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I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kâmran İnan : 
1 1 - 1 4 Ekim 1977 tarihleri arasında Lüksemburg 

ve Brüksel'de yaptığı temaslar hakkında; 
11 Ekim 1977 tarihli 85 nci Birleşimde Erzincan 

Üyesi Niyazi Ünsal'ın «Erzurum - Aşkale kömür oca
ğı» konulu gündem dışı demeci hakkında; 

Açıklamada bulundu. 
Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu, kalkınmada 

öncelikli yörelerimize Dördüncü Beş Yıllık Planın 
neler getirmesinin beklenildiğine; 

Muş Üyesi İsmail İlhan, Muş il ve köy yollarına; 
Dair gündem dışı birer demeçte bulundular. 
Gençlik ve Spor Bakanı Önol Şakar'ın istifası ile 

boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bayındırlık Ba
kanı Selâhattin Kılıç'ın; 

Millî Savunma Bakam Sadettin Bilgiç'in istifası 
ile boşalan Millî Savunma Bakanlığına Maliye Ba
kanı Cihat Bilgehan'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Mason localarına dair (10l/7) kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma sü
resinin 6 . 1 0 . 1977 tarihînden itibaren iki ay uzatıl
masına dair tezkeresi kabul edildi. 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun TKİ Şark 
Linyitleri Aşkale İşletmesi. (10/76); 

Rize Üyesi Talât Doğan'm sağlıkta can güven
liği. (10/75); 

Konularında Senato Araştırması isteyen önergele
ri Genel Kurulun bilgisine sunuldu, gerekli işlemin 
yapılacağı bildirildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için yapı
lan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşıldığından; 

20 Ekim 1977 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.13'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Salihoğlu Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Gaziantep 
Mehmet Kılıç 

SORULAR 

Sözlü Soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Türkiye'nin muhtelif bölgele
rinde meydana gelen depremler için sarfedilen para 
miktarının ne olduğuna dair sözlü soru önergesi, 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (6/85) 

Yazılı Sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Ankara'nın Kalecik Uçesinde meyda
na gelen olaylara dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
ve Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/791) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan'm, 30 . 7 . 1977 tarihinde sel felâketine maruz 
kalan Rize ilindeki çay ve diğer taran üreticilerine 
ne şekilde yardım yapılacağına dair yazılı soru öner
gesi, Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/792) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üye
si Mustafa Çelik'in, Afyonkarahisar'ın, Emirdağı il
çesine bağlı «Emirdağı - Suvermez - Toklueak - Aşağı 
Piribeyli» yolunun 1978 yılında karayollarına alınıp 
alınmayacağına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/793) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan'm, emekli veya seçilemeyen muhtarların silâh ta
şımalarının uygun görülüp görülmediğine dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/794) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan'm, Rize ili ve ilçelerinde kapalı ve açık spor te
sislerinin ne zaman yapılacağına dair yazılı soru öner
gesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/795) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Tııraıı'ın, hafif nakliye uçaklarının imaline dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/796) 
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II. — GELEN KAĞITLAR 

18 . 10 . 1977 Sah 

Tezkere 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca 

Seçilen Üye Halil Tunç'un yasama dokunulmazlığı

nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/1130) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

GELEN KÂĞITLAR 

20 . 10 . 1977 Perşembe 

Tezkere 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi 

Ünsal'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/1132) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saaîı : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

BAŞKAN — 88 ııci Birleşimi açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 
vardır. Birleşime devam ediyoruz. 

çoğunluğumuz 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal geçen birleşim
de «Yoklama isteğinde bulunduğunu ve bunun için 
tutumum hakkında, yani Başkanın tutumu hakkında 
söz istemektedirler» 

Sayın arkadaşlarım; 
Hepiniz burada idiniz. Yoklamanın, baştan usu

lüne göre istenmesini söyledim, o usule uyulmadı ve 
seçime geçtik. Seçim bir nevi yoklama olduğu için, 
o anda yoklama isteğinde bulunan arkadaşlarımın 
isteklerini is'af etme imkânı yok idi. 

Kaldı ki, ben de bu Senatoda hayli eskiyim. Tü
züğümüzde, «Başkanın tutumu hakkında...» diye bir 
usul de yoktur. Usul hakkında söz istenir. 

Ben bu şekilde uygulayacağım; bilgilerinize suna
rım efendim. 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu Başkanlığı
nın, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alpan'ın, grup
larından çekildiğine dair tezkeresi. (3/1134) 

BAŞKAN — Sunuşlar kısmına geçiyorum efen
dim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Anlamadım Sayın 
Başkan, usul hakkında mı söz veriyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim. 
«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Sayın Cihat Alpan...» 

393 
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NİYAZI UNSAL (Erzincan) — Bir dakika efen
dim!.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, buyurun oturun 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir dakika öten
dim : Sizin açıklamanız yanlış. Şu andaki tutumunuz 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, rica ediyorum. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Oturmuyorum!.. 
BAŞKAN — Oturmazsanız ayakta durursunuz. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizin açıklama

nız yanlış. Ben, o açıklamanızın yanlış olduğunu be
lirteceğim burada. 

BAŞKAN — Önergeyi okumaya devam ediyo
ruz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Cihat Alpan, «Grupumuz üyeliğinden ayrıl

dıklarını» 14 Ekim 1977 tarihli bir yazı ile bildirmiş
lerdir. 

Durumu bilgilerine, gereğini tensiplerine arz ede
rim. 

Şerif Tüten 
Grup Başkanı Yerine 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alpan'm 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu ve Millî Savunma ile 
Araştırma komisyonları üyeliklerinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/308) 

BAŞKAN — Sayın Cihat Alpan'ın önergeleri var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

T. B. M. M. 
Ankara 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupundan 
ayrıldım. Bu Grupu temsil ettiğim Millî Savunma 
Komisyonu ile Araştırma komisyonları üyeliklerinden 
de ayrılıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Cihat Alpan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

önergemi lütfen sonuçlandırın. Bu tutumunuzla öner
geyi sonuçlandıramazsınız. 

3. — Devlet Planlama \leşkilâtı ve yatırımlar ko
nusunda kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun çalışma süresinin 27 . 9 . 1977 ta
rihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1131, 10/49) 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet...» 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

sizin tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben rica ederim 

efendim. 
BAŞKAN — Meşgul etmeyin efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Söz hakkı istiyo

rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, hakkınız yoktur. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Var hakkım. 
BAŞKAN — Tüzükte böjle bir şey olmadığı gi

bi, geçen celse yaptığımız uygulama doğru olmuştur. 
Oturun efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yanlıştır efen
dim. 

BAŞKAN — Oturun efendim. Size göre yanlış 
olur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hem tutanağa 
yanlış geçirdiniz. 

BAŞKAN — Size göre yanlış olan her şey yanlış 
demek değildir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Efendim, ben 
fikrimi açıklayacağım, İçtüzüğü lütfen doğru oku
yun, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun oturun efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben İçtüzük uya

rınca söz istiyorum, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 27.1.1976 

tarihli 26 ncı Birleşiminde kurulması kabul edilen 
«Devlet Planlama Teşkilâtı ve Yatırımları» konusun
daki Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 
27 . 9.1977 tarihinde sona erdiğinden, 27 . 9 .1977 ta
rihinden başlamak üzere iki ay müddetle çalışma iz
ninin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Süreyya Öner 

Araştırma Komisyonu Sözcüsü 

— 394 — 
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BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatı
rımları konusunda kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığı Komisyonun görev süresinin 27 . 9 . 1977 
tarihinden başlamak üzere iki ay müddetle uzatılma
sını istemektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul ermeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Lük'-
semburg ve Brüksel'de yaptığı temaslar hakkında 
verdiği bilgi nedeniyle İçtüzüğün 132 nci maddesine 
göre görüşme. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; geçen birleşimde 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kâmran 
İnan, Brüksel'de ve Lüksemburg'da yaptıkları gezi 
hakkında Yüce Senatoya verdiği izah neticesinde; iç
tüzüğümüzün 132 nci maddesi uyarınca uygulama 
yapacağız. 

Tüzüğün 132 nci maddesini geçen celsede oku
dum, sayın muhalefet sözcülerine öncelik tanımak 
üzere, gruplara öncelik tanımak üzere söz verece
ğim. Yalnız sayın senatörlerden bir istirhamım var; 
konuşmalar o konunun dışına taştığı takdirde, arka
daşlarım beni bağışlasınlar, buna müsaade etmeye
ceğiz. Başkanlık Divanında bunun prensiplerini koy
duk. Bu çerçeve içinde söz vereceğim. En son Hükü
met adına bir bakan söz istediği takdirde ona da söz 
vereceğiz ve son söz senatörün olmak üzere uygula
mamıza devam edeceğiz efendim. 

Sayın Tahtakılıç bizden şahsı adına söz istemiş
tir hangi halde. Grup adına söz talebi yok mu efen
dim?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bildirdim efendim. 

BAŞKAN — Almadım efendim. Ben hiç bir şey 
almadım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muhalefet 
sözcüsü olarak ben istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bana gelmedi efendim. Sayın Tah-
takdıç'ınki bizdedir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Tah
takılıç ile beraber verdik Sayın Başkan, söz istiyo
rum. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan. 
ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym senatörler, usullerimize ria
yet etmeyecek olursak bu işi idare etmek de güçle
şir. Saym Tahtakıhç'dan başka bizde söz istemiş se
natör yoktur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz iste
miştim efendim. 

BAŞKAN — Şimdi istiyorsunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır efen

dim, Saym Atalay'dan istedim. Peki şimdi istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Grup Başkanveküi Sayın Fikret Gündoğan, 
buyurun efendim. 

Sayın Gündoğan, ricamı tekrarlamaya lüzum gör
müyorum. Zaten buna riayet edeceğinizden eminim. 
Lütfen konuşmanız bu çerçeve içinde olsun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
çok değerli üyeleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın İnan'ın, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 Ekim 
1977 günlü Birleşiminde Avrupa ülkelerine dış yar
dım aramak amacıyle yaptığı gezi izlenimlerini an
latması üzerine açılan bu görüşme Grupumuzca bu 
devirde ele geçmez nadir bir fırsat sayılmıştır. 

Gerçekten Bakanın da ifade ettiği gibi, Hükümet
lerin uzun süreden beri Parlamento kürsülerinde ne 
iç, ne dış politikalar hakkında bir tek kelime dahi 
söylemediği bu dönemde, bu devirde Sayın Bakanın 
yanılarak... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Yamlmadım, Sayın 
Gündoğan. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Asıl yandan sensin. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — ... Ya da hakkın dile gelmesi feh
vasınca geçen birleşimde burada politika sayılması 
belki mümkün olmayacak; ama ona benzer birtakım 
sözleri sebkettikten sonra, biz de konuyu bir fırsat 
telâkki ettik. 

Sayın senatörler; 
Bilindiği gibi, 5 Haziran Genel Seçimlerinden bu 

yana 4 ayı aşkın bir süredir Türk Parlamentosunun 
bir kanadı Millet Meclisi, İkinci MC Hükümetinin 
suç, hatta ihanet derecesine varan engellemeleri yü
zünden felce uğramıştır. İşlemez. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bunun üe alâkası 
yok bu işin.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — ... Çalışamaz durumdadır. 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, rica ediyorum, bu
nunla alâkası yoktur. 
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C. H. P. GRUFU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — .. Gelir efendim, meraklanmayın, 
bulunur efendim. 

BAŞKAN — Baştan rica ettiril. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

ĞAN (Devamla) — Buluruz efendim, alâkasını şim
di bağlarım efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfedin. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

GAN (Devamla) — Siz acele etmeyin Sayın Başkan, 
rahatsız olmayın. 

BAŞKAN — Ama sizi istediğiniz şekilde nasıl şey 
yapabiliriz, rica ederim... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Ben istediğim şekilde değil, Tü
züğün istediği şekilde konuşmasını bilirim; şimdi bağ
lıyorum, anlarsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Dört küsur aydır Başkanı seç
tirilmeyen, bu nedenle her türlü yasama ve denetle
me faaliyetinden yoksun bırakılan bir Yasama Mec
lisi, ülke insanının yüreğine taş gibi oturan bir elem, 
bir ürperti kaynağı olmaktadır. Sorunlar çığ gibi bü
yümektedir. Can güvensizliği, öldürmeler, yaralama
lar, insanlık dışı baskılar, her alanda kargaşa, ezici 
pahalılık, sorumsuzluk ve topyekûn halk aleyhine iş
leyen bir düzen, uğursuz bir felâket gibi kol gezmek
tedir. Millet kan ağlıyor. 

İşte bu ortamda, çölde bir damla su değerinde 
yükselmiş dış yardım aramak, verirlerse almak için, 
topyekûn Hükümetçe yad ellere seferler düzenlenir 
olmuştur. Sayın İnan'a da Avrupa yollarına düşme 
ve yardım bulma görevi verilmiştir. Anlaşılan Ba
kan, her kapıyı çalmıştır. Bu arada Avrupa Parla
mentosuna ve başka kurumlara uğramış, oralarda 
Ortak Pazar ülkeleri temsilcilerinin çalışmalarını, ko
nuşmalarım ve davranışlarını izlemiştir. 

Bakanın anlattığına göre. Ortak Pazar ülkeleri 
Türkiye için iyi şeyler düşünmez olmuşlar, Türkiye' 
nin haklarını verme yanlısı değilmişler, Akdeniz ül
kelerini, İspanya'yı, Portekiz'i, özellikle Yunanistan'ı 
iieri derecede kayırır olmuşlar, hatta onları içlerine 
almaya karar vermişler. 

«Bütün bu olup bitenler Türkiye aleyhine çok ağır 
bir durum yaratmıştır.» diyor Sayın Bakan. Gidişa
tın durdurulması sağlanmazsa, ileride bugünkü so
rumluları affedecek bir kişi bile bulmak olanak dışı 
imiş. 

Sayın İnan'ın sözlerini ciddiye aldık, ilginç bul
duk. Ne var ki, Sayın İnan Avrupa ellerinde sade bir 
turist olarak gezmemiştir, Devlet görevi yüklenmiş 
bir kişidir, bir siyasal partinin, hatta bir Hükümetin 
üyesidir. Bu nedenle kuşkularını ve korkularını kişi 
planı üstünde devlet ve ülke planı düzeyinde ele al
mayı yeğledik. 

İlk yargımız şu oldu : Bir benzetme ile ifadeye 
çalışalım. Hani bir dramın son bölümünde heyecan 
ve korku son sınırına yaklaşır da, o sırada kimi oyun
cular dehşete kapılır, artık davranışlarına bilinç dışı, 
kural dışı hareketler hâkim olur, kendilerini oyun 
dışına, sahne dışına atma olanakları ararlar ya; işte 
Sayın Bakanın önceki Birleşimde söylediği sözler, 
vardığı yargılar, Avrupa Ekonomik Topluluğu - Tür
kiye dramının son bölümünü sahneye koyan Partisi
ni ve onun en usta oyuncularından biri olan kendi
sini kötü sondan çekip kurtarmaya; ama panik için
de sahne dışına atmaya yönelik talihsiz çırpıntılar
dır. 

Hemen belirtelim ki, bazı zîhinleıde AET - Türki
ye dramının bugün yaşanan son sahnesinde Sayın İnan 
tipinde bir oyuncuyu, korkulu sonu oyundan çıkarma 
gücünde bir kurtarıcı gi'M görme eğilimleri yc?erebi-
lir. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyorikarahisar) 
— Çok ayıp. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Ne var ki, bu tür eğilimler ya 
da umuda kapılmalar, masum bir avuntu olmaktan 
öteye geçemez. Çünkü, oyunun sahipleri, Avrupa Eko
nomik Topluluğu dramının yazarları, koydukları ku
rallarla oyuncuları saçlarından tırnaklarına kadar öy
lesine sıkı ve acımasız biçimde bağlamışlardır ki, oyu
nu bozmaya ya da korkulu sonu değiştirmeye ne bu 
Bakan, ne de başka bir Bakan ve onların bağlı 'bu
lunduğu Parti türünde babayiğitlerin kârı değildir. 

Onun için diyoruz ki, Sayın İnan'ın geçen Birle
şimde söylediği sözler, vardığı yargılar AET - Tür
kiye ilişkilerinin bugün vardığı noktanın ne denli kor
kunç bir son olduğunu vurgulayan, bu sondan Parti
siyle birlikte kendi üzerine düşecek sorumluluklardan 
kaçma ve kurtulma yolunda atılmış ürkek bir adım 
hüzün verici bir girişimdir; ama yağma yoktur; ya
pacaksın, edeceksin, her türlü uyarı, eleştiri ve hatta 
karşı koymalara kulak tıkayacaksın, uyarıcıları ve 
eleştiricileri solculuk ve daha bir sürü pespaye yave
lerle suçlayacaksın, özvariığın yerli üretimi körpe ve 
güçsüz sanayileri Ortak Pazar devlerinin doymaz ağız-
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Ianna atacaksın, onların ezici rekabetine terkedecek-
sin; dayanamayan ölür deyip bir de sen üstlerine ba
sacaksın; sonunda ülkeyi içine düşürdüğün ağır eko
nomik bunalımın sorumluluğundan korku ve dehşet 
ürpertileri içinde kaçmaya çalışacaksın. İşte bu olmaz. 

AET - Türkiye ilişkilerinin hazırlık dönemi Olan 
5 yılın bitiminde, Türkiye lehine işleyen bu tek ta
raflı taviz rejimini 5 yıl daha uzatma hakkını birkaç 
dolar uğruna kullanmaktan yoksun bırakan Ve henüz 
hazır olmadığı halde ülke ekonomisini geçiş dönemin 
macerasına atan senin Hükümetlerin değil mi?.. 

Türkiye'nin 1965 - 1970 yılları arasında yararlan
dığı hazırlık döneminde ekonomisini geçiş dönemine 
yetecek düzeyde güçlendiremediği, hazırlık dönemini 
5 yıl daha uzatma zorunda olduğu yolunda, başta Dev
let Planlama Teşkilâtı olmafk üzere, sayısız kamu ku-
ruhışlan, üniversiteler, kimi sanayi odaları, 'bilim 
adamları ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ileri 
sürülen tüm savları ve kanıtlan kulak ardı ederek, 
tam bir teslimiyet içinde Katma Protokol müzakere
lerine oturacaksın ve ünlü halk deyimiyle gâvur ko-
vaıarcasına protokolü imzalayacaksın. Bu Hükümet
ler, senin Hükümetlerin değil mi?.. 

Ankara Anlaşmasının 2 nci maddesinde yer alan, 
«Türk halkının hızlandırılmış kalkınmasının, Türk 
halkının istihdam seviyesinin ve yaşama şartlarının 
yükseîühtıesinin sağlanması» ve yine aynı Anlaşma
nın 4 ncü maddesinde yer alan, «Âkit tarafların kar
şılıklı ve dengeli yükümlülükler esası üzerinden Güm
rük Birliğinin ve Türk ekonomisinin topluluğunkine 
yaklaştırılması bakımından gerekli ortak eylemlerin 
geliştirilmesi» hükümlerine rağmen, Topluluğa tanıdı
ğın tek taraflı geniş tavizlerle Katma Protokolü Tür
kiye aleyhine işleyen bir teslimiyet belgesi olarak im
zalayan ve yürürlüğe koyan senin Hükümetlerin de
ğil mi?.. 

Katma Protokolü tarım alanında hazırlık dönemi
nin geleneksel 4 ihraç maddesine tanınan tavizlerden 
bir adım ileriye götüremeden, Türkiye'nin ihraç ede
bileceği bir yığın tarım ürününe, örneğin; canlı hay
van, süt ve sütlü mamulleri, taze sebze ve meyveler, 
şeker ve şekerli maddeler gibi daha birçok maddeye ta
viz koparamadan, hatta ilerisi için bir takvim dahi 
sağlamadan imzalayan senin Hükümetlerin değil mi?.. 

Buna karşın, varlığından bile habersiz Okluğumuz 
yabanî enginar, kapari, yabanî sığır eti, eşek ve ka
tır eti gibi maddelere tanınan kolaylıkları, tarım ta
vizi diye kafoul eden senin Hükümetlerin değil mi?.. 

Narenciye ve zeytinyağı gibi önemli ihraç ürünle
rimize tanınan gümrük indirimlerinin hemen nerede 
ise tüm Afrika ülkelerinden, özellikle İsrail ve Yuna
nistan'dan daha az olduğu, bu nedenle bu ülkelerle 
Ortak Pazar'da rekabet edemez duruma düşürüldüğü
müzü yaratan ve bu ortamı besleyen senin Hükümet
lerin değil mi?.. 

AET ile imzaladığınız Katma Protokolün tek ta
raflı koruma ve yarar sağlama alanında yer alan hü
kümlerinin 'birçok ülkelerle yapılan anlaşmalardan, 
öZelî.kle AET - Yunanistan Anlaşmasından çok geri
lerde ve düşük düzeyde tutulduğunu göremeyen, hatta 
hükümranlık haklarından feragat eden, senin Hükü
metlerin değil mi?.. 

Katma Protokole Türk sanayi ürünlerinin ihracı 
ka'bil ve hatta zorunlu olanlarına, özellikle, büyük bir 
ihraç potansiyeline sahip olduğumuz pamuk ipliği ve 
pamuklu dokumalarımızın ihracına engel olucu nite-
•îîkte ağır miktar kısıtlamaları konulmasına göz yu
man ve bu alanda Türkiye'yi ağır bir yenilgiye uğra
tan senin Hükümetlerin değil mi?.. 

İhraç edile'bilece'k sanayi ürünlerimizin el parmak
larının sayısını dolduramayacak kadar az olmasına 
karşın, önce 6, sonra 9 ortaklık üyesi ülkenin sanayi 
mamullerine güya kademeli olarak 12 ve 22 yılda, as
lında çok daha az 'bir sürede, gümrük kapılarını 
açan, bu suretîe Türk sanayiini öldürücü rekabet de
nizlerinde boğulmaya terkeden, senlin Hükümetlerin 
değil mi?. 

AET ülkelerine liberasyon konsültasyonu, AET 
özel kotası, ithal konusu olmayan maddeler kotası 
açmaya yetki veren ve bu suretle sanayi ürünlerimizi 
iç pazarda sürüm olanaklarından yoksun bırakan, ser
best ithalât ite gelecek AET mallarına yerlerini ter-
ketmeye Zorlayan koşullarla Kalma Protokolü imza
layan ve «dayanan kalır, dayanamayan ölür» türkü
leri söyleyen, sertin Hükümetlerin ve (bakanların de
ğil mi?.. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın başarı ile uygulanması
nın en önemli koşutunun, Katma Protokol'un Tür
kiye aleyhine işleyen, tek taraflı, otomatik, karşılıksız 
ve dengesiz sisteminin değiştiril meşinden geçtiği, 
Plan dokümanında açık ve kesin bir dil ile yazılı ol
duğu halde, yıllardır bu alanda en küçük hir olanak 
bile elde edemeyen hükümetler, senin Hükümetlerin 
değil mi?.. 

Tarım tavizlerinin iyileştirilmesi için belli aralık
larla yapılması öngörülen müzakerelerin Topluluk ül
kelerince her seferinde Akdeniz ülkelerine tanıya-
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caklan tavizler belli olmadığı bahanesiyle ve bunlar 
saptanınca bize daha çok verileceği vaadiyle ertelen
diği ve halta bu kandırmaca ile Tamamlayıcı Proto
kolü dahi imzaladığımızı umursamayan, 22 Aralık 
1976'ya kadar savsaklanan iyileştirme müzakerelerini 
bu tarihte yapılan Konsey toplantısı sonunda Akde
niz ülkelerine verilen tavizlerin çok altında ve geri
sinde kalan tavizlerle kapatan, bu ülkeyi bir kere da
ha, bir kere daha yertilgiye uğratan, senin Hükümet
lerin değil mi?.. 

1 Arahk 1976'da AET ülkelerinde girecek olan ve 
girmiş bulunan, AET ülkelerinde Türk işgücünün ser
best dolaşımına olanak sağlayan Protokol hükmünün 
çiğnenmesine göz yuman, serbest dolaşım hükmün
den kaçıp kurtulan AET ülkelerinin karşısında çare
siz kalan, senin Hükümetlerin değil mi?.. 

Bugün bu ülke halkına, tarihinde eşli görülme
miş ekonomik ve sosyal bunalımın katlanılmaz acı
larım yükleyen ve bu bunalımın oluşmasında çok 
önemli e'öcisi ve payı bulunan AET Türkiye ilişki
lerinin geçiş dönemini düzenleyen Kalma Protokolü 
dengesiz, tek taraflı işleyen bir belge olarak tam bir 
teslimüyetle kabul eden ve uygulayan senin Hüküme
tin değil mi aziz Bakan?.. 

Hal böyle olunca, geçen Birleşimde bu kürsüden 
yaptığınız çığırışların, haykırışların yakınmaların an
lamı nedir, nedendir, niyedir?.. 

Önce şunu kabul etmeye mecbursunuz : Drama
tik sonu vurgulayan sözlerinizle belirlenen bugünkü 
durumun yaratıcısı ve tek sorumlusu sizin Hiikümer-
Ferinizdir. Başka hiç kimse değil. 

Şunu da kabule mecbursunuz : Avrupa parlamen
tosunda ya da Ekonomik Topluluk ülkelerinin yet
kili mercilerinde tanık olduğunuz ve nihayet Türki
ye aleyhine işlediğine çok şükür inandığınız AET -
Türkiye ilişkilerinin vardığı bu aşamada tehlikeli son
dan ülkeyi kurtarmaya sizin ve Hükümetlerinizin gü
cü yetmez. AET ülkelerinin Türkiye aleyhine gelişen 
davranışlarının acılığı, dehşet vericiliği bugüne kadar 
sizlerden başka herkesçe seziliyor ve görülüyordu. 

Ne var ki; bu konuda ülke yararlarım koruma 
savaşma katılanların önüne AET ülkelerinden önce 
sJzîer dikiliyordunuz. Bizce yapacağınız bir tek şey 
kalmamışhr. Bir tek şey, bir tek hareket sizden bek
lenmektedir. Ülke yönetiminden derhal elinizi çek
mek. Bu ülkeye bundan başka bir iyiliğiniz dokuna
maz. 

Bu nedenle, önceki Birleşimde, Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile iKşkikrimizin vardığı bu son aşa-
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mada Türkiye aleyhine işleyen bir ytğın karar, davra
nış ve tutumun Türkiye'yi şimdi içinde yaşadığı ağır 
bunalıma getiren bir etken olarak tarafınızdan da 
vurgulandığına göre, biraz evvel vardığımız hükme uy
mak zorundasınız. Aksi halde, Türkiye'yi belki birta
kım tertiplerle şu veya bu güçlerin ve mihrakların des
teği ile bir müddet yönetme yetkisi size verilmiş ola
bilir; ama Türkiye'yi batırma yetkisini hiçbir kimse 
size vermez ve Türkiye'yi batırma noktasına getirdi
ğiniz bu dönemde, sizin karşınızda, Türkiye'nin bü
tün yararlarını dünyaya karşı savunacak güçler var
dır ve bu güçler, şüphesiz ki varlıklarını bu çok yü
ce Türk Ulusuna dayamışlardır. Türk Ulusu onların 
arkasında bulunduğu sürece, Türkiye'nin sizin tas
vir ettiğiniz biçimde, çok korkulu bir sona varması 
elbette ve çok yakında mutlaka önlenecektir. 

Sözlerinizin arasında Yunanistan'ın Ortak Pazar 
ülkeleriyle tam üyelik anlaşması istediği ya da tam 
üye olmak için Yunanistan'ın Ortak Pazar ülkelerine 
zamanından önce başvurduğu ve Ortak Pazar ülke
lerinin de Yunanistan'ı vaktinden önce, yani 1984'ten 
önce tam üye olarak kabul etme yolunda girişimlerde 
bulunduğundan bahsettiniz ve Yunanistan'ın Ortak 
Pazarla tam üye olması halinde Türkiye'nin karşıla
şacağı sorunların çdk ağırlaşacağını beyan ettiniz. 
Dc'kuz Ortak Pazar ülkesinin yanına 'katılan onuncu 
Yunanistan'ın Ortak Pazar mekanizmaları içinde Tür
kiye'yi kıskıvrak bağlayacağını ileri sürdünüz ve Or
tak Pazar ülkelerinin Türkiye için artık bir felâket 
mihrakı olma istidadı kazandığını belirttiniz. Acaba 
sözlerinizde hangi amaç gizlMir?.. Bunu aramış, tara
mış olmama rağmen, tam kesinlikle sezinleyemedim, 
bulamadım. 

Şöyle bir yorum aklıma geliyor : Korkarım, Ortak 
Pazar yanlısı bir partinin mensubusunuz. Daha ileri
ye giderek söyleyeyim; Avrupa ülkeleriyle çok uzun 
zaman birlikte yaşamışsınız yahut onların içinde ya
şamışsınız. Şahsen ne dereceye kadar o Avrupa ülke
lerinin tarihinden, sosyolojisinden, âdetlerinden, ina-
nışlarmdan etkilendiniz bilemem ve böyle bir suçla
mada yapmam; ama belki bir eğilim sahibisinizdir, 
belki Avrupa ülkelerine haklı bir hayranlık da duy
muş olabilirsiniz. 

Heîe bu kişisel özelliğiniz yanında yaptığınız gö
revlerle, özellikle Karma Parlamento Komisyonu 
Başkanlığı sıfatıyle dört sene içinde bizim de gözle
diğimiz aktlarınız, hareketleriniz bana korkulu bir 
yorum olmakla beraber şu yorumu ilham ediyor : 
Yunanistan Ortak Pazara erkenden tam üye olursa 
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Türkiye'nin durumu çok ağırlaşır ve güçleşir hük- J 
münü verdiğinize göre, biraz evvel söylediğim öğelere 
dayanarak acaba Türkiye'yi Yunanistan'la beraber, 
hatta ondan önce bugünkü durumu ile geçiş döne
minde yaptığınız gibi, Ortak Pazarın tam üyesi hali- | 
ne getirmeyi mi amaçlıyorsunuz?.. Böyle bir yorum, 
üıperti verici bir yorum geliyor aklıma. 

Yoksa gerçekten çok müşkül bir durumdasınız, I 
içinden çıkılmaz bir durumdasınız, çaresizsiniz, hele 
Hükümet yapınızla bu sorunun üstesinden gelmeye 
hiç; ama hiç olanağınız bulunmadığı bir gerçek. Çün
kü, öyle bCr Hükümet içinde bulunuyorsunuz ki, bir 
taraftan sizin ve partinizin çok hahişkâr Ortak Pazar 
yanlısı olduğu bilinir. Bir taraftan da Ortak Pazarla I 
ilişkisini tâ öteden beri çok soğuk tutan, hatta Ortak i 
Pazarı ret ve inkâr eden bir parti, Millî Selâmet Par- I 
tl'iü iîe ortaksınız. Öte yandan, 'bir ortağınızın geçen I 
seçimlerde Erzurum'da açıkladığı gîbi, Ortak Pazar
la ilişkilerimizin çok; ama çok aleyhe işlediğinden, I 
Ortak Pazarla ilişkilerimizin yeniden düzenlenmesi ta- I 
raftan olduğu bilinen bir gerçek. I 

Şimdi, düşünebiliyor musunuz?.. Türkiye'nin için- I 
de bulunduğu durumu siz burada dramatik bir an- I 
laltımla ifade ediyorsunuz, bir tab?o gibi çiziyorsunuz 
veya tedbir alınmazsa, gidişatın üstesinden gelinmezse I 
Türkiye'nin geleceği ağır tehlikelere maruzdur diyor
sunuz; ama elinizdeki mekanizmaya bakınız. Ortak I 
Pazara tam karşıt bir siyasal parti. Ortak Pazara 
önemli ölçüde karşıt bir Siyasal partiyle ortak bir Hü- I 
kümctin içindesiniz. 

Türkiye'nin istikbalde çok ağır şartlar altında ya- I 
şamaya zorlanacağı korkusunu yayan Bakanın, bu- I 
rada gelip bu Hükümet aracıyle Türk Devletinin, I 
Türk Ulusunun yüce yararlannı koruyabilecek güçte I 
olduğunun teminatını vermesi lâzım bize. Onun için I 
yüreğimize taş gibi ağır basan bir elem ve ürperti I 
doluyor. Sizden, bu sorunların üstesinden gelme gü- I 
cünü beklemek mümkün değil. Türk Ulusu bunları I 
bilmiyor. Sözlerimin başında bu fırsatı bize verdiğiniz- I 
den dolayı teşekkür ederim dedim; gayet tabiî. Çün- I 
kü, Türk Ulusu aylardır Parlamentosunda hiçbir mü- I 
zakere cereyan etmediği için, işlerin ne istikamette I 
geliştiğinden haberdar değil. I 

Şimdi açıklıyorunı; lütfediniz Türk Ulusunun bu I 
kadar zaman, bu kadar uzun süre parlamenter çahş- I 
malardan ve oradaki Hükümet denetimlerinden, yasa- I 
ma faaliyetlerinden mahrum bırakmaya ne gûna hak- I 
kınız vardır?.. Eğer, bugün bu müzakere açılmaday
dı, kim Türkiye'nin Avrupa ülkelerinde hakkında bi- I 

çilen hükümlere boyun eğmiş, tam bir teslimiyetle is
tikbali kapkaranlık hale gelmiş ülke olduğunu bile
cekti?.. Kim bu kürsüden... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz, siz 
açardınız müzakereyi, millet öğrenirdi. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Tamam; yakında bekle, gelecek. 
Üç gün sonra alırsın müzakereyi. Hiç meraklanma, 
ötür da dinle. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Oturuyo
rum zaten. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Tamam, öyle yap. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Şimdi, siz bu karanlık tabloyu çi
zen ve de sorumlu bir Bakan olarak geliyorsunuz, bu
rada Türkiye'nin geleceğinin değil, hatta halinin çok 
perişan olduğundan ve Ortak Pazar ülkelerince özel
likle güç durumlara düşürüleceğinden bahsediyorsu
nuz. 

Peki, aracınız nsdür?.. Hükümet olarak ne yapa
bilirsiniz?.. Adımınızı atabilir misiniz, acaba bu Or
tak Pazar ilişkilerinin başka bir alaşıma dönüşmesi
ne?.. Kıpırdayamazsınız bile. Çünkü, ortağınız Ortak 
Pazar karşıtıdır, öbürü de ileri derecede karşıtıdır. 

Öyleyse, «Sizin bu Hükümetinizin kuruluşu, daha 
doğrusu bu kuruluş yapısı Türkiye için bir felâket
tir» dediğimiz zaman niye kızıyorsunuz?.. Niye alını
yorsunuz?.. Siz koydunuz postülâyı. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kim kızı
yor? Biz kızmıyoruz ki... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen konu ile il
gili konuşunuz. Lütfen rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Bunun neresinin konuyla ilgisi 
yok? 

BAŞKAN — Rica ederim; hiç konuyla alâkası 
yok. Ben müsamaha gösteriyorum, konunun dışına 
çıkıyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Ortak Pazar ülkeleriyle müna
sebetlerimizin vardığı bu Son noktada dramatik bir 
sonun yaklaşmakta olduğunu Söyleyen Bakana karşı 
verilen bu cevapta, konuyla ilgisizlik bulmak, Sayın 
Başkan galiba sizin... 

BAŞKAN — Hükümet oluşumuyla ne alâkası 
I var?.. 
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C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GUNDO-
ĞAN (Devamla) — Şundan var.... 

BAŞKAN — Hükümet, milletin verdiği reyle Par
lamentonun teşkil ettiği bir konudur. Kâmran İnan'ın 
Hükümet kurma şeyi yoktur ki... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Tabiî yoktur; zaten yoktur, bel
lidir. Hatta belli de değildir; var mıdır, yok mudur 
hâlâ belli değildir. 

Sayın Başkan, bu ülkenin geleceğinin felâketlerle 
dolu olduğu yolunda bir Bakan beyanı karşısında, her 
vatandaş gibi, ben de hele bir millet temsilcisi ola
rak, «Peki bu felâketli sonu, tehlikeli sonu giderecek 
gücü kim gösterecektir?..» dediğimde, «Biz Hükü
met» diyebilecek bir varlık istiyorum ben. Hakkım
dır, bu benim; milletin hakkı 'böyle aranır; ama, Tür
kiye'nin böyle bir varlığa sahip olmadığı gerçeğini vur
guluyorum. Çıkmazdasınız... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sana göre 
öyledir. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Siz çıkmadınız, sustunuz; ama 
Türkiye'yi de çıkmaza Sokmuş bulunuyorsunuz. Onun 
için elinizti çekiniz bu ülkemizden dediğimiz zaman 
haklıyız. Biz şunun veya bunun, şu iktidarın, bu ikti
darın nimetlerinden yararlanma gibi, aklımızın kena
rından geçirmediğimiz herhangi bir psikozun altında 
değiliz; ama ülke bahis konusu olunca, elbette her za
man yaptığımız gibi, ta 1919'lafda, 1920'ferde yaptı
ğımız gibi, böyle burada, burada olmazsa başka yer
de daima halkın, daima milletin, daima ülkenin uğ
runa koşarız biz, hizmetine koşarız. 

Yunanistan'la birleşmesi mukarrer gibi gözüken 
Ortak Pazar ülkelerinin, Yunanistan'ı içlerine alma
masını söyleyecek güçte bir hükümete, bir varlığa sa
hip misiniz?.. Söyledinizse şayet, ne yanıt aldınız?.. 
Sizi dinlediler mi?.. Meselâ; sîze, «Büz sizinle oturup 
bir masada müzakereye bile olanak bulamıyoruz. Çün
kü, siz bir hükümet değilsiniz, üç hükümetsiniz. Üç 
ayrı başı olan garip bir yaratıksınız. Biriniz başka, 
binisi başka, diğeri başka sözler ve beyanlarda bulu
nuyorlar, onun için sizinle biz bir müzakereye otur
maya gerek görmüyoruz.» dedikleri zaman nasıl ce
vap veriyorsunuz?.. 

Her biri başka başka telden çalan ve bir curcuna 
manzarası arz eden bugünkü Hükümet yapısıyle Or
tak Pazar ülkelerine Yunanistan'm tam üye olduğu 
halde, Türkiye'nin maruz kalacağı tehlikeleri söyle

meye cesaretiniz var mı?.. Varsa, ne yanıt alıyorsu
nuz?.. Bunu buradan dinlemek ve görmek zorunda
yız. 

Yunanistan... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Daha iyi

sini siz niye kurmadınız?.. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 

efendim. Rica ederim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

ĞAN (Devamla) — Yunanistan, sizin hemen hemen 
neredeyse 27 yıla yakın zamandır elinizde bulundur
duğunuz Türk Hükümetlerinin, ki hepsinde ya ev
velki partinizin ya bugünkü partinizin dahli vardır. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hükümet 
kuramayacaksın, başkası kurduğu zaman bağıracak
sın... 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı konuşma
yın rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — 27 yıldan beri bu ülke sizin ipo
teğiniz altındadır nerede ise... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Milletin 
ipoteği altında. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Tamam. Pekâlâ, 27 yıldan beri 
ipotek altında bulundurduğunuz Türk iktidarı saye
sinde niye ülkeyi Yunanistan düzeyine çıkarıp, bu
gün Yunanistan'dan önce, (eğer bir çare ise, aklınız
dan geçen bu ise) niye o ülkenin düzeyine bu ülkeyi 
çıkarıp da bugün Ortak Pazar ülkelerinin karşısına 
dikilemiyorsunuz?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Milleti in
kâr ediyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Çünkü, uygulaya geldiğiniz bu 
çarpık, bu soyu tükenmiş, dünyanın hiçlbir yerinde 
hiçbir anlama gelmeyen çarpık, çarpık olduğu kadar 
bozuk, bozuk olduğu kadar dengesiz, ne idüğü belir
siz ekonomi politikalarınızın eseri mahsulünü şimdi ya
şıyorsunuz. 

«Zamlar getirdik, onlarla beraber tedbirler getir
dik» dediğiniz zaman, aslında ne zam getirdiniz ne 
tedbir getirdiniz. 27 yıldan beri oluşturduğunuz ko
şulların en acı meyvalannı topluyor, yiyorsunuz. Si
zin ne gücünüz var zam getirmeye, tedbir amıaya?.. 
Siz, neyin tedbirini alabilirsiniz?.. Çünkü, bu sonuç
lar sizin vaktiyle ekonomi politikası diye halkı avu
tarak uyguladığınız yanlış, yanlış olduğu kadar ters, 
ters olduğu kadar verimsiz, verimsiz olduğu kadar ça-
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riik birtakım rastgele, temelsiz, her türlü anlayıştan ve 
memleket gerçeklerine uygunluktan yoksun politikala
rınızın eseridir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Millet öy
le demiyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Sizi, % 250 - 300 zam ile haya
tını sağlamaya çalışan insanlar ef betteki görüyorlar, 
görmekle devam edecekler. Şimdi sizin Yunanistan'ın 
Ortak Pazara tam üye olmasından doğacak zararla-
mı önvennıesi için şuraya gelip acaba ne diyebilece
ğinizi merakla bekliyorum; ama tarih sizi hiçbir za
man affetmeyecektir. Söyledim; 27 yıldan beri uygu
ladığınız politikalar yüzünden bugün Yunanistan, Tür
kiye'den kat ve kat gelişmiş bir ülke. Ekonomisi ar
tık Ortak Pazarla özleştirecek düzeye gelmek üzere, 
hatta daha ilerisi; Hükümetleriniz zamanında, oku
duğum yazıda anlattığım gibi, imzalanan Kalma Pro-
tökolda Yunanistan için o ülkelerin verdiği tavizler 
ve imkânların yarısını bile alamayan bir iktidarın sa
hibisiniz. Siz bu halinizle bırakınız Yunanistan ile 
başabaş güreşmeyi, Türkiye ile Ortak Pazar münase
betleri içinde, Türkiye ile Yunanîstaa arasındaki den
geyi bozan bir Hükümetin partisisiniz. Siz ne yüzle, 
ne hakla, nasıl, ne suretle, hangi güçle bugün bu ül
kede, Yunanistan, ortak olduğu takdirde Türkiye'nin 
menfaatlerinin haleldar olacağı iddiasında bulunursu
nuz?.. Bu sonuç sizin eserinizdir. Yunanistan'ı Ortak 
Pazara tam üye yaptıran sizsiniz. Neden?.. Türkiye' 
yi bu halde bıraktığınız için. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Seviniyor 
musunuz, bu hale?.. 

C. H. P. GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Türkiye'yi bu halde bırakanlar 
Yunanistan'a önceliği, o önü vermiş olurlar. 

Bir Birleşim evvel sözleriniz arasında şu da var
dı : «Avıupanın askerî savunmasının ta Kars hudu
dundan, Akdeniz'in altından geçirildiği ve fakat eko
nomik nimetlerin Yunanistan'da kesildiği vakıası ile 
karşı karşıyayız» dediniz. 

Yıllar yılı biz size söyledik; 20 yıldan beri, imza
ladığınız günden beri NATO ilişkilerinizle Ortak Pa
zar ilişkileri arasında bağ kurmadığınız takdirde, 
NATO'ya yapacağınız fedakârlıkların Ortak Pazar
dan lıa'kkı alınmadıkça, teslimiyetten öteye bir anlam 
taşımaz dedik sizlere. Dinlemediniz; «NATO'ya kar
şısınız, NATO'ya hayır diyorsunuz, solcusunuz» di
ye pespaye yavelerle bizleri burada suçladınız. Şimdi 
kendiniz dile getiriyorsunuz. «Avrupanm savunma yü

künü Türkler yüklenmiş, ekonomik nimetlerini Yu
nanlılar alıyorlar» diyorsunuz. Halinize bakınız, şu 
durumunuza bakınız. 

Yıllar yılı bu kürsülerden NATO - Ortak Pazar iliş
kilerini bir zeminde, bir platformda görmenin gereği
ne ve lüzumuna işaret eden yüzlerce konuşmacıyı me
selâ, hiç kimsenin karşıtı olmayan Millî Birlik Gru-
punun üyelerinin, arada bir Kontenjan Grupu üyele
rinin sözienJne bile bu kara çalmaları yaptığınız unu
tulmuş bir gerçek midir?.. Niye yakınıyorsunuz şim
di, kimden şikâyet ediyorsunuz; kimi kime şikâyet edi
yorsunuz?.. 

Evet, bu durumu yaratan sizsiniz, bütün bu du
rumları yaratan sizsiniz. Şimdi, acı son yaklaştı, yapa
cağınız nedir?.. Yapınızı anlattım, olanağınız, kudreti
niz, mecaliniz yoktur; yapacağınız bir şey vardır : 
Türkiye üzerinden elinizi çekmek. Türkiye üzerinden 
elinizi çekmediğiniz takdirde elinizi çektirirler. Halk 
çektirir, onun temsilcileri çektirir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Adını koy, adını 
koy. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Çektirir, hatta sizi hak île yeksan 
edecek şartlar ülke üzerinden elinizi çeker. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Tecrübeniz var. 
CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Nedir o, nedir?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Çünkü, bugünkü gidiş, o gidiştir. 

Yunanistan'la Ortak Pazar ülkeleri arasındaki ye
ni durumun üstesinden gelmenin yollarını biz bulu
ruz. Evet, nasıl Enosis'e mani oldu isek, nasıl Kıb
rıs'taki Türk halkının haklarını korudu isek, nasıl bu
gün bütün Yunanistan'ı ve onun yandaşlarını masa 
başına oturtup «İki Bölgeli Federe Devlet Düzenini» 
kurdurmayı başardı isek, Ortak Pazar'la Yunanistan 
ilişkilerini de böyle zınk diye durduracak güç bizde 
vardır. Meraklanmayın böyledir bu, bunu biz yaparız 
tarih yazar. Bu böyle olur, olacaktır da, göreceksi
niz de. 

Sayın Bakan, 
O itibarla, endişelerinize katılmamak elden gel

mez; ama bu katılmak size hak vermek anlamını taşı
maz. Bir tek anlam taşır. Bu, sizi tarif etmeye, gücü
nüzün ne olduğunu göstermeye, yapamayacağınız işin 
ne olduğunu belirtmeye yarar ve yapacağınız bir tek 
şeyin, derhal yok olmanın çaresini aramak Olduğunu 
bize söyletir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. ( C H. P. sıraların
dan alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gündoğan. 
Sayın senatörler, bize yapılan müracaat sırasına 

göre söz sırası Sayın Ahmet Tahtakılıç'ındır. 
Buyurunuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gruplar yok mu, 

Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Başka yoktur efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O halde bende

niz istirham edeceğim. 
BAŞKAN — Grup adına mı efendim?.. 
ÖMER UCUZAL (EsMşehir) — Eve* efendim. 
BAŞKAN — Bize müracaatınız başka şekilde idi. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır, son söz 

olarak istemiştim. Şimdi ben de Grup adına söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 
Sayın Tahtalkıhç 132 nci madde gereği budur, özür 

dilenin. 
Sayın Ucuzal, aynı şeyi sizden de rica ediyorum; 

lütfen Saym Bakanın konuştuğu konu çerçevesinde 
kalsın sözleriniz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bildiğiniz gibi, geçen Sah gününün gündeminde, 
bir gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamınız; Başkanlık
tan da Bitlis Senatörü olarak söz isteyip huzurunuza 
geldi ve gündem dışı konuşan arkadaşımızın ileri sür
düğü hususlara cevap vermeden önce, seyahat dönü
şü Yüce Heyetinize malumat vermeyi demokrasinin 
icabı sayarak huzurunuzda hepinizin dinlediği mese
leleri dile getirdi. 

Sayın înan bu konuşmasını, her ne kadar gün
dem dışı cevap vermek üzere geldiği sırada yapmış 
ise de, Başkanlık Divanında bulunan yazısında «Bit
lis Senatörü» olarak söz istemiş, dönüp dolaşıp mese
lenin bu noktaya getirilmesini düşünerek böyle 
bir talepte bulunmuş idi; ama konuşmasını bitirip kür
süden ayrılırken Sayın Başkanın kendisine yapmış ol
duğu bir soru hitabına Bakan olarak yaptığını ilâve 
ederek kürsüden indiler. 

Değerli arkadaşlarını; 
Saym İnan, demokratik nizamın icabı olarak, 

demokratik bir ülkenin Hükümet Üyesi olarak Yüce 
Heyetinize bazı malumatlar verdi Bu malumatların
dan dolayı huzurunuzda kendilerine grup olarak te
şekkürlerimizi arz ederiz. 

Bir tavsiyede bulundu. Ortak Pazar ülkelerine gi
dip döndüğünü; (Yoksa Saym Cumhuriyet Halk Par
tisi Grup sözcüsünün ifade ettiği gibi, dış yardım ara

mak nıaksadiyle değil.) Vaktiyle imzalanan ve bugün 
zamanı geldiği için anlaşmayı tamamlamak üzere, 
gereken bir işlemi yapmak üzere gittiğini de konuş
masında açıkladı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Avrupa Ekonomik Topluluğunda Parlamento ola

rak gruplarımızı temsil eden değerli üyelerimiz var. 
Avrupa Konseyinde Parlamentoyu temsil eden değer
li gruplarımızın değerli üyeleri var. Saym tnan'ın ko
nuşmasını dikkatle takip eden ve dikkatle okuyan 
arkadaşlarım göreceklerdir ki, Parlamentoyu temsi
ldi giden arkadaşlarımızın, Yunanistan Parlamento
suna dahil gönderdiği heyetlerin çalışmasiyle bizim 
arkadaşlarımızın çalışması arasında bir ahenk kur
ma ve böylece memleketimizin gereken imkânlarım 
karşılıklı diyalogla o ülkede dile getirmenin çabasını 
sarfetti. Yoksa Sayın Gündoğan'ın ifade ettiği gibi, 
biz hiç bir yere şu veya bu talepte bulunmaya değil, 
şu veya bu yerden hiç bir şekilde hakkımızın dışında 
bir şey beklemeye gitmedik. 

Çok arzu ederdim ki, Cumhuriyet Halk Partisi
nin sözcüsü bu kürsüye gelsin, niye geldiği, ne şekil
de olduğu, ne maksatla söylendiği gibi birtakım, 
kendi ifadeleriyle kuşku altına sokacak samimî bir 
beyanı bu hale getirmesin... 

Ortak) ' Pazarla Türkiye'nin arasındaki tutum, 
1977 Türkiye'sinde kurulmuş olan Hükümetin tutu
mu değildir. Ortak Pazar ülkesine girebilmenin gay
reti ve çabası 14 yıl evvel 1963'îerde başlamıştır. Or
tak Pazar ülkesine girip girmemenin münakaşası ve 
mücadelesi o zaman yapılmıştır. «Beş yıl daha uza
tılsın geçici dönem veya şudur; Ankara Protokolü
dür...» gibi şeyler burada görüşüldü. Her muamele 
yapdırken, her antlaşmaya girme imkânı sağlanır
ken, girildikten sonra yapılan bütün muamelelerde, 
gayet açık söylüyorum sevgili arkadaşlarım; muhale
fet o gün de, bugün olduğu gibi, ışık tutma değil, 
yardımcı olma değil, sadece kendi görüşünü empoze 
etme ve yapılan hizmetleri değerden düşürme yolu
nu aramıştır. Nitekim Saym tnan'ın ortaya attığı gö
rüşü dahi küçültme, tahrip etme yolundaki bugünkü 
tutumu gibi... 

Şimdi, Sayın Başkan ikaz buyurdu. Dün Başkan
lık Divanımızda bu meseleyi görüşmüş, gündemin bi
rinci maddesine almaya karar vermiş ve arkasından 
da görüşmelerin, Bakanın konuşmasında temas ettiği 
hususlar içinde kalmasını kararlaştırmış. Ortada bir 
karar var, Saym Başkan celse açılır açıknaz ikaz 
buyurdular; ama gelin görün ki, şimdi Sayın Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü zabıtlara neler geçirdi: 
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5 Haziran seçimlerinden sonra Parlamentoyu biz, 
Adalet Partililer olarak ve Hükümet olarak Başkan-
sız bırakmışız... (C. H. P. sıralarından «Yalan mı?» 
sesleri) Yalan... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — 229 var 
öbür tarafta, öyleyse Başkanınızı seçin. 

CAHlT DALOKAY (Elâzığ) — 214'ü çıkardı
nız mı?.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim karşılıklı ko
nuşmayın. 

Lütfen Sayın Ucuzal şahıslara hitap etmeyin 
Umumî Heyete hitap edin. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, ben hangi arkadaşımın 
şahsına ne dedim?.. Soru sordular, sorana bir şey 
söyledim ve doğruyu söyledim. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Sakarya) — Yalan 
söyledin. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Seçtiğiniz Baş
kanın adını söyleyin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen bu şekilde müza
kere olmuyor. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — O size yakışır. Eğer... 

BAŞKAN — Yapmayın efendim, rica ederim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bu Yüce Senatonun çatısı altındaki değer
li üyelere yalan söylemek yakışıyorsa, o söz sahibi
ne yakışır, bize değil. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Çok ayıp edi
yorsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim karşı
lıklı konuşmayın. 

Lütfen siz de konunun içine girin efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Hükümet her zaman huzurunuza gelmeye, 
her meselede açık alınla hesap vermeye hazırdır. Şim
di geleceksiniz buraya, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunda olan bir durumu ele alacaksınız; öldürmeler
den, yaralamalardan, ezici pahalıhktan, topyekun 
halkın ezilişinden söz edeceksiniz... 

Arkadaşlarım, meseleyi dağıtmayın, meseleyi to
parlayalım, memleketin neye ihtiyacı varsa, onu yap
maya çalışalım; ama bunları sayarken, bu öldürmele
rin içinde, yaralamaların içerisinde, ezici pahalılıkla
rın içerisinde, daha saydığınız nice hususların içeri
sinde acaba sizin yardımınız ne oldu?... Öldürmeler
de, yaralamalarda; teker teker meseleleri alırsak, Tür
kiye'de partilerin yeri ortaya çıkar. 

Ezici pahalılık... 1974 senesine bizi götürmeyin. 
1974 senesinde Hükümet oluşunuzun haftasına Dev
letin ürettiği malların 7 anamaddesine siz yüzde 100, 
yüzde 300 zammı yaptınız. 

BAŞKAN — Lütfen Umumî Heyete hitap edin 
Sayın Ucuzal. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, onlar söyleyecekler biz 
susacağız... Yok böyle şey efendim. 

BAŞKAN — Şahıslara yapmayın da Umumî He
yete yapın lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şahıslara bir şey söylediğim yok, bu gru-
pa söylüyorum. O grup söyledi, o grupa söylüyo
rum. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Biz 50 
yaptıysak, siz 70 yaptınız. 

BAŞKAN — Susunuz efendim, oturduğunuz yer
den konuşmayın... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şayet siz bizi, Avrupa ve Amerika yolla
rında kredi aramada görüyorsanız, herhalde bunun 
müsebbibi biz değiliz sevgili arkadaşlarım. Daha 20 
günlük Hükümet olduğunuz Temmuz ve Haziran 
ayının içerisinde gelip Maliye Bakanlığının başına 
oturan arkadaşımızın yaptığı konuşmalarda arayın: 
«Türk Maliyesi sıfır altına düştü» diyen, «Maliyemiz 
iflâs etti» diyen, «Türk Devleti battı» diyen sizin ara
nızdan Maliye Bakanı olan kişi. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Doğan 
çocuğa tuz bulamıyoruz. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — 7 milyar lira 
emisyon yaptınız 20 gün içinde. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Siz ha
tırdınız, doğru söylüyor. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ama bu, «Battı» dediği, «İflâs etti» dediği 
Maliyenin kasasından da 983 milyon lirayı Cumhu
riyet Halk Partili belediyelere taksim eden yine o Ma
liye Bakanı. İflâs eden kasadan 983 milyon para çı
kar mı? 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Matbaadan çıktı on
lar, matbaadan; Sizin matbaanızdan çıktı onlar, kâğıt 
para onlar... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ucuzal. 
Sevgili arkadaşlarım, bu şekilde müzakere olmaz 

efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sevgili arkadaşlarım; 
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Matbaadan para çıktığım, basında sizinle beraber 
ben okudum; 20 günlük Hükümet döneminizde 7,5 
milyar lira parayı sizin matbaanız bastı. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Yok canım!.,. Be
raber mi bastınız? Akşam beraber mi bastınız?... 

SADETTİN DEMtRAYAK (Aydın) — Siz gör
dünüz mü? Kalıpçı mısınız orada yoksa?... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ucuzal lütfen cevap 
vermeyiniz efendim, konuşmanıza devam buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, arkadaşlarım ne söyleye-
ceklerse söylesinler; dinleyip konuşacağım. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim, ri
ca ediyorum. 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Zemin ha
zırlarsa cevap veririz gayet tabiî. 

BAŞKAN — Beyefendi çok konuşuyorsunuz siz 
ama... Durmadan konuşuyorsunuz. 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Zemin ha
zırlıyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Haklı 
olarak konuşuyor ama.... 

BAŞKAN — Rica ederim, siz de hak veriyorsunuz 
üstelik: Buyurunuz Senatonun halini o zaman... Nasd 
idare edilir bu müzakereler efendimi? Lütfen rica edi
yorum. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Arkadaşlarım, 

Meselelerimizi ciddiyetle ele alalım. Birbirimizi 
itham ederek bir yere varamayız. Nitekim, yıllardan 
beri de bir yere varamadığımızı görüyoruz. 

Şu kürsüden ben zaman zaman 14 yıldır, yine bu 
taraftaki arkadaşlarımızdan istirham ettim. Hepimiz 
bu memleketin çocuğuyuz. Bu memlekete hizmet edi
lecekse, bu millî irade bizi seçerek buraya gönderdiy
se biz hem millî iradeye saygılı, hem milletimizin tü
müne saygılı olarak bu milletin meselelerini hallet
meye mecburuz. 

Geldiniz konuştunuz; konuşmanıza göre cevap ve
riyorum, ben kimseyi itham etmiyorum. 

«27 yıl bu memlekete ne yapmışız?...» Demokrat 
Partili olarak, Adalet Partili olarak 27 yıl bu raem-
lektc yaptığımızı saymaya burada ne günler, ne ge
celer kâfi gelmez. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Baştan memleketi ha
tırdınız. 

SADETTİN DEMtRAYAK (Aydın) — 27 Mayıs
ta hesabı görüldü onların. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bu memlekette, 27 yıl evvel işbaşından ay
rılanlardan ne aldık; 27 sene sonra buraya nasıl gel
dik bunları hepiniz biliyorsunuz: 

Susuz köy, okulsuz köy, yolsuz köy, yoksul köy 
aldık; ama bugün bize gösterin bakalım bu 70 bin 
küsur yerleşim yerinden kaç bin tanesinde bu saydık
larımın nesi eksik. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — 70 bin 
yerleşim bölgesi yok; 30 bin yerleşim bölgesi var. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Tahtakıhç; siz neden sinirleniyorsu
nuz? Bizden çok eskisiniz... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Hiçbir şey 
söylemedim ben. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ucuzal, lütfen 
şahıslara hitap etmeyiniz, rica ediyorum efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Ucu
za!, ben hiçbir şey söylemedim; şimdi kürsüden söy
leyeceğim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — E, yerinizden fırladınız oturdunuz. 

(C. H. P. sıralarından «Sefalet getirdiniz, sefalet» 
sesleri). 

Arkadaşlarını; 
«Sefalet» kelimesinin yerleşeceği yer 1950'den ön

cedir Aııadoluda, 1950'den sonra bu sefaleti kovmak 
kin nice insanlar ömrünü çürüttü, nice insanlar da 
bu memlekette ipe gitti. Geliniz yapmayınız bunu. 
istirham ederim. 

Bugün Anadolu baştan başa asfalt yollarla birbi
rine bağlanmıştır. Hangi şehrimiz var da yolu asfalt
sız? Soruyorum size hangi şehir var ki bugün enter-
konnekte sistemden şu ışığı almıyor, bu sisteme gel
memiş? 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — 27 yıl sonra memle
keti ışıksız ve susuz bıraktınız. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Peki, size soruyorum: Bu 27 yılın içerisin
de sizin hangi taşın üstünde taşınız var değerli ar
kadaşlarım? Biz taşın üstüne taş koyarken mütema
diyen gelip eteğimizi çekersiniz. 

ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Evvelâ 
sen varsın!... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Evet ben varım sayın arkadaşım. Hizmet 
ederek geldim, onun için alnım açık hesap veriyo
rum huzurunuzda. 
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SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — 1973 se
çimleri 1977 seçimleri bu hizmetimizin değerini gös
terdi. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Gördük... 

BAŞKAN — Sayın senatörler, yapmayınız böyle, 
bu şekil, müzakere şekli değildir. Lütfen sabırlı olu
nuz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Mükerrer oylarla, on defa oylarla... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir dakika efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — ... Bu memleketin neresinde seçimin nasıl 
yapıldığını bugüne kadar ağzımızı açıp söylemiyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen efendim. 

ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Söyle, 
bildiğini söyle. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bir dakika efen
dim, bir dakika rica ediyorum. 

Fikret Gündoğan Bey burada konuşurken müsa
maha ettik, kimse de bir şey söylemedi. Siz burada 
koro halinde, konuşan hatibe böyle yaparsanız bunu 
nasıl idare edeceğiz; lütfen bunu da ortaya koyunuz? 
Bu şekilde olmasını arzu mu ediyorsunuz, ben bunu 
anlayamıyorum? Burası Cumhuriyet Senatosudur ar
kadaşlar, burayı koruyalım. 

Lütfen bırakınız efendim, sizin de sözünüz varsa 
söz veririz, gelirsiniz şu kürsüden konuşursunuz. Lüt
fen şu kürsüden konuşma âdetimize dönelim, bunu 
âdet edinelim. Oturduğumuz yerden idare edilmez bu. 

FEVZÎ ÖZER (Muğla) — Yalnız Sayın Başkan, 
hatip konuya dönsün. 

BAŞKAN — Efendim, mevzuun içine sokmak 
için hepsine gayret ediyorum, görüyorsunuz. 

Sayın Ucuzal, lütfen efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım; 

Defalarca bu kürsüde, dış meselelerimiz ele alın
dığı zaman, Grupuma mensup değerli arkadaşlanm 
ve bakan arkadaşlarım olarak her zaman rica ettik 
biz muhalefete; iç meseleleri dış meselelere karıştır
mayalım ve biz Adalet Partisi olarak bunun örneğini 
20 Temmuz 1974'te verdik, ama biz de sizden bir şey
ler bekliyoruz: «Siz gideceksiniz, yıkılacaksınız, bil
mem ne olacaksınız...» 

Arkadaşlarım, biz sizin oyunuzla gelmedik. Eğer, 
Hükümet olduysak millî iradenin ekseriyetine sahip 
oylarla geldik, oturduk; zorla gelmedik. 

20 . 10 . 1977 O : 1 

I NURHAN ARTEMİZ (tzmir) — Bir günde öyle 
I gideceksiniz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
I vamla) — Efendim, bizi göndereceklermiş!... Ne de

mek bu?... Kim gönderecek?... Yarım yamalak «Halk 
I gönderecek...» E, bekleyin, halkın göndereceği gün 
I daha 1981 yılının içerisinde. Niye sabrınız taşıyor, 

daha 1977'de iken?... 

I BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen toparlayın efen-
I dim; lütfen toparlayın. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
I vamla) — Sayın Başkanım; 

I Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün buraya ge-
I lip söylediği her söze cevap vermek mecburiyetin-
I deyim; ama siz takdirinizi böyle kullanıyor, sözümü 
I kesmemi istiyorsanız, size de bir noktada... 
I BAŞKAN — Sözünüzü kesmiyorum. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
I vamla) — Saygı duyarak, sözümü keseceğim. 
I Meseleyi Sayın inan buraya samimî bir duygu içe-
I risinde getirmiştir. Bunu bir tutamak yaparak birta-
£ kim lâfları Cumhuriyet Halk Partisinin gelip burada 
I yanlış, yalan kamuoyuna intikal ettirmeye hakkı yok

tur. 

I Yine, sözümün başında söylediğim gibi, biz içe-
I ride ve dışarıda aziz milletimize açık alınla hizmet 
I eden bir partiyiz. Hükümetimiz de günün ağır şart-
I larına rağmen bu yükü göğüslemeye gelmiştir. Sizin 
I uyduracağınız birtakım lâflarla Hükümeti kötüleme-
I ye veya Hükümetin çekilmesine imkân bulamayacak-
I siniz. Ne zaman 226 oy bulunursa, o zaman Anayasa-
I ya ve İçtüzüklere uyarak çekiliriz. Biz içeride ve dı-
I şanda milletin bütün meselelerini göğüsleyip götü-
I rüyoruz. Yeter ki, bizim arabamıza çomak sokma-
I yın. Gidip bizi, Avrupa'da, falan filân yerde jurnal 
I etmeyin. 
I Saygılar sunarım. (A. P. sıralanndan alkışlar.) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
I Sayın Ahmet Tahtakılıç, buyurunuz efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş-
I kan, sayın senatörler; 
I Sözüme başlamadan evvel, Adalet Partisi Grup 
I Sözcüsünün adımı söyleyerek benim, herhangi bir ko-
I nuşmasma oturduğum yerden bir karşılık verdiğim 
I hakkındaki kanaatinin gerçek dışı olduğunu söyleye-
I yinı. Bîr yanılgı yaptılar; o yanılgıyı bir defa açıkla-
I yayım. 
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Arkadaşlar; 
Devlet işi, hele Parlamento ve Senato düzeyinde 

her şeyden evvel ciddiyet ister. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Çok doğ

ru. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Takdiri

nizi sonra söylersiniz. 
Şimdi, Parlamentonun bir kanadında Başkan se

çimi konusu askıya alınacak, Senatoda, oradan bir 
kanun gelmiyor, bir teklif gelmiyor diye susku halin
de bulunacak; Hükümet Parlamentoya herhangi bir 
konuda ne bir kanun teklifi zorunluluğunu duyacak, 
ne de gelip bir açıklama yapmak zorunluluğunu du
yacak... Böyle bir karanlık içerisinde Senato Dışişleri, 
Ortak Dışişleri Komisyonu eski Başkanı ve şimdiki 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kâmran înan bu 
karanlığa gelip tesadüfen bir çakmak çakacak... «Te
sadüfen» kelimesine iyice parmak basarak söylüyo
rum. Nitekim, Adalet Partisi Grupu Sözcüsü, «Kâm
ran înan buraya bir sözlü soruya cevap vermek üze
re çıktı; fakat parlamenter anlayışı onu coşkuya ge
tirdi, yaptığı bir gezi hakkında da Parlamentoya de
mokratik açıklamada...» 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, çok affedersiniz, 
sözünüzü kesmek için söylemiyorum, zabıtlara yan
lış geçmesin. Sayın İnan o gün.. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ben Ucu-
zal'a cevap... 

BA,ŞKAN — Tashih edeyim. Hayır, hayır tamam; 
siz haklısınız. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Siz haklısınız. Ben, başka yönden 

açıklayayım. 
Sayın İnan'ın o gün Başkanlık Divanına verdik

leri önerge tamamen bu Lüksemburg ve Ortak Pazar 
ile; yani bu gezi ile ilgili idi. Önergenin aslı bu. Sa
yın UcuzaPın anlattığı gibi değil. 

Sayın İnan sözünü bitirdikten sonra, bir celse ev
vel Sayın Niyazi Ünsal'm gündem dışı konuştuğu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili bir ko
nuya da cevap vermek hakkı istedi ve kendisine söz 
verdik. 

Mesele böyledir efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — O halde, 
Sayın Başkan; 

Bu açıklamanız, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Sayın Kâmran İnan'ı, Devlet işlerini birbirine ka
rıştırmak suretiyle küçülten bir müdahaledir. Sebep? 

Hiç bir parlamentoda hiç bir bakan, herhangi bir 
dışişlerinin bir konusu hakkında açıklama yaparken, 
konuyu orada bırakıp da, «Geçenlerde de ben yok
ken bir sözlü soru yapılmış, orada benim adım geç
miş» diye cevap verdiği andan itibaren iş sulanmıştır. 
Şu açıklamanız dahi Senato müzakerelerinde, dışişle
ri konusunda bir konuşma, görüşme açılırken işin ne 
kadar ciddiyetsiz bir şekilde ele alındığını ispatlama
ya kâfi. 

BAŞKAN — Efendim, yine yanlış anladınız. Me
seleyi lütfen vuzuha kavuşturalım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ben hiç 
bir müdahaleden çekinmem. 

BAŞKAN — Beyefendi, müdahale etmiyorum; 
Ahmet Bey müdahale etmiyorum, zabıtlara yanlış 
geçirtmeyelim. 

Efendim, Kâmran İnan Beyin bizden istediği söz, 
gündem dışı konuşma, bu dış gezisi ile ilgili ve alâ
kalı idi. Bitirdi onu. Onu bitirdi efendim. Ondan son
ra döndü Başkana; gündem dışı bir celse evvelki ko
nuşma ile (Ki, Enerji Bakanlığı ve kendisi ile alâkalı 
olan bir konu idi) ilgili olarak da söz verdim kendi
sine. Yani meseleyi böyle birbirine bağlamayın lüt
fen... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar; 

Konuyu böyle alırsanız, bu Parlamento görevini 
yapamaz. Bunu sonra bir elverişli zamanda... 

Arkadaşlar; 
Şu, 10 Ekim tarihli Son Havadis Gazetesidir. Bu 

geziye çıkmadan evvel Sayın Kâmran İnan, Parla
mentoyu da aşarak, kamuoyuna dış politika hakkında 
açıklamalar yaparak göreve başlamıştır. Müsaade 
ederseniz, bu görüşmeleri açıklayacağı için, bu yap
tığı beyanatın tırnaklarla çizilmiş ve herhangi bir şe
kilde doğrulanmasına veya düzeltilmesine gerek gö
rülmemiş şekilde bir büyük açıklama ile başlamıştır. 
Konuyu, dış politika konusunda temelinden alalım. 

Bakınız Sayın İnan bu Son Havadis Gazetesine 
verdiği beyanatta... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Tahtakılıç, ba
şından alın lütfen, beyanatın tümünü bitirin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — O orta
sından alırsa, siz başından alırsınız. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Müsaade 
edin Sayın Bakan. Bakanların biraz daha dikkatli ol
ması lâzımdır. Zatıâliniz zaten Dışişleri Komisyonu 
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üyeliğini de karıştırdınız, şimdi de zoraki Bakanlığı
nızı karıştırıyorsunuz. Müdahale etmeyin... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne demek 
bu? Sen Başbakan mısın, Hükümet misfn be?.. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakıhç, böyle yapmayın, 
siz eski parlamentersiniz beyefendi. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bırakınız 
efendim... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bu adam 
Hükümet midir?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

zoraki hükümetler kendileridir. 
BAŞKAN — «Zoraki Bakan» diye bu tabir kul

lanılır mı efendim?.. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O kahra

manlıklar eskidenmiş, geçti şimdi onlar. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efendim, 

müsaade ederseniz cevap versinler, ben zoraki oldu
ğunu ispatlayayım. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 

ORHAN ATAULLAH ÇALIŞ (Bolu) — Sayın 
Başkan, Başkanlık Divanının aldığı karar dahilinde 
konuşsunlar. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Başkanlığın kararı içinde kalacağım. Ko
nunun bir milim dışına çıktım. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sizin ko
nuşmalarınız Hükümeti ilgilendirir aslında. Siz Hükü
met misiniz? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Zaten Hü
kümetin bulunması lâzımdı. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hükümet 
misiniz siz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bir dakika. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Hüküme

ti denetlemek göreviyle buraya geldik. 
BAŞKAN — Beyefendi, cevap vermeye mecbur 

değilsiniz. Sayın Tahtakıhç lütfen siz konuşmanıza 
devam edin efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Arkadaş
lar;... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sabırlı 
olun. 27 Mayıs'da sabrınız olmadığı için istifanızı 
vermiştiniz, burada sabır gösterin. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Efendim, 
anlamadım... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — 11 Ma-
yıs'da sabrınız olmadığı için istifa etmiştiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 21 Mayıs' 
tan sana ne?.. 27 Mayıs'îa mı korkutacaksın?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendini, karşılıklı konuşma
yın. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Övünüyor 
musun 27 Mayıs'îa? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Tahtakıhç 
' lütfen. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar; çok ciddi bir müzakerenin içindeyiz. Bakı
nız nasıl birtakım doğrulara varacağım. Lütfen dinle
yin. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 27 Mayıs 
kahramanları... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Dış poli
tikadaki açıklaması... 

ORHAN ATAULLAH ÇALIŞ (Bolu) — Sayın 
Başkan, bu değildi. Başkanlık Divanı kararı dahilin
de konuşsunlar lütfen. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efendim, 
dış seyahate çüuyor. Bakın 10 Ekim tarihinde seya
hate çıkıyor. 

BAjŞKAN — Efendim, dış politika i!e alâkalıdır. 
Lütfen dinleyelim efendim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Abesle 
iştigal ediyor. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Türkiye' 
nin çok önemli dış meseleleri bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Aynı şeyi söyledi, tamam. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim. Başkan, af buyurun, zatıâliniz ne 
takdir etmek, ne tembih etmek mevkiinde değilsiniz, 

BAŞKAN — Takdir etmiyorum, tembih de etmi
yorum, lütfen sadede davet ediyorum efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın hatip, 
bu konu kahramanlık yaratacak konu değil. Kahra
manlık anlatacaksanız anlatın da dinleyelim. Anlatın 
ne anlatacaksanız. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bu sıkıntı
ları da daima teşkilât aşacaktır. Bu dış meseleler bü
tün iyi niyetlerimize ve Hükümetlerin gayretine rağ
men bir nevi kilitlenme manzarası gösteriyor. Konu 
öyle sağlı - sollu konuşacak bir şey değil. Bakınız ne 
derecede dış politikanın güç durumda olduğunu söy
lüyor. Ben şimdi Dışişleri Bakanımızın da kendileriyle 
beraber burada bulunmasını çok temenni ederdim, 

[ Devam edeceğim... 
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ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Soru önergesi 
verin gelsinler efendim. Bunun usulü var, yolu var. 
Kaçmış gibi bir durum yok. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bu gibi ki
litlenme hallerinde başvurulan diplomaside Hükümet
lerin kullanabileceği iki nokta vardır : 

Birisi; kilidi anahtarla açmak, yani müzakereci bir 
yolîa, yumuşak bir metotla, barışçı bir yaklaşımla aç
mak, Türkiye bunu 2,5 - 3 yıldan beri devamlı bir 
şekilde uygulamak istemekte, gerek Kıbrıs millî dava
sına siyasî bir çözüm bulunması yolunda, gerek Yu
nanistan'la mevcut diğer ihtilâf sahalarında, gerek bu
nun bir nevî uzantısı şeklinde bulunan Amerika Bir
leşik Devletlerinin kongresinin koyduğu ambargonun 
kaldırılmasında bu metodu gayet büyük bir soğuk
kanlılıkla, sabırla ve devlet anlayışıyle yürütegelmiş-
tir. Buna rağmen netice alınmamıştır. Türkiye am
bargo altında bulunurken, Yunanistan'a sınırsız silâh 
ve tecavüz silâhları da dahil olmak üzere verilmekte-
dii1. 

Bitmedi. İkinci metodu izah ediyorlar : «Bu gi
bi durumlarda Hükümetlerin başvurabileceği ikinci 
şık kalmaktadır.» Demek ki, birisi 3 yıldır denenmiş, 
netice alınmamış. O zaman ne yapacaksın?.. Bakınız 
Kâmran înan bu hususta da fikirlerini ortaya koyu
yor : 

«Öyle sanıyoruz ki, çok yakın bir tarihte Türkiye 
kilidi taşla kıracak...» 

Arkadaşlar; 
Bu ölçüde devam eden bir açıklama ile Sayın 

Kâmran İnan, bu bize, «Sonra özelliklerini açıklaya
cağım», demesine çıkıyor. Şimdi kilidi kırmak üzere 
mi çıktı, anahtarı tekrar işletmek üzere mi çıktı?.. Bu
rcu, Hükümetten aldığı görevdir; elbette buradaki açık
laması Hükümetin bilgisi içindedir. Çünkü bir Ba
kan, hele kendi alanında olmayan bir konuda, görev 
almadıkça Parlamentoda açıklama yapamaz. NATO' 
ya giriyor, Ortak Pazar hakkında konulara değiniyor, 
hatta işi evirfp = çevirip Parlamentonun mesuliyetine 
yüklüyor... Dlyormuşki dostlarımız : «Efendim, siz 
gelip dertlerinizi söylemezseniz biz nereden bilece-
ğ-İZi'..» 

Arkadaşlar; 
Türkiye'nin Brüksel'de 3 Büyükelçisi var. Bu 3 

Büyükelçilikten bir tanesinin, özellikle görevi Ortak 
Pazar konularıdır. Genel işlerle görevli Büyükelçi de, 
elbette genel vazifesi içerisinde bu konularla ilgilidir. 
NATO konuları üzerinde ayrıca görevli bir Büyükel
çisi var, 

Şimdi, bir hükümet üyesi tasavvur ediniz ki, bir 
konuda Hükümetin ne yaptığını, ne yapacağını Parla
mentoya izah etmiyor, «Aah!» diyor, «Yunanistan 
mütemadiyen adamlar gönderiyor...» 

Ben, milletlerarası konularda Parlamentonun ge
niş ölçüde yaklaşımlar aramasına, geniş ölçüde vazi
fesini, misyonunu yerine getirmesine taraftar bir in
sanım. Fakat, Hükümet gelir de, «Biz durdu, sizin 
meselelerinizi siz gelip söylemezseniz...» 

Sayın İnan'ın, bu sözü bana bir hatıramı canlan
dırdı : 

Bir zaman Rize'de görevliydim, bir genel müfet
tiş geldi, «Niye siz buradan 3 sandık elma ile 4 san
dık portakal alıp Almanya'ya; bizim portakalımız, el
mamız vardır diye gitmiyorsunuz?» dedi. Affedersi
niz, dalkavukluğa ben ne isabet buyurayım. Halbuki, 
Almanya bizim portakalımızı da, limonumuzu da bilir. 
Belçika bizim Ortak Pazar ilişkilerimizi biliyor. Kon
sey var, assamble var, büyükelçiler var. Her an Hü
kümet bu işlerle Avrupa memleketleri, Altılar veya 
Dokuzlar çerçevesinde ilişki halinde. 

Bir bakan gelir de, efendim, 3 ncü Anlaşma yürü
müyor; Mayıs'ta anlaşma yapılmış.*. 

Hükümetin mesul adamı sıfatıyle Hükümetten va
zife alıp buraya geldiğinize göre, Mayısta onaylanan 
anlaşmanın niçin işlemediğini evvelâ siz bize açıkla
yın ki, Parlamento olarak bize düşen bir görev varsa, 
onu biz yerine getirelim. 

Siz dönüp de, ah, Parlamentodan bir kaç üye da
ha gitse de, mütemadiyen, Yunanlıların yaptığı gibi, 
biz de orada dertlerimizi, meselelerimizi, ağabeyler bi
liyorsunuz, bizim falan malımız var, satamıyoruz, fa
lan... 

Arkadaşlar; bunlar, Sayın Kâmran İnan bunu dün
ya ölçüsünde bilir, «Alaturka» diye maalesef adı kon
muş düşünce tarzı. 

Bir Hükümet üyesi Parlamentonun karşısına çı
kıp... Ha! Hükümet buna ihtiyaç hissediyorsa, kendisi 
iyi niyet heyetleri içinde bulunmuştur, iyi niyet heyet
lerinin teşkili lâzımda, iyi niyetli bir iyi niyet heyetiy
le Avrupa'da yeniden Parlamento düzeyinde birtakım 
ilişkiler kurmak gerekiyorsa, onu Hükümet üyesi sı
fatıyle Başbakanlıktan Parlamentoya teklif gelir, ken
dileri önerirler, elbette Hükümette de bunları müza
kere etmişlerdir, bu iş yapılır. 

Fakat 1977 senesinin 17 Ekimi günü Lükscm-
burg'a, Belçika'ya yaptığı bir geziden sonra bir bakan 
gelir de, ayakta hal çaresi bekleyen meselelerimizi bu 
tarzda bir Parlamento havası içerisine koyup ve ken-
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dişinin sözcülerinin açıkladığı gibi, sırf bir sözlü soru
ya cevap vermeden evvel bir giriş yapmak hevesiyle 
yaparsa o memleketin işleri, başka neden aramaya 
lüzum yok arkadaşlar, temelinden bozuk demektir. 

Evvelâ kendilerinden şimdi rica ediyorum; Lük-
semburg ve Belçika seyahatlerini Hükümet içinde el
bette açıklamışlardır, bizden evvel. Hükümetten bir 
görev almışlar mıdır? «Gidin Senatoya, bu görüşünü
zü açıklayın. Kabahat, parlamenterlerimizin üzerinde
dir. Çünkü Yunanlılar fırsat bulup, mütemadiyen 
orayı kolaçan ediyorlar, akşam girip sabah çıkıyor
lar, meselelerini anlatıyorlar, biz daha meseleleri
mizi...» 

Arkadaşlar; oradaki büyükelçilerimizin görevi, 
zannederim, bizim meselelerimizi sorumlu kimselere 
anlatmak. Nitekim, sayın İnan, Devre Başkanı Belçi
ka Dışişleri Bakanı ile yaptığı temastan ne sonuç al-
dığını burada açıklamamıştır. O halde, bu konuşma 
bir dışişleri konusunda Parlamentoya bilgi verme ko
nuşması değil, Kâmran İnan, iki sıfatını da kullanmak 
gibi bir şeyle; sırf Senato Dışişleri Komisyonu Baş
kanı sıfatıyle gelip bize hikâye-i ha! etmek gibi bir 
durumun içine düşmüştür. Ne zaman bir memlekette 
hükümetler böyle bir ciddî dışişleri konuşmasını bir 
sözlü soruyu cevaplandırmak gibi bir nedenin başlan
gıcı yaparsa, ne zaman bir memlekette bir konuyu... 
Şimdi ben, Sayın Kâmran İnan'dan rica ediyorum; 
Dış'şleri Bakanımız Amerika'da en az 20 küsur dev
letin dışişleri bakanlarıyle görüştü. Gazetelerden aldı
ğımız haberlere göre, Amerika Dışişleri Bakanının bi
rinci, ikinci derecedeki sorumlularıyle görüştü, Ne ol
du; şu seyahate çıkarken bahsettiği ambargo ne oldu?.. 
Bu ambargo, (Bu yazıda diyor ki) «Bir Küba'da kal
dı, bir bizde kaldı» diyor. Çok dikkate şayan. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kalksa ne olur?.. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Müsaade 
edin Niyazi Bey. 

Arkadaşlar; 
O halde Parlamentoya rica ediyorum... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen ne 

söylüyorsun? Evvelâ kalksın mı, kalkmasın mı? 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aldıklarınızı ne 

yaptınız? 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, lütfen karşılık
lı konuşmayınız. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aklın yetmiyor, 
cahilliğini ortaya koyma. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ya... Senin 
ak'.sn eriyor da bizimki ermiyor... 

f BAŞKAN — Lütfen susun efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Arkadaş

lar.. 
I NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — 30 senedir aldınız 

da ne oldu? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Senatodan 

rica ediyorum; bu açılmış konuyu ciddî bir mesele ya
palım. 

| AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hep tepe-
j den baktınız millete be. Arkadaşlarınız da tepeden 

baktı Yassıadadakilere hep tepeden baktığınız gibi. 
BAŞKAN — Doktor bey, lütfen efendim. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Günah ya

hu. Gülersiniz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Kuyruk 

acısı mı var? 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kuyruk 

I acısı yok; olsa olsa sizde olur. 
I AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Sayın ar

kadaşlar; benim önerim var; önerim. 
BAŞKAN — Dinleyelim efendim, dinleyelim lüt-

I fen. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Muhalefet 
ettiniz 50 sene. İsmet Paşayı yerdin, Cumhuriyet Halk 
Partisini yerdin. 

i BAŞKAN — Lütfen efendini, rica ederim, otur
duğunuz yerden bu nasıl konuşma. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hayatın
da muhalefetten başka ne yaptın? Memlekete ne ver
din? Ne reçete verdin? Reçeten var mı? 

BAŞKAN — Sayın Doktor, lütfen. 
i Sayın Tahtakılıç, lütfen. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar, önerim var önerim. Ben buraya, kürsüye 

i bir maksatla çıktım. Dışişleri konusunda isteyerek, 
j istemeyerek bir müzakere açılmış bulunmaktadır.. 

Sayın Başbaikanın ve Sayın Dışişleri Bakanının da 
bulunacağı bir oturumda.. (C. H. P. sıralarından; 
«Ya usul» sesleri) 

Müsaade buyurunuz. Her zaman karar verebi-
j lir. Bırakınız o usul meselelerini. Parlamento şu ası

da reye müracaat eder, karar verir. Bu konunun, Baş
bakanın huzuru ile devam edilmesine karar verir. 

j Parlamentonun varlığını, parlamenterliği sıfıra i?ı-
dird?ğiniz andan itibaren geride hiç bir şey kalmaz, 

J sizler de kalmazsınız, bizler de kalmayız. 
Onun için rica ediyorum; dışişleri konusunda bîı 

I görüşme açılmış bulunuyor. Bu görüşme, Ortak Pa-
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zar üişküeriînizi ve bu ilişkiler çerçevesinde NATO 
ilişkilerimizi içine alan ve bir Bakan tarafmdan baş
latılmış bir görüşmedir. Bu görüşme nedeniyle Türk-
kiye'nin dünya dengesi içerisindeki durumunu, NATO 
içerisindeki durumunu, AET içerisindeki (Ortak Pa
zar içindeki) durumunu içerisine alan bir genel müza
kere açılmak üzere, ben bir önerge vereceğim. Bu ve
sile ile Başkanlıktan, Başbakanı ve Dışişleri Bakanım 
çağırmasını rica edeceğim. Sayın Kâmran İnan şey et
mesinler, belki bu açddamayı yanmak üzere görev al
mışlardır. Onu da şimdi kendileri kürsüye çıktıkları 
zaman, dışişleriyle ilgili Senatoda açıklama yapmak 
görevi Hükümet tarafından bana verildi, diye açıklar
sa; ben öîeki davetlerini, o zaman, dışişleri mevzuunu 
böyle NATO'ya biraz daha gidip gelsek de sıcak iliş
kiler kursak; kahve içsek, çay içsek de dertlerimizi 
anlatsak, diye konuyu ciddiyetinden uzaklaştırıcı bir 
tutumdan kurtaralım. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın İsmail İlhan, buyurunuz efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

İki gün evvel Sayın Kâmran İnan'sn bu yüce kür
süden vermiş okluğu bilgi doîayısıyle açıhmş olan gö
rüşme nedeniyle söz almış bulunuyorum. 

Esas konuya değinmeden evvel, Türkiye'de sene
lerden beri muhalefet tarafından gerek gazete, basın 
ve gerekse halk içinde devamlı olarak dile getirilen 
biı- konu vardı «Hükümet, bilhassa dış ülkelerle yapı'-
Izn temaslar hakkında bilgi vermemektedir, bu ko
nuda kamuoyunu açıklığa kavuşturmamaktadır.» de
niliyordu. Bence burada Kâmran İnan'm göstermiş 
olduğu bu hareket, bugüne kadar yapılmış olan bu 
tenkitlere bir cevaptır ve diğer bakanların da bu ka
bil temaslar neticesinde muhalefete, Parlamentoya na
sıl bilgi vermesi Sazım geldiğine çok açık, önemli bir 
örnektir. 

Gerçekten bugünkü bu müzakereden sonra, ben 
bundan sonra, öyle pek bir babayiğit bakanı göreme
yeceğim. Kâmran Bey gibi samimi, ciddi olarak bura
ya gelsin böyle konulan dile getirsin.. Çünkü, samimi 
olarak dile getirilen bu konuyu bu şekilde burada; 
kusura bakmayın, politik bir konu olarak dile getir
dik, eleştirdik. Yani, bence konu, esasında kendi ko
nusunun dışına kaçmıştır. Benim kanaatim budur ba-
ğrmsız bir kimse olarak. 

j Sayın Kâmran İnan gerçekten çok önenıli konula
ra parmağını basmıştır. Sayın Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil iki sene evvel Amerika'da bulundu
ğu zaman, elimizde bulunan kadronun yetersiz olduğu
nu ve kalifiye elemanın olmadığsm Dışişleri Bakan i 
olarak söylemişlerdir, basma intikal etmiştir. 

Sayın Niyazi Unsal Bey Parlamentonun bir tem
silcisi oüarak Meksika'da bulunduğu parlamentolar 
arası bir toplantıda Türk Parlamenterleri olarak lisan 
bakımından yetersiz olduklarını dile getirerek asil ve 
büyük bir şekilde hareket etmek suretiyle istifa etmiş
tir ve kendi yerine lisan bilir bir elemanın seçilmesini 
istemiştir. 

Bir Amerikalı profesör, «Türkiye'den giden tem
silciler Türkiye'yi tanıtamıyorlar» diye söylemiş. Hat
ta hatta bir film artisti dahi bu konuyu dile getirmiş
tir. 

Şimdi, haliyle Kâmran Bey Hükümet tarafından 
mı görevlendirilmiştir veyahutta kendisi mi gitmişîjı-
diye, bu hususta bir cevap verecek durumda değilim; 
fakat her halde Hükümet tarafından gönderilmiş ol
malı ki, bu konu hakkında orada araştırmalarda bulu
nabilsin. 

Sayın Başkan, Sayın Senatörler; 

I NATO, Parlamentolararası Birlik, AET ve Av
rupa Konseyinde Türkiye'yi temsil eden parlamen
terlerin kendi görevlerini yerine getirmiş olup olma-

! diğı meselesi de haliyle bizi ilgilendiren bir konudur. 
Bugün gerçekten bu konuyu, daha doğrusu Türkiye'yi 
dışarıda temsil konusunu ben genel haflarıyle üç k«s-
ma ayırmak isterim; 

1. Dışişleri Bakanlığıyle ilgili çaîtşma sahası, 
! 2. Çeşitli nedenlerle ülke dışına gitmiş olan Türk

lerin oradaki görevleri. Bunların içinde araştırma ne
deniyle gitmiş olan profesörler ve teknik elemanlar da
hil. 

3. Türkiye'yi, Meclislerimizi temsiien oraya gön-
derilen arkadaşlarımızın oradaki görevleri. 

i Sayın Züya Müezzinoğlu, Sayın Cihat Baban yini 
aynı konuya değinmek suretiyle, Türkiye'nin bu hu
sustaki çalışmalarını tenkit etmiş ve haklı görüşleri 
d'!e getirmişlerdir. 

Bir sene tam manasıyle, diğer yılda dört ay Avru
pa Konseyinde çalışmış bir arkadaşınız olarak değin
mek istediğim konu bilhassa üçüncü kısımdır. 

Dişjşleri Bakanlığının Türkiye dışındaki çalışma
larım hep bilirsiniz, burada bu konular üzerinde ge-

| rekli sözler söylenmiştir, ben sadece bu konuda bir 
] noktaya değineceğim; bunu da dile getirmiştim. Ba-

410 — 
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na Viyana'da Başbakan Brouno Kreisky davetinde bir 
Avusturya Parlamenterinin karısı şunu sormuştu ki, 
bu kadın üniversite mezunudur, kocasının yanında; 
«İsmail, şimdi bizim Avusturyalı erkeklerimiz bedbaht 
durumdadır. Çünkü, 1683'te siz Türkler Viyana!yı aî-
mış olsaydınız, bunlar dört kadına kadar evlenme im
kânına sahip olurlardı. İşte siz alamadığınız için, Avus
turyalı erkekler bu durumda haliyle bedbaht durum
dadır.» diye söylediler. 

Şimdi, Dışişleri Bakanlığının Türkiye'yi temsil ba
kımından bu belki tam bir misal olamaz; ama hâlâ 
üniversite mezunu bir Yiyanalı hanun Türkiye'de Türk 
erkeklerinin dört kadına kadar evlendiği kanaatında-
dır. 

Yine Avrupa Konseyinde Afrika'dan gelmiş olan 
15 gazeteci (Ki, bunların çoğunluğu Arap memleket
lerinden gelen gazetecilerdir.) benden şunu sordular; 
(Bilhassa sizlerin nazarı dikkatini celbetmek istiyo
rum) «Sizde Arapça yazılmış olan Kur'anı Kerim 
kalkmıştır, Atatürk tarafından Lâtin harfleriyle yazıl
mış oîan Kur'an okutulmaktadır.» 

Şimdi, ben size Dışişleri Bakanlığının bu hususta
ki çalışması hakkında iki misal verdim. Bu tam ma-
nasıyle bir misal olmasa bile, hiç olmazsa bir bilgi 
verebilir. 

Sayın Başkan, kıymetli senatörler; 6-7 sene Avru
pa'da kaldım. Facit hesap makinelerinin, ton bantı ve 
ve ses alma cihazlarının özel bavullarla Türkiye'ye ak
tarıldığını biliyorum. Avrupa'ya gezmek için gidenle
rin, dönüşüerinde özel bavullar içinde Facit hesap ma
kinelerinin gümrükten kaçırarak getirdiklerini biliyo 
rum. 

Memleketimizi haliyle temsil bakımından gerekli 
görevlerinin yapılmamış olduğunu, hatta hatta bir öğ
retim üyesinin eşinin kocasıyle münakaşa yaptığını çok 
iyi biliyorum; 150 mark verip kitap aldığı için. 

Şimdi, daha çok önemli olan ve bizi ilgilendiren 
üçüncü konuya değineceğim: Millet temsilcilerinin; 
Yani hem Cumhuriyet Senatosu ve hem de Millet 
Meclisi üyelerinin NATO, Avrupa Konseyi Parlamen-
tolararası Birlik ve AET'deki tutumları. 

Arkadaşlarım, 13 seneden beri Avrupa Konseyin
de üye olanları biliyorum, bir tek konuşma yapmamış
lardır. Bu işin bu seneye kadar ciddî olarak ele alın
madığını da hepiniz biliyorsunuz. Yine hepiniz çok 
iyi biliyorsunuz ki, kulis faaliyetleri yapmak suretiyle 
hangi çalışmalar içine girdiğimizi. Bununla şunu de
mek istiyorum; Parlamento olarak bu husustaki gö
revimizi bu yıla kadar yapmamış bulunuyoruz. Bu yıl 
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] C. H. P. konuya önemle eğildi, üç profesör seçti, A. P. 
ve diğerlerinin de aynı şekilde konuya eğildiğini zan
nediyorum. 

Şimdi, esas bu konunun önemli kısmına değinece
ğim. 

Yüce Senato, dört senedir Avrupa Konseyinin si
yasî parti gruplarına mensup olmayanlarla ilgili üye 

i seçimini yapmamaktadır. Parti gruplarında Avrupa 
Konseyine, AET'ye, NATO'ya ginnek için her türlü 

j faaliyeti gösteren partiler, burada siyasî parti grup-
I Sarına mensup olmayanlarla ilgili seçim için kati suret

te ilgi göstermemektedir. 
Hemen değineceğim; burada söylemek istemiyor

dum, bugüne kadar da şahsımla ilgili bir konu olduğu 
için söylemekten çekiniyordum; ama burada söyleme
ye mecburum. 

Sayın senatörler, siz bundan evvelki dönemde son 
birleşimde Sayın Başkanımızın yardımıyla beni seçti
niz, gönderdiniz. Bunu çok utanarak söylüyorum; ama 

i o dönemde ben Avrupa Konseyinde dokuz parlamen
terin toplam çalışmasından daha fazla çalışma yaptım. 
Özür dileyerek söylüyorum, bunu belgelerle ispat et
meye hazırım ve bir tanesi de kalkıp «Hayır efendim, 
İsmail yalan söyledi.» desin. Benimle ilgili olduğu için 
özür dileyerek ve utanarak bunları söylüyorum. Peki, 

I cevabı ne oîdu? Ben en çok niçin utanıyorum biliyor 
musunuz? Avrupa Konseyinde bulunan, Fransızlar. 
Norveçliler ve aynı zamanda Yunanlılar, «Acaba İs
mail'in kabahati neydi, niçin seçilmedi..» demezler 
mi?.. Devamlı olarak Türkiye'nin sorunlarım dile ge
tiren bir şahıs olarak titiz bir şekilde orada çalışmanın 
mükâfatı ne oldu? Seçim yapılmadı. 

Bir misal vermek suretiyle sözlerimi bitiriyoruın. 
Strasburg'tayız, arkadaşlara haber verildi; «Pazar 

günü bütün Avrupa Konseyi üyeleri Belediye Başka
nı tarafından geziye davet edilmiştir.» dediler. Arka
daşlarımız buradalar, bilirler. «Bütün gezi ücretleri 
Stra^burg Belediye Başkanına aittir.» dendi. Ben şöy
le düşündüm: Pazartesi günü önemli bir konu var. 
(Özür dilerim, bizimle ilgili bir konu olduğu için bu 
hususa temas ediyorum. Biz Parlamento olarak göre
vimizi yapmış mıyız?.. Bu nedenle bu hususu dile ge
tiriyorum.) Pazartesi günü mutlaka Yunanlılar söz 
aîırlar. Ben pazar günü 70-80 sayfalık Fransızca ve 
İngilizce raporu eleştirmezsem, okumazsam, tetkik et
mezsem, Pazartesi günü cevap verme imkânına sahip 
olamayacağım dedim ve kendi kendime geziye katıl
mama karan aldım. O gün; yani pazar günü oturdum 

] 18 saat çalıştım ve Pazartesi günü Yunanlılarla tele-
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vizyonda da gösterilen mücadelede söz alma imkânına 
sahip oldum. 

Şimdi belirtmek istiyorum kusura bakmayın; kaba
hatim ne idi? 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Seçelim seni.. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Benim seçilmem 

şart değil; ama niçin bir üyemiz eksik gidiyor, niçin?.. 
Onun için; NATO, Parlamentolararası Birlik, AET 
ve Avrupa Konseyine gereken önemi göstermemiz lâ
zım. 

Biraz şahsımla ilgili bir misal verdim, özür dile
rim sizden; fakat konuyu daha belirgin bir halde gös
termek için söz aldım. Yunanlılar gerçekten konulara 
önemle eğiliyorlar, lisan bilenleri gönderiyorlar ve ha
liyle devamlı olarak orada bulunuyor, takip ediyorlar. 
Yunanlının bir gece otele verdiği para 240 Franktır. 
Belli otellerde kalmaya mecburdurlar. Ben para bakı
mından herhangi bir şikâyette bulunmuyorum; yorga
nımıza göre ayağımızı uzatmamız lâzım. Yalnız, se
çimlere önem vermemiz gerekir. Bilhassa bağımsızlar
la ilgili, siyasî parti gruplarıyle ilgili seçimler dört se
nedir gereğince ve önemle ele alınmamıştır. 

Sizleri hürmetle selâmlar, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Sayın Besim Üstünel buyurun efendim. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

İki gün önce Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı İnan'm, burada yaptığı bazı açıklamalar üzerin
de şahsım adına kısa bir konuşma yapmak istiyorum 
ve bu konuşmamın sonunda Sayın Bakandan bazı ko
nularda yeni açıklamalar yapmasını rica edeceğim. 

Sözlerime başlarken Sayın Bakana içten teşekkür
lerimi sunmak istiyorum. Gerçekten hepimiz Sayın 
İnan'a teşekkür borçluyuz. İki nedenle teşekkür borç
luyuz sanıyorum; bunlardan bir tanesi kendisinin Yü
ce Senatoya gösterdiği saygı ve demokrasi anlayışı 
doüayısıyledir. Dileriz ki, bütün diğer Kabine ve parti 
üyeleri de bu Yüce Senatoya gereken saygıyı göster-
rîn!er ve bu demokrasi anlayışı içerisinde ülke sorun-
Icrnn burada konuşmak, en azından bilgi vermek lüt
fün d a bulunsunlar. 

Teşekkür borcumuzun ikinci nedeni; Sayın Baka-
E5iî dsş yardım bulmak için yaptığı dış temaslar hak-
kmda bilgi verirken, Kabine üyesi diğer arkadaşların
dan çok farklı olarak son derece ölçülü ve hatta biraz 
da örtüüt davranarak bize bazı hususları sunmuş oî-
maüarmdandir; ama hemen bu teşekkür girişinin ar-
Lassndan bir üzüntümü de belirtmek istiyorum. Bu 

J Sayın Bakanla ilgili değildir. Sayın İnan'a gerçekten 
i teşekkür borçluyuz; ama burada tartıştığımız konular 
I Sayın Bakanm gündeme getirdiği dış yardım, Ortak 
I Pazar karşısında Türkiye'nin tutumu, bu tutumdaki 
i uyuşukluk, bizim Avrupa Parlamentosunda veya diğer 
I siyasal topluluklarda, Platformalarda Türkiyenin ya-
I rarlarım yeteri kadar savunamamamız.. Bütün bu so-
I runlar ciddî ülke sorunlarıdır; ama bu ülke sorunlarıy-
I le dış ilişkilerle birinci derecede sorumlu olan Bakan 
I Dışişleri Bakanıdır. Eğer, Sayın Çağlayangil bugün gö-
I revini bırakıp Sayın İnan'a Dışişleri Bakanlığını dev-
I retmemiş ise, buraya gelip oturması, bu müzakereîe-
I ri dinlemesi ve burada sorulacak sorulara cevap ver-
I mesi, açıklık getirmesi gerekirdi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Denktaş 
I la beraber görev başındadır. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

I Bu kadar dış işlerin tartışıldığı bir Senato toplan-
I tısında arasıra Ankara'ya ziyarette bulunan Dışişleri 
I Bakanının hem de tesadüfen burada olduğu günlerde 
I Senatoya gelmemesi, Senatoya karşı büyük bir saygı -
I sızldchr ve demokrasi anlayışının, diğer meslektaşı olaü 
I Sayın İnan'dan çok farklı olduğunun en büyük kanı

tıdır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne yapalım?.. 
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım; 
Sayın Çağlayangil, yalnız bugün değil, çok önemli 

I temaslar yaptığı Birleşmiş Milletler toplantılarından 
döndüğü zaman da gelip bize bilgi vermez; yalnız Se
natoya değil, Meclise de bilgi vermez. Çünkü, milletin 
temsilcilerine değer vermez. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hükü
mete verir mi?.. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Hükümete iza
hat verdiğini de tam olarak bilemiyorum; ama sanmı
yorum. 

Yine, Sayın İnan'm bize gösterdiği iyi örneğin baş
ka bakanlar tarafından da benimsenmesini yürekten 
isteriz. 

Örneğin, Sayın Maliye Bakanı Bilgehan Washing-
ton'a gitti, temaslar yaptı, Uluslararası Para Fonunun 
toplantılarına katıldı. 43,7 milyon dolar almak için 
yapmadığını bırakmadı. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Koç Hol
ding 245 milyon dolar aldı. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Bilmiyoruz, ya-
1 ni söylentilerden, yazılanlardan bakıyoruz, 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizin tahribatını
zı örmeik için aldı. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Birtakım açıkla
malarda bulundu, o açıklamaları erken ve ileri açıkla
malar olarak Para Fonu yetkilileri tarafından ziyau 
edilmeye çalışıldı. 

Acaba, bütün bu konularda Sayın Maliye Bakanı, 
Cumhuriyet Senatosuna, Yüksek Heyetimize değer 
verip, gelip bizi hiç aydınlatmak ihtiyacını duyma
dı mı?.. Neden o, bu ihtiyacı duymuyor. O, demokra
si anlayışında medenî bir gösteriş yapmıyor da, sa
dece Sayın İnan'la yetinmek zorunda kalıyoruz?.. 
Bunları sormak sanıyorum ki, hakkımızdır. Bunları, 
Sayın İnan'ı güç duruma düşürmek için söylemiyo
rum; ama yürekten diliyorum ki, bu Hükümet, hükü
met olacaksa ve başımızda kalacaksa.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kalacak, kalacak 
kuşkun olmasın. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — ... lütfen çağdaş 
demokrasi anlayışını benimsesin ve Sayın İnan'm gös
terdiği iyi örneği tekrar ederek gelsin burada en azın
dan Parlamentomuzun bu kanadının çalışmasını, ülke 
sorunlarına eğilmesini, Türk kamuoyuna birtakım bil
gilerin buradan sunulmasını mümkün kılsınlar. 

Dtğerli arkadaşlarım; 

neler söylediğimizi dinlemesi ve ihtiyaç duyarsa da çı
kıp ek açıklamalar yapması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın İnan'ın yaptığı açıklamalara ikinci nedenle 

teşekkür etmemiz gerektiğini söylemiştim. O da, dış 
yardım bulma çabalarını anlatırken, kendi ifadesidir; 
sanıyorum ki, Adalet Partisi Grup Başkanı adına bu
rada konuşan Sayın Ucuzal, konuşmayı ya iyi dinleme
miş veya zabıttan okumamış, Onun için, «Saym Ba
kanın dış yardım bulmak için gitmediğini..» söyledi. 
Oysa, açıkça zabıtlarda var; gitmiş, Avrupa Yatırını 
Bankasının yetkilileriyle görüşmüş ve «90 milyon he
sap birimi veya bugünkü değeri ile 110 milyon dolar
lık bize yapacağınız yardımı onaylamaya gerek kal
madan yahut da önceden yapsanız nasıl olur?..» de
miş. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «110 milyonluk 
kredi acele olarak geçirilsin.» diyor. Bu kafayla Ma
liye Vekilliği yaptın. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Kendi İfades;. 
Hatta «Başka yardımlara, başka kredilere öncülük 
yapsanız nasıl olur?..» demiş. Kendi ifadeleri var bu
rada, okurum isterseniz. Bunları yaptığına göre Sayın 
Bakan, dış yardım konusunda temaslar yapmış, dış 
yardım bulmaya çalışmış. Bu ayıp değil ki burada in
kâr ediyorsunuz. Ayıp olan Türkiye'yi bu duruma dü
şürmektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
a'kışlar.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz düşürdünüz, 
siz jurnal ettiniz, evet, tarih yazıyor bunların hepsj-
ni!.. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Ona da gelece
ğiz Sayın Ucuza!, hiç merak etme. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önce Sayın İnan'a övgümüzün nedenlerini açıkla

yalım, sonra siz;n söylediklerinize yanıflarınıızı su
narız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz bu memlekette öyle başbakan yardımcıları 

gördük ki, öyle Dışişleri bakanları gördük ki, yurt 
dışına yaptıkları hemen her geziden sonra dönüp, 
«Bir milyar dolar aldım geldim.» diye beyanatlar 
çektiler. Saym Çağlayangil 1970'te, 10 Ağustos Deva
lüasyonundan hemen sonra VVashington'dan yeni dön
müştü, Basına demeç verdi; «Devalüasyonu yaptık; 
ama onun karşılığında bize bir milyar doîar yardım 
vaat ettiler.» diye. Buna kimse inanmazdı; ama o bu 
demeci verdi ve biz de gözledik; ne bir milyar dolar 
geldi, ne bir şey.. 

Dış yardım ve AET konusunda konuştuğumuza 
göre, buraya yalnız Sayın Maliye Bakanının ya da Sa
ym Çağ?ayangil'in gelmesi gerekmezdi. Hepimiz bili
yoruz ki, Ortak Pazar konusunda Hükümetin en yet
kili sözcüsü Sayın Erbakan'dır; Erbakan ortada yok. 

Ortak Pazar konusunda birtakım iddialar ortaya 
atılıyor, «Yunanistan tam üye olmak üzere ve Türkiye 
büyük bir ilgisizlikle bizi öyle bir duruma düşürüyor 
ki, ileride bizden hesap soracaklar.» deniyor. Sayın 
İnanın kanısı bu. Eğer bu kamda ise, o zaman bu gö
rüşünü burada Sayın Erbakan'ın da dinlemesi, bizim 
ne söyleyeceğimizi dinlemesi ve Bakanlıklarararası 
Ekonomik Kurul Başkanı olarak burada bizim söyle
diklerimizden bazı şeyler öğrenmesi veya onlara ce
vap vermesi gerekmez mi?.. Nerede Saym Erbakan?., 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Karaca
bey Harası'nda. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Ekonomik ko
nularda, Başbakan Yardımcısı «Kalkınma ve ekonomi 
benden soruhır.» arkasından da «Devalüasyona ben 
karışmam» dedi. Bu anlayış içinde olan bir Başbakan 
Yardımcısının bile buraya gelip bu konuların tartışıl
dığı bir celsede oturuma katılması ve en azından bizim 
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Arkasından, daha yeni, geçen sene biliyorsunuz, 
sekiz on ay önce Sayın Erbakan İtalya'ya gitti, dön
dü, «Bir milyar dolar getirdim.» dedi. Arkası yok. 
«Kendisi muhtac-ı himmet dede».. İtalya, altı milyar 
dolar açığı var, dışarıdan, Para Fonundan o da Tür
kiye gibi maalesef para dilenmek zorunda; Türkiye'ye 
bir milyar dolar kredi açacakmış!.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başkası için 
«Dilenmek» kelimesini kullanmayın Profesör. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Ama, bu sorum
suz beyanlardan Sayın İnan kendisini kurtarmıştır, 
kutlamak istiyorum. Sayın. İnan bize gelip çok ölçüsüz 
ve sorumsuz beyanlarda bulunabilirdi, biz de «Her 
halde bir bildiği vardır.» deyip susardık; ama bunu 
yapmadı; Sayın İnan, sadece yaptığı temasları ölçü
lü bir şekilde anlattı. 

Burada sadece biraz örtülü gördüğüm için bir açık
lama rica edeceğim Sayın Bakandan. «Avrupa Yatırım 
Bankası yöneticileriyle şunları görüştüm ve bazı pro
jelere, finansmanına öncülük etmelerini istedim ya
hut daha önce, dördüncü yahut üçüncü yardım pro
tokolüne göre, Üçüncü Malî Protokol Mayıs ayında 
imzalanmış, henüz onaylanmamıştır, bunun çerçeve
sinde yatırımların yapılması için onaylanmayı bekle
meden bir girişimde bulunabilir misiniz dedim.» dedi
ler. 

Türkiye'nin sıkışık durumdan kurtulması için bir 
destek istemiş; ama bu kadarını söylüyor. Ölçülü ol
duğu için gerçekten kendisine teşekkür borçluyuz; 
ama bize bu talepleri karşısında karşı tarafın nasıl bir 
tepki gösterdiğini, olumlu mu davrandığını yoksa 
olumsuz bir tutum içinde mi olduğunu, yoksa onların 
da başkaları gibi, «Para Fonunun raporuna bakarız, 
gözümüz Washington'dadır, Washington göz kırpar
sa Türkiye'ye yardım yaparız, kırpmazsa yapmayız». 
tutumu, davranışı içinde mi olduğunu açıklamalılar. 
Eğer bu konuda bize ek bilgi verirlerse geleceğimiz 
hakkında daha çok aydınlanmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakanın değindiği bir başka konu, «İlgisizlik» 

suçlaması. Genellikle Türkiye'nin Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun Akdeniz'e yayılması konusundaki 
yeni politikasına ilgisiz olduğunu söylediler. Yuna 
nistan'ın Ortak Pazara tam üyeliği kollusunda yaphğ» 
girişimden Türk Dışişlerinin ilgisizlik içinde davrandı
ğını söylediler. Kıbrıs konusunda Yunan kulisinin ak
tif olduğunu ve bu konuda bizlerin pasif kalışımızı 
söylediler; yani ilgisizlik veya duygusuzlukla suçladı
lar. Banlasın büyük bir kısmı haklıdır arkadaşlar, iti-

j raf edelim; ama dikkat buyurursanız bütün bu ilgisiz
likler, bütün bu uyuşukluklar, Birinci Cephe Hüküme
tinin; yani Sayın Demirel'in Başbakanlığa oturduğu 
dönemin ilgisizlikleridir. Çünkü, Yunanistan'ın tan? 

I üyelik için başvuru tarihi (Kendi konuşmasından alı
yorum.) 12 Haziran 1975; yani Sayın Demire! Dörtlü 

I Koalisyonun Başbakanı olarak iktidara oturduktan 2 
1 ay sonra. Demek ki, 2-3 ay sonra Yunanistan başvur-
j muş, A. P.'nin sorumluluğunda olan Dışişleri Bakanlığı 
I bir davranış, bir tutum almış ve o günden bugüne Av-
j rupa Ortak Pazarına Yunanistan'ın tam üye olması 
I konusunda Türkiye gereken tepkiyi, gereken önleme 

çabalarını göstermemiş, eğer göstermesi gerekiyorsa, 
J göstermemiş; gerekmiyorsa o zaman Sayın İnan ko-
I zunu Sayın Çağlayangü'le ve Demirei'le paylaşsın. 

Çünkü, bu bir polıtikaysa, bilinçli olarak saptanmış 
bir polıtikaysa bu politikadan dolayı Sayın İnan'm 
suçlaması gerekenler bu parlamentodakiler, bu Sena-

I todakiler değildir. Bu politikayı saptayan birinci Cep-
I he Hükümeti, ve o politikayı devam ettiren İkinci Cep

he Hükümetidir; onun başı ve Dışişleri Bakanıdır. 

Kıbrıs konusunda Yunan kulisine karşı pasif oldu
ğumuz söylendi. Sanıyorum ki, bu konuda da Sayın 
Bakan ufak bir yanılgı içindedir. Çünkü sözünü etti
ği Avrupa Parlamentosu sadece Dokuzlara açık olan 
bir parlamentodur; yani Türkiye'nin Avrupa Parla
mentosunda üye bulundurması olanaksızdır. 

I Avrupa Konseyinde 10 temsilciliğimiz vardır. Onun 
i altısı şu anda var, diğerleri maalesef Adalet Partisini 
] yönetenlerin tutumu dolayısıyle Parlamentomuzun di-
j ğer kanadı çalıştırılmadığı için, Başkanını ve Başkan

lık Divanını seçmediği için tamamlanamamaktadır, 
seçilememektedir. Benden evvel konuşan değerli ar-

I kadaşımızın seçilememesi gibi, onlar da Geçilememiş
tir. Dolayısıyle biz oraya eksik bir kadro ile gitmek zo
runda kalıyoruz; ama Avrupa Parlamentosuna hiç bir 
şekilde biz üye olarak veya gözlemci olarak gideme
yiz, Yunanistan da gidemez. Bildiğim kadar (Eğer 

yanılıyorsam, Sayın Bakan beni düzeltsinler;) Yu
nanistan da gidemez. Bence Saym İnan'm yamlgısı 
olsa olsa Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosunu 
karıştırmış olabilir ya da Yunanlılar üye olmadıkları 
halde, gözlemci olmadıktan halde Avrupa Parianıento-

j sunun kulislerine girip özel çabalanyie veya oradaki 
Büyükelçilik mensuplanyle faaliyette bulunmuşlardır, 
Bunu da yine yapmıyorsa, Dışişleri Bakanlığını suç
lamamız gerekir. (Çünkü, biz sizlerin oylanySe Avru
pa Konseyine atandıktan, seçildikten sonra, ben kendi 

I şahsım adına söyleyeyim, iki kere Assamble toplantı-
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sma, Nisanda ve 10 gün Önce Ekim Toplantısına (En 
önemli toplantıları ekimde olur, 9 günlük toplantı) ka
tıldık ve bu toplantılarda ben şahsen ve diğer arka
daşlarım, Adalet Partisinden ve C. H. P.'den arkadaş
larım hepimiz son derece aktif idik. Bütün toplantılar
da aşağı yukarı söz aldık, konuştuk, müdahale ettik 
ve çok önemli bir raporu, Türkiye'nin dışarıdaki işçi
leri; yani Avrupa'daki Türk işçilerinin ileride çok 
a'eyhine olabilecek bir raporu son anda yaptığımız ko 
nuşmalarla ve daha önce yaptığımız kulis çahşmalany-
le büyük bir yenilgiye uğrattık ve önledik. Bu ve bu-
HE benzer Yunanlıların yaptıkları konuşmaları karşı
ladık, kulislerini önledik. 

Bir yeni demokratik ülkenin, Avrupa'da yeni doğan 
bir demokrasinin, İspanya'nın Avrupa Konseyine alın
ması için gereken çalışmaları, konuşmaları yapük ve 
bu konuda çeşitli uçlardan birtakım önleme çabaları 
verdi. Bu çabaları önleyecek kulis çalışmalarına katıl
dık ve böylece gerek kendimize ileride Avrupa Konse
yinde destek olabilecek bir başka Akdeniz ülkesi, so-
runlan bize benzeyen Portekiz gibi, İspanya'nın da 
bize katılabileceği daha etkili bir grup haline gelme
mizi sağlayacak bir yeni üyenin gecikmeden Avrupa 
Konseyine alınmasını sağlayacak çalışmaları yaptık, 
gerekse Yunan kulisini etkisiz kılacak çalışmaları yap
tık ve dolayısıyîe sanıyorum ki, bu konudaki görevi-
ınizi yapabildik. Ama, Sayın İnan'ın üyesi bulunduğu 
Adalet Partisinin yöneticileri, himmet edip Parlamen
tomuzun öbür kanadını da çaîıştırırlarsa, oraya da 
Br-;!;an seçtirirîersc ve dolayısıyîe orası çalıştıktan 
sonra dört üye daha bize katılırsa, bu çalışmalarımı
zı daha etkin bir şekilde yürütebileceğimize kaniim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakandan benim sormak istediğim soru şu, 

önemli bir soru : Sayın Bakan, üç önemli sıfatı aynı 
zamanda üzerinde taşımaktadır. Önce, bu Yüce Sena
tonun bir üyesidir. İkinci sıfatı, Adalet Partisi Genel 
İdare Kurulunun seçilmiş üyesidir. Aynı zamanda da 
Bakanlar Kurulumuzun değerli bir üyesidir. 

Bu üç sıfauyle, burada yaptığı uyan konuşmasını 
(Ki, bence çok yararlı olmuştur) üç değişik yerde ya
pabilirdi. Acaba, burada yapmadan önce Sayın Bakan 
Adalet Partisi Genel İdare Kurulunda, Türkiye'nin, 
Yunanistan'ın Ortak Pazara tam üye olma çabaları 
karşısında pasif kaldığı konusunu, buradaki açıklığı 
ve acıîığıyle dile getirmiş midir, getirebilmiş midir, 
buıiE karşı ne tepki görmüştür? 

Yine Sayın Bakan acaba Adalet Partisi Senato 
Grupunda veya Ortak Grupunda, burada yaptığı ko

nuşmayı yapıp, kendi Grup arkadaşlarını daha önce 
uyarmış mıdır, uyarmamış mıdır.? 

Nihayet, Bakanlar Kurulunda ortak sorumluluk ol
duğuna göre, bu ortak sorumluluğu paylaşacak birisi 
olarak acaba burada yaptığı önemli açıklamalrı ve 
uyarılan yapmış mıdır, yaptırılmış mıdır? Kendisine 
bu imkân verilmiş midir, verilmemiş midir? Yaptıysa 
ne tepki almıştır? Acaba tersine mi tepmiştir? Ortak 
Pazar konusunda söylediklerine ortaklarından bir kıs
mı ters tepki göstermiş midir, göstermemiş midir? Ya
hut Dışişleri Bakam, «Sen bu işlere ne karşıyorsun» 
mu demiştir? Yani, bence Sayın Bakanın bu konudaki 
yerinde ve haklı girişimini daha önce üç değişik ku
rulda; Adalet Partisi Grupunda, Adalet Partisinin mer
kez karar organında (kendisi burada üyedir ve bile
diğimiz kadarıyle de etkili bir üyedir) ve nihayet Ba
kanlar Kurulunda yetkili bir üye olarak yapmış mı
dır? Yaptıysa bunun tepkisi, sonucu ne olmuştur? Bu 
konuda eğer bize bilgi vermeyi uygun göürlerse, uy
gun gördükleri kadar bilgi vermelerini rica ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi daha fazla uzatmadan bir konuya daha 

değinerek toparlamak istiyorum. 
Sözlerimin başında da söylediğim gibi, Sayın İnan 

m demokrasi anlayışına biz de katılıyoruz. Burada, ba
kanların Hükümet adına veya bakanlıktan adına ge
lip seçmenleri, onların seçtikleri millî irade temcilci-
lerini aydınlatmaîan gerekir. Onlardan yön almaları, 
işaret almalan gerekir. Kendi felsefelerine göre ülke
yi yönetmeye devam etseler bile, «Acaba karşımızda
kiler ne düşünüyor?» diye onlann tepkilerini almaları 
gerekir. 

Biz Sayın İnan'ı, demokrasiyi içine sindirmiş bir 
değerli üyemiz olarak kabul ediyoruz; ama görüyoruz 
ki, Sayın İnan'ın Grup Sözcüsü olan Sayın Ucuzal, 
maalesef aym demokrasi anlayışını bir türlü bet:mse-
yememiş; bir türlü demokrasiyi içine sindiremem'ş. 
Tıpkı Genel Başkam gibi, ne söyleseniz, «Eyvah, bizi 
jurnallediler» deyip ortaya çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın Üstüne!, şimdi ikinci bir du
rum yaratacaksınız; ismen bahsediyorsunuz, sör hak
kı doğuracaksınız. Lütfen dikkat ediniz efendim. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Peki efendim, 
uyarınıza teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Adalet Partisi Grup Başkanı, benim Maliye Ba

kanlığım sırasında yaptığım açıklamaları eleştirerek, 
beni «Türkiye'yi, Türk Hazinesini, Merkez Bankası
nı dünyaya jurnal etmekle..» suçladı. Aslında benim 

— 415 — 



C. Senatosu B : 88 2Û . İO ; 1977 O : 1 

yaptığım jurnal etme falan değildi: Sadece, dünyanın 
bildiğini, bütün dünya bankalarının raporlarına yaz
dığım kendi seçmenlerimize de söylemekti. Dolayısiyle, 
demokrasi görevimi yapıyordum, bana verilen hizmet 
görevini yerine getiriyordum. Ama, onlar suçüstü ya
kalanmış olmanın yarattığı kompleks içinde birtakım 
hezeyanlar içine düştüler ve o günden beri de zaten if
lah olamamışlardır. Ne söyleseniz, «Eyvah bizi jurnal 
ediyorlar.» deyip çıkıyorlar. 

«Jurnal» bir yabancı deyimdir. Buna yanlış anlam
lar vermek mümkündür; onlara yeni anlamlar yükle
mek mümkündür. Eğer, benim yaptığımı muhakkak 
bir yabancı deyimle; yani «Jurnal» gibi yabancı bir 
deyimle söylemek gerekiyorsa; sanıyorum buna jur
nalcilik değil, afişe etmek demek gerekir. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Afişe başka, jur
nal başka şey. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Yani, bir kişi
nin durumunu sergilemek, gözler önüne sermek demek 
gerekir. Yalnız benim yaptığım şey aslında ne biridir, 
ne de öteki; ne jurnalciliktir, ne afişçiliktir; afişe et
mektir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yalnız, 
gayrî ciddî bir şey. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Benim yaptığım, 
sadece ülke sorunları hakkında; ülkemizin, Maliyemi
zin, Hazinemizin, Merkez Bankamızın 2,5 yü içinde 
içine düşürüldüğü içler acısı durum hakkında kendi 
halkıma, kendi vatandaşıma bilgi vermekten ibarettir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Bunu «Jurnal
cilik» diye suçlayacağınıza, ortaya konan rakamların, 
gerçeklerin böyle olmadığını çıkan rakamlarla söyle
yin. Bunu söyleyemediğiniz için, bir komplekse düşe
rek ne söylense, «Jurnalcilik» deyip çıkıyorsunuz. 
Başkasının bildiğini, yedi düvelin bildiğini vatandaşı
mızdan niye saklıyorsunuz? Gerçekleri vatandaşınıza 
söyleyin ki, arkadan ondan fedakârhk isteyebilesiniz. 
Bugün aldığınız tedbirler karşısında halkın gösterdiği 
tepki eğer şiddetli ise, bunun nedeni sizin bugüne ka
dar örtbas etme zihniyetiniz, her şeyi güllük gülistan
lık gösterme davranışınızdır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İşte jurnalcilik 
bu. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — «Madem lie; 
şey güllük gülistanlık gidiyordu, niçin benzine bu ka
dar zam yaptın?» diyorlar, «Niçin köprüye bu kadar 
zam yaptın?» diyorlar, haklı olarak vatandaş soru
yor. 

Onun için değerli arkadaşlarım, vatandaşa gerçe
ği söylemeden, ondan hiç bir fedakârlık bekleneme
yeceğini öğreneceksiniz ve birtakım gerçekleri değil, 
hepsini vatandaşa söylemenin bir demokrasi gereği ol
duğunu içinize sindireceksiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayeniz 
de geldiler. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Biz ne dedik, 
Maliye Bakanı olarak veya daha önce ya da daha son
ra: «Merkez Bankası sıfır altı kasa durumundadır.» 
dedik. Bugün durumun böyle olduğunu; bugünkü Ma
liye Bakanı da dahil, Başbakan dahi! herkes kabul edi
yor. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sebep ol
dunuz. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Böyle değilse 
Washignton'dan bu kadar heyeti buraya niye getir
diniz?.. Niye ekonomimizin yönetimini VVashingîon' 
dan çağırdığınız heyetlere teslim ettiniz?.. Alacagimz 
kararları niçin onlara danışarak, onların diktesine bağ
lı olarak yapıyorsunuz?... Milliyetçi geçinip, «Milliyet
çi Partiler Topluluğuyuz.» deyip veya «Millî görü
şün temsilcisiyiz.» deyip de arkasından yabancılara, 
YVashington'dan gelen heyetlere memleketin direksi
yonunu niçin teslim ediyorsunuz. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Biz, Maliye Bakanı iken ne dedik; «Türkiye'ye 
verilecek kredilere yeşil ışık yanmıştır, hiç kimse bu 
ışığı kırmızıdan yeşile çeviremez» 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanı Biîgehan Washington 
dönüşü, «Kırmızı ışığın yeşil ışığa dönmesi olasılığı 
vardır» diyorlar. O zaman inkâr ettiler, «Böyle bir 
şey yok» dediler ve derhal YVashington'dan cevap ge
liyor; «Erken açıkladınız, ileri açıklamadır bu, Biz 
böyle bir şey söylemedik», diyorlar, o anlama geliyor. 

Biz, «Para Fonu bir memleketi kurtarmak için 
iflasa beş kala gelir, kurtarmak mümkün ise kurtar
mak üzere gelir.» dedik. Daha Para Fonu heyeti gel
meden bir gün evvel yaptığımız basın toplantısında, 
kıyameti kopardınız. Sözcüleriniz, «Hayır efendim, 
bu altı ayda bir gelir, normal geliştir», dedi. «Değil
dir.» dedik, bu öyle norma! gelişe benzemiyor. Eğer 
hastamız sadece nezle olsa, grip olsa; VVashington'dan 
doktor getirmeye ne lüzum var?. 

Şimdi, aradan bir ay geçti, heyet tekrar burada ve 
gideceği de yok; gidecek tekrar gelecek. Demek ki ge
ne bizim dediğimiz çıktı. «Bütçede büyük açıklar var.» 
dedik. İki yıl üst üste burada Grupum adına bütçe 
eleştirisini yaparken, açıkların önemli olduğunu ve 
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Türkiye'yi enflasyona sürükleyeceğini söyledim. He
piniz bunların şahidisiniz, zabıtlar meydanda. Maliye 
Bakanı, Başbakan çıktı o zaman ne dedi: «Hayır, bu 
bütçeler enflasyonist değildir, açık değildir; aksine enf
lasyonu önleyici bir bütçedir.» demedi mı?.. Bunu Şu 
bcî ayında burada Maliye Bakanınız, Başbakanmız 
yaptığı konuşmada dedi. Sonra neden çıktı da bu 
zamları halka açıklayabilmek için, mazur göstermek 
için, «Bütçemizde 85 milyar açık var.» dedi? Kim 
haklıymış, kim doğruyu söylemiş? Bugün bütün dün
ya ve bütün millet, Türk Milleti kimin doğruyu söyle-
diğ'ni, kimin gerçeği ortaya koyduğunu hiç kuşku et
meyecek şekilde anlamıştır. 

Biz yine konuşmalarımızda «Fiyatlarda çarpıklık 
var.» dedik, «Bu çarpık fiyatlarla ekonomi yönetil
mez, düzeltin şu çarpıklıkları.» dedik. «Hangi çarpık
lık?» diye bize sormadılar bile; sormadınız bile.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Basılan 7 
milyar.. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Sonra, şimdi çık-
mîş «Bir şişe su fiyatına bir şişe benzinmi satalım?» 
diyor. Bunu diyen adam, Sayın Başbakan, 2,5 yıldır 
benzinin ucuz fiyata satılmasından dolayı Hazineye 
her yıl 15 milyar lira yük geldiğini de söylüyor. Nere
de idiniz 2,5 yıldan beri? Neye yapmadınız, bu çar
pıklığı neden düzeltmediniz? Bunu sorarlar adama. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Seçim 
vardı, seçim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Ama, daha öa-
c? de açıkladığım gibi, bu sadece bir zihniyetin eseri 
oîabiiir. Ne pahasına olursa olsun seçimi a'mak için; 
ence seçimi yaparız, oyları kaparız, sonra zamîarı ya
parız zihniyeti ile davranılmıştır, hareket edilmiştir. 
Onun için iki yıl süre ile.. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, konu dışına çıkıyor
sunuz. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Konu dışına çıkıyorsunuz, lütfen 

yardım edin efendim. 
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) —Bağlıyorum Sa

yın Başkan, bitiriyorum zaten. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Adaîet Partisi 
Grup Sözcüsüne cevap veriyor. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — 2-2,5 yıl süre ile 
Hazineyi yılda 15 milyar liralık yük altına sokacaksı
nız. Sonra çıkıp, bir şişe su edebiyatı yapacaksınız ve 
haîkın size inanmasını bekleyeceksiniz.. (C. H. P. sı-
r&lcnndan «Bir şişe su 2,5 lira» sesleri) Buna olanak 
görmüyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Biz Maliye Bakanı olarak veya daha önce ya da 

daha sonra ne söyledik ise bugün hepsi çıkmıştır. 
Daha söyleyemediklerimiz var; söylemeyi şimdilik sa
kıncalı gördüklerimiz var.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Vakit kal
madı. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Onlar da çıka
caktır. Hiç kuşkunuz olmasın. Kimin doğruyu söyle
diği meydandadır. Aldığınız ve almak zorunda kala
cağınız tedbirlerden de bu meydana çıkacaktır. 

«Devalüasyon yapacaksınız» dedik.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yetersizdir. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — «Yapmayız» 
dediniz. Sonra? 24 saat geçmedi devalüasyon kararını 
açıkladınız. 

Söylüyorum tekrar; yapılan devalüasyon apandisti 
patlamış bir hastanın karnım yarıp apandistinin yan
sını alınak demektir. Patlamış apandistin yarısını has
tanın karnında bırakıp, dikip hastayı iyileştiremezsi-
nüz. Daha beter ateşler içinde sürüklenmesine, daha 
beter hasta olmasına yol açarsınız. Bu sakat yoldan 
vazgeçmeniz ve gerçekleri sayın İnan'ın burada dile 
getirdiği gibi, küçük bir konuda da olsa, önemli sayı
lan konuda gelip buraya gerçekleri diîe getirdiği gibi, 
bütün sorumluların (dediğim gibi) eğer Hükümet ola
caksanız ve Hükümet kaîacaksanız (C. 'H. P. sıralarm-
dan «Allah korusun» sesi) bütün yetkililerin aynı de
mokratik zihniyeti benimseyerek, aynı davranışı gös
tererek gelip gelip burada gerçekleri birer birer hailen 
önünde, Parlamentonun önünde dile getirmeleri ve 
sonra da çaresi için bizlerle, başkaları ile işbirliği ta
lep ederek bu kriz ekonomisinden, kriz durumundan 
üîkeyi, toplumumuzu, Milletimizi kurtarmayı isteme
niz gerekir. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarında» 
«Bravo» sesleri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üstünel. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ismimden de bahsedilmek suretiyle (C, H. P. saraların
dan «tsminden değil, cevap verdi.» sesleri) sataşma 
yapıldı. Sayın Üstünel'e cevap vermek üzere söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, size de Sayın Besim 
ÜstünePin isminden, Maliye Bakanlığından bahis ile 
burada konuşurken ona atıf yapan sözleriniz oldu. 
(C. H. P . sıralarından «Bravo Sayın Başkan» sesleri) 
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Ben dikkatle izledim, kendileri sizin o afifinizi aşma
yacak şekilde cevap vermiştir. Onun için bir sataşma 
telâkki etmiyorum. (C. H. P. sıralarından «Bravo, 
bravo» sesleri ve şiddetK alkışlar) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, ben 
«Maliye Bakam Besim Üstünel» dediysem bir haka
ret ve sataşma maksadı ile söylemedim. 20 gün Ba
kanlık yaptı arkadaş, onu söyledim. (C. H. P. sıraların
dan «Bir ay, bir ay» sesleri) Ama kendisi, açıkça za
bıtlara geçti, «Suçüstü yakalanmanın hezeyanı için
dedir» diye açıkça sataştı. Lütfen söz veriniz efendim. 

(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —Efendim.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başka ne türlü 

sataşma var, Sayın Başkanım?.. 
BAŞKAN — Efendim, işi çritmaza sokmayalım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çıkmaz değil 
efendim. Ben Tüzükten bahsediyorum. 

BAŞKAN — Aynı şekilde siz de konuşurken ben 
sizi ikaz ettim; bir sataşmaya meydan vermeyin diye. 
Kendisini Maliye Bakam olarak şöyle oldu, böyle ol
du deyince, onları aydınlattı. Herkes kendi üslubu 
içinde ifade ediyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Jurnalcilik» ke
limesini biz uydurup söylemedik. Sonradan konuşur
ken meydana getirdiği yörünge neticesinde bunu söy
ledi. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, burada cetvelde zaten 
söz hakkınız var. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ama biz heze
yan içerisinde hareket etmedik Sayın Başkan. Lütfen 
istirham ediyorum» söz hakkım doğmuştur. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, bir sataşma 
mevzubahis değil. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neyi rica ediyor

sunuz Sayın Başkan? Benim Tüzükten doğan hakkı

mı nasıl rica ile geçersiniz? 
BAŞKAN — Nereden hakkınız doğdu? (C.H.P. 

sıralarından, «Başkana saygılı ol» sesleri.) 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne hakla bana 

sataşıyor? 
BAŞKAN — Be» tüzüğü bfliyorum. (C.H.P. sıra

larından, «Oylayın Saym Başkan» sesleri) 
Efendim, rica ederim bırakın böyle şeyi. Sizden 

yana olunca oylayayım, beni güç durumda bırakıyor
sunuz. Sizin aleyhinize olunca öyle; değilsem beni dü
şüneceksiniz! Rica ederini efendim, ben işi kendim 
hallederim, lütfen. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bizden 
yana değilsiniz, haktan ve adaletten yanaşınız. 

BAŞKAN — Saym Ucuzal, şimdi işi çıkmaza sok
mayalım. Sizin konuşmalarınızı da takip ettim, Sayın 
Üstüneffn konuşmasını da takip ettim. Siz Saym Üs-
tünel'den bahisle birtakım şeyler söylediniz. Hiç bi
riniz zaten konunun içinde değilsiniz. Sayın Üstünel 
de, konuşmasında sizin ona atıfta bulunduğunuz kı
sımları cevaplandırdı. Burada sataşma diye bir şeyi 
ben görmedim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben hezeyanla mı 
cevaplandırdım Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, herkesin bir üslubu vardır, 
bir ifade tarzı vardır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Üslup» ne de
mek Saym Başkan? Yani şimdi edebiyat mı yapaca
ğız? Ne hakla «Hezeyan» tabirini kullanıyor bana. 
Saym Başkan, istirham ediyorum benim söz hakkımı 
kesbetmeyin. 

BAŞKAN — Efendim, burada cetvelde kayıtlısı
nız, söz sıranız gelecek. 

Saym senatörler; şimdi bir hususu açıklayacağım... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
istirham ediyorum, benim söz halikımı kesbetmeyin. 

BAŞKAN — Efendim, zaten cetvelde yazılısınız. 
Siz Grup adına konuştunuz, konuşma talebiniz vardır, 
sıranız gelince şahsınız adına konuşursunuz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Konuştu
lar Grup adına efendim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; şimdi yeniden söz 
isteyen arkadaşlarımız oldu. Bunlar, Ali Oğuz, Niya
zi Unsal ve Muhsin Batur arkadaşlarımızdır. Bu va
ziyete göre, süre de malumunuzdur. Arkadaşlarıma 
söz vereceğim. 

Yalnız rica edeceğim, hem konunun dışına çıkıl
masın, hem vakti tasarruf edici şekilde dikkat edelim. 
Hepiniz bu işe gayret edin. Fuzulî olarak bunu fırsat 
bilerek birtakım şeylere geçmenin de faydası yok. Ka
naatimiz odur, Başkanlık Divanında da görüştük. Bu 
Tüzüğün 132 nci maddesi, Senato kurulduğundan beri 
ikinci kez işliyor. Senatörlerin davranışı bunu iyice 
tıkar ve işlemez hale götürebilir. O bakımdan arka
daşlarımın itina göstermelerini rica ediyorum. 

Sayın AK Oğuz, buyurun efendim. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Saym Başkan, saym ar

kadaşlarım; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Sayın Kâmran 

İnan Beyin yaptığı bir gezinin sonunda Yüce Sena
toya izahat vermek üzere gelip konuşmasından sonra 
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böyle bir müzakere açılmış oldu ve bu müzakere se
bebiyle gerek dış politikamız, gerekse onun tabu ne
ticeleri olan Ortak Pazar ilişkileri burada müzakere 
konusu edildi ve arkadaşlarımız gerek grupları adına, 
gerek şahısları adına görüşlerini Yüce Senatoya arz 
ettiler. Fakat esefle ifade etmek lâzım ki, bu fırsatı 
ganimet bilip, Hükümete ve onun bakanlarına, ilgili
lere çok ağır bir dille sataşanlar da oldu. Gönlümüz 
istiyor ki, burada bir mevzu müzakere edilirken, hem 
o mevzuun hudutları içinde kalınsın, hem de daha 
tatlı, daha güzel bir üslup içerisinde meseleler dile ge
tirilsin. Bu hudutlar aşılırsa, hem müzakerenin tadı 
kalmıyor, hem mevzudan uzaklaşılmış oluyor, hem de 
karşılıkh kırmanın neticesindeki kırgınlıklar mevzuu 
da kaybediyor ve işin mahiyeti de kaybolmuş olu
yor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Büyük bir bahtiyarlıktır ki, bir Bakan, hiç olmaz

sa bir gezisinin neticesinde gelip burada bizleri aydın
latma gayreti içerisine girmiştir. Bunu dinledik, bu
nun neticesinde Hükümetin içerisindeki bir tutarsızlı
ğı veya Bakanın, Hükümet içerisindeki tutarsızlığın 
bir temsülcisiymiş gibi gösterilmesi isabetli olmamış
tır, kanaatimce. 

Takdir ederiniz ki, gerek Ortak Pazar - Türkiye 
ilişkileri, gerekse bunun dışındaki dünya politikası 
içerisinde yerim?z itibariyle burada bulunan partili ar
kadaşlarımızın da gerek parti olarak, gerek şahsen 
görüşleri vardır. Bu görüşler ittifak halindedir deni
lemez, mümkün de değil. Hatta gruplarının veya par
tilerinin dışında görüşlere sahip arkadaşlarımızın ol
ması da tabiîdir : Bu cümleden olarak, Cumhuriyet 
Halk Partisi ve Mîllî Selâmet Partisi Koalisyonu içe
risinde gerek Proiokolda, gerek Hükümet Programı 
içerisinde yer ahin ibareleri hatırlamanızı istirham 
edeceğim. O Koalisyon içerisinde de Millî Selâmet 
Partisi olarak «biz, Ortak Pazara karşı olduğumuzu 
rahatlıkla söyleyebiliyorduk». Cumhuriyet Halk Par
tisi de. Ortak Pazarın memlekete fayda getireceğine 
inanıyordu. Bugünkü Hükümet içerisinde de böyle bir 
ittifakı beklemenin imkânı yoktur. Çünkü, bizim ka
naatimiz odur ki, Ortak Pazar içerisinde Türkiye'nin 
bulunması, Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin eri
mesi manasına gelir diyoruz ve çok şeylerimizi kay
bedeceğimizi de ifade ediyoruz. Hatta diyoruz ki, Ça
nakkale'de sadece bir tepe üzerinde 500 000 şehidini 
vermiş olan bu Millet, bir masa başında önce ekono
mik ittifak, sonra siyasî ittifak içerisinde Avrupa'nın 
bir vilâyeti haline gelmesini kabul etmek mümkün de

ğildir, diyoruz ve hatta yine diyoruz ki; Ankara ve 
Roma Anlaşmaları ve mevcut protokollar muvacehe
sinde eğer biz Ortak Pazara üye olma yolunda olur
sak, yann Ortak Pazar Birliği içerisinde bizi, kuvvet 
dahi kullanarak kendi istedikleri istikamette ve o çiz
giye getirme imkânları kendüerine veriliyor. Ortak 
Pazarın müstakil bir ordusu oluyor. Onun vilâyeti 
durumuna gelmiş olan Türkiye'nin herhangi bir mu
halefetinde bile Ortak Pazar, kuvvet kullanarak onu 
kendi istikametine getirme durumunda olabiliyor. Bu, 
hem Ankara Anlaşmasında, hem Roma Anlaşmasın
da va.-. 

Yani, bunu kabul etmemek de, bir fikir olarak, 
bir görüş olarak her partinin hakkıdır. Birisi onda 
hayır bulur, öbürü de onda hayır bulmaz. Bunu, mut
laka kaçırılmasına imkân Olmayan bir fırsat gibi te
lâkki etmenin doğru olacağı kanaatinde değilim. Siz, 
Ortak Pazar içerisinde Türkiye'nin çok hayırlar bu
lacağına inanırsınız, biz de, onunla ekonomik müna
sebetlerimizi muayyen ölçüler içerisinde tutalım ve 
Ortak Pazara tam üye olmayalım, deme hakkına sa
hibiz. Biz böyle düşünüyoruz diye, bizi yadırgamanın 
veya hor görmenin veya bu fikri çok yanlış bulmanın 
imkânı yoktur. Ancak, karşılıklı bu fikirlere saygılı ol
makla bir yere varılabileceğine inanıyorum. Nitekim 
bugünkü Koalisyon içerisinde de biz, Ortak Pazara 
karşı olduğumuzu her fırsatta izhar ve ifade ettik ve 
bundan önceki CHP - MSP Koalisyonu içerisinde de 
bunları tekrarladık. 

Sayın arkadaşımız Besim Üstüne! Bey dedi ki, 
«Ekonomik Kurulun Başkanı olarak Sayın Erbakan 
da burada olmalıydı, cevap vermeliydi.» 

Benim kanaatim odur ki, davet edilseydi. Böyle 
bir müzakere açıldığında mesele ekonomik konulara 
gelecektir. Gelin, izahat verin deselerdi Sayın Erba
kan da dahil Hükümetin bütün üyeleri burada vazife
leri sebebiyle bulunur ve izahat verilirdi. Bugün Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakam sıfatiyle bir Bakamını
zın çıkıp burada izahat vermesinden doğan şu müza
kere, Hariciye Bakanım da, ekonomik meseleler mü
nasebetiyle Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
nın durumunu da ilgilendirdiyse, onların haberi olma
yan bir müzakereden dolayı ağır bir dille onları bura
da suçlamanın ben haklı bir hareket olacağına inan
mıyorum. Eğer, Yüce Senato burada bu müzakereyi 
genişleteceğini, Hariciye Vekilinin de gelip izahat ver
mesini, hatta Başbakanın gelip izahat vermesini, Eko
nomik Kurul Başkanı sıfatiyle Saym Erbakan'm da 
gelip izahat vermesini münasip görürse; ben, onların 
geleceğine de inanıyorum. 
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Onun için suçlamalarımızda ölçülü olmanın daha 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Yine, Besim Bey arkadaşımız dedi ki, «Efendim, 
Hariciye Vekilimiz 1 milyar lira getirdi, İtalya'dan 
da Erbakan, 1 milyar lira getireceğini vaat etti.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Erbakan'ın italya dönüşü burada ifade et

tiği mesele, traktör fabrikasıyle, traktör motörü fab
rikasının kuruluşu münasebetlerinde FİAT firmasıyle 
bir anlaşma olduğunu ve bir milyar liraya yakın bir 
krediyi bize vereceklerini ifade etmişti. Bu anlaşma
nın icabı olarak Konya'daki traktör fabrikası ve trak
tör motor fabrika inşaatı devam ediyor. Daha birkaç 
gün evvel Konya'da 38 000 metre kareiik bir sahanın 
makine hallerinin örtülmüş olduğunu, 700 000 metre 
kare bir sahanın da örtülmek üzere inşaatının devam 
ettiğini ve önümüzdeki senenin hemen yaz aylarında 
kısmen montaj, kısmen de dışandan gelen ve içeriden 
tamamlanan parçalarla traktör teslim edilebileceğini; 
bunun, FİAT Firmasının ve İtalyanların şu anlaşma 
gereğince yapacakları yardım çerçevesinde olduğunu 
biliyoruz. Bunu her şeyden evvel araştırıp, bu anlaş
ma bugün hangi akıbettedir, hangi noktadadır, diye 
bunu tespit ettikten sonra suçlamalara kalkmanın da
ha İsabetli olacağı kanaatindeyim; ama «Getirecekti
niz de getirmediniz» sözünü söylemek çok kolay; 
ama bu anlaşma hangi noktada kalmıştır, ne gelmiş
tir bugüne kadar, bundan sonra da ne gelecektir me
selesini incelemeden ortaya çıkıp suçlamanın isabetli 
olmadığı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Besim Bey, başkalarını suçlarken, çok rahatça, 

«Siz memleketi şu kadar zarara soktunuz. Bu, jurnal 
değildir, haber vermedir, afişe etmedir» gibi sözleri 
rahat söyledi; ama benim kanaatim odur ki, Maliye 
Bakam bulunduğu sırada, belediyeler lehine çıkarmış 
olduğu Kararnamenin neticesindeki 4,5 milyar Ura ve 
Hazine'den belediyelere vermiş olduğu aşağı yukarı, 
tamamı 6 milyara yaklaşan bir para ile tamtakır ol
duğunu dünyaya ilân ettiği bu Bütçede bilmiyorum 
bir hizmet mi oldu, bir ağırlık mı getirdi? Onu artık 
kendileri takdir etsinler. Bütün dünyaya, siz, Türk 
Maliyesinin «Bomboş ve tamtakır» olduğunu söyle
yeceksiniz, ondan sonra buraya gelip, «Bu jurnal de
ğildir, belki haber vermedir, belki afişe etmedir» di
yeceksiniz ve bu hareketinizi mazur göstereceksiniz. 

Bir devlelin, bir milletin, hükümetin her şeyi bel
ki açıktır. Açık bir politikayı demokratik bir sistem 
içerisinde belki mahzur telakki etmeyenler olur; ama i 
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Devletin Millî Savunma ile, Maliye ile bilhassa diş 
münasebetlerde söylenmeyecek sözleri de gizlilik ifa
de eden sırlan da vardır. Siz, dünyaya müflis oldu
ğunuzu ilân ederseniz, Hazinenizin tamtakır olduğu
nu ilân ederseniz, dövizlerinizin hiç kalmadığını söy
lerseniz, hatta sıfırın altında nakıs noktada olduğunu
zu ilân ederseniz; tabiî ki, dünya da tereddüt eder. 
Çünkü, bugün ticarî münasebetlerde dahi bir tüccar 
için «Bu adam müflistir, bununla alışveriş etmeyin» 
dediğiniz zaman, ona itibarını iade edebilmek için ne 
kadar meşakkat gerekir. Kaldı ki siz, bütün dünyaya, 
«Türkiye Cumhuriyeti Bütçesinin tamamen perişan 
olduğunu ve Hazinesinin tamtakır olduğunu ilân edi
yorsunuz,» hem de o işin başında bulunan bir Ma
liye Bakam sıfatiyie yapıyorsunuz, ondan sonra da 
buraya geliyorsunuz, tutarlı bir politikanın içerisinde 
olduğunuzu söylüyorsunuz ve başkalannı tenkit edi
yorsunuz. 

Herkesin ve izan sahibi kimselerin izanına havale 
ederim ve saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Buyurun, Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Sah günü Sayın Bakan'm yaptığı açıklamaları, 
bugün gruplar adına yapslan konuşma lan ve sayın 
üyelerin kişisel olarak yaptığı açıklamaları büyük bir 
dikkatle dinledim. Gördüm ki, gerek Bakan, gerekse 
grup ve üyeler iki konu üzerinde özellikle duruyor
lar : 

Türkiye'nin dışanya tanrttlmadığı konusu ve Tür
kiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik koşullar 
nedeniyle borç alma işlemi üzerinde dumyorlar. Ana 
konu genellikle bu iki konu oldu. 

Şimdi, özellikie tanıtma konusu üzerinde öncelik
le ben durmak istiyorum. Bu tanıtma konusunu açık
ladıktan sonra borç alma konusuna değişik bir açı
dan bakmak istiyorum. 

Bence Türkiye dışarıda, dış ülkelerde sandığımız
dan daha çok tanınmaktadır ve bilinmektedir. Türki
ye'yi bizden daha çok tanıyan, daha çok bilen ülke
ler vardır, insanlar vardır, hele hele politikacılar ve 
dışişleriyle görevli insanlar vardır. Bu tanımanın, ta
nıtılmanın elbetteki nedenleri var. Bunun nedenlerine 
biraz sonra geleceğim ve değineceğim. 

1950'lerden öncesine gitmiyorum. 1950'lerden baş
lamak üzere «Türkiye'yi bir yatmmlar ülkesi yapaea-

{ ğız, nurlu ve büyük, aydınlık ufuklara doğru götüre-
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ceğiz», diyenler o günün koşullarında da bugün oldu
ğu gibi yeterli ekonomik dayanak olmadığı için dışa
rıya açıldılar, dışarıya açılmak zorunda kaldılar ve 
Türkiye'yi kendi elleriyle tanıtabildikleri kadar tanıt
tılar ve tanınması için de dışa açtılar. 

Şimdi bir yanılgı içinde olduğumuzu sanıyorum. 
Bu da şu : Türkiye'nin tanınması değil, Türkiye'nin 
yalnızlığı söz konusudur. Dışarıda Türkiye'nin yalnız
lığını görenler, Türkiye'nin tutulmadığım, Türkiye'nin 
yandaşı olmadığını, toplantılarda veya gezilerinde gö
renler Türkiye'nin tanınmadığını sanmasınlar. Tür
kiye'yi tanımayan varsa, o da Türkiye'de yurttaş ola
rak oturduğu halde ve Türkiye yönetiminde birinci 
derecede sorumlu olduğu halde Türk vatandaşlarıdır; 
Türkiye'de bulunanlardır, bizleriz. Türkiye'yi, borç 
almak istediğimiz ve sıkı sıkıya kendilerine bağlan
mak istediğimiz Amerikalılar öylesine biliyor, öylesi
ne tanıyor ki; barış gönüllüleri gönderdiler. O günle
rin para yardımları, askerî ilişkiler koşullan içerisin
de, dosl olacağız, birlikte sizin düşmanlarınızı da ko
münizmi de karşılayacağız düşünceleri, görüşleri, sav
ları içinde, bizi eğitmek, bizim öğretmenlerimiz, eği
timcilerimiz yetmiyor, diye okutmak için yanımıza 
tek tek, okul okul barış gönüllüleri doldurdular. Bun
lar, ağıllarda kaldılar, küçük obalarda kaldılar, köy
lerde İsaldılar, modern yerlerde kaldılar, Türkiye sos
yal görüşlerini, psikolojilerini, ekonomilerini, gelenek 
ve göreneklerini tek tek saptadılar. Bunları çektiler. 
Bunlar yetmedi, «Ordu müşterek savunma yapacak
tır, bize ve NATO'ya bağlıdır» diyerek Ordumuzu 
denetlediler : tçi eski, dışı boyalı birkaç silâh gönder
diler, araç, gereç gönderdiler. Türk generallerinin ba
şına en genç rütbedeki subaylarını*, diktiler, denetle
me yaptırdılar. Ekonomik yardımları koşullara bağ
layarak o koşulun gereği olarak derhal adamlarını 
gönderdiler; «Gidin, görün, bakın bu verdiğimiz ko
şul yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu?» dediler. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, çok af edersiniz. Birle
şimi açtıktan sonra, konumuzu, Başkanlık Divanında 
ne şekilde ele aldığımızı arz etmiştim. Şimdi, Sayın 
Kâmı an «narn:ı konuşmasıyle hiç alâkası olmayan 
bir yöne saptırıyorsunuz, içinden çıkamayacağız. Şu 
nizamlara uymaya biraz daha gayret etsek çok iyi bir 
netice alacağsz. 

NİYAZÎ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
tanıtma üzerinde durdular, Türkiye dışarıya tanıtıl
mıyor... 

BAŞKAN — Siz konuşan hatibe cevap vermeye 
mezun değilsiniz efendim, Bakan anlattı. 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben bu konuda
ki görüşümü bildirmeye mezunum efendim, ben bu 
konudaki görüşümü söylemeye mezunum, onun için 
geldim buraya, Sayın Başkan. Ben, klâsik birtakım 
kalıplara sığmak için buraya gelmedim. Bu kürsünün 
dokunulmazlığı var, kimseye sataşmadan, konu dışına 
çıkmadan ifade ediyorum. Konu, Türkiye tanıtılma
mış. Bende diyorum ki, hayır. Türkiye öylesine ta
nıtılmış, öylesine tanıtılmış ki, bunu bizzat biz yap
mışız, bunu anlatıyorum; fakat Türkiye'nin yalnızlı
ğına katılacağım. Yalnızlıkla tanıtılmamayı, tanınma-
mayı birbirine karıştırmayalım, diye bunun gerekleri
ni açıklıyorum, izin verirseniz, geleceğim Sayın Ba
kanın ve konuşmacıların, sizin de Danışma Kurulun
da veya toplantınızda üzerinde durduğunuz yere bağ
layacağım bu konuyu. 

Kaldıki, sadece bir örnek veriyorum; Amerika 
Birleşik Devletlerinin bizimle yaptığı ikili anlaşmalar
da Türkiye'deki her kurumu denetleme koşulları var, 
denetleme maddeleri var. Bunun gereği olarak geldi
ler, yaptılar. Yani, demek istiyorum Türkiye yeterin
ce tanınıyor. Türkiye'nin bu şekilde tanınıdığını ve 
buna göre de (Sayın Bakanın özellikle dikkat etme-
s.'ni istiyorum) vaziyet alındığını bilmeyen biz varız 
biz. Biz bilmiyoruz. Borçlanma konusu da bunun gi
bi. 

Değerli arkadaşlarım, 

Tanınmama ne demek? Bugün bizim ilişki kurdu
ğumuz özellikle yardım almak istediğimiz ülkeler, in
san beynine güvenmiyor artık, insan beynini aştı 
elektronik beyinlere dayadı işini. Burada duruyor, 
daha uçaktan havaalanında indiğiniz zaman hangi 
otelde kalacağınızı, hangi odanın boş, hangi odanın 
dolu, bilmem hesabını kitabını, ötesini berisini bir 
iki düğmeye basıp hesap edip size bildiren bir günde 
yaşıyor. Onunla kalmadı, uzaydaki bütün gezegenle
ri, hesapları, kitapları götürüp getiren bir ortamdaki 
kimse, Türkiye'ye ait bilgileri bilmeyecek... 

Bu son derece yanlış, son derece yanılgılı bir tu
tum ve bilgidir. Onlar bilerek hareket ediyorlar. Bu 
nedenle de bize borç vermek isterken, bizimle ilişki 
kurmak isterken son derece akıllı davranıyorlar, ken
di akıllarının dışında da çağın teknik aklını kullana
rak meseleleri hesaptan, kitaptan geçiriyorlar onun 
sonunda kapitalizmin günümüze kadar gelişen sömü
rü düzenlerinin gereği, koşullan ne ise onu da o an
laşmalara yerleştiriyorlar, ondan sonra bize borç ve
riyorlar. 
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Değerli arkadaşlarım, 
Dışarıdan aldığımız yardımlarla, birtakım yatırım

ların yapılacağını, yapıldığını burada söyleyen değerli 
arkadaşlarımız oldu. Elbetteki insanlar kapah kalma
malı, ülkeler kapah kalmamalı, devletler kapalı kala
maz bu çağda; çeşitli yerlerden destek alarak, yardım 
alarak, yardımlaşarak yürür. Fakat, nasıl yürür? Bu
nun koşullarını nasıl saptar, nasıl kabul eder, önemli 
olan burasıdır. Biz bir bakıma gerek politik yönden, 
gerek bilimsel yönden, gerek ekonomik yönden sıfı
rı tükettiğimiz için, yardımlaşmak istediğimiz, yardım 
almak istediğimiz insanlarla aynı ağırlıkta sözleşme
ye oturamıyoruz, aynı ağırlıkta görüş ve koşul koya
mıyoruz. 

Nedenini söyleyeyim; benim Devletim adına, be
nim adıma bugünkü Maliye Bakanım, (ya da bugün
kü Hükümet adına) yurt dışında bazı görüşmelere gi
diyor ve Dünya Bankasından birtakım yardımlar isti
yor. (AET'den her neyse) geriye gelişte şöyle bir açık
lamada bulunuyor, diyor ki, «Bizim aldığımız yardım 
fevkalâde denecek ölçüde azdır, 45 milyon dolardır; 
ama bu yardımın anlamı önemlidir.» 

Nedir anlamı? Neden anlamı önemlidir? 
«Türkiye Devleti yardım alabilecek, kredi alabi

lecek bir Devlet olduğunu kanıtlamıştır.» 

Arkadaşlar, bu görüşte olan bir Maliye Bakanı, 
bir Devlet adamı masaya oturupta benim haklarımı 
savunamaz. 

Biz bankalardan kişisel kredi alırken, bankanın çı
kardığı hiç bir koşula itiraz edemiyoruz veya bir te
feciden borç alırken, «Bu koşullar altında bir yerden 
alamam» diyemiyoruz. Türkiye bugün bu duruma 
düşmüştür. 

Bunun için, FİAT Firmasının İtalya'dan yaptığı 
yardımlarla veya herhangi bir sermaye sahibinin, ban
kanın, devletin yaptığı yardımlarla Türkiye'de yapı
lacak yatırımlara fazla güvenmeyelim. Fazla güven
meyelim; çünkü bunun geliri, kazancı devamlı serma
ye sahibine akacaktır. 

Bununla ne olabilir? 
195ö'den bugüne kadar yaptığınız gibi, ayakta tu

tunmaya çalışırsınız, bir iktidarı ayakta tutarsınız; fa
kat ülkeyi, toplumu batağa batırırsınız. Battığını siz 
söylüyorsunuz; Kz görüyoruz, yaşıyoruz, siz de söy
lüyorsunuz. Bu konuda teslim olduğunuz için, doğru
yu söylediğiniz için size teşekkür ederiz. 

Demirci, «Fevkalâde günlerden geçiyoruz, ekono
mik bunalımdan geçiyoruz. Durumumuz şudur, duru
mumuz budur.» diyor. Kendisi söylüyor, SÎZ söylüyor

sunuz. «Hiç bir şeyin kalmadığını» söylüyorsunuz. 
Bunu, «Yatırım yaparak, halka hizmet götürerek yap
tık» diyemezsiniz. Çünkü, koşullar ortada. 

Değerli arkadaşlarını, Amerika Birleşik Devletleri 
ilişkili olduğumuz 194Tden sonra bu ülkeye en bü
yük kötülüğü «Yardım» sözcükleri, «Yardım anlaş
maları» eliyle yaptı. 1950'lerde, 1951'lerde yaptı. O 
günlerde yaptığı yardımlarla Türkiye'ye en büyük kö
tülüğü yapmıştır. 

Yine aynı Devlet iyiliği birinci Kıbrıs çıkarması 
veya teşebbüsü sırasında İnönü'ye yazılan «Johnson 
Mektubu» ile yapmıştır. Bunu en büyük iyilik sayı
yorum. 

İkinci en büyük iyiliği ise, «Ambargo Kararı» ile 
yapmıştır. 

Demin Ambargo için söylediğim sözleri protesto 
eden ve şimdi de oturduğu yerden aym şeye kaMan 
arkadaşıma izin verirse, biraz sonra bir açıklama ya
pacağım, aynı şeyi yine yapsınlar. 

Neden en büyük iyiliği ambargo ile yaptı? 
Değerli arkadaşlarım, biz 1947'de yaptığımız an

laşmadan sonra 1950'den başladık, bütün silâhlarımı
zı, NATO standartlarına uyacağız, diye tek kaynak
tan, Amerika Birleşik Devletlerinden satın almaya 
devam ettik. Satın aldık ya da NATO anlaşmaları 
gereğiyle bize o tip silâhlardan verdiler. 

Neticede bir gün 1974'de bu silâhlan kullanacak 
duruma geldik. Paramızla satın aldığımız silâhları ül
ke bütünlüğümüz için ırkdaşlarımızın, soydaşlarımı
zın korunması için her nedense kullanacak duruma 
geldik. «Kullanamazsın» dediler ve olanları hepiniz 
biliyorsunuz, anlatmayacağım. Şimdi, buraya i»i nok
ta koyup düşünmemiz lâzım. 

1950 yılından bugüne kadar 30 senedir aldığımız 
silâhlan islediğimiz gibi kuHanamıyorsak, ya da kul
landığımız zaman mermisini, parçasını, sununu, bu
nunu bulamıyorsak ve alacağımız yer de, «Yok, sen 
bunu benim istediğimin dışındaki bir yerde kullanı
yorsun, satmıyorum» derse, bu alacağımız yeni silâh
lar neye yarar? Neye yarar, bunu düşünmek duru
munda değil miyiz? 

Bunu kim savunursa savunsun; muhalefette olan
lar savunsun, söylesin, iktidarda olanlar savunsun 
söylesin, bu ülkenin gerçek sorunlarım bilen insanla
rız diyemezler. 

Aldığımız silâhlar ambargolanmış, aldığımız gün 
ambargo konmuş zaten. Kullanamazsın diyor adam. 
O halde, kulîanamayacaksak niye «Kaldır ambargo-
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yıı, kullansak da kullanmasak da, yarasa da yarama
sa da send«n alacağız» diyoruz. 

Arkadaşlar, biz bunun anlamını anlayamıyoruz. 
Belki akıl noksanlığımız vardır, hakikaten buna aklı 
yeten birisi var ise çıksın açıklasın. Benim buna çok 
ihtiyacım var. Benim değil, ülkenin ihtiyacı var; ama 
ben bunları şu anda dokunulmazlığım olduğu için 
söylüyorum. Eğer dokunulmazlığım olmasa da dışa
rıda söylesem ikinci gün nefesi içeride ahnm. Çünkü, 
bu gerçekleri, doğruları söyleyen nice yurtsever de
likanlı şimdi içeridedir. 

«Ne yapacağız yani Unsal, silâhsız mı kalacağız» 
diyenler vardır elbet. Silâhsız mı kalacağız?.. Bunu 
sorun burada. 1950'de «Orduyu tek tip elbiseyle giy
direceğim, selâmını aynı yaptıracağım, silâhım aynı 
yaptıracağım, eğitimini aynı yaptıracağım» dediler 
buna inandık; Kırıkkale'de harıl harıl işleyen silâh 
makinelerini boru yapmaya çevirdik, av tüfeği yap
maya çevirdik. O gün, bunlar belki de bugün bizim 
satın aldığımız silâhların seviyesine gelirdi. Bu millî 
sorunları, bu şekilde yabancıların sözüne, ağzına ba
karak yozlaştırdık. 

Arkadaşlar, mademki bu işin zararlı olduğunu an
ladık, o halde buradan geriye dönelim. Millî silâh 
sanayii neden derhal geliştirilmiyor, neden derhal 
onun temelleri atılmıyor? Bu konunun üzerinde am
bargoyu kaldıralım, kaldıralım, kaldıralım, diye her 
gün gidip Amerika'ya iyi niyet heyetleri gönderenler, 
propaganda yapacağız, tanıtacağız, aşağıdan alaca
ğız, bilmem ne yapacağız diyenler buna eğilelim. 

Bir zamanlar alyanslarımıza kadar çıkardık ver
dik. Soyunalım herşeyimizi verelim; ama bu silâh 
sanayiini bir an önce bıraktığımız yerden yeniden 
başlatalım. 

Bu, bildiğimiz kadarıyla bizim meselemizdir. Bu 
ülke bizim diyenler, bu halk bizim diyenler lütfen 
savunma sorunumuz üzerinde, silâhlanma sorunu
muz üzerinde böylesine durmalılar. Ama, ben yine 
de şu sözleri, burada gruplara ve arkadaşlara söyle
me olanağı verdiği için kendisine teşekkür ederim. 
Sayın Bakan bazı konularda nedense bugün üzerinde 
olduğu Bakanlığm değil de gönlünde olan bakanlığın, 
özleminde olan bakanlığın işlerini yapma, yürütme 
eyleminde (ama, mademki işler yürüdü bize bu ko
nuda bir yerde görevleridir; fakat böylesi görevlerin 
yapıldığım hiç görmemiştik) nezaket gösterdiler, gel
diler, bilgi verdüer ve o bilgi sonucunda da şu gö
rüşmeler, şu tartışmalar, eleştirmeler oldu, yararlı ol
du kendisine teşekkür ederiz. 

Benim bu konulardaki düşüncem budur. Türki
ye dışarıda yeterince tanınıyor, yeterince Türkiye'yi 
tamdılar, tanıttık. O tanıtma içerisinde vaziyet alı
yorlar, sosyal bunalımları hızlandırdıkça hızlandırmak 
istiyorlar, ekonomik bunalımları katmerleştirmek is
tedikçe katmerleştiriyorlar ve bu katmerler, bu buna
lımlar arasında da Türk Ulusuna yapacakları kötü
lükleri yapıyorlar. 

Bugünkü kanlı olayların çoğunun altında, çoğu
nun içinde bilelim ki, içte olanların değil, dışta olan
ların parmağı vardır. Türkiye'yi bu yönlerde incele
yenlerin, bilenlerin ve ona göre tedbir alıp bunalım
dan bunalıma sokanların, bu sorunlar içerisinde eli 
vardır. 

«Türkiye tanınmıyor, iyi niyet heyetleri gönde
relim, gidelim anlatalım» değiL Türkiye'yi yalnızlık
tan kurtarmanın, onurlu, güçlü, güvenilir bir ülke du
rumuna getirmenin görüşmelerini burada yapalım, 
onlar üzerinde bir karar verelim ve çalışmalarımızı 
o yönde yönlendirelim. 

Böyle, ucuz salon sohbetler iyle, konuşmalanyle, 
ingilizce'nin Fransızca'nın, Almanca'nın iyi işlevleri 
içerisinde meseleler oluşturmakla bu işler sandığımız 
yöne gitmez ve hiç bir zaman bu kadar basit de de
ğil. 

Bize 45 milyon doları vermek isteyenlerin kaçıncı 
kez Türkiye'ye geldiklerini, işlerini hangi sağlam 
kazıklara bağladıklarını ve Hükümeti (Ben burada, 
senatörler olarak sizler burada, Meclis burada) de
netlemeye çekemezken, görüşmeye getiremezken, ge
len heyetlerin, onların yanında nasıl davrandıklarını, 
birinin gelip, birinin niçin gittiğini biz çok iyi biliyo
ruz; onlar da çok iyi biliyorlar. 

Bu bilincin içerisinde senatör olarak, parlamenter 
olarak, Hükümet olarak ve üye olarak davranırsak, 
onlarla konuşursak ülkeye de, kendimize de, partimi
ze de daha yararlı oluruz. 

Teşekkür ederiz efendim. (C. H. P. şuralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal. 
Sayın Batur, söz sırası sizindir; lütfen buyurun 

efendim. 
MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sayın İnan, iki gün önce bizleri burada tenvir 

ederken çeşitli noktalara değindiler. Bu değindikleri 
noktalardan biri de, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
ve O'nun organlarının uluslararası forumlarda ye
teri kadar temsil edilemediği konusu idi. Ben, bu 
nokta ile ilgili bir olayı anlatmak istiyorum. 
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Biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisini tem-
silen çeşitli heyetlerimiz, çeşitli uluslararası organlar
da Türkiye'yi temsil ediyor. Bunlardan biri de, 10 ki
şilik bir heyet halinde NATO Parlamenterleri Asamb
lesinde temsil ediliyoruz. 

Her teşekkülde olduğu gibi, uluslararası teşek
küllerin de kendisini idare edebilmeleri için birer büt
çesi vardır. O bütçeye, o uluslararası teşekküle katı
lan devletler kendi malî güçleri nispetinde ve karar
laştırılan ölçülerle katkıda bulunurlar. Bizim de 
NATO Asamblesi'ne yıllık katkımız, 500 küsur bin 
Belçika Frankı, yani karşılığı 12 500' dolar civarın
dadır. 

Şimdi, beni yanlış anlayıp da Türk maliyesini dı
şarıya gammazlıyor, diye tavzif etmeyin; ama maale
sef biz bu katkımızın ödenebilmesi için Meclis Baş
kanlığına martta yazı yazmışız, Meclis Başkanlığı bu 
talebimizi Merkez Bankasına iletmiş (Bütçede kar
şılığı var) iki defa yazılı tekit, iki defa da şifahî te
kit aldık-ve bu defa NATO Asamblesi Genel Kuru
lunda bu konuyu Başkan Genel Kurula getirmek is
tedi. Rica ettik, önledik ve hâlâ maalesef (bugün tek
rar yazı yazdım) 10 000 dolann üzerinde olduğu için 
Merkez Bankası bu gibi ödemeleri yapamıyor. 

O halde, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
oraya giden heyetinin temsil itibarı olur mu, olmaz 
mı bunu sizler değerlendirin ve Sayın İnan'dan rica 
edeyim, Bakanlar Kurulunun bir üyesi olarak lütfen 
gerekli girişimde bulunsun ve Merkez Bankası bu 
ödeneği yapsın. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Saysn senatörler, böylece grupları ve şahısları adı

na konuşan senatörlerimiz sözlerini bitirmişlerdir. 
Sayın Bakan, söz istiyor musunuz efendim?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kıbrıs Türk Federe Devleti Sayın Başkanı Denk-

taş Ankara'da bulunduklarından Sayın Dışişleri Ba
kanımız Çağlayangil kendileriyle meşguldürler; bu 
bakımdan bu müzakereyi takip imkânını bulamadı
lar, Esasen, bu müzakereye esas teşkil eden beyanı 
ben yapmıştım. Binaenaleyh, bu müzakereleri takip, 
karşılama vazifesi ve sorumluluğu da bana aittir. 
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Bu arada söz alan bütün sayın konuşmacılara te
şekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben beyanımla ve ondan doğma bu müzakere ile 

bu Yüce Senato İçerisinde millî birlik ve beraberli
ğimizin bir mesajı meydana gelir ve bu, dışarıya dö
nük, Türkiye'nin birliğinin bir ifadesi olur, diye ümit 
ve temenni etmiştim; fakat üzülerek müşahede ettim 
ki, Sayın Gündoğan'm konuşmaları beni yanılttı ve 
hatta hatalı düşündüğüm noktasına getirdi ve biz bu
rada bu müzakerelerle Türkiye'nin karşı karşıya bu
lunduğu çok önemli dış konularda bir millî birlik ve 
beraberlik içerisinde bulunmanın manzarasını ver
mekten ziyade, derinliğine yeni bir siyasî bölünmenin 
manzarasını arz ettik. Buna çok büyük şekilde üzül
müş bulunuyorum. 

Yine Sayın Gündoğan konuşmalarında, mesele
nin bugünkü seviyesi üzerinde duracaklarına; ma
lûm, 1975 bütçe konuşmasında dinlediğimiz, 1976 
bütçe konuşmasında dinlediğimiz, 1977 bütçe konuş
masında dinlediğimiz AET ilişkileri, Karma Protokol 
tarihçesini yaptılar ve yaparken de bizatihi kendile
rinin sözcüsü bulundukları sayın siyasî partinin bu 
konudaki genel görüşlerine, tarihî tutumlarına adım 
adım ters düşerek yaptılar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Rabıta şarttır. Rabıtanın esası bir siyasî partinin 

kendisine çizdiği politikadır. Alalını : 
Saym Cumhuriyet Halk Partisinin Koalisyon 

Başkanlığını yaptığı 12 Eylül 1963 tarihinde Anka
ra Anlaşması imzalanmıştır. Türkiye'nin AET ile iliş
kilerinin esasını teşkil eder ve ondan sonra adım adım 
bu gelmiştir. 

Î973 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinin. 
«Seçim Beyannamesi» başlığı altındaki «Akgünler» 
kitabının 238 nci sayfasında aynen şöyle der : «Cum
huriyet Halk Partisi Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
siyasî bütünleşme de dahil olmak üzere ekonomik 
entegrasyonu kabul ve beyan eder.» Bunu, Hükü
met Programlan sırasında beyan ettiler ve hatta yine 
1974 Koalisyonunun kuruluşunda bu kürsüden prog
ram okunurken; koalisyon şartı, icabı olarak Avru
pa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerinde kendi 
parti görüşlerinin biraz kısılarak programa alındığı 
(diğer siyasî partiyi tatmin maksadıyle) bizzat za
manın Sayın Başbakanı tarafından ifade ve beyan 
edilmiştik 

Bununla da kalınmamıştır. Zamanın İkili Koalis
yonunun Sayın Başbakan» Ecevit, 25 Haziran 1974 ta-
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rihinde Brüksel'e giderek, Sayın Ünsal'ın kendilerine 
göre hakh tenkit ettikleri NATO ve Kuzey Atlantik 
Antlaşmasının 25 nci Yıldönümü Beyannamesini 
imza ettikten ve bunun dalıa 20 yıl dünya için za
ruri olduğu belgesine imza koyduktan sonra Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Başkam Sayın Ortoli'yi ziyaret 
etmiş, Türkiye'nin ilişkilerini görüşmüş ve bilâhara 
Sayın Ortoli Türkiye'ye gelmiş, yine görüşmeler ol
muş ve zamanın Sayın Başbakanı, şimdiki Anamuha-
lefet Partisi Sayın Başkanının AET ile ilişkilerimizde 
herhangi bir değişiklik yapılması yolunda beyan ve 
talepleri olmadığı gibi, bu temaslardan sonra Milli
yet Gazetesine verdikleri beyanda, bizim mevcut me
kanizmanın ilişkilerimizi sıhhatli bir şekilde yürütme
ye yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Hadiseleri gerçek 
çerçevesi içerisine yerleştirmek lâzımdır. 

Yine bu kürsüden Sayın Gündoğan'ı dinledikten 
soma (Avrupa Ekonomik Topluluğunun tümüne, fel
sefesine, işlemesine demiyorum) muhalefetini şid
det derecesiinde tespit ettikten sonra burada kendi
me şu suali sordum. Yüksek Heyetin bana tevdi et
tiği Avrupa Ekonomik Topluluğu Türkiye Karma 
Parlamento Komisyonu Türk Heyeti Başkam olarak 
bulunduğum 3,5 yılda, aynı heyetin sayın üyesiydi. 
Beraber 1974 yılının 26 Martında Berlin Toplantısı
na başladık sonuna kadar. Bu kadar inanç beslenmi
yorsa ve bu kadar muhalefetle reddediliyorsa bu 
meselenin takipçisi arasına girilemez. Beraber bunu 
takip ettik, Türkiye'nin menfaatlerini. 

Rabıtanın esası budur değerli arkadaşlarım. Me
seleleri bugünkü atmosfer ve kompleks içerisinde yü
rütmekle, (Benim dediğim nedir) bugünkü kompleks
te Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuyla iliş
kilerinin esası, Akdeniz'e doğru genişlemek muvace
hesinde Portekiz, İspanya Ve bilhassa Yunanistan 
dolayısıyle, gerek sosyal gerek ekonomik ve bir de
rece politik bünyeleri ve bilhassa Yunanistan'ın ma
lum politik emelleri karşısında yeni bir durum al
mıştır. Türkiye bu durumu değerlendirmek, Hükü
met olarak, Parlamento ve Millet olarak yeni bir tu
tumunu tespit etmek durumundadır. Bunda mutabık 
değiller midir?.. Şüphe yok ki, mutabık olmaları lâ
zımdır. 

Türkiye'nin böyle bir gelişme ve Yunanistan'la 
mevcut ihtilâfları karşısında bu hadiselere bigâne 
kalması ve kalkıp da anamuhalefet partisi sözcüsü
nün burada meseleyi tamamiyle geçmişteki edebiyat 
veya rayına geri götürmesi, inanın beni ziyadesiyle 
üzmüştür. Çünkü, bu tamamiyle gelişmelerin dışında 
kalmanın bir ifadesidir. 

Yine üzülerek takip ettiğim bazı görüşleri oldu. 
«Acaba Yunanistan'ın tam üyeliğinden kasıt, Tür
kiye'yi de tam üyeliğe götürmek düşüncesi mi, Sa
yın İnan'ın» dedi. Tekrar ettim, kendilerinin parti 
programında mevcuttur. Kendileri hiç bir zaman Tür
kiye'nin tam üyeliğini reddetmediler ve yine kendile
rinin imza ettikleri ve takipçisi oldukları 1963 tarih
li Ankara Antlaşması nihaî hedef olarak tam üyeliği 
görür ve takvimi de malumdur; 1992 yılı. 

Kendileri başka sahaya geçtiler ve burada üzüle
rek takip ettiğim dramatik jestlerinin her halde ken
dilerine ilham etliği bir tavırla, Hükümetlin ve Tür
kiye'nin dramatik bir perdenin, sahnenin son geliş
mesi olarak dışarıya sıçradığım, fırladığım ve benim 
yaptığım seyahati böyle değerdendirdiler. İnsafla ta
kip buyursunlar, dışarıya giden Türk Devlet adamla
rı ve siyasî liderleri arasındaki dışarıya sık ziyaret 
bakımından kendilerinin mensup olduğu Siyasî parti
nin sayın lideri benden çok daha önde gelir. En son 
olarak gittikleri Kopenhag'ı ziyaret etmediler mi ve 
Kopenhag'da Sosyalist Parti lideri ve Danimarka'nın 
bugünkü Başbakantyle beraber bir toplantıda bulu
nup da, Danimarka Başbakanı bizzat, «Halk Parti
sini iktidara getirin» diye ifade kınanılmadı mı?.. Biz 
iktidar olmanın mahreçlerini, desteklerini Türkiye 
dışında aramıyoruz, bu memlekette, bu Parlamento
da arıyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir tek noktayı burada hatırlatmamız lâzımdır. 

Yunanistan'la şiddetli ihtilâflarımızın başlangıç tarihi 
(Geriye gitmiyorum) 15 Temmuz 1974 ve nihayet 20 
Temmuz 1974'dür. O gün bugün Yunanistan'da mev
cut iki tane de komünist parti de dahil olmak üze
re, tümüyle siyası kuvvetleriyle Türkiye'ye karşı bir
lik ve bütünlük içinde birleşmişken, biz bu meselenin 
görüşülmesi müzakerelerini dahi tesis edemiyoruz. 
Beni üzen, beni bu kürsülere getiren, beni şikâyetlere 
sevk eden manzara budur, değerli arkadaşlarım. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Başba
kanınıza söyleyin bunu lütfen. (A. P. sıralarından 
«Dinle» sesleri) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım; 

Tecrübeli bir politika adamı ve bakanlık yapmış 
Sayın Tahtakıhç'ın beyanları da beni üzmüştür. Bu 
memlekette demokrasinin kuruluş yolculuğuna ilk 
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çıkanlar arasında bulunan Sayın Tahtakılıç, benim 
huzurlarınıza gelip de demokratik bir anlayışla iza
hat vermemi tenkit ettiler. Bunu yadırgadım. De
mokrasinin en büyük savunucusu kendilerinin olması 
lâzım. 

Bir diğer hususu daha yadırgadım. Ben Sayın 
Tahtakdıç'm gazeteleri altıncı sayfadan başlayarak 
okuduklarını bilmiyordum. O okudukları Son Ha
vadis gazetesinin 10 ekim tarihli nüshası birinci say
fadan başlar tnan'ın beyam ve içeriye yönelik bir 
siyasî beyandır. Sayın Tahtakılıç unutmuşlardır ki, 
ben Adalet Partisinin bir senatörüyüm, Genel İdare 
Kurulunun bir üyesiyim ve parti içerisinde fonksiyonu 
olan bir insanım. Bu fonksiyonumu da yaparım ve 
bunu yapmışımdır. Okudukları beyan tamamiyle be
nimdir ve okumak suretiyle Yüce Senatonun zabıt
larına geçmesine yardımcı oldukları için de ayrıca 
teşekkür ederim. 

Yadırgadığım bir diğer noktaları var, bunu bura
da altını çizerek belirteceğim : Benim bazı sözlerimi 
tekrar ederek, «Bu, alaturka bir düşünüş tarzıdır» 
dediler. «Alaturka» Fransızların «Ale Turque» de
dikleri, yani Türk gibi düşünmek... Ben Türk gibi dü
şünürüm. (A. P. sıralarından Bravo» sesleri, alkışlar) 
Eğer zatıâliniz alafranga gibi düşünecekseniz, bey
efendi ben orada sizi takip edemem, af buyurunuz. 

Sayın Prof. Senatör Üstünel'e özellikle teşekkür 
borçluyum. Aslında konuşmalarının son kısmı hariç 
olmak üzere, bu müzakerelerin çerçevesi bu olmak 
lâzımdı. Bu müzakereyi hakikî rayına oturtmak su
retiyle karşılıklı mücamele çerçevesinde bu mesele
leri görüşmek. Budur maksadı, genel görüşme aç
manın. Yoksa çıkarak burada, üç yıl, beş yıl, on yıl 
söylediklerinizi, tenkit ede ede, tekrar ede ede, bu
günkü realitelerin tamamiyle dışında kalarak bu me
sele ele alınmaz. Üzülerek takip ettim. Sayın Tahta
kdıç'm beyanlarından, daha Türkiye - Avrupa Eko
nomik Topluluğu ilişkilerinin kaneviçesi, muhtevası 
nedir? İfadesi yoktur. Burada tekrar etmek suretiyle 
kendilerini üzmek istemem; ama bu kadar önemli 
bir mesele üzerinde söz ahnacaksa bunlar tahkik ve 
tetkik edilmek gerekir. Aflarına sığınarak bunu ifa
de ediyorum. 

Sayın Senatör ÜstünePin sarahaten tevcih buyur
dukları sualler var; bunları cevaplandırmak vazifem. 
FUhakika ben buradaki beyanım sırasında, Avrupa 
Yatırımlar Bankası Direktörü Sayın Yves le Portzs 
ile yaptığım görüşmelerde, 90 milyon ödeme birim
lik ve 110 milyon dolarlık, kendilerinin katkısı olan 
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j kısımdan başka, kendileriyle, projelerimizin finans-
I manında öncülük olmak konusunu görüştüm. Geç-
I miste, (Sayın Üsîünel bilecekler) Keban Barajı ve 
I Boğaz Köprüsü (Boğaz Köprüsü dolayısıyle isimteri-
I ne aldığımdan müteessirim Sayın ÜstünePin, ahnma-
I sınîar) (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Kurul-
I muş makine gibi; «Bravo, bravo» diyorlar. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu projelerde Av-

I rupa - Yatırımlar Bankası öncülük yapmıştır. Kendi-
J lerîne şu suali sordum : Bizim önemli yatırım pro-
I jelerimiz var, enerji sahasında. Dış finansmanı geti-
I ren büyük projelerimiz var. Bunu;: saklanacak hiç 
I bir tarafı yok. Kendileri yaptılar, biz yaptık. Afşin -
I Elbistan projemizin 638 milyon dolarlık dış finans-
I man getiren kısmı vardır ve Dünya Bankasının ön-
I riilüğü altında bir sendika şeklinde sağlanmıştır. Av-
I rupa Yatırımlar Bankasına sordum, «Biz hazırız» de-
I diler. «İstediğiniz projeyi getirin hazırız» dediler. 
I Ekonomik durumumuz hakkında kendileri sizin ka-
I dar kötümser davranmadılar. Bunu da memnuniyetle 
I kaydettim; beyan etmek isterim. 

I Bir noktada galiba Sayın Üstünel «Benim Avru-
I pa Parlamentosu iîe Avrupa Konseyini karıştırmış 
I olabileceğimi» söylediler. Zannederim yine kendileri 
I hadiselerin gerisinde kalmışlar. Filvaki Türkiye, Av-
I rupa Parlamentosunun üyesi değüdir, katılmaz; doğ-
I rudur, ama iki şey vardır : Birisi, Türkiye - Avrupa 
I Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Komisyo-
I nu 18 Türk parlamenteri, 18 Avrupa parlamenteri 
I komisyonu. Bunlar yılda üç defa toplanır ve Sayın 
I Üstiinel'in takip etmediği, bu üçüncü toplantıdır. Di-
I ğer sayın arkadaşları bilirler; bu toplantı, Avrupa 

I Parlamentosu toplantısıyle paralel olarak Lüksemburg 
I veya Stragburg'ta yapılır ve bu toplantı genişletilmiş 
I bir toplantıdır. Avrupa Parlamentosu komisyon baş-
I kanlan katılır ve hatta bu parlamentoya katılan 
I Türk heyeti mensupları, Avrupa Parlamentosunun 
I grup toplantılarına, sosyalist (ki Cumhuriyet Halk 
I Partisi muntazaman katılmaktadır) Hıristiyan demok-
I ratlar, muhafazakârlar, De Gaulle'cüler ve bunlara 
I geniş bir şekilde iştirak imkâm, temas imkânı olmak-
I tadır. Mesele buydu. Yoksa biz ikisini karıştırmak 
I değil ve bu vesileyle kendilerinin Avrupa Konseyi 
I içerisindeki faaliyetlerini, çalışmalarım belirttiler. 
I Ben şüphesiz ki, bunu sadece takdir ve memnuniyet-
I le karşılarım; bir nokta hariç olmak üzere. Kendi-
I ferinin bir ilkbahar Avrupa Konseyi toplantısında, 
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Yunanlıların da huzurunda Avrupa Konseyi Top
lantısında Yunanlıların da huzurunda Türkiye'deki 
demokratik sistem ve Hükümetin mahiyeti hakkında 
talihsiz bir beyanları olmuştur, tekrar etmekle üz
mek istemem. Bu kısmın dışındaki Türk Heyetinin 
lehine ve menfaatine dışarıdaki yürütülecek bütün 
çalışmaları ancak şükranla karşılarız. 

Burada beyan ettiklerimi başka formlarda, yani 
mensubu olduğum Cumhuriyet Hükümeti içerisinde 
grupta veya kurullarda beyan edip etmediğimi sordu
lar. Genel İdare Kurulu toplantılarıyla, Hükümet top
lantıları gizlidir, bunu burada açıklamak benim va
zifem değildir. Yalnız, şunu kendileri bilirler ki, için
de bulunduğum dört yıllık siyasî hayatımda inandı
ğım ve memleketin menfaatine olduğuna kani oldu
ğum bütün düşüncelerimi her yerde daima söylemiş, 
uyarı ve ikazlarımı yapmışımdır ve yapmaya da de
vam edeceğim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Saym Baş
kan, bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, müzakere şekline; bir daki
ka efendim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Efendim, 
bir dakika aydınlanmam lâzım Sayın Başkan. Sayın 
Genel Kurulun aydınlanması lâzım. Sayın Bakan, Sa
yın Üstünel'in saklı tuttuğu; fakat kendisinin ve 
gruplarının her meseleyi burada açıkça konuşmasını 
istediği... 

BAŞKAN — Soru sorma hakkı yoktur efendim. 
Lütfen oturun. 

Efendim... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, lütfen izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Ne hususta izin efendim?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Lütfen Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Peki buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, gördüğünüz gibi, uygulamanız İçtüzüğün 132 nci 
maddesine aykırı oldu; fakat Sayın Bakan konuşmak 
istedikten sonra, Tüzük cevaz vermese dahi, konuş
masına itirazda bulunmayı saygısızlık telâkki ettim. 
O itibarla, 132 nci maddeye aykırı bir tumumun içi
ne girdiniz, 132 nci maddede bir hüküm yok iken 
konuştu. Konuşsun, iyi de oldu; ama dikkat buyur-
dunuzsa, özellikle grupumuzun söylemediği sözü is

nat etti. Her zaman yaptığı gibi, demagojiyi işlete
rek, öyle yanlışlıklar yaptı ki, kimsenin bir şeyler an
lamayacağı şeylerden bahsetti, söyledi. Bilhassa, be
nim söylemediğim sözleri bana isnat ettiler. Bunların 
yanı sıra, yine benim partime ve bana ait olmayan, 
söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi gösterdiler. Be
nim grupumun söylemediği sözleri söylemiş göster
mek ve bizim grupumuzda neyin olup, neyin olma
dığını açıklamamız varitken, bu sorumluluğu alarak 
bu görüşlerini söylediler. Bu gördüğünüz koşullarda 
söylenmemiş, anlaşılması güç laflarla bu konuşma
ları geçiştirmek ve bu ortamı yaratmak ve Türk hal
kının izlediği bu konuşmalar halkın üzerinde birta
kım kötü izlenimler yaratacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Gündoğan, lütfen efen
dim lütfen. 

Ben cevap vereyim size. 132 nci maddenin tatbi
katı ikinci kez oluyor Cumhuriyet Senatosunda. Baş
kanlık Divanında bunu görüştük ve şu prensiplere 
bağladık. Tatbikatı çok olmadığı için, hakikaten or
da uygulama şekli hakkında da tereddütler var idi. 
Bunu... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Açık ya
zıyor burada. 

BAŞKAN — Açık değil efendim. Müzakere şek
lini söylüyorum, bu bir genel görüşme değildir her-
şeyden evvel. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tabiî, ta
biî... 

BAŞKAN — Genel görüşme değildir; değildir 
efendim. 

Şimdi, Başkanlık Divanındaki durumu size oku
tayım; Başkanlık Divanının kararım, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 18 . 10 . 1977 tarih, 87 nci 
Birleşiminde yapmış olduğu açıklama nedeniyle İç
tüzüğün 132 nci maddesi uyarınca yapılacak görüş
me; 

a) Konunun, Gündemin sunuşlar kısmının ilk 
sırasına konmasına, 

b) Görüşmelerin, Bakanın konuşmasında temas 
ettiği hususlar içinde kalmasına, 

c) Görüşmelerde öncelikle muhalefet grupları 
sözcülerine, grup sözcülerine, üyelere ve istemi olur
sa, Bakana söz verilmesine ve «Son söz üyenindir» il
kesine uyulmasına karar verilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Peki Sa
yın Başkan, siz bana son söz mü verirsiniz?.. 

BAŞKAN — «Son söz» var efendim. 

— 427 — 



C. Senatosu B : 88 20 . 10 ; 1977 O : I 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama bir 
dakika; bizim Tüzüğümüzde bir madde vardır, ga
liba 65 nci madde... «Bir üyeye söylemediği sözler 
isnat olursa veya bu kimsenin söylediği sözler tah
rif edilirse onlara cevap hakkı doğar» Binaenaleyh, 
«sataşma vaki olmuştur» diyerek Sizden söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi, efendim... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Meselâ 

ben, Kâmran İnan'ın söylediği sözler karşısında... 
BAŞKAN — Meselâ ne?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi, Sa

yın Kâmran İnan'ın söylediklerini söyleyeyim bura
dan. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır efendsm. Sayın Gündoğan, 
burada kaç seneden beri beraberiz. O taktikleri bıra
kalım. Şimdi, siz bana sataşmanın nereden olduğunu 
söyleyin. Sataşmayı kelimeyle söyleyin bakayım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Kâmran İnan dediler ki, «Cumhuriyet 
Kalk Partisi Sözcüsü buraya geldiler, bilmem kaç 
yıldan beri olagelen hadiselerden bahsettiler ve 1963 
yılında ve Cumhuriyet Halk Partisi Karma Hükü
meti döneminde imzalanan Ankara Antlaşmasını ka
bul etmediler» dedi. Bu, yalan ve yanlış. Bir... (A. P. 
sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) 

Anlatayım. Şu benim bahsettiğim, 1970 yılında 
Adalet Partisinin tamamen tek başına iktidarda bu
lunduğu şuada, hazırlık döneminin bitip de, geçiş 
dönemine geçmek üzere olduğumuz zaman zarfında 
AET'de süregelen tutum ve davranışları yüzünden 
içine düştüğü durumdan bahistir. Onun söylediği gibi, 
Ankara Antlaşması ile veya başka bir konu ile ilgili 
değildir. Bunu da belirtmem lâzım; iki. 

Üçüncüsü, benim partimin lideri olan Sayın Ece-
vit, ne herhangi bir yerde, ı*e de bir kimse ile konu
şurken «Biz, Karma Protokol, (Ankara Antlaşması 
değil) biz Katma Protokolü imzalayan Adalet Parti
sinin imzaladığı şekilde yürütülmesine taraftarız» de
medi. (A. P. sıralarından «Sayın Başkan, oradan ko
nuşuyor, böyle müzakere olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Gündoğan.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir dakika 
Sayın Başkan bitmedi. (A. P. sıralarından «Sayın Baş
kan, böyle müzakere olmaz» sesleri) AET üe oîan 
ilişkilerimizin nasıl yürütülmesi lâzımgeldiğine dair 
bizim seçim bildirgelerimizde ve programımızda gü
zel maddeler vardır, onun dediği gibi, biz, AET'nin 
Ankara Antlaşması ile şekillenen içerikliğini; ama An

kara Antlaşması ile şekillenen içerikliğini; ama An
kara Antlaşmasına rağmen karşılıklı dengenin yü
kümlülükler esasına dayanan... (A. P. sıralarından 
«Böyle müzakere olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam, rica ede
rim. Tamam, Sayın Gündoğan, bırakınız şu Parla
mento şeyini canım.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen de bı
rak Başkan, bu böyle devam ederse... 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, siz de bura
da konuşurken, şu size okuduğum Başkanlık Diva
nından çıkan karara hiç bir şekilde uymadınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sataşma 
var diyorum. 

BAŞKAN — Bırakın efendim, bırakın.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sataşma 

var diyorum işte. 
BAŞKAN — Kesiyorum, kesiyorum, tamam. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söyleme
diğim sözleri bana izafe ettiler, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
Son söz, Sayın Ömer Ucuzal'ın, buyurunuz efen

dim. (C. H. P. sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar, gürültüler ve anlaşılmayan müdahaleler) Rica 
ederim efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sataşma 
var, ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim beyler. (C. H. P. sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler ve 
«Sataşma var» sesleri) Bırakınız, bu şekilde bir neti
ceye varamayız. (Gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oya koy
manız lâzım, ısrar ediyorum. Oyla, oyla, oya koy; 
oya koyunuz, oylayacaksınız Sayın Başkan, 65 nci 
madde sarih. (C. H. P. sıralarından gürültüleı ve 
«Oyiayunz» sesleri) 

BAŞKAN — Beyefendi, reye konulacak şey ko
nulur. Başkanlık Divanının kararını okudum size. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 65 nci mad
de hükmü sarih, 65 nci maddeyi okuyunuz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakika, siz 
sataşma olan kısımları zaten rahatlıkla oradan ce
vaplandırdınız. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Siz 
kendiniz bir şey ortaya koyuyorsunuz, karşısında da 
cevabım veriyorsunuz. (C. H. P. sıralarından «Hem 
sataşmayı kabul edeceksin, hem söz vermeyeceksin» 
sesleri) Kabul etmiyorum efendim, usul ittihaz ettiği
niz yolu söylüyorum. (C. H. P. sunalarından anlaşıla
mayan müdahaleler) 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum, sözümü ketmetmeyiniz, direniyo
rum. (A. P. sıralarından «Ne direniyorsun, burası so
kak değil ki direneceksin» sesleri) 

BAŞKAN — Beyefendiler, çok affedersiniz, affe
dersiniz, Size bir şey söyleyeyim; siz... (C. H. P. sıra
larından «Oya, oya» sesi) Siz Başkanlık Divanı ka
rarına uymazsınız, Tüzüğe «Hayır» dersiniz. (C.H.P. 
sıralarından «Oylayınız, oylayınız» sesleri) 

Beyefendi, Tüzüğün neresinde var? (C. H. P. sı
ralarından müdahaleler) Bir dakika, hepiniz birden 
konuşuyorsunuz, hanginize cevap vereyim. Hepiniz 
birden konuşmayınız, ben hepinizi birden dinleye
mem. Bir dakika, peki bir kişiyi dinleyeyim, lütfen. 
(C. H. P. sıralarından «Oya koymanız lâzım, Sayın 
Başkan» sesleri) Durun biraz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
sataşma konusunu Tüzüğümüzün 65 nci maddesi dü
zenlemiştir. Kendisine sataşıldığı iddiasında bulunan 
üye Başkandan sataşma nedeni ile söz ister. Başkan 
takdir eder «Yoktur sataşma, söz vermiyorum» diye
bilir. Böyle bir karar şüphesiz olabilir. Üyenin diren
me hakkı vardır. 

BAŞKAN — Biliyorum Beyefendi... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Başkanın söz 
vermemesi halinde üye ısrar ederse; Sayın Gündoğan 
ısrar etti, Genel Kurul görüşmesiz işarî oyla bu ko
nuda karar verir. 

Eğer bu İçtüzüğün yazdığı kurallar dairesinde 
Başkanlık yapacaksanız, Sayın Gündoğan'ın direnme
si karşısında lütfen Genel Kurulun oylamasına baş
vurunuz. Aksi halde lütfen o kürsüyü terkedmiz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Aman efendim, kürsüyü de bir da
kikada şey yapıyorsunuz. Hükümeti atıyorsunuz, 
kürsüye atıyorsunuz, millî iradenin neresindesiniz 
beyefendiler?.. Ben buraya iradeyi milliyenin, Sena
tonun ı'eyi ile geldim. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) Rica ederim, bağırmayın bu kadar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Direniyo
rum, direniyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika, 
bir dakika efendim. (C. H. P. sıralarından «Oylayı
nız, oylayınız» sesleri ve C. H. P. sıralarından müda
haleler ve gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oylayın, 
direniyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim, böyle hakaretamlz ko
nuşmayın. Başkan olarak seçiyorsunuz, yapmayın 
böyle. Ben bir dakikada bu Başkanlığı bırakacak 
adamım. Rica ederim. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) Bir dakika beyefendiler. Rica ederim, bir da
kika beni konuşturmuyorsunuz canım, nasıl çıkaca
ğız içinden?.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Başkanlık 
Dîvanında oturanın sakin olması lâzım, evvelâ sfizin 
sakin olmanız lâzım. 

BAŞKAN — Şimdi bir şey söyleyeyim size, bir 
dakika beni dinleyin. Sataşma nedeni ile Sayın Fik
ret Gündoğan söz aldığı takdirde, yeni sataşmalarla, 
yeni haklar doğacak... (C. II. P. sıralarından gürül
tüler) 

Peki beyler, Senatoyu nereye götürelim?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, İçtüzüğü uygulamak zorundasınız. «Divanın ka
ran var» dediniz. İçtüzüğü uygulayınız. 

BAŞKAN — Bir dakika. Saym Gündoğan, şim
di ben sizden bir şey istirham edeceğim. Ben de not 
alayım. Ben buradan cevap vereceğim size. Siz sataş
manın hangi noktalarda olduğunu söyleyin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dört tane
sini saydım. (C. H. P. sıralarından, «Demin söyledi 
ya» sesleri) 

BAŞKAN — Hep birbirinin avukatı. Bırakın ca
nım, tek tek konuşalım. 

Buyurun Fikret Bey, sizi dinliyorum. Yalnız, ce
vap şeklinde olmasın, bana satırbaşlarını söyleyin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama sizin 
davranışlarınız karşısında üye olarak ben hayretler 
içindeyim Sayın Başkan. Size dört tane açık madde 
saydım. 

BAŞKAN — Lütfen satırbaşlarını söyleyin efen
dim. Bir?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Kâm-
ran İnan, konuşmalarında benim söylemediğim, dile 
getirmediğim fikirleri söylemiş gibi göstererek birta
kım beyanlarda bulundular. 

BAŞKAN — Tamam, hangileri?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söyledik

leri beyanların hiçbirini söylemedim, öyle söyleme
dim. Demagoji yaptılar, döndürdüler dolaştırdılar, 
söylemiş gibi gösterdiler. Demagoji yaptılar. 

BAŞKAN — Şimdi, «Demagoji yaptılar» diye 
bir Bakana lütfen söylemeyin. 

ORHAN ATAULLAH ÇALIŞ (Bolu) — Sayın 
Başkan, öteki arkadaşa söz verdiniz. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Gündo-
ğan, birer satırla şunu söyleyin de ben de not alayım, 
sizi de o kayıt içine sokacağım efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Benim yap
tığım konuşma ile alâkası yok söylediklerinin. 

BASILIN — Tümüyle siz zıt diyorsunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Demagoji

nin mahiyeti de budur. Demagogların marifeti bu
dur. Konuşulmayanları konuşulmuş gibi göstermek
tir. 

BAŞKAN — Hangileridir beyefendi?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söyledim 
ya. Ben, yaptığım konuşmada Sayın Kâmran İnan'ın 
iddia ettiği gibi, Ankara Antlaşmasının aleyhtarı ol
duğumuzu beyan etmedim, «Ankara Antlaşmasını ka
bul etmiyorum» demedim. 

BAŞKAN — Bir, efendim, tamam. Ankara Ant
laşmasını öyle söylemediniz. Başka efendim?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İkincisi, 
«Ankara Antlaşmasında yer alan hükümlere rağmen, 
1970 yılında tek başına iktidarda bulunan Adalet Par
tisi eliyle geçiş dönemini düzenleyen Katma Proto
kolün yapılmasında Ankara Antlaşmasına uyulma
dığını» söyledim. Aksine, bizim Ankara Antlaşmasını 
kabul etmediğimizden bahsettiler; iki. 

Üçüncüsü; bizim Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak ne programımızda, ne de seçim bildirgelerimiz
de bu Katma Protokolü kabul ettiğimize dair tek 
bîr kelime ve beyan bulunmadığı halde, «seçim bil
dirgelerimizde ve programımızda Katma Protokolü 

kabul ettiğimize dair maddeler bulunduğunu» söy
lemek suretiyle iftira ettiler, ona cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Yeter efendim. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Baş

kan, cevap veriyor. Yeter bu kadarı. 
BAŞKAN — Hem cevap veriyorsun, hem söz is

tiyorsun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir de ba

na, «Beraber çalıştığımız Komisyonda gittiğimiz mem
leketlerde kendisiyle; yani Adalet Partisini temsil 
eden kişilerle bir ve ahenk içinde, aynı mealde hare
ket ettiğimizi» beyan ettiler. Bu katiyen yalandır, ta
mamen yalandır. 

ORHAN ATAULLAH ÇALİŞ (Bolu) — Sayın 
Başkan, yerinden konuşma yapıyor. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Gündoğan... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu, tama

men tersine olmuştur. Kendilerinin görüşlerine katıl
madığımızı her toplantıda üye ülkelere Cumhuriyet 
Halk Partisinin görüşlerini açıkça söylediğimi ispat 
edeceğim; dört. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — İspat ol
muştur zaten. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu cevaplarınızla ce
vap vermiş oldunuz zaten, zapta geçti, bu sizi tatmin 
etmiyor ma?.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Biz tat
min olduk Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ucuzal, (şimdi müşkül 
durumda bırakma beni) Buyurun efendim, buyurun 
gelin lütfen. 

III. — YOKLAMA 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yoklama isteriz 
Sayın Başkan. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Çoğunlu
ğumuz, yoktur yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kim istiyor yoklama efendim?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Beş kişi 
olarak biz istiyoruz efendim. 

(Trabzon Üyesi Ahmet Cemil Kara, Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal, Trabzon Üyesi Ahmet İhsan 
Birinci oğlu, Elâzığ Üyesi Cahit Dalokay, Manisa 
Üyesi Oral Karaosmanoğlu ayağa kalkarak yoklama 
isteminde bulundular) 

BAŞKAN — Peki efendim, yoklama yapılacak
tır. (C. H. P. şualarından, «Söz vermiştiniz önce» 
sesleri, gürültüler) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Çamur 
atıp kaçacaksınız, öyle şey yok. Senatodan kaçamaz
sınız. Firardır bu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kaçamaz

sınız, kaçıyor musunuz?.. (Gürültüler) 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne gürül

tü yapıyorsunuz?.. Parazitten başka bir şey yaptığı-
ınz yok. (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim, yok
lama yapıyoruz. (C. H. P. sıralarından «Kaçamazsı
nız» sesleri ve gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
usul hakkında dilekçeyle bir teklifim vardı. Bunu za
bıtlara geçirin. Attınız mı yoksa?.. 
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BAŞKAN — Atmadık onu, merak etme. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tüzük hakkındaki 

dilekçeyi çiğnediniz. Onu getireceğim buraya, Ana
yasa Mahkemesi yoluyla getireceğim. 

(Yoklamaya devam edildi) 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, ntiye böyle oldu?.. Şimdiye kadar böyle değil
di. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu da Tüzüğün 
hükmü. 

BAŞKAN — 5 kişi ayağa kalktı, yoklama istedi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Daha önce 
bana söz vermiştiniz. 

/ . — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 
•Öztürk'ün, Ankara'nın bazı semt ve mahallelerinde ce
reyan eden olaylara dair soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı .(7/778) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say
gı ile rica ederim. 23 . 9 . 1977 

C. Senatosu Ankara Üyesi 
İbrahim Özrürk 

Soru : 
Son günlerde Ankara şehrinin bazı semt ve ma-

hallelerirtde M. H. P. ve Ülkü Ocaklarına bağlı genç
lerin çıkardığı kanunsuz olaylar yoğunlaşmakta ve hal
kın sabrını taşıracak noktalara ulaşmaktadır. 

Örneğin : Mamak kesiminde adı geçen örgütlere 
bağlı gençler bu bölgedeki haîkodasım tahrip etmiş
ler C. H. P.'îiîere ait işyerlerini kurşunlamışîar ve özel
likle (Keçiîaran) Mahallesi halkının çarşıya, pazara, 
faşı't duraklarına inmelerini engeîIeüMşîerdlr. Çarşıda 
bir dükkânın duvarına halen asılı bir bezin üzerine 
(Mamak komünistlere mezar olacak) yazısını yazmış
lar ve bundan maksatları ne olduğa sorulanca 
«C. H. P.'Iiler» cevabını vermişlerdir. Oysa 10 binin 

BAŞKAN — Hem Tüzüğü istiyorsunuz, hem de 
böyle yapıyorsunuz. Bu kadar da olmaz canım. 

(Yoklamaya devam edildi) 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, halikım baki kalmak üzere söz verdiniz.. 
BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Yapılan yoklama sonucuna göre salonumuzda ço

ğunluk bulunmadığı anlaşılmıştır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sözümü lütfen... (Gürültüler) 

BAŞKAN — 25 . 10 . 1977 Salı günü saat 15.00' 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 18.47 

üzerinde bir nüfusu barındıran gecekondularda yaşa
yan ve genellikle geçimini işçiEk, odacılık ve esnaflık
la sağlayan KeçKkıran halkı kanunlara, rejime, ulusu
na ve dinine bağlı namuslu vatandaşlarımızdır. 

Şu günlerde Mamak merkezindeki ülkü ocaklı
larla, Keçikıran ve diğer mahalleverd eki vatandaşüar 
arasında tam bir cepheleşme ve müessif toplu olayla
rın patlamasına müsait bir hava mevcuttur. Şoför
ler ve diğer esnaf ülkücü gençler tarafından haraca 
'bağlanmıştır. Herkesten makbuzsuz para toplanmak
tadır, pazara gelen kadınlara zorla dergi satılmakta
dır, şehir otobüsleri minibüs ve taksiler durdurularak 
üükücü gençler tarafından sözde komünist aranmakta, 
masum vatandaşlar dövühne'ktedir. KeçCkıran halkı 
Mamak Caddesindeki duraklara inip taşıtlara bineme-
mekte, işyerlerine arka yollardan dolaşarak ve Sam
sun Caddesine inerek gidebilmektedir. 

Bu gibi durumlar Çankaya ilçesine bağlı General 
Zeki Doğan, Peyami Safa, Akdere, Abidinpaşa, Şa-
faktepe, Dikmen, Öveçîer, Kayaş, Misket, Tepecik, 
Altındağ'a bağlı Hasköy, Güîpmar, Aktepe »Ayvalı, 
Aydınlikevler, Ahiler semt ve mahallelerinde gün geç
tikçe yoğunlaşmakta ve masum hal i sokağa çıkamaz 
haîe gelmektedir. Her gün birkaç yerde C. H. P.'lî 

• « ^mtm * • 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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muhtarların ve vatandaşların ev ve dükkânları kur
şunlanmakta, bir çok iş adamı ve esnaf tehditle hara
ca bağlanmaktadır. «Cem'i İanat» nizamnamesine ay-
k«n olarak toplanan bu paraCarm nereye harcandığı 
da bilinmemektedir, 

Gençlerin kullandıkları silâhlar çok pahalı yaban
cı menşeli tabancalar olup olaylarda sayısız mermi ya
kılmakladır. Polis bunu bildiği halde, ülkü ocaklı 
gereçlerin üzerlerini ve evlerini aramaktan adeta çe
kinmektedir. Örneğin : Mamak'ta, Akdere'de, Etîik ve 
Keçiören semtlerinde ve özellikle Site Yurdunda ya
pılacak ciddî bir aramada pek çok silâhın ele geçiri
leceği muhakkaktır. 

Fakat poTs bazı siyasa! etkiler altında görevini 
yakamaz hale getirilmiştir. Sayın İçişleri Bakanının 
basında, radyo ve televizyonda yer alan beyanlarına 
reJT'tyn o'ayîar bütün şiddeti i!e sürüp g'lmekie d r . 
CM"kii Hükümet içinde İçişleri Bakanından daha güç
lü kişiler vardır ve ipler onların eîlnded V. Sayın Ba
kan bir ted'h'ş yuvası haline gelen Site Öğrenci Yur
dunu ve buna benzer diğer yurtları temizlemedikçe 
örneğ'n b'r iç savaş manzarası arzeden Mamak'taki 
ü'kü oca'k'armı kapatmadıkça, polisi b'r Devlet po-
F">: haline getirmedikçe verdiği sözler havada kala
caktır. 

Üniversite, yüksekokul ve liseler açıldığı zaman 
A^ka^a'da olayların daha da artacağı şimdiden belli 
olmakladır. 

Sağdan olsun, soldan olsan, üike asayişini ve halk 
huzurunu bozan tüm ocak, örgüt ve kişilere eşit lş*sm 
uygulanma'dLkça, polise Devlet polisi niteliği verihne-
d'kç-e İç'ş'eri Bakanlığının boyutlarını aşan zsztyte ko-
narana Derlet olarak bütün ilgili kuruluşlarla ortak 
b'r zihniyet ve davranışla iniîmedikçe, tarafsız ve ye
tenekli b!r ü a r e ve zabıta kadrosu kurulmadıkça rap-
îamu kanf'khk ve çatışmaya iten sasyal ve ekonomik 
problemler reformcu b'r tutamla ele alınmadıkça (ssa-
yiselzllği kökündın kazımak) mümkün olmayacaktır.. 

Özetlediğimiz bu düşünceler karşısında : 
1. İçişleri Bakanı olarak içgüvcnliğin yenider k.ü-

rulmasında dii-şüreçleriniz ve örlemlerjriz nder i ' r? 
2. Ankara şehrinin asayiş'ui sağlamak için alı

nan ve düşünülen tedbirler itelerdir? 
3. Site Öğrenci Yurda başla olmak üzere, diğer 

silâhlı kişilerin ve çetelerin barındığı yerler ve der
nekler temizlenecek midir? 

4. Mamak, Keçikıran ve diğer semt ve mahalle
lerde halkın huzurunu sağlayacak önlemler ne vakit 

alınacak, örneğin Keçikıran'da yaşayan vatandaşların 
Mamak merkezine inmeleri ve Mamak'ı komîmlstîe-
re mezar yapmak isteyen ülkücülerin kanunsuz tedhiş 
hareketleri için ne düşünülmektedir? 

T. C. 
İçvşleri Bakanlığı 8 . 10 . 1977 
Emniyet Gene! 

Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. (B) 
237731 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27 . 9 . 1977 tarih ve Gn>. Sek. Kanunlar 

Md. 13354 - 5S98/7-778 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbra

him Öztürk'ün önergesinde yer alan hususlar ince
lenmiş, cevapları aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

1. İçişleri Bakam olarak, iç güvenî'ğin korunma
sı hususundaki düşüncelerimi muhtelif vesilelerle açık
lamış bulunuyorum. Kamu düzeninin sağlıklı bir se
viyede tesis ve idamesi ve anarşik hadiselerle güçlü 
bir şekilde savaşılması için bir dizi tedbir a?mm?ş ve 
bszı çal?şmalar yapılmıştır. Bu tedbir ve çalışmaların 
özeti aşağıdadır. 

a) Emniyet teşkilâtı disipline edilmektedir. Elde
ki gücün her yere zayıf şekilde yayılması yerine en 
önemli sahalara teksif edilmesi cihetine gidilmekte
dir. 

b) Büyük şehirlerde silâh aramaları geniş ve güç
lü b'r sekide devam ettirilmekledir. 

c) Anarşik hadiseler hassasiyetle takip edilmek
te ve failler genellikle tespit ve büyük bir nispette ele 
geçirilmektedir. 

d) Anarş' iîe daha etkin bir şekilde mücadele 
için daha güçlü inikaslarla mücehhez özel eğitim 
görmüş yeni çevik ekipler teşkil okınmaktadır. 

e) Önemli anarşik olayların meydana geldiği yer
lerde öze'i asayiş projeleri uygulanacaktır. 

f) Yakal ı tahsil kuruluşlarında öarcfiiîln güven
lik içinde yürütülmesi amaç alınmıştır. Ba mnlualla 
ilgili ve sorumla bütün mercilerin ürerinde rnutTb'k 
ka?ıp bıı amaç etrafında hepsinin görev yükleneceği 
özel asayiş projeleri geliştirilmektedir. Bunun için 
Â.nkara şehri pilot olarak seçilmiştir. Burada gelişti
ril ecel; yaklaşım ve metotlar İsiasba!, izmir ve diğer 
üniversite şehlrierlnıiizde uygulanacaktır. 

g) Toplum polisi modernize edilmektedir. 
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h) Hassas bölgelerde karakol ve devriye sistemi/i 
geliştirilmektedir. 

ı) Bankaların soygunlara karşı çok daha müessir 
bir şeklîde korunması için özel bir proje hazırlanmış
tır. İsiarJbil'da pilot olarak uygulanacak bu proje, ha
diselerin % 70'inin yer aldığı bu şehirde güvenliği 
sağlamaya da hizmet edecektir. 

i) VaFîer ve güvenlik kuvvetlerinin mcr'i kanun
larımızdaki bütün yetkileri eiks"lksiz ve kararlılıkla kul
lanmaları hnsuîu dlkkartle takip edilmektedir. Eldeki 
yetkilerin tam olarak kullanılması öe meselelerin çö
zülmesini mümkün görmekteyiz. Yetkilerim yerinde 
ve zamanında kullanmayanlar sorumlı tutultacakîır. 

j) Mülkî idarî ve emniyet kuvvetlerine yeni bîr 
şerik ve ruh verilmesi ve bunların bütan işlemlerinde 
tam bir tarafsızlık içinde hareket ettiklerinin kamu
oyunca kabul edilecek hale getirilmesi için her türlü 
tedbir alınmış ve alınmaktadır. 

k) Mülkî İdarenin ve emniyet teşkilâtının kadro 
sık'şıkhklari'nı önleyecek bütün yeni kadrolar alın
mıştır. Mülkî idare ve emniyet teşkilâtı yeni üniteler 
ilâvesi iîe güçlendirilip reorganize edilecektir. 

!) P-îlVn takviyesi için yeniden 5 ©50 kadro alın
mıştır. İlâve 5 009 kadro daha alınacaktır. 

m) Polis eğitimi için yeni imkânlar harekete ge-
çirilfoıektedir. Ayrıca, orta (K), tekâmül ve ihtisas eği-
i'mlerV geniş b'r şeklîde peyderpey faaliyete konula
caktır. Yurt dışı eğitim imkânları da yaygınîaştırıîa-
caktır. 

n) Po"'se gerekli güvenceyi sağlayacak şekille öz
lük İrakları, güver*?'!* vakfı ve polis sigortası sMenri 
üzerinde çalışılmaktadır. 

o) Polisin vasıta konusu önemle ele alınmıştır. 
Önümüzdeki bir ay içinde büyük şehirîerdekâ polis 
teşkilâtmuz 40f) yeni vas;ta ile teçhiz edilecektir. Po
lisin silâhlarının güçlü ve yeterli haîe getirilmesi için 
iki proje uygulanmaktadır. 

ö) Polis tayinlerinde hor türlü tavassut ve iI'Mmas 
kesin olarak yasaklanmıştır. Haklı kontlarında biz
zat ilgilinin merciSeri gözeterek müracaat yoîu açıl
mıştır. 

p) Polis üzerinde her türüli ba-skı ve tesirin efd-
sini yok edecek şekilde idarî tedbirler alınmaktadır. 

r) Toplum olaylarına müdahalede önceden ha
zırlanmış planlarla daha disiplinli ve daha etkin bir 
çalışma düzeni getirilecektir. 

I s) Anarşik hadiselerin yoğun olduğu il ve mües-
seseselerde idarî amirleri ve diğer yönetidiîerin seçim 
ve denetimlerine özel bir itina gösterilecektir. 

ş) İşt'lgâl sahaları dışında asayişi bozan eylem ve 
işlemlere tevessül eden dernek ve kuruluşlar üzerinde 
kanunî ve müessir bir kontrol tesis edilecekfâr. 

t) Anarşik olayların kesif olduğu bölgelerde kim
lik bildirme kanunu piîot proje Olarak uygulanacak
tır. 

j u> Anarşik hadiselerde ıhkakı - hak şeklimde 
davranışların azamî derecede önlenmesi için güvenlik 
kuvvetlerinin keüln tarafsızlığı yanında yargının hızlı 
ve etkin işlemesine yardımcı bütün tedbirler alına
caktır. 

ü) Anayasal devlet kuruluşlarımız ve siyasî parti
selimizle güvenlik konularında diyaloglar iyiniyetîc en 

I yeni şeklide devam ettirilecektir. 

v) Emniyet ve asayiş hizmetterirain, günün ihti
yacına ve karşı karşıya olunan meselelerin çözümü
ne en iyi hizmet edecek şekilde düzenlenmesini temin 

I edecek yasal değişiklik ve yetkiler için gerekli tasarı
lar yasama meclislerine sunulacaktır. 

2. Ankara şehrinin asayişini temin etmek m ak
salı ile alınmış bulunan genel tertip ve tedbirler me-
yp.Tîinda, asayiş cihetinden hususiyet arzeden bölge-
brd'o İlâve tedbirlerle hadiselere süratle müdahale et-
m:k ve hadiselerin nıenşeine inmek imkânları temin 
edünılşOlr. Bu cljrnleden olarak; Ankara'da Mamak ve 

I çevresinde, 1630 sayılı Dernekler Kanununa göre ku-
ruliîîiîş olan birbirine muhalif bazı derneklerin men
supları ve muayyen düşüncelere sahip şahıslar arasın-

! da zurnan zaman sataşmaların, sürtüşmelerin, halkın 
huzurunu bozan hareketlerin, can ve mal emniyetim 
'İJhlâl eden hadiselerin vukubulduğu görülmüştür. Bu
nun üzerine bölgede huzur ve sükûnun korunmasını 

I tentinen alınmış bulanan emniyet tertip ve tedbirleri, 
mevcut imkânlar nispetinde takviye edilmiştir. Hadi
selere anında müdahale edilmesi maksadıyla motorlu 
polis ekipleri çıkarılmıştır. Derneklerin kontrolüne 
ehemmiyetle devam edilmiştir. 

3. Bütün öğrenci yurtlarında, dernek ve kuruiuş-
[ ferda JC£.!b'Jt.tgi hallerde, hiçbir ayının gözetilmeksi

zin, gerekli arama ve kontroller yapılmaktadır. Hiç-
| bir kuruluşa amacı dışında faaliyet gösterme, suçlula

ra veya suç işlemeye niyetli kişilere barınak olma fır-
1 sah verilmeyecektir. 
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4. Mamak ve Mamak'a bağlı Keçlkıran bölge
lerinde halikın huzur ve sükûnunu korumak maksa-
dıyîe mahallî zabıta kuvvetleri motorlu poıis ekiple
ri ile takviye edilmek suretiyle gerekli güvenlik ted
birleri alınmıştır. Bunlara ilâveten bizi dernekler üze
rinde kanunî kontroller de sıkîaştırılmıştır. Bu arada 
kanuna aykın durumları tespit edilen ülkü ocakları ve 

Halkevleri Derneklerinin Mamak şubeleri, Polis Va
zife ve Selâhiyet Kanununun 8 nci maddesi uygulana
rak kapatılmıştır. 

Arz ederim. 

Prof. Korkut Özal 
İçişleri Bakam 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

88 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 10 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Lük-

semburg ve Brüksel'de yaptığı temaslar hakkında ver
diği bilgi nedeniyle İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
görüşme. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

3. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Divan 
Üyeliğine seçim. 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN 
İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK 

KARARI VERİLEN 
İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 

İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay içinde 
temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/53) 

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

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

7. — Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/16) (S. Sayısı : 
688) (Dağıtma tarihi : 28 . 3 .1977) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında akdolunan Kredi Andlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 4 . 1977) 

9. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1977) 

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 tari
hinden sonraki teşvik belgesi imalât izni ve fiyat tes
piti işlemlerine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/68) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, T. C. Ziraat Bankasının açtığı krediler 
ve bunlara bağlı harcamalar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/69) 

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

(Devamı arkada) 



14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Öııer'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilânı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

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

16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, işkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/73) 

17. — Cumhuriyet Senatosu R!ze Üyesi Talât Do-
ğan'm, çay üretimi ile ilgili Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/74) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, sağlıkta can güvenliği konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/75) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ. Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/76) 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


