
C İ L T : 44 TOPLANTI: 19 

CUMHURİYET SENATOSU 
• • TUTANAK DERGİSİ 

»•€?-< e s * » -<• 

19 nco Birleşim 

3.1 . 1980 Perşembe 

I. 

ir. 

111. 

-

— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— GELEN KÂĞITLAR 

— YOKLAMA 

İÇİNDE 

Sayfa 
428 

429 

429 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 
NEL KURULA SUNUŞLARI 429 

1. — Cumhuroaşkamnca S. Ü. Metin To-
Jcer'ıin, İran ve Afganiisitandaki olaylar ve bu 
olayların üllkemıiz ve bölgeıni'iz üzerindefci muh
temel etikiemme dair gündem dışı damsc:. 429:432 

2. — Dışişleri Baklanı Hayretin Erimen' 
in, Gumhuribaşikanınca S. Ü. Metin Toker'in, 
İran ve Afganistan daiki olaylar ve bu olayla
rın ülkemiz ve bölgemiz üzerindakıi muhtemeli 
«tkilîeriınie dair gündem dışı demeciyle ıjlgili 
açılkllaimıası. 432:434 

3. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'rtin slon günlerde vu'ku bulan olaylara 
dair gütndam, dışı demeci. 434:437 

4. — Görev ile yurt dışıma giden Ticaret 
Baklanı Halil Başol'a, Devlet Balkanı Orhan 
Erenlin (veküüik etimesiinin uygun görülmüş 
odduğunıa dair Gumihurtoıaşikanlığı tezkeresi. 
0/1793) 437 

KİLER 

5. — Görev ile yurt dışıma gidecek olan; 
'Malye Bakanı İsmet Sezgin'e, Devlet Bakanı 
Ekrem Ceyhun'un vdkillilk •eJtmıesinıin uygun 
görülmüş olduğuma dair Cumhuribaşikanlığı 
tezkeresi. (3/1794) 

6. — Başjkanlık Divanımın 26 Analık 1979 
tarîihli 3 numaralı fcararb 

7. — TÖB - DER'deikii oluşum ve gelişme
lerle ilgili (10/80) kurulan Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. 

Sayfa 

437 

437 

437:438 

•8. — İlaç yokluğu konusunda (10/82) ku
rulan Araştırma Komiisy omuna üye seçimi. 438:439 

9. — Devlet Dömliryollarınım içinde bulundu
ğu durum toklumda (10/88) kurulan Araştır
ma Komisyonuna üys seçlimi. 439:440 

10. — Yurt dışındaki işçi ve çocutklarınm 
eğitim vz öğrenim durumlarıyla, gönıderiiien. 
eğitiıoil'eriiın seçirnileriimdelkıi bıazi- uygulamalar 
halklkmıda (10/89) ikurulan Araştırma Korniş-
yonunia üye seçimi. 440:441 

11. — TARİŞ ve ona bağlı bazı kuruluş-
arın içerfeinde bulunduğu durum hakkında 
ı( 10/90) kurulan Araştırma Komisyonuna üye 
seçimii, 441 



C, Senatosu B : 19 

Sayfa I 
12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Hayri Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe 
'köylerindeki YSiE ve Bayındırhk hizmetlerine 
dair Senato araştırması isiteyen önengesi. (10/66) 442 

il 3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayni Öner'in, traktör imaili, ithali ve bu hu- I 
susa ilişkin kurulan şirifcat ve holdingler hak-
Ikjıında Senjato araişjtırimıası isteyen önergesi. 
lQ/70j) 442 

114. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
ıHlayni Öner'in, 'tarım ürünlerinin taban fiyat
larımın tespit ve ilanı hakkında Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/71) 442 

C ı̂mhiur)bıa<şkarunoa S. Ü. Hüsamettin Çelebi, 
24 . 12 . 1979 günü bütün yurtta ve bütün milletimi-
ai üzen, Devletimizin karisi karşıya bulunduğu mu ser-. 
igileyien, olaylar <vo Cumhuriyet Senatosunun çalışma 
düzeni; 

Bursa Üyesıi M. Şebiip Kararaullaoğlu, merhum 
İsmet İnönü'nün ölüm yıldönümü dolayısıyla gönde-
itilen çelenkler; 

Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu, uçak kaza
ları, hava meydanları Adana ve Samsun havaalanla-
<rı; 

Konularında gündem dışı birer demeçte: 
IM'illi Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy, Cum-

tıujjriaşikanıncıa S. Ü. Hüsamettin Çelebi'nin gündem 
dışı konuşmasıyla ilgili konuda açıklamada, 

Bulundular. 
Kay seni Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, 1 8 - 2 8 

Kasım 1979 tarihleri. arasında Kayseri'de cereyan, eden 
ve fcatliamia dönüşen olaylar hakkında alman önlem
ler ile Vali Vekilinin tutumu; 

Samsun Üyesıi Muharrem Bartın'ın, 19 . 12 . 1979 
tarihinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı binası ile per
sonellime 5Q - 6Q kişilik; bir grup tarafından yapılan 
haskt ve tecavüz olayları: 
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I Sayfa 
15. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Hayra Öner'in, sıtma ve 'bulaşıcı hastalıklarla 
mücadele huşunda Senato araştırması isteyen 
önergesi. (1.0|/72) 442 

I V, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 442 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Arasında Ak dolun an Kredi 

Andlaştnası konusunda kurulan Cumhuriyet 

•Senatosu Araştırma, Komisyonu Raporu. 

(10/23) (S. Sayısı •: 702'ye 2 ncİ 702'ye 3 ncü 

] ek) 442 

Konularında İçtüzüğün 131 nci maddesi gereğin
ce muamele talep eden önergderinjin Başkanlık Di
vanında görüşüleceği bildirildi, 

10/66, 10/70, 1Q/7'1, 10/72 numaralı Araştırma 
önergelerinin görüşülmesi, önerge sahibinin; 

10/36 numaralı Senato Araştırma Komisyonu 
Raporunun 'görüşülmesi komisyon yetkililerinin; 

Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle er
telendik 

Geri kalmış bölgelerin sorunların ayrıntılarıyla 
belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu Raporu. (10/36) üzerindeki işlem 
tamamlandı, 

3 . 1 . 1980 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 15.40'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Mehmet Ünaldı Mehmet Bilgin 

Divan Üyesıi 
Bilecik; 

Mehmet Erdem 

I. — G E € E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

— 428 — 
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II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

19 NCU BİRLEŞİM 

3 - 1 .1980 Perşembe 

Yazılı Soru 
1. — GumhurAyöt Senatosu Adana Üyesi Mehmet 

ÜnialöYııiin, T. Emlaik Kredi Banlkası esikii İdare Mec
lisi Üyesi Atalet Kadıoğlu'ina dair yazılı sorusu 
(7/1186) (İmar ve İslkân Bakanlığıma gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan vekil i Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ — Hüsamettin Çetebi (Cumlıurbaşkamnca S. Ü.) Kemal Cantürk (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

BAŞKAN — 19 ncu Birleşikni açıyorum* 

UI. YOKLAMA 

iBAŞKAN — Yoktamia yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Bdrleşimii açı
yorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Metin Teker in, 
İran ve Afgantitandaki olaylar ve bu olayların ülke
miz ve bölgemiz üzerindeki muhtemel etkilerine dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Metin Toiker, «İran ve Afga-
ıııisitaın'dialkj olaylar ve burnların, hem bölgemiz hem 
ide üllktarrıiiz; üzerindeki muhtemel eteklileri» hakkında. 
gündem dışı konuşma islfcemişsinıiz;. 

iBuyununı efendim. 

METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tarihim uzun yolunda 19801i yılların basit ve 
yetti bir külometre taşı değıü, bir dönemeç oluştura
cağı inancı, bu yıSar daha, yaSd^şırlcen bestenömeye 
Sbaştaom^ta. Hayal romanlarda Üçüncü EKlctya Sava
şı 198(yfi biir yılda patla*. Geo*$e Orwell yenü bir top

lum düzenini anlatan ünlü eserine, seneler önce «1984» 
adını vermiştir. 1980Tİ yılların ne getireceğini yaşa
dıkça göreceğiz. Umudumuz, endişelerin boşa çıkma
sıdır. Fakat bu yılların daha başında, 1980 ocağında, 
bölgemizde Orta Doğuda çok tehlikeli bir durum be
lirmiştir ve durum soğuktan sıcağa doğru bir tırmanış 
içinde süratle seyretmektedir. Ne getireceği belli ol
mayan bir hesaplaşmanın bir kapışma şeklinde karşı
mıza çıkmasından duyulacak derin ve ciddi korkuyu 
burada sebepleriyle yüksek dikkatlerinize sunmayı bir 
görev saydım. 

Değerli arkadaşlarım; 

İçinlde yaşadığımız bölgenün, Orta Doğunun dai
ma karışık bir bölge olma nlîteföğli taşıdığını söylemde 
yastı bir şey açıklamak eteğidir; fakat bugüne kadar 
fcarnşıMığı ve istâıkrariKİığı doğuran olumfaı ve olumt-

429 
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suz bütün olaylar kendilerine özel, âdeta önceden bili
nen, âdeta kendi kanunlarına tabi bir dinamik, bir sü
reç içinde oluşurdu. Nasıl sonuçlanacakları bilinme
mekle beraber, sorunların nasıl doğdukları, nasıl ge-
1 isilikler i gözle görülür gibi seyredilirdi. Aktörleri, 
rejisörleri tanınırdı. 

İran ve Afganistan olaylarında ve bu olaylarla bir 
anda bu düzensizlik içindeki düzen, dengesizlik için
deki denge altüst oldu oldu. Boyutlar ve esaslar çok 
tehlikeli şekilde değişiverdi. 

İran'da Şah'ın gitmesini, hatta Humeyni'nin gel
mesini kastetmiyorum, o beklenirdi. Afganistan'da 
Sovyetler Birliği'nin yardımıyla Tarakfnin gerçekleş
tirdiği darbe dahi bölgenin kanunları içinde görüle
bilir. Ancak Humeyni'nin devlet ve devletlerarası iliş
kiler anlayışı ile Amerika ve İslâm âlemi hakkındaki 
değerlendirmelerinin sonucu davranışları, ürkütücü 
değişikliklerin birincisidir. İkincisi, Sovyetler Birliği' 
nin Afganistan'daki üçüncü operasyonu açıkça, kaba 
ve fütursuz bir askeri işgal halinde gerçekleştirmesi
dir. Bölgenin, 1980'1'i dönemin bu ilk yılında bu iki 
değişikliği sükûnetle, hiç bir şey olmamışçasına haz
medeceğini muhtemel görüyorum. Aksine, bu iki ge
lişme birbirini etkileyerek, geometrik tarzda tehlikeyi 
tırmandırmaktadır. 

İran'da olay, bundan iki ay önce sorumsuz birta
kım öğrencilerin Amerika Büyükelçiliğini basarak içer-
dekiîeri rehin almalarıyla, başlamıştır. Eğer İran'da J 
devlet, devletlerarası ilişkilere, usullere, andlaşmalara j 
bu kadar aykırı bir davranışa karşı çıksa, elçiliğin j 
boşaltiîmasma çalışsaydı, son zamanlarda çeşitli yer- i 
lerde çok görülen bir yeni işgal hadisesiyle karşılaşıl- j 
mış olurdu. İran'da devlet buna karşı çıkmadı, Ayetul- ' 
îah Humeyni buna arka çıktı. Olay, o zaman derhal ; 
başka boyutlardı. i 

Humeyni bugün, Amerika'nın harekete geçemeye- j 
ceği inancı içinde krizin tırmanışının yardımcısıdır. i 
Son olarak İran Televizyonunda verilen bir konuşma- i 
sın da demiştir ki : i 

«Amerikan yetkililerinin söyledikleri bizi korkut- , 
ma maksadı güden boş sözlerdir, sadece efsanedir. I 
Milletimizi ürkütmek istiyorlar. Bu imkânsızdır. Arae- j 
rika harekete geçemez. Amerika bilmektedir ki, böy- \ 
le bir hareketi 50 rehinenin öldürülmesi yanında, ken- ! 
dişinin birçok başka ülkenin de katılacağı bir savaşın ! 
içine düşmesi demektir. j 

Ayetullah aynı günler Kom'da verdiği bir demeç- j 
te, buna bir sebep olarak, Amerika kamuoyunun aske- j 
ri bir müdahaleye karşı bulunmasını, göstermiş, «Ara- j 

- - 430 
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ianndan çoğunluğu bizden y anadırlar» demiştir. Hu-
meyni'ye göre İslâm alemindeki dayanışma da Ame
rika'yı hareketsiz kılan başka bir unsurdur. 

Bunlar, son derece tehlikeli değerlendirmelerdir. 
Bu değerlendirmelerin tehlikesi, yanlış'ıklarındadır. 
Amerika'da kamuoyu Ayetullah'ın dediği değil, tam 
aksi yönde gelişmektedir. Bütün gözlemciler Vietnam 
sonrası, Watergate sonrası yaraların Humeyni saye
sinde sarıldığı, Vietnam öncesi, Watergate öncesi ha
vanın yavaş yavaş geri geldiği kanısındadırlar. Ameri
kan gazetelerinin yayınladıkları okuyucu mektupları 
da bana açık şekilde göstermektedir. Eski güvercin
ler şahin olmakta, şahinler atmacalaşmaktadırlar ve 
haddin bildirilmesi istekleri gittikçe daha yüksek ses
le söylenmektedir. 

Amerikan yönetimi iki aydır tereddütler için
deyken Sovyetler Birliğinin Afganistan Başkentine as
ker indirip kendi sorununu kendisinin çözüvermesi, 
öyle ekonomik müeyyide imiş, yok Güvenlik Kurulu 
imiş, yok Genel Sekreter Waldhelm veya Genel Sek
reter Luns imiş, bunlara iltifat bile etmeden, Kabil'de
ki beğenmediği yönetimin hesabını görüvermösi, .Ame
rika'da yatıştırıcı değil, alevlendirici bir gıptaya yol 
amç'ştır, 

Amerika'nın zaafları Vardır, muhakkak; fakat. 
bunların teşhisinde hataya düşürmemelidir. Bu zaaf
ların başında kamuoyunun varlığı, gelir. Vietnam, 
önce Amerika'nın kendisinde protesto edilmiştir. 1 
milyon insan, Jane Fondalar, Beyaz Sarayın önünde 
gösteri yapmışlardır. Bugün Moskova'da acaba kaç ki
şinin gerçek Afganistan olaylarından haberi vardır?.. 
Bunun gerçek mahiyetini kaç kişi bilmektedir?.. Bi
lenler Kremlin önünde bir gösteri denemesi yapabi
lirler mi?.. 

Değerli senatörler: 

İlk bakışta bir devlet için demokratik bir kamu
oyuna sahip olmak bir handikap, bir ayak bağı olma
mak bir avantaj, bir hareket kabiliyeti g i t i görülebilir. 
Bunun tartışmasını, bu kısa konuşmanın çerçevesi için
de yapmak imkânsız. 

Benim belirtmek istediğim, Humeyni'nin zannetti
ğinin aksine. Amerikan kamuoyunun müdahaleye kar
şı değil, müdahaleden yana bir gelişme içinde bulun
duğudur ve iş, sıcak patlama noktasına gelirse, bölge
mizin a:eş içinde kalacağıdır. Öyle olaylar vardır ki, 
milletleri bir anda topyekûn ayağa kaldırır. Bazıları 
bir günde.. Bizde İzmir'in işgali, Amerika'da Pearl 
lîarböur. Bazı olaylar ise, bir süreç içinde milletleri 
bu noktaya getirir ki, artık bir kıvılcım, mesela, rehi-
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nelerle ilgili talihsiz bir tasarruf yangını parlatır. 
Tahran'daki otorite yokluğu, dikkatsiz ve sorum

suz davrananların ço'kluğu bunu her an karşılaşabile
cek bir ihtimal haline getirmektedir. 

Sayın Başkan; 
Tam böyle bir konjonktür içinde Sovyetlerin fü

tursuz Afganistan operasyonu her şeyi biraz daha kar
maşık hale getirmiştir. Olayların akışına b'ir göz at
makta yarar var. 

1978 Nisanında Afganistan'ın başında, ülkeyi dış 
ilişkiler açısından orta yolda tutmaya çalışan Davut 
Han iktidarı var. O ay, Komünist Afganistan Demok
ratik Halk Partisinin bir kanadının başındaki b'ir sivil, 
hukukçu Taraki, Sovyetler Birliği formasyonlu subay
ların desteğiyle kanlı bir askeri darbe yapıyor ve Sov
yetler yanlısı bir yönetim kuruyor. Moskova'da ve 
Kabil'de ilan ediliyor ki, «Amerikan emperyalizmi 
uşaklarının faşist rejimi yıkılmış, zalimler ortadan 
kaldırılmışlardır, yani, aileleriyle birlikte öldürülmüş
lerdir. 

Mart 19.79'da Tarak] bir ideal arkadaşını, Partinin 
aynı kanadından Am'in'i B'asjbakan tayin ediyor. Aynı 
yılın Eylülünde Amin, Afganistan'ı (Aynen okuyo
rum), «Sadece halkı ezmekte maharet göstermiş Ame
rikan emperyalizminin faşist uşaklarından» kanlı bir 
darbeyle kurtarıyor. Taraki öldürülmüştür. Gene aynı 
yılın, 1979'un 27 Aralık günü ise, partinin başka bir 
kanadının, Bayrak kanadının Sovyetlere daha yakın 
adamı Babrak Karmal Çekoslavakya'dan getirilerek, 
gerçekleştirilmiş yeni kanlı darbenin basma geçirili
yor. Moskova'da ve Kabil'de ilân ediliyor ki, Karmal 
Afganistan'ı (Aynen okuyorum) «Hepsi Amerikan 
emperyalizminin ajanları olan Amin'in ve hempası
nın kanlı diktasından» kurtarmıştır. Zalimler ortadan 
kaldırılmıştır; yani aileleriyle birlikte öldürülmüşler
dir. Olaylar bu. 

Ancak, operasyonların ilk ikisiyle üçüncüsü ara
sında bir fark var. İlk ikisinde, Sovyetlerin vaftlziyle 
dahi olsa, Afgan birlikleri kullanılmışken; üçüncü dar
be, Afganistan'a indirilmiş ve sokulmuş Kızılordu bir
likleri tarafından doğrudan doğruya gerçekleştirilmiş
tir. Bu, Ortadoğu'da bugün yepyeni bir olaydır. Mos
kova bunu, Afgan Hükümetinin başvurusu üzerine ve 
hem Birleşmiş Milletler Aridlaşmasının 51 nci madde
si, hem de 1978 Aralığında Sovyetler Birliğiyle Afgan
istan arasında imzalanmış güvenlik ve işbirliği and-
laşması gereğince yaptığını ilan etmiştir. Bir defa 51 
nci madde; böyle bir müdahaleye kanuni kılıf olama
maktadır. Asıl önemlisi, Sovyet birlikleri Afganistan'a 

darbenin açıklanmasından birkaç gün evvel girmişler
dir. Darbeden bir hafta önce ise, Afkan sınırındaki iki 
Sovyet tümenine bir üçüncüsü eklenmiş, bunların hep
si tam teşekküllü hale getirilmiş, kışlalarından çıkarıl
mıştır. Demek ki, bir Afgan Hükümeti daveti varsa, 
bunun Amin Hükümeti daveti olması gerekir. Halbu
ki Kızılordu, darbeyi Amin Hükümetine; yani kendi
sini, iddiaya göre, dış kuvvetlere karşı yardıma çağır
mış olana karşı yapmıştır. Yeni iktidar, Karmal'ın yö
netimi, darbeden sonra Hükümet olmuştur. 

Sovyetler Birliğinin iddiaları birbirini tutmamakta
dır ve bağımsız bloka mensup, halkı ünlü« Larousse 
tarafından, «Milliyetçi ve Koyu Müslüman» bir dev
let, başka bir Birleşmiş Milletler üyesi devlet taraifm-
dan «Manu militan», askeri yoldan işgal edilmiştir. 
Bu işgal olayının sonuçlarını göreceğiz. Afganistan'da 
iik komünist yönetimden, Taraki yönetiminden beri 
Müslüman ve feodal gerillalar, bilhassa dağlık bölge
lerde savaşmaktadırlar ve ülkenin büyük bir kısmını 
koritrolları altında tutmaktadırlar. Bunlardan Kezfoi 
İslam] hareketinin Başkanı, «Bizim için Am'in ne idiy
se, Karmal da odur.» demiştir. Camiat İslâm i hareke
tinin lideri ise Karmal'ı, Sovyetler Birliğinim doğru
dan doğruya ajanı olarak nitelerm'ş'tir. Afganistan 
îslam ve Milliyetçi İhtilal Konseyi Başkanı Zia Han 
Nasri, «Savaşımız 10 yıl da sürse, komünizmi Afganis
tan'a egemen kılmayacağız.» görüşünü söylemiştir. 

Anlaşılıyor kİ, gerilla savaşı sürecektir. Bazı ince
leyicilerin belirttikleri gibi, Sovyetler Birliği kendisine 
Ortadoğu'da yeni bir Vinetnam mı açmıştır; yoksa 
başka inceleyicilerin söyledikleri tarzda Sovyetler, 
Afganistan'da Amerikalıların Vietnam'da davrandık
larından çok daha vahşi davranacaklar, dağı taşı 
napaîm ile ateşe verip, ülkeye hâkim olabilecekler mi
dir; bakacağız. Yarın Moskova radyosunun, Afgan 
Hükümetinin, konuşulan Özbek'isitan, Türkmenistan ve 
Ealuciisıtan statüsünde, Sovyetler Birliğinin 16 nci üye
si olmak için başvurduğunu ve bu başvurunun kaibul 
edildiğini bildirmesini dalhi bekleyenler vardır. O za
man Kızılordu Afganistan'da değil, kendi ülkesinde 
devletin güvenliği için gerekli önlemleri uygulamaya 
geçmiş olacaktır. Ateş, mahallinde yanmaya başlamış
tır. 

Sayın Başkan; 
Konuşmamı Afganistan'ın işgalinin ortaya çıkardı

ğı, daiha doğrusu ispatladığı, delilini verdiği ve Türki
ye için son derece önemi] bir gerçeği gözler önüne ser
meye çalışarak bağlayacağım. 

Sovyetler Birliğinin, dış müdahaleler için özel su
rette yetiştirilmiş ve hazırlanmış bir kuvvet olduğu söy-
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leniyordu, hatta biliniyordu. Bunu, Afganistan ope
rasyonundan sonra, Romanya'nın «La Republicca» 
gazeteci yeniden belirtmiştir; bir komünist gazete Af
ganistan operasyonu göstermiştir ki, Sovyetler Birli
ğinin en azından Orta Doğu'da önemli miktarda ve 
güçte birlikleri, ülkesinden harekât bölgesine havadan 
süratle sevketmek gücü vardır. Askeri mütetia'si'slann 
bildirdiklerine göre, Sovyetler aynı kısa süre içinde iki 
veya daha çok tümeni Doğu Almanya'ya, İran'a ve
ya Körfeze indirebilirler. Sovyetler bu iş için çok sa
yıda büyük nakliye uçağı ve büyük helikopterler imal 
etmişlerdir. Antonof'lardan nispeten küçüğü AN-12 
yüz öteki AN-22 ik'iyüz paraşütçü nakledebilrnektedir 
bir seferinde. Yeni AN-24'ler yerden yere Frog ve yer
den havaya Ganef füzeleri ile çok sayıda muharip bir
lik taşımaktadır. 

Bu hazırlıkları, sadece savunma Kazıdıkları ola
rak değerlendirmek son derece zordur. Gerçi, Sovyet
ler Birliği'nin toprakları geniştir. Bir bölgeden gide
bilecek bir tecavüze karşı, başka bir bölgeden oraya 
kuvvet taşumak gerekebilir; ama Afganistan operas
yonu, bunların fiilen nerede kullanmak için hazırlan
dığını göstermiştir; en azından nerede pekâlâ kullanı
labileceğini. Üstelik, Amerika bölgede sesini duyura
bilmek ve petrol yollarını koruyabilmek için Güney 
denizlerinde kendisine bir anaüs ararken, Sovyetler 
aynı bölgede yarım düzine üssün saihİbi olmuşlardır. 
Müdahale kuvvetlerinin büyüklüğü ve operasyonel 
gücü bu üslerle birleştirilince, ihtimaller insana daha 
az pemîbe görülmektedir. 

Afganistan, kendisine tecavüzde caydırıcılık sağla
yacak bir ittifakın şemsiyesi altında değildi. Belki, ba
ğımsız blok üyeliğinin veya islâm tesanüdünün kendi
sini koruyabileceğini düşünüyordu, yanılmıştır. 

Ülke, muhtemel bir tecavüzde karşı tarafı iki kere 
düşündürecek bir milli birliğe ve bütünlüğe sahip de
ğildi. îç savaş başlatılmıştı bile ve bölücü akımlar 
merkezi otoriteyi çoktan yok etmişti. Komünist reji
min az yanlıları ile çok karşıtları, aralarında vuru
şuyorlardı. Böyle bir ülkenin işgal edilmek için en el
verişli şartları sağladığını kim inkâr edebilir?.. 

Bir ülkenin ordusu sağlam, güçlü, disiplinli, vu
ruşkan ve iyi teçhiz edilmiş modern silahlara sahip 
olursa, onunla savaşmayı çok kimse göze almaz. Ba
ğımsızlığın en büyük garantisi böyle bir silahlı kuv
vetlerdir. Afganistan bundan yoksundu. Bundan dola
yıdır ki, Afgan kuvvetleri, Sovyetler Birliği askeriyle; 
bunlar vatanlarını işgal ederken çarpışmamışlardır, 

çarpı şamamışlardır. Sokaklarda veya kışlalarda seyir
ci kalmışlardır. Kızılordu bu sayede işgali pek az mu
kavemetle, büyük kentlerde âdeta elimi kolunu salla
yarak tamamlamıştır. Çünkü, pek çok şey daha önce
den tamamlanmıştır. Bunlardan, bütün bölge ülkeleri 
ve ülkemiz için alınacak dersler vardır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin bölgede doğacak sıcak duruma kendi

liğinden katılması bahis konusu değildir. Biz, ancak 
bize bir tecavüz teşebbüsünde pençelerimizi çıkarırız. 
Bizim Orta Doğu'da hiç bir tarafa karşı bir vecibe
miz yoktur; fakat sıcak durumun çapının ne olacağı
nı, buna kimlerin karışıp, kimlerin karışmayacağını hiç 
kimse bilemez. Bütün bölgeyi saracak alevden Tür
kiye'yi korumak ve kollamak büyük maharet isteye
cektir. Böyle dahi olsa, çember Türkiye'nin hayati çok 
ihtiyacının da karşılanmasını güç, hatta imkânsız kı
lacaktır. Türkiye, önümüzdeki buhranlı günlere şim
diden, bütün ihtimalleri de hesaplayarak kendisini ha
zırlamalıdır. Bunu, ülkenin geçerli bütün kuvvetleri el 
ele düşünmeli ve yapmalıdırlar. Olaylardaki tırmanış, 
gecikmeye izin vermeyecek kadar hızlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

2. — Dışişleri Bakanı Hayrettin Erktnen'in, Cum
hurbaşkanınca S. Ü. Metin Tokcr'in İran ve Afganis-
tandaki olaylar ve bu olayların ülkemiz ve bölgemiz 
üzerindeki muhtemel etkilerine dair gündem dışı de
meciyle ilgili açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, bu konuda 
konuşmak istediniz; buyurun, 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Sayın Başkan; 

Senatör Sayın Toker'in, Afgan olayları hakkındaki 
konuşmasından yararlanarak, olayların gelişme biçimi 
ve dünyada yarattığı tepkiler hakkında Yüksek Sena
toya bilgi sunmak istedim; fırsat verdiğiniz için te
şekkür ederim. 

Sayın üyeler; 
Biraz evvel Sayın Toker'in de ifade ettiği gibi, 27 

Nisan 1978 İhtilâli ile ülkeye hâkim olan muvakkat 
nitelikteki Afganistan Demokratik Halk Partisinin 
Halk ve Perçem kanatları arasında ihtilalden iki ay 
kadar sonra ilk anlaşmazlıklar su üstüne çıkmış ve za
manın Devrim Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Baş
bakan Birinci Yafdımcılığını uhdesinde bulunduran ve 
aynı zamanda Perçemlilerin başı olan Babrak Kar-
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mal ile Perçemli diğer bazı bakanlar ve Merkez Ko
mitesi üyeleri görevlerimden alınarak dışarıya büyükel
çi olarak atanmışlardı. Adı geçenler, bir ay kadar son
ra da büyükelçilik görevlerinden affedilmişler di. 

Halkçılara nazaran Sovyetler Birliğl'ne daha ya
kın olarak bilenen Perçemli bu şahıslar, Afganistan'a 
dönmemişler ve Sovyetler Birliğinde melce bulmuş
lardı. Babra'k Karmal ve bazı arkadaşlarının tasfiye
siyle birlikte yönetimin çeşitli kademelerindeki Per
çemliler de peyderpey tasfiyeye tabi tutulmuşlar ve 
iki kanat arasında ciddi bir gerginlik başlamıştı. 

27 Nisan 1978 ihtilâli ile ülkeye hâkim olan Halk 
kanadı içindeki Mşisel çekişmelerin yol açtığı tasfiye
ler nihayet 16 Eylül 1979 tarihinde Devlet Başkanı 
Tarak] ile son asker bakanların, Başbakan Amin tara
fından tasfiye ediirneleriyle sonuçlanmıştı. 

'Katı doktrİner ve proleterya diktatörlüğünü uy
gulamaya koymakta acele eden Amin, Tarak'i'yi kan
lı bir şekilde tasfiye ederek yönetimi ele geçirmişti. 
Amin, tek lider durumuna yükseldikten sonra Hükü
metteki ve Merkez Komite'sindeki son Perçemlileri de 
tasfiye etmiş ve parti yönelim organlarına yaptığı ata
malarla, Parti içindeki durumunu güçlendirme yoluna 
gitmişti. 

Amin, bir yandan Partiye hâkim olmaya çalışır
ken, öte yandan da ülke çapında otoritesini pekiştir
mek amacıyle Pakistan sınır bölgesindeki as*i güçlere 
karşı askeri harekâta girişmiştir. Bunlara «Asi güçler» 
deyimi, tabii mahalli deyimdir, bizim tavsiyemiz değil
dir. 

Harekâtın, Pâtİala vilayetinde nispeten başarılı ol
masına karşın, Bedehşan vilayetindeki asilerin bazı as
keri birlikleri teslim aldıkları ileri sürülmüştür. Bu 
arada, Orduda firar olaylarının arttığı, asker toplamak
ta güçlük çekildiği de duyulmuştu. 

Nihayet 14 Ekim 1979 günü Kabirdeki b'ir askeri 
^birlikte isyan çıkmış ve isyan bütün gece süren cid
di bir çarpışmadan sonra bastırılabilmişti. 

Daha önce, geçtiğimiz Haziran ayının başında esa- J 
sen Kabilde bir sivil ayaklanma da vaki olmuştu. 

Son olay, 16 Aralık 1979 günü Başkanlık Sarayın- I 
da çıkmış, ifade edildiğine göre, bazı bakanlar çıkan I 
çatışmada vurulmuşlardı. Anlaşılacağı gibi, Amin, yet- 1 
kileri elinde toplamaya çalıştıkça işler karışmış, yöne- I 
ficiler arasında kanlı bir iktidar kavgası başlamıştır. 1 

Yüzbaşıların, binbaşıların, yönetim teslim edilmiş I 
olan ordunun etkinliği ve disiplini azalmış, asi kuvvet- I 
lere iltihaklar ve isyanlar genişlemiş, sivil halkın yö
neticilere ve Sovyetlere karşı husumeti artmış, eko- | 
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riomik durgunluk hoşnutsuzların sayisını kabartmış, 
velhasıl rejim gittikçe çıkmaza sürüklenmişti. 

Taraki'nin tasfiyesinin bir oldubitti şeklinde ger
çekleştirilmesinden sonra, 20 Eylül civarında Afgan 
sınırına yakın bölgedeki Sovyet birliklerinde dikkati 
çeken faaliyetler tespit edilmişti. Son 1,5 sene içinde 
Afganistan'a gönderilen askeri personelle birlikte Sov
yetlerin bu ülkede 3 400 - 4 000 kadar ve çoğu danış
man olan askeri personeli bulunmaktayken, yeni bir 
gelişme olarak Kabil'in 70 kilometre kadar kuzeyinde
ki ülkenin en önemli hava üssü Baigram'a önce 1979 
Temmuz ortalarında 400 Sovyet askeri daha getirilmiş, 
bilahare 10-12 Aralık civarında bu sayı 1 500*e çıka
rılmıştır. Sovyetlerin Afgan sınırına yakın bölgede 
yapmakta oldukları askeri yığınak ve faaliyetlere da
yanarak kısa süre içinde Afganistan'a yeni Sovyet bir
liklerinin gelebileceği tahmin ediliyordu. Nitekim, 
24-25 ve 25-26 Aralık gecelerinde kurulan hava köp
rüsü ile Kabil'e nakliye uçaklarıyla önemli sayıda Sov
yet kuvveti indirilmiştir. İndirilen kuvvetin yaklaşik bir 
tümen olduğu, ayrıca uçaklardan çeşitli tank ve top ile 
çeşitli teçhizatın çıkarıldığı öğrenilmiştir. Ayrıca Af
gan sınırına bitişik bölgede Sovyetlerin önemli sayı
da askeri yığınak yaptıkları da Haberler arasındadır. 

İndirmenin tamamlanmasından bir gün sonra 27 
Aralık akşamı Başkentin stratejik noktalarında ve bil
dirildiğine göre, Afgan askeri birliklerinin bulunduğu 
kesimlerde çatışma çıkmış ve sabaha kadar sürmüştür. 
Çatışmalarda Sovyet işgal kuvveti önemli rol oyna
mış ve bu arada harekâtın çok önceden planlandığını 
kanıtîayıcı şekilde yerel askeri ve sivil unsurların yar
dımları görülmüştür. Böylece Sovyetler ve Afganistan' 
in yeni yöneticileri 28 Aralık sabahı duruma hâkim 
olduklarını açıklamışlardır. Hafızullah Amin ve ya
kın akrabaları «Devrim Mahkemesi» adı verilen bir 
kurul tarafından aynı gece ölüme mahkûm edilmiş ve 
cezalarının infaz edildiği 28 Aralık sabahı açıklanmış
tır. 

Afganistan'a yapılan bu açık müdahale uluslararası 
düzeyde büyük bir tepkiyle karşılanmış ve dünya dev
letlerinin büyük çoğunluğu tarafından kınanmıştır. 
Bu arada komşumuz İran Sovyetler Birliğine sert bir 
nota vererek, Müslüman Afganistan'a yapılan Sovyet 
askeri müdahalesini Afganistan halkına, İran Ulusu
na ve dünyadaki tüm Müslümanlara karşı düşmanca 
bir hareket olarak nitelendirmiş ve müdahaleyi şid
detle kınayarak Sovyetler BirÜği'rtin Afganistan'daki 
kuvvetlerini derhal çekecekleri ümid'in'i izhar etmiştir. 
İran, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a yaptığı bu mü-
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dahalenin Amerika Birleşik Devletleriyle kendisi ara
sındaki mevcut krizin Sovyetlerce suiistimal edildiği 
şeklinde bazı yorumlara da yol açmış olduğunu bu te
şebbüsüyle açığa vurmuştu. 

Afganistan'ın sınır komşusu dost ve kardeş Pakis
tan Hükümeti ise yaptığı açıklamada; müdahalenin 
barış içinde bir arada yaşama, devletlerin egemenlik 
ve içişlerine karışılmaması ilkelerinin ciddi bir ihlali
ni teşkil ettiğini ifade ile gelişmelerine en ağır endişe 
duyulduğunu belirtmiş Ve müdahalenin Afganistan hal
kının ıstırabını uzatacağını ifadeyle yabancı askerle
rin Afgan topraklarından derhal çekileceği ümidini 
izhar etmiştir. 

Bu ülkeler yanında, diğer islam ülkelerinden Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Kuveyt 
ve Mısır müdahaleye karşı tepkilerini açıkîamakıan 
geri kalmamışlardır. 

Öte yandan Afganistan'daki olaylar Batı dünya
sında da önemli tepkilere yol açmıştır. Bu çerçevede 
Amerika Birleşik Devletleri, ingiltere, Kanada, Fran
sa, Federal Almanya ve İtalya'nın yüksek dereceli tem
silcileri 31 Aralık günü Londra'da yaptıkları toplan
tıda, sorunu inceleyerek hükümetlerine uygun öneri
lerde bulunmaya karar almışlardır. Bu toplantıyı izle
yen 1 Ocak 1980 günü NATO daimi Konseyi Ameri
ka Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısının iş
tirakiyle olağanüstü bir toplantı yapmıştır. Toplantıda 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardım
cısı konuya ilişkin Hükümetinin değerlendirmesi hak
kında bilgi vermiştir. Bu meyanda konu ile ilgili ola
rak ittifak üyeleri arasında görüş aliş-verişleri devam 
etmektedir. 

Hadisenin vukuunu öğrenince, Dışişleri Bakanlı
ğında, Meclislerimizde grupları bulunan siyasi parti 
ve kuruluşların birer temsilcisiyle meseleyi tezekkür 
ettik. 1,5 saat süren bu yararlı konuşmalardan sonra, 
bu görüşleri de değerlendirmek suretiyle Hükümeti
miz olay karşısındaki durumunu bir tebliğle kamuoyu
na duyurdu. 

Hükümetimiz, Afganistan'daki olayları, muhtemel 
sonuçlarını da gözönünde tutarak bütün boyutlarıyla 
incelemeye tabi tuttu. Bölgemizde yer alan bir ülke
de, çok sayıda Sovyet askeri birliklerinin iştirakiyle 
gerçekleşıirilen bu işgal ve darbe olayına ilişkin Hü
kümetimiz görüşleri 29 Aralik 1979 günü akşamı ya
yınlanmıştı. Bu sorun, özellikle Türkiye Cumhuriyeti
nin geleneksel, politik olarak izlediği; içişlerine karış
mama, egemenliğe, toprak bütünlüğüne karşılıklı say
gı, her ulusun kendi yönetim'İni kendi hür iradesiyle 

I tespit elme hakkı, Birleşik Milletler Yasasına ve Ulus-
I lararası Hukuk ilkelerine bağlılık açısından ele alınmış 
I ve söz konusu müdahaleye karşı olduğumuz, bu ilke-
I lerin ışığında tereddüde yer vermeyecek bıçim'de orta-
I ya konulmuştur. 
I Afganistan, Türk Ulusunun her zaman değer ver-
I d'iği ve köklerini tarihten alan geleneksel dostluk ve 
I kardeşlik ilişkileriyle bağlı Müslüman bir ülkedir. Bu 
I sıfatıyla da Afganistan'ın maruz kaldığı muamele 
I üzüntümüzün sebebini teşkil etmiştir. Afgan Ulusu 
I tarih boyunca bağımsız ve egemenliğine kıskançlıkla 
I bağlılığını göstermiş bir ulusdur. Böylesine bir ülkenin 
I içişlerine ağır bir müdahale niteliği oluşturulması ya-
I nmda, bu darbe ve işgal olayı, içinde bulunduğumuz 
I bölge ve tüm dünya barışı ile istikrarı üzerinde yara-
I tacağı olumsuz tesiri açısından tehlikeli ve endişe ve-
I rici bir gelişme niteliğindedir. 
I Bölgemizde bir süreden beri eskisini göstermekte 
I olan olumsuz gelişmelere yeni boyutlar getirebilecek 
r bu darbe ve işgal olayını Türkiye dikkatle izlemekte-
I dir. Hükümetimiz durumun önemini ve üzüntü verici 
I mahiyetini gözönünde tutarak meseleyi yakından izle-
I meye devam edecektir. 
I Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
I 3. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yücenin, 
I son günlerde vuku bulan olaylara dair gündem dışı 
I demeci. 
I BAŞKAN — Sayın Ahmet Demir Yüce, «Son gün-
I lerde vuku bulan olaylar» ile ilgili kısa bir gündem 
I dışı konuşma talep etmişsiniz. 
I Sayın Yüce, takdir edersiniz, olayların tümü gün-
I dem dışı konuşma içerisine girme imkânına sahip de-
I ğil. Konunuz nedir? 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efen-
I d'im, bu Muhtıra ile ilgili bir arzım olacak. 
I BAŞKAN — Muhtıra ile ilgili bir açıklamanız var; 
I buyurun efendim. «Muhtıra» dediniz, tabirinizi tek-
I rarladım Sayın Yüce. 

ERDOĞAN BARKALBAŞI (Konya) — Uyarı 
i efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Muhte-
I rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
I Sayın Başkanımızın sorusu üzerine yerdiğim ce-
I vap çerçevesi içerisinde sizlere şahsi görüşlerimi arz-
j etmek istiyorum. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Türkiye sıkıntılar içerisinde, dünya da sıkıntılar 
I içerisinde. Kabil - Ankara - Adis Ababa üçgeni iki 
I seneden beri yoğun olarak dünya siyasi literatürünün 
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birinci konusunu teşkil etmekte. Petrol, dünya ekono
misinin müteharrik manivelası. Petrol bu üstünlüğü
nü 20 - 25 sene daha belki devam ettirecek. Ama bu
gün en geçerli hayati madde yine odur; realite bu. 

Binaenaleyh, politikalar haklı olarak hep buna 
göre ayarlanıyor ve petrol kaynaklarının yoğun şekil
de bulunduğu bu üçgenin, soğuk ve sıcaklaşması 
mümkün bir harp uygulanarak elde bulundurulması 
için tanzim ediliyor. 

İki senedir Afganistan'da cereyan eden hadiseler 
ve Sovyet müdahalesi veya işgaline müncer olan son 
durum hepimizin malumlarıdır. 

İran iki senedir rahatsızdır. Diğer Orta - Doğu 
ülkeleri de rahatsızdırlar. Suudî Arabistan bile rahat
sızlığın içine çekilmek istenmektedir. Hâram-ı Şerif 
in işgali üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken 
manalı bir olaydır. 

Türkiye gayet tabii ki, bu durumdan etkilenmek
tedir. Üstelik Türkiye bu üçgen içinde seçilmiş olma
nın da sıkıntılarını yaşamaktadır. Türkiye'nin eko
nomik sıkıntıları da buna eklenmektedir. Türkiye bir 
defa coğrafyası gereği bu seçilmişliğin içindedir. Se
çenlerin; yani dış mihrakların tevlit ettiği, etmeye ça
lıştığı sıkıntılar da muhakkak ki, gün geçtikçe vahim 
boyutlara erdirilmektedir. 

Böyle bir durum içerisinde bulunan, böyle bir du
rum içerisine itilen Türkiye'nin vatanperver kişileri 
bundan büyük çapta endişe ve eza duyar hale gelmiş
lerdir. 

Devletimizin bekasının tehlikeye girmesi, milli 
birliğin bozulmaya yüz tutması, halkın mal ve can 
güvenliğinin sağlanamaz hale gelmesi Türk insanını 
ziyadesiyle üzen hadiselerdir. 

Nitekim, 14 Ekim 1979 Pazar günü yapılan seçimlerde 
Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyetinin ve Milleti
nin bölünmesini istemediğinin ve bu gibi cereyanlara 
karşı olduğunun bir ifadesini de bulmak mümkündür. 

Bu sıkıntılı ve akıbeti kötü duruma çareler aran
ması ve bulunacak akılcı çarelerin elbirliğiyle tatbiki 
artık zaruret haline gelmiştir. Çareler muhakkak ki, 
muhteliftir. Ekonomiyi ilgilendirenleri vardır. Devlet 
işlerliğine matuf, belki eskimiş hususların yeniden 
gözden geçirilmesini gerektiren kısımları vardır. Mi' 
li Eğitimi ve milli kültürümüzü yeniden tanzim etme
ye hacet gösteren kısımları vardır. Asayiş ve zabıta 
ile ilgili tedbirler olarak vasıflandırabileceğimiz kısım
ları vardır. 

Bunları toptan ele almak muhakkak ki, lâzımdır; 
ama «Ekonomiyi halletmeden bir şey yapamazsınız» 
diye, bir şey yapmadan, hemen yapılabileceği yerine 
getirmeden beklemek de basiretli bir hareket tarzı 
olarak nitelendirilemez. 

Hürriyetleri kötü kullananlara, «Hürriyetleri iyi 
kullan, Öldürme hürriyeti de ne oluyormuş?» demek 
ve buna mütedair tedbirleri almak icap ediyor ise ve 
mümkün ise, bu husuları hemen yerine getirmekte 
bir görev telakki edilmelidir. 

Bu manzara içerisinde, sıkıyönetim idaresini de 
deruhte ettikleri için ağır bir görev yüklenmiş olan 
Ordumuz mensuplarının, kendilerine yardımcı olun
masını istemelerini tabii karşılamak lâzımdır. 

Hem görev ifasındaki eksikliği ve vahameti gör
menin üzüntüsü, hem de Türkiye'nin içinde bulundu
ğu ahvalin neticelerinin ürküntüsü ve mesuliyet his
si, sıkıyönetim uygulamacısı da olan anayasal mües
sesemiz Ordumuzu muhakkak ki, sıkıntı içerisine 
sokmuş olabilir. 

Öğretmen bunalımda olabiliyor, öğrenci bunalım
da olabiliyor, diğer kuruluşlar mensupları bunalımda 
olabiliyor da, neden Ordu sıkıntılar içerisinde olma
sın?... 

Nitekim Ordu, Türkiye'nin sıkıntısını bir mesuli
yet hissi içerisinde ve haklı olarak kendi sıkıntısı te
lakki etmiş ve bu hususu Cumhurbaşkanımız vasıta
sıyla Türk Milletine, bütün dünyaya ve Anayasal 
kuruluşlara aksettirmiş ve tebliğ etmiştiı. 

Bütün bunlar güzel. Güzel de, benim üzerinde 
durmak istediğim husus, bunun şeklinin yanlışlığı. 
Faide sağlayacağı yerde veya faide sağlıyor görü
nürken, daha büyük zararlar iras etmesi endişesidir. 

Bu mektup, 12 Mart Muhtırası edasında değildir. 
Nazik bir üslup taşımaktadır. Haklı birtakım yakın
malar ihtiva etmektedir. Muhakkak ki, her kelimesi 
ve zerresi, Türkiye Cumhuriyetine sadakat, Türk Mil
letinin varlığına hizmet ve vatanperverlik hisleriyle 
meşbudur. Bundan evvelki müdahaleler de muhak
kak ki, aynı hislerle meşbu idiler. Bu arzu, bu haklı 
ve normal arzu bence başka şekilde iletilmeli idi. 

Mensubu bulunduğum Adalet Partisi, 35 günlük 
iktidarı ve yakınılan konuları benimsemiş tutumuy
la, «Bu ihtar bana raoi değildir.» diyebilir ve gayet 
tabii ki, bu deyiş mantıki olur. Başka partiler ve 
Anayasa müesseseleri de « Bu bize raci değildir» di
yebilirler. Bu sıyrılmalar bence meselenin esası değil
dir ve konuyu halletmeye de yaramaz. Mesele milli 

435 — 



C. Senatosu B : 19 3 . 1 . 1980 O : 1 

hâkimiyetin zedelenip, zedelenmemesi, milli iradenin I 
var olup olmadığı şüphesinin uyanması meselesidir. I 

Binaenaleyh, bu mektubu biz, haldi noktaları bu
lunsa dahi, muhalifi ve muvafıkı, haıkm oylarıyla bu
raya gelmiş olan milli irade temsilcileri olarak ve ye
minimiz gereği hoş karşılamadığımız ifade etmek 
mecburuyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Bence konu, Milli Güvenlik Kurulu Başkanı ol- I 

duğu için Milli Güvenlik Kurulu üyeleri tarafından 
Cumhurbaşkanımıza aksettirilebilir ve Milli Güven
lik Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması temin 
olunur ve o toplantıya Ana muhalefet Partisi Lideri 
ve icap ediyor ise diğer ilgililer çağrılır, mesele o 
Kurulun önünde bu müesseselere kesin arzu olarak 
aksettirilebilir idi. 

Sayın komutanlarımızın notu, benim bilebildiğim 
kadarıyla tarihsizdir. Genelkurmay Başkanımız Or
general Sayın Kenan Evren, bu notu 27.12.1979 ta
rihli mektubu ile «Sayın Cumhurbaşkanım» hitabıy-
la Sayın Fahri Korutürk'e takdim etmiştir. Merkür 
mektubun beşinci paragrafında «Bu karar ışığında 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüşlerini Milli Güven- I 
lik Kurulu Başkanı olarak zatıâlilerine sunuyorum» 
diyerek meseleye bir miktar hukukilik kazandırılmak 
istenmişse de bu yol bence yine de yanlış bir yol
dur, 

Cumhurbaşkanımızın, parti başkanlarına vaki 
2 Ocak 1980 tarihli kısa mektubu ise, Cumhurbaş
kanı ve Milli Güvenlik Kurulu Başkanı sıfatlarını I 
taşımak suretiyle imza altına alınmıştır. Şüphesiz ki, 
bu bir hukukiliktir, inceliktir, nezakettir; ama aynı 
zamanda Milli Güvenlik Kurulu Başkanı olan Sayın I 
Korutürk'ün 6 gün sonra bu tebligatı yapması ve 
konuyu açığa vurması ve Milli Güvenlik Kurulunu 
genişletilmiş olarak olağanüstü toplantıya çağırma
mış bulunması, tabii ki, üzerinde uzun uzun müna
kaşa edilmesi gereken bir husustur. 

Denilebilir ki, «Daha vahim gelişmeleri bu yumu
şak tutum içerisinde halletmek suretiyle önledik (ve
ya önleyebildik), daha ne istiyorsunuz?» Bu bir haklı 
müdafaa olabilir. 

Tabii ki, hadiseleri derinliğine bilemediğim için 
bu iddia ve müdafaayı netice itibariyle şayanı şükran 
bir tutum olarak vasıflandırabilirim, vasıflandırabi-
lirsiniz. Hatta, tarih içerisinde övgüyle anlatabiliriz 
ve anarız; ama ben, «Parlamenter demokratik reji
min bir parlamenteri olarak, milli iradeye gölge düşü- ! 
ren bir tarzın dışında hal yoluna gidilmez miydi?» 

şeklindeki beyan vazifemi de ifa etmek mecburiye
tindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu tutumların daha evvel de faydalar sağlamadı

ğı görülmüştür. Şayet, parlamenter demokratik re
jimden yana isek, onun kurallarına riayet etmek ve 
konularımızı onun kuralları içinde çözmek mecbu
riyetindeyiz. Yok, parlamenter demokratik rejime 
inanmıyorsak veya gerekli görmüyorsak, onun müna
kaşa şekli ise başkadır. 

Üstelik, dünyanın çok karışık bir devresinde, bu 
ihtarın bu şekilde yapılmış olmasının da ayrıca geti
rebileceği sakıncaları olabilir. Bir kere, Ordunun bi
zatihi yıpranması tehlikesini beraberinde getirebilir. 
İran'ı idare etmekte olan Ayetullah Humeyni'nin, 
«Türkiye silahların gölgesi altında idare ediliyor.» 
beyanına bazı çevrelerde haklılık kazandırabilir. Bir 
tarafın uşağı olarak, devletleri ve milletleri üzerin
de hâkimiyet tesis edip, devletlerini peyk haline geti
ren, biraz evvel Sayın Toker'in ve Sayın Dışişleri Ba
kanımızın bahsettiği kişiler gibi maceraperestlere öze
nerek, macera arayanlara, Ordu ile milli irade çatıştı 
vasatından istifade etmek imkânını hazırlayabilir. 
Türkiye'nin ekonomik sıkıntısının biraz ferahlığa ka
vuşması belki mümkün iken, muslukların bir süre 
daha kapatılması tehlikesini de yaratabilir. 

Bu sebepten dolayı, ihtarcıların ve tebliğcilerin 
daha dikkatli hareket etmeleri gerekirdi kanaatin
deyim. 

Bunalımın ifade şeklinin yeni bunalımların kay
nağı olmamasını Cenabı Hak'tan niyaz eyliyorum. 

Biz burada, «Muhalefetiyle, iktidariyle sıkıntıya 
ve Türkiye meselelerinin süratle halledilebilmesi için 
birlik olmamız ve müşterek hareket etmemiz» çağırı
şına «Evet»; ama bizim irademizi aşan iradenize 
«Hayır» demek mecburiyetindeyiz. 

İşte ben, gözbebeğimiz gibi olan, her şeyden sa
kındığımız, sancağıyla geçtiği zaman gururdan, ifti
hardan ve heyecandan dolayı sevinç gözyaşlarıyla 
selamladığımız Kahraman Ordumuzun zimamdarla
rına sunduğum bu halisane hislerimi, yukarıdaki çer
çeve içerisinde tekrar ifade ediyorum: 

Hadise olmuştur. Tabii ki, akıllı insanlar olarak 
bu durumda, esası şekle feda etmemek gerektiğini de 
bilmemiz lazımdır. 

Bu hususu da belirterek ve Cenabı Hak'tan Tür
kiye Cumhuriyetini ve Milletimizi korumasını dile
yerek hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar, 
«Bravo» sesleri) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz. 
4. — Görev ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

Halil Başol'a, Devlet Bakanı Orhan Erenin vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (311793) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye - Romanya Ekonomik İşbirliği Karma 

Komisyonunun 1 7 - 2 8 Aralık 1979 tarihleri arasın
da Bükreş'te yapılacak 6 ncı dönem toplantısına 
katılmak üzere Romanya'ya giden Ticaret Bakanı 
Halil Başol'un dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Orhan Eren'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı İsmet Sezgin'e, Devlet Bakanı Ekrem Cey
hun'un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1794) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var efendim, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Suudi Arabistan Maliye Bakanının davetlisi ola

rak 25.12.1979 tarihinden itibaren Suudi Arabistan'a 
gidecek olan Maliye Bakanı îsmet Sezgin'in dönüşü
ne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem 
Ceyhun'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurhaşkaı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
6. — Başkanlık Dîvanının 26 Aralık 1979 tarihli 

3 numaralı Kararı. 
BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı kararı var, oku

tuyorum, 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 26 Ara

lık 1979 tarihli toplantısında alman 3 numaralı Ka
rar ilişikte sunulmuştur. 

Yüksek; tasviplerinize sunarım. 
Saygılarımla., 

İhsan Sabri Çağlayangil 
dımhuriyeît Seriatösu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kararı: 
Karar No: 3 
Karar tarihi : 26 Aralık 1979 
Toplantı: 3 

Cumhuriyet Senato'su 1/3 Yenileme Seçimferi ne
deniyle kurulmuş olan Araştırma komisyonlarının ye
ni oranlara göre üyelerinin ikmaline ve Genel Kurul
ca alınmış bulunan 25 . 4 v 1978 tarihli karar saklı 
kalmak partiyle ve bir defaya mahsus olmak üzere, 
çalışma sürelerimin, talepleri halinde iki ay daha uza
tılmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
İhSan Sahri Çağlayangil 

Başkanvekili 
Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Emanulİah Çelebi 

Divan Üyesi 
Mustafa Çelik 
İdare Amiri 

Mehmet Kılıç 

Başkanvekili 
Mehm'et Ünaldı 

BaşkanVekili 
Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Kemal Cantürk 

Divan Üyesi 
Hüsamettin Çelehi 

Dîvan Üyesi 
Mehmet Erdem 

İdare Amiri 
H'aisan Ildan 

tdare Amiri 
Suphi Gürs'oytrak 

BAŞKAN — Okunan Başkanlık Divanı kararını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

7. — Töb - Der'deki oluştim v gelişmelerle ilgili 
(10/80) kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Araştırma komisyonlarının teşkiline 
dair aday listeleri Var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 17.12.1979 

tarih Ve 6718 sayılı yazıya : 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Hüsamettin Çelehi'nin, Töb - Deredeki oluşum 
ve gelişimlerle ilgili Seriato Araşltırma'sı isteyen öner
gesi Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13.12.1979 
tarihli 14 ncü Birleşiminde kurulma'sı kabul edilen 11 
kişilik Araştırma Komifeyonuna Grubumuzdan aşağMa 
adları ve seçim bölgeleri yazılı sayın senatörler aday 
gösterilmişlerdir. 

Saygılarımla arz öderini. 
Cumhuriyet Senatosu 

AP Grup Başkanı 
Cahit Dalokay 
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Ömer Naci Bozkurt (Gümüşhane), 
Osman Çetin (Tokait), 
Sadık Batum (İstanbul), 
Faik Kırbaşlı (Burdur), 
Rasim Gezmiş (Artvin). 

Cumhuriyett Senatosu Başkanlığına 
İlgi: Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlüğü 

17 . 12 . 1979 gün ve 6718 sayılı yazıya : 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Töb - Der'deki oluşum 
ve gelişmelerle ilgili Senato Araştırması isteyen öner
gesini incelemek üzere kurulan (11) kişilik Araştır
ma Komisyonuna, aşağıda adları yazılı sayın üyeler 
Grubumuzca aday gösterilmişleridir. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

CHP Grup Başkanvekili 
Erdoğan Bakkalbaşı 

1. Tevfik Elmasyazar (C. Senatosu Manisa Üysesi) 
2. Yusuf Çetin (C. Senatosu Adıyaman Üyesi) 
3. Mehmet Sönmez (C. Senatosu Hatay Üyesi) 
4. Hüseyin Öztürk (C. Senatosu Sivas Üyesi)' 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Sayın Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gek'şimierle ilgili Senato Araştırma Komis
yonuna Grubumuz Üyesi Sayın Sami Küçük seçil
miştir. 

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Milli Birlik Grubu Başkan Yrd. 
Mucip Ataklı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 17.12,1979 gün ve 6718 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13.12.1979 

tarihli 14 ncü Birleşiminde kurülma.sı kararlaştırılan 
TÖB-DER'deki oluşum ve gelişmelerle ilgili Senato 
Araştırması Komisyonuna Grubumuz üyesi Sayın 
Namık Kemal Şentürk aday gösterilmiştir. 

Gereğimi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu 
Başkanı 

Zeyyat Baykara 
BAŞKAN — Sayın üyeler. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi'nin TÖB - DER'deki oluşum ve 
gelişmelerle ilgili kurulan 31 kişilik Araştırma Ko-
rv.-yonuna Adalet Partisinden beş üye: Ömer Mac" 

Bozkurt. Osman Çetin, Sadık Batum, Faik Kırbaşlı, 
Rasim Gezmiş. 

Cumhuriyet Halk Partisinden dört üye; Mehmet 
Tevfik Elmasyazar, Yusuf Çetin, Mehmet Sönmez, 
Hüseyin Öztürk. 

Milli Birlik Grubundan bir üye; Sami Küçük. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubundan bir üye; Na

mık Kemal Şentürk, ' 
Bu üyeler hakkında itirazı olan sayın üye var 

mı?.. Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — İlaç yokluğu konusunda (10/82) kurulan 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Bir başka araştırma komisyonu 
için grupların adayları var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

17.12.1979 tarih ve 6965-17072 sayılı yazıya: 
İlgide belirtilen yazınıza esas Araştırma Komis

yonuna Grubumuzdan aşağıda adları ve seçim böl
geleri yazılı sayın senatörler aday gös'tert'îmüşlerdir. 
Saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grubu Başkanı 

Cahit Dalak ay 

Merin Taş (Aydın) 
Baha Akşit (Denizli) 
Talip Özdolay (İçel) 
Muzaffer Demirtaş (Konya) 
Ahmet Cemil Kara (Trabzon) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
lig' : Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlüğü 

17.12.1979 gün ve 6965-17072 sayılı yazıları : 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha Akşit 

ve iki arkadaşının ilaç yokluğu konusunda Senato 
Araştırması isteyen önergesini incelemek üzere kuru
lan (11) kişilik Araştırma Komisyonuna aşağıda ad
ları yazılı sayın üyeler Grubumuzca aday gösteril
mişlerdir. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Cumhuriyet Halk PaıUisi 
Grubu Başkanvekili 

Erdoğan Baikkal'başı 

1. Ergün Ertem (C. Senatosu Ankara Üye?') 
2. Halis Soylu (C. Senatosu Kars Üyeci) 
3. Abdullah Köseoğlu (C. Senatosu Kocaeli Üye

si) 
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4. Behiç Sonbay (C. Senatosu Zonguldak Üyesi) 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Sayın Baha 
Ak'^'l ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Genel Kurulunca kurulması kararlaştırılan Araş
tırma Kondisyonuna Grubumuz Üyesi Saym Vthbi 
EriLi seçilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunanm. 
Saygılarımla. 

Milli Birlik Grubu 
Başkan Yrd. 

Mucip Ataklı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 17.12.1979 gün ve 6965 - 17072 sayılı yazı 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.12.1979 

tarihli 12 nci Birleşiminde kurulması kararlaştırılan, 
İlaç yokluğu konusunda Senato Araştırması komisyo
nuna Grubumuz Üyesıi Sayın Sadi Trmak aday gö:> 
ierümüştir. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grubu Başkanı 

Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha Akşit 

ve iki arkadaşının ilaç yokluğu konusunda kurulma
sını istediği (11) kişilik Araştırma Komisyonuna Ada
let Partisinden beş üye; Metin Taş, Baha Akşit, Ta
lip ÖZdolay, Muzaffer Demirtaş, Ahmet Cemil Ka
ra. J 

Cumhuriyet Halk Partisinden dört üye; Ergün Er- J 
tem, Halis Soylu, Abdullah Köseoğlu, Behiç Son- j 
bay. 

Milli Birlik Grubundan bir üye; Vehbi Ersü. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubundan bir üye; Sa

di Irmak. 

Bu üyeler hakkında itirazı olan saym üye var mı?... 
Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Devlet Demiryollarının içinde bulunduğu 
durum hakkında. (10/88) kurulan Araştırma Komis
yonuna üye seçimi, 

BAŞKAN — Bir başka komisyonun kumlmasına 
dair aday listesi var oktuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

17.12.1979 tarih ve 06.221.00186 sayılı yazıya: 
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İlgide belirtilen yazınıza esas Araştırma Komisyo
nuna Grubumuzdan aşağıda adları ve seçim bölgele
ri yazılı sayın senatörler aday gösterilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Adalet 

Partisi Grubu Başkanı 
Cahit Dalokay 

Nevzat Şener (Amasya) 
Safa Yalçuk (Çorum) 
Naci Gaciroğlu (Erzurum) 
Abdulha'luk Özdinç (Hakkâri) 
Fevzi Kartal (Van) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlüğü 

17.12.1979 gün ve 06.221 .CM 86 sayılı yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa Yalçuk 
ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Devlet Demiryol
larının içinde bulunduğu durum hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergelerini incelemek üzere ku
rulan (11) kişilik Araştırma Komisyonuna aşağıda ad
ları yazılı sayın üyeler Grubumuzda aday gösterilmiş
lerdir. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur : 
Cumhuriyet Senatosu CHP 

Grubu Başkanvekili 
Erdoğan Bakkal başı 

1. Beyti Arda (C. S. Kırklareli Üyesi) 
2. Cemil Çeçan (C. S. Mardin Üyesi) 
3. Temel Kitapçı (C. S. Sivas Üyesi) 
4. M. Emin Sungur (C. S. İstanbul Üyesi) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Sayın Safa 

Yalçuk ile Tabii Üye Sayın Haydar Tunçkanat'ın, 
Devlet Demiryollarının içinde bulunduğu durum hak
kında Genel Kurulca kabul edilen Araştırma Komis
yonuna, Grubumuz üyesi Sayın Haydar Tunçkanat 
seçilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Milli Birlik Grubu 
Başkan Yardımcısı 

Mucip Ataklı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 17.12.1979 gün ve 06.221.00(186 sayılı ya
zısı. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulnun 6.12.1979 
tarihli 12 nci Birleşiminde kurulması kararlaştırılan 
Devlet Demiryollarının içinde bulunduğu durum hak-



C. Senatosu B : 19 3 . 1 . 1980 O : 1 

kında Senato Araştırması Komisyonuna Grubumuz 
üyesi Sayın Halil Tunç aday gösterilmiştin 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grubu Başkanı 

Zeyyat Baytara 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Cumhuriyet Senatosu 

Çorum Üyesi Safa Yalçuk ile Tabii Üye Haydar 
Tunçkanat'ın, Devlet Demiryollarının içinde bulundu
ğu durum hakkında kurulan (11) kişilik Araştırma Ko
misyonuna. 

Adalet Partisi Grubundan 5 üye; Nevzat Şener, 
Safa Yalçuk, Naci Gaciroğlu, Abdullah Özdinç, Fev
zi Kartal. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan 4 üye; Bey
ti Arda, Cemil Çeçan, Temel Kitapçı, M. Emin Sun
gur. 

Milli Birlik Grubundan bir üye, Haydar Tunç-
kanat. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubundan bir 
üye, Halil Tunç. 

Aday gösterilmişlerdir. 
Bu üyeler hakkında itirazı olan var mı?... Olma

dığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Yurt dışındaki işçi ve çocuklarının eğitim 
ve öğrenim durumlarıyla, gönderilen eğiticilerin se
çimlerindeki bazı uygulamalar hakkında. (10/89) ku
rulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Bir başka komisyonun kurulmasına 
dair tezkere var, adayları okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

17.12.1979 tarih ve 06.221.00494 sayılı yazıya : 
İlgide belirtilen yazınıza esas Araştırma Komisyo

nuna Grubumuzdan aşağıda adları ve seçim bölgeleri 
yazılı sayın senatörler aday gösterilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

AP Grup Başkanı 
Cahit Dalokay 

Baha Akşit (Denizli) 
Emin Uyansoy (İstanbul) 
Muzaffer Demirtaş (Konya) 
Osman Çetin (Tokat) 
Doğan Kitaplı, (Samsun) 

OHnhiuriyet Senatosu BaşJöanliığına 
% i : C. Senaitosu Kanunlar Müdürlüğü. 17.12.1979 

gün ve 06,221 .Ö0İ494 sayılı yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha Akşit'in 
yurt dışındaki işçi ve çocuklarının eğitim ve öğretim 
durumlarıyla, gönderilen eğitimcilerin seçimlerindeki 
bazı uygulamalar hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesini incelemek üzere kurulan (11) kişilik Araş
tırma Komisyonuna aşağıda adları yazılı sayın üye
ler Grübumuzca aday gösterilmişlerdir.: 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
C. Senatosu CHP Grubu 

Başkan vekili 
Erdoğan Bakkalbaşı 

1. Selâhattin Çolakoğlu (C. Senatosu Gazi
antep Üyesi) 

2< Hikmet Savaş (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
3. Mehmet Seydibeyoğlu (C. Senatosu Kasta

monu Üyesi) 
4. Abdullah Ercan (C. Senatosu Çorum Üyesi) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Sayın Baha 

Akşit'in, yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitim ve öğ
renimleri ile ilgili eğitimcilerin seçilmeleri hakkında 
Senato Genel Kurlunca kabul edilen Araştırma Ko
misyonuna Grubumuz Üyesi Sayın Kadri Kaplan se
çilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla.] 

Milli Birlik Grubu 
Başkan Yrd. 
Mucip Ataklı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1 7 .1 2 . 1979 gün ve 06.221.00494 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.12.1979 

tarihli 12 nci Birleşiminde kurulması kararlaştırılanı, 
yurt dışındaki işçi ve çocuklarının eğitim ve öğrenim 
durumlarıyla, gönderilen eğitimcilerin seçimlerindeki 
bazı uygulamalar hakkında Senato Araştırması Ko
misyonuna Grubumuz Üyesi Sayın Nermin Aba'dan -
Unait aday gösterilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grubu Başkanı 
Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Sayın Baha 

Afcşflîtln «Yurt dnşımıdalld. dşçd vö çocuMainnin, eğitim ve 
öğrendm dımımllarıyla gönıderSlfon eğftjmoiıtedb a&çka-
TerindeM bazı uygulamalar baSktada» kurular» 11 Ici-
şdlic Arastama Kömîsyonuirta;: 
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Adalet Partisinden 5 üye; Baıha Akşit, Emin Uyan-
soy, Muzaffer Demirtaş, Osman Çetin, Doğan Ki
taplı. 

Cumhuriyet Halk Partisinden 4 üye; Selâhaittin Ço-
lakoğlu, Hikmet Savaş, Mehmet Seydibeyoğlu, Ab
dullah Özcan. 

Milli Birlik Grubundan 1 üye; Kadri Kaplan, 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubundan 

1 üye; Nermin Abadan - Unat. 
Aday gösterilmişlerdir. 

Bu adaylara itirazı olan sayın üye?.. Yok. Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

/ / . — TARİŞ ve ona bağlı bazı kuruluşların içe
risinde bulunduğu durum hakkında (10/90) kurulan 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesi adayla
rı var okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

17.12.1979 tarih ve 06.221.00650 sayılı yazıya : 

İlgide belirtilen yanızına esas Araştırma Komis
yonuna grubumuzdan aşağıda adları ve seçim böl
geleri yazılı sayın senatörler aday gösterilm'işlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Parti si 
Grup Başkanı 
Cahit Dalokay 

Metin Taş (Aydın) 
Cemal Örgen (Balıkesir) 
Münir D al dal (İzmir) 
Akın Özdemir (İzmir) 
Erol Yavuz (Manisa) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
•ilgi : Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlüğü 

17.12.1979 gün ve 06.221.00650 sayılı yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir Dalda!' 
in TARÎŞ ve ona bağlı bazı kuruluşlann'da Senato 
Araştırması isteyen önergesini incelemek üzere kuru
lan 11 kişilik Araştırma Komisyonuna aşağıda adları 
yazılı sayın üyeler grübumuzca aday gösterilmişlerdir. 

'Bilgüerinlize saygıyla arz olunur. 

Oımlhtariıyîet Senatosu 
CHP Gmibu -BıaşJdajnıveikliİi 

Erdoğan BaMoaübaşı 

1. Aysel Baykal (C. Senatosu İstanbul Üyesi) 
2. M. Fahri Dayı (C. Senatosu Manisa Üyesi) 
3. Nejat Sarlıcalı (C. Senatosu Balıkesir Üyesi) 
4. Fevzi Özer (C. Senatosu Muğla Üyesi) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Münir 

Daldal'ın TARJŞ ve ona bağlı bazı kuruluşların içeri
sinde bulunduğu durum hakkında Genel Kurulca ka
bul edilen Araştırma Komisyonuna grubumuz Üyesi 
Sayın Refet Aksoyoğlu aday gösterilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 
Milli Birlik Grubu 

Başkan Yrd. 
Mucip Ataklı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 17 . 12 . 1979 gün ve 06.221.00650 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.12.1979 

tarihli 12 nci Birleşiminde kurulması kararlaştırılan, 
(Tariş ve ona bağlı bazı kuruluşların içerisinde bulun
duğu durum hakkında Senato Araştırması) Komis
yonuna Grubumuz Üyesi Halil Tunç aday gösteril
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grubu Başkanı 

Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Münir 

Daldal'ın, TARİŞ ve ona bağlı bazı kuruluşların içe
risinde bulunduğu durum hakkında kurulan 11 kişilik 
Araştırma Komisyonuna; 

Adalet Partisinden 5 üye; Metin Taş, Cemal Ör
gen, Münir Daldal, Akın Özdemir, Erol Yavuz. 

Cumhuriyet Halk Partisinden 4 üye; Aysel Baykal, 
Mustafa Fahri Dayı, Nejat Sarlıcalı, Fevzi Özer. 

Milli Birlik Grubundan l üye; Refet Aksoyoğlu. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubundan 1 

üye; Halil Tunç. 

Aday gösterilmişlerdir. 

©u adaylara itirazı Olan sayın üye?.. Yok. Otaıadı-
ğraıa göre oylarınıza sumıyöıfuım. Kapari, edıertter... Bt-
meiyöttler. Kalbul öd*lmişfâr. 

Böylece araşttrtra kornişonları 'kujrüknuş oldu. 
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12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senam araştır
ması isteyen önergesi. (10/66) 

13. — 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) 

14 — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Önerin, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit ve 

ilanı hakkında Senato arattırması isteyen önergesi. 
(10171) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato araştırması isteyen önergesi. (10172) 

BAŞKAN — Gündemin, «Tüzük Gereğince Bir 
Defa Görüşülecek İşler» bölümünün 1 nci, 2 nci. 

i 3 ncü ve 4 ncü sıralarında, Adana Üyesi Sayın Hayri 
Öner'in, Senato Araştırması isteyen önergelerinin, gö
rüşülmesi, önerge sahibinin bulunmaması nedeniyle 
ertelenmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Audlaşması \ 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senaosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci, 
702'ye 3 ncü ek) 

BAŞKAN —• 5 nci sırada bir araştırma komis
yonu raporu var, efendim. 

Başkan Sayın Sadi Irmak?.. Yoklar. Olmadığına 
göre başka bir güne bırakılmıştır. 

Böylece, gündemde görüşülecek başka bir iş kal
madığından 8 Oca'k 1980 Salı günü saat l5,0G"te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,17 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

19 NCU BİRLEŞİM 

3 . 1 . 1980 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

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

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

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

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

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Alkdolunan Kredi Anlaşması 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702*ye 2 nci, 
702'ye 3 noü ek) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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