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IV. — Başkanlık Divanînin Genel Kurula su
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1. — A. P. Grupu Başkanlığının, Gündem
de bulunan kanun tasarı ve teklifleri normal 
toplantı gününde görüşülemediği takdirde, 
27 < 6 . 1975 Cuma günü olağanüstü toplantı 
yapılmasına dair önergesi. (4/240) 499 

2. — Görev ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ferid M elen'e, Gümrük ve Te
kel Bakanı Orhan Oztrak'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/641) 499:500 

3. — Görev ile yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'ye, Devlet Bakanı Gıya-
settin Karaca'nın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/642) 500 

4. — Aydın Üyesi A. Celâlettin Coşkun'a 
hastalığına binaen 20 gün. Çorum Üyesi Safa 

Sayfa 
Yalçuk'a mazeretine binaen 14 gün izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/643) 500 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı A t alay ve 4 arkadaşının, Hükümetin, yargı 
organlarının kararlarıyle ilgili tutumu hakkın
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/2) 500:508,514:515 

6. — Dışişleri Bakanının, dış politikadaki 
son gelişmeler konusunda gündem dışı olarak 
verdiği bilgi hakkında grupların yapacakları 
konuşmalar. 515:536 

V. — Disiplin cezaları 508 

1. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, geçici ola
rak Cumhuriyet Senatosundan çıkarılma cezası! 
verilmesi. 508:513 

VI. — Sorular ve cevaplar 

A) Yazılı soru ve cevabı 

536 

536 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in, Malatya'ya tahsis edilen sağlık 
ocağı ve sağlık evlerine dair soru önergesi ve 

Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'm cevabı 
(7/350) 536:537 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Sayın üyelerin gündem dışı söz istemlerine dair 

önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Kars Üyesi Sırrı Atalay ve dört arkadaşının, Hü

kümetin yargı organlarının kararlarıyle ilgili tutumu 
hak'kında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

24 ' , 6f , 1975 Salı günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19,00'da son verildi. 

Başkam 
Başkanvdkili 
Zihni Beti! 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kobay 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Küçüklerin vatana iadesine dair Avrupa Söz

leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 1/355) 
(Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
komisyonlarına) (Müddet : 5'er gün) 

2. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edüen veya 
ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, dev 
redilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim görecek ya
bancı silâhlı kuvvetler personeli hakkında Kanunun 
1 ve 2 ne i maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bir ek madde eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi : 1/238; C. Senatosu : 1/356) (Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 5 "er gün) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya 
Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşma
sına Ek Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/261; C. Senatosu : 
1/357) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna) 
(Müddet : 5 gün) 

4. — 4 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan 
Dcmiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına ilişkin 

Uluslararası Antlaşma (OV) ve Ekleri ile Demiryo
luyle Eşya Taşınmasına ilişkin Uluslararası Antlaş
ma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/208; 
C. Senatosu : 1/358) (Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân ve Dışişleri. Turizm ve Tanıtma komisyonla
rına) (Müddet : 5'er gün) 

5. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son 
Protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki Anlaşma
ların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 1131 
hû yılı Kanuna ek Kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/195: C. Se
natosu : 1 359) (Bayındırlık. Ulaştırma ve İmar - İs
kân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarına) 
(Müddet : 5'er gün) 

Rapor 
6. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Arahik 

1974, Ocak. Şubat 1975 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu (5/17) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 6 . 1975) 

498 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu) - Bahriye Üçok (Cumhurbaşkamnca S. Ü.) 

BAŞKAN — 68 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerele-
(Yoklama yapıldı.) re başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ Gl 

/. — A. P. Grupu Başkanlığının, Gündemde bulu
nan kanun tasarı ve teklifleri normal toplantı gününde 
görüşülemediği takdirde, 27 . 6 . 1975 Cuma gü
nü olağanüstü toplantı yapılmasına dair önergesi. 
(4/240) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Gündemde mevcut, çeşitli sebeplerle görüşülme

yen kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülebilmesi için 
25 .6 .1975 Çarşamba günü olağanüstü bir toplantı 
yapılmasının oylanmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grupu Başkanı 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, 

BAŞKAN — Efendim?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Az önce ve

rilen takrire göre, çarşamba günü olağanüstü toplantı 
öneriliyor. Oysa, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Mec
lisinin toplantısı vardır aynı gün. Şayet, arkadaşları
mız o birleşimde çoğunluk sağlamak istiyorlarsa bi
zim de gelmemizi arzu ederler bizim gelmemiz de ço
ğunluğu sağlar lütfen bunu bir başka gün yapalım 
mümkünse. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hangi gü
nü teklif edersiniz efendim? 

BAŞKAN — Perşembe günü olabilir mi efen
dim? 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O gün za
ten normal toplantı var, efendim. 

BAŞKAN — Cuma günü?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Cuma gü

nü de bazı toplantılarımız var, olabilir; çoğunluğu 
sağlayacak durum eksik olursa gelmemiz gerekiyor, 
ben durumu arz ediyorum; cuma günü olabilir efen-
dİrm 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Olabilir 
efendim. 

BAŞKAN — «Olabilir» diyorsunuz; önergeyi cu
maya çeviriyorsunuz. 

Gündemimizde şayet müzakere edemeyeceğimiz 
kanunlar var ise, kalır ise, Cuma günü münhasıran 
kanunların müzakeresi için Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun toplantısı teklif edilmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gündemimizde sekiz adet gündem dışı söz tale

bi vardır. Biraz evvel muttali olduğunuz duruma gö
re de Gündemimizde görüşülememiş olan ve hakika
ten âcil durumu olan kanun tasarıları mevcuttur. Bu 
itibarla ben bu gündem dışı söz istemiş olan arka
daşlarımın zaten söz talepleri de aktüalitesini kaybet
miş bulunduğundan söz veremeyeceğimi arz ediyo
rum. Lütfen beni anlamalarını rica ediyorum. 

2. — Görev ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen'e, Gümrük ve Tekel Bakanı Or
han Öztrak'm vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3)641) 

— 409 — 
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BAŞKAN — Efendim, Gündeme geçiyoruz. 
Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var takdim ediyo

rum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Millî Savunma Baka
nı Ferid Melen'in dönüşüne kadar; Millî Savunma 
Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öz-
trak'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Fahri S. Koruturk 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

3. — Görev ile yurt dışına giden Ulaştırma Baka
nı Nahit Menteşeye, Devlet Bakanı Gıyasettin Ka-
raca'nm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/642) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tez
keresi takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Ulaştırma Bakanı Na

hit Menteşe*nin dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nm vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Fahri S. Korutürk 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
4. — Aydın Üyesi A. Celâlettin Coşkun'a hasta

lığına binaen 20 gün. Çorum Üyesi Safa Yalçuk'a 
mazeretine binaen 14 gün izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/643) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var. takdim 
ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üyele

rinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sayıl
maları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Di
vanının 19 . 6 . 1975 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
M. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi A. Celâlettin 
Coşkun'un hastalığına binaen, 16 . 6 . 1975 tarihin
den itibaren (20 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa Yalçuk, 
mazeretine binaen 17 . 6 . 1975 tarihinden itibaren 
(14 gün) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si Sayın Celâlettin Coşkun'un hastalığına binaen 
16 . 6 . 1975 tarihinden itibaren 20 gün izinli sayıl
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Sayın Safa 
Yalçuk'un mazeretine binaen 17 . 6 . 1975 tarihin
den itibaren 14 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay ve 4 arkadaşının, Hükümetin, yargı organlarının 
kararlarıyle ilgili tutumu hakkında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/2) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay'ın vermiş oldukla
rı genel görüşme takriri üzerine Tüzüğümüze göre 

I 
önerge sahiplerinden bir kişi, bir lehte, bir aleyhte iki 
kişiye söz verilmiş; fakat bilâhare iki sayın üye sataş
ma talebinde bulunmuş; biri konuşmuş, Sayın Ata-
lay'a da söz verilmiş, sözü yarım kalmış. 

Yalnız; takriri dikkatle okudum Sayın Atalay. 
Takrirde, Sayın Başkan, sadece sövüp sayma mev
zuunda zatı âlinize sataşma bulunduğunu ve bir hu
susta da söylemediğiniz sözün tavzihi noktasında; iki 
noktada söz vermiş. Siz on noktadan söz istemişsiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bütün noktalardan. 
Zaptı okuyunuz. 

BAŞKAN — Eğer benim takdirimle bu iş olacak
sa, istediğiniz on hususun çoğu cevap mahiyetinde ol
duğu için sataşma ile ilgisi yoktur. O bakımdan zatı 
âlinize iki noktadan sataşma yönünden Sayın Zihni 
Betil söz vermiştir, o sözü kullanmanızı rica edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, ben 
kendilerine ifade ettim. Kendileri de aynen teker te
ker ifade ettiler. Meselâ «Bizim adamlarımız iş başın
da kalsın istiyorsunuz» Sayın Zihni Betil bu konuş
mada... 

BAŞKAN — Şimdi meselâ, bakın zatı âlinize bir 
tanesini okuyayım. «Sayın Tuna, adamlarınız işbaşın
da kalsın istiyorsunuz şeklinde genel görüşme talebi
mizin sadece bunun için verilmiş maksatlı önerge ola
rak ifade etmek suretiyle sataşmada...» bu sataşma 
değil ki. Bu bir kanaatini söylüyor, zatı âlinize bir 
sataşma değil. 
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SIRRI AT ALAY (Kars) — Sataşma Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Kanaattir bu efendim. O zaman eğer 
bunu sataşma sayacak olursak, burada Tüzüğümüze 
göre hiç bir mevzuu müzakere etmek mümkün olmaz. 
Sataşmadan dolayı bir mevzu haftalarca burada de
vam eder. Sataşmanın takdiri Başkana bırakıldığına 
göre, Sayın Başkan da zatı âlinize iki noktada tasrih 
etmiş... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lütfen okuyun efen
dim. 

BAŞKAN — Okuyayım efendim. «Şimdi ben tet
kiklerimin sonucunu söylüyorum efendim. Kaışı oy 
kullanan Danıştay üyelerine Adalet Partili zihniyetli 
gösterdiğiniz söyleniyor. Karar gerekçelidir, siz diyor
sunuz ki, karar gerekçelidir demedim... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır gerekçelidir de
dim.» 

Binaenaleyh, bu mesele ortadan kalkıyor. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır devam ediyor 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet. 
«BAŞKAN — Gerekçe altı sayfadır. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Altı sayfadır. 
BAŞKAN — Evet, karar altı sayfadır, demiş 

«Sonra, benim önergem TRT Genel Müdürünün gö
revden alınması ve yerine yenisinin atanmasına dair 
olan Hükümet Kararnamesinin Danıştayca dava so
nuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına dair olan 
kararın yerine getirilmemesine münhasırdır diyorsu
nuz.» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bütün o saydığım hu
suslar için Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır efendim. 
«BAŞKAN — Not etmemişîüm. O konu üzerinde 

de bir cümle hatırlıyorum» demiş, ikinci husus bu. 

«SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanı kısa 
olmasına imkân yok. Çünkü bunların hepsine teker» 
teker. M 

BAŞKAN — Efendim, saat 19,00'a kadar çalışa
cağız.» Siz ısrar etmişsiniz teker teker cevap verece
ğim, diye^ 

•«BAŞKAN — Efendim, saat 19,00'a kadar çalı
şacağız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — îzin verin uzatırız. 
BAŞKAN — Efendim, bir önerge gelirse ben de 

onu Genel Kurulun takdirine sunarım.» diyor. 
«SIRRI ATALAY (Kars) — Ben talep ediyorum 

Sayın Başkan... 

| BAŞKAN — Siz başlayınız daha zamanımız var 
I efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, Sayın Başkan 
ben rica edeceğim. Sayın Başkan, Sayın Nusret Tu-

I na'nın..., 
I BAŞKAN — Bir saniye Saym Atalay. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — ... 
SIRRI ATALAY (Kars) — ... 
BAŞKAN — Yapamazdım ben onu efendim. El

deki bir işi bırakarak bir başka işi ele nasıl alırım 
efendim. 

Yalnız önerge gelirse...» diyor, sadece konuşmanın 
I uzatılması mevzuunda. 

«SIRRI ATALAY (Kars) — Ara verme esnasın-
I da bana söylenmiş söz var...» O da bununla ilgili de

ğil. 
«BAŞKAN — Sayın Ege, bir öneride bulunuyor -

I sunuz Genel Kurula arz ederim...» denmiş. 
I «BAŞKAN — Teklif yapmadınız...» denmiş. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ve ben konuşmaya 
I başladım Sayın Başkan. «Bizim adamlarımız...» 

I BAŞKAN — Evet efendim evet; ama size 10 
I madde üzerinde söz verdiğine dair zabıtlarda Başka-
I nın hiç bir ifadesi yok. Sayın Başkan size sadece iki 
I noktayı göstermiş. Siz hayır efendim, ben 10 noktada 
I konuşacağım demişsiniz, ondan sonra Sayın Başkan 
I başka mevzulara geçmiş, gündemin uzatılıp uzatıl -
I mayacağı mevzuuna geçmiş, onun müzakeresi devam 
I etmiş ve bitmiş efendim. 
I Onun için zatıâlinize bu iki noktada söz vermek 
I mecburiyetindeyim. Buyurun efendim. 

I SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın üyeler; 
I Geçen birleşimde hepinizin gözü önünde cereyan 
I etti; Sayın Tuna konuşmasında hem sataşmada bu-
I lundu, hem benim söylemediklerimi söylemişim gibi 
I bana isnatlarda bulundu. Ben önergemde «a) Sataş-
I ma, b) İsnatlardan dolayı söz istiyorum.» dedim ve 
I Sayın Başkan zabıtları tetkikten sonra söz verdiler 
I ve sözlerime başlamıştım. 
I Meselâ, sataşmalardan dolayı «Bizim adamları-
I mız işbaşında kalsın istiyorsunuz.» şeklinde bir itham 
I ile genel görüşme açılmasının amacını sanki bizimi 
I İsmail Cem görevde kalsın diye açtığımız şeklinde idi 
I ve bunları ifade ediyordum, Başkan izin vermişti; za-
I man konusunda anlaşmazlığa düştük, Genel Kurul ve 
I Sayın Başkan yarım saat içinde bitirmemi önerdiler. 
I Ben yarım saat içerisinde sataşmaları ve isnatları 
I bitiremeyeceğimi ifade ettiğimden dolayıdır ki, bugü-
I ne kalmış bulunmaktadır. 
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Şimdi, Sayın Tuna konuşurken, «Siz bizden olan
lar, bizim adamlarımız işbaşında kalsın istiyorsunuz. 
amacınız budur.» diye bizim amacımızı haksız bir 
şekilde kendi görüşü istikametinde değerlendirmiş ve 
böylelikle bir sataşmada bulunmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakikanızı rica 
edebilir miyim? 

Şimdi efendim, Tüzüğümüzü gayet iyi bilirsiniz. 
Tüzük, önerge sahiplerinden biri ve bir lehte, bir 
aleyhte iki sayın üyenin konuşacağını beyan eder. 
Bunun dışında, birbirlerine cevap verme hakkının 
bulunmadığı sarihtir. 

Sizinki, «Böyle söylemiş, ben cevap vereceğim.» 
şeklini tazamrnun ediyor, yani sataşma değil. O öyle 
bir kanaat söylemiş, siz de ona sataşma yoluyle ce
vap vermeye kalkıyorsunuz ki, bu bir cevap oluyor. 
Cevap vermeye müsait değil, Tüzüğümüz. 

Bu itibarla, size sarahaten sataşılmış olduğu ka
nısına varan Sayın Başkan iki noktada söz vermiş. 
Ben takdirimi kullansam belki onu da vermezdim; 
ama Sayın Başkan vermiş, söze başlamışsınız. Bu 
hakkınızı kullanacaksınız. O itibarla, istirham edece
ğim, siz o iki noktada sataşma ne şekilde ise, onun 
cevabını verip, lütfedin müzakerelerimize devam ede
lim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
ben bu sataşmalara cevap vereceğim; ama siz usulü
nüz veçhile beni belli bir istikamete götürüp Genel 
Kurulu duygusal bir saha içerisine alıp, sonunda sö
zümü kesme niyetindesiniz. Bundan hiç kuşku yok. 
Tatbik ettiğiniz... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, işte bakın bu bir isnat
tır. Benim niyetimi bilmeden bana niyet isnat ediyor
sunuz. Ben Tüzüğü tatbik etmekle mükellefim. Eğer, 
sizin istediğiniz manada ben müzakereye müsaade 
edecek olsam, Tüzüğün hiçbir maddesi ortada kal
maz. Her maddesi, bu söylediğiniz hususa girer ve 
bir mevzuun müzakeresi mümkün olmaz. Ben, Tü
züğü muhafaza ve müdafaa etmek istiyorum, Sayın 
Atalay. Sizden istirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sataşma konusu 
vardır; ben sataşmaya cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Bu iki noktanın dışına çıkmamak 
suretiyle elbette vereceksiniz, Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi ben teker 
teker söyleyeyim, size bunları ifade edeceğim. 

Sataşma konusu vardır. Bunu ifade edeceğim. Bir. 
Benim söylemediğim hususlar bana isnat edilmiş
tir. Bunlara cevap vereceğim. İki. 

BAŞKAN — Peki, Sayın Atalay, bir sorum var. 
Siz mi takdir edersiniz, Başkan mı takdir eder, sataş
manın olup, olmadığını?... 

Siz, şimdi bu ifadenizle «Ben takdir edeceğim, 
ben konuşacağım.» demek istiyorsunuz. O zaman Tü
züğü tatbik etmek mümkün olmaz, müzakerenin de
vamı hiç mümkün olmaz. Rica ediyorum, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben takdir eder, 
izafe etmem. Ben, daha önceki celsede sataşmadan 
dolayı söz hakkımı kullanmak istemişim ve bu söz 
hakkı bana verilmiştir. Bu sebeple ben, bu söz hak
kına dayanarak, Sayın Başkan tıpkı sizin 22 . 5 . 1962 
günü benim bir önceki birleşimdeki Başkanlığım sı
rasında yapılan bir görüşmeden sonra sataşmadan 
dolayı söz alıp uzun uzun konuşmanız gibi, 22.5.1962 
günkü 63 ncü Birleşimde sizin bir üye sıfatiyle kul
landığınız hakkı şimdi ben bir üye sıfatiyle kullan
mak istiyorum. Müdahalelerinizle siz, meseleyi yumu
şatma veyahut kısaltma şöyle dursun, konuşturmama 
çabası içerisindesiniz. 

İçtüzüğümüzün 65 nci maddesine göre, sataşma 
vukuunu ve kendisine bir söylemediği söz izafe edi
len üye söz ister. Başkan bunu takdir yetkisine sahip
tir. Başkan «Hayır» derse, üye direnir, Genel Kurul 
kararı verir. Sayın Betil bir önceki birleşimde talebi
mi tetkik ettiler, okudular ve bana söz verdiler. 

BAŞKAN — İki noktada vermişler efendim, oku
dum zatı âlinize. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben onları oku
yacağım. Siz şimdi bir ambargo, bir sansür koyma 
hevesi içindesiniz ve «Bu benim yetkimdir» diyorsu
nuz. Sayın Tuna da aynı görüşteydi, ifade etmişlerdi; 
«Sırrı Atalay diyor ki, Anayasa Mahkemesinde biz 
kararları bozdurtuyoruz, kanunları bozdurtuyoruz...» 
Biraz sonra geleceğim oraya. Elhamdülillah... 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinize küfürlerinizden 
dolayı sataşma yapılmıştır kanaatiyle Sayın Başkan 
söz vermiş, lütfen bu mevzuu konuşunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Öyle diyorlardı. 
Sayın Başkan, işte sizin bu şekilde müdahaleleri

niz ve kısıtlamalarınızdır ki, çoğu zaman mecbur ka
lınıyor Anayasa Mahkemesine gidiliyor ve haklar 
aranıyor. O zaman da karşımıza çıkıp diyorsunuz ki, 
«Niçin bu kadar çok Anayasa Mahkemesine gidiyor
sunuz? Niçin Sayın Başkan burada bir demeçte bu
lundu diye. (Bunu biraz sonra söyleyeceğim) savletle 
Atalay yerinden fırladı ve yaşasın şunlar, yaşasın bun
lar» diye benim aklımdan geçmeyen hususları arka
daşım bana izafe ettiler. 
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Şimdi sataşmanın esasına geliyorum: 
Sayın Tuna, «Bizimkiler işbaşında kalsın arzu ve 

hevesi içindedir, arkadaşlarımız bunları istiyorlar. 
Biz yargı...» 

BAŞKAN — Sayın Atalay, onu sataşma olarak 
kabul etmedik efendim. Rica ediyorum, sataşmaya in
hisar ettiriniz sözünüzü. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İşte görüyor mu
sunuz, ben bunları geçen birleşim başlamıştım ko
nuşmaya ve geçen birleşim Başkan bunu sataşma ka
bul etmişti. Lütfen Sayın Başkan, Genel Kurula be
nim geçen birleşimdeki konuşmamı okuyun. Konu 
eğer «Bizim adamlarımız işbaşında kalsın istiyorsu
nuz» şeklindeki sataşmayla ilgili konuşma yapma-
dımsa, diğer bütün konuşmalarımı bırakıp aşağı ini
yorum. Lütfen okur musunuz, bu konuda bana sa
taşma ile ilgili söz vermediğini iddia ettiğinize göre; 
lütfen zaptı okuyun. Ben burada bırakmış idim. 

BAŞKAN — Okudum efendim, okudum; Yük
sek Heyyet dinledi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Benim konuş
mamda buraya başladığımı ve Sayın Tuna'nın «Bizim 
adamlarımız işbaşında kalsın istiyorsunuz.» sözü bir 
sataşmadır. 

BAŞKAN — Değil efendim. O bir fikirdir, cevap 
vermek hakkını haiz değilsiniz. O kanaattir, kanaati
ni söylemiş. Kanaate cevap verme hakkını haiz değil
siniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu bir sataşma
dır. 

BAŞKAN — Değil efendim, sataşma değil. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet Sayın Baş

kan belli. Türkiye'nin bugün içine geldiği olay za
ten belli. O halde... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, işe gelmek, gelmemek 
değil. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır; benim de 
şimdi söyleyeceğim, siz diyeceksiniz, ben geçeceğim. 
Ben Sayın Tuna'nın, «Bizim adamlarımız işbaşında 
kalsın istiyorsunuz» sözünü bir sataşma olarak izin 
istemiş, söze başlamışım. Sayın Başkan, siz, şimdi ken
di açınızdan ve Türkiye'yi bugün içine getirdiğiniz 
ortama sahip zihniyetiniz yüzünden «Hayır» diyor
sunuz; «Bu sataşma değildir» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, iddianızı gösterin ba
na, zabıtta gösterin iddianızı bana. İddia etmişsiniz; 
fakat Sayın Başkan bunu sataşma saymamış; sadece 
«Küfür» lâfını sataşma saymış. 
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Bir de, sizin söylemediğiniz bir hususu size söyle
miş gibi izafe etmesini saymış, efendim. 

Siz ısrar etmişsiniz, «Ben 10 tanesini konuşaca
ğım» diye. Okuduğum zabıtlarda, zatıâliniz de din
lediniz ki, Başkan o hususu bırakmış, başka sahaya 
intikâl ettirmiş, sözü. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — ... Yani, sizin kabul etmemiş, o iddi

anızı. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 

lütfen benim geçen Birleşimde sataşma ile ilgili ko
nuşmamın sayfasını lütfen okur musunuz, okutur mu
sunuz? 

BAŞKAN — Zabıtları tekrar okutmaya mecbur 
değilim, Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gördünüz mü, 
Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Siz bana gösterin, «Şurası da var» 
deyin, siz bana gösterin ben kabul edeyim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Geçen Birleşimde, 
«Bizim adamlarımız işbaşında kalsın istiyorsunuz» şek
linde Sayın Tuna'nın bu sözünü sataşma olduğunu 
ifade ile söze başladım ve iki dakikadan çok bu ko
nuda konuştum. Konuşmam bitmeden süre bitti. 

Şimdi siz diyorsunuz ki, Sayın Betil bu hususta 
size söz vermiş. Bu kadar açık. 

BAŞKAN — E... Tüzük?... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Eğer gerçekten 

ben bu konuda söze başlamamış isem, lütfen geçen 
Birleşimde hangi sözümün neresinden kesildiğini söy
leyin de Genel Kurul da bu hususta bilgi sahibi ol
sun. Ben, diğer bir konuya geçeyim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Atalay, bir noktada an
laşmamız gerekiyorsa o da şudur: 

Durumu zatıâlinizin iddiası veya konuşması tespit et
meyecek, Başkanın zapta geçen ifadesi tespit edecek. 
Başkan, ifadesinde böyle bir şeyden bahsetmemiş; 
ama zatıâliniz konuşmuş olabilirsiniz. Şimdi de ko
nuşuyorsunuz, O demek değil ki, ben izin veriyorum, 
tasvip ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Başkan, benim ye
rimden saydığım hususların tetkikinden sonra teker 
teker okudu, şu şu şu hususlarda; ki birini unuttu; 
ben, kendisine hatırlattım. 

«Anayasa Mahkemesi kararlarını. Sırrı Atalay 
bozduruyorum» diye çok ağır ithamda bulunan husu
sunu da ifade ettim. Sayın Başkan sadece şu iki hu
sus... 
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BAŞKAN — «Bunu ben söylemedim» diyorsu
nuz. Bunda hakkınız var. Zaten Başkan da bununla 
küfür kelimesini kabul etmiş efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır Sayın Baş
kan; siz bu hususta İsrar ediyorsunuz. 

Şimdi ben bazı tespitleri yapacağım; çünkü belli, 
siz nasıl bir ruh haleti. 

BAŞKAN — Sadet dışına çıkarsanız Tüzüğü tat
bik etmek mecburiyetindeyim efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ... İçinde olduğu
nuz belli. 

BAŞKAN — Sadet dışına çıkarsanız iki kere ih
tar ederim, sadede gelmezseniz Tüzüğü tatbik ederim. 
Benim vazifem o kadar. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, vazifeniz 

o kadar ki. memleketi bu hale, getirdiniz. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bu ne 

demek? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir Başka

nın kararını nasıl değiştiriyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Atalay, çok istirham edece

ğim, çok istirham edeceğim, bu şekilde, tarafsız bir 
müesseseyi de itham altına almak suretiyle meseleyi 
büsbütün karışık hale getirmeyiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Çok tarafsızsınız 
maşallah; görülüyor. Çok tarafsızsınız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kimin ne hale 
getirdiği orta yerde. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bu sa
taşmanın cevabı değil ki, memleketin ne hale getiril
diği meselesi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin, 
ben görüşüyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Tuna, Sa
yın Başkan, birinci noktadan söz vermiyor, ben, Sa
yın Başkan, bu sataşmadır, direniyorum, lütfen Ge
nel Kurulun kararını alın. 

Söylüyorum, Sayın Tuna aynen «Bizim adamla
rımız işbaşında kalsın istiyorsunuz» şeklinde bizi 
önergeyi vermeye zorlayan sebep olarak bu ağır it
hamda bulunmuş bir sataşmadır. 

Siz, «Hayır» diyorsunuz. İçtüzüğün 65 nci mad
desi gereğince ben de direnme hakkımı kullanıyo
rum; lütfen bu hususta Genel Kurulun kararını alı
nız. Saygılıyım ben Genel Kurul kararına* 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, evvelâ yerine oturup direnme hakkını kullan
ması lâzım gelmez mi acaba? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, onu rica edeceğim 
zaten. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Zatıâliniz mi 
idare ediyorsunuz? «Tüzük «Yerinden mi bu hakkı 
kullanır» diyor. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Evet, yerin
den söylüyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsa
ade buyurun; rica ederim, Sayın Azmi Erdoğan. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Olmaz efen
dim, yerinden söyleyecek. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan... 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Ben, tüzü

ğün tatbikini ikaz ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erdoğan, istirham ediyorum 

efendim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Otur yerine... 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sen otur ye

rine, seviyesizlik etme. 
BAŞKAN — Sayın Erdoğan, istirham ediyorum 

efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Valiliği tuttu, 
valiliği. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Görüyorsunuz, 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Görüyorsunuz 

Sayın Başkan. Görüyorsunuz değil mi?.. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, ben müdahalemi yap

tım Başkan olarak. Sizin konuşmaya hakkınız yok. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Herkes bu
rada saygılı olmaya mecburdur. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan istirham ediyorum 
efendim. Meseleyi hallederiz. 

Sayın Atalay, şimdi anlaşılıyor ki, meseleye baş
tan başlıyoruz. Lütfen yerinize oturunuz, sizin iste
diğiniz hususlar ne ise onların takdirini, ben takdir 
hakkımı kullanmak suretiyle direnmenizi oya arz ede
ceğim efendim. 

Yerinize buyurun, iddialarınızı tek tek dinleyece
ğim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, ye
rime oturmaya lüzum yok. Ben burada sataşma ko
nularını söyleyeyim... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, muameleye yeniden 
başlıyoruz, talebiniz üzerine. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
İçtüzükte «Sataşmayı, üye gider yerinden ister» diye, 
Sayın Azmi Erdoğan'ın nasihati ve yol göstermesi 
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üzerindeki iddiasını... (Siz daima sorarsınız bir içtü
zük hükmü lütfen gösterin diye.) 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Ben saygıyı 
telkin ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Erdo
ğan rica ediyorum. 

Saym Atalay, Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, Diyarba

kır'da az bağırdılar orada bağır, Diyarbakır'a hangi 
yüzle gideceksin? 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sen Diyarba
kır'ı ağzına alma tasviye ederim. 

BAŞKAN — Saym Erdoğan rica ediyorum efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Masum insanları 
gidin öldürün. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Siz öldürdü
nüz. Sen Diyarbakır'a fitne sokuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Atalay lütfen efendim. Rica 
ederim Sayın Erdoğan, müsaade buyurun. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Saym Atalay, lütfen 
efendim lütfen. 

ORHAN KOR (İzmir) — Yalancı. Ne yalancı 
adam. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Ben sana 
gösteririm. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Erdoğan. Bir 
dakika efendim, bir dakika. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Günde
mi işgal ediyor. Biz gündemi işgal etmemek için söz 
almadık. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ben zatıâlinizi... (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından gürültüler) Müsaade buyu
run efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Ben seni iyi 
anlıyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bizim adamlarımız 
işbaşında kalsın... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Müsa
ade buyurun. Sayın Erdoğan müsaade edin efendim. 
(Gürültüler) 

Sayın Atalay, ben zatıâlinize Başkanın ifade etti
ği hususlarda sataşma olduğu noktasında söz verdim 
ve zatıâlinizi kürsüye davet ettim. Zatıâliniz kürsü
ye geldikten sonra, benim zatıâlinize söz verme se
beplerinin dışına taşarak başka hususlarda sataşma 
olduğu kanaatinizi beyan etmek suretiyle hem iddia
nızı, hem de kararınızı kendiniz vermek istediniz. 
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Bu hususta bendeniz yeniden muameleye başlamak 
için iddialarınızı bir bir dinleyip, takdir hakkımı kul
landıktan sonra direnme vaki ise, o direnmeleri oyla
mak suretiyle meseleyi halledeceğim. Konuşarak her 
mesele halledilir, istirham ediyorum müdahale etme
yin. 

Sayın Atalay, Sayın Zihni Betil'in kabul etmiş 
olduğu 2 noktadan birisi konuşmanızı küfür şeklinde 
beyan ettikleri için bu noktadan söz vermişler. Bir 
de söylemediğiniz hususu söylediniz şeklinde ifade 
ettikleri için söz vermişler. Bunun dışında hangi sa
taşmalar olduğunu iddia ediyorsanız lütfedin ben tak
dirimi kullanayım, siz de hakkınızı kullanın. 

SIRRI ATALAY (Kars) — «Bizim adamlarımız 
iş başında kalsın istiyorsunuz» şeklinde verilmiş olan 
genel görüşme önergesini maksatlı veriliş şekliyle açık 
sataşmada bulunmuştur, bu hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Atalay, bu hususa tak
dirimi kullanıyorum, diyorum ki; bu bir kanaat iz
harıdır. Buna cevap verme hakkı yoktur. Sataşma de
ğildir, bu. Her sarf edilen söze cevap verme hakkı 
bulunmadığına göre, sataşma ismi altında cevap ver
me hakkı doğmaz diyorum ve bu hakkınıza takdir 
hakkımı kullanarak cevap hakkı... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Anlaşıldı Başkan di
reniyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Senato siz misiniz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, yeniden başlama

yalım Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sizden ibaret değil bu Senato. 
BAŞKAN — Benden ibaret efendim. Madem ki 

idare ediyorum. Evet buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Senato siz 

misiniz?.. Senato siz misiniz?.. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Se
nato sen misin? Elbette o idare edecek. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sen 

sus, söz almadan konuşma. Memleketi cehenneme 
döndürdünüz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim; Sa
yın Âdemoğlu... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ne 
bağırıyorsun? 
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SIRRI ATALAY (Kars) — 12 Ekime az kaldı. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Atalay bu noktada kendisine 
sataşma olduğu iddiasına... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen ne ba
ğırıyorsun... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Gündo-
ğan rica ederim; şimdi Sayın Atalay. (Gürültüler) 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Memleketi ne hale getirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu rica ederim; Sa
yın Atalay direniyor. Kendisine bu mevzuda sataşma 
olup olmadığını oylarınıza arz ediyorum. 

Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

İkinciyi lütfedin. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aynen zabıttan oku

yorum. «Ben o kadar ağır sövüp, saymaları becere
mem,» benim kendisine sövüp saydığımı ifade etti
ler. 

BAŞKAN — Ona, ondan söz vereceğim efendim. 
Zaten ona Sayın Başkan söz vermişler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yine Sayın Tuna, 
«6 sayfalık karara da gerekçeli karar denmezse Al
lah gözlerini doyursun; bunlar kaç sayfa karar yaza
cak yahu» şeklinde ağır şekilde ithamda bulunmuş
tur. 

Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi Sayın Atalay, bunun gerek

çeli olduğunu Sayın Başkan ifade etmiş, zatıâliniz 
de kabul etmişsiniz; yani söylenen söz kabul edilmiş. 
Binaenaleyh, sataşma olmadığı kanaatindeyim. Dire-
niyorsanız oylayayım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Sayın Atalay direniyorlar. Sataşma

yı kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Başka efendim, (Gürültüler)... Lüt
fen rica ediyorum, meseleyi hallediyoruz efendim. 
Sayın Atalay devam buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yine Sayın Tuna : 
«Elhamdülillah Anayasadan henüz iptal ettiremedi
ğiniz; fakat iptal ettireceğinizi söylediğiniz (ki benim 
ağzımdan çıkmamıştır) bu kanun yürürlüktedir.» 

BAŞKAN — Yani söylemediğiniz bir sözü size 
söyledi. Buna da vermiş Sayın Başkan. Bunu da ka
bul ediyorum efendim. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sonra, «Sırrı Atalay, 
I Anayasa Mahkemesinin kanunu iptal ettirdiğini her 

zaman söylüyor» dedi. (A. P. sıralarından «her za
man söylüyorsun» sesi) 

BAŞKAN — Söylemedim diyorsunuz. Söyleme
diğiniz bir sözü isnat ettiği için Sayın Başkan bu hu
susta size söz vermiş. Onu da kabul ettik, iki... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi gelelim 11 sa
yılı Kararnameye : «Sayın Atalay, konuşmalarını ha-

| kikaten, eğer öyle olsaydı, doğru, yani bu zamana 
kadar kanundur; bundan sonra kaldırdınız, amenna. 
Evvelallah biz Anayasa Mahkemesinde onun icabın
dan geleceğiz» şeklinde ayrı bir isnat da daha bulun
muştur. 

BAŞKAN — Aynı şey efendim, aynı şey. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Tuna, bu gürül

tüler, Sayın İsmail Cem'in tayininden doğmaktadır. 
O alındı. Alınmasından dolayı bu gürültüler ve patır-

I dılar yapılmaktadır. 
BAŞKAN — Fikrini söylemiş efendim, sataşma 

kabul etmiyorum bunu. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Nasıl değildir Sayın 

Başkan, biz bir yasa denetimi yapıyoruz. 
I BAŞKAN — Rica ederim, efendim. Direniyor 

musunuz efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Direniyorsunuz. Sayın Atalay, sa

taşma olduğu kanaatinde olduklarını beyan ettiler. 
I Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Tuna, yine ba

na sataşmada bulunarak; bugün radyo işgal altında
dır... 

I İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu Dev
lete kaça mal oluyorsun, biliyor musun? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ... Beyanında bu
lunmaktadır. Nasıl işgalden kurtulur, bir gün memu
riyeti olmayan, Atatürk düşmanı, Marksist fikrin sa
hibi Cem gelir oraya oturursa işgalden kurtulur... 

BAŞKAN — Sizinle ilgisi var mı bu cümlenin. 
Rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bizi Marksist bir 
kimsenin, Atatürk düşmanı bir kimsenin... 

BAŞKAN — O yorum olur, Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — TRT'ye Genel 

Müdür olarak gelmesini isteyen kimseler olarak bizi 
i suçlamaktadır, Sayın Tuna. 

BAŞKAN — Yorum yapıyorsunuz, bunun için 
I sataşma olduğu kanaatinde değilim. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Direniyorsunuz. Oya arz ediyorum. 

Sataşma olduğunu kabul edenler... Üç kişi. Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. Evet efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bitti artık... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, istirham ediyo

rum. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Benim verdiğim bir 

önerge üzerine Sayın Tuna, TRT Genel Müdürünü 
ziyaret eden Cumhuriyet Senatosu Başkanı için öner
ge verdim diyor. Ve bunu nasıl yapabilir diye beni 
yeriyor. Siz bunu sataşma saymıyor musunuz? Ben 
yasama hakkımı kullanıyorum. 

BAŞKAN — Siz de cevap vereceksiniz öyle mi 
efendim? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — «Nasıl verebilir
siniz?» diyor. 

BAŞKAN — Bu sataşma mı, rica ederim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sataşma değil mi Sa

yın Başkan? 
BAŞKAN — İstirham ederim. Pekiyi direniyor

sunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Sayın Atalay'ın bu iddiasını sataş

ma kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Dört 
üye. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Tuna, benim 
Danıştay hâkimlerini ikiye ayırdığımı A. P. yi temsil 
edenler hakkında ağır dil kullandığımı ifade ettiler. 
Ben Danıştay üyelerine saygı duyduğumu ifade et
tim. Ama, kendileri tam tersine çevirerek «Sayın Ata-
lay Danıştay üyelerini A. P. lidir» diye itham ediyor 
diye ifadede bulundular. Böylelikle benim Danıştay 
üyelerini ağır şekilde yerdiğimi söylemesini siz sataş
ma olarak kabul etmeyecek misiniz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz kendi kendi
nize sataşmışsınız. 

BAŞKAN — Efendim, ben tetkik ettim zaptı. Za
bıttan okumuşlar onu; yani kendi ifadeleri değil. Tek
rar okuyorum diye de zabıttan tekrar okumuşlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sataşma değil mi? 
BAŞKAN — Değil efendim. (A. P. sıralarından 

«Yeter artık, geçen celse bunlar konuşuldu» sesleri) 
Lütfen efendim, müsaade buyurun. Direniyorsu

nuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Bu hususu sataşma kabul eden

ler... Beş kişi. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Tuna... (A. P. 
sıralarından «yeter artık» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müsaade buyurun meseleyi 
hallediyoruz. (Gürültüler) Efendim, bir sayın üye bir 
iddiada bulunursa, o iddianın neticesine varmak be
nim vazifemdir. Lütfen beni de takdir edin, rica edi
yorum efendim, istirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Tuna yine ay
nen arkadaşlar. «12 Martta muhtıra verilince kaçtı 
diyen Sayın Atalay gözümün önüne geliyor. Arka
daşlar, oradan bir savletle Sayın Başkan, sen nasıl bi
zim namımıza söz söylersin, yaşasın şunlar, bunlar.» 
Sayın Tuna eğer zabıtta benim yaşasın şunlar, yaşa
sın bunlar kelimeleri varsa... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Canlı misali bu
rada. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Yap
tığın tezahüratı söylüyorum. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bunla

rın hepsi konuşuldu. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bu şekilde iğrenç, 

âdi iftiralarda bulunulmuştur Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. (A. P. 

sıralarından gürültüler) Siz bir sataşmayı ifade eder
ken yeni bir sataşmada bulunuyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu sataş
ma değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bunu takdir etmiyor musunuz Sayın 
Atalay? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Siz deminden beri bir 
sataşmanın olduğunu kabul etmiyor musunuz acaba, 
bunu da mı kabul etmeyeceksiniz? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, şimdi Sayın Tuna'ya 
soracağım birinci kısmın, ben de şahidiyim, birinci 
kısım doğrudur, burada ifade ettiniz. İkinci kısım, 
«yaşasın» kelimesini sarf ettiniz mi Sayın Tuna? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan zabıtta 
var. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ben 
12 Mart günü Sayın Atalay'ın tezahürat yaptığını 
ifade ettim. (A. P. sıralarından «doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ke

limelerle ısrarım yoktur şunu dedi, bunu dedi diye; 
fakat bir tezahürat yaptı. 
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BAŞKAN — Tamam, peki efendim anlaşıldı. 
«Kelimelerde ısrarım yoktur, yani söylediği söz

leri ben mealen söylemek istedim, kelimelerde ısra
rım yoktur, herhangi bir şeyim de yoktur» diyorlar. 
Binaenaleyh, o meseleyi de geçiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Nasıl geçersiniz Sa
yın Başkan? Zabıtlara geçmiş. Sayın Tuna diyor ki, 
«Sırrı Atalay, yaşasın şunlar, yaşasın bunlar dedi.» 

BAŞKAN — Onlarda iddiası olmadığını söylü
yor efendim; kelimelerde böyle bir iddiam yok» di
yor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Zabıtlarda var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Kelimede iddiam yok, mealen söy
lemiş olabilirim demek istiyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır Sayın Başkan, 
orada ifade etmiştir. İzin veriniz ben ifade edeyim. 

BAŞKAN — Direniyor musunuz efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Atalay sataşma olduğuna da

ir direniyorlar efendim. Sataşmayı kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

ORHAN KOR (tzmir) — Kaç kişi kabul etmiş
tir efendim? 

1. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'a geçici olarak Cum
huriyet Senatosundan çıkarılma cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Atalay'ın salondan dışarı çı
karılmasını oylarınıza arz ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Savunma hakkı isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun savunmanızı yapın. (A. P. 
sıralarından «Ne savunması Sayın Başkan» sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, o hakkı Tüzük veri
yor. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Senato
yu işgalden başka bir şey değil. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, şunu arz edeyim; sa
vunma sadedinde yeni sataşmalar ve yeni hareketler 
sadır olursa dışarı çıkarılmanız hususunu oylarım. 
Onu rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Benim savunmam; 
aziz Milletimin Ekimde sizin hakkınızda biçeceği 
kader ölçüsüdür. Benim savunmam: oy ve parmakla 
memleketi bu hale getirenlerin 12 Ekimde durumla-

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Buyurun efendim, iki hususta... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır Sayın Başkan, 

sizin Başkanlığını temsil ettiğiniz zihniyet ve bu ar
kadaşlarımızın zihniyeti karşısında tenezzül etmiyo
rum... (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, Başkana 
hakaret edemezsiniz, Başkana hakaret edemezsiniz... 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler anlaşılamayan 
müdahaleler) 

Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Otur yerine. Ye

ter artık sizin yaptığınız. 15 gündür burayı işgal edi
yorsunuz, bu yaptığınız bu Millete kaça mal oluyor? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun. 

Sayın Atalay, lütfen sözünüzü geri alın, Tüzüğü 
tatbik ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Edin, edin. 
BAŞKAN — Lütfen sözünüzü geri alın, Başka

na hakaret edemezsiniz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Kime? 
BAŞKAN — Başkana hakaret edemezsiniz... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Kim, siz mi? Hangi 

Başkanlık, yaptığınız Başkanlık mı?.. (A. P. sırala
rından «Yuh» sesleri, şiddetli gürültüler) 

rını seyrettiğim gün vereceğim. (A. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Tenakuzlar 
içindesin. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Rüya görüyorsun rüya. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, kürsüyü yumrukla-
mayın istirham ederim. 

Lütfen müdahale etmeyin arkadaşlar. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Benim savun

mam bugünün savunması değildir, benim savunmamı 
1957'lerin 1958'lerin aynını bugün görmenin ıstırabı 
içerisinde bir savunmadır. Ben şahit oldum ki, büyük 
bir çoğunluk «Biz her şeyi yapabiliriz» derlerdi... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Demokrasiye 
inanmıyor musun? Çoğunluk demokrasiyi temsil edi
yor. Rüya görüyorsun, rüya. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen efendim... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Güvenmiyorsan 

milletin kürsüsünü işgal etme... 

V. — DİSİPLİN CEZALARI 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Ucuzal, lütfen 
efendim. 

Devam buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ve âdil olmayan 

gelecekte şeref vermeyecek... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Duyasınız diye 

bağırıyorum. Bunu tarih yazacak, tarih. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyorum. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Gelecekte kimse

ye şeref vermeyecek parmakların reva göreceği bir 
ceza, ilk kez göreceğim ceza değildir. Ben, mirasçısı 
olduğunuzu ifade ettiğiniz (Yıllar geçti 15 yıl) eski 
Demokrat Parti hakkında hiçbir kem söz kullanma
dım 1960'dan bu yana. Ama siz, artık açıkça bir mi
rasın devamı olduğunu ifade ettiğinize göre, sizin 
yıllar önce sahibi olduğunuz zihniyetin karşısında da 
ben düşüncelerimi ifade etmiştim. Ama, gelin görün 
ki, aradan bu kadar zaman geçmesine ve Türkiye ne
reden nereye gelmesine rağmen o zihniyetin bir san
tim dahi ilerisine geçemediğinizi gösteriyorsunuz. O 
zihniyetin... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Savunma 
ile ne alâkası var? Sen de Başkana hakaret ediyor
sun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ... O zihniyetin de
vamı olarak bu memleketin başına belâlar ve badire
ler getirmek istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay, müsa
ade buyurun. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Müdafaa ile 
ne alâkası var, neyin müdafaası bu, suiistimal bu? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun rica ediyorum. 
Sayın Atalay, size nutuk çekmeniz için söz ver

medim. Siz Başkanlığa hakaret ettiniz. Hakaret edip 
etmediğiniz hususunun izahını rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir şeyi size söy
leyeyim; İçtüzük sarihtir. Bana biraz sonra ceza vere
ceksiniz. Bu benim için, çok özür dilerim içinizde çok 
sevdiğim arkadaşlarım vardır. Kendilerinden özel
likle özür dileyeceğim. A. P. sıralarında gerçekten 
kendilerine değer verdiğim arkadaşlarım vardır; ama 
benim için hiçbir şey ifade etmeyecektir. Dikkat edin, 
niçin diyorum; içinizde hakikaten kendilerini sevdi
ğim, saydığım arkadaşlarım vardır; ama bu koşullar 
içerisinde alacağınız karar benim için hiçbir şey ifa
de etmez. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Peki niye 
hakaret ediyorsun öyleyse? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Fakat, bir gün 
yüzünüze baktığım zaman, bir gün karşı karşıya ge
lip, yüzünüze baktığım zaman kimin yüzünün kıza-
rıp kızarmayacağını gelecek gösterecektir. Ben bunu 
bugün söylemedim, 1956'da 1957'de söyledim. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Ne demek 
Sayın Başkan? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi bir şeyi 
bileceksiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Atalay. 
Sayın Atalay, Yüksek Heyetin vereceği hükmün 

sizce bir mana ifade etmeyeceği yolundaki ifadeniz 
hoş bir ifade olmuyor. O zaman Tüzük bir mana ifa
de etsin diye koyduğu hükümlerden tecerrüt edemez. 
Rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Geçen Perşembe 
günü Sayın Sami Küçük'le birleşimden sonra Kızı
lay'a doğru yürüyorduk. Adını söylemeyeceğim, Sa
yın Küçük sizi o dakikadan itibaren görmedim. İzin 
verin o olayı anlatayım. 

Bir Meclis personeli yaklaştı, bana; «Sırrı Bey 
Salı günü A. P. liler bir tertibin içerisinde olacaklar
dır. Birbirlerine... 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — İsmi
ni açıkla? 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Kim söyledi sana onları? (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İşte Sayın Sami 
Küçük, o andan itibaren kendisiyle konuşmamışım. 
«Birbirlerine» hazırlıklı gelelim, «diye ifade ettiler.» 
dedi. Tertip gözüküyor. Öyle değil mi Sayın Sami 
Küçük, bana bunlar ifade edilmedi mi ve ben bun
ları size ifade etmedim mi? 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Senin zihniyetindedir, onu sana söyleyenler. Bir ter
tiptir bu. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sen de Baş
kana saygılı ol. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun, rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Siz bana İçtüzük 
gereğince... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Se
nin zihniyetindedir o da. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ... İçtüzük gere
ğince ceza verebilirsiniz; ama savunma için buraya 
çıkınca, beni ne siz, ne Başkan aşağı indiremez; İç
tüzükte bu hüküm yoktur. Evvelâ bunu bilesiniz. 
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Onun için ne Saym Başkan partizanlığını daha ileri 
götürsün, ne siz de yerinizden engellemelerle benim 
burada konuşmama mani olmaya çalışmayın. Çün
kü... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Bu 
ne biçim hareket Sayın Başkan? (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

Sayın Atalay, bu kürsü zorla işgal edilen bir kür
sü değildir. Her hususun, her şeklin Tüzükte bir hük
me bağlandığını siz gayet iyi bilirsiniz. Siz sadede 
gelmediğiniz takdirde, Tüzük maddesinde ne yazar 
onu da bilirsiniz. Onun için size müdafaa hakkınız 
çerçevesi içerisinde söz verdiğimi tekrar hatırlıyo
rum, buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sadede gelmeme 
halinde söz kesme, savunma ile ilgisi olmayan bir 
konudur. Bu yapılan bir konuşma sırasında Başka
nın sadede davetidir. Savunmanın masuniyetinden 
bile haberi olmayanların, İçtüzükte kendisi hakkın
da bir disiplin işlemi yapılmak istenen üyeye savun
ma hakkını verdiği zaman, o savunma hakkını ne 
Başkan; ben ifade ettim, disiplin cezası verebilirsi
niz. Eğer ben zorbalık niyetinde olsaydım, bana ceza 
veremezsiniz derdim. Hayır, İçtüzük bu hakkı ver
miş. Çoğunluk olarak parmağı kaldırırsanız ve di
siplin cezasını verirsiniz. Bu sizin nasıl hakkınız ise, 
savunma da burada beni konuşturmadan indirme 
yetkiniz mevcut değildir. Bu şekildeki çabaya hakkı
nız yoktur. Bunu ifade ettim. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Zaten onu is
tiyorsun sen. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Savunma bir 
başkasına hakareti tazammun etmez ki... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun. 

Sayın Atalay, evvelâ savunmada anlaşalım. Ben 
zatıâlinize söz verirken dedim ki, savunmanızı ya
pacaksınız; ama savunma demek, savunmayı yapar
ken yeni hakaretleri yeni sataşmaları icabettiren 
bir husus değildir. Binaenaleyh bunlara tevessül et
meden savunmanızı yapmak hakkınızdır ve size bu 
hususta söz veriyorum» dedim ve hududunu da 
böylece çizdim. Siz; ama sataşmayı ve başkasına 
yeniden hakaret etmeyi savunmanın içinde mütalaa 
ediyorsanız öyle olmadığını beyan etmek isterim. 

Buyurun, efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Çıkıyor bir sa

ym üye, dilediği şekilde ithamlarda bulunuyor ve 
12 Martta Sırrı Atalay «Yaşasın şu yaşasın bu» 
dedi, diyor. Savunmadır, Başkan; kesemeyeceksiniz. 

Savunmamı yapacağım, çünkü karar verecek
siniz, o bakımdan dinlemeye mecbursunuz. O ola
yın oluşunu. Ben, 12 Martta Cumhuriyet Senato
su Başkanlığını ifa eden Muhterem Tekin Arı-
burun'un bir beyanatı üzerine evvelâ Sayırr Ekrem 
Özden, «İçtüzüğü çiğnemediniz mi?», Saffet Ural, 
«Ben bu mütalaanıza iştirak etmiyorum.» Ekrem 
Özden, «Senelerce İçtüzüğü çiğnemediniz mi?», 
Sırrı Atalay, «Sayın Başkan, daha ne olacak? Hepi
miz hakkında konuşamazsınız.» Niçin diyor Sırrı 
Atalay bunu Başkan? Başkan diyor ki, «Yüce Cum
huriyet Senatosu, tutum ve icraatı Anayasaya uy
gun olarak hazırlanmış bulunan Senato İçtüzüğü
müz ahkâmına göre yürütülmektedir. Bu hepinizin 
malumudur.» 

Bizim yıllarca Saym Başkandan şekvacı olduğu
muz, A.P. nin ve Sayın Başkanın İçtüzüğü ihlâl 
ettiği idi. İçtüzüğe göre, muamele görmedikleri 
idi; yıllarca, 12 Marttan önce ben yine bugün bu 
yaptığım müdafaa gibi müdafaa yapıyordum; 
«Keyfî hareket ediyorsunuz, İçtüzüğü çiğniyorsu
nuz,» diyordum. Sayın Başkan benim adıma, kür
süde Cumhuriyet Senatosu. İçtüzüğüne riayetkar 
olarak işlem yapmıştır, diyecek, ben, «Bravo Sa
yın Başkan, çok doğru söylüyorsunuz, siz Cum
huriyet Senatosunu çoğunluk olarak ve bizzat siz 
Başkan olarak Cumhuriyet Senatosunu İçtüzük 
ahkâmına göre dirayetle, faziletle, adaletle idare 
edecek misiniz?» diyeceğim; yoksa, yıllar yılı mü
cadelesini yaptığım. «Siz İçtüzüğü çiğniyorsunuz» 
sözüne mi sadık kalacağım, Sayın Tuna? Hangi 
yolu tercih edecektim? Elbette ki, sahip olduğum 
düşünceyi; yani, sizin İçtüzüğü yıllar yılı tıpkı bu 
gün çiğnediğiniz gibi, İçtüzüğü çiğnemediğinizi söy
leyen Başkanın bu beyanına ben de katılmış olaca
ğım. Başkan, benim adıma beyanatta bulunacak, 
ben ona katılacağım. 

Şimdi, Saym Tuna, bana 13.3.1971 günü benim 
«Yaşasın şu, yaşasın bu» diye şunu ifade etmek is
tiyor: ben, Silâhb Kuvvetlerin Muhtırasında Silâhlı 

[ Kuvvetlere «Yaşasın»; aynen kelimeyi kullanıyor 
j aynen; yaşasın şu, yaşasın bu. Ben Silâhlı Kuvvet-
I lere yaşasın şu ve yaşasın bu, demişimdir. Ne zaman 
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demişimdir? Şimdi savunma nedeniyle onu... Benim 
hafızam kuvvetlidir; şimdi Sayın Erim'i de işhad 
ederek söyleyeceğim; 21 Mayıs 1963 sanırım Salı 
günü idi, Sayın Nihat Erim milletvekili idi gelmiş 
buraya dinliyor idi. Bir gün önce silâhlı bir ayak
lanma olmuş idi. Cumhuriyet Senatosunun Baş
kanı Sayın Ürgüplü idi; Sayın Ürgüplü'nün çıkma 
sırası idi. Her nedense çıkmadı, Cumhuriyet Sena
tosunun birleşiminin açılması gerekiyordu, Başkan-
vekili olarak ben kürsüye çıktım. Sayın Tekin Arı-
burun gibi ben, «İçtüzüğü, Cumhuriyet Senatosu 
gerçekler dışında olarak ifade etmiş» demedim. 
Şöyle dedim : 

«Açılma saati : 15,00 

Başkan — Başkanvekili Sırrı Atalay 

Başkan — Birleşimi açıyorum. Devlet iktida
rının en itibarlı ve en yüksek organlarından biri 
olan ve demokratik hayatımızın ebedî mesnetle
rinden birisi bulunan Cumhuriyet Senatosunun 
65 nci Birleşimini açıyorum. (Alkışlar ve «Bravo» 
sesleri)» 

Şimdi biraz sonra okuyacağım; ben 21 Mayıs 
ayaklanmasının sabahında, hiç kimsenin Başkan
lık etmediği bir sırada gelip burada Cumhuriyet 
Senatosunu Başkanlık edip açtığım sırada birçok 
kabadayılar soluğu Konya'da, Aclana'da almışlar-

~ di. Ben o gün gerçekten yaşasın şu bu dedim. Ba
kın ne dedim. 

«Sayın Kâzım Orbay, Necati Özden, Sadi Ko-
çaş ve arkadaşlarının önergesi 'iki kısımdan ibaret
tir : Birinci kısmı büyük bir vatanperverlik duygu
su içinde engin bir şuurla Türk demokrasisine en 
büyük hizmetlerinden birini daha yapmiş bulunan 
büyük, şanlı Türk Ordusuna minnet şükran duy
gularımızın iblâğı vazifesini Başkanlık Divanı 
büyük bir gurur duygusu içinde sizin adınıza ye
rine getirecektir.» 

O gün demiştim, o gün ifade etmiştim ve «ayak
ta çok şiddetli ve sürekli alkışlar» Ayakta alkış
lamıştınız. 

Bu tarihî gerçekler ve bu belgeler karşısında 
ne diyor arkadaşım? «Sırrı Atalay; 12 Martta Sü
leyman Demirel şapkasını bıraktı, kaçtı» dedi di
yor. Evet, dedim. O gün bunu ifade ettim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yanlış 
söylüyorsun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Eğer Demirel 
bu vatandaşın oyuna saygılı idiyle, bu Parlâmen
toya karşı saygılı idiyse; gelir, istifasını Meclisin 
huzurunda Mecliste güvenoyu istedikten sonra ve
rirdi. Bunu yapmayacaksınız, şapkanızı bırakıp 
kaçacaksınız, ondan sonra yıllar yılı İçtüzüğü çiğ-
niyeceksiniz, Anayasayı ihlâl edeceksiniz, yasaları 
çiğniyeceksiniz. (A.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. Sayın Atalay, Sayın 
Atalay, mevzuu taşırıyorsunuz efendim. Mevzuu 
taşırıyorsunuz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yanlış konuşuyor, 
doğru konuş. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, vazifenizi yapınız. 

BAŞKAN — Başkana müdahale etmeyiniz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ve Başkan, ve 

Başkan gelecek... 
BAŞKAN — Sayın Atalay, mevzuu taşırıyor

sunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ve Başkan ge
lecek, kürsüde benim adıma benim arkadaşlarım 
adına Cumhuriyet Senatosunun İçtüzüğünü ada
letle, faziletle tatbik ettiğini söyleyecek. Ben yalan 
şahitlik edeceğim. Bunu biz yapamayız. Aramızdaki 
fark bu işte. Aramızdaki fark bu. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, vazifenizi yapınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, mademki müdahale etmiyorsunuz... 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. Ben vazi

femi yapıyorum. Herkes müdahale ederse vazife 
yapılmaz. Ben vazifemi yapıyorum; müsaade bu
yurunuz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ma
demki müdahale etmiyorsunuz... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, istirham 
ediyorum. 

Sayın Atalay, bu şekilde sataşmalarla bir yere 
varılmaz. Onun için... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben savunmamı 
yapıyorum. 

BAŞKAN — Savunmanızı hudutlandırdım efen
dim. Savunma sataşma demek değildir. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Savunmanın hudu
du yoktur. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Savunma, sataşma demek değil
dir efendim. Sataşma demek değildir savunma; is
tirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Siz benim sa
vunmamı kısıtlayamazsınız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Savun
ma hakkı hakaret hakkını doğurmaz. 

BAŞKAN — Ben sadece, sadede gelin diye ih
tar ederim. Bunu iki defa ederim; üçüncüde Tüzü
ğü tatbik ederim Sayın Atalay. Rica ederim, bu bi
rinci ihtarımı yapıyorum, efendim. Sadette konuşun 
lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
ben. size... 

BAŞKAN — Sataşmada bulunmayın; istirham 
ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bundan önce bir 
daha yapmıştım; size o zevki tattırmayacağım. An
lıyorsunuz ne demek istediğimi. Size; yani Sayın Ün-
aldı, partizan Başkan, size o zevki tattırmayacağım. 
Ben 12 Martın, ben Türk Ulusunun sağduyusunun aşı
ğı, demokrasinin yürekten bağlayıcısı olarak nice ni
ce böyle cezalar, nice nice böyle göz dağları gördüm; 
suların köprüler altından çok geçişini seyrettim. Ağ
layanları gördüm, dizlerine vuranları gördüm, göz 
yaşlarını dökenleri gördüm, geceyarıları evlerini, bark
larını bırakıp korkudan kaçanları gördüm, demokrasi 
çalımını satanların hepsini gördüm. 

Bana şimdi A. P. çoğunluğunun oyu ile verece
ğiniz ceza, bilesiniz ki, bir şeref değil, onun aksi ola
rak ömür boyu sizi takip edecektir. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, hem hukuka bağlı 
olduğunu söylerler, hem de bir Meclisin reyini bir 
partiye mal ederler. Bu olmaz; olmaz efendim. 
(C. H. P. sıralarından «Savunmanın hududu yok
tur» sesleri.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sizin gibi 
Başkanın idaresinde bir Senato olmaz... 

BAŞKAN — Keşke benim gibi idare edebilseniz 
bu Senatoyu. Bir söz için bir hafta, iki hafta bu 
Meclisi birbirine sokmayasanız keşke. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Mahkum
sunuz; idamlığa mahkumsunuz. Anayasa sizi idamlı
ğa mahkum etmiş. (Gürültüler.) 

BAŞKAN —• İstirham ediyorum efendim, istir
ham ediyorum. 

Şimdi efendim... (Gürültüler.) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, İçtü

züğe göre dışarı çıkarma cezasının şartları vardır, 
bu şartlar yerine gelmemiştir. Ondan öncekileri uy
gulamadığınız takdirde hakkınızda dava açacağımı si
ze ihtar ediyorum. 

BAŞKAN — Ne demek istiyorsunuz efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Dışarı çıkarmak için 

İçtüzüğün koyduğu koşullar vardır. O koşullan yeri
ne getirmemiş bulunuyorsunuz. 

BAŞKAN —• İçtüzüğün koşullarını tatbik ettiği
mi bir bir göstereyim zatıâlinize. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Onu uyguladığınız 
takdirde... 

BAŞKAN — Zatıâlinize bir bir göstereyim efen
dim. Tespit edeyim, madem öyle diyorsunuz : 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben söylüyorum, uy
gulanmadığı takdirde dışarı çıkmam. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bir de
fa daha yapmıştı Sayın Atalay ve Senato tatil olmuş
tu; onu biliyor. 

BAŞKAN — Tüzüğün 155 nci maddesini oku
yorum efendim: 

«Cumhuriyet Senatosundan geçici olarak çıkarıl
mak cezasını gerektiren haller şunlardır : 

1. — îki kere takbih cezasına uğradığı halde bu
nu gerektiren hallerden vazgeçmemek.» Bu bir; bi
rinci şekil. 

«2. — Aynı Birleşimde üç defa takbih cezasına 
uğramak. 

3. — Cumhuriyet Senatosunu, Millet Meclisini 
tahkir etmek. 

4. — Cumhurbaşkanını, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanını, Millet Meclisi Başkanını, Başkanlık göre
vini yerine getiren Başkanvekilini tahkir etmek...» 

Bu 4 ncü... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben sizi tahkir etme
dim; hayır, sizi tahkir etmedim. Hangi sözümle sizi 
tahkir ettim? 

BAŞKAN — Şu halde sözünüzü geri aldınız? Sö
zünüzü geri mi aldınız? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır. Hangi sözüm
le sizi tahkir ettim, lütfen söyleyin? (C. H. P. sıra
larından «Söyle geri alsın» sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim, zabıtlar
da var, zabıtlarda var... (C. H. P. sıralarından «Söy
le sözünü geri alsın» seslen.) 
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Efendim, neyi söyleyim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hangi sözümle size 

hakarette bulundum söyleyin, gerçekten sözümü geri 
alacağım. 

BAŞKAN — Benim şahsımın, bir zihniyetin tem
silcisi olarak vazife gördüğümü burada ifade etme
niz, Başkana hakarettir. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Siz de o 
zihniyet varsa şeref verir. (C .H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Başkana hakarettir, Başkan bura
da tarafsız vazife görür. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan bir da
kika. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Evet efendim, evet efendim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

Beni tanımadığınızı dahi beyan ettiniz efendim. 
Lütfen efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, bu uygulamayı yaparsanız bizi burada bulamaz
sınız, burasını terkedeceğiz Sayın Başkan... (Gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Atalay Başkana ve Cumhuriyet Senatosuna 

hakaret etmiştir. Kendisinin dışarı çıkarılmak cezası
na çarptırılmasını oylarınıza arz ediyorum... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Mahkum 
Başkan, idama mahkum Başkan... (C. H. P. sıraların
dan «Çoğunluk yok» sesleri, şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... (C. H. P.'li üyeler 
salonu, terkettiler.) Etmeyenler... 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Çoğunluk yok... 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim; kabul edil

miştir. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Çoğunluk yok... 
BAŞKAN —• Salonu terkederek, çoğunluk yoktur 

diye söylüyorsunuz. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Çoğunluk yoktu... 
BAŞKAN — Salonu terkediyorsunuz, ama ben 

oyladığım zaman burada çoğunluk vardı. (Gürültü
ler.) 

Lütfen efendim... (A. P. sıralarından «Sayın Baş
kan devam edin» sesleri.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, sizin 
temsil ettiğiniz zihniyeti, siz hakaret olarak aldığı
nıza göre... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen salonu terket-
menizi rica edeceğim... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben yine de sözümü 
geri almak için söz istedim, vermediniz. Bu sebeple, 
sizin gerçekten... 

BAŞKAN — Hayır efendim, söz istemediniz; ha
yır efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istedim, dinleme
diniz, 

BAŞKAN — Ben hatta zatıâlinize sordum, «Sözü
nüzü geri mi alıyorsunuz?» diye; eğer, «Evet» de
seydiniz, ben vazgeçecektim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
«Sözümü geri alacağım.» dedi, dinlemediniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Niçin diye sordum, 
dinlemediniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, demediler. 
Rica ederim, lütfen efendim. (Gürültüler.) 
Lütfen efendim; İdare Amirleri vazifelerini yap

sınlar. Lütfen efendim, rica ediyorum. Aksi takdir
de Birleşimi kapatırım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Keyfî verdiğiniz için 
çıkmıyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Atalay bir defa daha aynı şeyi yapmıştı. 

BAŞKAN —• Rica ederim efendim... 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.15 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16,35 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaîdı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 68 nci Birleşimin İkinci oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Aia-
lay ve 4 arkadaşının, Hükümetin, yargı organlarının 
kararlarıyle ilgili tutumu hakkında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/2) (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 

tavzih sadedinde söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Nasıl efendim? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ata-

lay görüşürlerken, «Adalet Partisinin bugün bir ter
tip ve düzen içerisinde Senato Umumî Heyetine indi
ğini ve bu düzenle kendisine ceza verilmesi için bazı 
hareketlere giriştiği» şeklinde beyanda bulundu. Bu 
noktayı tavzih etmek için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tavzih için; buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Bir büyük üzüntü içerisinde bir noktayı ifade et

mek zorunda kaldım ve onun için yüksek huzurları
nızı işgal etmek mecburiyetini hissettim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilhassa Cumhuriyet Senatosunda yıllardır vazife 

vermekte olan arkadaşlarımız partili veya partisiz, şu 
veya bu partiden olsun, daima bir olgunluk içerisin
de, daima memleket için hayırlı ve faydalı olan, mem
leketin yarını için lüzumlu olan meselelerin üzerin
de hassasiyetle durmuşlar, hassasiyetle kararlar al
mışlar ve zabıtlarımıza, Yüksek Cumhuriyet Senato
sunun zabıtlarına çok hayırlı, çok şerefli sayfalar 
ilâve ettirmişlerdir; memleketimize de büyük hizmet
ler yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu veya bu sebepten bazı münakaşalar elbette ol

maktadır; olur ve olacaktır. Ancak, bunları, şahıs
ları hakaret eder, tarafları bir nevi suçlar, bir isnat 
ve iftira furyası haline getirir hallerden kaçınmamız 
lâzımdır ve buna dikkat etmemiz şarttır. 

Sayın Sırrı Atalay bu kürsüden yaptıkları konuş
malarında bazı hususlarda, değil herhangi bir tenkit, 
tenkit havasını çok aşan, âdeta Partimize hakaret 
eder beyanlarda bulunmuştur. 

Arkadaşlarım; 
Hepiniz burada olayları yakından izlemektesiniz. 

Burada Adalet Partisi cenahından veya diğer cenah
tan herhangi bir şekilde bir ikaz geliyorsa; Millet 
için, memleket için faydalı işler yapmak için toplan
dığımızı iddia ettiğimiz, yeminini ettiğimiz şu kürsü
den Millet meselelerini, memleket meselelerini görüşe
lim diye hepimiz birbirimizi ikaz eder, birbirimizle 
bu meselelerin, bu işlerin bir an önce görüşülmesi 
için âdeta yarış ©delim, diye bir anlayışın içerisine 
girerken; bir veya bir iki arkadaşımızın saatlerce, 
günlerce şu aziz kürsüyü işgal etmeleri elbette teessür 
uyandırmaktadır. Bu teessür bizlerde kalmıyor, vatan 
sathına yayılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yakın bir gelecekte, bir kaç gün sonra belki Tür

kiye Büyük Millet Meclisi tatile girecektir. Millete 
verilmiş sözlerimiz var, yapılacak işlerimiz var, gün
demlerde bekliyor. Biz burada, sen bana dedin, ben 
sana dedim, şeklinde bazı dedikodular üzerine bina 
ettiğimiz düşüncelerimizi ifade etmekten öteye geçe
miyoruz. Bu bize ne kazandırıyor, memlekete ne ge
tiriyor? 

Şimdi bütün bunları, yine demokratik sistem içe
risinde; Meclis çalışmalarının, parlamenter çalışma
nın bir usulü diyelim; çünkü, demokrasinin güzellik
leri, iyilikleri, faydalı olan yönleri yanında elbette 
pürüzleri vardır. E., gülü seven, dikenine de katlanır. 
Katlanalım; ama Sayın Atalay burada konuşurken 
kendisinin tecrübesine ve senelerdir Parlamentoda 
vazife gören bir arkadaşa yakıştıramayacağım bir 
beyanda bulundu. 
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Şöyle dedi; 

[Ben muhterem bir arkadaşımızla giderken bir 
müstahdem bize geldi, dedi ki, «Adalet Partisi Gru-
pu Salı günü tertipli ve düzenli inecek, dikkat de 
ediniz ve bu bir maksatlı müzakere olacak ve bu 
maksatlı müzakerenin sonunda bazı nahoş kararlar 
alınacak.) 

Bu, beni ve bütün arkadaşlarımı öyle sanıyorum 
yaralamıştır. Bunun, yalnız Adalet Partisini değil, 
bütün senatör arkadaşlarımı müteessir etmesi lâzım. 

Afk adaşlar; 

15 seneye yaklaşan bir zaman içerisinde şu mu
kaddes çatının altında vazife görüyoruz. Size şunu 
gayet açık ifade etmek isterim ki, değil benim kendi 
Grupum, hiç bir gruptan, hiç bir şahısdan maksatlı 
ve daha önceden hazırlanmış bir düzen içerisinde şu 
Umumî Heyete inileceğim ve inildiğini hatırlamıyo
rum. Böyle bir şeyi aklım almıyor. 

Muhterem ark ad aşlarım; 

Bendeniz bir vazife yürütmekteyim; Grupumun 
Başkanlığını yapmaktayım. Ben şahsen ve böyle me
seleler üzerinde büyük hassasiyet taşıyan bir insanım. 
Arkadaşlarım bu meselelerde benden çok hassas. Ne 
demek yani, biz neyi düşüneceğiz, Sayın Atalay'a 
burada ceza verilsin, diye bir tertibin içerisine mi gi
receğiz? Kim diyecek? 40 yaşını aşmış, yüksek tah
sil görmüş, bu memleketin birçok mevkilerinde bulun
muş, memlekete, millete hizmet vermiş, Devlette vazi
fe almış insanlar böyle düzenlerin, böyle tertiplerin 
içerisine girecek. Hem ne zamanda? Tam tatilin yak
laştığı, memlekette yeni bir seçime gidilmesi gerektiği 
günlerde böyle işlerle uğraşacak kimin zamanı var
dır ve buna kim tenezzül eder? 

Ben bunu çok üzüntü ile karşıladım. Şunu gayet 
açık ifade edeyim ki, biz hiçbir arkadaşımız için pe
şin hükmün, daha önceden kararlaştırılmış maksatlı 
herhangi bir davranışın insanları değiliz arkadaşlar ve 
ben sadece Adalet Partisi Grupu için söylemiyorum, 
muhterem arkadaşlarımın iznine sığınarak diyorum ki, 
bu mukaddes çatının altında bu düşüncede, bu anla-
yışda, bu zihniyette insan olmaması lâzım. Bunu ifa
de eden insanlar acaba kendi kafalarında böyle dü
şünceler mi geçiriyorlar ki, bunu başkalarına lâyık 
görüyorlar. Ben, kimseye lâyık görmek istemiyorum, 
göremiyorum. 
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Bu noktayı tavzih etmek için zaten bu kadar geç
miş olan zamanınızın bir kaç dakikasını da ben har
camak mecburiyetinde kaldığım için üzülerek kürsü
ye çıktım ve hepinizden ayrı ayrı özür diler, saygıla
rımı sunarım. (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Genel görüşme talebi üzerine teklif 
sahiplerinden biri ve bir lehte, bir aleyhte iki sayın 
üye konuşmuşlar ve Tüzüğümüzün 127 nci maddesi
ne göre mesele sonuna gelmiştir. 

Konu, genel görüşme açılmasının kabul veya red
di işarî oyla karara bağlanır serahati karşısında ve
rilmiş olan açık oy takriri bulunmasına rağmen bu 
sarahat karşısında bu takrir işleme konamaz, bir; 

İkincisi, takrir sahipleri de salonda bulunmamak
tadır. 

Bu itibarla, işarî oylarınıza arz ediyorum : Genel 
görüşme açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

6. — Dışişleri Bakanının, dış politikadaki son 
gelişmeler konusunda gündem dışı olarak verdiği bil
gi hakkında grupların yapacakları konuşmalar. 

BAŞKAN — Tüzüğümüzün 132 nci maddesine 
göre Hükümetin dış politikası üzerinde yaptığı açık
lamadan sonra öncelikle muhalefet gruplarına söz 
verilir, eğer mehil istenirse bir birleşim sonra günde
mine alınır, denmektedir ve gündeme alınmıştır. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi bu maddeye göre o 
gün konuşmuştur. Zaten başka maddeye göre grup 
adına gündem dışı konuşmak da mümkün değildir. 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu adına Sayın 
Nihat Erim, Millî Birlik Grupu adına da Sayın Ah
met Yıldız söz istemişlerdir. 

Kontenjan Grupu adına Sayın Erim, buyurun. 
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 

GRUPU ADINA NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli, üyeleri, 

Dışişleri Bakanımızın 17 Haziran 1975 günü, bu 
kürsüden konuşmasını dikkatle dinledik. Türkiye'nin 
dış sorunlarının son iki aydaki gelişmeleri hakkında 
bizlere bilgi veren Sayın İhsan Sabri Çağîayangil'e 
teşekkür ederiz. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu, yapı
lan açıklamaların ışığında durumu gözden geçirdi. 
Grupumuzun bu konudaki düşüncelerini sunmaya ça
lışacağım. 
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Önce hepimizi memnun eden yakından izlediği
miz bir olaya değineceğim; Sayın Cumhurbaşkanımı
zın İran'a yaptıkları geziyi mutluluk duyarak izledik. 
İki ülke arasında Atatürk ile Büyük Şehinşah Rıza 
Pehlevinin temelini attıkları sağlam dostluk, Sayın 
Korutürk'ün İran Şehinşahı ile yaptığı görüşmelerle 
olumlu yeni sonuçlara ulaşmıştır. 

Bu gelişmenin ilerde taze meyveler vermesini bek
lemekteyiz. İran ile Türkiye arasındaki karşılıklı as
kerî ve siyasî güven yanında, ekonomik ve kültürel 
alanlarda ileri atılımlara ihtiyaç vardır. Tahran'da im
zalanan antlaşmaların, kâğıt üstünde uykuya yatırıl
mayıp, dikkatle uygulanmasını diliyoruz. 

Merkezî Antlaşma Teşkilâtı, ve Kalkınma İçin 
Bölgesel İşbirliği anlaşmaları ise; Pakistan, Iran ve 
Türkiye arasında başka yararları yanında, kesintisiz 
ilişkiyi ve ortak projelerin gerçekleştirilmesini öngör
mesi yönünden de faydalıdır. Amerika ve İngiltere' 
nin bu bölgeye ilgilerini tespit etmektedir. Bu ne
denlerle Merkezî Antlaşma Teşkilâtı ile Kalkınma 
İçin Bölgesel İşbirliğinin daha da geliştirilmesi yerin
de olur. 

Türk - Yunan anlaşmazlıklarına gelince; Türkiye 
ile Yunanistan arasında Brüksel'de iki Devlet Başba
kanlarının buluşmalarından sonra gerilim biraz düş
tü ve karşılıklı ikili konuşmalar başladı. Geçen hafta 
bir Yunan teknik heyeti ile Ankara'da görüşmeler 
yapıldı. Bunu memnunlukla izledik. Hükümetin bu 
alandaki girişimini olumlu karşılıyoruz. Eğer iki ül
ke birbirlerinin dostluğuna gerçekten önem veriyor
larsa, aralarında her anlaşmazlık diplomatik yoldan 
giderilebilir, uzlaşmaya varılabilir. 

Türkiye ile Yunanistan'ın iyi geçinerek sağlayabi
lecekleri menfaatler o kadar çok ve büyüktür ki, bu
nu yeniden belirtmeye lüzum bile yoktur. 

Öte yandan, diplomasinin bir kuralı da en az 
umut olan hallerde bile görüşmeleri sürdürmektir. 
Görüşmek kavga etmekten iyidir. Kavga ile olumlu 
sonuç alınmaz; ama görüşme ile bir çıkış yolu, bir 
uzlaşma zemini bulunabilir. 

Kıbrıs meselesine gelince; coğrafyaya dayalı iki 
devletli bir federasyonun kaçınılmaz olduğunu Rum 
tarafı kabul etmelidir. Artık Temmuz 1970'den önce
ki yönetime dönüş olamaz. Rumlar 1974'ten önceki 
yönetimin hayalini gömmelidirler. Kıbrıs'ta Türkler 
kendi coğrafya kesimlerinde, Rumlar da kendi böl
gelerinde yaşamalıdırlar. Dışarıya karşı ortak çıkar
larını korumak için gevşek bir merkezî hükümet 
yetkileriyle federasyon, kaçınılmaz olmuştur. Adalet 

ve hakkaniyet ölçülerine uygun bir kesin çözüm; böy
le bulunabilir, böyle uygulanabilir; ama önce coğraf
yaya dayalı iki «devletli federasyon ilkesi» kabul edil
melidir. 

Sayın senatörler; 
Kıbrıs sorunu ve Yunanistan ile anlaşmazlığımız, 

geçmişte olduğu gibi, bu defa da bütün dış ilişkileri
mizi, etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. 
Hiç kuşku yoktur ki, bu yüzden bugün dış politika
mız çok önemli bir dönem aşamasındadır. İkinci Ci
han Savaşı ertesi döneminin belki en önemli karar
larını dış ilişkilerimiz bakımından alma durumuna 
girilmekte olduğu izlenimi yaratılmıştır. Gerçekten, 
1945'ten bu yana Türkiye'nin dış politikası çeşitli aşa
malardan geçerek ve fakat sürekli, kesintisiz Batı 
demokrasileriyle her gün daha yakın bir tertip için
de ilerlemiştir. 

1945'ten 1947'ye kadar güvenliğimiz endişeler do
ğurmuştur. 1947'de Truman Doktirini ve hemen onun 
arkasından General Oliver heyetinin Ankara'ya gel
mesiyle başlayan karşılıklı yardımlaşma, askerî gü
venlik yönünden Türkiye'yi rahatlatmıştır. 1948'de 
Marchall Planından ekonomik alanda yararlanma ola
nağının belirmesi, durumumuzu bir kat daha aydın
lığa çıkarmıştır. Avrupa Konseyine üye oluşumuz, 
Avrupa Ekonomik Kalkınma Örgütüne girişimiz; bir
biri ardından Türkiye'ye kollektif barış, güvenlik ve 
ekonomik işbirliği örgütleri içinde yerini aldırmıştı. 

1952 yılında da NATO'ya üye olunca kollektif 
güvence sisteminin belli başlı unsurlarından biri ha
line gelmemizi sağlanmıştı. Nihayet, 1963 yılında da 
Avrupa Ortak Pazar Örgütüne giriş işleminin başla-
masıyle Türkiye, büyük, geniş ve dünyanın en güçlü 
askerî ve ekonomik olanaklarını elinde tutan Batı 
demokrasileri ailesinin hatırı sayılır bir üyesi olarak 
milletlerarası alemde yerini bulmuştu. 

Sayın senatörler; 
Bugünkü görünüş odur ki; Hükümetimizin 1974 

yılında Kıbrıs Barış Harekâtı adını verdiği askerî 
girişimin ertesinde, Batı ile ilişkilerimiz hızla bozulma 
yoluna itilmiş ve itilmektedir. Bugüne kadar Tür
kiye'ye karşı en ileri ters tedbiri Batının lideri olan 
Amerika Birleşik Devletleri almıştır. Amerika'nın bi
ze uyguladığı ambargo, oradan Türkiye'ye paralı pa
rasız her türlü silâhın gelmesini durdurmuştur. Bir 
dost, ve müttefik Devlete karşı uygulanması çok ay
kırı düşen bu kararı Amerika neden aldı?... Bu so
runun cevabını doğru tespit etmek, dış politikada atı
lacak adımlar için çok önemlidir. 

516 — 



C. Senatosu B : 68 24 . 6 . 1975 O : 2 

Görünürde ve kısmen Türkiye'nin kendisine Ame
rika'nın verdiği silâhlan antlaşmaya aykırı olarak 
Kıbrıs'ta kullanması sebep olarak öne sürülüyor. Or
taya konan bu sebeple, bize daha çok bir bahane gibi 
görünüyor. Çünkü; her şeyden önce 1974'te asckerî 
harekât başlamadan ve başlayınca Amerika Hüküme
tinin, Türkiye'ye 1964'te Başkan Johnson'un yaptığı 
şekilde «Benim verdiğim silâhlan Kıbrıs'ta kullana
mazsınız, anlaşmaya aykırı olur, ambargo uygularım.» 
şeklinde kesin bir uyarı yaptığını duymadık, öğrenme
dik. 

İkincisi, eğer gerçek sebep bu olsaydı, nihayet 
Türkiye Kıbrıs'ta bu silâhları kullandıysa, bu zorun
lulukta neden kaldığını anlatır, yahut ilerisi için si
lâhların kullanılması işi daha açık, daha kesin bir an
laşmaya bağlanır ve ambargo kaldırılırdı. Bu istenmi
yor, bu söylenmiyor. Ya ne isteniyor? Ambargonun 
yarattığı bunalımın baskısı ile Türkiye'den daha doğ
rusu Kıbrıs Türk Federe Devletinden Rumlar lehine 
birtakım esaslı, önemli tavizler, ödünler isteniyor. 

Az önce ambargoya neden olarak Amerika'nın 
verdiği silâhların Kıbrıs'ta kullanılmasının öne sü
rülmesi bahane olabilir, demiştim. Yani, gerçek ne
deni aramak, araştırmak lüzumuna işaret etmiştik. îş 
bu noktaya gelince, ister istemez mesele, Türk - Ame
rikan ilişkileri çerçevesini aşıyor ve Amerika'nın ye
ni yöneldiği dünya politikası üzerinde durmak gere
kiyor. 

Öteden beri her devletin şaşmadan uyguladığı bir 
kural vardır : Dış politikada devletin menfaati her 
şeyin önünde gelir. Amerika 1947'de karşılıklı yardım 
anlaşmasına girerken, hiç kuşku yok ki, kendi öz çı
karlarını düşündü. Türkiye de öyle yaptı. Devletler 
karşılıklı çıkarları birleştiği, uyuştuğu, birbirine para
lel olduğu zaman çok kolay anlaşırlar. Menfaat he
sapları değiştiği zaman onları hiç bir şey bir arada 
tutamaz. Bundan dolayı, Amerika'nın uygulamakta 
olduğu ambargoyu da bu açıdan ele almak gereklidir. 
Amerika Türkiye'yi sevdiği, beğendiği, saygı duydu
ğu için değil; menfaati öyle gerektirdiği için ülkemizi 
ikili anlaşma çerçevesi içerisinde karşılıklı yardıma gi
rişmiştir. Eğer, bugün başka bir tutum içinde ise, bu
nun nedenini menfaat hesaplarında aramak doğru olur. 
İşte bu noktada hatıra bazı şeyler gelmektedir. Hatta 
Amerika yarın «Ambargoyu kaldırdım, yeniden size 
silâh vereceğim, size silâh satacağım» dese bile, 1947 
dünyası ile 1975 dünyası arasındaki farklar, değişik
likler hiç hatırdan çıkarılmamalıdır. Çünkü, eğer men
faat dengesi değişmişse, yarın Amerika başka küçük 

i bir bahane ile gene aym yollara gidebilir. Daha da 
ileri ters tedbirleri bize karşı uygulayabilir. 

Kore Savaşı günlerinde Mehmetçiğin Amerikan 
askerine can yardımı, Washington'da Kongrede şim
di belki artık çok uzak bir hatıradır. Bunun hatırla
tılması bile belki can sıkıcı bulunmaktadır. Hazin; 
ama devlet işleri böyledir. 

Biz de kendi tutumumuzu bu gerçeğe göre düzen
lemeliyiz. Ama, önce duruma doğru teşhis koymalı
yız. Amerika ile yollar ayrıldı mı? Bunu bir iyi an
lamalıyız. Bu açıdan bir tahlil yapmak kaçınılmaz ol-

I muştur. Bilindiği üzere son bir kaç yıldır Amerika' 
nın dünya politikasında bazı gelişmeler belirdi. Bun
ları şöyle hatırlayabiliriz : 

1. — Önce yumuşama (Detant) adı verilen ve Sov-
I yetîer Birliği ile Amerika arasında sürdürülen görüş-
I meler ve bunların o iki ülke bakımından olumlu so

nuçları, hiç kuşkusuz Mr. Dulles'in (containment); 
I yani Sovyetleri bulundukları noktalarda çevirme, tut

ma politikası artık çok geride kaldı. Şimdi yumuşa
ma, detant içinde Sovyetler ile işbirliği, ekonomik, 
malî, ticarî, teknik, nükleer ve uzayda işbirliği geliş
tirilmektedir. Bu yeni ortam içinde Türkiye Amerika' 
nın gözünde eski önemini korumakta mıdır?.. 

Dışişlerimiz, Hükümetimiz ve Parlamentomuz bu 
sorunun üzerine önemle eğilmelidir. 

2. — Uzayda çalışan bazı gelişmiş yeni araçların 
j hem haber alma, hem de düşmanı yakma, yok etme 

alanlarında yerdekilerden daha etkili sonuçlar ver
meye elverişli olduğu açıklanıyor. Bu durum Türkiye' 
deki üslerin değerini azaltmış olamaz mı?.. 

3. — Amerika Dışişleri Bakanı Mr. Kissingerin, 
Nisan 1974'te New - York'ta yaptığı bir konuşmada 
NATO müttefiklerine apaçık şunu söyledi : 

«Artık İkinci Cihan Savaşı ertesi dönemi kapan
mıştır. Amerika, Avrupa'nın savaşın yıkıntılarını onar
masına yardım etmiş, Avrupa'ya güven vermiş, onun 
yeniden güçlü hale gelmesine olanak sağlamıştır. 
Marshall Planı ve NATO bunun başlıca etkeni ol
muştur. Ama şimdi artık bu dönem kapanmıştır. Ye
ni yaşamı, yeni bir anlayış içinde baştan düzenleme-

I liyiz. 

Sovyetler Birliği ile yumuşama politikası meyve
lerini vermektedir. 

Kıt'a Çini ve Japonya iki yeni dev güçler olarak 
hesaba katılmalıdır. 
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Japonya'ya da NATO'da rol verilmelidir..» Bu 
da uzay çağının stratejiyi âlem şümul kıldığının bir 
başka delilidir. Ve nihayet, «NATO'nun yükümlülük
leri âdil ölçülere göre Amerika ile Avrupalılar ara
sında paylaşılmalıdır.» 

Bugün öğleyin radyo haber bülteninde Mr. Kis-
singer'in yeni konuşmasını dinledik. Bu son konuş
masında da Amerika Dışişleri Bakanı ibretle incelene
cek görüşler ileri sürmektedir. Yine aynı öğle habe
rinde, Başkan Ford'un dün Temsilciler Meclisi üye
leriyle yaptığı bir toplantının olumlu sonuç vermediği 
duyurulmuştur. 

Mr. Kissinger 1974 İlkbaharında o sözleri söyle
diğinde, Avrupadaki NATO Devletleri çok sızlandı
lar. Fakat, Amerika durumun değiştiğini haber ver
mişti. O günden beri işler bu yönde gelişmeye devam 
etmektedir. Acaba Türkiye'ye uygulanan ambargo
nun, Mr. Kissinger'in 1974"te öne sürdüğü bu anla
yış ile hiç mi ilgisi yoktur?.. 

4. Bundan birkaç yıl önce Amerika Demokrat 
Partisi ileri gelenleri, meselâ o zaman Senato Dışiş
leri Komisyonu Başkanı olan Mr. Fulibright, Ameri
kan Hükümetinin dış politikasını eleştirmekteydi. 
Amerika'nın, dünyanın jandarması rolünü oynamak
tan vazgeçmesini önermekteydi, çeşitli ülkelere yapı
lan askerî yardıma artık son verilmesini istemektey
di. Daha 1972 yılı başlarında Türkiye'ye yapılan as
kerî yardımın bir kaç yıl sonra son bulacağı Türk 
yetkililerine resmen duyurulmaktaydı. Acaba, bugün 
sürüp gitmekte olan ambargonun yıllardır hazırlığı 
yapılan bu politikayla hiç bir ilişkisi yok mudur?.. 

5. Amerika'nın bir kaç ay önce Vietnam'ı. Kam
boçya'yı terk edip Asya Kıtasında Japonya, Filipin
ler, Avustralya, Yeni Zelanda, Pasifik çizgisine geri
lemesi, o Devletin yeni uygulamakta olduğu dünya 
politikasının bir parçası değil midir?.. Bugün Ameri
kan Kongresinde çoğunlukta olan Demokratların iz
lenmesini istedikleri bir dış politikanın uygulanışı 
değil midir?.. Türkiye'ye yöneltilen ambargonun 
şampiyonları arasında Demokrat Partinin liderlerin
den Edvard Kennedy"nin bulunuşunun bir anlamı yok 
mudur?.. 

6. Akdenizde Süveyş Kanalının trafiğe açıldığı 
şu günlerde, Mısır'ın Sovyetlerden uzaklaşıp Ameri
ka'ya yaklaşmasının stratejide bir değeri yok mudur?.. 

Açıkçası, Amerika bir süredir gütmeye başladığı 
dış politika içinde ülkemizi, meselâ 1947'te Truman' 
in gördüğü gibi mi değerlendirmektedir yahut 1952'de 
NATO'ya girdiğimiz zamanki gibi mi hesaba katmak

tadır? Yoksa, 1962 yılında Küba bunalımında Jüpi
ter füzelerini geri aldığı zamanki gibi mi görmekte
dir? Hatta NATO'nun kanatları; yani Türkiye, Yu
nanistan, Norveç'in bir saldırıya uğraması halinde 
nükleer toptan karşılık yerine, klasik silâhlarla kade
meli korunma stratejisi anlayışı içinde midir? Yoksa, 
1964'te Başkan Johnson'un İnönü'ye yazdığı mektup
taki düşünceyi mi gütmektedir? Biz Türkiye olarak 
bunların teşhisini doğru koyabilmeliyiz. 

7. «Amerika iç politikasındaki durum da hesaba 
katılmalıdır. Cumhurbaşkanı Cumhuriyetçi Partiden
dir; ama Kongre çoğunluğu Demokrat Partisi üyesi
dir. Buna bir de yürütme organı ile Yasama Organı 
arasında Watergate skandali ile kızışan sürtüşme ek
lenince bugünkü garip durum ortaya çıkmıştır.» de
niyor. 

Amerikan Hükümeti ile Yasama Organı arasında 
görünen çelişkiyi anlamak bizler için gerçekten ol
dukça zordur. Dışarıya karşı devlet, hükümetiyle tem-
sii edilir. Amerikan Hükümeti görünür çabalarına 
rağmen; istediğini, Kongresine, Yasama Organına 
kabul ettiremiyor, Bu, neticeyi değiştirmez ki... Neti
cede ambargo sürüp gidiyor. Biz buna bakarız. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerin, onların 
ambargoyu sürdürmesi, bizim ikili andlaşmalarla 
kendilerine sağlanan kolaylıkları kaldırmamız nokta
sında duracağını, daha ileri olumsuz aşamalara var-
dınlamayacağını önceden kestirmek, söylemek kolay 
değildir. Hatta, «Amerika ile ilişkilerimiz böyle tat
sız ve soğuk bir aşamaya yönelince, öteki Batılı dost
larla NATO müttefikleriyle ilişkilerimiz bu durum
da olumsuz veya olumlu etkilenecek midir, etkilen
meyecek midir?»1 Sorusu da hatıra ister istemez gel
mektedir. Çünkü, Batı demokrasilerinin Amerika ile 
alış verişleri, birbirlerine etkileri yoğundur. Amerika 
öteki NATO müttefiklerine Türkiye ile ilişkileri ko
nusunda acaba ne tavsiye edecektir? Yani, Amerika 
bize karşı kendi menfaat hesapları içindedir. Duygu
sal değildir. Bu da devlet ilişkileri bakımından doğal
dır; ama biz de kendi menfaatimiz neyi gerektiriyor
sa, onu yapmalıyız. Çünkü bu işlerde duyguya pek 
yer yoktur. 

Değerli senatörler; 
Hükümetimiz bir karar almıştır. 17 Haziran günü 

Sayın Dışişleri Bakanımız bunu Yüce Senato kürsü
sünden açıkladı. Amerika'ya bir süre veriyor; «İkili 
andlaşmalar sizin tek yönlü tutumunuzla ortadan 
kalktı.» diyor, «Bir ay içinde ambargoyu kaldırmaz-
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sanız, biz de tespit ettiğimiz tedbirleri hemen uygula
yacağız. Bunu da sizin yaptığınız gibi tek yönlü bir 
davranışla değil, Amerika ile konuşarak, görüşerek; 
ona düşünmek, başka tedbirler almak veya ambar
godan vazgeçmek için bir zaman bırakarak yürürlüğe 
koymak istiyoruz ve her halde artık eski ikili anlaş
ma statüsü sona ermiştir.» diyoruz. 

Burada bir noktaya değineceğim : 

Sayın Dışişleri Bakanının Senatoda 17 Haziran 
günü yaptığı konuşma ile 18 Haziran günü televiz
yonda sorulara verdiği cevaplar arasmda tam bir 
uyum görmeyenler oldu. Gerçekten tereddütler yerin
dedir. Acaba Sayın Çağlayangil bugün burada bu ko
nuya biraz daha aydınlık getiremez mi? 

Senatonun sayın üyeleri; 

Amerika yanlış hesabı sonucu, Türkiye dış poli
tikasında yepyeni bir gidişi zorunlu kılarsa, bunun 
doğuracağı karmaşık meseleler devletin haysiyeti, şe
refi söz konusu olunca elbette göğüslenir; ama hay
siyet ve şerefle ilgisi olmayan işleri de oraya sokmak 
hiç doğru olmaz. 

Cumhuriyetin kurucuları; Atatürk, İnönü ve ar
kadaşları, elli yıl boyunca Türk dış politikasını bü
yük bir başarı ile demagojiden, halk dalkavukluğun
dan daima uzak tutmuşlardır. Başarının başlıca da
yanağı da bu akılcı yönetim olmuştur. Cumhuriyet 
Hükümetleri bugüne kadar daima hesaplı iş görmüş
ler, Türkiye'nin çıkarlarını korumuşlardır. Hiç bir 
Hükümet, kamuoyunun benimsemeyeceği bir politi
kayı güdemez; fakat eğer Devletin menfaatleri belli 
bir yönde yürümeyi Hükümetin inancına göre gerek
tiriyorsa, kamuoyunu oluşturmaya, o yola çekmeye 
çalışmak ta Hükümetin görevidir. 

Demokrasilerde düşüncelerin, eğilimlerin özgürce 

ortaya konabilmesi, rejimin başlıca güç kaynağıdır. 

Cumhuriyet Hü'kümetinin Amerika için aldığı son 
kararı eleştiren, zayıf bulan, bulanık bulan muhale
fet partilerimiz de bu görüşlerini açığa vurmaikla 
yurda yararlı bir iş görmüşlerdir. Amerika'nın am
bargo kararını almış ve sürdürmekte oluşundan hal
kımızın önemli bir kesiminin ne büyük ölçüde kır
gınlık duyduğunun içeride ve dışarıda bilinmesinde 
fayda vardır. Bu, aynı zamanda Türk Hükümetinin 
bir eski ve güçlü müttefiki kaybetmemek için kend! 

kamuoyu karşısında ne büyük bir sorumluluk yük
lendiğini izah etmektedir. 

Şimdi, gözler Amerika'ya çevrilmiştir. Türkiye'nin 
koyduğu süreyi iyi değerlendirecek midir. Yoksa, 
ambargoyu sürdürecek midir? Yahut, başka bir orta
lama formül mü ele alınacaktır? Bunu da bir ay için
de anlayacağız : 

Eğer, Amerika ambargoyu sürdürürse teşhis kon
muş olacaktır. Bu, demektir ki, bütün söylenenlere 
rağmen, artık, Amerika'nın politikası değişmiştir; 
Türkiye'nin silâhlanmasında Amerika'nın çıkarları 
yönünden pek yarar görmemektedir. 

Eğer ambargo kaldırılmazsa ya Truman Doktrini 
ile tespit edilen görüş değişmiş; Amerika, artık Tür
kiye'nin ve bölgenin güvenliğini kendi güvenliği için 
hayatî önemde saymıyor, yahutta Amerika artık, 
Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeye yönelmiş 
tehlikelerin ortadan kalktığına inanmakta; ama bu
nu açıkça söylemeyi henüz erken bulmaktadır. 

Bu konuda başka bir yorumu öne sürenler de 
var : Amerika'daki Yunanistan ve Rum sevgisinin o 
ülkeyi yönetenlere, Amerika'nın hayatî menfaatleri -
ni dahi, bir yana ittirebildiğini, söyleyenlere rastla
nıyor. Biz bunu çok abartılmış bir yorum sayıyoruz. 
Amerika, Yunan hatırı için kendi menfaatlerini çiğ
nemez, çiğneyemez. 

Değerli senatörler, 
Yukarıdan beri sıraladığımız olasılıkları bugün 

için henüz billurîaşmış saymayanlar elbette buluna
bilir; ama bunları ileri'ki yılların gelişmeleri olarak 
hesaba katmak gerektiğini şimdiden kabul etme'kLü 
yarar vardır. Bunun için en yakın ve gerçekçi varsa
yımı şöyle tespit ediliyor : Amerika, aslında bir 
Türk - Yunan savaşını önlemek istiyor, şöyle ki : 

Amerika, Kıbrıs bunalımının 1964 - 1967 gergin
liklerinde Türkiye'yi silâhlı girişimden şöyle veya 
böyle alıkoyabilmiştir. Fakat, 1974'te bunu başara
madı; Türk Ordusu Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs anlaşmaz
lığı henüz çözülmüş değildir. Türkiye, Yunanistan' 
dan güçlüdür; her an yeni bir askerî harekâta başla
yabilir, hatta üstelik Kibri's'ın yanında Ege'de kıta 
sahanlığı, karasuları, hava ulaşımının denetlenmesi 
gibi Türkiye ile Yunanistan arasında bu iki ülkeyi 
anlaşmazlığa düşürmüş konular da henüz askıda... 
1974'te Kıbrıs'a asker gönderen Türkiye, 1975'te Yu
nanistan'a, Yunan yönetimindeki adalara da asker 
çıkarıp bunları işgal edebilir, bir Türk - Yunan sava
şını başlatabilir. Bunu önleyici bir tedbir olarak Tür
kiye'ye her türlü silâh ve yedek parça gönderilmesi 
durdurulmalMır. Yunanistan ve Türkiye arasındaki 
silâh denge sizliği, askerî güç dengesizliği yapılabil
diği kadar azaltılmalıdır.» 
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Amerikan Kongresini Türkiye'ye karşı silâh am
bargosunu uygulamaya götüren asıl bu düşünce ol
muştur. Yani amaç bir Türk - Yunan savaşına mey
dan vermemektir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
silâhlı çarpışma olasılığı ortadan 'kalkıncaya veya 
uzaklaşıncaya kadar Amerika ambargoyu sürdüre
cektir. 

Az önce işaret ettiğim, Radyomuzun öğleyin ver
diği haber de Amerika'nın ambargoyu bugüne kadar 
Temsilciler Meclisi kararı ile sürdürme fikrinden cay
madığı intibaını veriyor. 

Amerikalılarca açıkça söylenmiyorsa da, bu dü
şüncenin gerçeğe yakınlığım görenler vardır; fakat o 
zaman da Kıbrıs'ta Türklerden taviz, ödün elde edil
mesini de Amerika'nın amaçları arasına katmak lâ
zım gelecektir. Çünkü, şimdiye kadar açıkça söylenip 
istenen yalnız Kıbrıs'taki tavizler olmuştur. 

Kısaca; hatıra çeşitli olasılıklar gelmelidir ve gel
mektedir. Ancak, akıl, mantık, Batılı müttefik dev
letlerin Türkiye'yi bilinen, görünen ortamda silâhsız 
bırakmalarını, yalnızlığa terketmeğe kalkışmalarını 
kabul etmeye de elverişli değildir. Sebepler ne olur
sa olsun Türkiye serinkanlılığını kaybetmeden, acele 
etmeden önce duruma doğru teşhis koymaya çalışma
lıdır.: 

Çok merkezli bir dünya politikası dönemi içinde 
bulunduğumuzu gözden kaçırmamalıyız. Bugün 
1947'lerde, 1950, 1960'larda görülmeyen bir durum 
vardır. Bloklar kendi içlerinde sarsılıyor, sulanıyor; 
ortaya yeni odak noktaları teşkil eden güçler çıkı
yor. Türkiye bu yeni, çok buutlu dünyada yerini iyi 
tayin etmelidir. 

Orta - Doğu meselesi, Avrupa Güvenlik Konfe
ransı nükleer silâhların sınırlama görüşmeleri; hepsi 
birbirine bağlı, her biri ötekini etkileyen çeşitli prob
lemler. Türk - Yunan anlaşmazlığının, Kıbrıs mese
lesinin, saydığımız bu dünya sorunlarından soyut dü
şünülüp bir çözüme bağlanması mümkün müdür? 
Sayın Dışişleri Bakanımızın bu konudaki düşüncele
rini de öğrenmek isterdik. 

Üsler kapandığında bizim ne gibi askerî tedbirler 
alacağımızın şimdiden planlanmış olduğunu farz edi
yoruz.. 

Silâh ihtiyacımız karşılanmadığı takdirde NATO 
yükümlülüklerini de aynı ölçüde azaltma, Türkiye'ye 
yönelmesi mümkün tehlikeleri yok etmek için diplo
matik girişimlerde bulunmak zorunda kalacağımız 
öteki NATO müttefiklerimize İsrarla anlatılmalıdır. 

Sırası gelmişken şunu da söyleyelim. Millî silâh 
endüstrisini kurmak ve geliştirmek alanında artık da
ha fazla vakit kaybetmeden işe girişelim. 

Değerli senatörler; 
Elbette Türkiye hiç bir baskıya, hiç bir şantaja 

boyun eğemez. 40 milyon nüfuslu Türkiye, sahibi ol
duğu coğrafyaya yerleşiminde dünya dengesinde ağır
lığı mutlaka hesaba katılacak bir varlıktır. Ambargo 
ile veya başka yollarla Türkiye'yi millî menfaatlerine 
aykırı bir tutuma sürüklemek mümkün değildir. Bu
nu ağır başlı, temkinli vekarlı ve fakat kesin kararlı 
davranışı ile herkese anlatmasını Hükümetim izden 
•istemekteyiz, 

Sayın senatörler; 
Baştan beri öne sürdüğümüz düşüncelerin en 

önünde başka bir kuralı daha hatırdan çıkarmamalı
yız : Bir devlet ne kadar güçlü olursa olsun iç poli
tikasında dirlik, düzenlik içinde değilse, dışarıda 
olumlu sonuç alması çok zordur. Dış politikanın te
mel dayanağı, içeride millî ahenktir. Millet fertleri 
arasında, grupları arasında, partileri arasında ahenk 
yoksa, bu hal dışarıya karşı Devleti güçsüz kılar. 

Şu son ayların, haftaların ve günlerin tatsız, üzü
cü olayları bizim bu noktaya değinmemizi gerektir
di. Hepimiz akıllarımızı başlarımıza almazsak, hep 
birlikte felâketlere uğrarız. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarız. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 

Ahmet Yıldız, Adalet Partisi Grupu adına da Sayın 
Kâmran İnan konuşacaklardır. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Yıldız, buyurun. 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Ta

biî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Sayın Dışişleri Bakanının burada yaptığı konuş
madan sonra o görüşme üzerinde Grupumuzun gö
rüşlerini sunmak için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum-

Arkadaşlarım; 

İçeride uzlaşmaz nitelikteki eğilimlerin çatıştığı, 
Hükümetle Devlet kurumları arasında tehlikeli çe
kişmelerin giderek yoğunlaşma eğilimi gösterdiği ve 
bütün bunların sorumlusu olan İktidarın tutumunun 
ise, gerilimi en yüksek noktasına çıkarmakta olduğu 
bir anda, dış ilişkilerimizde de çok çetin sorunlarla 
karşılaşmış bulunmaktayız. 

İktidarın, rejimi büyük tehlikelere sürüklemesin
den duyduğumuz büyük kaygıları, dış politkiadaki 
tutum daha da artırmaktadır. İlk A. P. iktidarının 
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2, 3 aylık bir sürede komünistinden kapitalistine de
ğin bütün ulusları aleyhimizde birleştirmeyi başardı
ğını üzüntüyle görmüştük, 8 - 10 yıl önce. 

Şimdi ise, iki aydan da daha kısa bir sürede tüm 
bir yalnızlık içine itildiğimizi görüyoruz. Kendisin
den önceki olumlu birikimleri sorumsuzca harcayan 
ve Türkiye'nin uluslararası saygınlığını yanlış tutumu
nun kefareti gibi kullanan bu gidişi, Meclisler olarak 
etkileme olanağımız da ne yazık ki pek yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine basına yansıyan
dan daha fazla bir şey söylemeyen ve hatta dış ba
sından öğrenebildiklerimizi bile bizden gizleyen ve 
bunun gerekli olduğunu da açıkça savunabilen bir 
Hükümetin dış politikasını denetim çok güçtür. Bun
dan ötürüdür ki, Sayın Çağlayangil'in Cumhuriyet 
Senatosuna bilgi sunma adı altında basına yansıyan 
bilgilerden kendisince en az sakıncalı görülenleri 
aktaran konuşmasına ilişkin Millî Birlik Grupunun 
görüşlerini sunmakta büyük bir güçlük içindeyiz. 

Bu bakımdan, Sayın Dışişleri Bakanımızın konuş
masını evrensel alandaki genel ilişkiler düzeyi içinde 
ele alarak, dış politika sorunlarımızdan, güncel öne
mi en büyük olanlarına ilişkin değerlendirmelerimizi, 
geleceğe ilişkin öngörülerimizi ve çözüm bulmaya 
yarayacak önerilerimizi sunacağız. 

Suçlama ya da sorumlu arama yerine, eski hata
lara ilişkin uyarıları, gelecek gelişmelere ilişkin dü
şüncelerimizi ve çözümler bulmaya yardımcı olacak 
görüşlerimizi 6 başlıik altında sunacağız. 

1. Dış politikamızın genel durumu. 
2. Türk dış politikasını güçlü kılan ve ona güç 

yitirten etmenler. 
3. Türk - Amerikan/ ilişkileri, 
4. Sosyalisti ülkelerle ilişkilerimiz, 
5. Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerimiz. 
6. Türk - Yunan ilişkileri, 
Ve en sonunda da konuşmamızın bir özeti olarak 

sekiz madde halinde önerilerimizi sunacağız : 
1. Dış politikamızın genel durumu: 

Türk dış politikasının çağımızın içinde bulunduğu 
ekonomik bunalımın nedenleri ile öngörüîebilen geliş
melerine, evrensel alandaki büyük değişikliklere, dün
ya politik basınç odaklarına, büyük devletler arasın
daki ilişkilerde öngörülen önemli oluşumlara, dış iliş
kilerde devletlerin iç siyasal sistemlerine öncelik ve
ren dönemin geride kaldığını gösteren yani diplomasi 
gereklerine ve en büyük gücün de, kamuoyunun bi
linçli desteğini kazanmak olduğu gerçeğine uygun ola
rak düzenlenip, yürütülebilecek bir gelişme aşamasına 

ulaşamamış olduğuna ilişkin kanımızı üzüntüyle belirt
mek isteriz. Henüz bu oluşum aşamasına gelememişiz. 
Böyle bir anlayış ve değerlendirme düzeyine ulaşama
manın sonucudur ki; 

a) CENTO'nun bile hâlâ kuruluş amaçlarına uyan 
ve bizim güvenliğimiz için önemli bir örgüt olduğu 
savunulabiliyor. 

b) NATO'nun içindeki oluşum, geleceğine ilişkin 
belirtiler ve bizim güvenliğimiz yönünden değeri ye
terince ve gerçeklere uygun olarak yapılamıyor, hattâ 
bunu yapmaya çalışanlar bile suçlanıyor. 

c) Emperyalizmin her türlüsünün de çağa uygun 
olarak oluşturduğu yeni yöntemlerinin olup bittile-
riyle hazırlıksız halde karşılaşıyoruz. 

d) Ortadoğu ve özellikle Araplarla ilişkilerimiz, 
Birinci Dünya Savaşında emperyalistlere alet olan 
kimi Arapların kötü anılarından arınmış bir akılcı
lıkla ele alınamıyor. 

e) Sosyalist ülkelerle ilişkiler Deli Petro ile Sta-
lin'in düşsel görüntüsünden kurtulamıyor. 

f) Kurtuluş Savaşlarında öncülük ettiğimiz ve 
Atatürk'ü kendilerinin de lideri sayan birçok Üçüncü 
Dünya Devletindeki yüksek saygınlığımızdan yarar
lanma bir yana, onu yitirten tutumlardan yeterince 
arınmış bir politika güdemiyoruz. 

g) Ulusal güvenliğimizi kendi sorunlarımıza de
ğil de, bizim olmayan sorunlara dayayarak başkaları
na yapacağımız hizmetlerin karşılığında sağlamaya ça
lışan eğilimlerden kurtulamadığımız için Atatürk'ün 
«Ulusal ordu, ulusal savunma, ulusal bağımsız dış po
litika» ilkelerinden sapan ve bunları savunmayı suç
layan bir tutumla karşı karşıya bulunmaktan yeterin
ce kurtulamıyoruz; fakat bu konularda bir ölçüde de 
tanık olduğumuz gelişmeye de hoşnutlukla değinmek 
isteriz. 

Gerçekten Grupumuz ne zaman ulusal ordu, ulu
sal savunma, bağımsız ulusal dış politikadan söz et
tiyse, tepkilerle karşılaştık; fakat o görüşlerimize 
uyumlu bir politika güdülseydi, Kıbrıs dolayısı ile 
karşılaştığımız kimi güçlükleri daha önceden karşıla
yabilecek duruma gelmiş bulunacağımız şimdi anla
şılmış bulunduğunun kanıtı sayıyoruz, bugünkü dü
şünsel gelişmeyi. 

h) Bu durumda en kötüsü de, dostluğunu kaza
namayacaklarımızın dostluğunu kazanma sanısı ile 
peşlerine takıldıklarımızın ve en kritik anda yanımız
da olacaklarını umarken, karşımızda gördüklerimizin 
hatırı için gerçekten dost olabileceklerin dostluklarım 
kazanıp yaşatmakta gösterdiğimiz başarısızlıktır. 

— 521 — 
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Sayın arkadaşlarım; 
Başarılı bir dış politika için, dış politika - iç poli

tika etkileşimi ve ulusal dış politikada partilerarası 
anlaşma ve işbirliği konuları üzerinde de biraz dur
mak isterim. 

Dış pilitika - iç politika etkileşimi : İç - dış poli
tika etkileşimi; çok önemli üstün beceri isteyen ve 
yüksek yurtseverliğin en güç bir sınav alanıdır. Dış 
politikanın asıl gücünü iç politikadan alması, dış po
litika sorunlarının partilerarası yarışmalarda ulusal 
yararlara aykırı biçimde kullanılmaması ne ölçüde 
önemli ise; sosyal, ekonomik ve rejim yönünden iç 
politikaların da büyük ayrılıkları bulunan partilerin 
bu niteliklerinin dış politikalarına yansıması da doğal
dır. 

Örneğin; sağcı, anamalcı özgürlüklerin sınırlanma
sını isteyen ve bunların sonucu olarak tüm bağımsız 
bir dış politikayı kendi parti politikası içinde sakın
calı bulan bir iktidarlar; solcu, antiemperyalist, top
lumcu ve tüm bağımsızlıkçı bir iktidar ya ela muha
lefetin dış politika konularında özdeş bir tutumda bu
lunması düşünülemez. 

Bu tür partilerarası dış politika sorunlarında uzun 
süreli bir anlayış birliği ve ortak tutum beklenemez; 
fakat kısa sürede ve belli konularda böyle bir tutum 
göstermeleri, onların olgunluğunun övgüye değer bir 
kanıtı olur. 

Bu bakımdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün
kü olağanüstü durumda, dış politikada partilerimiz 
arasında uygar bir diyalogun kurularak sınırlı da ol
sa bir dayanışma göstermesine ilişkin isteğini, yurt 
sever bir öneri olarak karşılamaktayız. Bunu, kuram
sal ve ülkücü bir istek olarak değerlendiriyoruz; fa
kat bugünkü siyasal konjonktür içinde gerçekleşebi
leceğine aşağıdaki nedenler yüzünden inanmıyoruz, 
inanamıyoruz: 

1. Bugünkü iktidar, muhalefetle hiçbir görüş alış
verişinde bulunmadan ve onun hiçbir yönden kabul 
edemeyeceği bir politikayı olup bitti halinde ortaya 
koymuş ve doğrulduğunu inatla savunduğu gibi, de
ğiştirilmesine de asla yanaşmak eğiliminde görünmü
yor. 

2. Değil diyalog kurmak, Anamuhalefet Partisi
nin liderinin ziyaret isteğine «Evet» demeyen bir Baş
bakanla inatla savunduğu dış politikası üzerinde de
ğişiklik yaparak desteklenebilir hale getirilmesi umu-
labilir mi? 

3. C. H. P. nin ona düşmanlığını açıkça söyle
yen, gücünü ona karşıtlıktan alan ve devlet örgütün-

» deki sempatizanlarına bile kıyım kampanyası açmak
tan başka, onun dış politikasiyle bağdaşır bir yönü 
olmayan bir politika güden Cepheci İktidarın politi-

{ kasının sorumluluğuna ortak olması; o partinin ken
di kendisiyle müthiş bir çelişkiye düşmesi demektir. 

4. O partinin yıllarca karşı çıktığı ve şimdi de 
daha belirgince ayrıldığı görülen bir politikanın ka-
lıtımcısı, mirasçısı durumunda görülen iktidarın cep
heci dış politikasının desteklenmesi; toplumdaki tüm 
ilerici, bağımsızlıktan yana, anti emperyalist ve işbir-

I îikçiliğe karşı olan çevrelerin de direnişine yol açar. 
5. Anamuhalefete ve özellikle sayın liderine ge-

| rekseme duyulduğu izlenimini vermekten şiddetle ka
çınan bir iktidarla konuşmanın onun tutumunda hiç
bir değiştirici etkisi olamaz. 

O halde, bizimle danışma gerekliğini duymayan, 
ziyaretimize bile «Evet» deyemeyen, «Etkinliğinde 

I kaldı» denmesinden şiddetle kaçınan tümden ayrı bir 
I politikayı inatla savunan ve şimdi de değiştirilip dü-
I zeltilmesine de etkimizin olamayacağı veya çok sınırlı 
i olacağı bir iktidarla görüşme arzusunu pek canlı bu

lamıyoruz. 
I Ulusal dış politika konusu; 

Çok kullanılan bu deyim ancak çoğulcu olmayan 
I sistemlerde geçerli olabilir. Partilerin üzerinde anla

şabilecekleri bir ortak ulusal dış politika değil, belki 
bu tür ulusal dış politik konular olabilir. Ortak bir 
tehlike karşısında genel bir birleşme ve dayanışmayı 

I gerekli kılan durumlar olabilir. «Kıbrıs Barış Hare
kâtı» süresince bizde de bunun en övgüye değer bir 
örneğini gördük. Bütün partiler iktidarı en iyi şekilde 
desteklediklerini gösterdiler. Böyle olağanüstü anlar
da ancak olabilir. Fakat o zaman uygulanan politi
kada hiçbir sağduyulu yurtseverin karşısına çıkama-

I yacağı gurur yükseltici, cesur, kısacası Atatürkçü bir 
I politika idi. Onun üzerinde anlaşma yurt yararına ola

bilir. 

I Bu tür olağanüstü durumlar dışında dünya görüş
leri ve felsefeleri tümden ayrı olan partilerin ortak 
bir tutum göstermeleri beklenemez. Bugünkü politi
ka üzerinde böylesine bir dayanışma ise, kötüyü ba
şarılı kılma gibi ileride çok suçlanacak bir tutum olur. 

I Bugünkü politika üzerinde anlaşma aslında suçlanacak 
I bir tutuum olur. 

ikinci bölüme geçiyorum. 

I Türk dış politikasının gücünü etkileyen etmenler: 
I Birinci bölüm, Türk dış politikasını güçlü kılan 
I etmenler. 
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Sayın arkadaşlarım; 
Türkiye'nin dış politikasını güçlü kılan etmenler 

şöylece sıralanabilir. Bu konularda kimi katılmadığı
mız yorumlar olduğu için üzerinde duruyoruz; 

Politikamızı güçlü kılan etmenler : 
1. Türkiye, hiçbir büyük devletin ve evrensel 

alanda etkin rol oynamak isteyen hiçbir ülkenin ola
ğanüstü önemini küçümseyemeyeceği coğrafyaya sa
hip ve çok yönlü etkileri olan bir jeopolitik ülke
dir. 

2. Evrensel alanının bir odak noktası haline gel
miş bulunan Ortadoğu ülkeleri ile çok güçlü tarihsel, 
kültürel ve moral bağları bulunan Türkiye, gerçek
çi bir politika izlediği takdirde bölgede etkinliği çok 
büyük olabilecek durumdadır. 

3. Kıbrıs Barış Harekâtı, bölgemizdeki prestiji
mizi, evrensel alandaki saygınlığımızı, üçüncü dünya 
devletlerinin gözündeki değerimizi ve büyük devletlere 
karşı pazarlık gücümüzü en üstün düzeye çıkarmış
tır. 

4. Amerika'nın Uzakdoğudaki şaşırtıcı yenilgi
den sonra dikkatlerini daha yoğun biçimde çevirdi
ği Ortadoğu'nun en güçlü devleti olan Türkiye, Av
rupa'yı da bu bölgeye bağlayan en güvenilir bir ül
kedir. 

5. Türkiye, Akdenizdeki Sovyet - Amerikan ya
rışmasında Sovyetlerin kara, deniz, hava bağlantıla
rının trafik merkezi durumundadır. 

6. Sosyalist - kapitalist dünyanın başları; Sov
yetlerle, Amerika'nın Ortak Pazar ile Japonya'ya kar
şı sürdürdükleri ekonomik yarışma Türkiye'nin önem
li rol oynamasını sağlamaktadır; rolünü büyük ölçü
de artırmaktadır. Bunun üzerinde biraz sonra dura
cağım. 

7. Örnek bir devlet kurucusunun moral ve dü
şünsel kalıtımına da sahip olan ülkemiz, Napolyon 
un dahi övgü ile belirttiği yüce nitelikleri ve bireyle
rinin üstün yetenekleri olan ulusumuz, evrensel alan
da haklı bir üne sahiptir. 

8. Tüm kurtuluş savaşlarına öncülük etmiş, ör
nek olmuş ve umutlarına güç katmış bir ülke olduğu
muz içindir ki, Cezayir'den Vietnam'a değin bütün 
kurtuluş savaşçıları Atatürk'ten esinlenmekte, onun 
fotoğraflarını koyunlarında saklamakta idiler. Hima-
laya dağlarının eteklerindeki köy kahvesinde bile 
onun fotoğrafını görünce çok duygulanmıştım. 

Nehru'nun «Gençliğimin Kahramanı Mustafa Ke
mal Paşa idi, hâlâ da kahramanım olarak onu yaşatıyo

rum» sözleri bütün bunların en yetenekli bir kanıtı-: 
dır. 

îşte bütün bu etmenlerden, ulusal ve tarihsel ola
naklarımızdan beceri ile yararlanmasını bilen ve 
Türke yaraşan bir politika, dünya kamuoyunca çok 
etkin olabilir. 

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi
ne sunulan rapor da bu gerçekleri yansıtarak, «Ame
rika - Türkiye ilişkileri bozulursa, Ortadoğudaki as
kerî etkinliğimiz temelinden sarsılır» derken bizimki
lerin «Korkmayın, o denli ileri gitmeyiz, size bağlı
lığımızı sürdüreceğiz, bizim notamız yalnız askerî 
ilişkilerle ilgilidir, onların dışına taşmaz» demelerini, 
elimizdeki kozları, kendimizin boşa çıkarmamızı çok 
yadırgamaktayız. 

Bir görüşe daha değinmek istiyorum; yeni tekno
lojik araçlar, savaş silâhlarının gelişmesi, üslerin de
ğerini artırdığı gerekçesine dayanarak, Türkiye'nin 
önemini küçümsemek de yerinde bir görüş değildir. 
Salt askerî yönden olan bu etki, demin arz etti
ğim gibi, tarihin hiçbir aşamasında öbür etkenlerin 
artırdığı ölçüde, Türkiye'nin artan önemini olumsuz 
yönde etkileyemez. 

Şimdi, politikamıza güç yitirten etmenleri sayıyo
rum. 

Arkadaşlarım, Türk dış politikasının etkinliğini 
azaltıcı etmenleri de şöylece sıralayabiliriz: 

1. Amerika ve Avrupa, bugünkü iktidarın, ken
dilerini cidden rahatsız edecek ölçüde ileri gidemeye
ceğine, gerginliği, onlardan kopma kertesine getire
meyeceğine, bugünün siyasal dengeleşmesinden bece
ri ile yararlanacak cesaretli adımlar atamayacağına 
inandıklarından, azarlma ölçüsünde sertleşebilmekte-
dirler. Nsıl olsa ileriye gidemez... 

Nitekim, güvenoyu bile alamamış olan Sayın Ir
mak Hükümeti kadar bile cesaretli davranamayan 
bugünkü Hükümete karşı, Irmak Hükümetine karşı 
kullanamadıkları dili, rahatça kullanmaktadırlar. «Siz 
onun dediklerine bakmayın, nasıl olsa bizden kopa
maz» rahtlığını duyduklarını açıkça belirten yayınla
rın kanıtladıkları bu görüşü Hükümetimizin ardarda 
verdiği beyanları da doğrulayıp durmaktadır. 

2. İçeride Devlet kurumları, aydın çevrelerle, 
kamusal nitelikteki örgütlerle ve yetenekli dürüst bü
rokratlarla, savaşma halinde bulunan ve en büyük 
siyasal partiye karşı düşmanlığını açıkça ilân ederek 
kurulan Cephe Hükümetinin, dış politikada çok önem 
verilen ve Batılıların, tepkilerinden çok çekindikleri, 
dinamik kamuoyunun desteğinden yoksun olması ne-
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deniyie cesaretli bir dış politika güdemeyeceği kanısı 
yaygındır. 

Bir ülkenin dinamik kamuoyuna dayanmayan, 
onun istemlerini yansıtmayan bir dış politikanın güç
lü olması gerekemez; çünkü dış politikanın bütün et
kileri, dinamik kamuoyunun etkisi ölçüsünde değer
lidir. 

3. — Cephe İktidarın dış saygınlığı da kaygıları
mızı büyütücü bir düzeydedir. Kıbrıs Barış Harekâtını 
alkışlayan ve en azından haklılığını kabul eden ülke
ler arasında, karşısındakilerin verdikleri sözleri ciddi
ye alarak durdurulan ve sözlerinde durmamaları ne
deniyle de harekâtın durduğu yerde başlamasına kar
şı, uyanan tepkilerin bile; «Neden ikinci kez başladı
nız» diyenler bile, o günkü Hükümetin dış saygınlı
ğının yüksek olmasından ötürü yatıştırılmaları güç 
olmadı. 

Nitekim o tepkilerde, en ileri giden İskandinav 
ülkelerine Başbakanımızın yapacağı gezinin onların 
Hükümetlerince ertelenmesi istenince, Sayın Ecevit' 
in kişiliği olan bir devlet yönetimine yaraşan biçimde 
«O halde ziyareti iptal ederim» demesi üzerine, ziya
ret çağrılarının ardarda yenilendiğini gördük. Demek 
ki, dışarıda böyle etki yapıyor. 

Türk Başbakanının o sözlerine inandırıcı bir geç
mişi vardı çünkü. Nitekim, «En güçlülere karşı bile, 
kabul edemeyeceğimiz bir karar almayın; karar ona 
uymak için vazgeçilmez haklarımıza aykırı olmasın» 
dedi ve bunu da anlatabildi. 

İşte, bizim de öneregeldiğimiz Atatürkçü dış po
litikanın başarılı olabileceğinin en inandırıcı bir ka
nıtı verilmiş oldu. Bu tür bir politikayı izlediği için 
Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra bile, yaptığı İngil
tere ve Almanya gezilerinde büyük saygınlık gördü. 

İşte bunun içindir ki, Amerika ve Avrupa sertle-
şerek Türklerin gururunu incitirsek, yâ da eski alış
tığımız türden engellemelere kalkışırsak içerideki di
namik kamuoyunca da desteklenen ve dış saygınlığı 
yüksek olan Türk Hükümetinin elindeki bütün koz
ları kullanabileceği kanısında idiler. Bu kanının do
ğal sonucudur ki, haşhaş ekimimize ve sonra da Kıb
rıs'tan kuvvet çekmemizi istemelerine yanaşmamıza 
karşı, Amerikan kamuoyunca bugünkünden daha et
kin olan gerekçelerle iki kez ileri sürdükleri ambar
go kararını uygulama yoluna koyamadılar. 

Böyle bir kanı yaratıldığı içindir ki, bir Türk 
Başbakanı, Majesteleri Başbakanına kendi makamın
da, «Size 24 saatten uzun bir süre tanıyamam. Eğer 

önerilerimin gereğini yapmazsanız, eylemimde serbest 
olacağım» diyebildi. Dünyanın en güçlü Devletinin 
Başkanının temsilcisiyle görüşmeyi bile beklemeden 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini savaşa başlatma sorumlu
luğunu yüklenebildi. 

Bu örneklerle politikayı etkileme bakımından ders 
alınsın, diye söylüyoruz. Ulusumuzun kendisine lâ
yık lider, iktidar ve komutanlar döneminde tarihsel 
yönüne yaraşan başarıları her zaman gösterebileceği
ne ilişkin en son kanıt olan Kıbrıs Barış Harekâtı 
da, ancak bu tür bir dış politikanın ürünü olabilirdi. 
O günkü iktidar öyle davranmasaydı, sorumluluğu 
üzerine almasaydı, alınan sonucun başka türlü olaca
ğına en inandırıcı kanıt, Sayın eski Genelkurmay Baş
kanı Cemal Tural'ın beyanlarıdır. O da öyle diyor : 
Karar almıştık; ama diyor, birkaç saat sonra değişti, 
nereden esinlendiğini bilmediğim bir nedenle. De
mek ki, o sorumluluğu üzerine alınca yapılacak çok 
işler var. 

İşte bütün bunları, Hükümetin geçmiş iyi örnek
lerden yararlanması için söylüyoruz. 

4. — Aşağıdaki nedenlerle bugünkü iktidar, kişi
liği olan bağımsız bir dış politika güdemez kanısın
dayım. 

Nedenler : 
1. — Temsilcisi olduğu egemen sınıfların ve on

ların işbirliği halinde bulundukları dış çevrelerin ye
şil ışık yakmadıkları bir dış politika güdemez. Ege 
Denizindeki petrol aramadaki kararlı tutumu macera 
sayan, NATO'nun güney kanadının sarsılacağı telâ
şına kapılan ve «Amerika'ya sordunuz mu?» diyen, 
A. P.'nin hoşuna gitmeyen bir politikayı, bizi yalnız 
bıraktı diye suçlayan beyanların sahipleri bugünkü 
Hükümetin baş köşelerinde oturuyorlar. 

2. — Eski dümensuyu politikasını savunagelen, o 
siyasal kalıtıma bağlılığını pekiştiren sözleriyle kendi 
eylem serbestisine kendi ipotek koyanlar, nasıl olur 
da bir anda bütün bunların tersi olan, bağımsız kişi
liği olan bir politika izleyebilirler? 

3. — Üçüncü Dünya Devletlerinin büyük çoğun
luğu, sosyalist ülkelerin tümü, demokratik sol ikti
darlarla yönetilen ve bu tür partileri çok güçlü olan 
Avrupa devletleri bugünkü cep'heci iktidarın başarısı
na sempati beslemiyorlar. Kanıtlar açık, beyanlar da 
açık. Bu yüzden, tüm ülkeye yararlı olmayan tutum
ları ile onun ceremesini Türk Ulusuna ödetme zo-
runluğu duyulabilir. Türkiye'de demokratik sol bir 
iktidarın başarısının kendi aşırı sollarına ve az ge
lişmiş ülkelerdeki yeni rejimlere karşı da örnekleme 
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yolu ile olumlu bir etkisi olacağına inananların bu 
tutumu doğaldır. Türkiye'de böylesi sağlansın da, biz 
de bizim solumuzla başımız belâya gitmesin diyor
lar. 

Saym Demirel de, dışta güvenilemez, saygınlık ya
ratamaz ve hatta en ağır eleştirilere hedef olmuş du
rumdadır. Kanıtlarını vereceğim. 

Başkan Ford'un kendisine özel görüşmede söyle
diklerini, Beyaz Saray'ın Kongreyi suçlaması biçimin
de dünya kamuoyuna açıklayan La Monde Gazete
sine verdiği demeçle, Yunanlıların Kıbrıs Barış Ha
rekâtı için kullandıkları ve önceki hükümetlerce ti
tizlikle yatsman, inkâr edilen deyimi, «Yunanlılar 
olup - bittiyi kabul etmelidir.» biçiminde kabulle, ken
di kalesine gol atan ve Luns gibi çok dikkatli bir 
devlet adamınca anlayışsız ve iki yüzlü olarak nite
lenen... Luns'un bu sözünü hiçbir yerde, bu çaptaki 
bir adam için söylediğini duymadım. Ne diyor Luns?.. 
«Özel görüşmelerinde, resmî demeçlerinden daha 
anlayışlı davranıyor. Resmî demeçlerinde anlayışsız
dır; özel de başka söylüyor, resmî de başka söylü
yor, siz ona bakmayın...» diyor. Resmî beyan bu... 
(A. P. sıralarından «yazık, yazık» sesleri.) 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Burada değil, ha
karet etmeyin... 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Resmî beyan bu, yazık mazık var mı, 
Luns'a söyle onu... 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Kendisi burada de
ğil, hakaret etmeyin. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Yazılı bu... 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Tahrif etmeyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; tahrik etmeyin ri
ca ediyorum. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Onu Luns'a söyleyin; Luns, niye böyle 
söyledin diye. 

BAŞKAN —• İstirham ediyorum efendim. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Luns'un söylediğini tekrar etmek ayıp de
ğil. Luns'un söylediği ayıpsa, onu ona söyleyin. 

Dışarıda güven ve saygınlık yaratamayacağı ke
sindir. İşte bu saydığımız etmenlerin politikamız üze
rinde olan (Niye onun cezasını biz çekelim?) etki
leri giderilemezse, politikamızın başarılı olması çok 
güçtür. (A. P. sıralarından gürültüler.) 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, Grupunuz da ce
vap verecek elbette, rica ediyorum. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Bunun zararını çekmek istemediğimiz için 
üzerinde duruyoruz. 

Türk Amerikan ilişkileri : 
Sayın arkadaşlarım, 
Gerçekten güç koşullar içerisinde bulunduğumuz 

dönemde başlayan Türk - Amerikan ilişkileri za
manla ve bizim hükümetlerin de dümensuyu politi
kasına kendilerini kaptırmaları yüzünden, dost yeri
ne uydu isteğine dönüşmüştür. Haklıydı başlangıç, ge
rekliydi; ama kabahatin çoğunluğu bizde olan bir tu
tumla bu yöne gitmiştir. Bu isteği Amerika'lıların çok 
kabaca belirttikleri, gurur incitici örneklerle kanıtla
maktan bile çekinmedikleri çok görülmüştür. 

O dönemin ağır koşulları ve Stalin'in saldırgan
lığı sonucu girdiğimiz NATO'da da zamanla bir ileri 
karakol durumuna sokulduk; kabul ettik ve NATO' 
nun bekçiliğinden başka bir görevimiz yokmuşçası
na, Atatürk'ün «Ulusal ordu, ulusal savunma» ilke
lerinden sapılmada dış emperyalist tutkulara geçmiş 
hükümetlerin tutumları olanak vererek gelmiştir. 

Bugünkü durum da belirttiğimiz durumun kalı
tımsal bir sonucudur; verasetle gelmiştir. Durum 
açıkça şudur : 

Amerika, hiçbir ilgisi ve bağlantısı olmayan ve 
anlaşmadaki koşullara mantık zorlaması ile bile 
uydurulamayacak gerekçelerle ve açıkça Türkiye'nin 
haklı durumunu, Yunanistan'ın haksız istekleri için 
cezalandırmak üzere anlaşmalarla vermekte yükümlü 
olduğu askerî yardımı kesmiş, oradan silâh almamı
za ambargo koymuş, parasını vererek almış olduğu
muz silâhlan da aîakoymuş ve onlar için bile bizden 
ardiye ücreti almaktadır. 

Anlaşmaları tek yanlı ve tüm devletlerarası hu
kuk kurallarını da bir yana iterek, çiğneyerek, Sa
yın Çağîayangil'in bile kabul ettiği üzere, açıktan düş
manca bir tutumu seçmiştir. Bu tutumun Beyaz Sa-, 
rayca istenmemiş görünmesi, kimi Kongre üyelerinin 
işi olarak gösterilmesi hiçbir şeyi değiştirmez ve inan
dırıcı değildir. 

Ambargonun kesin uygulanmasına başlamasına 
kadar Amerika'da görülen Kongre taktikleri; Komis
yonda görüşme, Komisyon kararlarının açıklanması, 
Senatoda, Temsilciler Meclisinde nöbetleşe takındık
ları tutumlar, ertelemeler bizim politikayı eski dü
mensuyu yörüngesine oturtma çabaları oldukları 

j Amerikan Kongresinin çalışmasını Lobi'nin kulisinin 
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etkilerini ve Beyaz Saray istediği takdirde özellikle 
dış konularda parlamenterleri uyumlu yola getirme
deki sayısız olanakları hakkında bilgisi olanlarca ko
layca anlaşılmaktadır. Etkileyememiş Beyaz Saray. 

Sayın Arkadaşlar; 
Bizde en önemli olan husus, ambargonun konul

ması değil, Amerikan politikasının gerçek yüzünü or
taya koyan, ona güvenilemeyeceğini kanıtlayan tu
tumdur. Ambargonun kaldırılmasına da fazla bir 
önem vermediğimiz gibi, bu tedbirin bize karşı bir 
pazarlık aracı olarak kullanılmasını Türkün gururu
na karşı kaba bir saygısızlık saymaktayız. Bu bakım
dan konu, ambargonun kaldırılması, ya da Amerika' 
nın yeşil ışığına bağlı kaynaklardan silâh alınması de
ğil, ortaya çıkan gerçeklere göre Türk - Amerikan 
ilişkilerinin yeniden düzenlenmesidir. Hükümetten bek
lediğimiz de işte budur. Ağırlığı ambargoya kaydırıp, 
«Verirse - vermezse» tartışmasını yadırgıyoruz. 

Bu Amerikan tutumuna karşı Hükümetimizin dav
ranışını yeterli bulmuyoruz. Gerçekten Sayın Irmak 
döneminde, biraz olsun gösterilen kararlılığı ve kişi
liği olan politikayı tümden değiştirmek suretiyle, bir 
yandan iç kamuoyuna karşı gösterişli konuşmalar ya
parken, Amerika'ya karşı nerede ise (Deyimini bağış
layın) yalvaran bir tutuma umut bağlamış görünüyor. 
Gerçekten, bize hiç sormadan tek yanlı bir kararla 
düşmanca bir tutum takınan Amerika'ya karşı; be
nini de senin kararma karşı yapacağım işler vardır 
ama, beni öyle bir sertliğe zorlama, görüntüsü altın
da bizim Hükümet, önceleri yaptığı iki süre uzatımı
nı bir kez daha yinelemiştir. Tabiî hepsini kendi yap
madı, daha önce yapılmıştı. Bu kezki yinelemeyi de, 
ertelemeyi de, tekrarlamayı da Amerikan Temsilciler 
Meclisi toplantısına göre ayarlamıştır Brüksel konuş
masından sonra. 

Bunu bir nota ile bildiren ve «Amerika ile İkili 
Anlaşmalarımız tümden yürürlükten kalkmıştır.» di
yen Hükümetimizin resmî beyanlarını şimdi yorumla
yalım. 

1. — 30 gün sonra görüşmelerin başlamasını isti
yor. 

Başlayan görüşmeler için bir süre de konmamış
tır. Başlayacak ama, ne kadar sürecek?.. 

2. — Nota, «Askerî sorunlar dışındaki ilişkileri 
etkiler nitelikte değildir.» diyor. 

Yalnız askeriyeye dokunur, sakın merak etme
yin... 

] 3. — NATO ve Amerika Birleşik Devletlerine bağ
lılığımızın sarsılacağına ilişkin kuşkulan gidermeye; 
«Merak etmeyin fazla ileri gitmeyiz» demeye de çok 
dikkat etmektedir. 

4. — «Artık anlaşmalar yürürlükte değildir.» der
ken, (Çelişkiye bakın, anlaşmalar bitti.) ortak savun
mayı ve işbirliğinin hangi alanlarda olacağı, sınırla
rı ve nasıl yürütüleceğini Türkiye'nin bildireceği be
yanı, diplomatik ciddilikten ve mantık tutarlılığından 
da yoksundur. Bu beyana göre, toptan yürürlükten 
kaldırıldığı, söylenen anlaşmaların yürürlükte kalacak 
yönlerinin olduğunu kabul ediyor demektir. Öyle de
ğilse, Türk - Amerikan işbirliği karşılıklı hiçbir anlaş
ma olmadan, Türk Hükümetinin tek yanlı istencine 
dayanarak yürüyecektir ve Amerika da buna boyun 
eğecektir, demek istiyor. Ya «Onların bir kısmı yürür
lüktedir ona göre düzenleyeceğiz» diyor veya diyor 
ki. «Ben sonunda nasıl yürüyeceğini sana bildirece
ğim, sen de kabul edeceksin.» Bunların ikisi de ciddî 
bir diplomatik söz olamaz. 

5. — Nota ile üsler için, (Sayın Demirel'ce söy
lersek «tesisler» için) kabul edilen geçici statü bağ
laşıklığı (ittifakı) olumsuz yönde etkilemeyecek biçim
de olacakmış... Yani tesislerin kapatılması hiç ittifakı 
etkilemeyecek. Anlaşmalar artık yok. Üsler için geçici 
statü kabul edilmiş; fakat bu ittifakı olumsuz yönde 

j etkilemeyecek. Nasıl olacaksa?.. Bu ne menem bir 
şeydir ki, her şeyi altüst ediyor; ama olumsuz etki 
yapmıyor... Nasrettin Hoca'nın, sanırım fıkralarında 
bile rastlanamaz bir mantık bu. 

6. — «Ortak savunma tesisleri» diye adlarını koy; 
sonra, güçsüzü sen olduğun halde, «Ben onları sana 
sormadan kapatacağım.» de... Bu da pek anlaşılır bir 
şey değildir. Ortaksa, bize de yarıyorsa, neden ka
patıyoruz?.. Bu ortak savunma tesislerinin NATO'yu 
ilgilendirmediğini söyleyenlerin bir dil sürçmesi yap
tığını açıklamalarını beklerdik. Bu ortak savunma te
sisleri NATO'yu ilgilendirin ezmiş... Peki NATO, or
tak savunmanın asıl örgütü; fakat ortak savunma te
sisleri bunu ilgilendirmezmiş... «Benim ayağım beni 
ilgilendirmez.» der gibi bir şey bu. Bu nasıl olacak?.. 
Hem ortak savunmanın asıl örgütü NATO'dur, hem 
ortak savunmanın tesisleri NATO'yu etkileyemez-
miş... Bunlara biz kanmadığımızı ve kimsenin de kan
madığını anlatsın diye söylüyorum. 

7. — En anlaşılmayan yön de; aylardan beri 
Kissinger, Hartmann, Mc. Comber ve hatta Ford'la 
görüşmeler sürüp giderken, bunların bir ay içinde ye
niden başlamasını istemektir. Herhalde Kissinger ve 
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Ford'dan daha etkili ve yetkili kişilerin Ankara'ya 
geleceği anlaşılıyor. Onlarla bu konuşuldu, yetmiyor... 
Adam; «Seninle görüşmeye gerek görmeden anlaş
maları da çiğneyerek, sence de düşmanca nitelenen bir 
karar aldım. İşte gör, Yunanistan'a da askerî yar
dımı başlattım.» diyor. Hele bu yorumu, bu mantığı 
Türk - Yunan savaşı çıkmasın diye yorumlayanla
yız. Türk - Yunan savaşı çıkmasın diye yardımı keser
ken, Yunanistan'a silâh veriyor. Eğer savaş çıkması
nı istemiyorsa, niye ona silâh veriyor? Bizimkiler de 
hâlâ, «Görüşelim, bağlaşıklığı (ittifakı) etkileyecek 
bir karar almayacağız. Ortaklaşa görüşelim.» diye ıs
rar ediyor. «Merak etmeyin öyle bir karar almayaca
ğız. Türk - Amerikan ilişkilerini de zedelemeyeceğiz.» 
sözleriyle Amerika'yı yola getirebileceklerine Ulusu
muzu inandırmaya çalışıyorlar. Bu sözler Amerika'yı 
etkilemez. 

8. — Hele kesilen Amerikan yardımını, onun ye
şil ışığını görmeyince adım atmayacak öbür Avrupa 
ülkelerinden sağlama politikasına inanmaya ve bu 
yolla Amerika'yı etkileyeceğini sanma güldürü sana
tında bile olamaz. 

Sağcı, ama ciddî ve çok önemli bir basın organı 
olan; evet sağcı ama ciddî ve çok önemli bir basın 
organı olan «The Economist» Dergisinin alaya aldı
ğı ve «Mantar tabancası» diye nitelediği notamızın 
- ben demiyorum, o diyor - olumlu bir etkisi olama
yacağını verenler de bilir. Fakat politikalarını halk
tan gizli sürdürmekle mantar tabancasından duyula
cak gurur incinmesinden ve tepkilerden korktukları 
için, onu gerçek bir süâhmış gibi göstermeye çalışı
yorlar. 

Arkadaşlarım; 

Bu söylediklerim, ciddîlik dışı bir yapıttan gelişi
güzel aktarılmış sözler değildir, hepimizin bildiği ger
çeklerdir. Şimdi, hep birlikte bu gerçeklerin bir yo
rumunu yaparak, bizim için geçerli çözümleri bul
maya çalışalım. 

Arkadaşlarım; 
Yunancı olagelen, 1913'ün Wilson'unu elli yıl son

ra Johnson adı ile karşımıza çıkaran Amıerikan poli
tikasına karşı bizim Hükümetin tutumu gerçekçi bir 
çare değildir. Hele uçak kaçıran komandoların takti
ğini kullanarak, «Ha böyle yaparım, biraz daha za
man verelim...» bize yakışmaz. 

Beyaz Saray'ın, suçu Kongre'ye yüklemesini ve 
Ford'un Kongre ile Türkiye arasında aracılık rolüne 
bizimkilerin de inanmasını ve bu yolla Amerikan po-
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litikasma özür dileten mantığı çok yadırgıyoruz. Bi
zimle Amerikan Kongresi arasında Başkan Ford, ara-
cıymış... Bu mantık, Atatürk'çülük yöntemi ile millî-
leştirilmelidir. Ford'la Demirel'in grup kararı almış-
casına ve Amerikan takvimine göre yürütülen politi
kaya güvenilemez. 

Asker, sivil uzmanların önerilerine karşı, «Dağ, fare 
doğurdu» dedirten son tutumun değiştirilerek, bu sert 
ifadeler yerine haklı gerçeklere dayanan, hatta bir üs-
bile kapatmadan, umudu, üçüncü kez verilen süre 
sonundaki görüşmelere bağlayan gizli diplomasi yön
temiyle halktan gizlenerek, Türk Ulusunun bilinçli bir 
benimseyişle destekleyebileceği bir politikaya Hükü
meti yöneltmek olanaklı pek görülmüyor. Bunun ne
deni; halkın kabul edemeyeceği çözümleri olup - bit
tiler halinde kabul ettirme, ya da sıkışınca, keskin 
dönüşlere açık bulundurulabilecek bir politika izleme 
serbestliğinin elde bulundurulması biçiminde görül
mektedir. 

Bu tür politikayı sınıfsal, zümresei çıkarları esas 
alan iktidarlar güder. Başta Amerika olmak üzere, 
yandaşı olduğunu söyleyip durduğu devletlerden yüz 
görmeyen ve onlara karşı denge arama bir yana, on
lara bağımlılığı bağnazca savunduran, «Sizsiz edeme
yiz, siz olmazsanız halimiz nice olur?» diyenlerin, 
kararlı kişiliği olan bağımsız politika yerine; evet, yal
varan bir politika gütme zorunda kalmaları doğaldır. 
«Türkiye, kendisine ihtiyaç duymayanlara muhtaç de
ğildir.» diyen Sayın Başbakanın, «Sana ihtiyaç duy
muyorum.» diyenlere karşı üzüntü duyduğunu söyle
mesi, onun iyiniyet göstereceğini umması, ya da onun 
vizesine bağlı kaynaklarla ona karşı denge kuracağı 
izlenimini vermeye çalışması, Türk Hükümetini kü
çük düşürücü olduğu ve bu yolla yaratılacak alışkan
lıkların ondan sonraki hükümetlerin durumunu da 
güçleştireceği açıktır. Buna kimsenin hakkı yoktur. 

Bugünkü politikadan tümden arınmak için, onun 
kökenine ve temeline, temeldeki nedenlerine de in
mek isteriz. 

Türkiye gibi onurlu bir Ulusa, «Al şu silâhları, 
ama bana sormadan kullanamazsın.» diyen anlaşma
ları daha da kötüleştirerek uygulayan ve NATO'nun 
ileri karakolu; yani, başkaları için ölüme ve sonra
ları gelip kurtarmalarına razı olan ve hatta bunu öv
gü ile benimseyen 1947 Anlaşmasındaki iki devletin 
egemenliği, eşitliği ve güvenliği koşullarına göre, söz
leri de bir yana iterek, Türkiye Cumhuriyetini resmen 
Amerika'nın koruyuculuğu altına sokacak ölçüde uy-
duculuğu benimseyen 1959 Mart Anlaşması ve bu poli
tikanın bütün sakıncaları açığa çıktıktan sonra bile hâ-
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lâ daha onu bağnazca savunmanın doğal sonucudur bu
gün karşılaştığımız onur kırıcı durum. Bu durum, böy
le oluştu, buraya kadar geldi. Bir devletin başka bir 
devlete; «Bana yardım et.» demesi, ne ölçüde ya
dırganmaması gerekirse, (Bu, Sayın Başbakanın deyi
midir, doğrudur.) yardım edenin de bir bağımsız dev
lete, «Bu yardımın ücretini isteğine göre hareket ede
rek ödeyebilirsin.» sözünü kabul etmesinin, ondan da 
daha çok yadırganacak bir durum olduğunu şimdiye 
değin Sayın Demirel'e anlatmayı başaramadık. Buna 
çok değindik. 

Arkadaşlarım; 
Geçmişten bugüne yaptığımız bu genel değerlen

dirmeyi, Amerika'nın halen yürütmekte olduğu poli
tika ve bunun gelecekte göstermesi muhtemel olan, 
olası olan dönüşümlerine ilişkin öngörülerimizle bir
leştirerek, dış politikamızın şimdiden hazırlıklı bulun
masına yardim edecek görüşlerimizi de kısaca sunmak 
isteriz. 

Arkadaşlarım; 
Kissinger'in küçük devletlere hak tanımayan, bü

yük devletlerce meşru sayılan uluslararası düzeni sa
vunan, büyük devletlerin onayını her şeyde temel 
alan, büyüklerin çıkarlarına uyduğu ölçüde barışı var 
sayan, Sovyet - Amerikan dengesi ve çıkarları öte
sinde kalan sorunları önemsemeyen, evrensel ilişkile
rin büyüklerin denetimi altında yürütülmesini isteyen, 
büyüklerin kontrolü altındaki düzeni onların onayı ol
madan değiştirmeye karşı çıkan, görüşmelerle sağ
lanamayan başarıyı kuvvetle sağlamayı düşünen, bü
yüklerin çıkarlarına ters düşen bölgesel bunalımlarda 
bile karşılıklı çıkarlara uyumu temel alan görüşüne 
karşı Rusya'nın da işine gelen bu tutum, bir süre için 
barışçı sanılmış; fakat nemenem şey olduğu çakı
lınca fiyaskolar arka arkaya dizilmiştir. Bugünkü Kis
singer'in başarısızlıkları hep bunun çakılmasıdır. Her
kes anladı; bu politikanın niteliği nedir, amacı nedir. 

Amerika'nın; Dünya jandarmalığından artık vaz
geçtim» deyip, Sovyetlerle şaşırtıcı ilişkiler kurmaya 
başlamasından, hele Asya'dan onuru incinerek çekil
me zorunda kalışından ve dikkatlerini daha yoğun 
olarak Orta - Doğu'ya ve Avrupa'ya çevirmesinden ve 
Stalin'e baş aktörlüğü yaptıran «Ruslar geliyor» fil
minin Amerika'da bile seyirci bulamadığı bu dönem
de ve yakın gelecekte Amerikan dış politikasında 
önemli değişikliklerin olmasını beklemek, şaşırtıcı de
ğişiklik olmasını beklemek ve ona göre hazırlıklı ol
mak çok önem kazanmıştır bugün. 

Sosyalist ülkelerle ilişkiler :• 

Sayın arkadaşlar; 
Amerika'nın uyduluğunun en tipik örneği diye 

gösterilen Filipin bile, sosyalist ülkelerle çok sıkı iliş
kiler kurmaya ve kapitalistlerin yıllarca besledikten 
sonra kendi elleriyle Yunanistan'ın iktidar koltuğuna 
oturttuğu Karamanlis Hükümetinin, birçok önemli 
uzlaşmazlıkları bulunan sosyalist komşularıyle çok 
sıkı işbirliği ve dostça ilişkiler kurmaya çalıştığını 
görüyoruz. Hatta Brüksel'e gitmeden önce sosyalist 
ülkelerin başkentlerine yaptığı ziyaretten sonra güçlü 
olarak gitmek istedi. 

Aslında, Yunanistan bizimle çatışma halinde oldu
ğu her zaman, Bulgaristan ve Yugoslavya'ya ziyaret
ler düzenler ve dostluk gösterilerine başlar. 

En çok Amerikancı tanınan Federal Almanya bi
le, Doğuya açılmayı saldırmazlık paktına değgin gö
türür. Hatta Amerika'nın kendisi, Sovyetlerle şaşırtı
cı ilişkiler kurup sürdürmek ister; 14-15 milyarlık 
projeler yapar Ruslar için. 

Bu gerçekleri yeterince kavrayamayan, ya da iç 
politik amaçlar ve dış işbirlikçi arzular yüzünden, 
Sovyet düşmanlığını canlı tutmak isteyen eğilimler
den ve bir yandan en üst kademede ziyaretler, önerir
ken, öbür yandan bunları yapanlar arasında bile Sov
yet düşmanlığını kışkırtıcı konuşmaları yararlı sanan 
ikiyüzlülüklerden dış politikamız arınmalıdır. Ne Sov
yet uydusu, ne Amerikan uydusu... Türk bağımsızlı
ğı. ve çağın gerçekleri. 

Portekiz'de devrimci değişim, İtalya'da NATO kar
şıtı siyasal örgütlerin güçlerini artırmaları, Yunanis
tan'ın nazlanmaları karşısında Türkiye'ye olağanüstü 
gerekseme duyan NATO bakımından da bağnaz 
NATO'cu ve Sovyet karşıtı olmanın Amerika'yı yara
rımıza değil, zararımıza etkilemekte olduğunu artık 
anlamamız gerekir. 

Aslında, tümden tersine bir tutumdur akılcı bir 
tutum. Önerilerimizde bunları belirteceğiz. Yoksa, 
böylece tehlikeye düşen bir ortaklık; «Aman merak 
etme, ben sana hiçbir zarar vermeyeceğim, ben Ame
rikancıyım.» demek; Kissinger'in bugün öğle vakti 
verdiği beyanla karşılanır. 

Birisi; hâlâ Amerikanın yarattığı öcülerle, geçmi
şin birtakım olumsuz anılarını birleştiren bir antisos-
yalist tutumdan bir türlü kurtulamıyoruz. 

Yugoslavya, Romanya dostluk ellerini uzatır. Ar
navutluk, her sorunumuzu kuvvetle destekler. Bulga
ristan, karşısında bulunduğu NATO ile ilişkilerimiz
de ülkesinin her yerinin bizim için bir koridor sayıl
masını bildirir. En sıkışık anımızda ithal ettiği petro-
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lü bize verir, dostluk için açık bonolar sunar. Sov
yetler, bütün eski isteklerinden vazgeçtiğini, sıkı dost
luk ilişkilerini kurmak istediğini söyler. Pazar bula
madığımız mallara karşılık yatırım söyler. Biz hâlâ 
Bulgaristan'ın istediği vize kaldırmasına bile yanaş
mayız ve gidin Bulgar sınırında demirperde bizim 
yöndedir. Biz vizeyi kaldırmıyoruz... 

Sovyetlerle ilişkilerimizde, Deli Petro'nun vasiyet
namesi, Stalinin gölgesi hâlâ canlılığını korumaktadır. 
Oysa, sosyalist ülkelerle ilişkilerimizi tümden gözden 
geçirerek, çağın gereklerine ve evrensel ilişkilerdeki 
dengeleşmelere uyumlu hale sokmamız akılcı bir po
litika olur. Böyle bir akılcı tutum, yalvaran politika
yı yalvartan politikaya dönüştürmenin de ilk adımı 
olur. Evet; ne ona, ne ona, dünya gerçeklerine... 

NATO bir savunma örgütü olduğuna ve bizim de 
saldırımız söz konusu olmayacağına göre, onların da 
saldırmalarını güvenceye bağlayacak biçimde bizce 
uygun görülen; Almanya'daki sözünü ettiğim gibi, 
Sovyetlerle bir saldırmazlık paktı hakkında acaba 
Hükümetinizin görüşü nedir? Öğrenmek isteriz. 

Evet: çağın gerçeklerine göre bugün Rusya, ko
münist ülkelerle başı dertte. Dehşet dengesi başka 
bir noktaya gelmiş, bundan yararlanmak gerekir. Ne 
bağnazlık, ne uşaklık, ne efendilik, Türk efendiliği... 
Bunu her zaman yapmıştık. Atatürk de yaptı, akıllı 
her devlet yapar. 

Orta - Doğu ilişkilerimiz : 
Arkadaşlarım; 
Güçlü tarihsel ilişkilerimiz, zengin anılarla dolu 

uzun bir geçmişimiz, çok kuvvetli moral bağlarımız ve 
kardeşlikle ancak nitelenebilecek yakınlıklarımız bu
lunan Orta - Doğu ülkeleriyle örnek bir dayanışma ve 
işbirliği için her olanak vardır. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Makarios orada ci
rit atıyor üstadım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum müdahale etmeyin. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Pakistan'ın bize 
karşı gösterdiği kardeşçe yakınlık, her türlü övgünün 
üstündedir. İran'ın göstermekte olduğu ilgi çok umut 
vericidir. Sayın Şehinşah'ın bundan önceki dostça ser
zenişlerine bir kez daha gerek kalmaması içten dile
ğimizdir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretini çok olumlu 
karşılamaktayız. İyi sonuç vermesini en kısa sürede 
dilemekteyiz. Son yıllarda büyük artış gösteren eko
nomik potansiyelini geliştirmede ve dış dünya ile iliş
kilerini geliştirmede tarihinde, coğrafyanın da göster-
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I diği en doğal yollar Türkye'den geçmektedir. Bu yol
ların şimdiye değin yeterince kullanılamamış olma
sına neden olan bütün etmenlerin ortadan kaldırıl
masına elverişli bir iklimin oluşmakta olduğunu hoş
nutlukla gözlemekteyiz. Bu iklimi bozacak davranış
lara, İran'ın iç rejimini gereksiz biçimde konu yapan 
yayınlara yer verilmemesi yararlı olur. Hiçbir mem
leketin iç rejimini dış politika konusu yapmamak, ona 
karışmamaktır, akılcı tutum. O, şahlık olur. 

İran ve Pakistan'la birlikte üye olduğumuz ve 
tam yaşam gücü olmadan doğan CENTO'ya karşın, 
yaşam gücü üstün ve bölge ulusları için hayırlı ve ya
rarlı bir örgüt olan RCD'yi içtenlikle desteklemekte
yiz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın kabul edilen önerisiy-
I le gerçekleşecek olan devlet başkanları toplantısından 
I sonra, örgütün başarısını sınırlayan ulaşım yetersiz-
I liklerine ve piyasalarda yeter yarışma gücü olmayan 

benzer ürün yetiştirmekte olmamızın yarattığı sorun
lara uygulanabilir çözümler bulunacağını umuyoruz. 

Kardeş Arap ülkeleriyle ilişkilerimizde Bandung 
I Konferansı, Kanal Harekâtı, İsrail'e ilişkin tutum ve 
I çok eskinin olumsuz anılarını depreştirerek, emperya-
I üstlerin aramızı açmakta kullandıkları yöntemlerden 
I tümüyle arınmış bor politikanın çok başarılı olacağı 
I inancındayız. 
I Toplumcu, devrimci değişme eğilimlerinin etkili 
I olduğu Libya'nın öncülük ettiği bu tutumun, Irak'ta 

da umut veren belirtilerinden sonra, onları kolayca iz-
I lemesi kanısında olduğumuz Cezayir'de de, tüm K L -
I zey Afrika'da da özdeş bir yaklaşımın başarılı olaca-
J ğı. kanısındayız. 
I Suriye ile aramızdaki anlaşmazlık gibi görünen ko-
I nularda karşılıklı iyiniyetli yeni bir gelişme sağlanma-
I sının belirtilerinden yararlanmalıyız. Henüz, umut ve-
j rici bir gelişme aşamasına gelememiş olmasından 
j üzüntü duymaktayız. Bu Devletin ve Mısır'ın Maka-
I rios'u selâmlamalarını hiçbir suretle (Konuşmamın 

sonunda da belirteceğim.) kabul edilecek, onların sa-
I vundukları felsefeyle bağdaşır bir tutum saymıyoruz; 

fakat olumlu çabaların tümden boşa çıkamayacağı, 
I çıkmayacağı umudundayız. 
I Çok hızlı yön değiştirmede ün yapmış olan Mı-
I sır'ın sürekli olarak bize karşı bir tutumda inat etme-
I sinden üzüntü duymakla birlikte, tüm Arap dünyasın-
j da geliştirilecek yeni bir iklim içinde onun da anla

yış gösterme zorunluluğunu duyacağı kanısındayız. 
I Bu suretle, bize karşı Makarios'u selâmlamanın, as-
I lında kendi özel felsefesiyle, tarihiyle çelişki içine diiş-
I mek olduğunu anlamış olacağını umarız. 
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Orta - Doğu ülkeleriyle ilişkilerde, aralarındaki uz
laşmazlıklar, yarışma tutkuları ve büyük güçlerin bun
larla ilgileri iyice hesap edilmelidir. Bu ilişkilerin de
ğişmesinde, fes, takke giymek, ya da imamları elçi 
göndermek gibi işler değil, çağa uygun, ekonomik öz
lü, evrensel alandaki etmenleri ve engelleri de kaldı
rabilecek tertipler bulup uygulamaktır, akılcı tutum. 
Bu ülkelerle işbirliklerinde, ilişkilerde göndereceğimiz 
elemanların iyi seçilmesine, ahlaksal zaafı olanları 
göndermemede ve onların saygınlık göstereceği, ora
larda uyanan yeni havanın benimseyebileceği devlet 
adamlarını göndermeye çok dikkat etmeliyiz. Onların 
da kapatmak istedikleri eski Araplığı, ya da Osman
lılığı değil, yönelmek istedikleri, örnek almak istedik
leri yeni Türklüğü temsil edecek kimseleri gönder
meliyiz. 

Bu arada, Batının Suudî Arabistan, İran ve bir 
ölçüde de Mısır'a daha çok yakınlık duymasını ve bu 
üç devletle öbür ülkeler arasındaki ilişkileri etkile
yen etmenleri çok iyi değerlendirmeli ve israil'in hak
sız davranışlarına karşı kesin tutum gösterilmelidir. 

Genel kural olarak, bütün komşularımızla, ister 
sosyalist, ister şahlık, ister krallık olsun: iç rejimle
rini değil, karşılıklı yararları esas almalı ve dostluğu 
bozacak davranışlardan titizlikle kaçınmalıdır. 

Dış ilişkilerde değinilmesi gelenekleşmiş olan ül
keler dışında kalan devletlere de açılan, onlarla da iyi 
ilişkiler kuran bir poitika izlemeliyiz. 

Güney Amerika, Asya ve Afrika tikelerinde de 
söyleyecek çok sözümüz ve dostluk için yeni gelişme
ler yaratacak olanaklarımız vardır. «Yurtta barış, ev
rende barış» ilkesine yürekten inandığımızı her fır
satta gösteren Türkiye'nin, dış ilişkilerde hiç kaçın
maya, hatta övgüyle karşılanmasında kuşku yarata
cak eğilime yer yoktur. 

Kilisesini ve garsonlarını bile seferber eden Yu
nanistan'a karşı bizim gösterdiğimiz suskunluk artık 
son bulmalıdır. 

Türk - Yunan ilişkileri : 

Sayın arkadaşlarım; 

Türk - Yunan ilişkilerini sağlıklı bir yöne çevire
bilmek için şu dört ilkeyi temel alan bir politika iz
lenmelidir : 

1- — Yunanlıların bütün haksız isteklerine destek 
olarak onu sürekli biçimde şımartan Batılı devletle
rin dostlukla bağdaşmayan bu tutumlarını değiştirme
lerine çalışılmalı ve bunun en az farkında olduğumu
zu her zaman söylemeliyiz, 

I 2. — Yunanistan hangi isteğini Batının iltiması 
I olmayınca yapabildi?.. 

3. — Çağ dışı tutkularının gerçekleşme şansının 
olmadığı onlara da iyice anlatılmalı. Hükümetlerimiz 
onlara umut veren, ya da davranışlarını önemseme
yen tutumlarda bulunmamalı. Hükümetlerimiz onla
ra çok umutlar verdi. 

4. — Yunanlılarla her konuyu açıkça tartışma yön-
I temi uygulanmalıdır; özellikle Yunanlılarla. 
( Sayın arkadaşlarım; 

Bizim dostluğumuza önem veren Batılı dostları-
I miza, Yunanlıların akıl dışı isteklerde bulunmada on-
I lardan cesaret aldıklarını, en haksız isteklerinde bile 

Yunanlıları destekleyerek şımarttıklarını her fırsatta 
anlatıp, düzeltmelerini sağlamaya çalışmalıyız. Yu
nanlılara da aleyhimizde besleyegeldikleri umutları 
yansıtan politikalarını değiştirip megalo - idea saçma
lamasına değin varan hasta tutkulardan arınmaları; 
aksi halde, her zaman onların zararlı çıkacaklarını 
anlayabilecekleri dille söyleyen kararlı bir politika iz
lemeliyiz. 

Bu arada, onların eylemlerini yakından izlemeli, 
hasta tutkularına araç yapabilecekleri girişimlerini ge
cikmeden karşılamalı. kuvvet dengesini onlara doğru 
kaydına girişimlerinde dostça olmadıklarını tüm ilgi
lilere anlatmalıdır. 

Bu suretle. Karadeniz kıyılarında görev yapacak 
denizaltılarm onlara verilmesi, Ege'deki uçuşların on
ların kontrolünde bulunması ve Sayın Çağlayangil'in 
yaptığı gibi, Millî Güvenlik Kurulu toplantısında FIR 
hattı ve adalarda meydan yapımını önemsemeyen tu
tumlarla onlara cesaret verilmesi gibi, olumsuzlukla 
fırsat verilmemiş olur. Nasıl önemsemezsiniz mey-

{ danlan, nasıl önemsemezsiniz FIR hattını?.. Güvenlik 
Kurulunda bile söylediğini o zamanlar duydum; on
lar söyledi bana. Karşılaştırın Sayın ÇağlayangiFi. 
söyleyen zat ile. 

Yunanlılarla her konuyu açık tartışmaya koyma
lıyız. Türk - Yunan ilişkilerinde gizli yöntem en za
rarlı olanıdır. Gerçekten başkalarının da bulunabile
ceği bir tartışmada Yunanlıların isteklerini değil des
teklemek, ayıplamayacak bir tek sağduyulu buluna
maz. Yunanlıların bütün isteklerini ortaya koyarsa
nız. onları ayıplayamayacak sağduyulu çıkmaz. Em
peryalist güçlerin koltuğu altında körfezlerimizin için
deki adaları bile aldığı halde, kalan biricik adayı, Kıb-
rıs'ı da alma açgözlülüğü Anadolu'nun uzantısı olan 
adalarına Anadolu'dan çok sahanlık isteyen; yani 

| Anadolu'yu adaların uzantısı sayan megalo - idea 
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depreşmeleri ile istanbul'u ve yurdumuzun en iyi böl
gelerini alma zamanını bekleyen, en akıllı sanılan ve 
amacını henüz anlayamadığımız biçimde; gazetede 
yazılıydı, Sayın Başbakanımızın da çok beğendiği 
Karamanlis'in bile «,Son sözüm Enosistir. Şimdilik 
bekleyelim, fırsat çıkınca planlarımızı uygularız» söz
leri ile ne denli bir fırsatı kolladıklarını söyleyen ve 
şimdiye kadar hep alageldiği ödünlerle doymasını de
ğil, açlığını artıran bir ülkenin durumunu olduğu gi
bi ortaya koyacak açık görüşmeler bizim için vazge
çilmez yöntemdir; Yunanistan'la son derece önemli
dir. 

Bu suretle, aslında ödün vermesi gereken biz de
ğil, Yunanistan olduğunu herkes anlamalıdır. Hep 
ödün vererek şımartılmış bir ülkeyi daha da şımarta
cak yeni ödünler barışa hizmet edemeyeceği gibi, Yu
nanistan'ın dostluğa sığmayacak tutkulardan tümden 
arındığını göstermesi suretiyle Türk kamuoyunda 
«Bak, artık düzelebildi, gerçekleri anladı, bize düş
manlığın yararlı olmadığını kavradı, haksız istekle
rine büyük devletlerin âlet olamayacağını gördü.» de
dirten bir kanı uyandırmaları Türk Hükümetlerinin 
görevini kolaylaştırmış olur. 

Buraya gelen yabancılarla konuşurken söyledim, 
Yunanistan artık ödün vererek, bütün bunlardan vaz
geçerek, anlayışlı olduğunu, Türkiye'nin bütün kuşku
larını; «Bu benim aleyhimde her fesadı yapar» kuş
kusunu giderecek bir noktaya gelir ise, belki ödün
ler dahi verilebilir hale gelir; ama bugünkü durumu 
ile «Fırsat kolluyorum, zamanı gelince istediğimi ya
pacağım.» diyene ödün verilemez. 

Böyle davranışlarsa, Atatürk'ün İzmir'de onların 
perişan çekilişlerini seyrederken yanındakilerini bile 
şaşırtan «Bu iş burada bitti; fakat asıl şimdi yeni gö
revimiz başladı. Bu da, Yunanlılarla dostluk kurmak
tır.» sözlerinin gereğini yapma olanağını buluruz. 

Bu arada, şimdi aramızdaki en önemli konu olan 
Kıbrıs'ta da, hiçbir hükümetin ödün veremeyeceği
ni, bütün günahın onların ve Makarios'un olan bir 
savaşta, kanla kazanılanları kurnazlıkla geri alama
yacaklarını, Sayın Demirel Hükümetinin bile artık 
kabul ettiği coğrafya temeline dayanan federasyon
dan... 

ERDOĞAN ADALİ (istanbul) — Kabul edilen 
ne?.. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Kabul edilen o; coğrafya temelini kabul et
miş bulunduğu için memnunuz. Çünkü yıllarca bunu 
söyledi, kabul edilmiyordu. 

Coğrafya temeline dayanan federasyondan başka 
çözüm kabul edemeyeceğimizi Kıbrıs'lı kardeşlerimi
zin haklarını kısıtlayıcı, ya da ileride kısıtlamaya yol 
açacak hiçbir çözüme razı olamayacağımızı, hiçbir 
kuşkuya yer bırakmayacak açıklıkta anlatmalıyız. 

Biz, en büyük ödünü verdik; Adaya çıktığımızda 
tüm adayı işgal etmemek suretiyle. Bir fetih arzusu 
beslemediğimizi, insancıl, barışçı ve Yunanistan'a ve 
Kıbrıs'a demokrasi getirici bir amaç güttüğümüzü 
göstermek için verdiğimiz ödünle yetinme akıllığını 
göstermelidirler. Daha büyük ödün bekleyemezler. 

Bu arada iki hususu Hükümetin dikkatine sun
mak isterim : 

1. — Yunanistan'la olan bütün sorunları bir paket 
halinde ortaya koyup, ileride yerine getiremeyecek
leri, ya da önemi ikinci derecede olan konularda ve
rir görünecekleri ödünler karşılığında, ileride onarıla-
mayacak ödünler vermeye bizi zorlamalara yol açıl-
mamalıdır. Buna son derece önem vermelidir.» İşte, 
şurada ödün verdi; hiçbir değeri yok, yarın da yap
mayacak. Siz de buna verin.» dedirtmemeli. Öyle bir 
şey olmadı; fakat uyarı olarak söylüyorum. 

Her konuyu tümü içinde görüşmenin yararlılığı
na karşılık, paket içinden elverişli seçiş yaptırma yo
lunun sakıncaları büyük olabilir. 

2. — Kıbrıs sorununa başka güçlerin, hele NATO' 
nun karışması çok sakıncalıdır. Böyle bir halde, Ame
rikan Kongresi üyelerinin gerekçelerini doğrulamış 
oluruz. Sonra, üçüncü dünya devletleri, sosyalist ül
keler, NATO dışı bütün devletlerin desteğinden yok
sun kalırız. Bu, asla olmamalıdır. 

Kıbrıs ile ilgili devrimci çevrelerde, sosyalist ülke
lerde ve Arap ülkelerinde tanık olduğumuz temel bir 
tutarsızlığın, onlarca da anlaşılması için bir, iki ger
çeğe değinmeliyiz. Gerçekte kimi sosyalist, devrimci, 
solcu çevrelerin sanıyorum ki, bir mantık anlayış 
hatası olarak savundukları teze dokunmak istiyo
rum : 

1. — Kıbrıs'daki Sampson darbesinin, bir Ameri
kan becerisi olduğu artık açıkça anlaşılmıştır. «Niye 
Kıbrıs'a çıktınız?» diyenlere söylüyorum. 

Yunanistan'da faşist Cunta'yı iktidara getirdikten 
sonra, böyle bir yönetimi Kıbrıs'ta da yerleştirmek ve 
Türkiye'deki solcu iktidarı da bir acı yenilgiyle göz
den düşürme planıydı bu. 

Sağcı, gerici, tutucu, işbirlikçi bir üçgen kurma 
isteyen emperyalist bir planı önlediğimiz için, hiçbir 
gerçek devrimci, solcu, sosyalist, Müslüman, Arap bi
zi eleştirememelidir. Bozduğumuz plan, bu çevrelerin 
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benimseyeceği bir plan değildi. «Biz eylemsiz kalsak, 
ne olurdu?» sorusunu soran herkes, bize hak vere
cekti. Orada Cunta, Kıbrıs'ta Sampson kuvvetlene
cek ve Türkiye'de de devrimci güçlerin saygınlığı aza
lacak... Bunu, bir devrimci, bir sosyalist ülke isteye
bilir mi?.. 

2. — Sampson'a karşı Makarios tezi de tutarsız
dır. Bunların ikisi de meşruluk dışı, kana susamış 
canavarlığın simgeleridirler. İkisi de eşkiyadır. Eşki-
ya biçimi değişiyor. Birinin kötülüğü, öbürünü tut
mayı haklı çıkaramaz. İkisi de kötülüklerin simgesi 
olarak, lânetlenmelidirler. Bu görüşlerin tersini savu
nanları uyarmak için buna dokunmak istedik. 

Arkadaşlar; 
Konuşmamın son bölümünde önerilerimizi özet 

olarak sunmaya çalışacağım : 
Konuşmamın bu son bölümünde önerilerimizi en 

açık biçimde sunuyorum : 
1. — Türkiye, tarihsel misyonu kurtuluş savaşları

na öncülük etmiş ve antiemperyalist savaşı başarı ile 
yapmış ve toplumunu çağdaşlaştırmada en anlamlı 
örneğini vermiş olmanın gereğine uyumlu bir tutum
la, çağdaş uluslararası ilişkilere ve evrensel alandaki 
yeni dengeleşmelere göre, politikasını yeni baştan dü
zenlemeli ve buna göre de bir savunma stratejisi ya
ratıp. uygulamaya koymalıdır. Askerî sanayi stratejisi 
hep bunun içinde. Bu gerçeğe göre, politikamızın ye
niden yapılması, eskimiş kimi anlayışları değiştirmesi 
gerektiği inancındayım. 

2. — Amerika'nın ambargo kararı, aramızdaki sos-
yo - ekonomik ve politik ve askerî ilişkileri düzenleyen 
bütün anlaşmaları, bize hiçbir danışma gereği duyma
dan, tek yanlı ve uluslararası kuralları da çiğneyerek 
yürürlükten kaldırmış bulunmaktadır. Hükümetimiz 
de bu konudaki davranışları düşmanca olarak nitele
miştir. Bu suretle, ona güvenimizi temelinden sars
tığı gibi, ileride de daha güç durumlar yaratabilece
ği kaygısını uyandırmış bulunmaktadır. 

Bu durumda Türkiye, geçmiş bütün anlaşmaların 
sürürlüklerini yitirdiklerini, onlara göre kurulan bü
tün düzen ve üslerin hukuksal dayanaklarının artık 
kalmadığını ve yeni koşullara göre Amerika politika
sının göstermekte olduğu gelişmelere uyumlu olarak, 
Türk - Amerikan ilişkilerinin yeni baştan düzenlen
mesi gerektiğini en açık dille bildirmelidir. Bunu çok 
önemli buluyoruz. 

Amerika ile düşman olmak, büyük bir devletle 
düşman olmak, politikada akılcı bir iş değildir. Akıl
cı olan şey, onun davranışının karşılığı olan davranışı 
seçmektir. Nitekim Kissinger'in bugün öğle haberle

rinde dinlediğim beyanını çok ilginç buldum. İşte, 
yalvaran politikaya böyle cevap verilir. Ona da öy
le cevap verilmesi gerekir. 

3. Bütün sosyalist ülkelerle, onların da davranış
larına uyumlu olarak ilişkilerimizi geliştirmeli ve Sov
yetlerle bir saldırmazlık paktı imzalamalıyız. 

4. Üçüncü dünya devletleri ve özellikle Ortado
ğu ülekleriyle ilişkilerimizi geliştirmek için her çaba 
gösterilmeli; kurtuluş savaşları ve anti - emperyalist 
savaşların öncüsü olma ünümüze yaraşan bir politi
ka gütmeliyiz. 

5. Amerika ile Sovyetlerin Ortak Pazar ve Ja
ponya'ya karşı ortaklaşa izledikleri izlenimini verdik
leri politika ile yaşadığımız ekonomik bunalım orta
mında, hammaddeden başka her şeyi olan Ortak Pa
zar ülkeleri ile Japonya'nın, girişmeleri doğal olan 
yeni ekonomik ilişkilerde, Ortadoğu ile bu kalkınmış 
ülkeler arasındaki bağlantıyı sağlıklı biçimde kurup, 
işletmeye hazır olmalıyız. Böyle bir eğilimin belirti
leri, Almanya başta olmak üzere, sezilmektedir. O hal
de, en elverişli durumda olan Türkiye, Ortak Pazara 
Japonya'nın sıfır gümrük yolunu geçen Türkiye, Or
tak Pazar ile Ortadoğunun en kolay ilişkisini kuran 
Türkiye, Ortadoğuda en çok güvenlik yaratan Tür
kiye bir oluşumda, ortak girişimler oluşumunda önem
li rol alabilir. Bu amaçla, Ortadoğu ülkelerinde say
gınlığımızı artırıcı ve dostluk ilişkilerini kuvvetlendi
rici, Ortak Pazar ve Japonya'da da güvenlik yaratıcı 
bir politika izlemeliyiz. 

6. İç politik çatışmalarla, dost olmayan dış ül
kelere cesaret verme ve rejimi tehlikeye sokma eğilimi 
gösteren tutum, en kısa sürede düzeltilerek, ondan 
alınan güçle, başarılı bir dış politikanın temel koşul
ları oluşturulmalıdır. İçte birbirini yiyenlerin dışta 
güçlü olacağına inanılmaz elbette. 

7. Kamuoyunun bilinçli desteğini sağlayacak bi
çimde (Gizli değil, açık) dış politika konularını, eski
nin gizli, klâsik, dar diplomatik çevresinden çıkara
rak, ulusa mal etmek suretiyle, hep güçlü bir destek 
sağlamalı ve hemde kolay dönüşlere olanak bırak
mamalıdır. Kamuoyunu oluşturan bir iktidar, hem bü
yük bir desteği arkasına alır, hem dönemez; dönme
si umudu da dışarıda olmaz; «Bu noktaya gelmiş olan 
bu Hükümet dönemez.» der dışarısı. Elbette diploma
side, konuşulan kimi konular olduğu gibi, bütün ay-
rmtılarıyle söylenmez, ama politikanın temel niteliği, 
felsefesi, nereye gittiği, ne ile karşılaştığı, güçlükleri 
hakkında kamuoyuna açıklayarak onu, hele dinamik 
kamuoyunun anlayabileceği bütün konuları açıklaya
rak arkasına alan bir iktidar, hem büyük bir desteğe 
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kavuşmuş olur, hem dışarıdan, bunun politika değişti
rebileceği umudunun beslenmesini önler. 

8. \Yunanistan ile ilişkilerimizi, onları şimarta-
gelen güçlere gerçekleri iyi anlatan, şımarıkların ba
şarı şansı olmadığını gösteren, önemsemeyerek, ya da 
aldatıcı iyi niyetlerine umut bağlayarak gösterilen 
gevşekliklerle tırmanma politikalarına olanak verme
yen ve her konuda açık görüşme yöntemini kullanan 
bir politika ile düzenlemeliyiz. 

Bu arada, bugünkü insiyatifi onlara bırakan tu
tum yerine, dünya kamuoyunu oluşturmada resmî 
çerçeve dışındaki tüm olanaklardan da yararlanma
lıdır. 

Kıbrıs konusunda bizim için ivediliği gerektiren 
bir şeyin olmadığını. (Önemle üzerinde duruyoruz), 
zamanın bizim yararımıza işlediğini, (Onlar alışır, biz 
yerleşiriz istiyorlarsa) hiçbir ödün veremeyeceğimiz 
gibi, asıl ödün vermesi gerekenin Yunanistan olduğu
nu, ambargonun çözümü etkileyemeyeceğini, hele ulu
sal yarar ve soydaş haklarımızı yardım karşılığı bir 
pazarlığa konu yapamayacağımızı kesinlikle herkese 
anlatıp, biricik çözümün coğrafya temeline dayalı fe
derasyon, bağımsız, yan tutmaz ve soydaşlarımızın 
haklarına sürekli güvence sağlayabilecek bağımsız 
egemen Kıbrıs Cumhuriyetinin olabileceği tezinde ka
rarlı olmalıyız. Artık tez değiştirme dönemi tarihe 
karışmıştır. 

Arkadaşlarım; 
Tezimizi yazdık Adaya. Bizim kesin kanımız şu

dur ki; Atatürkçü dış politika, çağın gerçekleriyle 
uyumlu halde yürütülürse, bugün için de en geçerli 
ve başarıyı en yüksek düzeye çıkaracak yolu göster
miştir. Bundaki başarı şansımız da, onun döneminden 
daha büyüktür bugün. Bütün çabalarımız da, bu ger
çekleri anlatarak Türk dış politikasının iyileştirilme
sine bir katkıda bulunabilmektir. 

Böyle bir iyileşmeyi sağlayanları geçmiştte nasıl 
destekledikse, bugünkü desteklemeye ve hatta yürek
ten alkışlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha be
lirtmek isterim. 

Hükümetimizin, bütün acı eleştirilerimizin dikkat
le konuya eğilmesinden daha olumsuz bir yoruma 
uğramaması dileği ile, «Dost acı söyler» sözünün öte
sinde bir anlam vermemesi ricasıyle, Hükümetimizin 
de böyle bir fırsatı yaratması dileğimizdir. Bu di
lekle Yüce Kurulunuzu saygı ile selâmlarım. (M. B. 
G. ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Kâmran tnan, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KAMURAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Son dış siyasî gelişmeler konusunda Millet Mecli
sinde ve Cumhuriyet Senatosunda müzakere açılmış 
bulunmasını memnuniyetle karşılamak ve Hükümete 
bu bakımdan teşekkür etmek gerekir. 

Hatırlayacağınız gibi, Sayın Ecevit Hükümetinin 
Programı okunduğunda da, bu yolda temennide bu
lunmuş ve Türkiye'nin artık dış politikanın kamuo
yuna götürülmesi, demokratize edilmesi safhasına 
ulaştığı temennisinde bulunmuştuk. Ne yazık ki, bu 
temenni, sadece Örfî İdarenin uzatılması vesilesiyle 
yapılan müzakereler veya bütçeden ibaret kaldı. Bu 
bakımdan ilk tatbikatını şimdiki Hükümet; son önem
li gelişmeler, Brüksel Zirvesi, Amerika Birleşik Dev
letlerinin henüz değişmeyen tutumu ve bunun doğur
duğu neticeler, Türk - Yunan ilişkileri, Roma'da baş
layan ve Brüksel'de yüksek seviyede devam eden di
yalog ve diğer dünyadaki gelişmeler bakımından bu 
meseleyi önce Millet Meclisine, sonra da Cumhuriyet 
Senatosuna getirmiş bulunması suretiyle, gerek sayın 
üyelerin ve sayın üyeler vasıtasıyle de Türk kamuo
yunun ve basınının bu mesele üzerine eğilmesi ve Hü
kümete icabettiği yerlerde endikasyon vermesi, ışık 
tutması bakımından son derece faydalı olmuştur. Yal
nız, bu teşebbüsün doğurduğu bir iki üzücü noktaya 
da işaret etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Bu müzakereler Millet Meclisinde yapıldığı za
man, ana muhalefet partisi maalesef iştirak etmemiş
tir. Parlamento hayatının icabı budur. Buna gelmek 
lâzımdır. Hükümetin politikasında eksiklik varsa, yol 
göstermek lâzımdır. Hükümetin politikasını tamam
lamak, gerekiyorsa, söylemek lâzımdır ve hatta Hü
kümetin politikası sıhhatli ise, bunu da nihayet 
desteklemek, tebrik etmek ve katılmak olgunluğunu 
göstermek lâzımdır. Türkiye bu safhaya gelmiştir. 
Biz bunu Kıbrıs olaylarının cereyanı sırasında ve onu 
takibeden safhada anamuhalefet partisi olarak, Ada
let Partisi olarak memnuniyetle yaptık, hükümeti hak
lı hareketlerinde destekledik, tebrik ettik. Bunu söy
lemek, hatta tenkit etmek, Parlamento hayatının ica
bıdır. Bu yapılmadığı gibi dışarıdan beyanlar sure
tiyle bunu izah yoluna gidilmesi ve ileri sürülen ar
gümanlar son derece üzücü olmuştur ve şahsen de 
yadırgadığımı üzüntüyle söylemek mecburiyetinde
yim. 

Bunu kısmen belki düzeltmek yoluna gidilmiş, 
Cumhuriyet Senatosunda kısmî bir tutum değişikli
ğiyle Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü ba
zı beyanlarda bulunmuştur ve ne yazık ki, yine beyan-
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lannın muhtevasını zayıflatmak bakımından, bunla
rı sadece bazı remarklar şeklinde ifade etmek sure
tiyle katkılarını bizzat küçültmek yoluna gitmişlerdir. 

Bu üzüntülere bir üçüncüsünü ilâve etmek mecbu
riyetindeyim, o da, kendilerinin maalesef bulunmadık
ları bir yerde konuşmak ve kendilerinin bazı ifadele
rine işarat etmek mecburiyetinde ve zorunda bırakıl
mış bulunmamız. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu üzüntüyü müştereken paylaşmak lâzımdır. 
Türkiye'nin halen karşı karşıya bulunduğu dış konular 
çok ciddidir. 

Son olarak Amerika Birleşik Devletlerine bir se
yahatte bulundum, temaslarım oldu; Avrupa'daki du
rumu takip ettim. Orta - Doğudaki gelişmeleri hepi
niz biliyorsunuz. Avrupa Ekonomik Topluluğu nez-
dinde Yunanistanın giriştiği teşebbüsleri biliyorsunuz 
ve nihayet Kıbrısla ilişkili olarak bugün, Lüksenbur' 
da Ortaklık Konseyinin toplantı yapmakta bulundu
ğunu biliyorsunuz. Bunlar çok önemli hadiselerdir. 
Bu çok önemli hadiselerin cereyan ettiği bir safhada, 
aramızdaki görüş ayrılıkları ve ihtilâflar ne olursa ol
sun, Türkiye'nin siyasî güçlen olarak birlik ve bera
berlik halinde olmamız gerekir. İçindeki ihtilâflar, 
hatta küçük hadiseler ne olursa olsun, şu sıraların do
lu bulunmasını görmek isterdim. Bu sıraların boşlu
ğu, sizi temin ederim, karşı karşıya bulunduğumuz 
meseleler üzerinde en zayıf noktamızı teşkil etmekte
dir. Türkiye'yi dışarıya karşı bu kadar zayıf gösterme
ye hiç birimizin hakkı yoktur, olmamak lâzımdır. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar). Biz, niha
yet 40 milyonluk bir milletiz, bir bütünüz. Bu bütünü 
dışarıya karşı bölünmüş olarak, kavga halinde gös
termek, bu memlekete yapılabilecek en büyük kötü
lüktür ve bu kötülüğü bu memleketin en kuvvetli, es
ki ve anamuhaiefet partisi durumunda bulunan Cum
huriyet Halk Partisinden beklemeyiz, hiç kimse bek
lemez. Bu bakımdan, bulunmayışlarını şahsen büyük 
ölçüde yadırgadığımı ve kendilerinin bulunmadığı bir 
yerde kullandıkları bazı ifadelere işaret etmek mecbu
riyetinde bırakıldığımdan dolayı da aflarını dileyece
ğim ve buradan sayın Gündoğan'ın bir cümlesini ala
rak söze başlayacağım. 

Kendilerinin konuştuğu gün, kendilerini dinlemek 
zevkinden mahrumdum dışarıda bulunduğum için; 
fakat konuşmalarını dinlemek, okumak vazifesini 
zevkle yerine getiririm. Bu bakımdan atıfta bulunuyo
rum. 

«Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, Hükümette 
bulunduğumuz zaman da, muhalefette bulunduğumuz 
zaman da dış politika sorunlarını iç politikada kullan
maktan dikkatle kaçınmış, tam bir sorumluluk duygu-
suyle davranmışızdır.» diyorlar. Keşke böyle olsaydı 
değerli arkadaşlarım. 

Üzülerek ifade edeyim ki, Türkiye'nin halen kar
şı karşıya bulunduğu büyük problemlerin başlangıç 
noktası, Cumhuriyet Halk Partisinin, Türk Milletinin 
bir kitle olarak, birlik halinde başardığı Kıbrıs Zafe
rini, iç politika meselesi haline getirmek arzusu ve 
zorlamasıyle bir hükümet buhranını sunî olarak ya
ratması, memleketi hükümetsiz bırakması, hükümeti 
bırakarak, iktidarı terk ederek ayrılmış bulunması ve 
bu memleketi tam altı buçuk ay süren bir hükümet 
krizi ile karşı karşıya bırakarak ve bu altı buçuk ay
lık zaman zarfında Türkiye'nin bütün muhaliflerince 
Türkiye aleyhinde ne kadar kombinezonlar müm
künse hepsinin tertip edilmesine vakit bırakmış bu
lunmalarıdır. Bunun günâhını kabul etmeleri gerekir 
ve bu günâhı kabul etmek, zannederim ki, bugün için
de bulunduğumuz güçlükleri izah edebilecek en önem
li noktadır. 

Üzülerek söyleyeyim değerli arkadaşlarım; bir 
çok temaslarımda bu noktaya işaret edilmiştir. Kıb
rıs hadisesinin bir nevi iç politika prestij meselesi ha
linde kullanıldığına işaret edilmiştir ki, bunu dinle
mek dahi beni üzmüştür. 

Daha evvel de bir vesile ile ifade etmiştim. Değer
li arkadaşlarım, Kıbrıs bir hükümet, bir parti mese
lesi değil, bir millet meselesidir. Kıbrıs'a çıkan, Kıb
rıs'ta canını bırakan Mehmetçiğin cebinde bir parti 
kartı yoktur. Türk Milletinin hüviyet kartı vardır. O 
Mehmetçiktir, o 40 milyonu temsil eder, buna şu ve
ya bu şekilde parti hüviyetini vermek veya o suretle 
bunu değerlendirmek, iç politika aleti haline getir
mek; ben kelimeyi kullanmayı pek arzu etmezdim, 
ama en azından saygısızlık olur, bunu da hiç kimse
den beklemem ve hiç kimsenin de yapmaya hakkı 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Geçmiş olayların otopsisini yapmak ve bunları 
tenkit etmek de bize fazla şey kazandırmaz. Ama 
mutlaka bugünkü durumu ve şartları tenkit etmek ge
rekiyorsa ve bunu yapmak ihtiyacı duyuluyorsa, o 
zaman bunun sebeplerine dönmek ve bu nereden ge
liyor, üzerinde durmak gerekir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Amerika'da bulunduğum sırada New - Yörk'ta 

yayınlanan Foreign Policy diye bir dergi var. Bu Der
gide Laurence Stern diye karneci, barış kolu tarafın
dan tutulmuş ve münhasıran bu Kıbrıs sorununu in
celemeye memur edilmiş bir yazarın makalesi çıktı. 
Bu makalenin daha önceden hazırlanmış bulunması
na rağmen, şu sırada çıkmış bulunması tesadüfi değil
dir. Yine bu makalenin büyük bir özeti 15 Haziran 
Pazar günkü Washington Post Gazetesinde iki sahife 
üzerinde başmakale olarak verilmiştir, bu da tesadüfi 
değildir. 

Şimdi bu 40 sahifelik makale aynı zamanda Senar 
toda Eagleton tarafından, Temsilciler Meclisinde de 
Brademas tarafından, talepleri üzerine Amerikan 
Kongresi zabıtlarına dahi geçirilmiştir. Ben, bu ma
kaledeki bazı acı gerçekleri, sırf Cumhuriyet Senato
su zabıtlarına geçmesini arzu etmediğim için bura
da dile getirmeyeceğim. Fakat bu makale Kıbrıs olay
ları ve onu takip eden bazı siyasî temaslar, demarjlar 
ve müzakereler sırasında işlenmiş ve affı güç hafif
liklerle doludur ve bunlar ibare halinde bazı yerlerde 
siyah puntolarla burada yer almıştır. Bunun üzerine 
eğilmek bunu deşmek, bunu teker teker misalleriyle 
ortaya koymak, sadece belki politika yapmak olur; 
Parti politikası yapmak olur; ama Türkiye'nin millî 
menfaatlerine, kendi içimizdeki bazı zaafları ortaya 
koymakla hiçbir şey kazanmayacağımız düşüncesine 
aykırı düşer ve bu sorumluluk, bu mesuliyet duygusu 
içerisinde davranarak, Adalet Partisi olarak biz bu
rada yabancılar tarafından bütün detayları ile ve hat
ta tırnak içerisinde dile getirilmiş bulunan bazı üzü
cü gerçekler üzerinde durmayacağız. Temenni ede
rim ki, bu makaleyi, bu üzücü gerçeklerin bazı faille
ri de okusunlar ve o zaman burada yapılmış bulunan 
ve metni elimde bulunan beyanın bazı haksız cüm
lelerinden dolayı da üzüntü duyarlar. Bunu da belirt
mek istedim. 

Gene işaret etmek isterim ki, biz bu gelişmelerden, 
bu işlenen bazı hafifliklerden, bu diplomatik sahada 
affı güç olan bazı hatalardan, zamanında da haber
dardık; fakat hiçbir zaman ne kamuoyunda, ne basın
da, ne Türk Parlamentosunda bunu dile getirmeyi is
temedik; arzu etmedik; bilerek yapmadık. Çünkü, 
Türkiye'nin davasını zayıflatırız, Türkiye'nin dışa
rıya karşı görüntüsüne halel ye gölge getiririz, Tür
kiye Hükümetinin arkasında tamamiyle bulunmadı
ğımız intibaını yaratırız diye, tam bir sorumluluk duy
gusu içerisinde bundan kaçındık. Parti olarak kaçın-
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dik ve ben şahsen büyük bir itina ile bundan kaçın
dım. Bunu gene belirtirken, burada bir üzüntümü da
ha ifade etmeme müsaade buyurmanızı rica edece
ğim. 

Ben, Mart ayında Amerikan Senatosunda ambar
gonun kaldırılması çalışmaları için gittim ve Senato
da bildiğiniz gibi, Dış İlişkiler Komisyonunda evvelâ 
kabul edilerek 7'ye karşı 9'la, bilâhara Senato Genel 
Kurulunda 40'a karşı 41 ile (ki, 41 oluşunun sebeple
rini de size izah edebilim görüşmeler sırasında) kal
dırılmıştır. Bu kere Temsilciler Meclisinde aynî şeyi 
temin etmek amacıyle gittim. Hükümet, böyle bir mis
yonun tamamiyle partilerüstü bir hüviyette olması ve 
bu gibi meselelerde millî birlik ve beraberlik içinde 
bulunmamızı sağlamak amacıyle Cumhuriyet Halk 
Partisinden de bir sayın üyenin, parti temsilcisi olarak 
değil, kendi adına; fakat sadece yapılacak konuş
malarda «Cumhuriyet Halk Partiliyim» dediği tak
dirde, bunun taşıyacağı ağırlığı düşünerek kendileri
ne teklifte bulunmuştur ve maalesef bu teklif kabul 
edilmemiştir. Üzülerek söyleyeyim; geçen sene Eylül 
ayında benzeri muameleleri dünya kamuoyuna anlat
mak için Sayın Ülman ile ve diğer arkadaşlarla sevi
nerek nasıl yola çıktıysam, bu sene onların bulunma
dığı bir seyahate yalnız gönderilmek mecburiyetinde 
bırakıldığımdan dolayı da, kısmen üzüntüyle yola 
çıktım. Bunu da burada huzurlarınızda ifade etmeyi 
bir vazife bilirim. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sayın Profesör ve Senatör Erim, artık dünya 
olaylarının büyük gelişmeler kaydettiğini ve bunun 
bir değerlendirmeye, bir incelemeye tabi tutulması za
manı geldiğine tekrar işaret buyurdular; daha önce 
de başka vesilelerle üzerinde durmuşlardı. Bunu biz 
de söyledik, ben de şahsen üzerinde durdum. Gerçek
ten Türkiye'nin, artık dünyadaki yeni gelişmeler kar
şısında mevcut alternatifler, bu alternatiflerin müspet
leri ve menfileri nedir; dünya dengesi stratejik bakım
dan, ekonomik bakımdan, politik bakımdan ne gibi 
değişiklikler geçirmiştir ve bu değişiklikler Türk mil
lî menfaatlerine ne gibi yeni istikametler getirmekte
dir?. Bunun üzerinde durmanın zamanı gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın İnan, bir dakikanızı istirham 
edeceğim. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Buyurun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çalışma süremiz dolmuştur. Ko
nuşmanız daha ne kadar sürebilir?, 
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A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Sayın Başkan, bir metnim yok, metinsin 
konuşuyorum. Asgari bir yarım saatinizi rica edece
ğim. Amerika'daki değerlendirmeleri ve şahsî temas
larımı da katmak ve bazı şahsî politik görüşlerimi ifa
de edeceğim. (A. P. sıralarından «Perşembeye kalsın» 
sesleri) 

BAŞKAN — Ne kadar devam edeceğine dair ke
sin bir hükmünüz yok galiba. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Yarım saate de sığdırmaya çalışırım sayın 
Başkan. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Arkadaşlar da dinlesin
ler, Perşembe günü olsun muhterem Başkan. (A. P. 
sıralarından «Öyle olsun» sesleri) 

BAŞKAN — Umumî temayül, çalışma süresinin 
dolmuş olması dolayısıyle konuşmanızın gelecek 
Birleşimde devamı istenmektedir, temayül böyledir. 

A. P. GRUPU ADİNA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 26 . 6 . 1975 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum, 

Kapanma Saati : 19,00 

VI — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SOEU VE CEVABI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özerin, Malatya'ya tahsis edilen sağlık ocağı ve sağ
lık evlerine dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Fehim Adak'm cevabı (7j350) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyle arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Soru : 
1972 yılından beri programda bulunan sağlık oca

ğı ve sağlık evleri, bütün illerimizde tamamına yakın 
bir çoğunlukla yapılıp ikmal edildiği halde, Malatya'
ya tahsis edilen bu tesislerden dokuz tanesinin bugü
ne kadar ihalesinin dahi. Bayındırlık Müdürlüğünce 
yaptırılmadığı halkın şikâyetinden ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından öğrenilmiştir. 

Her yıl birim fiyat üzerinden ihale yapılması ge
rekirken bugüne kadar sürüncemede bırakılması Ha
zineyi zarara soktuğu gibi bölge halkını da mağdur 
etmiştir. 

İlgililer hakkında Bakanlığınızca ne gibi işlem ya
pılmış ve bu tesislerin ihalesi ne zaman yapılacaktır? 

Sağlık tesisleri : 
Pötürge 

» 
» 

Darende 
» 

Arapkir 
» 

Hekimhan 
» 

Uzunkoru 
Nohutlu 
Gökpınar 
Konaktepe 
Başdirek 
Onar 
Bostancık 
Ağılbaşı 
Sarıkız 

Sağlık ocağı 
Sağlık evi 
Sağlık evi 
Sağlık evi 
Sağlık evi 
Sağlık evi 
Sağlık evi 
Sağlık evi 
Sağlık evi 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 19 . 6 . 1975 

Özel Kalem 
Sayı : 1280 

Konu : Malatya Senatörü Hamdi 
Özer'in yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 18 . 4 . 1975 gün ve 6044/2824-7/350 sa
yılı yazınız. 

Malatya'ya tahsis edilen sağlık ocağı ve sağlık ev
lerine ilişkin Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in yazılı soru önergesi aşağıda cevaplan
dırılmıştır. 
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1972 yılı yatırım programında 721000220 proje 
numarası ile yer alan 20 adet sağlık evleri, yılı içeri
sinde ihaleye çıkarılmıştır. Ancak (8) adedi alıcı bu
lamadığından 25 . 7 . 1973 tarih ve 9212-A sayılı 
yazı ile yeniden ihale talimatı verilmiş ve Malatya 
Bayındırlık Müdürlüğünce ihaleye çıkarılmasına rağ
men alıcı bulamamıştır. 

Bilâhare; 16 . 10 . 1973 gün ve 13581 - A sayılı 
-yazı ile c/c 20 zamlı olarak yeniden ihaleye çıkarıl
mıştır. Ancak mevsimin kış olması nedeniyle ihaleye 
talip bulunamamıştır. 

1974 yılı yatırım programında yaptırılması öngö
rülen 10 adet sağlık evi de 27 . 9 . 1974 gün ve 
B.06/42 - 3/10023 - A sayılı talimat ile ihaleye çıka

rılmış ise de mahallî özellikler dolayısıyle (7) adedi 
talip bulamamıştır. 

Bu kere; önceki yıllarda ihalelerine talip buluna
mayan (8) adet sağlık evine 10 . 6 . 1975 gün ve 
6654 - A sayılı, (7) adet sağlık evine 9 . 6 . 1975 gün 
ve 6564 -A, (1) sağlık ocağı 4'lü konut ve 5'li kömür
lüğe 9 . 6 . 1975 gün ve 9565 - A sayılı ve (5) adet 
4'lü konut ve 5'li kömürlüğe 10 . 6 . 1975 gün ve 
6653 sayılı yazılarımızla yeniden ihale talimatı veril
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

t>&<i ._.<. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

68 NCt BİRLEŞİM 

24 . 6 . 1375 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız üye seçimi. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay ve 4 arkadaşının, Hükümetin, yargı organlarının 
kararlarıyle ilgili tutumu hakkında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/2) 

4. — Dışişleri Bakanının, dış politikadaki son ge
lişmeler konusunda gündem dışı olarak verdiği bilgi 
hakkında grupların yapacakları konuşmalar. 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

D 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun hük
münde kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun hükmünde kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Gaze
tesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/10) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mir-
kelâmoğîu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıldönü
mü nedeni ile PTT idaresince bastırılması program
lanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması sebebi
ne dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/26) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına da
ir, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
A. E. G., Telefunken vŞirketleriyle yapı- Öztürk'ün, 

lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakamndan sözlü so
rusu (6/34) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/37) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/38) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklîoğlu'nun yurt dışmdan hibe olarak gön
derilen arabalara dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklîoğlu'nun, Kayseri Merkez İlçesine bağlı 
Güneşli Nahiyesinde yapılmakta olan Ziraat Okulu 
inşaatına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nından sözlü sorusu (6/40) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cema-
lettin înkaya'mn, şeref tribününe ve resmî araba ile 
stadyuma gelenlere dair Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü sorusu (6/43) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'nun, TARlŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/44) 

14 — Cumhuriyet Senatosu Giresun, Üyesi Saba
hattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/48) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından, sözlü sorusu. (6/49) 




