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I. — GEÇEN 1 

Bitlis Üyesi Kânıran İnan, Başbakan Bülent Ece-
vit'in son dış temasları ve Montreus görüşmelerine 
dair gündem dışı demeçte bulundu ve Dışişleri Ba
kanı Gündüz Ökçün aynı konuda Genel Kurulda bil
gi verdi. 

Balıkesir Üyesi Reif Eriş, Türkiye'yi parlamen
ter rejim içinde yaşanmaz hale getirmek isteyenlerin 
meydana getirdikleri kanlı anarşik olaylar; 

Kastamonu Üyesi Ali Münif İslâmoğlu, son bir 
hafta içerisindeki vahim olaylar ve Hükümetin tu
tumu; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar, İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı aynı konularda 
Genel Kurula bilgi verdi. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Başbakan Bü
lent Ecevit'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
Orhan Eyüboğlu'nun, 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'e, Devlet Ba
kam Hikmet Çetin'in, 

Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlah'ya, Milli Eği
tim Bakanı Necdet Uğur'un; 

Görev ile yurt dışına giden Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Mete Tan'a, Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcısı Faruk Sükan'ın; 

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

Traktör satışları konusunda (10/54) kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının 3 . 3 . 1978; 

Belediyelere yapılan Devlet yardımı hakkında 
(10/26) kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının 
17 . 3 . 1978; 

Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın sorun
ları hakkında. (10/62) kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının 3 . 3 . 1978: 

İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında cereyan 
eden olaylara dair (10/47) kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının 18 . 3 . 1978; 

Lice'de depremden sonra yapılan konutlar hak
kında (10/25 - 42) kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının 12 . 3 . 1978; 

Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinlerle 
açığa alınanlar hakkında (10/22) kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının 12 . 3 . 1978; 

Su ürünleri ile meşgul olan kooperatifler ve su 
ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı durumunda bu
lunanlar hakkında (10/37) kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının 6 . 3 . 1978; 

PUTANAK ÖZETİ 

Türk sporunun içinde bulunduğu durum hakkın
da (10/57) kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının 4 . 3 . 1978; 

1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık yapan ve 
yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıkları çe
şitli mağduriyetlerin saptanması ve bir çözüm yom 
bulunması hakkında (10/44) kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının 19 . 3 . 1978; 

Tarihlerinden itibaren görev sürelerinin ikişer ay 
uzatılmalarına dair tezkereleri; 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi; 

Kabul olundu. 
TKİ Şark Linyitleri Aşkale İşletmesine dair 

(10/76); 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimin 

etkinliği, mahiyet ve şümulü hakkında (10/77); 
Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş yörelerinde 

husule gelen deprem dolayısıyla yapılan yardımlara, 
inşa edilen konutlara ve bu hususta meydana geldiği 
söylenen suiistimallere dair (10/78); 

Kurulan Araştırma Komisyonları üyeliklerine, gös
terilen adaylar seçildiler. 

Faik Gökçe'nin özel affına dair kanun teklifinin 
(S. Sayısı : 764) öncelikle görüşülmesi onaylanarak, 
maddeleri ve tümü kabul edildi. 

Hasan oğlu 1927 doğumlu Hüseyin Bayrak'm özel 
affı hakkında kanun teklifinin (S. Sayısı : 763) ön
celikle görüşülmesi onaylanarak, teklifin reddine dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu kabul edildi. 

Nuri Sayın'ın özel affına dair (S. Sayısı : 765); 
Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman özel'in 

özel affına dair (S. Sayısı s 767); 
Kanun tekliflerinin öncelikle görüşülmeleri onay

landı, tekliflerin reddine dair Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporları reddolundu, tekliflerin madde
leri ve tümü kabul edildi. 

10/24 ve 10/27 numaralı araştırma önergelerinin 
görüşülmesi, önerge sahibinin Genel Kurulda hazır 
bulunmaması nedeni ile ertelendi. 

23 . 3 . 1978 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17.20'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bilecik 

Mehmet Ünaldı Mehmet Erdem 
Divan Üyesi 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Erdem (Bilecik), Mehmet Bilgin (Bingöl) 

• 

BAŞKAN — 41 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

/. — Başbakan Bülent Ecevit'in dış politikaya iliş
kin konularda İçtüzüğün 132 nci maddesi gereğince 
açıklaması. 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Bülent Ecevit, dış 
politikaya ilişkin konularda bilgi vermek üzere gün
dem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Başbakan. (CHP, Cumhurbaşkanın
ca S. Ü. ve MB Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Mil
letvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Son zamanlarda bildiğiniz gibi, uluslararası ilişki
lerimizle ilgili olarak bazı yeni girişimlerde bulunuldu 
ve bazı önemli gelişmeler yer aldı. Bu hafta Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplanamadığı için iki Meclisi
mize ayrı ayrı açıklamalarda bulunuyorum bu sorun
larla ve gelişmelerle ilgili olarak, 

Dün Millet Meclisinde yapmış olduğum konuşma
yı belki bazı sayın üyelerin izlemiş veya okumuş ola
bileceklerini düşünerek, aynı bilgileri ayrıntılarıyla 
tekrarlamak suretiyle değerli zamanınızı almak istemi
yorum. Onun için, izin verirseniz dün Millet Meclisinde 
yaptığım konuşmanın kısa bir özetini huzurunuzda ye
niledikten sonra, uluslararası ilişkilerimizin dün Millet 
Meclisinde ayrıntılarıyla değinemediğim bazı önemli 
bölümleri üzerinde, özellikle ulusal güvenliğimiz üze
rinde durmak istiyorum. 

Sayın üyeler; 

Dün Millet Meclisinde yaptığım konuşmada, önem
li uluslararası sorunları uzun zaman sürüncemede 
bırakmanın bazı genel sakıncaları üzerinde durmuş
tum. Bugün, Yüce Senato huzurunda yapacağım ko-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

nuşmamda ise, Kıbrıs ve Ege sorunlarım uzun za
man sürüncemede bırakmanın bu sorunlara özgü ba
zı sakıncaları üzerinde durmak istiyorum. 

Kıbrıs sorununun sürüncemede bırakılmasının 
başlıca sakıncaları Hükümetimizin görüşüne göre 
şöyle özetlenebilir : 

Bir bakıma Kıbrıs sorunu fiilen çözülmüş de sa
yılabilir; fakat Kıbrıs sorununa kesin ve nihai statü
sü verilmedikçe ve bu statünün belirlenmesi gecik
tikçe, bundan gerek Kıbrıs'taki her iki ulusal toplum 
açısından, gerek Türkiye ve Yunanistan açısından, 
gerekse bölge açısından bazı sakıncalar doğacağı ka
nımızca açıktır. 

Bir kere, eğer Hükümetimizin ve bütün ulusumu
zun, aynı zamanda Kıbrıs Türk Toplumunun dü
şündüğü gibi, eğer Kıbrıs için en iyi kesin siyasal çö
züm federasyonsa, iki bölgeli, iki toplumlu, bağım
sız ve bağlantısız bir federal devletse, hiç kuşkusuz 
sorunun uzun zaman sürüncemede kalması, bu çö
zümün gerçekleşmesini giderek artan ölçüde güçleş-
tirebilir ve bu çözüm, yani federal çözüm gerçekleş
tikçe Adanın bölünme olasılığı güçlenmeye başlar. 
Oysa, bizim görüşümüze göre Adanın bölünmesi bir 
çok bakımlardan sakıncalıdır. Bu bölge için bir hu
zursuzluk unsuru olabileceği gibi, yumuşama süreci
nin bölgemizdeki dayanağı olan hassas dengeyi bü
yük ölçüde aksatacağı gibi, aynı zamanda Türkiye' 
nin güvenliği açısından da ciddi bazı sakıncalar do-1 

ğurabilir. 

Yine Kıbrıs sorununa kesin siyasal çözüm bulun
ması gecikirse, bu yüzden Adadaki gerginlik giderek 
artar ve bu gerginlik Türkiye ile Yunanistan arasın
daki ilişkileri de olumsuz yönde etküer. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Yine, Kıbrıs sorunu uzun zaman sürüncemede 
kalacak olursa, Kıbrıs'la ilgili uluslararası ilgi artar; 
çünkü Kıbns dünyanın çok önemli bir bölgesinde 
küçüklüğüne karşın büyük ağırlığı olan bir adadır. 
Bu ada ile ilgili sorunun uzun süre devam etmesi, bu 
adayla ilgili olarak dünyada da sorunlar yaratmaya 
başlar ve başka bazı devletlerin; o arada özellikle 
güçlü devletlerin Kıbrıs sorununa veya Kıbrıs'la ilgili 
devletlerin, doğrudan doğruya ilgili devletlerin başka 
sorunlarına karışma eğilimlerini artırabilir. 

Yine Kıbrıs sorununun çözülmesi, kesin siyasal 
çözüme ulaşması geciktiği ve uzun zaman sürünceme
de bırakıldığı takdirde, Türk olsun Rum olsun Ada 
halkı geleceğe güvenle bakamaz, her iki toplumun 
da gelişmeleri yavaşlar ve Kıbrıs'ta yeni toplumsal 
ve ekonomik sorunlar ortaya çıkar ve ağırlaşır. 

Bütün bu nedenlerle, Hükümetimiz Kıbrıs Sorunu
nun 1974'teki Türk Barış Harekâtıyla sağlanan yeni 
gerçekleri esas alarak, daha çok gecikilmeksizin, kesin 
siyasal çözüme ulaştırılması yönünde adımlar atılması 
gereğine inanmıştır ve bildiğiniz gibi, daha Hüküme
timiz kuruluşunun ilk günlerinden başlayarak, Türki
ye ve Kıbns Türk Federe Devleti bu yöride gir "sim
lerde bulunmaya haş'a'mışhr. 

Ege sorunlarının, Ege ile ilgili olarak Türkiye ve 
Yunanistan arasındaki sorunîann uzun zaman sürün
cemede bırakılmasının başlıca sakıncaları olarak da 
şunîar akSa geîebiiir: 

Bir kere, bu sorunların sürüncemede bırakılma
sında her halde Türkiye'nin hiç bir yararı yoktur. 
Çünkü, «Ege sorunları» dediğimiz soranlar ashnda, 
Yunanistan'ın yıllar boyunca tek yanlı olarak bazı 
fiili durumlar yaratmış olması sonucu orîaya çıkan 
sonıiî!ardır. Yunanistan'ın tek yanlı olarak yarata-
geld?ği bu fiili durıraiiar ise, Eğemde Türkiye'nin aley
hine, haksız olarak Türkiye'nin aleyhine bir durum 
yaratmışta*. Ege sorunlanmn uzun zaman sürünce
mede kalması, demek, askıya alınması demek, Ege'de 
Türkiye aleyhinde birtakım oldu biltMerle ve haksız 
oüarak yaratılmış durumun devam etmesi demek olur. 

Ayrıca, Ege sorunlannın sürüncemede kalması, 
Türk ve Yunan ulusları arasındaki gerginliği ve kar
şılıklı kuşkuyu artırır ve bu gerginlik ve karşılıklı 
kuşku artıkça, aslında çözülmeleri kanımca çok da 
zor olmayan Ege sorunlarının çözülmesi bugünkünden 
daha da güçleşmiş olur. 

Yine bu soranların sürüncemede kalmasi, dostça 
yaşamaîan mümkün oian; haltta müttefik oSduMamıa 
göre, gerekli olan iki ülke arasındaki, her iki ülkenin 
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de ekoBoamîlerini büyük ölçüde zedeleyen silahlanma 
yarışının sürüp glCiîîesine yol açar ve (bu, her iki iUke-
lilı â> ekonomilerini, giderek artan ölçüde olumsuz 
biçimde etkiler. 

Oysa, rslipolslerinin ekonomileıilni zayıf düşürecek 
falr i'iaüîlanıma yansım sürdürecek yende, Türk ve 
Yunan Ulusîanmn, her iki ülkenin de ekonomik ge
lişmesini! hızlandırmaya katkıda bulunacak biçimde 
işbirliği yapabilmeleri, ıbu işbirliğini yapabilecekleri 
bir dostluk ve karşılıklı güven ortamına geçebilmeleri, 
her halde her iki ulus için de çok daha yararlıdır. O 
oı itama bîr an önce ulaşabilmemiz bakımından da 
Ege sorunlarcam daha uzun süre sürüncemede bıra
kılmasına razı olmamak gerektiği kanısındayız. 

Öte yandan, Ege sorunlarının, Yunanistan ile Tür
kiye araısındaki ilişkiiieri giderek arlan ölçüde ges-tgin-
îeşîj'-e gelmiş olan Ege sorunlarının çözülmesi ve 
böylelikle Türkiye - YunanSstan ilişkilerinin düzekme-
si, Yunanistan'daki Türklerin, soydaşlarümızın da biir 
an önce huzura kavuşmasını güvence altına almış 
O İ U Î J 

Ayrıca, Ege sorunlannın uzun zaman sürünceme
de bırakılması, her iki ülkenin uluslararası ilişkiteria-
de, her iki ülkenin de rstekleriiîl aşaın bazı değişik
liklere yol açabilir. 

Bütün bu nedenlerle, Kıbrıs sorununu olduğu gi
bi, Türk -r Yunan ilişkilerini zedeleyen Ege sorunları
nı da bir ası önce adaSetJl ve her iki ulus için tatmin 
edki çözümlere ulaştırma yolunda gereken çabayı 
gösterme gereğine İnanıyoruz ve bu inançladır ki, 
Hükümetimiz bildiğiniz gibi, kuruluşundan sonra o 
yönde de iyi nSiyetîi girişimlerde bulunmuştur; o ara
da bildiğiniz gilbi ben, Yunanistan Başbakanı Say»>n 
Karamaniîs'e, aramızda buluşarak, siyasa! kararlar 
alabilecek düzeyde iki insan, iki görevli olarak buluş
mak suretiyle bu sorunlara çözüm aramamız için biir ça
ğında buhurdum ve Sayın KaramanMs, i k tereddü
dünden sonra, öngördüğüm görüşmenin çerçevesini 
ye amaçîannı daha net bir biçimde belirlemem üzeri
ne, bildiğiniz gibi, bu çağrıya ohımîu yanıt verdi ve 
10 - 11 Mart günleri Montreıuc'de Sayın Karaman-
lâs ile buluşmamız gerçekleşıti. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çö
zümlünün gecikmesi, o arada Kıbrıs sorununun da 
çözümünün gecikmesi yüzünden, Türkiye'nin Batı 
âleminde en azından yalnızlığa üiîebiîeceğini düşü
nen bazı Kıbrıs Rumları ve bazı Yunsunlar, bcfld de 
bu sorunîann çözülmeden uzun süre askıda kalma-
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snuu keadilezfi için daha yarara olacağını düşüneb> 
lirler; faka!? (böyle bir düşünceye aaicaik çok dar ve 
kısa vadeli bir bakış açısından varılabilir. Ben, teciiü-
beü bir devlet adamı oîan Yunanistan Başbakanı Sa
yın Karamamlts'in duruma başka türlü bakabileceği
ne ve Türk%e ile Yunanistan'ın arasının acık kalma-
smm ve ibo yüzden Türkiye'nin durumunda bazı kök
lü değişilrltklere neden olmanın, Yunanistan için de 
bir huzur unsuru olmayacağım İdrak edefolteceğme, 
İdrak ettiğine inanıyorum. 

Kılbrıs sorunuyla HgSîi olarak Türkiye, iki ulusal 
tophımua, bendi bölgelerinde; fakat bir federal ça
tı altımla yan yana yaşamasını istemiştir. Bu topluk
lar, iki ayrı ulusal toplum niteliğinde olduklaın haîle, 
Türklerin Kıbrıs'ta her iki unsuru bir çatı altında ba
rındıracak bir federal devlet istemeleri, Türk tara
fının, Kibrıs Törklerinm ve Türkiye'nin iyi nayetMie 
bir kanıt olarak değerlen JirihneHd ir. 

iGörünüre göre Kıbrıs sorununa kesin çözümün 
nasıü olması gerektiğinde bir anlaşma vardır, yani 
amaçta bâr anlaşma vardır. Türk tarafı da Rum ta
rafı da; Türkiyede Yunanistan da bir süreden be
ri, özellikle 1974 Temmuzundan bu yana ohışan yeni 
Kıbrıs gerçeklerini gözönünde tutarak, Kıbrıs'taki 
kesin siyasal çözümden bir federal devlet, iki bölge
li, iki toplumlu bağımsız ve bağlantısız bir federal 
devlet anlamaktadırlar. 

Türkiye ve Hüküntetimiiz bu amacı içtenlikte be-
rtimisemektedir. Kıbrıs Rum Toplumu ne kadar içten
likle benimsiyor; amaç olarak mı veya dün MOtet 
Meclisinde bfr sayın sözcünün ileni sürdüğü gGbi, sa
dece araç olarak, aşama olarak mı benimsiyor; ona 
kesin tieşMs koymak zordur; daha doğrusu amaç ola
rak benimsediklerine inanmak zordur; fakat en azın
dan 1974'den beri oluşan yeMi gerçekler, Kıbrıs Rum 
Toplumunun da bunu amaç olarak benimser görün
mesi zorunluğunu ortaya çıkarmıştır. 

İki Ulus veya iki toplum arassnda bir anlaşmaya 
veya uzlaşmaya varmak için yola çıkarken, görüşme
lere başlarken; amaçta anlaşmış olabilmek öyle ina
nıyorum ki, çok Meri bir adımdır. Çünkü, genellikle 
bu gîhi müzakerelerde en çetin sorun, amaç üzerinde 
birleşebdıncktir. 

(Eğer M toplam bağan, Kıbrıs ve Rum toplum
ları Kf tnsfa iki bölgeli ve toplumlu bağımsız bağ
lantısız ve federal devlet amacı üzerinde anLaşafbilmis-
fettse, bu çok önemli h&r adım bîr aşama saydır. Buna 
ek olarak; eğer ber iki toplum 1974 Temmuzundan 
bu yana ohışan yenS Kibrıs gerçeğini hareket nokta» 

olarak alırlarsa; Türk tarafı elbette bunu hareket 
nokijası olarak almaktadır, eğer Rum tarafı da bunu 
içtenlikle hareket noktası olarak alırsa daha topîum-
lararasî müzakerelerin başlangıcında, ilk aşamasında 
:'ıi toplum hem hareket fmoktasınaa, hem de amaçla 
anlaşmış olacaklardır, ki bu da, kesin anlaşma ve uz
laşma yolunda bir başka -Beti aşama sayılır. 

Aslında, bulgunun gerçektenini hareket noktası 
olarak kabul etmekte araşmanın zor oümadığma 
üınanıyorum. Başka çare de olmadığı açıktır; çünkü 
daha 1960'dan başlayarak Kibns'ta iki ayrı ulusal 
toplumun varlığı kabul edilmiştir ve uluslararası an
laşmalarla tescil edilmiştir. Üstelik 1974 Temmuzun-
daki; Birinci Cenevre Konferansı sonunda imzala
nan Anlaşmayla, ki bu anlaşmayı Türkiye ve Yuna-
n İstan temsilcileriyle birlikte Kibrıs Türk ve Rum 
temsilcileri imzalamışlardır ve bu anlaşma hâlâ ge
çerlidir. O anlaşmayla da Birinci Barış Harekâtından 
sonra, Kıbrıs'ta aı'tık İki ayrı ve özerk toplum bulun
duğu gerçeği de uluslararası bir anlaşmayla tescil 
edilmiştin 

O halde ıbumı, Kıbrıs'ın yen! gerçeği olarak iki 
ıtaraf da içine glndireibihnişse ve iki taraf da, iki top* 
îumîu Stli bölgeli bağımsız bağlantısız Federal Kıb
rıs amacıma yönelmeyi içlerine slndjrdbilirlerse, ben 
Kıbrts sorununa kesin çözüm bulmanm sanıldığı ka^ 
dar güç olmayacağına inanıyorum. Eğer güçlük olur
sa, bunun daha çok Kıbrıs Rum tarafınca bugünün 
gerçeklerinin veya federal iki bölgeli, iki toplumlu 
federal devlet amacının yeterince beBİmsenmeıne-
sinden ileri gelebileceğini düşünüyorum. 

Kıbrıs sorununa, değindiğim çerçeve içinde ve 
amaç doğrultusunda bulunacak çözüm açısından Tür
kiye için önemli olan başlıca unsurlar şunlardır. Tür
kiye ve Kıbrıs Türkleri için önemli olan başlıca un
surlar şunlardır : 

Varılacak anlaşma, üzerinde görüş birliğine varı
lacak Anayasa Kıbrıs'ta kesinleşmiş bulunan iki böl
geli ve iki toplumlu niteliği; Kıbrıs'ın bu niteliğini 
tehlikeye düşürmemelidir, bunun bozulmazlığını, sü
rekliliğini güvence altına almalıdır. 

Yine Kıbrıs için varılacak anlaşma ve yapılacak 
Anayasa; Kıbrıs Türkferinin özgür yasayabilmelerini 
ve bir daha 1974 Banş Harekâtından önceki acılı du
rumlarla yeniden karşı karşıya gelmelerini gü
vence altına almalıdır ve yine varılacak anlaşma ve 
yapılacak Anayasa, Kıbrıs Türklerinin ekonomik 
bakımdan güçlü olabilmesini güvence altına alma
lıdır. 
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1974 Barış Harekâtından önce, Kıbrıs Türkleri, 
bildiğiniz gibi, Rumların doğrudan doğruya ekono
mik baskısı, ağır ekonomik baskısı altındaydı; 1974 
yazından bu yana da Kıbrıs Rumlarının ekonomik 
amborgosu altındadır. Varılacak anlaşma, bu baskı
lan bir daha geri getirmeyecek ve bu amborgoyu 
temelinden kaldıracak nitelikte olmalıdır. 

Türkiye i'e Yunanistan'ın ilişkilerini son zaman
larda zedeleyen Ege sorunları : 

Sözlerimin başlarında belirttiğim gibi, Yunanistan'ın 
bazı uluslararası sorumluluklarını gerçek işlevlerin
den ve amaçlarından saptırarak fiili egemenlik du
rumlarına dönüştürme çabalan sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Örneğin, FIR sorunu, aslında uluslararası 
bir teknik sorumlulukla ilgilidir, yani Ege üzerindeki 
uçuşlarla ügiîi uluslararası bir istihbarat yüküm
lülüğünün, haberleşme yükümlülüîğünü ve Ege üzerin
de uçak kazaları olacak olursa, bu kazalarla ilgilen
me bakımından bir uluslararası kurulaşa karşı yü
kümlülüğü Yunanistan'ın yüklenmiş olması anlamına 
gelmektedir. Bu dediğim gibi, uluslararası bir tek
nik sorumluluktur; fakat yıllar boyunca Yunanis
tan, Türkiye'nin büyük ölçüde iyi niyete dayanan 
bazı ihmallerinden, kayıtstzhkianndan da yararla
narak bu uluslararası teknik sorumluluğu Ege'nin tüm 
göğünü neredeyse Yunan egemenliği altma alacak 
biçimde yozlaştırmış ve amacından, niteliğinden sap
tırmıştır; böylelikle FIR gibi bir teknik konu, Tür
kiye ile Yunanistan'ın ilişkilerini büyük ölçüde zede
leyen ağır bir soran durumuna hiç gereği yokken 
dönüştürülmüştür... 

Öte yandan, Yunanistan Ege'deki adaların siya
sal statüsünü Ege'nin neredeyse tüm deniz üstünde 
ve tüm deniz altında egemenlik alanım genişletecek 
biçimde kullanmaya kalkışmıştır. 

Ayrıca, birlikte üyesi bulunduğumuz NATO İtti
fakı gereğince, Ege Denizinde üslendiği bazı sorum
luluklar!, yükümlülükleri NATO'ya karşı ortak 
güvenlik gereği yüklendiği sorumluîuklan da yine 
Ege'deki egemenliğini bir fiili durum olarak ve 
haksız olarak geliştirme yolunda asıl niteliğinden ve 
amacından saptsrmıştır. Böylelikle Ege'nin hava ile 
ilgili sorunlar? gibi, denizle ilgili sorunları da Tür
kiye ile Yunanistan'ın ilişkilerini ciddi olarak zede
leyici boyutlara ulaşmıştır. 

Şimdi, gerekli olan, Türkiye ile Yunanistan ara
sında bir ortak deniz durumunda bulunan Ege'nin 
göğünden, denizinden ve deniz dibinden yararlan
mada her iki ülkenin hak ve olanaklanmn adaletli 

ve kalıcı biçimde düzenlenmesidir. Bu düzenleme 
yapılırken, elbette her iki ülkenin güvenlik gereksin
meleri de dengeli olarak karşılanmalıdır. 

Adaların uluslararası anlaşmalara kesinlikle ay
kırı olarak silahlandırılması durumuna son verilme
lidir ve aynca Ege sorunlan dışında Türk - Yunan 
ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen bir başka sorun 
olarak da Batı Trakya Türklerinin ve orada bazı 
adalarda bulunan Türklerin uluslararası anlaşmalar 
veya kurallar gereğince sağlanmış güvencelerinin tam 
olarak işlerlik kazanması gereklidir. 

Türkiye'nin bu haklı isteklerini karşılayacak ada
letli çözümleri Yunanistan'ın ödün gibi görmemesi,-
ödün olarak yorumîamaması gerekir. Her halde ara
mızdaki gerginliğin ve ilişkilerimizdeki kopukluğun 
devamı, Yunanistan'ın da lehine değildir. Eğer bu 
anlayış içinde isek, Türkiye ile Yunanistan an:sında 
iki taraf için de yenilgi veya yengi anlamına gelme
yecek bir anlaşmanın zor olmayacağına inanıyo
rum. 

Sayın Karamanlis ile Montreux'deki buluşmamız, 
kanımca bu yönde olumlu bir başlangıç oldu. Mont-
reux'nün bir sonuç olmasını bekleyenler var idiyse; 
aşın iyimserliğe kapılmış sayılabilirlerdi. Montreux 
bir sonuç değildir, bir sonuç olması hiç bir zaman 
söz konusu değildir; Montreux, ancak bir başlangıç
tır ve olumlu bir başlangıçtır. 

Görüşmelerin sonunda yayınladığımız bildiride 
belirtildiği gibi, Monrreus'den sorunlara somut çö
züm yollan açacağı inancı ile bu diyalogu; aramız
daki diyalogu yeni toplantılarla sürdürmeye karar 
vererek aynldık Bu ortak inancı belirtebilecek nok
taya 7 - 8 saat süren, bir günlük görüşmeler sonun
da varılabilmiş olması, başlangıç için azımsanamaya-
cak bir basan sayılmalıdır kanısındayım. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Şimdi, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile 

ilişkilerindeki bazı son gelişmelere ve bunların sonuç-
lanna değinmek istiyorum : 

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, inanı
yorum ki, hepimizi üzen son davranışa ile ilgili ve bu 
davranışa karş: gösterdiğimiz tepkilerle ilgili aynntıh 
bilgileri dün Millet Meclisinde vermiş olduğumu için, 
bu konuda yeniden vaktinizi almak istemiyorum. 
Huzurunuzda daha çok Türk - Amerikan ilişki
leri ile ilgili gelişmeleri daha geniş bir çerçevede ve 
daha derinliğine ele almak istiyorum. 

Türkiye ile Amerîkan arasındaki ilişkilerde son 
yıllarda yer alan olumsuz gelişmeler, Montreux Top
lantısının başlayacağı günlerde, Monitreux Buluşması-
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m bÜe olumsuz yönde e l eyeb i l ecek bir nitelik edin
di; fakat gerek benim* gerek Yunanistan Başbakanı 
Sayın Karamanîis'in iki ülke arasındaki İSİşkiîer'i dü
zeltme yoSunda yapacağımız iyi niyetli girişimleri, dış 
etkilerden mümkün olduğu kadar soyutlama yolmada 
aynı iyi niyetli davranış içlinde huîunırnaımzdır ki, 
Montreux'nün bu gelişmelerden, Türk - Amerikan iiiş-
kilıerindeki bu geS'şmelerden olumsuz yönde etkifen-
mesini önledi; fakat Kıbrıs sorunu için aynı şeyi söy-
Heyebilecek durumda değilim. 

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Amerika ara
sındaki Eskilerde bozukluğun devamım istediği 
açıkça ifade etmektedir. Bunun için Amerika'da yo
ğun bir kuüîs çalışmasını sürdürmektedir ve bilindi
ği gîbti, bu amaçla Saym Karamanlis ile Menltrem 
buîuşrmamızdan önce, Kıbrıs Rum Meclisinin Baş
kam bile Amerika'ya kulis yapmak üzere gitmiştir. 

Biraz önce belirttiğim gibi, kanımca tecrübeli bir 
dev2et adamı o2an Sayın Karamaııîl's, Amerika Bir
leşik Devleferinin yanlış tutumu yüzünden Türkiye' 
nin durumunda köklü bir değişiklik, (İster istemez,) 
olduğu takdirde bunun Yunanistan'a da yararı do
kunamayacağım idrak etmektedir umudu bende var
dır. 

Saym üyeler; 
Kişisel ilişkilerde olduğu gibi, uluslararası ilişki

lerde de karşılıklı güven duygusu, dostluğun ve iş
birliğinin başta gelen koşuludur. Oysa, Amerika Bir
leşik Devleitleriyle ilişkilerimiz uzunca bir süredir; 
fakat özeDikle son yıllarda bu bakımdan bir sarsın
tı ve bunalım geçirmektedir. Bu, somut anlaşmazlık
lardan çok daha sakıncalıdır. Çünkü, belli konular 
üzerindeki somut anlaşmazlıklar her zaman giderile
bilir, er geç giderilebilir; ama uluslararası ilişkilerde 
güven bunalımı kolay onulmayacak ve kolay unutul
mayacak yararlar açabilir. 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleriyle arasın
da bu tür yaralar açılmaması için üzerine düşeni yap
mıştır ve yapmaktadır. Amerika Birîeş'k Devletleri
nin de aynı dikkati ileri ölçüde göstermesini temen
ni ediyoruz. 

Türkiye kadar kritik bir bölgede bulunan bir ül
ke için Uluslararası ilişkilerinde, hele ittifak ilişkile
rinde güven duygusu vazgeçilmez bir zorunluktur. 

Son yılların acı tecrübeleri Türkiye'nin kendi 
uüusal güvenBiği için bir ölçünün üstünde NATO üye
liğine ve Amerika ile ilişkilerinle güventemeyeceğini 
ortaya çıkarmıştır. Hatta önceki gün Amerika'da yap
tığı bîr NATO toplantısında, NATO'nun Avrupa 
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Yüksek Komutam Sayın General Haig'de, bunu bü
yük bir açık yüreklilikle belirtmiştir. O kadar ki, «Aca
ba Türkiye, İkinci Dünya Savaşından bu yana sa
vunma araç ve gereçleri bakımından bir öîçünün 
ojesinde, tek kaynağa bağîanmakîa doğru mu 'hare
ket etti, yanlış mı hareket etti? Diye soruîabiKr» söz
lerini söylemiştir. NATO'nun Avrupa'daki Başkomu
tanı. 

Sayın üyeler, 
Herhalde kabul edeceğiniz gibi, ulusal güvenlikle, 

ulusal ekonomi arasında sıkı bir ilişki vardır. Bir ül
kenin, kendi ulusal ekonomik gücünü eksiltmek pa
hasına savunma gücünü artırması beklenemez. Eğer 
ulusa! ekonomik gücünü zayıflatmak pahasına, sa
vunma gücünü artırmaya kalkışırsa bir ülke, bağım
sızlığını koruyabilmek şöyle dursun bağımsızlığını 
tehlikeye düşürmüş olur. 

Türkiye, NATO ittifak sistemi içinde kendi eko
nomik gücüyle ve olanaklarıyla oranSanaımayacak 
kadar ağır yükümlülükler üstlenebilimiştir bugüne ka
dar. Her halde, yılar boyunca Türkiye'nin ortak gü
venlik sistemine katkısı, bu ortak güvenlik sistemi
nin Türkiye'ye, Türk Ulusunun güvenliğine katkı
sından çok d&iıa fazla olmuştur ve Tüıkiye kentlini 
ekonomik bakımdan zayıf düşürecek boyutlarda 
yüktler üstlenmıiştir. Artık, Türkiye kendini, ekono-
mtik bakımdan zayıf düşürecek boyutlara varan tek 
yanlı ve dengesiz yükümlülüklere daha çok katlana-
biüecek durumda değildir. Bu bakımdan Tüıkîye'nin, 
yeni bir karar aşamasında olduğunu kabul etmek ge
rekir. (CHP sıralarından alkışlar) 

AsîırMa güvenlikle, ekomom'inin ayrılmazlığı ilke
sini Kuzey Atlantik Antlaşması da kabul etmiştir. O 
nedenle, gereğinde üyelerinin ekonomik gücünü ar
tırmak üzere katkılar yapılması da, Kuzey Atlantik 
Antlaşmasının temel kuralianndatn biridir; fakat bü
tün müttefiklerimiz, özellikle Türkiye konusunda 
Kuzey Atlantik İttifakının ekonomi ile i5giîi bu ku
ralını unutmuş görünmektedirler. 

Yine müttefiklerimiiz, Kuzey Atlantik Antlaşma
sının demokratik ilkelerini de unutmuş görünmekte
dirler. Türkiye'yi, yular boyunca daha çok askeri 
gücü açısından, ulusal güvenliğe katkısı açısından 
değerlendirmişlerdir ve Türkiye'yi NATO'nun bir sı
nır bölgesinde güçlü bir asker olarak görmüşlerdir. 

Türkiye, ittifak sistemindeki değerinin sadece 
üstlendiği askeri yükümlülüklerle ölçülmesini ve Ba-
tı^nın ileri hatlardaki silahlı koruyucu gibi görün
meyi artık kabul edemez. (CHP sıralarından «Bravo» 

143 — 



C Senatosu B : 41 23 . 3 . 1978 O : 1 

sesleri ve alkışlar.) rürkjy^'niu bugün dünyada bir 
başka önemi vardır. Eğer NATO üyesi demokratik 
ülkeler, demokrasiyi ciddiye alıyorlarsa, gereği ka
dar ciddiye alıyorlarsa ve Kuzey Atlantik Antlaşma
sının içindeki demokratik ilkeleri içtenlikle benim
siyorlarsa, Türkiye'nin demokratik açıdan kazan
dığı önemi de kabul etmek ve Türkiye'yi o açıdan 
da değerlendirmek zorundadırlar. 

Sık sık belirttiğim gibi, Türkiye gelişme sürecin
deki ülkeler arasında İkinci Dünya Savaşından bu 
yana demokrasiyi sürekli yaşatabilmiş tek ülkedir. 
Bunun anlamı şudur: Demek ki, a/ gelişmişlik veya 
yeterince gelişmemiş olmak demokratik ilkeleri be
nimsememenin mazereti olamaz. İşte, Türkiye'de 
İkinci Dünya Savaşından bu yana büyük güçlükle
re rağmen, Türkiye'nin ekonomik olanaklarının ye
tersizliğine ve gelişmişlik sürecinin yetersizliğine 
rağmen ekonomi yaşayabilmektedir ve her güçlük
ten başarı ile ahu akıyla geçebilmiştir. 

O haîde, eğer bir insanlık ülküsü olarak benim-
sediğjmiz demokrasinin dünyada yaygılaşabihnesijai 
(istiyorsak, NATO üyesi ülkeler buna önem veriyor
larsa, Türkiye'yi yalnız ittifak sistemline askeri kat
kısı açısından değil, demokrasi ülküsüne dünya ça
pındaki büyük katkısı açısından da değerlendirmek 
zorundadırlar. (CHP sıralarından alkışlar.) 

Saym üyeler; 
Herhalde takdir buyurursunuz ki, dünyada yumu

şama sürecine girildiği, soğuk savaş sürecinden yu
muşama sürecine girildiği bir dönemde, bloklar ara
sındaki duvarların erimeye başladığı bir dönemde, 
Türkiye uluslararası ilişkilerini bir ittifak sistemli
nin dar çerçevesiyle smırEayaımaz. Bu gerçeği de biz 
gözönünde tutmalıyız. Nitekim, bizim dışımızda pek 
çok NATO üyesi, bu dar çerçeveyi çoktan aşmışlar
dır. 

Saym üyeler; 
Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinde ve Tüıkiye' 

nin Amerika ile ilişkilerinde, müttefiklerimizin bu 
gerçekleri de göz önünde tutmalarım beklemek el
bette hakkımızdır. 

Öte yandan, Tüıkiye'nin kendi ulusal güvendi
ğini yeniden gözden geçirmesi ve değerlendirmesi, 
düzenlemesi zorunfuğunu ortaya çıkaran bir etken 
de, Amerikan iç ve dış politikasının bazı özellikleri
dir ve Amerikan iç ve dış politikasında etnik lobile
rin, etnik balkıların eikinEğmi giderek artcrması-
dır. Amerikan iç ve dış politikasının bu özellikleri 
karsısında, Türfrfye ittifak üyeliğim* sürdürse bile, 

Amerika He dostluk ilişkilerini siirdüjrmek içki, ken
dine düşenleri içteufikJe yerine getirmeye devam et
se bile, kendi ulusal güvendiğini bir ölçünün ötesin
de Amerika ile işbirliğine veya NATO üyeliğine bağ
layamayacağım arnk kabul etmek durumundadır. 

Bütün bunlar, Türkiye'nin yeni bir ulusal güven
lik kavramı oluşturmasuu zorunJu kılan temel unsur
lardır. Bunlara, başka bazı unsurlar da eklenmekte
dir. Örneğin; son yıllarda bölgemizin sorunları nite-
13c değiştirmiştir. Bölgedeki tehlikeler tek boyuthık-
ıtan çıkmıştır. NATO kurulduğu dönemde ve Türk -
Amerikan askeri işbirliğinin başladığı dönemde, bölge
mizdeki tehlike tek boyutüu bir tehlikeydi. Artık 
bölgemizde tek boyutSu bir tehlûke değil, çok boyut
lu, çok yönlü tehlikeler söz konusudur ve bu arada 
bölgemizdeki tehlikelerin ağırlığında da, birbirlerine 
göreceli ağırlığında, nispi ağırugmda da sürekli ve 
önemli değişiklikler olmaktadır. Türkiye kendi ulu
sal güvenlik stratejisini ve kavramım bu açıdan da 
yeniden gözden geçirmek durumundadır. 

Öte yandan, Türkiye'nin savunma araçları ve ge
reçleri bakımından tek kaynağa bağımldtğının sa-
kmcakn arak ortaya çıkmıştır. O kadar ortaya: çık
mıştır ki, biraz önce belirttiğim gibi, Amerikalı bir 
NATO Komutanı bile bunu kabul etmekte ve kabul 
ettiğini Amerika'da düzenlediği bir basm toplantı
sında açıkça söylemektedir. 

Kuzey Atlantik Antlaşması içinde, NATO ittifak 
sistemi içinde bildiğiniz gibi silahların standardizas-
yonu politikası izlenmektedir. Bu giderek, silahların 
kaynak bakımından tekelleşmesine yol açmışlbr veya 
öyîe bir tehlike belirmiştir. Bunun üzerine, şimdi 
NATO'nun Batı Avrupa'daki birçok üyeleri bu teh
likeyi gidermek, en azından azaltmak üzere yem 
bazı düzenlemelere geçmişlerdir birkaç yıldır. O ara
da aralarında konsorsiyumlar oluşturarak, üretim 
için, imalât için, işbirliği düzenleri kurarak, NATO 
standardiizasyonuna göre imal edilen, üretilen silah
ların ortak yapımını sağlamaya çalışmaktadırlar. Hat
ta Amerikan kökenli silahlar bile, sembolik ölçüler
de de olsa, bu ortak yapım sürecine çekilmeye baş-
lamuşur. Örneğin; yeni bir Amerikan tankının üze
rine, münhasıran Almanya'da yapdan bir topun ta
kılması gibi. 

NATO'nun Batı Avrupa'daki pek çok ülkesi si
lah standardizasyonumın sakıncalarım azaltma hede
fini güden, stanıdardizasyoımnun üye ülkeleri bağım-
laştırma sonucu doğurmasını bâ* ölçüde olsun önle
meye yönelen konsorsiyum girişimleri içine gfrdik-
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lerl halde, Türkiye bu girişimlerin de dışında kal
mıştır veya bırakılmıştır. Bu yüzden de Türfciye'nfm 
NATO içinde savunma araç ve gereçleri bakımından 
dışa bağımlılığı, başka bazı NATO ülkelerinden çok 
daha büyük ölçüde devam etmektedir. 

Her halde artık sıraladığını etkenleri ve değişen 
unsurları gözönünde tutarak, Türkiye NATO gerck-
sinmelerînden önce, kendi ulusal güvenlik gereksin
melerimi düşünmek durumundadır ve bunu düşü
nürken oluşturacağımız, oluşturmamız gereken yeni 
uüusal savunma kavramı çerçevesi içinde Türk Silah
lı Kuvvetler;:, en az bazı yabancı ekonomilere oldu
ğu kadar, kendi ulusal ekonomimize de katkıda bu
lunabilecek duruma getirilebilir ve getirilmelidfir. Türk 
SiMıiı Küvetlerimin başka ekonomilere verdiği si
parişler kadar, Türk ekonomisine de siparişler vere-
bi2mesi, ekonomimizde bunun için gerekli olanakla-
nn sağîanması elbette mümkündür. Böylelikle hem 
Türk Silahlı Kuvvetlerinim araç Ve gereç gerekisinmie-
lerinin karşılanması daha büyük ölçüde güvence al
tına ahnnuş olacaktır, hem ekonomik gelişmemiz 
ve smıaileşmemîz hızlanmış olacaktır, hem de Türki
ye'nin bağımsızlığı daha sağlamı temellere dayandırıl
mış olacaktır. 

Öte yandan, özellikle son yıllarda silah teknolo
jisinde bazı çok önemli gelişmeler ölüyor. Bu geliş
melerin sonucu olarak, bundan birkaç yü önceye ka
dar hayati önem taşıyan bazı silahların, pahalı si
lahların öneınıi azalıyor, buna karşılık pahalı veya 
ucuz yeni bazı silahların önemi artıyor. Türkiye'nin 
ulusal savunma kavramımın bu açıdan da değiştiril-
mıesi ve değerlendirilmesi gerekir. 

Oluşturmak zorunda olduğumuz yemi ulusal sa
vunma veya güvenlik kavramının NATO üyeliğimizle 
çelişmesine .bir gerek yoktur. Ancak, kendi güvenli-
ğtıiîîizıe ve ekonomik olanaklarımızla çelişmesine hiç 
gerek yoktur. Omu için, bu ulusal güvenlik kavra
mı hem NATO üyeliğimizle bağdaşabiien, hem de 
Tüsfkiye'nin güvenliğini ve Türk ekonomicinin ge
reksinmelerini karşılayan bir kavram olalhilir ve ol
malıdır. 

Değerli üyeler; 
Ulusal güvenlikle kanımızca en önemli etken ve 

en olumlu etken, komşu ülkelerle ve bölge üHteieriy-
fe dostça ilişkiler kurabilmektir ve karşılıklı güven 
duygusu içinde bulunmaktır. Eğer, birim ittifak sis
teminde üstlendiğimiz yükünılüRikkr yüzünden böl
gedeki ülkelerle, komşu ülkelerle aramızda güven
sizlik ortamı doğacak olursa, bizim askeri gücümüz, 

o güvensizlik ortamnun doğuracağı sakıncaları gi-
derarJeye bazen yetmeyebilir. Bir ulusun güven3ği için, 
dediğim gibi en önemli ve en olumlu unsur, eğer 
mümkünse, eğer bağımsızhğimızdan herhangi bir ödün 
vermeksizin gerçekîeşltirifebîL'rse, bölge üikelerryie, 
komşu ülkeleriyle karşılıktı güven ortamını geEsüre-
biSmekîir. Bugünkü yumuşama süreci de, elbette her 
İhtimalle karşı damla hazırlıklı bulunmakla bera
ber, bölgemizde, bölge üükeîerjyîe Türkiye aratanda 
böyle bir karşılıklı güven ortamım geliştirmeye e£vê  
nişidir. Bu da Türkiye'nin yeni ulusal savunma veya 
güvenlik kavramım oluşturmasında dikkate alınması 
gereken kolaylaştırıcı bir unsurdur. 

Zaman zaman üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halik 
Partisine ulusal güvenlik kavramı ile ilgili olarak şu 
eleştiri yöneltildi. Denildi ki; «Birkaç yıldır böyle bir 
gereksinmeden söz ediyorsunuz, ulusal güvenlik kav
ramından söz ediyorsunuz; ama bunun içeriğini sap-
temıyorsunuz.» Bugüne kadar gerçekten düşündüğü- > 
imiz, öngördüğümüz ulusal güvenlük kavramının içe
riğini saptadık, thmofciliğiamzden değil, sorumluluk 
duygumuzdan ötürü saptamadık. Çünkü, bifiyorduik 
ki bir ülkenin ulusa] güvenli kavramı» mnbalefette-
ki bir parti tarafından saptanamaz. Bir ulusun, bir ül
kenin uSusal güvenlik kavramı, ne yalnız silahh kuvvet
leri tarafından saptanabilir, ne yalnız siyasal gücü 
tarafından saptanabilir. Ulusal güvenlikle ulusal eko
nomi ve dış ilişkiler birbirinden ayrılmaz unsurlar
dır. Onun için gerçekçi, geçerli ve sağfaktı bir ulusal 
güvenlik kavramı; ancak sayasal güçle askeri gücü 
yönetenlerin bir araya gelmeleri, baş başa vermeleriy
le hazırlanabilir. O nedenledir ki, Cumhuriyet Hafik 
Partisi, son hükümet aşamasına kadar düşündüğü 
ulusal güvenlik kavramının gerekçeleri ve temel ilke
leri, kuraları üzerinde açık olarak görüşlerini belirt
mekle yetinmiş; fakat bunun içeriği üzerindeki çalış
maları belirttiğim nedenlerle ve sorumluluk anlayışı 
ile iktidara geleceği güne ertelemüştir. 

Şimdi, Hüküm eltimiz bu yönde; yani belirttiğim 
yeni değişik unsurları ve etkenleri gözönünde tutan 
ve beförttiğkn yeni gereksinmeleri karşılayabilecek. 
yönde bir ulusal güvenlik stratejisi ve kavramı hazır
lamak üzere ilk adımı atmış bulunmaktadır. Bu konu
da yapılacak, siyasal güçle askeri gücün bk-Mkte ya
pacağı çalışmalarla ilgili yaklaşunmı saptamış bukm-
maktadır. Öyle inanıyorum ki kısa zamanda bu yeni 
uhısal güvemle kavramı, Türk ulusunun çagımazdati 
gereksinmelerini en iyi biçimde karşılayacak şekilde 
oluşmuş, ortaya çıkmış olacaktır. 
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Yem bir ulusal güvenlik kavramının nasıl olma
sı gerektiği üzerinde elbette tartışıîabilir; fakait öyle-
sanıyorum ki, son yuların gerçekleri karşısında ar
tık yeni bir savunma, yemi bir ulusal güvenlik kavra
mının gerekliliği üzerinde herhalde tartışma yapıla
maz. Biflim oluşturacağımız ulusal güvenlik kavra
mının da içeriğini herkes beğenmeye, tasvip etmeye 
eibstte mecbur değiMir. BeEki de bizim oluşturacağı* 
mız kavrama yapıcı bazı eleştiriler iteri sürülebilir, 
yenıi bazı katkılar yapılabilir; ama her halde belirlti-
ğ!m ve göz2er önündeki gerçekler karşısında artık 
Türkiye'nin yeni bir ulusal güvenlik kavramı sapta
ması gereği kesinlikle ve tartışılmaz biçimde ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. 

Sayın üyeler; 
Amerika Birleşik Devletlerinin, yaklaşık bir yıl

dır müttefiki Türkiye'ye karşı uyguladığı silah ambar
gosu, genellikle Türkiye üzerinde bir baskı olarak ni
telendiriliyor. Aslında bizim görüşümüze göre, Ame
rikan silah ambargosunun Türkiye üzerinde bir bas
kı unsuru sayılıp sayımlaması, bu ambargo karşısında 
Türkiye'nin takınacağı tavra bağlıdır. Eğer Türkiye, 
«Ben bağımsızlığımı ve savunmamı ancak Amerika 
Birleşik Devletleri izin veya silah verdiği ölçüde gü
vence altına alabilirim, başka çarem yoktur» diyerek, 
çaresizlik içinde boynunu bükerse, Amerikan ambar
gosu elbette bir baskıdır. Eğer Türkiye, «Ben sana ne 
yaptım ki, sen bana böyle yapıyorsun?» diye yıllar 
yılı eli kolu bağlı sitem etmekle yetinirse, Amerikan 
ambargosu Türkiye üzerinde hiç kuşkusuz ağır bir 
baskı niteliğini edinmiş olur. Fakat, eğer Türkiye 3 - 5 
yıllık devletlerin bile varlıklarını koruyabildikleri, 
ağırlıklarını duyurabildikleri çağımız dünyasında ta
rihin derinliklerine kök salmış bir devlet olma bilin
ciyle davranırsa; (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Eğer, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri kurul
madan, hatta Amerika Kıtası bulunmadan yüzyıllar 
önce de var olan; (CHP, MBG ve Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Grupu sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Eğer, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri kurul
madan, hatta Amerika Kıtası bulunmadan yüzyıllar 
önce de var olan ve bağımsız olan bir devletin veya 
devletlerin kesintisiz devamı olduğunu anımsarsa, üs
telik yeryüzündeki konumunun çağımızda kendisine 
varlığını da, bağımsızlığını da sürdürebilmesi için bir
den çok olanak ve seçenek tanıdığını düşünürse ve 
eğer Türkiye bu olanaktan, bu seçenekleri sorumluca 
ve güvençle kendine güvenerek değerlendirebilirse, yi
ne var olur Türk Devleti, yüzyıllar boyunca var ol

duğu gibi, yine var olur; yine bağımsız olur ve gün 
gelir yine güçlü olur. (CHP sıralarından alkışlar) 

Saym üyeler; 
Hiç bir güç Türk Devletini dışarıdan baskılarla 

veya saldırılarla yıkamaz, tarih boyunca ydtamamış-
tır. Bu Devlete tehlike ancak kendi içinden gelebilir. 

Dostumuz geçinenlerin müttefikimiz sayılanların 
bizi baskı altına almaya, elimizi, kolumuzu bağlama
ya, gücümüzü kısmaya kalkıştüdan bir dönemde ve 
bu durumdan kurtulmak için kalkındığımız, atılımla
ra hazırlandığımız bir sırada eğer biz kendi kendi
mizle kavga edersek, biz kendi içimizde düşman cep
helere bölünürsek, Türkiye'nin, Türk Devletinin var
lığı, Türk Ulusunun bağımsızlığı ancak o zaman ger
çek tehlikeye düşebilir. Çünkü, Türk'e Türk'ten baş
kasının gücü yetmez. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP, MBG ve Cum
hur başkanınca S. Ü. Grupu sıralarından «Bravo» ses
leri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
132 nci maddesine göre, Hükümetin iç ve dış politika 
konularında Yüksek Heyete bilgi vermesinden sonra 
öncelikle muhalefet grupuna söz verilir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın İhsan Sabrı Çağ-
layangil, buyurunuz. (AP sıralarından alkışlar) 

A ? GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; 

Saym Başbakan Hükümetin yeni dış politikası ve 
son gelişmelerle ilgili olarak dün Millet Meclisinde 
açıklamalarda bulundu. Daha evvel muhalefetin li
derlerine, parti gruplarına özel beyanları oldu. Bu
gün de Yüce Senatoda kendi görüşlerini açıkladılar. 

Bugünkü açıklamaların bir özelliği var; Sayın Baş
bakan Millet Meclisindeki beyanları tekrar etmek lü
zumunu duymadıklarını ifade buyurdular. Meselele
rin sürüncemede kalmasının sakıncalarına işaret etti
ler ve ayrıca da Türkiye'nin yeni ulusal güvenlik kav
ramı üzerinde dikkate şayan bazı görüşler öne sürdü
ler. 

Ben ileri sürülen görüşler üzerindeki cevap ve 
düşüncelerimizi, Adalet Partisi Senato Grupu adına 
arz eylemek için huzurunuzda bulunuyorum. «Bu gö
rüşlere Adalet Partisinin n» cevabı olur?» diye bir so
ru hatıra gelebilir. Kelimeyi yanlış kullanıyor değiliz, 
Sayın Başbakanın açıklamalarını Millet Meclisindeki 
beyanlarla birlikte mütalaa ediyoruz ve Millet Mec
lisindeki beyanlarına göre, Adalet Partisinin bu açık
lamalara verilecek cevabı vardır. Çünkü, konuşmanın 
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birçok bölümleri bugünkü dış politika meselelerinin 
güçleşmiş olmasının sebebini eski hükümetlerin, özel
likle son üç yıllık iktidarın yanlış ve hatalı tutumunda 
aramaktadır. 

Sayın Başbakan, yer yer, açıkça ve zaman zaman 
imalı olarak eski Hükümeti sorumlu bulmuşlardır. En 
sonunda da, «Geçmişi tartışmak istemiyorum; ama 
bir süredir sürüncemede bırakılmış ve sürüncemede 
kaldıkça ağırlaşmış önemli uluslararası sorunlarımıza 
çözümler arama zorunluluğunda kaldık. Onun için 
de girişim îerimizi hızlandırıyoruz ve bir aşama için
de bulunuyoruz» demişlerdir. Yine demişlerdir ki, 
bugün de ifade buyurdular; «Biz hükümet olarak ül
kemizde ulusal birlik ortamım geliştirebilmek için üze
rimize düşen her şeyi yapacağız.» 

Öne sürülen iddialar, eski hükümetler işi sürünce
mede bıraktıkları için dış politika sorunlarının bugün
kü hale geldiğini ve vahimleştiğini ifade ediyor. 

Bize göre bu görüş baştan sona yanlış, hatalı bir 
iddiadır ve ulusal birlik sağlama çabalan ise, kendi 
tutumları ile çelişkili bir duruma girmiştir. Onun için
dir ki, bize yönetilen suçlamalara zaruri cevaplarımı
zı huzurunuza getireceğiz, diğer konularda da görüş
lerimizi açıklayacağız. Ulusal birlik kurulabilmesinin 
kendimize göre hangi yoHarla mümkün olabileceğini 
de izaha çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başbakanın beyanlarını iki bölüme ayırmak 

mümkün. Evvela kendi Hükümetlerinin dış politika
daki temel kurallarını dün genel olarak özetlediler. 
Bunları; açıklık, tutarlılık, sorunları sürüncemede bı
rakmamak, ihtilafların çözümünü hızlandırmaya ça
lışmak, politikayı kamuoyunu oluşturarak yürütmek, 
dış politikada ulusal birliği, beraberliği sağlamak gibi 
lakeler olarak tavsif ettiler. 

Bunlara bizim bir itirazımız olmaz. Hiç bir Hükü
met de, esasen geçerli olmayan bir dış politika ilkesini 
benimsemez. Yalnız, dış politikanın temel kuralların
da ulusun savunmasını güvenlik içine almak, dış po
litika çalışmalarını yurdun ekonomisine yararlı bir 
halde kullanmak, çevremizi bir barış çemberi haline 
getirmek gibi önemli unsurlara değinmediklerine gö
re, seçtikleri ve kendi Hükümetlerinin temel kuralı 
saydıktan ilkeler, kendilerinden evvelki başka hükü
metlerde bulunmadığım sandıkları unsurlara inhisar 
ediyor. Mevcut meselelerin sebebi diye eski hükümet
lerin bu ihmallerini ve hatalannı öne sürüyorlar. Bu
nun yine kendi beyanlarında kanıtlan vardır. Bunun 
açıkça delilidir. «Bizden evvel birçok dış politika 

meselelerinin kimse farkında değildi ve tam bir ihmal 
içinde idi.» buyurdular. «Dış politika meselelerinde 
siyasi direktifler tespit edilmemişti, çözümler tama
men teknik komisyonlara havale edilmişti» gibi bize 
göre geçersiz, tutarsız, hatalı gerekçeler öne sürdüler, 
teşhis hataları yaptılar ve yanlış yargılar koydular. 
Onun için evvela bu bölümlerle ilgili görüşmemizi 
açıklamak isteriz. 

Buyuruyorlar ki, «Biz dış politika meselelerini sü
rüncemede bırakılmış bulduk. Bu hal yeni sorunlara 
yol açacaktır. Onun için de, hemen durumu ıslah et
mek çabası içine girdik.» Hiç bir hükümet, dış politi
ka meselelerini sürüncemede bırakmak ilkesini kendi
sine hareket noktası yapamaz, böyle bir program dü
zenleyemez. Tam tersine; anlaşmazlıktan çözmeyi esas 
alan bir noktadan hareket eder, programında da bu
nun yollarım gösterir, uygulamalarını da ona göre 
yapar. Ancak, savaşmak için de, barışmak için de iki 
tarafa ihtiyaç vardır. Savaşta da, banşta da netice al
mak, istek ve niyetlerin amaçta buluşmasına bağlıdır. Siz 
banşı istiyorsunuz, karşı taraf hazır değilse, neticeyi 
nasıl alacaksınız?.. Sizin çözüm bulma şartlarınız kar
şı tarafla bağdaşmıyorsa, sonuca nasıl varacaksınız?.. 
Eğer, durum böyle tecelli ederse, «İşler sürüncemede 
kaldı» diyemezsiniz. Bunun adı işlerin çözülememesi-
dir. Meselelerin çetin olduğunun, çusar çatışmalarının 
uzlaştırılması zor olduğunun ifadesidir. Meseleleri her 
ne pahasına olursa olsun, çözüme bağlamak hareket 
noktası olamaz. Böyle bir davranışla milli menfaatler 
korunamaz. «Verin, kurtulun» diye meseleleri çöz
mek mümkün değil. 

Kıbrıs işinde karşı taraf, «Nüfusun % 18'isiniz, 
°/o 40 toprak, % 70 kaynak aldınız; dengeyi bulun, 
sulh olalım» diyorlar. Siz, «Ben toprak, kaynak için 
gitmedim. Soydaşlarımın güvenliği, ekonomik varlığı 
sağlansın, buna kani olursam anlaşınm» diyorsunuz. 
Onlar, «Biz onu bunu bilmeyiz. Ancak kendi şartlan-
miza göre anlaşırız. Nuh deriz, peygamber demeyiz» 
derlerse, nasıl çözeceksiniz?.. Bu sürüncemede kalmak 
değil ki... 

Sayın Başbakan bu gerçeği dün Mecliste bizzat 
ifade buyurdular ve «Biz Amerikalılara, Kıbns işiyle 
ambargo arasında bağlantı kurmay m; kurarsanız, 
Rumların cesareti ve Türk önerileri karşısında muka
vemeti artar, bu meseleler çözülmez hale gelir dedik, 
dinlemediler» buyurdular ve ilave ettiler; «Herkesçe 
b'Enmeîidir ki, bu tutuımîa Kıibcns işi haHoîmaz» Şimdi 
biz yeni Hükümete, o halde siz Kıbns işini sürünceme
de bırakmak kararını aldınız mı diyeceğiz?. 
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Milli menfaatleri savunur hükümetler. Fedakârlık
lar, müfi yararların sınırlan içinde kain*. Karşı taraf 
bu neticelere yaklaşmazsa ne yapılaack?.. Savaşa git
mek akı! kân ve esas olmadığına göre, banşçı yolla
rı denemekte ısrarlı bulunduğumuza göre bekleyecek
siniz, ihtilaf da uzayacaktır. 

Şimdiye kadar olanlar böyle oldu. Her hükümet 
de böyle davranmak zorundadır. Bunun adına, «İşleri 
sürüncemede bırakmaktır.» diyemezsiniz. 

«Biz, meselenin çözümünü hızlandırmaya çalışıyo
ruz» diyorlar; ama anlaşmaların çözümünü hızlan
dırmak; siyasi trafiği harekete getirmek ya da ısrarlı 
davetlere zoraki icabetler sağlamak ya da sonuç ver
meyen yüksek düzeydeki buluşmalarla neticeye var
maz ki. 

Bizim devremizde işler sürüncemede bırakılmadı. 
Meseleler kendi haline terk edilmedi. Atıl, durgun ka
kamadı. Bunu, meselelerimizi Sayın Başbakan gibi ge
nel ifadeler, mesnetsiz, geçersiz ve delilsiz iddialarla 
değil, b meseleleri teker teker ele aldığım zaman ne
ler yapddığım izah etmek suretiyle açığa kavuştura
cağını. (AP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yeni Hükümet kendi icraatını yine bizzat kendisi 
değerlendirerek yüksek basan yargdanyla avunabilir. 
Kendi gücüne kendisi inanabilir; ama başkaları da 
böyle düşünüyor sanırsa, gaflet olur. Asıl hareketsiz
lik, bu hatalı yoldan çıkar. 

Başarının kanıtı, dış basının haberleri ya da mak
sada göre seçilmiş yayınlar değildir. Her davranıştan 
bir sonuç çıkar. O sonuç ortaya konur, tartışılır. Bu 
yandmazsa, sonuçsuz basan iddialan kavli mücerret
te kahr. 

Sayın Ecevit dün, «Yunanistan'la olan ilişkileri
mizde Kıbrıs meselesi bir paket halinde birleştirilme-
mefi; ama eşzamanda çözülmelidir» buyurdular. Türk -
Yunan ilişkileriyle Kmns meselesini ayn tutmak mü
lahazası doğrudur, isabetlidir, şimdiye kadar izlenen 
politikaya da tıpatıp uygundur. Eşzamanda ele alın
masında sakınca yoktur; ama muhakkak eşzamanda 
ele ahnmalı diye bir zorunluluk da yoktur. «Hele he
le bunlan eşzamanda ele almak, birinin yaratacağı 
otumla ortam, öbürünün çözümünü kolaylaştınr» 
derken, eğer maksat, birinden yapılacak taviz, öbü
ründe dikkate alınır ve çözüm kolaylaşır manasında 
ise tehlikelidir, sakıncalıdır; işte o zaman iki mesele 
paket halinde birleşmiş ve birinin diğerine vereceği 
ödünlerle dengeleştkisneye çahşnrıhmş olur. Bu sa
kıncalıdır, yapmamalıdır. 

Sayın Başbakan, Montreus buluşmasını «Arada
ki havayı yumuşatmak için ele aldığım» öne sürdü. 
Türk - Yunan Başhakanlan arasında bir buluşma, gö
rüşme düzenlenmesini yadırgamak, tasvip etmemek 
kimsenin aklından geçmez. Aralarında anlaşmazhklar 
olan iki Hükümet Başının bir araya gelmesi elbette 
ki, isabetli bir davranıştır. Eleştirilmek istenen Mont-
reux buluşması değil, bu buluşmadan ne sonuç çat
tığıdır. İki Hükümet başının bir araya gelip mesele 
görüşmesi elbette ki yararlıdır; ama bu buluşma aynı 
zamanda çok da önemlidir. İki Başbakan durup du
rurken, hele bir tanışalım diye bir araya gelemezler. 
Canım fena mı oldu, işte buluştular, konuştular, bun
dan kötü bir netice çıkmadı mülahazası da bu bu
luşmayı kurtaramaz. Bu buluşmadan mütevazı' bile 
olsa, olumlu bir sonuç alınmalıdır ki, davranışın ge
rekçesi ve izahı ortaya çıksın. İşte bunun içindir ki, 
bu buluşmadan ne çıktığını araştınyoruz. 

Buluşmadan evvel söylenenler aklımızda. «Bu gö
rüşme açık gündemlidir, herkes dilediği gibi konuşa
caktır, buluşmanın Hükünıetlerarası bir niteliği yok
tur, onun içindir ki, ne bakanlar, ne elçiler katılmı
yorlar. İki Hükümetin Başı, birbirlerine aralarındaki 
meseleler üzerindeki yeni Hükümetlerinin, yeni poli
tika sımrlannı anlatacaklardır, yeni pratik çözüm yol
ları arayacaklardır» dendi. Buluşmaların, Türk yet
kilileri tarafından açıklanan amacı, takdim şekli bu. 
Türk yetkilileri diyorum, çünkü Yunan Başbakanı 
başka türlü izah etti. Buluşma için Başbakanlar dü
zeyinde yapılmış bir hazırlık yok, buluşmanın gereği 
henüz oluşmuş kanaatinde de değiliz; ama ısrar olun
du reddetmeyi doğru bulmadık, «Gidiyorum, dinle
yeceğiz, dinlediklerimizi değerlendireceğiz» dediler. 
Buluşma üzerinde bir ön ilke mutabakatı olmadığı 
anlaşılıyor; bulaşmanın sonucu da bu kanaati teyit 
ediyor. 

Buluşmaya katılma biçimleri de değişik. Bizim ta
raf, sayışım iyi bilmiyorum; ama galiba 18 eksperle, 
karşı taraf da iki tane idareciyle geliyorlar. Meseleler, 
aynntılanyla ele alınamayacağına göre bu farklı tutu
mun hangisi doğru, o da hâlâ tartışılıyor. 

Ancak, Sayın Başbakanın buluşmadan evvel Yu
nan Başbakanının yaptığını neden uygulamadığı, yani, 
muhalefet liderleriyle niçin istişarelerde bulunmadığı 
hakkındaki tek bilgimiz, Sayın Kâmran İnan'm gün
dem dışı yaptığı bir konuşmaya, Sayın Dışişleri Ba
kanıma « Hükümetle rarası bir görüşme olmadığı için 
buna ihtiyaç duymadık» cevabından ibaret kalıyor. 

I Bu mülâhaza iltifata şayan olamaz. Botuşma bükü-
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ıuetlerarası olmayabilir, ya da, o şekilde takdim olu
nabilir; ama iki ülkenin Başbakanları birbirlerine ye
ni hükümetlerinin siyasetlerini anlatacaklarmış. Sa
yın Ecevit, «Yunanlıların da iki ülke arasında dost
luk istediklerine inanıyordum, meselelerimize nasıl 
çözümler düşündüğümüzü ortaya koyalım diye dü
şündüm» diyor. 

Yeni Türk Başbakanı Yunanlı meslektaşlarına 
Türk Hükümetinin meselelerin çözümü için neler dü
şündüğünü anlatmak için gidiyor. Böyle bir durumda 
muhalefetin görüşlerini alma ihtiyacı yok mudur?.. 
Bu yeni Hükümetin meselelerin çözümü için oluştur
duktan kendi tabirleriyle (seçenekler), galiba alterna
tif demek... (CHP sıralarından «Seçenek» sesleri) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Galiba 
değil, öyle... 

AP GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Yanlış mı?.. (CHP sıraların
dan «Doğru» sesleri) 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Bir dahaki sefere 
daha rahat söyleyeceksiniz... 

AP GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Seçenekler... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Alışacak
sın. 

AP GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Çalışıyorum. Yaşımın ver
diği imkân nispetinde intibaka çalışıyorum. 

Nasıl oluşturuldu? Hükümet içinde mi? Giden Hü
kümetler, Hükümet başlan gidiyor. İfade ettikleri gö
rüşler kişisel görüşler olamaz; bunlar istişare ile tes
pit edilmiş. Türk Hükümetinin gereğinde karşı tara
fın kabulü halinde uygulayabileceği şeyler olacaktır. 
Bu haklan karşı tarafa aktarılacak görüşler nedir? 
Bunlar bizim için meçhul. Gitmeden evvel meçhuldü. 
Liderlerle özel toplantılar yapıldı, bilgi verildi, Yüce 
Meclislerde de açıklandı, hâlâ meçhuldür. Şu ana ka
dar, karşı tarafa ne öneriler verildi? Türk Hüküme
tinin çözüm yolları olarak neler aktarıldı? Bunu bili
yor değiliz. 

Sayın Ecevit «Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
ilişkilerde temelde önemli çıkar çelişkileri yoktur» di
ye de bir genel yargı koydu, buna sert tepkiler gös
terdi, sonra kanımca tevil yoluna saptı. Ben mesele
leri küçümsemiyorum, «Aramızda görüş ve çıkar fark
tan yoktur» demek istemiyorum. Ben demek iste
dim ki, aramızdaki meseleler çözülür, «Türkiye ile 
Yunanistan dostça ilişkiler kurarsa bu iki ülkenin ya

ralına olacaktır» buyurdular; işte bu olmadı. Bu te
vil tutarsızdır, mantıksızdu. Mızrağı çuvala sığdırma 
gayretidir. İki ülke arasında temelde çıkar çelişkileri 
yoktur demek, iki ülke arasında meseleler iyi niyetle 
çözülürse, bu iki ülkenin de yararına olur demek de
ğildir. Türkçe lisanı bu iki maksadı birbirine karıştı
racak derecede fakirleşmedi. (AP sıralanndan «Bra
vo» sesleri) 

Elbette ki Türkiye ile Yunanistan meselelerini iyi 
niyetle çözerlerse her iki ülkenin de yararına olur. 
Biz bunu defaatle radyolarda, televizyonlarda ifade 
ettik. Yunanlı komşulanmıza anlattık. «NATO'ya, 
Ortak Pazara sizinle uyum halindeyken, aramızdaki 
meseleleri aramızda halledebUdiğimiz için rahatlıkla 
girdik. Bu ihtilafın uzamasından iki ülke de zarar 
görüyoruz» dedik; ama hiç bir zaman «Sizinle bizim 
aramızdaki meselelerde temelde çıkar çatışması yok
tur» demedik. «Bu meseleler psikolojiktir, ortam dü
zelirse ihtilaf hallolur, biter» demedik. Niçin deme
dik?.. Meseleleri şimdi birer birer ele alalım : 

FIR hattı, kendileri buyurdular, tamamen teknik 
bir mesele. Ege'nin semasından uçacak uçaklara yol 
gösterecek, kazayı önleyecek, rotayı verecek, meteoro
lojik yön gösterecek bir teknik kuruluş; vaktiyle, 20 
küsur sene evvel Türklere, «Senin hava seman üze-
rindekini sen yap, Yunanın hava seması üzerindeki-
ni onlar yapsın» denmiş. O devirde mahzur görülme
miş; hatta biz kendimiz, «Canım, ikisini birden Yu
nanlılar yapsın. Henüz radarımız yok, suyumuz yok, 
buyumuz yok» demişiz. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Olur mu öyle şey ya?.. 
AP GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Bir teknik mesele sonunda 
Yunanlılarca bir egemenlik hakkı haline getirilmiş, 
«Bu çizgiden öteye uçak uçurmam, buraya kadar yak
laştırırım, buradan öteye götürmem» denmiş ve o ha
le gelmiş ki, şimdi yulardır Ege semasından sivil uçak 
uçuruîmuyor. Bundan bir sürü zararlar doğuyor. E, 
bu meselede «Temelde çıkar çatışması yoktur» diye
bilecek misiniz?.. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Adamlar bunu 
söylediği zaman neredeydiniz?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senin akim er
mez bunlara. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen efendim, dinle
yelim. 

AP GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Ben görüşlerimi arz ediyo
rum. Sayın Ecevit arz ettiler, sükûnetle dinledim. Be
ni taklit ederseniz netice iyi olacaktır. 
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NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Dinliyoruz Bey
efendi, buyurunuz. 

AP GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Yunanistan, «Benim Ege'de 
adalarım var. Anavatanla adalar arasındaki deniz 
üzerinde yabancı egemenlik hakkı istemiyorum. Ben 
archipel bir devletim. Adalarla Anavatan arasına kıta 
sahanlığı hakkı falan koymayın. Onun için her adaya 
kıta sahanlığı hakkı alacağım» diyor. 

Biz de, «Canım, adaların kıta sahanlığı'hakkı var, 
ama kıyıların da kıta sahanlığı hakkı var ve özellikle 
var. Adaların durumu, coğrafi bakımdan bir özellik 
arz ediyorsa; ancak iki sınırdaş devletin anlaşmasıy
la bu haklar teessüs eder. Uygulama da budur. Sen 
her adaya kıta sahanlığı hakkı alırsan Türkiye kıyıdan 
denize girme imkânını bile kaybeder. Bu nasıl olur?..» 
diyoruz. Buna karşılık, «Ben anlamam, benim kıta 
sahanlığı anlayışım budur» diyorlar. Ee, şimdi bura
da çıkar çelişmesi yok mu?.. 

Buyurdular ki, «Kıta sahanlığı meselesinden kim
se haberdar bile değildi, biz bunu 1974'te ortaya çı
kardık» Bu da yanlış bir görüş. Çünkü, «Emrivaki
ler yapıldı» dendi. Yapılmıştır; ama Yunan değil, 
iki tarafça da emrivakiler yapılmıştır. Türkiye de Yu
nanistan da kendi kendilerine kıta sahanlığı haklan 
tesis etmişlerdir, ilan etmişlerdir. Bu ilanlardan çatış
mayanlar üzerinde uygulama yapılmıştır. Çatışanlar 
üzerinde «Esmaı üzerimize sıçratmayalım» diye öyle 
ihtilaflı kalınmıştır. 

O zamanlar mesele çıkarmaktan iki tarafta çe
kindiği için, ve kıta sahanlığı haklan genellikle deniz 
hukuku, oluşma halinde bir ilim olduğu için, bütün 
uluslarca ortak kabul edilmiş ilkeler mevcut olmadığı 
için ve Türkiye'nin dahil olmadığı 1958 Anlaşmasına 
göre dahi, kıyı kıta sahanlığı hakları, ada kıta sahan
lığı haklan, coğrafi özelliği olan mahallerin kıta sa
hanlığı hakları, ihtilaflara mahal vermeyecek tarzda 
açık ve geçerli olmadığı için, mesele çıkmıyordu, kar
şılıklı ihtiyat içinde oturuluyordu. 

Bugün deniz hukukunun durumu çok değişti. 1958 
Anlaşmasındaki kıta sahanlığı tarifi ve ilkeleri dahi 
geçerli olmaktan çıktı. Bu konferanslarda Türkiye 
kendi tezi lehine geniş taraftarlar bularak yeni ilke
ler getirdi. Bunlar da henüz kesinleşmiş değil. Kendi
leri sorumluluk mevkiindedirler. Biz dünya çapında 
bu konuda yetki sahibi oîorite sayılan mütehassıslar
la işbirliği halindeyiz. Onlarla çalışıyoruz. 

Sahillerimizin özelliği var. Ege sahilleri için savu
nacağımız kıta sahanlığı tezleri, Karadeniz'de aley
himize netice verebiliyor. Bugün mesela, Karadeniz' 

de kıta sahanlığı haklan diye bir mesele yok; ama bu 
demek midir ki, kimse farkında değil. Karadeniz'de 
kıta sahanlığı meselesi yann ayn bir problem olabi
lir. 

Burada bir noktaya işaret edeceğim. Benim için 
hüsrandır : 

Biz, Ege'de araştırma, ilmi araştınnalar yapma ka
rarını aldık, Yunanlılar karşı çıktı. «Bizim bu deniz
de kıta sahanlığı hakkımız var. Kıta sahanlığı hak
kıyla bir kara parçası arasında hükümranlık bakımın
dan fark yoktur. Siz bu Ege Denizinde serbestçe 
araştırma yapamazsınız. Benim kıta sahanlığı ilan et
tiğim yerlere giremezsiniz» dediler. Biz «Ege Deni
zinde Türkiye'nin de Yunanistan'ın da kıta sahanlığı 
haklan vardır. Ama uluslararası kurallara göre sınır
landırma, de îimitasyon işleri yapılmamıştır. Binae
naleyh, bu haklar ihtilâf çıkarsa, birbirimize karşı ge
çerlilik ifade etmez, Ege Denizinde karasuları dışın
da her taraf bizim için serbesttir. İstediğimizi yapa-
nz» dedik. 

Buna Sayın Ecevit de Yunanlılar gibi karşı çıktı. 
«Bizim kendi kıta sahanlığı haklarımızı nasıl feda 
ediyorsunuz?..» buyurdular. Bugün aynen kendileri, 
dün Meclisteki zabıtlarda mevcut ifadelerinde» «Eski 
durumlarda veya edinilmiş haklarda bir değişiklik 
yapılması söz konusu olamaz. Yeni İhtiyaçlara tekno
lojik gelişmelere, yeni hak ve kavramlara göre kıta 
sahanlığı konusunda adaletli, kalıcı bir düzene yönel
meliyiz. Esas konu budur.» diyor. İşte buydu bizim 
o zaman söylediğimiz. 

Elbetteki bu Denizde Türkiye'nin de Yunanistan' 
m da kıta sahanlığı hakkı var; ama tek taraflı iddia
larla uluslararası hüküm ifade edecek bir hak tesisi
ne hukuken imkân yok; o zaman söylediğimiz o idi. 
Ne diyelim : Uzun zaman sonra günün Başbakanı, 
eski Hükümetin görüşünü, bizden daha iyi benimsiyor 
ve daha güçlü ifade ediyor; buna memnun oluruz. 

İşte buna, yine benim yaşımın diliyle, intak-ı hsk 
ya da istihza-ı şuur demek doğru olur. 

Batı Trakya meselesini ele alalını : 
Sayın Ecevit, «Biz haklarımızı ortaya koyduk, 

karşılıklı güven duygusunun geliştirilmesinde, sorun
larımızın çözümünü kolaylaştıracak bir psikolojik or
tam oluşturulmasında mutabık kaldık.» diyor. 

Ben çok iyi hatırlıyorum; zamanında bizi, şahsi
yetsiz, hareketsiz, korkak bir politika izlemekle suç
ladılar. Geldik bu kürsüye : 
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Evet, Garbi Trakya'da soydaşlarımıza kötü davra
nışlar var. Yunanlılara gidiyoruz, bize geliyorlar, di
yorlar ki Yunanlılar, «Benim mevzuatımda Türklere 
ayrıcalık yapıldığına veya yapılacağına dair en küçük 
bir iz bulamazsınız. Kaldı ki siz, Lozan Muahedesiy
le yükümlendiğiniz, İmroz'daki Rum azınlığına mek
tep açma hakkını kanunla kaldırdınız, ayrıcalık yapan 
sizsiniz.» Eğer uygulamada bir yanlışlık varsa, misal 
gösterin, bu, hükümet politikası değildir, gidelim o 
yanlış uygulamayı tashih edelim dedik; bize itibar 
edilmedi, bir zaaf, acz telakki edildi. Bugün, Mont-
reux buluşmasından sonra gelinip, bizim izahatımız, 
bizimki kadar kesin olmayan bir güçte verilmekle ye
riniliyor. 

Meselelere iktidardayken başka, muhalefetteyken 
başka açıdan bakmak doğru değildir. Gerçekçi yak
laşımla, gerçekleri görerek yaklaşmak lazımdır. 

Yunanlılar bizim bu iddialarımızı daima aleyhimi
ze çıkarmışlardır. «Lozan Muahedesi olduğu zaman 
Yunanistan'da 212 bin Rum vardı, bugün 10 bin 
kaldı» (AP sıralarından «Türk vardı» sesleri) «Lozan 
Muahedesi olduğu zaman Batı Trakya'da 207 bin 
Türk vardı, bugün 210 bin Türk var. Siz hiç olmaz
sa varlığınızı korudunuz. Eğer iyi muamele yapsay
dınız, biz o zaman 200 şu kadar binden, ki bugün 600 
bin olmamız icap ederdi, bu hale düşer miydik?» de
mişlerdir. 

Bunların hepsi karşılıklı görüşlerdir, içlerinde 
gerçekçilik payı vardır, yoktur; ayrıdır, ama muhale
fetteyken hücum edilen meseleleri, iktidara gelince, 
bir savunmanın aracı ve mazereti haline getirmek 
marifet değildir. 

Kendilerinin de buyurdukları gibi, Yunanistan' 
daki Türk soydaşlarına baskı vardır. Türk - Yunan 
ilişkileri iyi gittiği zaman bu baskı durur, gerginleşti
ği zaman bu baskı artar; geçek budur. 

Türk - Amerikan ilişkilerine de değindiler; am
bargo konusundaki son gelişmeleri tafsilatıyla anlattı
lar. Amerikan Kongresinin Dışişleri Komisyonunun, 
yönetime vaki müracaatından, mektuptan bahsettiler. 
Geciken cevaptan ve sonra da kendileri Montreux' 
deyken Amerika'nın üzücü tutumunu ele aldılar. 

Hakikaten ambargo devam ettikçe, Amerika bn 
tutumunda ısrar ettikçe; ne Türk - Amerikan ilişki
lerinin, ne de Türk - Yunan ilişkilerinin düzelme şan
sı azdır. Eğer, Kıbrıs Rumları için hatta Yunanistan 
için ambargonun devamı; Kıbrıs meselesinin veya 
Ege meselelerinin çözümünden daha önemli ise, kar
şı tarafın çözüme yanaşmasını beklemek güçtür. îste-

1 iliğiniz kadar iyi niyetli olunuz karşı taraf gehneye-
I çektir. Bilecektirki, bugünkü defacto durum karşısın

da, yani 1974 harekâtının oluşturduğu yeni ortam 
I içinde, bu konularda alınacak çözüm, Yunan emel

lerine, ümitlerine uygun bir çözüm olmayacaktır. Bir 
I olumsuz sonucu bir başarısızlığı tescil etmenin istica

lini kendisinden bekleyemezsiniz. 

I Bu münasebetle de bir noktaya daha değineceğim. 
I Yine buyurdular ki «Yunanistan'da ve Kıbrıs Rumla-
I nııda bazı çevreler; Türkiye'yi batı dışına itmekte ya-
I rar görebilirler; ama Karamanlis gibi tecrübeli bir 
I devlet adamı, Türkiye'nin batı dışına itilmesinin» 
I yani yön değiştirmesinin... «Yunanistan için bugün-
I kü durumdan daha büyük bir tehlike olacağının id-
I raki içindedir, onlarda bu sağduyu mevcut olduğu ka-
I nısındaymı» buyurdular. 

I Geçerii bir mütalaa, ama aynı Karamanlis, Yunan 
I seçimlerine geçerken, partisi adına hazırladığı seçim 
I beyannamesinde, partisinin siyaseti olarak «Amaçla-
I rımn Türkiye'yi yeryüzünde tecrit etmek ve ulusla-
I rarası zayıf düşürmek olduğunu» söylemiştir. Biz 
I böyle demedik» derler. Büyükelçilerimizin dosyada 
I mevcut iş'arîan bunun böyle olduğunu doğrular. 

Şimdi, Sayın Karamanlis dünya kamuoyuna ve 
kendi milletine «Benim partimin amacı Türkiye'yi 
uluslararası sahada zayıf düşürmektir, yalnız bırak
maktır. savunmasız kılmaktır» diye alenen ilan edi
yor. Dört duvar arasında da Sayın Ecevit'e bunda 
çıkar olmadığını söylüyor. Hangisine inanacaksınız, 

i hangisini geçerli sayacaksınız? Takdir Yüce Heyetini
zindir. 

Amerikalılar bize de söz verdiler. «Biz arahk 
ayında savunma anlaşmasının (Freeing) başlahlması-

I nı, yani Komisyon müzakerelerinin harekete gelmesi
ni Kongreden isteyeceğiz» dediler. Sözlerini tutmadı
lar, ya da tutamadılar. Benim kanımca, benim so
rumluluk devrimdeki izlenimlerime göre kendileri 
baş sayıyorlar Senatoda Kongrede. Her milletvekili 
ve senatörün isminin hizasına bir oylamada ambargo 

I için vereceği yeri zait-nakız işareti ile mimliyorlar. 
I Çekiniyorlar, bunu götürürsek ve olumsuz bir netice 

alırsak Türk Hükümetiyle bir daha durumu düzenle
meyeceğiz endişe ve tereddütü içlerindedir. 

1 Amerika'yı savunmak istemem, madem tereddüt
leri vardı anlaşmayı imzalamasaydıîar. Geliyor Hü-

I kümet olarak bana imza koyuyor, imza koyan hü-
I kümet o zaman ne mecliste, ne de senatoda ekseri-
j yette değil; öyle bir Başkan ben bunu geçiririm, çün-
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kü Amerika'nın yaran bundadır diye imza koyuyor. 
Devir değişiyor, Mecliste de, Senatoda da ekseriyete 
haiz bir devletin başı icraya geliyor, ben bunu geçire-
mem diyor. Bu hareketin izahı ohır mu? 

Önemli bir konuya geliyorum : 
Sayın Ecevit bu kürsüde biraz evvel bugüne ka

dar geçerken değindiği, ayrıntılarına pek inmediği 
bir ulusal savunma kavramım biraz deşti; ona renk 
ve canlılık verdi. 

Bunu nasıl tartışacağımı bilmiyorum. Türkiye'nin 
güvenliği ile ilgili çok önemli bir konudur. Bir ger
çek vardır; dünya bıçak gibi iki bloka ayrılmıştır, 
bloklar birbirini tehdit etmektedir. Tüm Avrupa ma
ruz kaldığı tehlikeyi kendi birleşik güçleriyle karşıla
yacak bir düzeyde savunma imkânına malik olama
dığı için Amerika'yı yardımına çağırmıştır. Avrupa 
gücü zait Amerika gücü maruz kalınan tehlikeyi güç 
karşılar ve denge tutar bir haldedir. 

Türkiye bu çetin çatışmanın yumuşak karmnda en 
can alacak yerinde oturuyor. Savunmasını sağlaya
caktır. Hamaset yansında hiç birimiz geri kalmayız. 
Türk'ün gücü, kuvveti hususundaki imanımız herke-
sinki kadar kuvvetli ve sağlam, bunlara hiç itirazım 
yok; ama bir hesap meselesi var. Türkiye bu bulun
duğu nazik bölgede bir tarafsızlık politikasıyla güven
lik sağlayabilir mi, sağlayamaz mı? Bu sorunun ceva
bı olumlu ya da olumsuz olduğuna göre; seçenekler 
azdır ve Türk savunmasında ipotekler vardır. Bu so
runun cevabını iyi değerlendirmekte isabet olduğu ka
nısındayım. 

Biz metodu doğru buluyoruz. Sayın Ecevit buyur
dular ki, bir yeni ulusal savunma kavramı siyasi güç, 
askeri göç, muhalefet hep beraber oluşturulur. Doğ
rudur... Böyle bir araştırmadan her zaman bu metoda 
sadık kalmak şartıyla iyi neticeler alınabilir. Esasen 
böyle bir mesele bir hükümet meselesinin daha üstün
de, bir devlet meselesidir. 

Dış politikada birlik ve beraberlik ihtiyacına te
mas buyurdular. Bu ihtiyacı hepimiz duyuyoruz. Bun
daki yarar sonsuzdur. Yalnız, «Biz bugün sıkıntıda
yız, bunun sebebi bizden evvel çok yanlış hareket et
tiniz, işleri sürüncemede butiktiniz, seyahatinizi te
mizlemeye çalışıyoruz» mukaddemesi ile birlik ve be
raberlik temini çelişki arz ediyor. Ne diyelim biz şim
di?.. Haklısınız biz becerememişiz, hatalı hareket et
mişiz, sizin yaptığınız doğrudur; bir olalım, beraber 
olalım... Bu mümkün mü?.. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — İtiraf etme
niz fazilettir. 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — İtiraf edi
niz. 

AP GRUPU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — İddia doğru olsa, hadi mert
lik gösterelim diyelim; iddiada da isabet yok. 

Beraberiz, beraber olalım; beraber oldukça da güç
lü ohmız; ama bunun şartlarına karşılıklı saygılı ola
lım. Bizi kötülemekle kimse temize çıkmaz. Hükü
metler, şikâyet ederek değil, çare bularak mesele hal
lederler. 

Buyurdular; «Yeni metod getirdik, eskiden iş tek
nisyenlere kalmıştı şimdi biz yüksek düzeyde amacı 
tespit edeceğiz, yöntemi tespit edeceğiz; teknisyenlere 
de işte yönünüz yürüyün diyeceğiz.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk - Yunan ilişkilerinde ne meçhul amaç var

dır, ne meçhul yöntem. Kendileri de ifade buyurdu
lar, Kıbrıs işi iki bölgeli, iki toplumlu federatif bir 
devlet... Hareketsiz kaldıkları dedikleri bizim devri
mizde en yüksek düzeyde; asıl tarihi mülakat odur, 
Denktaş ile Makarios karşı karşıya getirilmiştir; «Bu 
ihtilâf nasıl bitecek ilkeleri tespit edin» denmiştir. 
Makarios, iki bölgeli federasyonu ve çözümün böyle 
olacağını ortak beyanları ile tespit etmiştir ki, bugün 
dahi o beyan toplumlararası konuşmaların hareket 
noktasıdır. Amacı belli, yöntem savaş değil; barışçı 
müzakereler. 

Kıta sahanlığı meselesi : 
Kendileri «Adil, kalıcı, tarafların rızasına müste

nit bir çözüm ile hallolur» buyurdular. Bizimkinden 
bir eksiği var. Biz aynı şeyleri adil, kalıcı, tarafların 
rızasına dayanan eşit yarar hakkı ile hallederiz diyor
duk. Sebebi de, Ege Türkiye ile Yunanistan arasında 
bir deniz, başka ortağı yok, kendilerine teklif bile 
yaptık; istersen bu mesele giriftse vazgeç formül ara
maktan, bütün haklan, yararlan eşit ortak ilkelerle 
yürütelim. Eksplorasyonu da (Esploration), eksplatas-
yonu da (Explatation), yani araştırması da, yararlan
ması da ortak olsun. O rütbeye kadar açık teklifler 
yaptık. 

Şimdi, bilmiyoruz; biz vaktiyle dedik ki, «Ambar
go ile Kıbns'ı birbirine kanştırmayalım kabul edi
yorsanız, evvela ambargonun Demokles'in kılıcı gibi 
beynimizde duran heyulasını kaldırın, elimize hareket 
serbestisini verin, Kıbrıs işini öyle halledelim; aksi 
haysiyet kinci olur.» Kendileri geldiler buyurdular 
ki, «Mademki, Kıbrıs işi ile ambargo ayrı ayrıdır, 
bert ambargoyu bîr tarafa bırakmm; Kıbns'a yöneli
rim, ona hücum ederim ve bu işi hallederim.» Gel-
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diler, trafiği artırdılar, ha oldu ha olacak diye hepi
mizi heyecanlandırdılar; en sonunda buyurdular ki, 
«İşte, Amerikalılar sözünü tutmadı, Rumları teşvik 
eltiler, tcsci ettiler. Onun için (eğer haberler dor»ru 
ise) Kıbrıs işine yürümeyi bir yana bıraktık ve ambar
go işinin halline terk ettik.» 

Bize göre, dış politikada sansasyon devri geçmiş
tir. Dış politika, içe dönük yöntemlerle idare edile
mez, bundan tehlikeli sorunlar doğabilir. 

Bizim zamanımızda geçerli saydığımız, uyguladığı
mız şeyleri, yeni keşfedilmiş, yeni ilkeler halinde tak
dim etmek arzu ve hevesinden de vazgeçilmelidir. 
Esasen mevcut şeyleri, yeni icabedilmiş, yeniden elde 
edilmiş meseleler haline getirmekte yarar yoktur. 

Sizi, beyanlarımla fazla işgal etmek istemiyorum. 
Dış politika, bir partinin, bir hükümetin ne malıdır, 
ne de kendi gücü ile halledeceği bir iştir. Dış politika
da milletçe beraberlikle lıaldeceğimiz sorunlar vardır. 

Kıbrıs meselesi bir ınilii meseledir, hep beraber 
çözebiliriz; ama bunun yolu, söze birbirimizi eleştire
rek, birbirimizde suç ve kabahat arayarak başlamak 
değildir. Hiç bir zaman bu yola gitmedik, suçîanma-
ddiça kendimizi savunmadık. Bu konulara, töhmeti, 
sorumluluğu bize yüklenmedikçe cevap vermeyi dahi 
istemedik, çünkü bu tarz eleştirilerin, meselenin çö
zümüne zarar vereceğini biliyoruz. 

Sayın Karamanlis bir fikir sahibidir. «Aramızdaki 
meselelerin biçimi, özünden de önemlidir.» der. İşte, 
politik meseleler böyledir. Onun için, amaç saplan
mış, yöntem saplanmış, o kadar önemli değil, bun
ların biçimini bulabilmek lazım. Biçimi de, başbakan
lar mülakatı ile değil, daha ziyade teknisyen görüş
meleriyle çözülür. Herkes, her iktidar, teknisyenlere 
«Haydi gidin do bakalım nasıl halledecekseniz?» de
mez. Her iktidar, siyasi direktifini alır, istişarelerini 
yapar, uzmanlarıyla görüşür ve fedakârlık sınırlarını 
da tayin eder, «Tavanınız budur, tabanınız budur, 
haydi gidin görüşün» der. Bu itibarla, «Yöntem de
ğiştirdik, iş teknisyendeydi, şimdi biz ele aldık» gibi 
yeni icatlara başvuracağımıza, hep birlikte, bu sorun
ları, milli çıkarların yararına en güzel, en iyi ne şekil
de çözeceğimizi araştırarak, gönül birliği içinde, gö
nül huzuru içinde bir istikamete yönelmekte fayda 
görürüz. 

Grupumuzun düşüncelerini sevgi ve saygılarımızla 
huzurunuza getirdik, arz ettik efendim. (AP ve Cum
hurbaşkanınca S. Üye Gruplarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupu adına Sayın Metin Toker, buyurun efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADINA 
METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, Sayın Başbakan değerli arkadaşîanm; 

'Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler Grupu adına, 
közlerime, Sayın Başbakana teşekkürlerimizi sunmak
la başlıyorum. 

Güzel, uygar, doğal; fakat maalesef şimdiye kadar 
fîıınFj] edilmiş bir usulü tekrar getirdiler. Önemli ko
nularda, bilhassa dış politika konusunda Meclisi ha
berdar etmek, Senatoyu haberdar etmek; Senatoya ve 
Meclise, onların gruplarına İktidarın fikirlerini bilmek 
imkânını sağlamak, aynı şekilde grupların fikirlerini 
de öğrenmek gibi bir yeni usul yarattılar. Bizim, uzun 
zamandan beri Grup olarak hasretini çektiğimiz tu
tum bu idi, temennimiz bunun devamıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İktidar değişikliğinden itibaren yeni İktidarın dış 

politikada ve dış ilişkilerde olumlu da sayılabilecek, 
fakat herhalde dinamizmi asla inkâr olunamayacak 
bir yeni vaziyet aldığını belirtmiştik ve hareketsiz 
bir dış politika döneminden hareketli bir dış politika 
dönemine geçmenin faydalarını söylemiştik. Bu görü
şümüzü devam ettiriyoruz ve hareket halindeki bir dış 
politikanın, dış ilişkiler politikasının 'hareketsizliğin
den, bilhassa Türkiye'nin önemi, yeri ve sorunları 
karşısında daha yararlı olduğuna inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başbakan, bu izahat vermenin sebebi veya

hut lüzumu olarak, Monrreux'de Yunan Başbakanı 
Karamanlis ile yaptıkları görüşme, o görüşmenin dü
zeyi ve ele alınan meseleleri, onu takiben de Ameri
ka ile olan ilişkileri anlatmak için bu fırsatı yarattı
lar. 

Montreux Zirvesi olumlu sonuçla neticelendi, bi
zim görüşümüze göre. Şahsen, bu buluşmayı izlemek 

I fırsatını bulduğum için daha iyi biliyorum ki, buluş
manın gayesi ne idi ise ve gaye olarak ne ilan edil
miş idi ise, onlar gerçekleştirildi. Belki daha fazlası ha
yal edilebilirdi, o gerçekleşmedi; ama bir hayal sükûtu 
da olmadı. Bilhassa iki Başbakanın bu konuşmalarını 
devam ettirme kararlan bütün dünyada olumlu karşı
landı. Neden?.. Çünkü, Ege'de bir savaş ihtimali ol
duğu Türklerin ve Yunanlıların meselelerini masa ba
şında oturup konuşarak çözemeyecekleri ve birbirie-
rinin ile boğazına sarılacakları gibi bir düşünce ta
mamıyla ortadan kalktı. Bu, olumlu bir sonuçtur ve 
bu olumlu sonucun delillerini, Sayın Çağlayangil'in 
pek önem vermemesine rağmen, dış basında da gör-

I mek, dış televizyon, radyo haberlerinden öğrenmek 
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kabildir ve ben bunları, olumlu sonucun bir delili 
olarak değerfendiriyorum. 

Ne oldu?.. Hiçbir şey olmasa, Türk -• Yunan iliş
kilerinde gerginlik ortadan kalktı. Ne kaldı?.. Sorun
la? kaldı. Elbette ki çok mühim bir mesele; bunla
rın çözümü çok güç, zaman alacak, ama gerginliğin 
kalkmış olması, Türkiye'nin bir görüntüsünü, Kıbrıs' 
tan sonra bir füii durum yaratmış atmanın katılığı 
İçinde, uzlaşmaz, barışçı olmayan bir görüntüsünü 
sIMi, ortadan kaldırdı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başbakandan yeni İktidarın dış ilişkilerde 

hangi esas"arı benimsediğim, hem Mecliste duyduk, 
hem de burada tekrarladılar. Bunları iki prensipte 
özetlediler; dediler ki, «Açıklık ve sorunları sürünce
mede bırakmamak. 

Bunlara genel prensipler olarak katılmamanın im
kânı yoktur. Ne var ki, bunlarda abartmaya da gi
dilmemesi gerekir. Çünkü dış politika, her şeyin her 
zaman açıkça söylenebileceği bir konu alam değildir. 
Nitekim iSayın Başbakan, grup başkanlarına ve parti 
başkanlarına kapalı kapılar arkasında verdiği bütün 
bilgileri, elbette ki burada açık oturumlarda vermedi, 
veremezdi. Çünkü, kapalı kapılar arkasında söyle
nenleri, kapıya çıkar çıkmaz açıklayan adam şöhreti
ni alan bîr kimseyle, biç kimse kapalı kapılar arka
sında konuşmaz. 

İkincisi; sürüncemede bırakmamak ile acele etme
mek ve bir zaman parçasına sorunların halledilmesi 
?ÇIÎ İhtiyaç büfanduğunu kabul etmek, bir dost farkın
dan daha önem!i bir ayrılıktır. Birtakım meseleler var
dır k i bunlar zamanla oluşurlar ve bir süreç içinde 
sonuca yakfeşırfar, eğer sabırlı davranılırsa, akıllı ve 
basiretli davranılırsa, bu sonuç, o zaman parçasının 
sonunda elde edilebilir. Biz, şimdilik bunlarda çok 
fazla bir abartma yapıldığını görmüyoruz; ama bu 
abartmanın yapılmaması için dikkati çekmeyi faydalı 
ve lüzumlu bulduk. 

Sayın Başbakan, bu izahları arasında Montreux' 
de yaptığı ve Amerika Dışişleri Bakanı Vance'ın bir 
konuşmasına karşı olan çıkışı hakkında gerekli izahatı 
verdiler, buna neden lüzum gördüklerini anlattılar; 
zaten daha evvelce de, eğer bu çıkışı yapmamış ol
salardı, kendisini, Türkiye'ye karşı vazifesini yapma
mış sayacaklarını bildirmişti. 

Şmıdi, her devlet adamının elbette ki dış öişkMe-
ri ve dış politikayı yürütmek îçm, uygulamak iiçim, 
ona yaklaşımı itibarıyla değişik bir tutumu vardır ve 
bu hakkı Sayın Ecevk'e tanımamak bahis mevzun 

değildir; zaten insafsızlık olur. Demek ki, lüzum gör
müşlerdir, bu sert çıkışı yapmışlardır, bunun zamanlı 
oMuğu kanaatini taşımışlardır, hatta bir başbakanın 
icabederse, bir dışişleri bakanına da cevap verebfle-
ceğini de düşünmüş, hesaplamış ve çıkışı yapmışlar
dır; kendi takdirlerinin sonucudur. Ancak, bir konunun 
burada açıklığa kavuşturulması, daha doğrusu bir ger
çeğin üzerine biraz daha dikkatle eğilinmesi şarttır. 

«Afii'biirgo iîe Kıbrıs işinin arasında ilişki var mi
dir, yok mudur?» sorusu, tartışılması dahi gülünç, abes 
bir durumdur, bir konudur; bunun tartışılması dahi 
yspîîzmaz. Çünkü, Amerikan Kongresinin aldığı ka
rarda Kıbrıs adası adıyla yazılmaktadır. Kıbrıs'taki 
Türk birliklerinin Amerikan silahlarını kullanmış ol-
ma'&nadaîi dolayı bu ambargonun konduğu, Ameri
kan Kongre zabıtlarında mevcut iken, burada gelip 
de, «Bunun bir alakası yoktur.» demek, hatta «Ame
rikalılar bize bir alaka kurmayacaklarını söylediler, 
sonra sözlerinde durmadılar.» demek, çok fazla inan
dırıcılık tarafı olmayan bir davranıştır. Kaldı ki, Ame
rikan Kongresi bununla da yetinmemiştir. Amerikan 
Kongresi kendi Cumhurbaşkanını, Amerika Cumhur
başkanını her iki ayda bir Amerikan Kongresine 
Kıbrıs'taki durum hakkında rapor vermek mecburi
ye tiy'e bağlamıştır, karşı karşıya bırakmıştır. 

Şimdi, biraz evvel Sayın Çağlayangfl buyurdular 
ki, «Biz uğraştık, uğraştık; ambargoyla, Kıbrıs'ın bir
biriyle alakası olmadığını söyletmek istedik; söyle-
d ler, izksıi sonra caydılar, kabul ettiremedîler, ge-
çirmediîer...» 

Şimdi, Amerikan ambargosu nasıl kalkar? Nasıl 
konmuşsa, öyle kalkar. Yani, Amerika Cumhurbaşka
nı, Amerikan Kongresine her iki ayda bir vermek 
mecburiyetinde olduğu raporda; «Kıbrıs'ta durum 
şöyle şöyle iyileşti, Türk - Yunan ilişkileri şöyle şöyle 
iyileşti, Ege'de durum şöyle şöyle iyileştiğini söyler ve 
be'ki de ilave eder, Ortadoğu'da bugünkü gelişmeler, 
bizim kuvvetli bir Türkiye'ye, Batı savunması itiba
rıyla kuvvetli bir Türkiye'ye ihtiyacımızı artırmıştır. 
Bu ambargonun artık lüzumsuzluğu aşikârdır, kaldı
rın.» derse, Kongre kaldırır mı?.. Kararını verir, kal
dırır veya kaldırmaz; ama bugüne kadar hiçbir Ame
rikan Başkanı, bundan evvelki hükümetler kendisi
ne böyle bir rapor vermek imkânını sağlamadığın
dan dolayı, bu raporu vermemiştir, bu rapor elde ol
madan da, Amerikan Kongresinden ambargo kararı
nı kaldırmak imkânı doğmamıştır. 

İlk defadır ki bu Hükümet, eski Hükümethı mr 
Başbakan Yardımcısının, «Adanan % 6ft'mı Yunan 

| gâvuruna bıraktık; daha ne istiyorlar?» tarzındaki 
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resmi görüşünün dışında, Kıbrıs'ta Türkiye'nin barış
çı, uzlaştırıcı, makul ve kalıcı bir çözümü görüşmeye, 
kabul etmeye hazır bulunduğunu dünyaya ilan etmiş
tir, bir; Türk - Yunan ilişkilerinde yeni bir dönemin 
açıhşi olan ve siyasi düzeyde birtakım direktiflerin 
verilmesi amacını güttüğü de Söylenecek kadar Meriye 
gidîlebilefl Montrcux görüşmesiyle, Amerika Cumhur
başkanına böyle bir raporu Kongreye sunmak im
kânını sağlamıştır, iki. 

Şimdi, eğer Amerika Cumhurbaşkanını bâlâ, bu 
gelişmelerden sonra Amerikan Kongresine bu rapo
ru vermez, Amerikan silah ambargosunun lüzumsuz
luğunu bildirip, bunun kalkmasını istemezse, o za-
raan ambargonun aşikâr Kıbrıs'la ilişkilerinin dışında, 
başka kasırlar taşıdığının delilini bizlere vermiş ohır. 
îşte ben, o zaman Türkiye Başbakanmın Moırtreux'de 
yaptığı çıkışı yapmasını haklı bulurdum, hatta burada 
verdikleri hamasi nutku o zaman söylemelerinde da
ha fazla yarar görürdüm ve «Ulusal savunma» kav
ram gibi kavramlaruı içeriğine bâlâ inmemiş olmakla 
beraber, o zaman inme imkânına daha faasla kavuşa
cağını düşünür idim. 

Değerli arkadaşlarım; 
NATO ile ilişkilerimiz hakkında Sayın Başbaka

nın söylediklerinin pek çoğuna iştirak etmeme imkâ
nı yoktur. Hakikaten, Türkiye uzun yular bu ittifakın 
bir sına* bekçisi gibi göründü ve elindeki askeri güç 
oranmda itibar bulmakla yetindi. Ama bu, acaba 
sadece NATO'mın mu kabahatidir, yoksa Türkiye'yi 
yönetmiş birtakım iktidarların bununla yethıroeleri, 
ha*ta bununla iftihar etmeleri, hatta, «Biz bunu ya
parsak, onlar da bize mecburi kredi açarlar, para ve
rirler» düşüncesiyle davranmış obuasının mı sonucu
dur?.. Eğer bugünkü Hükümet (Ki, belli oluyor) böy
le bir görüşü terketmiş ise, bundan her Türk elbetteki 
memnunluk duyar. 

nun fedakârlıklarını NATO'mın savunması için feda
kârlık saymak, işte biz şunu yaptık, bunu yaptık, şu 
kârlı ç^kn, bu kârlı çıktı gibi hesaplar, belki polemik
lerde işe yarar; ama gerçeği aksettirmez, bir; bunu 
gerçek zannederek «'Yeni ulusal savunma» kavram
ları diye birtakım şeyler yaratmaya çalışmak hatah 
olur, iki. 

Şimdi, ulusal savunma konsepti, kapsamı, kavra
mı; zannediyorum bunlar üzerinde konuşmak için 
henüz vakit erkendir, çünkü Sayın Başbakanın da be
lirttiği gibi, daha bir açılış Olmuştur, bir hareket yeni 
başlamıştır. Şimdi, «Yeni ulusal «savunma» kavra
mında yeni Olan, bir «Yeni» kelimesidir. Çünkü Tür
kiye'nin «Ulusal savunma» kayramı daima vardı ve 
birtakım şartların neticesi olarak tespit edilmişti. Eğer 
yeni şartlar var ise, elbette ki «Yeni savunma» kav
ramı tespit edilir. Nitekim; yeni şartlar doğduğu za
man, «Uhısal savunma» kavramları da değişmiştir. 

Biz, bu «Yeni ulusal» kavramın içeriği beffî ol
duğu zaman, elbette ki burada tartışmasını yapaca
ğız, fikirkriıuki söyleyeceğiz; İktidar söyfecek, mu
halefet söyleyecek, bizler söyleyeceğiz. Fakat bu «Ulu
sal savunma» kavramuuny hayale ve romantizme daha 
fasla müsait siyasi güçlerin yanında askeri güçlerin 
de, realist askeri güçlerin de iştiraki Be hazırlanması 
haberini memnuniyetle ve güve» verici bir haber ola
rak değerleradirdiü. 

Sayın arkadaşlarım; 

Hükümetin dış politikasını, bugüne kadar eleştiri
lerimizle ve beğendiğimiz taraflarını, beğenmediğimiz 
taraflarsın belirterek ele aldık. Bundan sonra da Grup 
olarak, olayların gelişmesini beklerken, aynı tutumu
muzu aym dikkatle devam ettireceğimizi saygılarım
la arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Özgür, Milli Bir
lik Grnpu adma konuşmak üzere buyurunuz. 

M B GRUPU ADINA SELAHATTİN ÖZGÜR 
(Tabii Üye> — Sayın Başkan, Sayın Başbakanın «Tikk 
- Yunan ilişkileri ve uhısal güvenlik» konularıyla aht-
kaiı Senatoda yapmış olduğu konuşma nedeni ile Mil
li Birik GrupunuH görüşlerini açıklamak isterim. 

Kovuşmamı» başmda Grupum adına Yüce Sena
tonun önünde, Saym Başbakanı, dış poStikada kur
maya çalıştfğı iç ve dış diyaloglar dolayısıyla kutla
mak isteriz. 

Uzunca bir süreden beri tıkanmış, hareketsiz kal
mış dış ilişkilerimiz, süratle değişen iç ve dış ko-

\ şutfar karşısında kendi haline bırakılamazdı. 

(İkincisi; Türkiye, kendi savunma ihtiyaçlarını el
bette ki NATO'nun savunma ihtiyaçlarma üstün tuta
caktır; ama bu da, tabu ve NATO'nun savunmasıyla 
Türkiye'nin savunması arasındaki paralelliğin sonu
cudur. Çünkü arkadaşlar, birtakım yandrtcı, maksat
lı yahut maksatsız beyanları kaale almamak lazımdır. 
Türkiye'nin NATO'da bir tek vecibesi vardır; Türki
ye'nin savunmasını yapmak. NATO'da Türkiye'nin 
başka vecîbesi yoktur. Biz kendi memleketimizi sa
vunmayacak mıyız?.. Zaten savunacağız. Bunu NATO 
adına mı yapıyoruz?.. Hayır, NATO adına yapmıyo
ruz. !Biz NATO üyesi olmasak Türkiye'nin savunması 
vecibesini başkasının sırtına mı yükleyeceğiz?.. Bu-
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Maalesef, şimdiye kadar izlenmesine çalışılan ve
ya çalışılamayan yöntemlerin de, durumu daha da 
ağırlaştırdığı ortadadır. 

Her türlü uluslararası platforma gelen Türk - Yu
nan çatışması, çok daha önemli diğer sorunları göl
geleyen ve gerçek boyutlarını da aşarak ve engelle
yici bir faktör olarak, her iki ulusun da yararına ol
mamıştır. 

Her iki ulusun çeşitli iç ve dış manevralar ile 
haklı isteklerinin dışındaki çıkarlarım, oldu - bitti-
leriîii birbirlerine dikte ettirmelerine imkân yoktur ve 
olamayacağı da ispatlanmıştır. 

Türk - Yunan ilişkilerinde gerçekçi ve her iki ulu
sun da yararına bir yaklaşımdan yanayız. Bulundu
ğumuz bölgede iki ulusun refah ve güvenliği, ancak 
karşılıklı anlayış ve işbirliği ile gerçekleşebilir ve ken
di sorunları kendileri tarafından çözümlenmelidir. 

Milli Birlik Grupu olarak Montreux Zirvesini, şu 
veya bu sebeple, yararsız bir tırmanma ile birbirleri
ni dinlemek ve anlamak istemeyen iki ulusun bu tu
tumundan vazgeçme niyetinin belirlendiği bir buluş
ma olarak niteliyoruz ve bu başlangıcın sınırlan içe
risinde başarılı olduğu kanısındayız. 

Bu görüşmeyi vesile yaparak, kısa da olsa, geç
mişteki Türk - Yunan ilişkilerinin olumsuz yönlerin
den gelecek için karamsar tablolar çıkarmayı gerçekçi 
ve yapıcı bulmuyoruz. 

Keza, karşılıklı hak iddialarında kutuplaşmanın 
da bir çözüm getirmeyeceği inancındayız. 

Sayın senatörler; 
Türk ve Yunan ulusları karşılıklı sorunlarını çöz

me, refah ve güvenlerini sağlama yönünden önemli 
bir döneme gelmiş bulunuyorlar. Bu önemli dönemi, 
ulusların karşılıklı olarak iyi değerlendirmelerini di
leriz. 

Sayın Başbakanın, «Ulusal savunma» kavramı ve 
stratejisi üzerindeki görüşlerini aynen paylaşıyoruz. 
Yıllardan beri Milli Birlik Grupu olarak ortaya koy
duğumuz savunmayla ilgili görüşlerin en olgun şekil
de açıklanması ve politikamızın bu görüşler istika-
metinde düzenlenmesini üvgüye değer buluruz. 

Türk - Amerikan ilişfciterinin, bugünkü gelişen 
siyasal konjonktüre göre yorumlanmasını, gerçekçi, 
bölge ve dünya barışma yardım edici buluyoruz. 

Geçmişin ihmal ve hatalarından doğan bugünkü 
iîjş!kjlerimizin yeniden düzenlenmesine duyulan ihti
yaç büyüktür. 

Sayın senatörler, Hükümetin dış politikadaki tu
tumunu olumlu ve gerçekçi bulduğumuz için, şimdilik 
sorunlara yaklaşım yöntemlerinin tartışmaya yer bı-

23 . 3 . 1978 O : 1 

rakmadığını belirtmek isteriz. Olayların oluşumunda
ki karşılıklı tutumların yorumlanmasında da hemfi
kir bulunuyoruz. 

Hükümetin, dış ilişkilerde aldığı mesafeler içeri
sinde, ileride de yapıcı görüşlerimizi sunmaya çalı
şacağız. 

Bugün için dış ilişkilerdeki her ayn konu üzerinde 
tartışmanın, ortaya henüz somut öneriler getirilmedi
ği için, yararlı olacağına inanmıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Sökerimize son vermeden, Türk - Yunan ilişkile

rinin karşılıklı iç politikada bir çıkar malzemesi ola
rak kullanılmasının da tehlikesini belirtmek isteriz. 

Kamuoyu oluşturan kişi ve kurumların milli çıkar
ları gözönünde bulunduran davranışların içinde bu
lunmalarım dileriz. 

Bu vesileyle Milli Birlik Grupu olarak Yüce Se
natoya ve Sayın Başbakana derin saygılarımızı suna
rız. (MBG ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ziya Gökalp Mülayim, CHP 
Grupu adına. 

CHP GRUPU ADINA ZlYA GÖKALP MÜLA
YİM (Samsun) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 

Konuşmama başlamadan önce, dış politikadaki 
son gelişmeler üzerinde Sayın Başbakanın Yüce Se
natoya verdiği bilgiler için CHP Grupu adına teşek
kür ederim. 

Sayın Başbakanımız Hükümet kurulduktan sonra 
dış politikamızdaki gelişmeleri açık bir dille anlattı
lar ve Sayın Başbakanımızdan sonra konuşan grup 
sözcüleri bazı konularda görüşlerini belirttiler. Ben 
burada tartışılan ve Cumhuriyet Hükümetinin, Ece-
vit Hükümetinin kurulduğundan beri olan bazı önem
li olaylar üzerinde görüşlerimi Grup adına belirtmek 
istiyorum. 

Sayın Başbakanın da belirttiği ve burada tartışı
lan önemli konulardan birisi Montreux'deki Ecevit -
Karamanfis Zirve görüşmesi oldu. 

Montreux zirves? niçin oldu, ne amaç bekliyor
duk, r.e sağlandı? 

Bilindiği üzere, Türk - Yunan ilişkileri, özellikle 
1974 Kıbrıs Barış Harekâtından sonra önemli bir şe
klîde bozulmuştu, arada gerginlik başlamıştı ve Sa
yın Ecevit, Hükümet kurulur kurulmaz bu konuda 
yeni bir yaklaşıma girmek istedi ki, bu yaklaşım 
Ecevit Hükümeti kuruluncaya kadar Cephe Hükü
metinin takip ettiği yaklaşımın tamamen zıttı oluyor-
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du, Ki, Sayın Çağlayangil de burada anlattılar, gö
rüşlerini belirttiler. 

Cephe Hükümeti sorunların çözümünde, bilhassa 
Yunan ilişkileri ile ilgili ve Kıbrıs sorunlarının çözü
münde; «Önce teknisyenler seviyesinde görüşmeler 
olsun, ondan sonra politika çizilir, çözüme varılır.» 
diyorlardı. 

Halbuki Ecevit Hükümeti, Programında da belirt
mişti, Program müzakeresinde de belirtmişti ve on
dan sonraki politikasında da görüyoruz, teknisyenler 
seviyesinde yapılacak görüşmelerin Türk -- Yunan 
ilişkilerinde hiç bir adım atılmasını sağlayamayacağı
nı iddia ediyordu. Bu, olaylarla da zaten gerçekleş
mişti 1974'den sonra kurulan birçok Cephe Hükü
metlerinde teknisyenler seviyesinde yapüan çalışma
ların hiç bir sonuç vermediği görülmüş idi. Bunun 
için Ecevit, Hükümet kurulduktan sonra Karaman-
lîs'e bir zirve yaklaşımını önerdi; zirveyi önerdi. Bu 
zirveden amaç, hiçbir zaman ne Kıbrıs sorununun 
çözümü idi, ne de Türk « Yunan ilişkileri içerisinde 
veyahut Türkiye ile Yunanistan arasında olan bazı 
sorunların halli idi. Zirvenin böyle bir amacı yoktu. 
Zirvenin amacı; Türkiye ile Yunanistan arasında 
doğmuş olan gerginliğin ortadan kaîdırdnıası idi. 
Böylece, belki Sayın Çağlayangil böyle bir amacı çok 
basit vasıflandırdılar; fakat Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki soruniarm çözümünde önemli bir amaçtı 
bu; aradaki gerginliğin kaldırılması ve bu bakımdan 
zirve önerisi yapıldı. Bilindiği üzere, izah etmeye ge
rek yok, önce Sayın Karamanlis zirveyi kabul etme
di, sonra zirve kabul edildi ve 10 - 11 Mart'ta Zirve 
Toplantısı yapıldı. 

Montreux'deki Zirvenin sonunda bir deklerasyon 
yayınlandı. Diyebilirim ki, deklerasyonun yayınlan
ması zirvenin, amacından beklediğimizden daha faz
lasını gerçekleştirmiş olduğunu gösteriyordu. Çünkü, 
deklerasyonda deniliyordu ki, iyi bir hava içerisinde 
toplanıldı ve tekrar toplanılmak üzere ayrılmıyordu. 
Bu, ufak bir amaç değildi. 1974'den itibaren aramız
daki gerginlik düşünülürse, iki ülkenin Başbakanımn 
bir araya gelmesi, saatlerce görüştükten sonra böyle 
iyi, olumlu bir deklerasyon üe aynlmalan Zirvenin 
amacına eriştiğini göstermektedir. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak da bir Zirvenin amacına tam olarak 
eriştiği kanısındayız. 

Bu Hükümet kurulduktan sonra önemli gelişme
lerden birisi de, Türk - Amerikan ilişkilerinde olan 
gelişmedir. 

Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri ile 
ilişkilerimiz son yıllarda oldukça bozulmuştu ve bu
nun en önemli sonuçlarından birisi de birkaç yıldır 
uygulanan silah ambargosu bu bozukluğu tam ola
rak gösteriyordu. Hükümet kurulduğu zaman Ece-
vit'in bu konuda da bir yaklaşımı oldu. Denildi ki, 
siîah ambargosu Türkiye'ye uygulanmıştır. Dost bir 
ülkeye uygulanmaması gereken bir işlemdir. Fakat, 
ambargonun uygulanıp uygulanmaması Amerika Bir
leşik Devletlerinin kendisinin bileceği bir iştir. Bizim 
Türk - Yunan ilişkileri ve aynca Kıbns'daki sorun 
ile bu ambargonun karıştırılmaması gerekli. Bu ka-
rıştınlmama, bunların başlangıçta hiçbir ilişkisi ol
maması anlamına gelmez. Esas bu karıştın lmamayı 
veyahut ayrı tutulmasının istenmesi Kıbrıs sorunu
nun, Türk s Yunan sorununun çözümünün kolaylaş
tırılması içindir. 

Biliyoruz ki, Kıbns sorunu Türkiye için; iki top
lum için ayın zaman da Türkiye ve Yunanistan için 
önemli bir sorundur, çözülmesini istiyoruz. Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki ilişkiler bozulmuştur, bun-
lann düzelmesini istiyoruz. Ege'de birçok sorurdan-
mız var. Fakat, şunu da biliyoruz ki, ambargo de
vam ettikçe ve ambargo ile Kıbrıs sorununun ilişki
si, Amerikan Hükümetince devamlı olarak belirtilir-
se veyahut böyle bir ilişkinin olduğu kabul edildik
çe Kıbrıs sorununda bir yaklaşıma varmak imkân
sızdır. Çünkü, Kıbns Rum Toplumu ambargonun 
devamım Kıbrıs sorunun çözümünden daha önemli 
görmektedir. Hatta Yunanistan'ın da bu şekilde 
önemli gördüğünü söyleyebiliriz. 

Bu bakımdan Hükümetimizin ambargoyla Kıbns 
ve Yunanistan - Türk ilişkilerini ayn tutmak isteme
sinin asıl nedeni, önemli nedeni budur. Çünkü, am
bargo bizim dışımızda bir olaydır. Amerika Birleşik 
Devletlerinin kendi Hükümetinin bileceği veyahut 
Kongresinin bileceği bir iştir. 

Kıbns sorununun çözümü için böyle bir ayrımın 
yapılması önemli bir amaçtır. Esasında, bizim Kıb
ns sorunundaki iyi niyetimiz bakımından ambargo
yu Kıbns sorunundan ayırmak istiyorduk ve Hükü
met kurulduktan sonra, Sayın Cyrus Vance Ankara' 
ya geldikten sonra, aynhrken, böyle bir ayrımı ka
bul ettiğini (hatta televizyonda da göstermişti konuş
masını) giderken açıkça söylüyordu: «Ambargo so
runu şeyin dışındadır ve Amerika Birleşik Devletle
ri, Türk - Yunan ilişkilerinin ve Kıbns sorununun 
çözümüne karışmayacaktır. Kendisinin dışında ola
rak kabul etmektedir.» Bunu belirtmiş idi. Bunun be-
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Krtümesi Türk Hiik»n«»fti için önemli idi. Edasında, 
Kıbrıs sorununun, çözümünü kolaylaştırma bakımın
dan önemli id i Yine Türk - Amerikan iMşküeri ba
kımından önemli bir nokta da şu idi : 

Ambargo iki yıldır devam ediyor ve Amerikan 
Hükümeti yöneticileri Türk Hükümetine devamlı şu
na diyorlardı: «Evet, biz yönetim olarak ambargo
yu istemiyoruz; faka* Kongreye Amerika Birleşik 
Devletlerimin Anayasası nedeniyle söz geçiremiyo
ruz. Kongreye etki yapmaya çalışacağız. Kongrede 
Yunan Lobisi allında ve dolayısıyla biz ambargoyu 
kaldıramıyoruz». Bu şekilde bir gerekçeyle devamlı 
Türk Hükümetini oyalıyorlardı ve Sayın Çağlayan-
giFde burada belirttiler : «Bir savsaklama yok. Bek
liyorduk. Bu şekilde oyalama yapıyorlardı.» diyor. 
Esasında geçmiş Hükümet tarafından savsaklama var 
i d i Böyle bir tutum karşısında, Amerika'nın yıllar
dan beri oyalaması karşısında hiç bir kesin tutum 
takınmaması dış politikada bir savsaklama idi. 

Ecevit Hükümeti, bu ayırım* ambargonun Kongre 
tarafından kabul edildiğini ve hükümetin bunun kal
dırılmasına taraftar olduğu tezini Amerikan Hükü
meti yöneticileri söylediği zaman şu tezi karştsma ge
tirdi r «Evet, öyle ise, bizim Kıbrıs {sorununun çözül
mesi için, Türk - Yunan ilişkilerinin daha iyi geliş
mesi için, yönetim, mademki şu anda da Kongreye 
bir şey yapamıyor, hiç bir girişimde bulunmasın ve
yahut hiç bir şekilde Yunanblara- yönetimin de bu
na taraftar olabileceği intibaını uyandırmasın» diye 
söz almıştı. 

Nitekim, bilindiği üzere, tam Monreu 'de zirve 
toplantısı yapıîırken, Cyrus Vance'in Amerika Birle
şik Devletlerinde bir komisyonda yaptığı konuşma 
basın yoluyla geliyor. Geldiği zaman görüyoruz ki, 
Cyrus Vance bir komisyonda yaptığı konuşmada, 
yönetimin de ambargo ile Kıbrıs sorunu arasında bir 
ilişkisi olduğunu bizce açıkça belirtiyor. Biliyoruz, 
olayı tekrarlamaya belki gerek yok; bir grup Ameri
kalı senatör, Kongre üyesi. Hükümete müracaat edi
yorlar. Diyorlar ki; «Durum hazırdır, getirin anlaş
maları ve ambargoyla ilgili görüşmeleri yapalım...» 
ve bununla ilgili olarak Cyrus Vance, komisyondaki 
açıklamasında diyor ki; «Bu gerekli öneriler i hükü
met olarak getirebilmemiz için, önce Türk - Yunan 
zirvesinin, Ecevit = Karamanlis zirvesinin sonuçları
nı ve Türk Hükümetinin Kıbrıs iie ilgili olarak Wald-
heim^a yapacağı önerileri bekleyelim.» diye cevap 
veriyor. 

i Bizim kanaaüsuzce burada. Ajw-ri-k»n Bükümeîi-
nln görüşü çok açık. Bu şu demek : «Yaai» Türk $£&• 

I kümeti zirvede ve verilen önerilerde eğer olumlu, is
tediğimiz şeklîde hareket etmeyecekse, ambargoyu 

I devam ettireceğiz.» Açıkça budur ve bunun üzerine 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ecevit çok 
haklı çıkışını yapıyor ve Amerikan Hükümetine, 
«Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler kendi 

i sorunumuzdur, Kıbrıs sorunu kendi sorunumuzdur. 
I Sîz, bizim bu sorunları çökmemizde dışarıda kalın, 

bize göîge etaaeyin, başka ihsan istemeyiz.» diyor ve 
hatta daha sert bit şekilde, «Eğer bu şekilde hareke
tiniz devam edecekse, ambargoda kesin olarak bu 

I ilişkiyi görüyorsanız ve bunu bize açıkça bildirecek
teniz, ben dış politikamda yeni alternatifler arayaca
ğım.» diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grupn olarak 
bu görüşlerin çok yerinde olduğu karaşındayız ve 
Türk milletimin, Türkiye Cumhuriyetinin Başbaka-
mndan Amerikan Hükümetinin bu tutumuna karşı 
böyle bir cevap beklediğini belirtmek esteriz. 

Ecevit Hükümeti bütünüyle, kurulduğu andan itn-
j baren dinamf-k bir politika izlemiştir. Ki, Sayın Çağ*-

layangil, «Geçmiş Hükümetlerin de bütün konularda 
I olumlu hareketler yapmaya çalıştığını.» söylediler; 

fakat sonuca bakıyoruz, hiç bir adım atmadddarıaı 
da görüyoruz. Bu bakımdan aradaki fark açıkça gö
rülüyor. 

Yine yeni Hükümetin kararlı tunun içerisinde ol
duğunu görüyoruz. Bunda da geçmiş Hükümetle 
arasındaki fark çok açık olarak görülüyor. Geçmiş 

I Hükümetin değil dışarıya karşı, kendi içinde bile 
Hükümet ortaklarıyla birçok dış politika sonmlaı-m-
da anlaşmazlık içerisinde bulunduğun» ve hiç Mr gö-

I lüşünün olmadığım biliyoruz. 

Sayın Çağlayangll'in bazı eleştirileri oldu. Bilhas
sa zirveye gidilirken, zirve ile ilgili olarak muhalefe-

I te danışıhnadığından şikâyet ettiler. Bildiğimiz kada
rıyla Demire! Hükümeti hiç bir konuda muhalefete 
danışmıyordu. Hatta kendi ortaklarına bUe çok de
fa danışmadan veyahut karar almadan birçok konu
larda hareket ettiklerini biliyoruz. Hatta Sayın Çağ-

I layangiî'in Mısır seyahatinden sonra diğer ortaklan
sın hareketlerini de biSyornz. 

[ Sayın ÇağlayangiFin, ulusal savunmamızın ipotek 
altında okluğunu belirtmesi bir talihsizlik olmuştur. 
Cumhuriyet Hükümetinin amacı; ulusal savunmamı
zı, dış politikamızı, ekonomimizi, kısaca Türkiye'yi 
her türlü ipotekten kurtarmakür. Ecevit Hükümeti
nin bu şekilde başından beri sürdürdüğü tutumunda 
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devsaan edeceğinden re fm keraıda da başarm adam
lar atacağından eminiz. Hiç bir zaman TaaMye'nin 
utosai şakraması ipotek altında tutulamaz. 

Bütünüyle Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak 
Cumhuriyet Hükümetinin dış politikada son üç ayda
ki girişimlerinin sağlamış olduğa gelişmelerin ülke
miz için çok umutlu adımlar attığa» ye bu şekilde 
kararn, dinamik tutumuyla Türk dış politikasını çık
mazdan kurtaracağını ve kaybolan saygınlığımızı tek
rar bütün dünya önünde kazandıracağına inanıyo
ruz. 

fiephûze saygılar sunarım. (CHP, MB Grupu sı-
raianııdaa alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
132 nci maddesi gereğince Hükümet, dış politikaya 
ilişkin konu üzerinde açıklama yaptı, gruplar görüşle
rini bildirdiler. 

Tüzüğümüz esasen bu noktada meseleyi halleder; 
ama bandan önce 1 9 . 1 0 . 1977 tarihinde Başkanlık 
Dîvanının almış olduğu bir karara istinaden, kişisel 
görüsünü bildirmek üzere Sayın Niyazi ÜnsaFa söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZI UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 

Kıbrıs ve Yunanistan'la ilgili ilişkilerimiz üzerinde 
iki Başbakan arasında yapılan görüşmelerin başarılı 
olup olmadığı konusunda görüşlerini söyleyenlerin ol
duğunu görüyoruz. Bunları söylemeleri, konuyu ken
di açılarından tartıp, değerlendirmeleri elbette doğal
dır. 

Bize göre iki Başbakan arasındaki görüşmeler için
de Türkiye'nin tutumu, Türkiye'yi temsil eden Baş
bakanın tutumu son derece başarılı olmuştur. Uzun 
süredir kişiliğini yitirmesi bakımından kuşkuya düş
tüğümüz Türk Devletinin kişiliğini yeniden ortaya 
koymuştur. Türk Devletinin kişiliği üzerinde uzun 
süredir doğan kuşkuları yeniden silmiştir. 

Sayın Başbakan Ecevit'in, 1974'te Hükümete gel
diği zaman, Türk Devleti adına ortaya koyduğu tavrı 
hepimiz, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve 
bütün dünya İrilmektedir. 1974'te Türk Devleti adı
na ortaya konan tavnn fak devamı olacak görünü
mündeki ha görüşmelerde açığa çıkan durum, bizi 
şahsan son derece memnun etmiştir ve bundan böyle 
yapılacak gmşjınter üzerinde de bize önemli ölçüde 
güven ve«rriştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Özeflffkle bu görüşmeler nedeniyle Amerika Bir

leşik Devletleri ilgilileri tarafından ortaya konan bazı 
tavır ve düşünceler karşısında Sayın Başbakanın gös
terdiği tepki ve kendilerine verdiği haklı, yerinde, çok 
içerikli, çok güçlü cevap, bizi bu konularda memnun 
ermiştir. 

Saym Çağlayangfl, «Hiç kimse sizin dediğiniz bi
çimde ne aşağıdan almıştır, ne de Amerika Birleşik 
Devletlerine, aman şunları şunları yapmayın şeklinde 
bir görünüm göstermemiştir...» diyorlar. Ama, bugü
ne kadar hiç kimse de, Amerika Birleşik Devletleri 
ifgiinerimn yaptığı bir konuşma karşısında, «Ameri
ka Birleşik Devletleri gölge etmesin başka ihsan iste
miyorum.» da dememiştir. 

Sanıyorum ki, bu görüşmelerde ve Amerika Bir
leşik Devletleriyle sürdüreceğimiz ilişkilerde izleyece
ğimiz yolun önü ve sonu bu cümlenin içerisinde var
dır. Amerika Birleşik Devletleriyle bugüne kadar sür
dürdüğümüz ilişkilerde, kimin ne söylediğini, kimin 
meseleleri ne kadar abacıdan aldığım, hatta onur kırı
cı çizgilere getirdiğini bilmekteyiz. Bugün üzerinde 
herkesin basa basa durduğu ve önemli saydığı bir am
bargo sorunu, bugünlerin karşımıza çıkan bir sorusu 
değildir. 1950'lerden günümüze kadar Amerika Bir
leşik Devletleriyle ihşküerimizi sürdürenlerin; Türk 
Devletine yüklediği sorunların ve sorumlulukların bir 
sonucudur. 

Bir defa daha söylemiştim, ambargo ne Kıbrıs 
harekâtı sonunda konmuştur, ne de başka nedenlerle 
ambargo konmuştur. Ambargo, ta 1950'lerden bugüne 
Amerika Birleşik Devletleriyle sürdürdüğümüz ilişki
lerde ve yaptığımız anlaşmalarda zaten vardı. Biz 
Amerika Birleşik Devletlerinden gerek çeşitli adlar al
tındaki yardımlar veya hibelerle, gerekse parasını sa
ya saya, ödeye ödeye aldığımız tüm silâhlan "koşullu 
almışız, koşullu kabul etmişiz. Amerika'ya karşı bu 
koşulları kabul eden ve bu, koşullarla silâh alan Hü
kümetler veya o gün sorumluluk taşıyan kimseler bu
gün gelip bizim karşımızda «Hiçbir zaman Amerika'
ya karşı aşağıdan almadık.» diyemez. 

Elbette bu tür ilişkilerin sürdüğü sıralarda dost ül
keler araya girerek, birtakım önerilerde bulunarak 
konunun genel yapıda tathya bağtanmasmı ve barışçı 
bir çözüne ulaşmasını isterler; bunu yanmaya ve «ağ
lamaya çalışırlar. Ama bunu yaparken bir başka Dev
lete karşı üstünlük gösterilerinde bulunarak, güç gös
terilerinde bulunarak «Ben size şu, şu, şu yardımlarda 
bulunacağım» diyerek yapamaz. Bugüne kadar gördük, 
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duyduk, okuduk ve biliyoruz ki, Amerika Birleşik 
Devletlerine şunu şunu yaparsak ambargo kalkar, eski 
durum sağlanır, diye düşünenler ve meseleleri bu açı
lardan tartıp değerlendirenler vardır. Halbuki biz ve 
görüyoruz ki, bizim adımıza bugünkü Hükümet Baş
kanımız Sayın Ecevit konuya bu açılardan değil, ön
celikle ulusal açıdan bakarak, öncelikle ulusunun onu
runu düşünerek konuları tartıp değerlendiriyor. Eğer 
çıkış sayıhyorsa bu, ki, bir çıkış değildir, hakh bir 
yanıttır, haklı bir karşılıktır ve karşılamadır; biz siz
den bir şey istemiyoruz, yeter ki, ulusal sorunları
mızda veya diğer ilişkilerimizde bize zararlı olmayın, 
bize engel olmayın yeter... Bu sözü söylemiş olmak, 
Türk Devleti adına söylemiş olmak bizim için başarı
nın en büyüğüdür, bizim için övünülecek kişilikli bir 
tavrın ta kendisidir. Bu söylediği için kendisini şah
sen yürekten kutluyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bir taraftan silâh ambargosundan söz edeceksiniz, 
30 yıl gibi bir ömür sayılacak süre tek kaynağa milli 
savunmamızın silâhını bağlayacaksınız, milli savun
mayı ipotek altına sokacaksınız, ondan sonra kalkıp 
millilikten, milliyetçilikten söz edeceksiniz... Bu konu
nun zararım anlayan bir Hükümetin, biz bu düğümü 
çözeceğiz, bu ipoteği kaldıracağız, Türk savunmasını 
ulusallaştıracağız; bize göre, ulusallaşan bir savunma, 
ulusunun bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü, barışı 
sağlamayı istediği zaman, bu konuda herhangi bir 
eyleme geçmeye karar vereceği an, başkasına danış
madan, başkasından izin almadan, sadece ulusal ku

rumlarına danışarak, kendi güçleri arasında konuyu 
tartıp değerlendirerek karar veren savunma biçimidir. 

Bugün biliyoruz ki, savunmamızın tamamına yakın 
bir bölümünde böyle bir karar verme olanağımız yok
tur. Böyle bir karara kendiliğimizden karar versek bi
le, savunma gücümüzü harekete geçirecek, savunma 
gücümüzün kullanacağı silâhı bulacak kaynağımız 
yoktur. Bu Hükümet bunu anlamış ve buna bir an ön
ce çözüm bulmak istiyorsa bu Hükümeti yürekten 
kutlamak, gönülden desteklemek gerekir. Yoksa, «Biz 
şimdiye kadar bunu başarılı yaptık, yapıyorduk, şim
di siz geldiniz, bizim yaptıklarımızı burada eleştire-
mezsiniz, beğenmiyoruz diyemezsiniz.» şeklinde sa
vunma yapmak, bir bakıma gerçekleri görmemeye de
vam etmek olur. Ulusal savunmamızın güçlenmesine, 
ulusal savunmamızın ulusal savunma eylemini yapaca
ğı an bağımsızca karar verecek duruma gelmesine, 
inanıyorum ki, bu Hükümet her türlü girişimi yapa
rak karar verecektir ve bunu gerçekleştirecektir. 

Hükümetin Kıbrıs konusunda, Batı komşumuz Yu
nanistan'la ilişkilerinde ve ulusal savunma sorunumuz
da düşündüğü ve bu kürsülerde bugüne kadar söyle
yebildiği her şeyin akılcı, gerçekçi ve sonuca varacak 
bir çizgide olduğunu görüyoruz. Bunların gerçekleş
miş olmasını, başarıya ulaşmasını da gönülden diliyo
ruz. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok; gündem dışı 
müzakereler bitmiştir. 

Gündeme geçiyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakerelere devam için gerekli ni

sap bulunmadığından, 28 . 3 . 1978 Sah günü saat 

II — YOKLAMA 

15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18,00 

IV — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan in, Rize ilinde görülen «Throide guddesi» hasta
lıklarının sebebinin belirlenmesi için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sorusu ve Milli Eğitim Baka
nı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (71854) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Milli Eğitim Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasının teminini arz ede
rim. 23.1.1978 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 
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Soru : 
Rize ilinde kadın, erkek vatandaşlarımızdan bü

yük oranda Throide guddesi hastalıklarından Guatre, 
Basedove hastalıkları görülmektedir. Bölgeye özel bir 
hastalığa benzeyen Throide guddesi hastalıklarının se
bebinin belirlenmesi halle sağlığı bakımından çok bü
yük yararlar sağlayacaktır. 

Bunun temini ancak üniversitelerimizin ilgisiyle 
mümkündür. Bu bakımdan Hacettepe Üniversitesi ve
ya Ankara Üniversitesi veya Erzurum Üniversitesi Tıp 
fakültelerinden herhangi birinin veya birlikte bir araş
tırma ekibi suretiyle mahallinde araştırma yapmaları 
mümkün müdür? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 23.3.1978 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı: 86 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İ lg i : 24 . 1 . 1978 tarih ve 14154 - 6188 - 1/854 
sayıh yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Dr. Talât Do-
ğan'm Rize ilinde görülen «Throide Guddesi» hasta
lıklarının sebebinin bilinmesi için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Dr. Talât Doğan'm 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabîmiz 

Rize İlinde görülen «Throide Guddesi» hastalık
larının sebebinin belirlenmesi için düşünülen tedbir
lerle ilgili önergenizin birer örneği, Hacettepe Üni
versitesi, Ankara Üniversitesi ve Erzurum Üniversite
si Rektörlüklerine intikal ettirilmiştir. 

Sözü edilen üniversitelerden, Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanlığından alman ve adı geçen Fa
külte Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Koloğlu ta
rafından hazırlanan rapor aşağıya aynen alınmıştır: 

«Kendi istatistiklerimize göre memleketimizde ge
nel popülasyonun yaklaşık % 7'sinde «guvatr» sap
tanmaktadır. Bu oran Türkiye'nin bazı bölgelerinde 
<% 60 ile % 90 gibi çok yüksek seviyelere çıkmakta
dır. 

Türkiye'de gözlediğimiz ve «Endemik Guvatr» de
yimi ile tanımladığımız tiroid bezi büyümelerinin se
beplerini 1964 yılından beri yaptığımız bir seri araş
tırma ile meydana çıkarmaya gayret ediyoruz. 

23 . 3 . 1978 O : 1 

Bu araştırmalar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu, Uluslararası Atom Enerjisi ve NATO 
tarafından desteklenmiştir. 

Araştırmalarımızın en önemli merkezi Doğu Ka
radeniz Böîgemiz olmuştur. Doğu Karadeniz Bölge
sinin pilot bölge olarak seçilmesinin sebebi, bu böl
gede guvatr'm sık oluşunun yüksek seviyelerde bulun
ması, ayrıca, doğal guvatr yapıcı besinlerden biri olan 
karalâhananın bu bölge halkının beslenmesinde önem
li bir yeri bulunmasıdır. 

Yaptığımız araştırmalardan bir kısmı ilişik olarak 
arz edilmiştir. Elde ettiğimiz bulguların ışığında Do
ğu Karadeniz Bölgesinde ve genel olarak Türkiye'de 
iki türlü Endemik Guvatr bulunduğu meydana çıka-
n^niîştır : 

A) İyod yetersizliğine bağlı olarak husule gelen 
Endemik Guvatr (% 80 oranında), 

B) Sebebi henüz kesinlikle bilinmeyen Endemik 
Guvatr (% 20 oranında) 

A tipi endemik guvatrın hakikaten iyod yetersiz
liğine bağlı olduğu, aşağıda özetlendiği gibi ilişik 
araştırmalarımızla dsteklenmiştir. 

1. Suların iyod muhteviyatının yetersizliği, 
2. Deniz mahsulleri hariç bütün besin maddele

rinin iyod muhteviyatının yetersizliği, 
3. Nihayet ve tabii esas sebep olarak, toprağın 

iyod muhteviyatının yetersizliği. 
B tipi ve iyod yetersizliği belirtileri göstermeyen 

endemik guvatr türünün sebebini meydana çıkarmak 
için yapılan araştırmalarımız henüz bitmemiştir. An
cak şimdiye kadar elde ettiğimiz bulgulardan şu so
nuçları çıkarabiliriz: 

1. Doğu Karadeniz Bölgesi halkı tarafından tü
ketilen kara lahana, halen bir şahıs tarafından yenen 
miktarlarıyla guvatr yapıcı etken olarak kabul edile
mez. 

2. Tüketilen sütte de guvatr yapıcı maddeler ti
roidi büyütecek oranlarda değildir. 

3. Bu bölge halkının besinlerindeki kalsium, A 
vitamini de guvatr husulünde bir rol oynamamakta-
dır. 

— Araştırmalarımızın sonuçları: 
1. Memleketimizde muhtelif kongrelerde ve İs

tanbul Tıp Kurultayında, 
2. TBTAK tarafından organize edilen I nci ve 

î i nci Besin Sempozyumlarında, 
3. Beyrut'ta Ortadoğu Tıp Kongresinde, 
4. Atina'da I nci Endokrinoloji Kongresinde teb

liğ edilmiş ve Ortadoğu memleketlerindeki araştırıcı
larla fikir alış verişinde bulunulmuştur. 
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— Araştırmaların bir kısmı rapor halinde birkaç 
yıl evvel Sağlık Bakanlığımıza takdim edilmiş ve ge
rekli önlemler bildirilmiştir. 

1970 yıllarında Sağlık Bakanlığında yapılan bir 
toplantı ile de bilhassa iyod yetersizliği guvatrınm 
önlenmesi için önerilen iyodlu tuz ve tuza eklenmesi 
icabeden iyod miktarları üzerinde karara varılmış ve 
Sağlık Bakanlığının da teşviki ile o zamandan beri 
iyodlu tuz piyasaya çıkartılmıştır. 

— Bu husustaki önlemlerimizin başında, guvatr 
sık oluşunun çok belirli olduğu bölgelerde iyodlu tu
zun ücretsiz olarak halka sağlanması gelmektedir. 
Ayrıca, 

— tyodlu tuz ile korunmanın bilinçli olarak yapıl
ması, yani tıbbi kontrol altında yapılmasının sağlan
ması icabeder. 

. . . .V" 

— Teşekkül etmiş guvatr için iyodlu tuzun faydalı 
olmadığı, fakat gelecek nesiller için en iyi bir koru
yucu olduğunun bilinmesi lazımdır. 

— Mahzurlarının da halka izah edilmesi gerek
mektedir. 

Araştırmalarımızı imkânlarımız oranında devam 
ettirmeye gayret ediyoruz. Yeni imkânlar sağlandığı 
takdirde araştırmalarımızı daha geniş bir ölçüde sür
dürmeyi daima arzu etmekteyiz. Ayrıca, Türkiye'deki 
korunma tedbirlerinin organizasyonunda ve guvatr 
bölgelerindeki meslektaş ve halkımızın bilinçlendiril
mesinde yardımcı olmaya hazırız.» 

Hacettepe Üniversitesi ile Erzurum Üniversitesi 
Tıp fakültelerinden de cevap alındığında ayrıca bilgi 
verilecektir. 

Necdet Uğur 
Milli Eğitim Bakam 

..<.... 
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GÜNDEMİ 

41 NCt BİRLEŞİM 

23 , 3 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B • TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'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 
Sarlıcalı'nm 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 
YSE 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. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma.târihi : 18 . 4 . 1977) 

9. — 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) 

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, TC Ziraat Bankasının açtığı krediler 
ve bunlara bağlı harcamalar hakkında Senato Araş 
turnası isteyen önergesi. (10/69) 

12. — 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) 

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

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

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

16. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, çay üretimi üe ilgili Senato Araştırması iste* 
yen önergesi. (10/74) 

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

han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12.11 .1969 tarih ve 71 sayıh Haftalık Karar 
cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 .1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 6, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar 
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa
yısı: 1574'e 5 ncî ele) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 

19. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı haftalık Karar cetvelin
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
3 1 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 . 1972 tarih ve 17/1, 
20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 tarih ve 17, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı ra
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 5 ndi ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

20. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun (eski 
Adalet Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayıh Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 sayıh Ahmet Barındırır'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 
sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) 
(S. Sayısı: 670'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

21. — İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün (eski 
İçişleri Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 saydı Mustafa Altınok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 saydı Kanunuü 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Düekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 165 saydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 22.2.1978) 

22. — Antalya MüTetvekili (eski Mâliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.19-74 tarih ve 1 saydı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 saydı Melek İpkin'e ait Kara

rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Düekçe Karı 
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 151 saydı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena* 
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihli : 22.2.1978) 

23. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (es
ki Milli Savunma Bakanı) Düekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 saydı Ramazan 
Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 saydı 
raporu de Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 saydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağutım ta
rihi : 22 . 2 . 1978) 

24. — Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in (es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36. saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair DÜekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 saydı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162 
sayıh rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290) 
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

25. — C. Senatosu Urfa eski Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in Ddekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 saydı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayıh rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 
155, 156, 157 sayıh raporlar hakkında tezkeresi. (C. 
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 

26. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (eski Müli 
Eğitim Bakam dışardan) Düekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973i tarih ve 160 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayıh Fikriye Ok-
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 154 saydı 



raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih 1 
ve 154 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : I 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23 . 2 . 1978) 

27. — İstanbul eski Milletvekili (eski Milli Savunma 
BakanıV llhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel-Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285) 
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

28. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (eski Maliye 
Bakam dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11.. 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı îshak Şafak'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 52 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S. 
Sayısı : 681'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

29. —Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâ-
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel I 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi I 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 158 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının I 
8 . 2 . 1978 tarih ve 158 sayılı rapor hakkında tez
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci 
ek) (Dağıtım tarihi: 23 . 2 . 1978) 

30. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5872 sayılı ihsan Önesen'e ait kararın I 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek- I 
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, I 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

31. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar I 

Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 
tarih ve 1 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

32. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 3 sayılı rapor hakkında tezkeresi, (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

33. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 29 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164) 
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 . 3 . 1978) 

34. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 , 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S. 
Sayılı : 377'ye 3 ncü ek( (Dağıtım tarihi : 14.3.1978) 

35; — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Bakanı 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 



12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 tarih 
ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) 
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 , 3 . 1978) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 .• 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve 
51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
hi : 14 . 3 . 1978) 

37. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait 
kararın tatbiic edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 

Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S. 
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh
met özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporlarının Genel Kurulda 
ne şekilde işleme tabi tutulacağına dair önergesi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (C. Sena
tosu : 5/6) (S. Sayısı : 761) (Dağıtım tarihi : 
27 . 2 i 1978) 

39. — TBMM eski üyeleri hakkında Kanunun Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi: 1/32; C. Senatosu : 1/554) (S. Sayısı: 768) 
(Dağıtım tarihi: 13.3.1978) (7.6.1974 tarihinde 
Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üze« 
re geri gönderilmiştir.) (C. Senatosundaki bitiş tarihi: 
9,5,1978) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK tŞLER 

A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


