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I. — GEÇEN 1 

Sivas Üyesi Muhittin Taylan, anarşi ve terörizmle 
mücadelede Devlet kurum ve kuruluşlarının durum, 
tutum ve partilerarası yaklaşımı; 

Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk, Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanlığının Köy YSE - ÎŞ'e mensup 
işçilerin usulsüz tayini ve Bakanın yapmış olduğu 
baskılar; 

Samsun Üyesi Şaban Demirdağ, Vezirköprü'de 
cereyan eden anarşik olaylar; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

İçişleri Bakanlığına Cumhuriyet Senatosu Sakar
ya Üyesi Hasan Fehmi Güneş'in; 

Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın göre
vinden aynlma isteğinin kabulü ile Milli Savunma 
Bakanlığına Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Neş'et 
Akmandor'un; 

Anayasanın 102 ve 106 ncı maddeleri gereğince 
atanmalarının uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dalo-
kay ve arkadaşlarının, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun tutum ve davranışlarıyla yönetim ve iş
leyişi üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
(8/11) önergeleri okundu. İçtüzüğün 128 nci madde
sine göre gerekli işlemin yapılacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sar-

lıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko

li. — GELEN 
Rapor I 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı ile 1,2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesi- I 
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan I 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/160; 
C. Senatosu : 1/614) (S. Sayısı : 875) (Dağıtma tari
hi : 17 . 1 . 1979) 

rANAK ÖZETİ 

nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi, (10/63) 
önerge sahibinin istemi üzerine geri verildi. 

İzmir Üyesi Nurhan Artemiz'in, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu; 

Bolu Üyesi Neş'et Akmandor'un, Bütçe ve Plan 
Komisyonu; 

Üyeliğinden çekildiklerine dair önergeleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bütçe ve Plan Komisyonunda açık bulunan üye
liğe İzmir Üyesi Nurhan Artemiz, 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun
da açık bulunan üyeliğe Gaziantep Üyesi Selâhattin 
Çolakoğlu, 

Seçildiler. 
Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Da-

lokay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri üze
rinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önergeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

18 .1.1979 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18,55'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bilecik 

Mehmet (İnaldı Mehmet Erdem 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

KÂĞITLAR 

Genel Görüşme 
2. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 

Dalokay ve arkadaşlarının; Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumunun tutum ve davranışlarıyla yönetim 
ve işleyişi üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergeleri. (8/11) 

Yazılı Soru 
3. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in, Kayseri'de ikamet eden Elmas Okat ile 
Talaş bucağından Mehmet Özkaya'ya 2022 sayılı Ka
nuna göre maaş bağlanmaması nedenine dair yazılı 
sorusu. (7/1032) (Başbakanlığa gönderilmiştir) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Acıtma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkam ekili Mehmet Ünal di 

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

BAŞKAN — 27 nci Birleşimi açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

IV, — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzcu'm, PTT zam
larına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki sayın üye söz is
temişlerdir. Kısa konuşmak suretiyle ikisine de söz 
verilecektir. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Ömer 
Ucuzal, PTT zamları hakkında gündem dışı söz ta
lep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Huzurunuza sık sık gelişimden üzgünüm; ama 

geliş sebebini hazırlayan, bildiğiniz gibi malum Hü
kümetin tutumudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hatırladığınız gibi bu Hükümet geçen yıl kendi

sini umut kaynağı olarak takdimle söze başlamış, ön
ce ekonomide kötüye gidişi, daha kötüye gidişi dur
durmak ve bunu yaparken ekonomiye bir çekidüzen 
vermek ve nihayet sağlıklı bir gelişme sürecini baş
layıp sürdürmek kararında olduğunu ifade etmiştir. 

Bu sözün sahipleri, tatbikatta Türk ekonomisini 
hepinizin bildiği gibi ikiye ayırmıştır. Birincisi, fert
lere ait ekonomi; ikincisi ise Devlete ait ekonomi. Bu 
iki sistemi uygularken, ikincinin lehine birinciyi sö
mürmektedir. 

Bu dünyada ilk defa görülen şey değerli arkadaş
larım. Hürriyetçi parlamenter sistemde bir Hükümet 
olacaksınız, sonra uygulamaya gelince hep devletçi, 
hep devletçi, fertleri ortadan kaldırmanın çabasını 
sürdüreceksiniz. 

Bir yıldan bu tarafa uyguladığınız bütçe 50 milyar 
açık verir, İktisadi Devlet Teşekküllerinin zararı 50 
milyara yaklaşır. Bunları sağlamanın yolu, her sabah 

vatandaş gözünü açmadan Devlet ürettiği mala, Dev
let ürettiği hizmete zam yapar. Bu görülmüş şey de
ğil değerli arkadaşlarım. İşbaşına geldiği 378 gün
den beri bu ülkede Devletin ürettiği binlerce mala 
canının istediği zaman, istediği şekilde zam yapar. 
Bunlardan birisi de telefona yapılan zam değerli ar
kadaşlarım. 

Telefon bugün lüks bir alet olmaktan çıkmış, he
men hemen tüm vatandaşın ihtiyacını karşılayan bir 
vasıta haline gelmiştir. Telefona zam yapmakla bu 
Hükümet ne kazanıyor, onu anlamak da zor. Eğer 
özel sektörden telefon vasıtasıyla bir şeyler koparmak 
istiyorsa, bunda yanılıyor. İş adamı yaptığı telefon 
masrafını öder, faturasını defterine gider olarak iş
ler, yıl sonunda da bu gideri kârından düşer, Dev
lete öyle vergi verir. Tüm Devlet zaten zarar içeri
sinde. Hükümetin bütün icraatındaki hizmetlerin kar
şılığını ödeyecek durumda değil Hükümet. O halde, 
telefon ücretine yapılan zam kimin sırtında kalıyor?.. 
Kala kala dar gelirli vatandaşa. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dar gelirli vatandaş, yapılan binlerce zammın so

nucunda zaten geçinme imkânını kaybetmiş. O halde, 
geçinme imkânını tümden kaybeden insanın yeniden 
üzerine giderek hastanın, yaşlının bir moral vasıtası 
olan telefona yapılan zamdan ne Hükümete, ne PTT 
İdaresine bir hayır gelmez. 

Hükümet, attığı adımı 378 günden beri görerek 
atmadı, burada da aynı şeyi yaptı. Huzurunuza onu 
söylemeye geldim değerli arkadaşlarım. Milletin ala
cağına gelince ödemez. Şu güne kadar çay parası 
ödenmemiş, pancar parası ödenmemiş, zeytin parası 
ödenmemiş; ama her sabah karşınıza telefon fatura
sı gelir. 
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Değerli arkadaşlarım; f 
Öyle tahmin ediyorum ki; siz de güçlük çekiyor

sunuz bu telefon ücretini ödemede. Kaç defa telefon j 
ettiniz, nereye telefon ettiniz, ne zaman ettiniz; gelen I 
fatura bunu göstermiyor. Bu böyle olunca, bir hiz- I 
metin karşılığı veya bir verginin ötesinde, telefon kul
lanan vatandaşa bir ceza kesmeden ibaret oluyor. I 
Buna da hakkı yoktur Hükümetin. I 

Huzurunuza bunu arz etmeye geldim, size arz et- I 
meye geldim sevgili arkadaşlarım. Neden? Çünkü, 1 
burayı bir tek Hükümet üyesi gelip, bir gün ziyaret I 
etmez. Söylediğimiz her şey bu kürsüde, bu zabıt- I 
larda sizlerin de hafızasında kalıyor. Yazık bu va- I 
tandaşa, yazık bu millete. I 

Ya görevi doğru dürüst yaparlar yahut da çeker I 
giderler sevgili arkadaşlarım. I 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) I 

2. — Gümüşhane Üyesi Ömer Naci Bozkurt'un, I 
17 . 1 . 1979 tarihli gazetelerde yayınlanan Ankara I 
Cezaevindeki olaylara dair gündem dışı demeci. I 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane 
Üyesi Sayın Naci Bozkurt, «17.1.1979 tarihli gaze- I 
telerde Ankara Cezaevinde cereyan eden ve beş poli- I 
sin aralarına konuldukları mahkûm ve tutuklular ta- I 
rafından şişlenmesi ve hastanelik edilecek derecede I 
işkenceye tabi tutulması hakkında...» gündem dışı söz I 
talep etmişlerdir. I 

Sayın Bozkurt, buyurunuz. I 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sa- I 

yırı Başkan, muhterem arkadaşlarım; I 

Devletler mevcudiyetini devam ettirmek, ülkele- I 
rini dış tecavüzlerden korumak, istiklal ve toprak I 
bütünlüklerini devam ettirmek, dış tecavüzleri defet- I 
mek ve dış tehditlere boyun eğmemek için Silahlı Kuv- I 
vetlerini teşkil, organize ederler ve talim - terbiyele- I 
rine de büyük önem verirler. Silahlı Kuvvetlerin bu I 
asli görevlerini tam başarabilmeleri için milli hudut- I 
lar içinde sulh ve sükûnun sağlanması, nizam ve in- I 
tizamın korunması, umumi emniyet ve asayiş hiz- I 
metlerinin yürütülmesi, kanunların üstünlük ve hâki- I 
miyetinin sağlanması ve idamesiyle mümkündür. Bu I 
hizmetleri görecek bir nizam ve intizam kuvveti ge- I 
reklidir. Bir silahlı icra kuvvetine ihtiyaç vardır. I 

îşte bu hizmetleri yürütecek olan kuvvet polis, I 
umumi tabiri ile zabıtadır. Bu sebeptendir ki, bazı Ba- I 
tılı mütefekkliriıer polislere «Sulh zamanının asforateft» I 

*• demişlerdir. Gerçi savaşta da polisin görevieıi azal- I 
mak şöyle dursun, artar bik. Süahlı Kuvvetlerin asli I 
vazifelerini tam yapabilmeleri, zabıtanın gereğince I 

[ kuvvetli ve müessir hizmet görmesine geniş ölçüde 
bağlıdır. Böylece polisin topyekûn savunma gayret
leri içindeki yeri ve rolü meydana çıkmış olmakta
dır. 

Şu" halde polis; iç nizamı sarsmaya matuf, ihlâli 
hareketleri önlemek gibi bir koruyucu hizmet, ihlal 

I edenlerin ele geçirilmesi gibi bir aktif mücadele edici 
I hizmetle sorumludur. Devletler artık dış askeri teca-
I vüzlerle yok edilmemektedir. Devletler, iç bünyele-
I rinde çeşitli vasıta ve vesilelerle rahneler açılarak, 
I milli güçleri yıpratabilmek, iç huzursuzluklar yaratıl-
I mak ,iç nizamları ve «intizamları çıkmazlara sürüklen-
I rndk suretiyle dayanmaz, hal© getirilmekte, içten çö-
I kertilmeye çalışılmaktadır. Bunlarla mücadele polisin 
I asli görevleri arasındadır. 
I Memleketimizin huzur ve güvenliğini sağlamakla 
I görevli emniyet mensuplarının herkese iyi ve nazik 
I davranmaları gerekirken, çok ender de olsa sert dav-
I randıkları ve müessif olaylara sebebiyet verdikleri id-
I dia ve ithamları da olmuştur. Emniyet ve asayişi ko-
I rumak, ammenin istirahatini sağlamakla görevli po-
I lisin bu görevini müessir bir şekilde ifası ancak kuv-
I vetli bir disiplin duygusuna sahip olmasıyla mümkün-
I dür. Polisler tarafından suç sayılacak hareketlere te-
I vessül edilmesi, esasen suçların işlenmesini önlemek-
I le görevli bulunan polisin bizzat kendisi tarafından 
I suç ikaına sebebiyet vermesi asla mazur gösterilecek 
I bir hal değildir. Ancak, böyle bir hal vukuunda bu-
I nun müeyyidesi kanunlarımızda vardır. Yoksa, dö-
I vülmesi veya dövdürülmesi değildir. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Sizlerin de malumu olduğu veçhile son 2 - 3 gün 
I gazetelerin manşetlerinde, «Üç polis cezaevinde şiş-
I lendi» başlıklı yazılar görmekteyiz. 
I Ben hadisenin tarafları ve hadise üzerinde durma-
I yacağım. Ancak, bu hadiseden birkaç gün önce yi-
I ne birisine kefil olan bir polisin, kefil olduğu mikta-
I rın cezaya, hapse çevrilmesi neticesinde aynı cezaevi-
I ne üç gün için konulması ve bu polisin de dövülmüş 
I olması, bundan birkaç gün sonra da bu hadisenin 
I vukuu son derece düşündürücüdür. Yetkilileri ikaz 
I etmelerine rağmen, bu polislerin yine aynı koğuşa 
I konulmaları son derece büyük bir tedbirsizlik veyahut 
I da polislerin dövdürülmesine matuf bir kasıt olabi

lir. 
I Pek muhterem arkadaşlarım; 
I Son yıllarda polise karşı umumi efkârda direnme-
I 1er ve karşı gelmeler çoğalmaktadır. Polis kanun ve 
J nizamları temsil ettiğine göre, polise karşı yapılan 
i bu hareketler son derece düşündürücü olmalıdır. 

— 152 — 
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Memleketimizde anarşi ve terör son derece bu
naltıcı bir hal alırken, hatta sıkıyönetimle ordunun 
yardımını isterken, Türk polisine karşı yapılan ve 
gösterilen bu davranışlar memleketi içinden çıkmaz bir 
hale getirebilir. 

Türk polisi Cumhuriyet Tarihine iç huzurun ko
runmasında büyük ve şerefli hizmetler görmüştür. Ka
nunun temsilcisidir. Kanun yapan bu müesseseler po
lisin şeref ve haysiyetiriin korunmasında ve ona hiç 
kimsenin tasvip etmeyeceği birtakım davranışların 
yapılmasında kendine has tutum içine girmeli ve dav
ranışı belli etmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Muhalefette iken polis suçlanır ve iktidarda iken, 

Devletin iç ve dış emniyetini deruhte ettiği, üzerine 
aldığı bir yerde de polisler şişlenir ve hastanelik edi
lirse, burada bir hayli düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Hepimizin en kıymetli şeyi olan malımız, canı
mız, ırz ve namusumuzu kendisinin korumasına tev
di ettiğimiz Türk polisine bu şekilde davranışları bu
rada huzurunuzda şiddetle takbih ve reddediyorum. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; 
Müsaade buyurursanız, artık Türk polisine bugü

ne kadar söylendiği gibi, bilhassa 1971'den sonra Ör
fi İdarede vazife gören polislere son derece ağır ve 
kötü muameleler yapılmıştır. Bunlar bir vazüfe an
layışı içindedirler. Kendilerinin şahsi suçlarından veya 

>V. — GORÜ§ 

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

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
Türkiye'nin dış ilişkileri üzerinde açılmış bulu

nan ve müzakeresi yarıda, kalan Genel Görüşmenin 
müzakerelerine devam ediyoruz. Söz sırası Sayın 
Reisoğlu'nda* 

Buyurun Sayın Reisoğiu. 

SAFA RElSOĞLU ((Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, 
Saym Abadan Unat, buyurun efendim^ 
NERMİN ABADAN - UNAT Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

vazife esnasında işledikleri suçlardan dolayı 
kanunlar kendilerine terettüp eden cezayı verir; 
ama Türk polisine karşı kalkan elleri kırmakta bir
leşelim arkadaşlar. Bu hepimizin, bilhassa hudut
larında sonu ne olacağı belli olmayan birtakım ha
diselerin geliştiği ve iç hadiselerin geliştiği bir Türki
ye'nin; Türk polisine, zabıtasına son derece saygı
lı olması, bu şerefli zümreye gereken ihtimamı gös
termesi kaçınılmaz bir vazife haline gelmiştir. Uma
rım M, hepimiz Türk polisine Atatürk'ün gözüy
le bakıyoruz ve bakmakta da devam edeceğiz. 

Müsaade ederseniz Atatürk'ün polisle ilgili çok 
kısa bir konuşmasını arz edeyim: 

Atatürk, bir hayli bahsettikten sonra, «...Çünkü, 
herkes biliyor ve bilmelidir ki, polis kuvvetleri, va
tandaşlara huzur ve sükûn temin eden, Cumhuriye
tin kanununa ve medeniyet düşmanlarına karşı kul
landığı bir kalkandır. Binaenaleyh, Cumhuriyet ka
nunlarına, memleketin huzur ve asayişine karşı gele
bilecek ve vatandaşların hürriyetine tecavüz edebile
cek her şeririn kafası behemehal bu kalkana çarpma-
Iı ve parçalanmazdır.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kalkana çarpan her şeririn kafası mutlak par-

çalanmalıdır ve biz de Türk polisinin arkasında ve 
onun desteğinde olmalıyız. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 

LEN İŞLER 

Türkiye'nin dış ilişkileri üzerinde bir genel gö
rüşmenin açılmış olması çok kıvanç verici bir du
rumdur. Çünkü, canlı bir demokraside kamuoyu
nun oluşması lazımdır. Kamuoyunun oluşması da, 
o ülkenin siyasal kaderini çizen siyasal kurumkrında 
en hayati sorunların etraflı bir şekilde tartışılma
sına bağlıdır. Başka bir deyimle etkin bir kamuoyu, 
ancak sayasal kurumlarda yapılacak tartışmalar sa
yesinde bir etkinlik kazanabilir. Şurası da unutulma
malıdır ki, dış politika çok girift ilişkiler üzerine 
bina edildiği için, ortalama vatandaşın çok kez an
lamadığı konulan kaps^taaktadır ve değil Türki
ye'de, en ileri bir eğitim düzeyine kavuşmuş memle
ketlerde dahi ortalama vatandaş dış politikaya kar
şı çok ilsizdir. Dolayısıyla demokratik süreci ge
liştirmek istiyorsak, diş poMka üzerinde yoğun 
bir tartışmanın her zaman yapılması lazım. Bu açı-
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dan Adalet Partisinin açmış olduğu bu Genel Görüş
mede büyük yarar gördüğümü belirtmekle söze baş
lamak istiyorum. 

Ancak, benim anlayışıma göre, herhangi bir 
memleketin dış politikası, beMrM bir süre içinde de
ğerlendirilemez. Çünkü, dış politika, uzun süreli bir 
süreçtir ve Türk dış politikası, Cumhuriyetin teme
linin atılmasıyle bugüne dek bir bütün içinde ancak 
değerlendirilebilir. Ancak, o zaman son bir yıl 
içinde yapılmış olan işlerin doğru veya yanlış olup 
olmadığı sonucuna vanlabilir. 

Ben, kendi açımdan birtakım gayet spesifik (Kıb
rıs, AET ve saire gibi) konular üzerinde etraflı bir 
şekilde duracağıma, Türkiye'nin diş politikası üze
rine, yurt dışında ve yurt içinde, genelde üzerinde 
durulan soruya cevap vermekle söze başlamak isti
yorum ve bu üç soru şunlardır: 

Birincisi, Türkiye dış politikasında îkincd Dün
ya Savaşından bu yana geliştirmiş olduğu çizgisini 
terk ediyor mu? İddia edilddğa gibi tarafsızlığa ka
yıyor mu? 

İkindi soru; acaba ekonomi ile dış politika birleş
miş bir bütün müdür, yoksa ayrı ayrı işlevler 
midir? 

Üçüncüsü ise; Türkiye'Mİn jeopolitik konumu 
gözönünde bulundurulduğu takdirde, dünyadaki ye
ri nedir ve dünyadaki yerinin ne olduğuna göre iz
lemesi gereken politika ne olmalıdır? 

Şimdi birinci soruya gelince: «Herhangi bir şe
kilde Türkiye'nin dış politikasında bir sapma var 
mıdır, yok mudur?» sorusuna cevap verebilmek 
için şu kadarını hatırlatmak lazım; Türkiye Cumhuri
yeti kurulduğu zaman dış politikasını dört esas üze
rine oturmuştu. 

Bunun birincisi; Misak-ı Milli belgesiyle bağım
sız, ulusal bir Devlet kurmuştur; yani Misak-ı Mil
liyle belirlenen sınırlar içinde kalan topraklar için 
bağımsızlık ve özgürlük isterriiştir. 

İkincisi; Türkiye, laiklik ilkesini benimsemiştir. 
Laiklik ilkesini benimsemek demek; ümmete sırt çê  
virmek, her türlü emperyalist girişimleri keza reddet
mek ve yeni fetih hareketlerine girişmemek; yani ye
ni toprak talepleri oluşturmamak. 

Üçüncü ilke; «Yurtta sulh, cihanda sulh» düşün
cesiyle Türkiye, devletlerarası alanda çıkacak olan 
hukuki anlaşmazlıkları hukuk yoluyla çözme kararı
nı vermiştir ve başlangıçtan günümüze dek; yani 
Osmanlı borçlarının ödenmesînıden, Boğazlar reji
minden, Montreux Anlaşmasındian günümüze kadar 

bu yolu izlemiştir. Barışı, iki tarafın müzakere ma
sası etrafında oturmak suretiyle çözmeye ve kur
maya, daha doğrusu, barışı bu yoldan oluştur
maya çalışmıştır. 

Nihayet dördüncü ilke; Türkiye'nin bütün kom-
şularıyle dostane ilişkiler kurmak hususunda olan 
tarihi geleneğidir. Türkiye, daha 1925'te Sovyet
ler Birliği ile bir saldırmazlık paktı imzalamıştır. 
Atatürk, Kurtuluş Savaşından sonra Venizelos'u 
memleketimize davet etmek suretiyle, eski düşmana 
dost bir el uzatmıştır. 

Türkiye, demek ki bu dört prensibin ışığı altın
da kendi güvencesini oluşturmaya çalışmıştır. Ak
deniz'de faşizm tehlikesi belirince, bilindiği üzere 
19 Ekim 1939'da Batılılarla daha yakın bir ilişki 
içine girmiş, Sovyetler ile olan paktındaki rezervle
ri mahfuz tutmakla beraber, İngiltere ve Fransa ile 
muhtemel bir savaşa karşı haklarım teminat altına 
almaya çalışmıştır. Stalin döneminde bozulmaya 
başlayan ilişkiler, daha sonra açıkça toprak taleple
ri haine dönüştükten sonra ve Potsdam Konferan
sında Boğazlar rejiminde bir değişiklik talep edil
dikten sonra Türkiye, bağımsızlığını korumak için 
bu talepleri reddetmiş ve daha çok Batı'ya doğru 
dönmeye çalışmıştır. 

4 Nisan 1949'dla Kuzey Atlantik Savunma An
laşması kurulduğu zaman Türkiye, o zaman karşı
laşmış olduğu bu toprak talepleri nedeniyle bu Pakta 
üye olmak istemiştir; fakat o zaman Türkiye'ye ve
rilen cevap şu olmuştur; «Türkiye, Batı uygarlığına 
mensup bir ülke değildir. Coğrafi durumu nedeniy
le savunulması olanaksızdır.» ve Türkiye kabul edil
memiştir. Türkiye, Ancak Truman Doktrini çalış
maya başladıktan sonra ve Kore Savaşma 5 000 as
kerle katıldıktan sonra ve Ortadoğu'da İngiltere ye
rine bir bölge savunma paktının liderliğini üstlene
ceğini belirttikten dört yıl sonra 1952'de büyük öz
veriler pahasına NATO'ya üye olabilmiştir. 

Görülüyor ki, Türkiye Cumhuriyeti kolaylık
la bu Pakta girmemiş ye bugün acaba, «Batıya sırt 
çeviriyor» diyen devletler, o zaman kendisine bu ko
laylığı göstermek istememişlerdir. 

1952'den sonra, soğuk savaş olanca şiddetle ge-
Işmiş; fakat bir süre sonra ve bu arada, bu soğuk 
savaş sırasında dünya bir kutuplaşma haline gel
miş, her iki blokta ek insangücü ve yeni üsler sağ
lanmasına çalışılmış; fakat teknolojik gelişmeler iler
leyince ve atom bombasının tekeli iki süper devletin 
elinden çıktıktan sonra, büyük değişiklikler olmuş. 
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Yalnız, bu arada Türküye, ulusal savunmasının 
gereklerini tamamlayabilmek için çok yönlü dış iliş
kiler kurma yeteneğini yitirmiş, teknolojik ve eko
nomik nedenlerle NATO içi bir bağımlılık duru
muna girmiş; daha doğrusu o dönemde NATO'yu 
ayakta tutan bir numaralı devlet sayılan Amerika'nın 
en sadık destekçisi haline gelmiştir.: Neden bu ka
dar tek taraflı bir bağımlılık içine girmiş? Bunun 
sebebini her şeyden evvel şurada görüyorum; soğuk 
savaş hızım kaybettiği ölçüde, NATO'nun diğer üye 
devletleri arasında yoğun bir tartışma başlamıştır. 
Türkiye bu tartışmaya hiçbir zaman girmemiştir. 
Bu tartışma şu nokta etrafında toplanmıştır: 

Bu Paktta ne ölçüde birlik olur, ne ölçüde ço
ğulcu görüşlere yer verilir? Neden bu tartışma ya
pılmıştır? Çünkü, teknolojik gelişme ilerlediği ka
dar, Amerika elindeki silahlan çok dar bir komuta 
tarafından kullanmak istemiştir. Yani, dünya üze
rindeki kendi egemenliğini, genişletebildiği evren 
üzerinde tek bir şemsiye ile kurmak istemiştir. Bu
nun karşısında Fransa gibi ülkeler, «Biz, bir bü
yük devletin koruyuculuğu altına giremeyiz. Mütte
fiki de olsak, kabul edemeyiz ve egemenliğimizi 
kullanmak isteriz.» derişlerdir. 

De Gaulle, özellikle daima şu formülü kullan
mıştır: «Bir devlet, kaderini başka blir devletin ka
rar ve eylemlerine terk edemez.» Dolayısıyla NATO' 
nun içinde ikili bir yorum oluşmuştur; ama Tür
kiye bu iki yorumun ortasında kendine göre bir yer 
alamamıştır. Aksine, Amerika'nın yanında kal
mıştır. 

Teknolojik gelişme ilerlediği ölçüde ve caydırıcılık 
doktrininin değer kaybedip, strateji olarak esnek 
karşılık stratejisine geçildikten sonra, Türkiye için 
durum daha da önemli olmuştur; belki de daha 
tehlikeli olmuştur. 

Bilindiği üzere, esnek karşılık stratejisinde amaç; 
düşmanı tümden imha etmek değil, aksine mümkün 
olduğu kadar geniş bir alanda düşmana ait olan plan
lan tahrip etmek. Zira, artık burada kullanılan si
lahların etkinliği öylesine geniş bir alanı kapsıyor ki, 
eğer mutlak imha hedefi güdulünse, aynı zamanda 
kendi memleketinin de tahrip olma olasılığı vardır. 

Şimdi, esnek karşılık stratejisi, yumuşama orta
mını doğurmuştur; fakat Türkiye yine bu yumuşa
ma aşamasına geçtikten sonra (kendi ulusal güvencesi 
için gereken önlemleri alamamıştır. O kadar alama
mıştır ki, bu arada bağımsızlık uçta savaşan dev
letlerin yanında saf alamamış, Cezayir gibi bir ül

kenin kaderi söz konusu olduğu zaman, Fransa ile 
oy vermiştir. Bantung Konferansında antiemperya-
list devletlerin yanında değil; fakat Batılı devletlerin 
sözcülüğünü yapmıştır ve böylece sürekli olarak ba
ğımlı durumunu korumuştur. 

Şimdi günümüze geliyorum ve şunu sormak hak
kını kendimde buluyorum: 1978 yılının Aralık ayın
da Londra'da yayınlanan «The Middle East» dergi
sinde, NATO'nun Altıncı Filo komutanlanndan Ami
ral Schults şunu yazıyor: «Elimizdeki kuvvetlerle bin 
Sovyet saldırısına karşı Türkiye'yi koruyamayız. 
Akdeniz de bir savaş halinde, bölgenin batısında 
kendimizi güvenli hissedebilmek için yapabileceğimiz 
en iyi şey, Orta Akdeniz'de bekleyip, Fransa ve 
İngiltere'den takviye almaya kalkışmamızdır.» 

Başka bir deyimle, biz herhangi bir savaş halin
de aralıkta koridorda kalacağız, bizim üzerimize ge
lecek olan salahlar bu ülkeyi tahrip edebilecek; fakat 
buna rağmen, üyesi olduğumuz Paktın en kuvvetli 
devleti diyor ki: «Biz Akdeniz'in ortasına kadar çe
kileceğiz...» 

Bu gelişme gösteriyor ki, Türkiye NATO'nun 
içinde ulusal güvencesini aramakla isabet etmiştir; 
ama 20 - 30 yıl içindeki gelişmede bir esnek politi
ka izleyeceği yerde, fevakalade rijit, tek yönlü bir 
politika izlemiştir ve NATO'nun stratejisiyle Tür
kiye'nin ulusal savunma stratejisi çatışma haline gel
diği zaman, kendine göre yeni önlemlerle bunu gi
dermenin yollarım aramamıştır. Halbuki, başka 
memleketler bunu yapmıştır. Örneğin; Federal Al
manya, direkt değil; ama Demokratik Almanya do
layısıyla sınırdaş saydığı Sovyetler Birliğiyle bir sal
dırmazlık paktı imzalamıştır. Kaldı ki, 31 Tem
muz 1975 tarihinde Helsinki'de imzalanan Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansında devamlı bir ba
rışın atılması için, muhtemel anlaşmazlıklar haline 
düşebilecek olan üyelerin kendi aralarında pakt im-
zalamalan önerilmektedir. Hatta yine NATO Ba
kanlar Konseyi, Haziran 1974'te Atlantik İlişkiler 
Bildirgesinin 8 nci maddesinde üye devletlere diyor ki; 
«Savaş tehlikesini azaltacak anlaşmalar imzalamalı-
dırlar.» 

Demek oluyor ki, bizim tartışmamız gereken şey, 
Türkiye'nin NATO'dan çıkması değil, Türkiye'nin 
tarafsızlığa kayması değil; fakat Türkiye'nin ulusal 
çıkarlarını daha iyi bir şekilde nasıl koruyabileceği
dir. Dolayısıyla Türkiye bölgenin içinde kendi so
runlarının çözümü için, kendi ulusal güvenliğind da
ha sağlıktı bir biçimde koruyacak şekilde meselele
rini müzakere masasının üzerine koymalıdır. 
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Bu nedenle Türkiye ve Yunanistan gibi, potan
siyel bir savaş alanına çekilebilecek olan kanat ül
kelerin, iyi komşuluk iEşkiİeri içinde olması, ittifa
kın sağlamlaştırılmasına hazmet edecektir ve aynı 
zamanda Karadeniz sınırdaş devletleriyle de benzer 
ilişkiler içeren saldırmazlık paktları geliştirilirse, ta-

, rafsızlığa kaymak şöyle dursun, bölgenin barışını 
perçinleyecek girişimler olacaktır. 

Demek oluyor ki, özetleyecek olursak, Türki
ye'nin dış politikasında benlim görüşüme göre her
hangi bir değişiklik yok; fakat dış politikanın oluş
turulmasında önemli boşluklar ve gedikler bırakıl
mıştır. Dileğim, ulusal güvenffiğimizi sağlamlaştır
mak için bu gedik ve boşlukların daha aktif girişim
lerle perçinlenmesidir. Bu açıdan, Sovyet Rusya ile 
imzalanan Kıta Sahanlığı Anlaşması ve siyasal bil
dirgenin yanı başında bir saldırmazlık paktının da 
hazırlığının oluşturulmasının yararlı olduğu kanısın
dayım. 

Üzerinde durmaya çalıştığım ikinci nokta; siya
set, dış politika ile ekonomi içice girmiş bir konu 
mudur, değil midir?.. Burada çok uzun tartışma
lara girişmek (istemiyorum. Yalnız, şu kadarım be
lirtmekle yetineceğim; ekonominin oluşturduğu dar
boğazları yenemeyen bir ülke, toplum barışım teh
dit eden şiddet hareketlerini ve çoğalan grevleri, 
yaygınlaşan işsizliği, artan dış borçları yenemeye
ceğine göre, dışarıya karşı da güçlü bir müzakere 
edici oevlet olamaz. Başka bir deyimle dış poltika, 
o devletin, başkalarını kendi istediği doğrultuya ge
tirmek üzere bir kaldıraç görevini görür. Bu bakım
dan, sayasal ve ekonomik ilişkilerin koşut olarak ele 
alınması gerekiyor. 

Bunun en açık örneklerinden biri, Türkiye'nin 
AET ile olan ilişkileridir. Tarihçesini geçmek iste
miyorum. Yalnız şu kadarım hatırlatmakla yetine
ceğim; 1963'te Ortaklık Anlaşması imzalandığı za
man o dönemde işbaşında bulunan İnönü'nün Koa
lisyon Hükümeti bu geMşmeyi, «Türkiye Batıdaki 
tarihi yerini almıştır.» şeklinde karşılamıştı ve sürek
li olarak AET üyeliği, «Biz de Yunanistan'la beraber 
aym kurumda yer alalım» şeklindeki mülahazalarla 
ele alınmıştı. 

Daha sonra sorun daha ayrıntılı birtakım ödün
ler ve teknik sorunlara geldikten sonra, işin sadece 
siyasal bir açıdan degerimdiıiflemeyeceği ortaya çık
mıştır. Nitekim, 1976'da o donemin Dışişleri Ba
kam Sayın Çağlayangü, Katma Protokolün beş yıl
lık kalkınma planlarıyla çeliştiğini ileri sürerek, ta

rım alanında öncelikler ve Türk işçHerinin serbest 
dolaşım takvimi konusunda uyarıda bulunarak, «Tür
kiye'nin kabul edilebilir ödün paketine gereksinme 
duyduğunu...» beyan etmiştir; yani ekonomi ve si
yasetin ele alınması gerektiğini bu Hükümet değül, 
bundan önceki hükümetler de gayet haklı olarak ka
bul etmişlerdir ve bu doğrultuda çaba sarf etmişler
dir. 

Günümüzde Türkiye, AET üyesi olmayan bir
çok Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine tanınmış 
bulunan tarım alanındaki ödünleri istemekte hak
lıdır. Türkiye için yüksek bir ihracat potansiyeli 
gösteren meyve, sebze, konserve, şeker, şurup, me
las, şarap ve sair maddeler ihracat kolaylıklarının 
dışında tutulmuştur. Daha başka birçok örnekler 
böylece verilebilir. 

Bu durum karşısında yapılmış olan girişim nedir?.. 
Yapılmış olan girişim, Türkiye'nin ekonomisini da
ha sağlıklı bir temele oturttuktan sonra, beş yıllık 
bir bekleme dönemini aştıktan sonra ve Türk ekono
misine bir dinamizm kazandırdıktan sonra, tekrar 
bu ilişkileri canlandırmak. Bunu yapmadığımız tak
dirde, işte o zaman Türkiye'nin ekonomisi büyük 
bir çöküntüye gidebilir; fakat aym zamanda şunu 
da vurgulamak gerekir ki, Avrupa'nın bütünleşme
sinde Türkiye'nin yeri mutlaka olmalıdır. Nasıl ki, 
bir önceki durumda sorun NATO'dan çıkmak değül; 
fakat NATO'da haklarımızı daha iyi bir şekilde 
korumak ise, özellikle ekonomik bir ilişki örneği 
AET ile olan durumda da Türkiye, önce ulusal eko-
nimdsirii sağlam bir temele oturtmalı, ondan sonra 
bu bütünleşmenin bütün gereklerini yerine getirme
lidir. Çünkü, yarın Avrupa Parlamentosu faaliyete 
başladıktan sonra, elbette ki, Türkiye'nin bu Par
lamentonun dışında kalması yararına olmayacaktır. 

Unutmamak lazım ki, dünyada hiçbir devlet, 
yalnız manevi değerlere bağlılık göstermek suretiy
le biir türlü Robenson yaşamı sürdüremez; ama ulus
lararası ekonomik, siyasal ve sosyal topluluklara ka
tılan devletler üye olmakla birlikte, ulusal çıkarla
rını çiğnetirlerse, bu tek yönlü bağımlılığa karşı 
oluşacak olan kamuoyu baskısına karşı dayanamaz
lar ve bu kendisini her zaman göstermektedir. Ni
tekim, Amerika'nın Çin Halk Cumhuriyetini tanı
ması ve Amerikan ekonomisine 800 milyonluk bir pa
zarı açması da işte bu baskıların etkisi altında ol
muştur. 

Şimdi, sonuncu nokta olarak, bu durum karşı
sında acaba Türkiye'nin dünyadaki yeri nedir, dış 
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fl^kileıünd oluştururken nasıl bâr yol izleme» lazım
dır? 

Buna şöyle bir cevap vermek istiyorum: Türkiye 
sadece kendisine özgü bir jeopolitik konuma sahip 
değildir. Ona sahiptir ve onun ötesinde de Devlet 
olarak, kişiliği fevkalade önemli birtakım karşılıklı 
ilişkilerin ortasındadır. Türkiye bir Batılı ülkedir, 
yanti Avrupa'nın bir parçasıdır. Türkiye bir Müslü
man memleketidir, Türkiye bir Akdeniz memleketi
dir ve Türkiye bir Balkan ülkesidir. Demek ki, dört 
ayrı açıdan Türkiye'nin yerini belirlemede, bu dört 
oyn üyeliğin hesaba katılması gerekir. 

Şu halde, sorulması gereken nokta şudur: Aca
ba böyle bir karma, bizim nasıl bir yerde durma
mızı gerektiriyor? Acaba şu şairane formül yeterli 
midir: Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bir köprü 
vazifesi görüyor... Bu yeterli midir; gerek ulusal gü
vencemiz ve gerekse ekonomik kalkınmamız için? 
Bence çok yetersiz bir tanımlamadır böyle bir yer be
lirlemesi. 

Şurası muhakkak ki, esnek karşılık stratejisi ge-
Kştirdldtikten sonra; yani artık süper devletler arala
rında evrensel çapta bir savaş sürdüremeyeceklerine 
kanaat getirdikten sonra, ortaya çok büyük bir teh
like çıkmıştır ki, bu, Türkiye bakımından mütema
diyen hatırlanması lazım. O da şu: Böyle nazik bir 
dengeye oturtulan bir dünya barışında, bu dünya 
barışının sürdürülebilmesi ve ekonomilerin de devam 
edebilmesi için, sınırlı yerel savaşlara ihtiyaç vardır. 
Hem büyük savaş yapmayacaksınız, fakat silah imal 
edeceksiniz. Kime satacaksınız bu silahları?.. Kor
ku içinde kalan, tehdit altında buluduğunu sanan 
küçük devletlere. 

Şu halde, büyük barış, küçük savaşlar paha
sına kuruluyor. Bu küçük savaşlar, bundan 10 yıl 
önce Uzakdoğu'da idi, Asya'da idi; fakat giderek, 
petrol buhranından sonra Ortadoğu'ya kaymış vazi
yettedir ve devamlı surette bu kürsüden hatırlatılan 
bu küçük savaşlar giderek bizi kuşatmaktadır. 

Amerikalıların siyaset diliminde geliştirdikleri 
bir kuram vardır; adı, «Bunalım oluşturma yöntemi
dir.» Bunalım oluşturma yöntemi çok çeşitli biçim
lerde yapılabilir, çok çeşitli faktörler olarak kullanı
labilir ve kanımca her şeyden evvel, eskiden çok da
ha olumlu komşuluk ilişkileri içinde olan ülkeler 
arasında birtakım gerçek veya suni anlaşmazlıkları 
yoğunlaştırmak suretiyle bunları artırmak. îşte Tür
kiye Yunanistan'ı birçok alanda iki düşman kamp 
haline getiren bu kutuplaşma bunun bir örneğidir ve 

Kıbrıs anlaşmazlığı ile bizim son 10 yılda ulusal 
gücümüzü, ulusal enerjimizi, bütün çabalarımızı har
camamızın bir nedeni de bu değil midir? Henüz sı
cak savaş, daha büyük çaplı sıcak savaşa dönüşeme-
maşse, bunu her halde devlet adamlarımızın basiret
li yönetimine borçluyuz; fakat aslında amaç, daha 
büyük çapta savaşlar oluşturmaktadır. 

Şu halde, Türkiye'nin dünyadaki yerini biz dört 
boyutlu olarak tanımlarsak; yani Akdeniz'de bulu
nan Müslüman, Batıya yönelik bir Balkan ülkesi 
olarak tanımlarsak, her şeyden evvel en iyi komşu
luk ilişkilerimizi bizim sınırlarımızın iki yanında bu
lunan devletlerle yürütmemiz gerekir. Bunun başın
da Yunanistan geliyor, elbette Güneydeki Arap ül
keleri geliyor. Ondan sonra Akdeniz'de bizim gibi 
ekonomik gelişmenin bütün ağrılarını, bütün doğum 
sancılarını çeken ve dengesiz bir kalkınma içinde bulu
nan diğer Akdeniz ülkeleri geliyor. Bu nedenle Türki
ye'nin tek başına kalmayacağına, NATO'nun şemsiye
sinin de kendisi için yeterli olmayacağına kanaat ge
tirdiğim için; bir Güney Akdeniz blokunu oluşturma 
yolunda adım atmasını ve böylece kendi jeopolitik 
konumunun taşıdığı tehlikeleri azaltacağına kaniyim., 

Bu görüşlerimi ifade etme imkânını, bu genel 
görüşme verdiği için teşekkür eder, saygılarımı su
narım. (CHP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Gru
bu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Daldal. 
MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Dış konularla ilgili olarak sözlerime iktidarın 

11 aylık icraatını göstermek maksadıyla yayınlanan 
propoganda kitaplarında dış konuya ayrılan şu iddia 
ile başlamak istiyorum. 

Broşürdeki iddiada «Ecevit Hükümetinin yurt için
de ve yurt dışında yarattığı güven ortamı içinde Dev
letin zedelenmiş saygınlığı yeniden arttı» deniliyor. 
Şimdi soruyorum; bu dış saygınlık Kıbrıs'a verilen 
taviz üzerine taviz ile mi, IMF'nin Türk ekonomi
sini avucunun içerisine geçirmekle mi, yardım için 
küçük küçük ülkelere açılan avuçla mı, yoksa «silah 
amborgosunu kaldırdık» diyen Amerikan politika
sından mı geliyor?.. 

Halbuki şu ana kadar görülen gelişmeler endi
şe verici mahiyettedir, bugünkü Hükümetin uygula
dığı çelişkili, kararsız ve zikzaklı bir dış politika 
ile 1978 yılı kaybedilmiş bir yıldır. 

CHP Grubu adına konuşan Sayın Sözcünün «Ece-
vÜc Hükümetinin, Milliyetçi Cephe Hükümetinden 
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devraldığı hif sürü sofun arasında en başarılı bir şe
kilde yürüttüğü bir konu varsa, o da dış politikadır» 
demesine ve Milli Birlik Grubu adına konuşan Söz
cünün «Bir yıllık dış politika bilançomuz zarar ile 
kapanmamıştır» şeklindeki kabul edilmesi mümkün 
olmayan görüşlerine rağmen Türkiye dış ilişkiler 
alanında tarihin en güç dönemini yaşamaktadır. Bu 
güdülen politika Devletin itibarım zedelemiş ve ak
sine Türkiye'yi uluslararası alanda kendisine yer 
ve kamp arayan kararsız bir ülke haline getirmiştir. 
Güven yaratabilecek konulardan hangisi halledilmiş, 
hangi güçlük aşılmıştır? 

Kıbrıs politikasında Türk Milleti ve Parlamento
sunca kabulü mümkün olmayan tavizler verilmek 
istenmektedir, iddia edilen saygınlık artmış olsay
dı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ve Güven
lik Konseyinde Türkiye aleyhine ağır kararlar bü
yük çoğunlukla çıkamazdı. Saygınlık artmış, Türk 
diş politikasına karşı Amerika Kıbrıs'la ilgili olarak 
Adada 20 Temmuz 1974 müdahalesinden önceki du
rumu geri getirmekle sonuçlanacak bir planı ortaya 
atabilir miydi? Ambargonun kaldırılması vesilesiyle 
Amerikan Kongresince ilgili kanun metnine hiç bir 
hükümran devletin kabul edemeyeceği ağır şartlar 
konabilir miydi? 

Türkiye'deki ortak savunma tesisleri yeni bir an
laşmaya ve hukuki esaslara dayanmadan açılmıştır 
ve yine Amerikan politikası neticesi Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile ilişkilerimiz dondurulmuş, askıya 
alınmıştır, tşte bütün bunları fanatik bir tutum için
de değil, gerçekleri bütün açıklığı ile ortaya koy
manın sayılamayacak faydaları vardır. 

Bu Hükümetin dış sorunları çözümlemek husu
sunda ortaya koyduğu vaatlerin hemen tümünün va
deleri dolmuştur. Bir Hükümetin iddialı tavır ta
kınması, vaatlerde ölçüyü kaçırması anlayışla kar
şılanabilir; ama bu anlayışın da bir ölçüsü olmalı
dır, bu ölçü sınırı çok aşılmıştır ve vadeleri uzat
mayı haklı gösterecek hiç bir olumlu gelişme görülme
miştir. Kimse aksini söyleyemez ki, dış buhranı 
dondurmak şöyle dursun, artan bir nispette geniş
lemektedir. Şu Genel Görüşme ile CHP ağırlıklı 
Hükümetin gerçekleri görerek hakikatlere yönelmesi
ni temenni etmemle birlikte, bu Hükümetle bu ko
nuların üstesinden gelinebileceğini umut etmek bile 
hayalcilik olmaktadır.: 

Sayın senatörler; 
Başbakanın son İskandinav memleketlerine yap

tığı geziyi de değerlendirebilirsek, saygınlık politikası 

hakkımda bir bilgi sahibi olabiliriz. Sayın Başbakana 
göre Batıdaki yetkili kişiler resmi açıklamalarında 
Türkiye hakkında iyimser kanaatler ileri sürüldüğü
nü, fakat şiddetle muhtaç olunan taze paranın ise 
verilmesi hususunda zamanın araya girdiğini bir ya
kınma olarak ileri sürmektedir. Dışişlerinde yetkili 
kişiler de Türkiye'ye yapılacak yardımın hemen ya
pılabileceğini ileriye süremiyorlar. 

Brüksel'de AET ve OECD'nin birinci adamlarıy
la yapılan görüşmelerde kendileri herne kadar iyim
ser olduklarını her vesile ile ortaya koymalarına rağ
men, Sayın Başbakan en azından konulardaki çalış
maların çok yavaş işleyişinden şikâyetçi olmuştur. 
AET Komisyonu Türkiye'ye yardımı kabul etse dahi 
milli meclislerin bunu teker teker tasvip etmeleri çok 
zaman alacağı ileri sürülürken, Türkiye'nin istedikle
rinin yardım olarak verilmesi de şüpheli görülmekte
dir. 

The Financial Times yorumunda da Brüksel'deki 
son Bakanlar Konseyi toplantılarına katılan Dışişle
ri Bakanı Sayın Gündüz Ökçün'ün ihtiyatlı bir iyim
serlikle ülkesine döndüğünü bildirmiş, Bakanın: 
«Müttefiklerimiz mali yardım yolundaki isteklerimize 
olumlu cevap verdiler, ancak bizim acil harekete ge
çilmesine ihtiyacımız var.» Şeklindeki sözlerini ha
tırlatmıştır. Yorumda daha sonra bu gelişmelere 
rağmen ortada duran tek engelin NATO'nun ekono
mik yardım kuruluşu olmadığı gerçeğinin ortaya 
koymasıdır deniliyor. 

«1960'da NATO Genel Sekreterinin insiyatifi 
ile OECD çerçevesinde bir yardım konsorsiyumu 
kurulmuş bulunmasına rağmen, bugünkü durum 
1960'lardan farklıdır, o tarihlerde Türkiye askeri bir 
idareden demokrasiye yeni geçmişti ve o zamanki 
Hükümet NATO'ya daha sıkı bağlıydı.» Deniliyor. 
Gelişmeleri inceleyen bir başka yetkiliye göre; «Ba
tının on devletini Türkiye'ye acil yardım hesabına 
bir araya getirmek çok zor.» 

Türk ekonomisini darboğazdan kurtarmak için 
OECD ve AET yetkililerinden acil ekonomik yar
dım konusunda Saym Başbakanın umut dolu bekle-

. yiş içinde olmasına karşılık, meşhur İngiliz Econo-
mist Gazetesi de bu geziyi: «Türk ekonomisinin gi
derek batacağı endişesini taşıyan Başbakan Bülent 
Ecevit, ekonomik yardım almak için çaresizlik içinde 
her kapıyı zorlamaktadır»1 şeklinde değerlendirmiştir. 

Her kapıda Türkiye güler yüzle karşılanmış, fa
kat Türk yetkilileri her kapıdan asık yüzle çıkmıştır 
iddiası karşısında Devletin, zedelenmiş saygınlığının 
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tekrar telafi edilmiş olmasından mı acaba girdiğiniz 
her kapıdan böyle bir yüzle çıkmak zorunda kaldınız 
diyesi geliyor insanın. Acil yardım konusunda tran 
olayları, batıyı Türkiye üzerine eğilmek zaruretini 
ortaya koymuştur. Türkiye tam anlamı ile bir eko
nomik çıkmaz içindedir. Bu sebeple, İran'da başlatı
lan yangının Türkiye'ye sıçratılması mümkün mü
dür?.. Bir yardım eli Türkiye'ye uzanacaktır, bu şan
sını da Türkiye bugün iyi kullanmak durumundadır. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın istediği sekiz milyar 
dolarlık yardımın AET ülkeleri tarafından da soğuk 
karşılandığı basında yer almıştır. Bunlar da Türk 
Hükümetinin aklını başına toplaması gereğini ortaya 
koymaktadır. Sayın Başbakanın yaptığı bu gezi so
nunda basın bir hayli haber verdi ve yorumda bulun
du. Bu arada bir gazetenin «11 ayda 2442 firma faa
liyetine son verdi, 50 firma iflas etti, 255 sanayi te
sisi kapandı» haberi yanında, Sayın Başbakanın şu 
iddiası yer almaktadır : «Dünyada bu kadar büyük 
boyutlu borç erteleme ve taksitlendirme operasyo
nuna rastlanamaz.» 

Bundan başka da gezi ile ilgili tatmin edici ve 
ferahlatıcı bir habere rastlanamamıştır. 

Sayın senatörler; 
Norveç'te Sayın Başbakanın gece saat ikide yap

tığı basın toplantısında şu sözleri basınımızda akis 
buldu: 

«İki ülke arasında ilişkiler ilerleyecektir. NATO'-
nun uç kanatlarındaki iki ülkenin Avrupa güvenliğine 
katkısı büyüyecektir, ticaret hacminde artış bekle-
bekteyiz. Norveç, Türkiye'nin turizm projeleri ile çok 
ilgilenmiş görünmektedir.» 

Bu geziyi takip eden devletlerarası ekonomik ve 
politik ilişkilerle ilgili gazeteciler de, Türkiye'nin Nor
veç'te elde ettiklerini pek olumsuz bulmuşlardîr. 

Söz Norveç ile ilgili iken şu habere de dokunma
dan geçemeyeceğim. Bir gazete soruyor, «Köylü Der
neği El Sanatları Merkezinin çocuk ve emek takvim
lerinin Norveç'te işi ne idi, ayrıca bu takvimleri kim 
taşıttı, Başbakanlık görevlilerine de kim dağıttırdı?,.» 

Sayın senatörler; 
Dünyanın çözüm bekleyen problemleri içinde 

Kıbrıs'ın, Türkiye açısından ne kadar mühim bir de
ğer taşıdığını söylemeye hacet yoktur sanırım. Gö
rebildiğim kadarı ile Kıbrıs'ı savurgan bir politika ile 
çözümlemek acaba mümkün müdür?.. CHP İktidarı, 
Kıbrıs Harekâtını kendi siyasi emeline alet etmek için 
bir uğraşı içindedir. Hem ekonomik bakımdan ve 
hem de toplumu sol fikir etrafında toplamak bakı-
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mından solcu çözümler getirilmeye çalışılmaktadır. 
Bunun sonucu olarak ekonomi ve iç politika bir pe
rişanlığa itilmiştir. Türk ve Rum kesimini ekonomik 
bakımdan birkaç rakam ile mukayese etmek gerekir
se, 36 Türk liralık Kıbrıs lirasının Türk kesiminde 
110, Rum kesiminde 118 lira olduğunu; enflasyonun 
Türk kesiminde % 60, Rum kesiminde % 6 oranın
da bulunduğunu söylemek kafidir. Bu durum da ada
da solu muvaffak kılma gayretinin bir sonucudur. 

Türkiye'de ne kadar Maocu, Stalinci, Leninci der
nek varsa, hepsinin adada bir şubesi açılmıştır. İleri
ci Kadınlar Derneğine varıncaya kadar var mı yok 
mu solculuğu hâkim kılmak, orada da kendi
lerinden olmayanların hepsi faşist damgalıdır. 
Kıbrıs sosyal bünyesinin bu duruma ne kadar daya
nacağı meçhuldür. Maksat, Ulusal Birlik Partisine 
çoğunluğu kaybettirip, yerine bir solcu hükümeti kur
durtmaktır. 

Kıbrıs ekonomisinin ve dış politikasının günden 
güne çıkmaza girmesini Ankara, Türk Federe Dev
letinin üzerine yüklemek istem ektedir. Halbuki, diz
ginler Ankara'da, Hükümetin elinde bulunmaktadır. 
Bu beceriksizliğe karşın, Kıbrıs'ta bir düzen değişik
liği istenmektedir. Türkiye'de de iç ve dış politika ne 
ise Yavru Vatan Kıbrıs'ta da aynıdır. Türk kesimin
de partiler ve kişiler birbirine girmişken, dernek ve 
partiler bölünürken, rumlar da bir mefkure birliği 
kurmuşlardır, tekrar eski yerlerine dönmek. Böyle 
giderse bunca dökülen kan, emek ve umut kaybo
lup gidecektir. Sonunda Türk milletinin uğrayacağı 
sükûtu hayali silmek mümkün olmayacaktır. 

Kıbrıs'ı da CHP çıkarları doğrultusunda sol dok
trin denemesine sokmak ve bundan çıkar ummak sa
kat politikanın devamıdır. Bütün insiyatif Sayın Ece-
vit ve Hükümetinin elinde bulunduğu müddetçe eski 
Kıbrıs koordinatörü Sayın Müezzinoğlu'nun da eko
nomik politikası devam ettikçe, mahrumiyetler Türk 
kesimini kısa bir zaman içinde saracaktır. 

Kıbrıs'ı ve Devlet Başkanı Rauf Denktaş'ı Türki
ye'nin her dediğini yerine getiren bir kişi haline sok
mak Yunanistan'ın işine yaramıştır. Meseleye yakla
şım yanlış olmuştur. Bu yanlışlık daha ziyade Türk -
Kıbrıs münasebetlerinin dengeli olmayışı, Kıbrıs ko
nusunda Türkiye'nin daha bazı tavizler vereceği ze
habını uyandırmış ve Türk planı müzakere öncesi 
değerini kaybetmiştir. Yunanistan da Türkiye'nin da
ha fazla geriye gidebileceğini düşünerek daima ister 
olmuştur. Amerika'nın rumlar lehine daha fazla bir 
şeyler kazandırma yolundaki çabaları da ortadadır. 
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Amerika'nın bu sorunu çözmek için siyasi ambar
go dışında, ekonomik ambargo da uyguladığı bir ger
çektir. Hele, hele Sayın Ecevit Hükümetinin bu am
bargodan ürktüğü izleniminiiî ziyades'iyle verilmiş 
olması, karşı tarafı daha da insafsız hale getirmiştir. 
Türk toplumu olarak birçok zorlukları göğüsleyebi-
leceğimiz intibaı verilememiştir. Bugün hâlâ Ameri
kan ricası, milletlerarası mali örgütlerde, bankalarda, 
şirketlerde ve diğer milletlerarası kuruluşlarda geçer 
akçe olduğu da unutulmamalıdır. 

îşte, Amerikan planı diye karşımıza çıkartılan ve 
Sayın Ecevit tarafından «Bu plan çelişkilidir; ama 
olumludur» dediği metin de malûmlarınız olduğu 
üzere şu hususları ihtiva etmektedir:. 

Adadaki göçmenler yerlerine dönecek, 
Adadaki bütün askeri kuvvetler çekilecek, 
Adada her iki bölgede dolaşma ve mülk edinme 

serbest olacak, 
Merkezi hükümetin yetkileri geniş ve kapsamlı ola

cak, 
Amerikan planı, rumların öteden beri ileri sürdük

leri istekleri geri getirmektedir. Türk Ordusunun Ada
dan çekilmesi mümkün müdür bilemem; ama yeni 
bir katliam girişiminde, Rum toplumunun insafsız
lığına karşı, Türk Ordusu orada bir teminattır. 

îşte Türkiye, Adalet Partisi politikası ile yaban
cı unsurların müdahale etmemesi hususunda azami 
ilgiyi bunun için gösteriyordu. Bu mesele Türkiye ve 
Yunanistan arasında dolayısıyla toplumlar arasında 
hallolacak bir meseledir. Ne nispette menfaat olursa 
olsun Amerika'nın Kıbrıs işine karışmaya hakkı yok
tur. Karışması, problemi daha da zorlaştırmıştır ve 
bununla ilgili olarak Amerika'nın hissedilir ekono
mik politikası devam edecektir. 

Şartların ağırlaştığını görmekte fayda vardır. Kıb
rıs ta işsizlik 1977 yılına göre artmıştır. Bir araştır
maya göre Haziran 1977 işsiz sayısı 1 149 iken, 1978'-
de 2 485, Eylül 1977'de 1 539 iken, 1978'de işsiz sa
yısı 3 197'ye yükselmiştir. Bu bariz işsizliğin yurt dı
şında sessiz göçe sebep olduğu da bir gerçektir. 

BAŞKAN — Sayın Daldal, yazılı konuşmanızın 
bitmesine 5 dakikalık zaman kalmıştır. Ona göre ayar
layın lütfen. 

MEHMET MÜNİR DALDAL (Devamla) — Pe
ki Sayın Başkan. 

Bugün Kıbrıs politikasını çıkmaza sokan sebepler
den birisi de Sayın Ecevit Hükümeti Dışişleri Baka
nının Birleşmiş Milletlerin ünlü 3212 sayılı kararın

da imzası ve Güvenlik Konseyinin bağlayıcı karar
larıdır. Yunanlılar bu bağlayıcı hükümler üzerinde 
dururken ve dünya kamuoyunu oluşturmaya devam 
ederken, CHP yanlıları Kıbrıs'ın iç politikasına el at
mış, kendi siyasi felsefesi istikâmetinde sol bir ikti
darın yerleşmesi zeminini sistemli bir tarzda gerçek
leştirmiştir, 

Önümüzde o kadaı ağır şartlar sırıtmaktadır ki, 
10 kasım tarihli Amerikan planı, 30 Mayıs 1979 tari
hine kadar uygulanmazsa ambargo tekrar resmen ba
şımızın üzerindedir. Hattızatında bu mesele 1977'nin 
başında olduğu gibi, 1978'in sonunda da Amerika'nın 
elinden kurtarılmalıdır. Türk, - Amerikan münase
betleri, Türk - Yunan münasebetlerinden de ayrılma
lıdır. Kıbrıs, Toplumlararası görüşmelere bırakılma
lıdır. 

Hiçbir değerlendirme yapmadan, hiçbir hukuki an
laşmaya gerek duymadan bu Hükümet, ambargonun 
yüzü suyu hürmetine 4 büyük tesisi Ekim ayı başın
da amerikalılara açmıştır. Verilen bu bedel, 30 Ma
yıs 1979 sonrası tatbikatını karşılayabilecek mi; me
rak konusudur bendeniz için. 

Beri yanda Sayın Ecevit, 19 . 3 . 1976'da Barış 
Gazetesinde şöyle diyordu: 

«Türk topraklarını Amerika'ya üs olarak verme
yi içlerine sindirebilen sahte milliyetçiler.» 

24 Mayıs 1978 Umut gazetesinde de, «Yeni an
laşmalar yapılmadan kapanan tesislerin yeniden işler 
hale gelmesine hukuken olanak yoktur» diyor. 

Bundan evvelki hükümetler Kıbrıs'ı NATO dışın
da bırakmak hususunda büyük titizlik göstermişler
di. Şimdi ise, Amerikan plam NATO tarafından da 
tasvip görmektedir, Sayın Hükümet Başkanının NA-
TO'ya karşı güttüğü blöfçü tutumdan mı bilemiyo
rum, bildiğim "bir şey varsa, 1977 senesi sonuna ka
dar NATO ile Türkiye arasında bir problem yoktu. 
NATO ambargoda da Türkiye'nin yanında idi. 

Bence Sayın Hükümet Başkanının 1977 yılı için
de yaptığı gezilerin en önemlisi, Mayıs ayında ger-
çekleştridiği Amerikan gezisiydi. Dış politikayı biz
zat yürütmeye çalışan Sayın Ecevit, NATO Zirve 
Toplantısına katılacak, aynı zamanda NATO Dönem 
Başkanlığı da yapacaktı. Bundan sonra Sayın Ece-
vit'in Amerika politikasına karşı bir tutum içerisine 
girdiğini görüyoruz; Rusya ve komünist ülkelere göz 
kırpması bu politikanın neticesi olarak ortaya çık
maktadır. 

Bütün bu çelişkiler içinde Sovyet Rusya'nın Tür
kiye için bir tehlike olmayacağına işaret eden Sayın 
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Ecevit, bir müddet sonra Türkiye için değil, Avrupa 
için de büyük bir tehlike olduğunu bildiren NATO 
i^eKlarasyonunu imzalamış, bunaa 
memiştir. 

Sayın Başbakan, dış ticarette umudu Sovyetfler'e 
bağlamak istemiş, bu politikasına büyük ağırlık ver
miştir. Ekonomik darboğazın giderilmesi ümit edili
yordu, tabii, Sovyetler ile olan ekonomik münase
betlerin siyasi münasebetler üzerine de tesiri olacak
tı - nitekim oldu - Sayın Ecevit, Moskova'da üç yıl
lık bir ticaret anlaşması yapılmasına karar verilmiş, 
fakat gerçekleştirememişti, altı ay sonra Sayın Tica
ret Bakanı tarafından gerçekleştirildi, fakat netice
de bütün ısrarlı taleplere rağmen istenen gübre ve 
petrol ihtiyacı talepleri geri çevrildi. 

Sayın Başbakanın komünist ülkelerden beklediği 
ekonomik yardım ümidinin kesilmiş olması Ortak Pa
zara yanaşmasına yol açmıştır, ki CHP bidayetten 
beri Ortak Pazara karşı çıkmıştır Dış politikada ka
zandığı saygınlık, maalesef yetmemiş olacak ki, bu 
güven vermeyen tutum karşısında AET'de soğuk dav
ranmıştır. 

Geçen ay, Yunanistan'ın Ortak Pazara tam üyeli
ği ile ilgili müzakereler tamamlanmıştır. Bu ülkeye 
domates ve şeftali hariç, tarım ülkelerinde beş yıllık, 
işçlflıeriin serbest dolaşımı konusunda yedi yıülık bir ge
çiş dönemi tanındı. Yine çelişkili bir tutumla Hükü
metimiz, Türkiye - AET münasebetlerinin beş yıl için 
dondurulmasını talep etmiştir; halbuki Sayın Hükü
met Başkam, AET ile münasebetlerimizin daha fazla 
geliştirileceği ihtiyacında olduğunu ihsas ettiriyordu. 

Sayın Ecevit Yugoslav ekonomisini Türkiye'ye 
model olarak seçmişti; Nisan ayında Yugoslavya'yı 
ziyaret etti, iki ülke arasında ortak yatırım yapılma
sı kararlaştırılmıştı, Ağustos ortalarında Sayın Dışiş
leri Bakanı, Hindistan'ı ziyaret etti, arkasından Hin
distan'ın Kıbrıs ile ilgili Tüfk görüşlerinin benimsen
diği ileri sürüldü, ama Temmuz sonunda Belgrat'da 
yapılan Bağlantısızlar Toplantısında hem Belgrat'da 
- Cezayir dahil - her bakımdan Türkiye aleyhine olan 
kararları benimsediler; Türk askerini Kıbrıs "ta «İş
galci» olarak ta ilan ettiler, bilhassa Yugoslavya top
lantıda Türkiye karşısında bir heykel gibi dikilmiş
ti, Bağlantısızlar ile münasebet neticesi Sayın Ecevit, 
Türk dış anapolitikasını değiştirmek arzusunu izhar 
ediyordu, ama bu hevesi de bu suretle suya düşmüş 
oldu. 

Sayın Başkan ve sayın senatörler; 

Şu bir gerçektir ki, iki komşu devletin, yani Tür
kiye ile Yunanistan'ın çıkarları gerek coğrafi ve gerek 
siyasi yönden müşterektir. Bu her iki komşu devlet, 
bu idrakin içerisinde olup menfaatlerini iyi kollayıp 
değerlendirmek mecburiyetinde olmalıdırlar. Hadise
ler şunu göstermiştir ki, iş çıkara gelince, süper dev
letler de sırtlarını çevirmesini bilmişlerdir. Temen
nim, komşumuz Yunanistan'ın katı tutumunu bıra
kıp, tarihi düşmanlıktan kendilerini biran evvel kur
tarmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Son olarak şunu söylemek istiyorum: tç bünyede 

barışı, ekonomiyi ve sosyal münasebetleri ayarlayama
yan bir hükümet, dış konularda saygınlık kazanamaz. 
IMF gelir «Merhaba» der, tekrar görüşmek üzere 
gider; NATO, AET, Birleşmiş Milletler politikasına 
güvenemedikleri için oy vermezler; Kıbrıs Hükümeti 
de bu güvensizliğin sıkıntıları içerisinde kıvranmak
tadır. 

«Bir bekçi ölse, Batı memleketlerde hükümet der
hal düşer» diyen bir muhalefet lideri, iktidar dönem
leri içerisinde 1 200 kişi öldürülürse, ilişki kurmak is
tediği ülkelerde saygınlığı sarsılır. CHP, IMF'ye kar
şıydı, Hükümet de bu karşı oluşa paralel münasebet
lerini bir mecburiyet havası içerisinde yürütmeye ça
lışıyordu. CHP, IMF'yi kapitalizmin, emperyalizmin 
organize bir organı sanıyordu.« NATO'ya katkımı
zın yeniden gözden geçirileceği, yeni bir savunma kav
ramının oluşturulacağı» Başbakan tarafından dünya
ya ilan edilmiş idi. Yine aynı Sayın Başbakan, Batı 
ülkelerine duvarın arkasını göstermek suretiyle, teh
dit savurmaktan da çekinmiyordu. 

Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Çoğaltmadan 
da görülüyor ki, böyle zikzaklar çizen bir dış politi
kada saygınlık kazanılamaz. Milletlerarası politikanın, 
hataları ve beceriksizliklerinin affedildikleri görülme
miştir. Bu hatalı politikasıyla Sayın Başbakan Türki
ye'yi 1978'in sonunda bu hazin tablo önüne getir
miştir. 

Sayın Hükümet Başkanı, içerideki milli menfaat
lerle, dış politikadaki menfaatlerimizi bağdaştırabil-
seydi, büyük Atatürk Türkiye'si bu durumlar ile kar
şı karşıya gelmezdi. 

Önümüzdeki yılı, geçmiş yıllara nazaran, ekono
mik, siyasal, sosyal ve ideolojik çalkantılar itibariyle, 
Orta Doğuyu, dolayısıyla bölgemizi daha değişik ve 
patlamaya daha müsait görüyoruz. 
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Siyasi olaylar ne yolda gelişirse gelişsin, soğuk
kanlı, cesur ve uyanık olmaya mecburuz. Çevremiz
de cereyan eden ciddi olaylar Türkiye'yi daha akılcı 
olmaya davet etmektedir. 

Allah yardımcımız olsun, teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Dışişleri Bakam Sayın Gündüz Ökçün, buyurun 

efendim. (CHP sıralarından alkışlar.) 
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; 

Adalet Partisi Grubuna mensup sayın senatörle
rin verdikleri önergenin kabulüyle açılan Genel Gö
rüşme, birçok bakımdan yararlı olmuştur. 

Bu Genel Görüşme, çok sayıda sayın senatörün 
dış politikayla ilgili olarak görüşlerini açıklamaları
na olanak sağlamıştır. Bu görüşlerden Hükümet Prog
ramına uygun olduğu ölçüde yararlanacağımı ifade 
etmek isterim. 

Öte yandan bu Genel Görüşme, Hükümetimize, 
Yüce Senatoya bir yıldır uyguladığımız dış politika
yı anaçizgileriyle açıklama olanağını vermiştir. Daha 
önce yapılan konuşmalarda iddia edildiği üzere, Hü
kümetimiz dış politika uygulamasını Yüce Meclisle
rin denetiminden uzak tutma amacını gütmem ekte
dir. 

Bilindiği gibi, Montreux, Doruk Toplantısından 
sonra, Sayın Başbakan Türk - Yunan ilişkileri hak
kında parti ve grup başkanlarına, Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Dışişleri Komisyonları üyele
rine, başkan ve yardımcılarına ayrıntılı bilgi vermiş
tir. Ayrıca Sayın Başbakan, bu konuda Millet Mecli
sine ve Cumhuriyet Senatosuna bilgi sunmuştur. Da
ha sonra Sayın Başbakan, Brüksel'de, Washington'da 
ve Newyork'da yapmış olduğu temaslarla ilgili ola
rak, önce parti ve grup başkanlarına, Cumhuriyet Se
natosunun ve Millet Meclisinin Dışişleri Komisyon
ları başkan ve yardımcılarına NATO, AET ve Avru
pa Konseyinde Türkiye'yi temsil eden parlamento he
yetleri başkanlarına ayrıntılı bilgiler vermiştir. Daha 
sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortak top
lantısına bu temaslarıyla ilgili olarak bilgi sunmuş
tur. 

Ben Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyo
nu Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu üyelerine, 
Türkiye - AET ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgiler 
sundum. Türkiye - AET Karma Parlamento Komis
yonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunun sa

yın üyeleriyle Bakanlığım arasında kurulan sıkı di
yalogun sonucu olarak, özellikle sayın parlamenter
lerimizin büyük katkısıyla 25 - 28 Ekim 1978 tarihin
de Londra'da toplanan Türkiye - AET Karma Par-
almento Komisyonu Türkiye'nin görüşleri doğrultu
sunda bir bildiriyi kabul etmiştir. Türkiye - AET Kar
ma Parlamento Komisyonu üyesi olan sayın parla
menterlerimize huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç 
bilirim. 

Daha önce Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde 
üye olan parlamenterlerimizle yaptığımız yakın işbir
liği sonucu Kıbrıs'la ilgili Karasek raporu Avrupa 
Konseyi Danışma Meclisinde kabul edilmiştir. Bu 
görüşmelerde ulusal davalarımızda parti farkı gözetil
meyeceğini kanıtlayan sayın parlamenterlerimize te
şekkür etmeyi huzurunuzda yine borç biliyorum. 

Üç hafta önce Millet Meclisi Dışişleri Komisyo
nunda üçüncü Mali Protokol görüşülürken Türkiye -
AET ilişkilerinin yeniden canlandırılması için yaptı
ğımız girişimler hakkında Komisyon üyelerine ayrın
tılı bilgi verdim. Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu, 
Üçüncü Mali Protokolün öncelik ve ivedilikle Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesini kararlaştır
mıştır ve öyle sanıyorum ki, bugün şu anda Millet 
Meclisi Genel Kurulunda Üçüncü Mali Protokol gö
rüşülmektedir. Ayrıca, Millet Meclisi Dışişleri Ko
misyonu, Türkiye - AET ilişkilerinin yeniden canlan
dırılması için yaptığımız girişimlerin Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri Komisyonu, Türkiye - AET Karma 
Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyeleriyle birlik
te yeniden görüşülmesinin yararlı olacağı sonucuna 
varmıştır ve bu görüşme 12 Ocak 1979 günü yapılmış
tır. Bu görüşmelerde, toplantıya katılan değerli par
lamenterlerin görüşlerinden yararlandığımı belirtmek 
istiyorum. 

Görülüyor ki, Hükümetimiz dış politika konula
rında Yüce Meclislerle ve komisyonlarıyla yakın bir 
diyalog içindedir. Dış politikada izlediğimiz açıklık 
ilkesi uyarınca ve parlamenter demokrasiye göster
diğimiz derin saygının bir sonuca olarak Yüce Sena
toda dış politika konusunda genel görüşme açılmasını 
memnunlukla karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 

Bizden önceki üç yıllık iktidar döneminde uygu
lamaya baktığımızda benzer bir uygulamanın pek ol
madığım da ifade etmek isterim. Üç yıl boyunca Ana-
muhalefet Partisine dış politika konusunda sadece 
bir defa ve son derece kısa bir biçimde bilgi verilmiş
tir ve Sayın Dışişleri Bakanı o zaman bir defa Yüce 
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Senatoda, bir defa da Millet Meclisinde bilgi vermiş
tir. Öyle sanıyorum ki, bu geleneğin artık yerleştiril
mesi gerekmektedir ve dış politika konularında Hü
kümetin muhalefetle ve parlamentoyla yakın bir di
yalog içinde olması gerekmektedir. Bu, bizim dış poli
tika anlayışımızın bir parçasıdır ve özellikle çok ka
nallı dış politika anlayışında sadece hükümetler ara
sı temasla yetinmemek gerektiği ve bunun yanı sıra 
parlamenterler arası ilişkiler kurulmak suretiyle Türk 
dış politikasının dışarıda daha iy: bir biçimde anla
tılması gerektiği görüşündeyiz. Bu nedenledir ki, par
lamento dostluk gruplarının biran önce kurulması ve 
gerekli mali olanaklardan yararlanması gerekmekte
dir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Hükümetimizin iş başına geldiğinden bu yana sür

dürdüğü dış politika konusunda gerçekçi bir değer
lendirme yapabilmek için her şeyden önce Hükümeti
mizin göreve başladığı tarihte Türkiye'nin dış politi
kasını ve uluslararası iktisadi ilişkilerini ne şekilde 
devir aldığını bilmemiz gerekmektedir. Bu tablo bilin
meden bugün dış politikada vardığımız aşamanın sağ
lıklı ve yansız bir eleştMsiınin ve değerierıdirilımesi-
riin yapılmasına olanak yoktur. Bu nedenle 1978 baş
larında Türkiye'nin dış ilişkilerine kısaca değinmek
te yarar görmekteyim. Amacım ulusumuzun doğru
dan hak ve çıkarlarının söz konusu olduğu dış politi
ka konusunda Yüce Senatonun tarafsız bir değer yar
gısına varmasını kolaylaştırmak ve böylece Hüküme
timizin izlediği dış politika amaçlarının ne kadar açık 
olduğunu bir kez daha sizlerin ve kamuoyunun önü
ne sermektir. 

Sayın senatörler; 
Çok yakından bildiğiniz gibi 1978 başında Hükü

metimiz görevi devir aldığı an, Türkiye'nin dış iliş
kilerinde büyük bir donukluk egemendi. Bu çerçeve 
içinde komşumuz Yunanistan ile bilinen ihtilaflar ne
deni ile birbirini izleyen gergin ve hatta sıcak yazlar 
geçiriyorduk. Ayrıca Kıbrıs sorununun halli için hiç
bir girişimde bulunmayan Türkiye, uluslararası form
larda ve dünya kamuoyunda toplumlararası görüş
melerin başlamasını engellemekle suçlanıyordu. 

İttifak bağı içinde bulunduğumuz Amerika Bir
leşik Devletlerinin, ambargo gibi. dostluk ve irtifak 
ilişkisi ile bağdaşmayan bir uygulamayı sürdürmesi 
bir başka unsur olarak ortadaydı. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ilişkilerimiz düğümlenmişti, ittifak bağı 
ile bulunduğumuz ülkeler başta olmak üzere, kom

şu ülkelerimizle ilişkilerimiz en düşük düzeye inmiş
ti. Türkiye, âdeta kendi kendisini yalnızlığa sürük
lemiş bir durumdaydı. 

1978 başında göreve geldiğimizde, dış ekonomik 
ve mali ilişkilerimizin ne durumda olduğu herkesin 
malûmudur. Cephe hükümetleri tarafından izlenen 
politikalar nedeniyle Türkiye, vadesi gelmiş borçlan 
ödeyemeyecek haldeydi. Türkiye'nin toplam dış bor
cu 12 milyar dolar civarındaydı. Bunun 5 milyar do
ları aşkm miktarının 1978 yılı içinde ve 1979'un ilk 
aylarında ödenmesi gerekmekteyd': Sayın Demirel'in 
deyimi ile, «Türkiye 70 cent'e muhtaç» bir duruma 
getirilmişti. 

(AP sıralarından; «Hay Alfab» sesleri) 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz kaç cent'e 

muhtaç ettiniz?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Hükümetimiz görev başına gelir gelmez, 
bir yandan uluslararası planda karşılaşılan ekonomik 
ve mali güçlükleri çözmeye çalışırken, öte yandan da 
aktif bir dış politika izleyerek, Türkiye'nin uluslararası 
planda karşılaştığı sorunların üzerine cesaretle yürü
mesini bilmiştir. 

Dış borçların belirli bir bölümü ile ilgili olarak 
Paris'te Türkiye'ye Yardım konsorsiyomu çerçeve
sinde bir erteleme anlaşması gerçekleştirilmiştir. Bu
na göre, Türkiye'nin yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dış 
borcu yedi yıllık bir süre içinde yayılmaktadır. 

Bu anlaşma uyarınca, İktisadi Kalkınma ve İşbir
liği Örgütü üyesi olan devletlerin birçoğu ile ilkili an
laşmalar yapılmıştır. Diğer birkaç üye devlet ile de 
anlaşmalar halen imzalanmıştır veya önümüzdeki 
günlerde imzalanmak üzeredir. 

Geçmişte alınmış, fakat parası ödenmemiş dış 
borçlar için OPEC üye^i Irak ile 338 milyon dolar, 
Libya ile de 47 milyon dolarık Borç Erteleme Anlaş
ması imzalanmış durumdadır. Ayrıca, Irak'la bu Borç 
Erteleme Anlaşmasına ilaveten, belirli bir miktarda 
ve belirli koşullarda petrol akımının sağlanması da 
gerçekleştirilmiştiir. 

Uluslararası bankacılık sisteminden 220 bankaya 
olan toplam 3,1 milyar dolar tutarındaki borç ertele
me çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtmek 
isterim. Bu borçların 2,5 milyar doları DÇM borçla
rını, 426 milyon doları Merkez Bankasının bir - iki 
aylık vadelerle aldığı borçları ve 250 milyon doları 
da Merkez Bankasının hesabından, para varsayılarak 
yapılan ödemelerden doğan borçları içermektedir. 
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Erteleme ile birlikte, önemli sayılacak bir mik
tarda bir kredinin de sağlanabileceği ümit edilmekte
dir. Çalışmaların seyrine göre, bu konuyla ilgili an
laşmaların önümüzdeki ay içinde sonuçlanacağı tah
min edilmektedir. 

Borç erteleme çalışmalarının yanı sıra, 1978 ve 
ileri yıllarda kullanılmak üzere çeşidi uluslararası 
(kuruluşlar ve hükümetlerle imzalanan anlaşmalarla 
önemli ölçüde kredi olanakları sağlanmıştır. Yalnız 
Dünya Bankası, islâm Kalkınma Bankası, Avrupa İs
kân Fonu gibi uluslararası kuruluşlardan sağlanan 
miktar 850 milyon dolara ulaşmaktadır. 

Bu arada, Türkiye'ye belirli bir yardımın ve acil 
bir yardımın yapılmasına ilişkin olarak son günlerde 
ortaya çıkan gelişmeler hakkında da bilgi vermek is
terim. 

Özellikle Guadeloupe Toplantısından sonra dört 
Batılı Lider Türkiye'ye acil mali yardımın sağlanma
sı ve bu mekanizmanın ayrıntılarının saptanmasını ka
rarlaştırmışlardır ve bugün Bonn'da teknik düzeyde 
bu konuda çalışmalar başlamıştır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türk dış politikasında, her şeyden önce şunu be

lirtmek isterim ki, Hükümetimiz Yüce Atatürk'ün çiz
diği doğrultuda Türkiye'nin haklarını ve çıkarlarını 
dikkatle ve titizlikle gözeten, ulusal haklarından ve 
çıkarlarından asla ödün vermeyen bir görev anlayı
şı içinde hizmet etmektedir. Bu nedenle Yüce Senato
da bazı üyelerin, «Çeşitli konularda ödün verdiniz.» 
biçimindeki sözleri gerçeği yansıtmamaktadır. Türk 
Hükümetinin bu konudaki hareket noktası, Türkiye'
nin haklarını ve çıkarlarını korumak olmuştur ve dai
ma böyle olacaktır. 

Hükümetimiz, dış politikada uluslararası ilişkiler
le, savunma ve ekonominin birbirleriyle yakından bağ
lantılı ve ilişkili olduğu görüşünden hareket etmek
tedir. Dış politika ile bir yandan ulusal güvenliğimi
zi sağlarken, öte yandan ona koşut olarak uluslarara
sı iktisadi ilişkilerimizi geliştirmek suretiyle Türki
ye'nin iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak bir dü
zenlemeyi aramaktayız ve gerçekleştirmeye çalışıyo
ruz. Uluslararası ilişkilerde, Türkiye'nin bağımsızlı
ğını ve egemenliğini titizlikle korurken, uluslararası 
ekonomik ilişkileri yeni bir anlayışla oluşturarak da
ha güçlü bir ekonomik yapı kurmak kararındayız. 

Komşularımızla ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi 
bu bir yıl içinde geliştirdik. Batı ülkeleriyle olan iliş
kilerimizi, karşılıklı saygı ve güven ortamı içinde ge

liştirirken, gelişmekte olan ülkelerle olan ilişkilerimi
zi, ekonomik, teknik ve kültürel alanarda geliştirme
ye büyük özen gösterdik. 

Dış politikada Türkiye, sözüne güvenilir bir ülke 
durumuna geldi. Görüşlerimizi her yerde açık ola- * 
rak söyledik. Dış politikada bir ülkeyi veya ülkeler 
grubunu, diğer ülkeye veya ülkeler grubuna karşı oy
nama yolunu seçmedik. Ulusal hak ve çıkarlarımızı 
gözönünde bulundurarak, değişen dünya koşullan 
içinde çok yönlü ilişkilerimizi geliştirmeye çalıştık. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Hükümetimiz, güç bir dönemden geçen Türk - Yu

nan ilişkilerinin normal bir sürece sokulması ve bu
nun giderek, coğrafyanın beraber yaşamaya mahkûm 
ettiği iki komşu arasında yapıcı bir işbirliğine dönüş
türülmesi amacıyla, kuruluşunun hemen ertesinde in-
siyatifi ele almıştır. Gerçekten Sayın Başbakan Ece-
vit, iki ülke arasındaki sorunların çözümü amacıyla 
yüksek siyasal düzeyde bir diyalog kurulması için 
Başbakan Sayın Karamanlis nezdinde girişimde bu
lunmuştur. Türk ve Yunan Başbakanları, iki ülke ara
sındaki uyuşmazlıkların barışçı görüşmelerle çözü
münü öngören siyasal iradelerini Montreux'da vur
gulamışlardır ve iki ülke arasında açtıkları diyalogun 
sürdürülmesini kararlaştırmışlardır. Bu amaçla, tek
nik düzeyde çeşitli görüşmeler olmuştur. Aynca, be
nim Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Rallis'le yap
mış olduğum çeşitli görüşmeler, iki ülke arasında ku
rulmuş olan diyalogu olumsuz yönde etkileyebile
cek nitelikteki sorunlara çözüm getirici ve ülkeler ara
sındaki uyuşmazlıkların karşılıklı çıkarlara uygun bir 
biçimde ve soğukkanlılıkla ele alınıp tartışılabileceği 
bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunduğu söyle
nebilir. 

Biz Yunanistan'a, bu olumlu diyalogun kurulma
sını önerirken ne istiyorduk?.. Biz inanıyoruz ki, Yu
nanistan ile ilişkilerimizde Türk ve Yunan ulularının 
dostluk ve barış içinde yaşama istekleri esastır. İki 
ülkenin de güven ve refah içinde yaşamalarında or
tak çıkarları olduğu görüşünü benimsedik. Bu anla
yışla, her iki taraftaki sorumlu devlet adamlarına dü
şen görevin, uluslarının bu arzularını ve ülkelerinin 
temelde uyum halinde bulunan çıkarlarını yapıcı bir 
işbirliğine dönüştürmeyi amaçlayan bir politika iz
lemeleri olduğunu düşündük. Bu görüşle, Türk Hü
kümeti olarak, iki ülke arasında güven ortamı yara
tarak, sorunlarımızı her iki ülkenin meşru çıkarları
nı karşılayacak biçimde, hakçahk ve işbirliği anlayı-
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şıyla çözmek için, göreve başladığımızdan bu yana 
birbirini izleyen girişimlerde bulunduk. 

Sayın senatörler, 
Son günlerde ortaya çıkan bazı gelişmelerle ilgii: 

olarak Türk - Yunan ilişkileriyle ilgili görüşlerimizi 
kısaca ifade etmek istiyorum. 

Bütün bu çabalarımıza karşın, Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Chris-
topher'in ülkemize yaptığı son ziyaretti izleyen gün
lerde Yunan Hükümeti Sözcüsü, «Yunanistan'ın, Tür
kiye'ye sağlanması söz konusu savunma yardımının, 
iki ülke arasında ve Ege'de var olan güç dengesini bo
zacak bir biçimde düzenlenmesini kabul edemeyece
ğini» açıklamıştır. Bu açıklama, son derece düşündü
rücüdür. Yunan Hükümetinin tulumunu yansıtan bu 
açıklamayı, Türkiye'ye yapılması düşünülen savun
ma yardımını ve Türkiye ile müttefikleri arasındaki 
ilişkileri olumsuz yönde etkilemeyi amaçlayan bir gi
rişim olarak nitelendirmek mümkündür. Viyana'da 
yapılan Kıta Sahanlığı görüşmelerinin, beklenilen so
mut gelişmeyi göstermeyişi de, bu açıdan düşündürü
cüdür. Sayın Başbakan Karamanlis'in dış siyaset ko
nularıyla ilgili olarak iki gün önce Yunan Parlamen
tosunda yapmış olduğu konuşmada, Türkiye'ye yö
nelik belirli ifadeler kullanması da ilginç bir gelişme 
olarak görülmektedir. Türk Hükümeti, bu konuşma
lar ve bu davranışları gereği gibi değerlendirecek ve 
gereken teşhisi koyacaktır. Biz, Türkiye ile Yunanis
tan arasında çeşitli sorunların barışçı yollarla ve hak-
çalık ilkesine uygun olarak çözülmesi gerektiği inan
cındayız. Bu sorunlar, karşılıklı güven ortamı içinde 
ve iyi niyetle çözüldüğü takdirde, hem her iki ülke
nin yararına belirli gelişmeler olacaktır, hem de böl
gede yumuşama, barış ve güvenliğin yerleşmesine 
katkıda bulunacaktır. 

Değerli senatörler; 
Türkiye ve Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kıbrıs 

sorununa, bağımsız, bağlantısız, iki bölgeli ve iki top
lumlu federal bir Cumhuriyet esasına göre, biran ön
ce kalıcı bir çözüm bulunmasını içtenlikle istemekte
dir. Kıbrıs sorununun çözümü için belirtilen bu çer
çeve ve esaslar, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Federe 
Devletinin uzun zamandır titizlikle koruduğu temel 
ilkelerdir. 

Kıbrıs Türk tarafı, bu amaçla yukarıdaki ilkeler 
çerçevesinde 1977 Şubat ayında yapılmış olan Denk-
taş - Makarios arasındaki görüşmelerde kabul edi
len anlaşmaya uygun düşmesine özen göstererek, Kıb

rıs sorununun tüm yönlerini kapsayan, somut, kap
samlı ve özlü önerilerde bulunmuştur. Önerilerin so
mut ve kapsamlı olduğu Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Sayın Kurt Waldheim tarafından da kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca, Kıbns Türk Federe Devleti Başkanı Sa
yın Denktaş, 20 Temmuz 1978 tarihinde, Rum tara-
ana M araş konusunda açık bir çağında bulunarak, 
rumların iki toplum arasında saptanacak yöntemler
le ve bu bölgenin halihazır ve gelecekteki statüsünü 
peşinen etkilememek kaydıyla, gerekirse Birleşmiş 
Milletler gözetiminde kurulacak özel bir yönetim al
tında, Maraş'a iskân konusunu görüşmeye hazır ol
duğunu bildirmiştir. Rum tarafı, bu önerileri her za
manki uzlaşmaz davranışı içinde reddetmiştir. Çün
kü Rum tarafı, öteden beri Kıbrıs sorununa hakça ve 
kalıcı bir çözüm bulunmasından çok, konunun ulus
lararası forumlarda istismar edilmesini tercih etmiş
tir. Çabalarını bu yönde teksif etmeyi yeğ tutmuştur. 

Kıbrıs Rum tarafının Birleşmiş Milletler örgütün
de karar aldırmaya yönelik çabalarını da bu amaç 
doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Bu konuda 
Amerikan Kongresi kullanılmıştır, Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kullanılmıştır, 
Avrupa Konseyi kullanılmıştır, çeşitli uluslararası 
forumlar istismar edilmiştir. 

Bizim görüşümüze göre, Kıbrıs sorununun çözü
mü uluslararası platformlarda değil, Kıbrıs'ta top
lumlararası görüşmelerdedir. Ve bu konuda Sayın 
Denktaş, bilindiği üzere, son esrece yapıcı bir yak
laşımla, Kıbrıs Rum tarafıyla görüşmeye hazır oldu
ğunu ifade etmiştir. 

Kıbrıs konusunda yeni bir gelişme, Amerika Bir
leşik Devletlerinin son olarak yaptığı öneriler olmuş
tur. Bu öneriler, Sayın Başbakan Ecevit'in de belirt
tiği gibi, münhasıran toplumlararası görüşmelerin 
başlamasını kolaylaştırmak niteliğinde yapılmış bir 
girişim olarak değerlendirilebilir. Bu öneriler, Kıbrıs' 
taki iki topluma sunulduktan sonra, ayrıca Türkiye 
ve Yunanistan'a da bilgi için verilmiştir. 

Bizim görüşümüz şudur ki, Kıbrıs Rum tarafının 
bu öneriler karşısında takınacağı tutum esastır. »Şu 
aşamada edindiğimiz izlenime göre, Kıbrıs Rum yö
netimi kendi iç güçlükleri ve başka nedenlerle Ame
rikan önerilerine itiraz etmiştir. 

Daha sonra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Sayın Kurt Waldheim tarafından toplumlararası gö
rüşmelerin başlatılmasına yönelik olarak bir gündem 
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taslağı iki tarafa sunulmuştur. Sayın Denktaş, Sayın 
Genel Sekreterin yapmış olduğu bu gündem çalışma
larına ilişkin Kıbrıs Türk Federe Devletinin görüşle
rini Sayın Waldheim'e iletmiş bulunmaktadır. 

Kıbrıs Türk tarafı, bir taraftan toplumlararası görüş
melerin başlaması konusunda olumlu ve yapıcı tutu
munu bir defa daha kanıtlamış; öte yandan da, Kıb
rıs Türk Federe Devletinin meşru hak ve çıkarlarını 
güvence altına almak için gerekli önerilerde bulun
muştur. 

Yüce Senatoya şu hususu temin etmek istiyorum: 
Kıbrıs sorununun çözümünde, Türkiye'ye ve Kıbrıs 
Türk Federe Devletine yapılacak herhangi bir baskı, 
olumlu sonuç vermez ve toplumlararası görüşmelerin 
gelişmesini, yürütülmesini olumsuz yönde etkiler. 
Önemli olan, her iki toplumun, her türlü dış müda
haleden uzak bir biçimde toplumlararası görüşmeleri 
başlatmak üzere masaya oturmaları ve karşılıklı ola
rak kendi sorunlarını tartışmalarıdır. Kıbrıs Türk Top
lumu, bu çerçeve içinde, Kıbrıs sorununun toplumlar
arası görüşmeler yoluyla çözülmesi amacıyla Kıbrıs 
Rum tarafıyla karşılıklı masaya oturmaya hazırdır ve 
bu konudaki iyi niyetli tutumunu sürdürmektedir. Hü
kümetimiz, Kıbrıs Türk Federe Devletinin bu tutu
munu desteklemeye devam edecektir. 

Sayın Başkan, saym senatörler; 
1978 Mayıs ayında düzenlenen Washington Do

ruk Toplantısında, NATO Genel Sekreteri Sayın 
Luns, NATO anlaşmasının 2 nci maddesi ışığında, 
İttifakın gelişme yolundaki üyelerine yardım konu
sunda bir rapor hazırlaması göreviyle görevlendiril
miştir. Doruk Toplantısında kabul edilen ortak bil
dirinin en büyük özelliği, İttifakın, gelişmekte olan 
üyelerine ekonomik açıdan destek sağlanmasının ka
bul edilmesidir ve özellikle NATO Anlaşmasının 2 
nci maddesi; yani üyeler arasındaki iktisadi işbirliği
ne ilişkin 2 nci maddesi bu Bildiride vurgulanmakta
dır. 

Sayın Luns'un bu görev çerçevesi içinde hazırla
mış olduğu rapor, 8 Aralık 1978 tarihinde NATO 
Konseyinde görüşülmüştür. Sayın Genel Sekreter ra
porunu sunarken, ekonomik yardım ve işbirliği ko
nusunda İttifak içinde gösterilen çabaların az ve 
yetersiz olduğunu, İttifakın, gelişme yolundaki ül
kelerin ihtiyaçlarının karşılanamaması halinde, eko
nomik durumlarının daha da bozulacağını ve bunun 
sosyal ve siyasal yapılarını ve dolayısıyla İttifaka ge
tirmekte oldukları savunma katkılarını etkileyebile
ceğini ifade etmiştir. 

NATO Bakanlar Konseyi Toplantısında Lüksem-
burg ve İrlanda dışında bütün üye ülkelerin dışişleri 
bakanları söz alarak, raporu desteklediklerini ifade 
etmişlerdir ve ilgili ülkelere; Türkiye'ye, Portekiz'e 
ve bir ölçüde Yunanistan'a yapılan ekonomik ve mali 
yardımın artırılması için ikili ve çok taraflı düzeyde 
gerekli çabaları harcayacaklarını belirtmişlerdir. Ba
kanlarca ifade edilen görüşler, nihai tebliğin ilgili pa
ragrafında, İttifakın bir siyasal iradesi haline dö
nüşmüş bulunmaktadır. 

Bu, ülkemiz açısından olumlu bir gelişmedir. Hem 
NATO üyesi ülkelerle olan ikili ilişkilerimiz açısın
dan, hem de NATO'dan yapacağımız çeşitli girişimler 
açısından olumlu bir gelişmedir. Bu gelişmeye, daha 
sonra bilindiği üzere, Bonn Toplantısıyla teknik dü
zeyde çalışmalara başlatılan gelişmenin eklendiğini 
belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye, bir yandan Batı ile olan ilişkilerini nor

male döndürmeye ve geliştirmeye çalışırken, öte yan
dan diğer ülkelerle de, Doğu bloku ülkeleriyle ve ge
lişmekte olan ülkelerle de ilişkilerini geliştirme poli
tikasını izlemiştir. 

Batı ile durağan bir biçimde olan ilişkilerimizin 
bir başka yönünü de Türkiye ile AET arasındaki 
ilişkiler teşkil etmektedir. AET ile olan ilişkilerimizin, 
göreve geldiğimiz zamandan önce uzun bir süre askı
da olduğu, yeterince işlemediği ve işlediği zaman da 
Türkiye aleyhine sonuçlar verdiği herkes tarafından 
bilinmektedir. Hükümetimiz programında, AET ile 
düğümlenen ilişkilerimizin Ulusumuzun, sanayileşme
mizin ve ekonomimizin yararına bir çözüme ulaştır
mak için gereken girişimlerde derhal bulunacağım 
açıkça ifade etmiştir. 

AET gibi, dünya ekonomisinde önemli ve etken 
bir yere sahip olan bir toplulukla ilişkilerimizin be
lirsiz bir biçimde askıda bulunması son derece sa
kıncalıdır. Özellikle, AET'nin siyasal alanda da önem 
taşıması ve bu önemin giderek artması, ilişkilerimiz
deki belirsizliği daha da sakıncalı kılmaktaydı. Ayrı
ca, Avrupa Ekonomik Topluluğunun, Yunanistan, 
İspanya ve Portekiz'in başvurularıyla, önümüzdeki 
yıllarda genişlemesi olasılığı AET'nin yapısında önem
li değişiklikler getirilebilecektir. 

Bütün bu gerekçelerle Hükümetimiz, AET ile iliş
kilerimizin yeniden canlandırılması için gerekli giri
şimlerde bulunmuştur. 

Burada bir hususu Yüce Senatonun bilgilerine 
sunmak istiyorum. Daha önce, zabıtlardan saptadı
ğıma göre, ilk konuşmalarda, Genel Görüşme kara-
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nnm alınmasından önce yapılan konuşmalarda da, 
dışarıda da ifade edilmiştir; burada, bu ifadelerde 
iddia edildiği üzere, Hükümetimiz Türkiye'nin AET 
'ile olan 'üişkDlerirıi bel;;rlü bir süre dondurma potfit'ilka-
sını gütmemektedir. Aksine, ilişkilerimizin yeniden 
canlandırılması ve hatta geliştirilmesi söz konusudur. 

Sayın Başbakanla birlikte Brüksel'de AET yetki
lileriyle yapmış olduğumuz temaslarda, ilişkilerimizin 
yeniden canlandırılması ve geliştirilmesi için önerileri
mizi açıklıkla ortaya koyduk. 

Bu önerileri şu şekilde özetlemek mümkündür: 

Türkiye, AET ile ortaklık ilişkilerini, tam üyelik 
hedefi gözönünde bulundurulmak kaydıyla, yeniden 
canlandırmak ve geliştirmek arzusundadır. İleride 
tam üye olma olanağını amaç olarak gözönünde bu
lundurmakla birlikte, ekonomimizin bugünkü aşama
sında tam üyeliği erken bulmaktayız ve sakıncalı 
saymaktayız. Türkiye, belirli bir süre, (Daha sonra 
bu, görüşmelerde plan dönemine koşut 5 yıl olarak 
saptanmıştır.) Katma Protokoldeki yükümlülüklerin
den bağışık sayılmalıdır. Katma Protokolün 60 ncı 
maddesine göre, ekonomimizin belirli sektöründe 
kriz varsa, o sektörle ilgili yükümlülükler askıya alı
nabilmektedir. Bugün Türkiye'nin, Türk ekonomisi
nin bütün sektörlerinde bir kriz olduğu kabul edile
bilir. 

Bu ve başka nedenlerle, Türkiye'ye yükümlülükler 
açısından genel bir bağışıklık tanınmalıdır. 

Baz tarım ürünlerimizin ihracına Avrupa Ekono
mik Topluluğu tarafından tanınmış olan kolaylıklar, 
zamanında büyük ölçüde değerlerini yitirmiştir. Or
taklık statüsüne sahip olmayan birçok ülkeye, tarım 
ürünlerinin ihracı konusunda Türkiye'ye tanınanlar
dan daha büyük kolaylıklar ve ödünler tanınmıştır. 
Tarım ürünlerimizin, Ortak Pazar ülkelerinde kaybo
lan tercihli durumunun eski halinden daha da iyileş
tirilerek geri getirilmesi ve herhalde tarım ürünleri
mizin Ortak Pazarda tercihli bir ödün marjından ya
rarlanması gerekmektedir. 

Sanayi ürünlerimizin Topluluğa girişte karşılaştık
ları güçlükler giderek artmaktadır. Özellikle, tekstil 
ürünlerine uygulanan miktar kısıtlandırmalarının 
sona erdirilmesi gerekir. Sanayi ürünlerimize uygu
lanan miktar kısıtlamaları ile fiili engeller, Türk sa
nayini Ortak Pazarla ilişkilerinin geleceğine güvenle 
bakamaz duruma getirmiştir. Türk sanayi ürünleri 
ihracaatına karşı herhangi bir engel çıkarılmayacağı 
konusunda Türkiye'ye güvence verilmelidir. 

Türk işçilerinin serbest dolaşımı ile ilgili olarak 
da, şu görüşleri ileri sürdük: Katma Protokolün il
gili hükmü gereğince, 1976'dan bu yana AET ülke
lerinin, ülkelerinde bulunan Türk işçilerine serbest 
dolaşım hakkını tanımaya başlamaları gerekmektey
di. Bu konuda Ortak Pazar ülkeleri bu yükümlülük
lerini yerine getirmemiştir. Hükümetimiz, ya bu hak
kın Türk işçilerine tanınmasını, başka bir deyişle, söz 
konusu yükümlülüğün yerine getirilmesini, ya da bu 
yükümlülük yerine getiriimeyecekse, bunu telafi eden 
önlemlerin alınmasını istemiştir. 

Ayrıca, yeni bir öneri olarak, Türkiye'nin AET 
üyeleriyle ticari ilişkiler dışında, ekonomik işbirliğini 
geliştirme istediğini de belirttik. Topluluk üyesi ül
kelerle Türkiye arasında ikili sınai yatırımlara önem 
ve hız verilmelidir. Bazı alanlarda bu işbirliği, bölge 
ülkeleriyle ve İslâm ülkeleriyle güçlü yatırımlar bi
çiminde de düşünebilinir. 

Bazı sayın senatörler üçlü yatırımlar konusunda 
kuşku belirtmişlerdir. Oysa üçlü yatırımlar, bugün 
dünyada uluslararası iktisadi ilişkilerde oldukça yay
gın bir uygulamadır. Bu uygulama, Türkiye'nin çev
resinde, Afrika'da, Doğu Avrupa ülkelerinde çok iyi 
bir biçimde yürütülmektedir. Öyle sanıyorum ki Tür
kiye, bu konuda gereken azmi gösterdiği ve örgüt
lenmeyi gerçekleştirdiği takdirde, üçlü yatırımlar ve 
üçlü iktisadi işbirliğinde başarı sağlamak mümkün
dür. Bu görüşlerimizi gerek; örneğin Irak'ta, gerekse 
İskandinav ülkelerinde ayrıntılı olarak ifade ettik, 
Libya ile ilgili temaslarımızda ifade ettik ve somut 
projeler üzerinde bu yıl bazı gelişmelerin olacağını 
sanıyoruz. 

Ayrıca AET yetkililerine, Dördüncü Beş Yıihk 
Kalkınma Planının uygulanmasında Topluluğun be
lirli kanallarla ve özellikle Avrupa Yatırım Bankası 
kanalı ile katkıda bulunması için daha geniş kredi 
kolaylıkları tanınması gerektiği üzerinde durulmuş
tur. Bu konuda müzakerelerimiz, görüşmelerimiz AET 
Komisyonunun hazırlayacağı raporu AET Bakanlar 
Konseyine sunması ve orada belirli bir görüşme çer
çevesinin onlar tarafından saptanmasından sonra sür
dürülecektir. Böylece, Türkiye ile AET arasında res
mi görüşmeler başlayacaktır ve bu resmi görüşmeler 
sonunda, öyle sanıyorum ki nisan, ya da mayıs ayla
rında Ortaklık Konseyi toplantısı yapılmak suretiyle, 
ilişkilerimizin belirli bir sonuca varacağını ümit edi
yoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Türkiye ile AET arasındaki ilişkileri, Yunanistan' 

in AET ile olan ilişkilerinden soyutlamak imkânsız-
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dır. Bu, son derece basit bir nedene de dayandırıla
rak ileri sürülebilir; yani «Yunanistan AET'ye üye 
oldu, dolayısıyla Türkiye'de üye olmalıdır.;» biçimin
de yalın bir görüşe de dayanabilir veya daha ayrın
tılı, daha etraflı ve daha gerekçeli görüşlere de da-
yandırılabilir. Ama önemli olan, Türkiye - AET iliş
kileri ele alındığında, Yunanistan'ın Ortak Pazarla 
olan ilişkilerini gözden geçirmek ve bu konuyu da 
tartışmak gerekmektedir. 

Yunanistan'ın AET'ye katılmasıyla ilgili süreç, 
geçen ay içinde Brüksel'de yapılan görüşmelerle he
men hemen tamamlanmış gibidir. Bu durumda, katıl
ma anlaşmasının yaz aylarında imzalanarak, Yunan
istan'ın 1981'den itibaren AET'ye tam üye olarak 
katılması söz konusudur. 

Hükümetimiz, Yunanistan'ın AET'ye katılmasının 
ülkemiz açısından yaratacağı sorunları ve sakıncala
rı ayrıntılı bir biçimde incelemiştir; bu soıunları, bir 
yandan AET ile yapacağımız uyum görüşmelerinde, 
öte yandan da Katma Protokolün ileride beş yıllık 
sürenin sonuna doğru yeniden revizyonuna ilişkin 
görüşmeler sırasında güvenli sonuçlara bağlamak ka
rarındayız. Bu, sadece Türkiye - AET ilişkilerinin ge
leceğinin güvence altına alınması açısından değil, aynı 
zamanda, iktisadi açıdan olsun, siyasi açıdan olsun, 
ulusal çıkarlarımızın korunması bakımından bir zo-
runluktur. Şu anda bu sorunlar, AET ülkeleriyle ve 
yetkili organlarıyla tartışılmaktadır. Öyle sanıyoruz 
ki, AET'den ve üyelerinden bu hususta göreceğimiz 
anlayış, AET ile olan ilişkilerimizin geleceğini temel
den etkileyecek bir unsur olacaktır. Bu hususun AET 
üyeleri ve AET'nin yetkili organları tarafından bilin
diğinden kuşku duymuyoruz. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'nin korunması, güvenliğinin sağlanması ve 

bu çerçeve içinde güvenlik gereksinmelerinin tek kay
nağa bağlı olmaktan çıkarılması sorunu, Hükümeti
mizin üzerinde yoğunlukla durduğu bir noktayı oluş
turmuştur. 

Üjk'omLzf.îi savunmasının güçlendirilmesi yalnız 
dış askeri yardımlara bel bağlanarak sağlanamaz. 
Ulusal savurana sanayi ciana'Marmıızın ekonomik 
kıstaklara uygun bir biçimde geîişföiriîmesinıi ve gere
ğinde yeni sanayilerin kurulmasını bir siyasal amaç 
olarak saptamış bulunmaktayız. Bunun için başta 
müütafiıkliarimliz olimıatk üzere ikili ve çok taraflı dü
zeyde işibürö'ği olanaklarını geçtirme çabalanın hız
la sürdürmekteyiz., 
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Tüıkiyeniin savunana polütüfcası ile ügüri bu bö-
lümünde ülkemizin Amerika Birleşik Devletleri ile 
süıdürdügu ilişkileri de ele aiknak isterim. 3,5 yıl sü
reyle Türkiye'ye haksız yere uygulanmış olan ve Türk 
Silahlı Kur^vettarteı imkân ve kaibiiıyederanii olum*-
suz yönde etkilemüş 'bulunan Amerikan askeri an> 
bajrgosunıun kaldırılmaisı, bizim Hükümetıimiiz zama
nında gjerçeMeştlir̂ ileMmiilştiir. Sayın Başbakanın, Saw 
yın Carter ile yaptığı görüşmeden sonra, Amerikan 
Hüikümcföi ve özellikle Sayın Carter, ambargonun 
kaldırtması içıin Kongre nezdinde ısrarlı ve etkin güı-
rişimılerde bulunmuştur ve neticede Türk - Amerika» 
illişkilerini son derece olumsuz yönde aMleyen am
bargo kalkmıştır. 

Hükümeriımiz, Türk - Amerikan ilişkı'leninde böyle 
bir olumsuz unsurun kalkmasını her ükii ülkenin do 
çıkarları açısından memnunluk verici ve işbirliği ola
naklarını artırıcı fblir geMşme olarak kabul etmektedir 
Yalnız, Hüküroetıimıizlin görüşüne göre, Türk - Ame
rikan ilişkilerini münhasıran savunma ilişkileri gibi 
dar büa- çerçeveyle sınırlandırmak doğru değldir. 
(Biz, Türk - Amerikan ilişkilerinin sadece askeri işbir
liği ilişkisine indirgenmesinin sağlıklı 'bir yakîaşam 
olmayacağını daha göreve geldiğimiz günlerde belkt-
lüik. Bize -göre iki üilke arasındaki üKşkÜter, iki demok
ratik mütteEk arasmda olması gereken türden ilişki1-
ler r/teîiğinde olmalıdır ve özellikle savunmanın eko
nomide» aıyrdmayacağı tikesinin gereklerinin yerine 
getirilmesinde Esrar ediıyoruz. 

Buıgfün 'başlayan teknik düzeydeki görüşmelerde 
politikamız ve yaklaşımımız bu doğrultuda oîacak-
tır. Bu, bir yıldan beni yüksek düzeyde Amerikan 
yetkilileri ile yapmış olduğumuz temaslarda ileri sür-
düğiknüz görüştür ve hu görüş Amerika Birleşik Dev
letleri yteikiîileri tarafından da kabul ediîmtişfoir. 

Amerikan stöîaJh ambargosuna bir tepM olarak faa
liyetleri durdurulan ortak savunma tesislerinden btir 
kısmının, ambargonun kaldırılması kararından sonra 
•geçjoi olarak ve tamamen Türkiye'nin denetiminde 
faaliyette bulunulmasına izin verilmiştir. Bu statü 
geçidi statüdür ve Türk - Amerikan İlişkilerinin, bi
raz önce değindiğim geniş çerçeve içinde yeniden 
düzenlenmesi ile ortaya çıkacak anlaşmalarla değiş
miş olacaktır. 

Biz, Türkiye'nin temel dış politikasına tamam©» 
uygun biçimde ve bölge barışına katkıda bulunacak 
bir biçimde bu teslislerin faaliyette bulunmasını dik
katle szliyoruz. Yeni yapılacak savunma 'işbirliği an
laşması da bir yandan bu genel çerçeve içine otuıtu-
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îacafc, öte yandan da yufkanda feelirüüigiim gûbi, genel 
yumuşama ve bölge <iç!mdefci dengede soramîuluğu-
muz açısından gereken özen gösterilmek suretiyle bu 
tfşjbiirîliği süıridliiıiüileoelkltiırı, 

Değerli senatöı'ler; 
Yumuşama or̂ âımı ve HelsirJkli :son 'beHlgesfi ilkeleri 

çttfçevesinıde sosyalist ilkelerle sürdürülen iıküli ilişki-
leritmitzde Hülkıüırnetimık, 1978 yılında belirli başarılar 
elde etmliştir. Değerli senatörlerden hiç 'kimse, Tikflc-
ıSovyet iliişjkilerü'nde sağladığıımız bu gelişmelerden söz 
otmöm&şitıir. Sayın Albaıdain Unaıt dışında hiç kimse, 
örmeğin; bir kıta sahanlığı anlaşmasının Sovyetler 
Binliği ile yapışığından söz ötmemliştiır. 

Sovyetler Birliği ile yapmış olduğumuz anlaşma
ları üç ana nolkltada topüiamaik mümlkündür; faika)!; 
esas unsur sudun: 

Türtküye, Sovyetler Biriliği ile olsun, Amerûka BİT-
ıleşiık Devletleriyle olsun, diğer ülkelerde olsun, sözü
ne güı'venıiliır, sözünden caymayan ve her yerde aynı 
şeyi ve aynı politikayı izleyen hir HüMknet izlani-. 
minji vermişitlir ve bu güvenli ikili ilşkllerde yarataıış 
'bulunma/kıtadır. 

Başta Sovyetler Birliği olmak üzere diğer sosya
list ülkelerle ve Baülkan ülkeleriyle iişjkiierimlizi gelı'ş-
«Lndük ve bu ilişkilerin (bölge 'barışı açısından ve 
dünya barışı açısından, özellikle yumuşamanın geliş
mesi açısından son derece önemli olduğu görüşün
deyiz. 

Karadeniz Kıta Sahanlığı Anlaşmasını Sovyetler 
Birliği ile imzaladık. Halen bir heyetimiz Sofya'dadır 
ve Türkiye ile Bulgaristan arasında kıta sahanlığı çiz
gisinin çizilmesi için müzakereler yürütülmektedir. 

Değerli senatörler; 
Türkiye'nin kara sınırlarını ve denizdeki sınırları

nı kesin olarak saptamamız hem ulusal güvenliğimi
ze, hem de bölge barışına katkıda bulunacak bir un
surdur. Bu nedenle biz, sınırların saptanmasında or
taya çıkan ufak teknik sorunlardan başlayarak kıta 
sahanlığında sınırın çizilmesine kadar, hava sahasında 
yetkilerin ve sorumlulukların bilinmesine kadar Tür
kiye'nin karada, havada ve denizde egemenlik alan
larını kesin bir biçimde saptamak kararındayız ve 
bu konudaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Bu arada Sovyetler Birliği ile bir siyasal belge im
zaladık. Bu belgenin iki unsuru vardır. Bunlardan 
bir bölümü Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında, 
(Helsinki Sonuç Belgesinde ifade edilen ilkeler uya
rınca) iktisadi, teknik işbirliğini düzenlemektedir ve 
ayrıca, ikinci nokta olarak, iki ülkenin uluslararası 

anlaşmalarla yüklenmiş oldukları yükümlülükleri de 
saklı tutmaktadır. 

Bu nedenle bu çok nazik dengeye dikkatinizi çek
mek isterim ve kamuoyunda veya Yüce Senatoda, 
Meclislerde, komisyonlarda: «İyi, ama şu tür ilişki şu 
ülkeyle olan ilişkiyi nasıl etkiler?...» biçiminde daha 
çok soğuk harp döneminden kalma anlayıştan kay
naklanan görüşlerin ve endişelerin yersiz olduğunu 
ifade etmek istiyorum. 

Türkiye bugün bulunmuş olduğu son derece has
sas .duyarlı ve stratejik açıdan önemli olan bölgede 
uluslararası sorumluluğunun bilinci içindedir; fakat 
bu, 1950'lerde olduğu gibi, dünya politikasına belirli 
bir gözlükle bakmayı gerektirmemektedir. Dünyanın 
bugünkü koşulları çok yönlü bir dış politikayı ve çok 
yönlü dış ilişkileri gerekli kılmaktadır ve bundan, te
mas etmiş olduğumuz devlet adamlarının hiçbiri en
dişe duymamaktadır; ama Türkiye'de bazı çevreler 
her nedense endişe duymaktadır. Bu nedenle şunu 
açıkça ortaya koymamız gerekmektedir: 

Hareketimiz bir grubun, bir çevrenin dış politi
kası veya bakış açısı değil de doğrudan doğruya ulu
sal çıkarlarımız olmalıdır. Bizim görüşümüze göre 
bugünkü uluslararası koşullarda Türkiye NATO için
de kalmakla ve kendi güvenlik sistemi içinde kalmak
la birlikte, diğer güvenlik sistemine sahip olan ve 
başka ekonomik, sosyal ve politik düzenlere sahip 
olan ülkelerle ilişkilerini geliştirmelidir. Bu, bugünkü 
çağın ve özellikle Türkiye'nin çıkarlarının bir gereği
dir. 

Bir senatör arkadaşımız, buradan, Yüce Senato
nun kürsüsünden bir resim gösterdi; Cocacola şişesi
nin resmini gösterdi. O resmi göstermeden şunu söy
leseydi kendisine daha çok hak verirdim: «Uluslar
arası ilişkiler uluslararası ekonomiden ayrılmaz. Dış 
politikada önemli olan unsurlardan bir tanesi, ulus
lararası planda ulusal güvenliği sağlamanın yamsıra, 
uluslararası planda pazar aramaktır.. Çin ile olan 
ilişkilerde bu pazar sorunu önemli bir sorundur. Co
cacola ve US Steel Corporation'ın yatırımları, bu po
litikanın izlenmesinde önemli bir unsurdur.» deseydi 
kendisine hak verirdim ve «Hükümet, Dışişleri Ba
kanı, Başbakan Yardımcısı uluslararası ekonomik iliş
kilerde bu tür pazar arıyor mu?...» diye sorsaydı yine 
kendisine hak verirdim. Fakat gözlükler o kadar 
farklıdır ki, bakış açıları o kadar farklıdır ki, bunu 
yabancı sermaye açısından söylemektedir. 

Değerli senatörler; 
Türkiye, Türk dış politikasıyla ulusal güvenliğini, 

ülke bütünlüğünü sağlamakla birlikte savunmasını 
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güçlendirmek, uluslararası ekonomik ilişkileriyle de 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda buluna
cak çeşitli düzenlemeleri gerçekleştirmek durumunda
dır. Size bir örnek vermek istiyorum: 

Bizden önceki Hükümet dönerriinde Anadolu Ra
finerisi Projesi imzalanmıştır. Romanya'da bizzat git
tik gezdik. Anahtar teslimi imzalanmıştır bu proje
de. «Krediyle olsun da ,ne olursa olsun» anlayışıyla 
yapılmıştır; ama gezdiğimiz fabrikada, bizzat yerinde 
gördük, belirli tankerlerin, petrol tanklarının daha 
iyilerinin Türkiye'de yapılabileceğini tespit etmiş bu
lunuyoruz. 

Türkiye'nin sanayileşmesi, iktisadi kalkınması için 
tam titizlikle ve gereken özeni göstererek Türkiye'nin 
ulusal çıkarlarına katkıda bulunabiliriz ve ancak onu 
bu şekilde koruyabiliriz. 

Bu arada, gelişmekte olan ülkelerle olan ilişkile
rimize de değinmek istiyorum. Özellikle Newyork'ta 
bulunduğum sırada Genel Kurul toplantısı vesilesiyle 
oraya gelmiş olan Dışişleri bakanlarıyla görüştüm. 
Gelişme yolundaki 21 ülke dışişleri bakanıyla yaptı
ğım görüşmelerde şu unsurları saptadım. 

Bu ülkelerle ekonomik, teknik ve kültürel iliş
kilerimiz son derece zayıftır. Bu ülkeler kurtuluş 
savaşını vermiş olmalarına rağmen, Atatürk'ü tanı
mamaktadırlar. Bu ülkeler sadece (Edindiğim izle
nim şudur) işte; «Babamdan duyduğuma göre bir 
Mustafa Kemal varmış...» Ondan sonra başka bir 
şey bilmemektedirler. 

Gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerimizi çeşitli dü
zeylerde geliştirmek durumundayız. Bu ulusal çıka
rımız ve uluslararası planda daha iyi tanınmamız 
için en önemli gerekliliktir. 

Bir örnek olarak belirteyim ki, 1977 yılında 43 
gelişme yolundaki ülkeye yapmış olduğumuz ihra
cat 7 milyon dolardır; 43 gelişme yolundaki ülke 
bir yanda, 7 milyon dolarlık ihracaat bir yanda... 
Bugün Afrika'da bağımsızlığını kazanmış ve Birleş
miş Milletlerde oy sahibi olan 14 ülkeyle şimdiye 
kadar hiç bir diplomatik ilişki kurulmamıştır. Afri
ka ülkelerinde görevli büyükelçiliklerimizin henüz 
ilişki kurmadıkları, bu ülkeler nezdinde akredite 
(Accrediter) olabilmeleri için gerekli girişimlerde 
bulunulmuştur. Afrika ülkelerinde ve körfez ülkele
rinde yeni büyükelçilikler açmayı kararlaştırdık. Bu 
ülkelerle ekonomik, teknik ve kültürel alanlarda ge
niş işbirliği olanaklarımız vardır. Nijerya ile olan 
ilişkilerimizi geliştirmek durumundayız, Sudan'la 
olan ilişkilerimizi geliştirmek durumundayız, körfez 

ülkeleriyle olan ilişkilerimizi geliştirmek durumun
dayız. Sadece bunlara mal değil, hizmet satmak du
rumundayız ve bununla ilgili olarak gerekli örgütlen
meyi yapmamız şarttır ve bunu yapmak üzere ge
rekli çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Irak'la yap
mış olduğumuz temaslar sonunda hem borçlarımızı 
erteledik, hem de ihracat olanaklarını artırdık. Aynı 
şekilde Libya ile olan temaslarımızda da daha yakın 
ve çeşitli düzeylerde işbirliği olanaklarını sağladık. 

Değerli senatörler; 
îslâm Konferansında Türkiye'nin belirli ülkeler 

yanı sıra; bazı birkaç sayılı ülkeler yanı sıra belki o 
ülkeler kadar büyük itibarı vardır. İslâm ülkeleriyle 
olan tarihi ve kültürel bağlarımızı değerince kullan
mak suretiyle yakın iktisadi, teknik işbirliğini oluş
turmak mümkündür. Hükümetimiz zamanında Anka
ra'da tslâm İstatistik ve İktisadi Araştırma Merke
zi kurulmuştur. Bu merkezde İslâm ülkelerinin ik
tisadi verileri toplanacaktır, gerekli eğitimler yapı
lacaktır ve bu ülkelerle iktisadi ve teknik işbirliği
nin oluşması için gerekli projeler hazırlanabilecek
tir. 

Uluslararası politikayla birkaç önemli noktayı da 
işaret etmek istiyorum; özellikle uluslararası politi
kada son gelişmelerle ilgili olarak birkaç noktaya 
da işaret etmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi, Ortadoğu bölgesinde sürdü
rülen barışı arama çabalarıdır. Bizim görüşümüze 
göre Arap - İsrail ihtilâfının çözümünde yapılan ça
baları memnuniyetle karşılamakla birlikte, gerçek 
bir barışın ancak bütün tarafların ve özellikle yıllar
dan beri çok ağır şartlar altında yaşam kavgası ve
ren Filistinlilerin katılmasıyla ve Filistin Halkının 
kendi devletini kurma hakkı da dahil olmak üzere 
tüm meşru haklarını kapsayacak bir biçimde gerçek
leştirilebileceği görüşündeyiz. 

İran'daki gelişmeleri üzüntüyle ve kaygıyle izli
yoruz. Dost ve kardeş İran halkının bu sıkıntılı döne
mi mümkün olduğu kadar çabuk atlatarak esenliğe 
kavuşması samimi arzumuzdur. İran'da düzenin ve is
tikrarın bir an önce kurulması İran halkının yara
rına olduğu kadar bölge barışının da çıkarma ola
caktır. Bizim görüşümüze göre İran'la ilgili olarak 
iki ilke son derece önemlidir; Ülke bütünlüğünün ko
runması ve ayrıca içişlerine karışmamak. 

Türkiye tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağ
larıyla bağlı bulunduğu İran halkının kendi özlem
lerini yansıtan bir düzeni kurabileceğine inanmakta
dır ve İran halkı ile işbirliğini sürdürmeyi ve geliş
tirmeyi arzu etmektedir. 
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Uzak - Doğuda meydana gelen iki olay son dere
ce önemlidir. Bunlardan birincisi; Çin'le Japonya 
arasındaki anlaşmadır. Diğeri de, Amerika Birleşik 
Devletleriyle Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 
kurulmasıdır. Öyle sanıyorum ki, her iki ilişki de 
Uzak - Doğuda yumuşamanın ve işbirliğinin gerçek
leşmesine katkıda bulunacaktır ve yine umudum 
odur ki, bu yumuşama Uzak - Doğuda ve Asya'da 
dünya barışına katkıda bulunacak başka olumlu ge
lişmelere de yol açar. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bu arada birkaç spesifik nokta üzerinde de dur

mak istiyorum. 
Bunlardan birincisi, bir senatör arkadaşımızın, 

Türk dış politikasının hayalci olduğu biçiminde yap
mış olduğu eleştiridir ve özellikle Hindistan, Sovyet
ler Birliği ve Yugoslavya gezileri örnek verilmek su
retiyle Kıbrıs konusunda Türk kamuoyunu aldattı
ğımız ileri sürülmektedir. 

Türk - Yugoslav Bildirisinin ilgili pasajını oku
yorum : 

«îki Başbakan Kıbrıs'ın bağımsızlık ve egemenliği 
kadar bağlantısızlığının da sürmesini, tüm bölgenin 
çıkarma olduğunu ve yumuşamaya büyük katkıda 
bulunacağını kabul etmişlerdir. 

Türkiye Başbakanı Adada her iki ulusal topluma 
sürekli barış ve güVenlik sağlayacak iki bölgeli, iki 
toplumlu federal bir devleti gerçekleştirmek için 
Kıbrıs'taki Türk Yönetiminin yaptığı somut ve özlü 
önerilere ilişkin son girişim hakkında bilgi vermiş
tir...» 

Bundan sonraki cümleye dikkatinizi çekiyorum : 
«Yugoslav tarafı toplumlararası görüşmelerin 

yapıcı ve anlamlı bir biçimde sürdürülebileceği ve 
daha fazla gecikmeksizin her iki ulusal toplumu da 
hoşnut edecek sonuçlar vereceği hususundaki ümidi
ni belirtmiştir.» 

'Bu, Yugoslav tutumunda belirli bir gelişmedir 
Daha sonra bu tutumdan vaz geçilmiş olması veya 
farklı bir davranış Türk Hükümetinin sorumlulu 
ğunda olmasa gerektir. 

Türk - Sovyet Bildirisini okuyorum : 
ı«Taraflar Kıbrıs sorunu konusunda yararlı fi 

kir değişiminde bulunmuşlardır. Taraflar bu soru 
nun, Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasında olum 
lu ve yapıcı görüşmelerle barışçı yoldan, Kıbrıs'ır 
egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve 
bağlantısızlığına saygı esaslarına ve Ada'da yaşayar 
her iki toplumun meşru haklarına ve çıkarlarına uy

gun olarak barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağ
layacak en süratli bir biçimde çözülmesi gerektiği 
görüşündedir.» 

Bu bildiride Sovyetler Birliği toplumlararası gö
rüşmelerin olumlu ve yapıcı bir biçimde barışçı yol
dan yapılmasını ve ayrıca her iki toplumun meşru 
haklarına ve çıkarlarına uygun olarak barış ve gü
venlik içinde yaşamaları esasını kabul etmiştir. 

Bildiriler böyledir. 
Hindistan Bildirisi : 
«tki Bakan Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak yararlı 

görüş teatisinde bulunmuşlardır ve bir defa daha 
Kıbrıs'ın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütün
lüğünü ve bağlantısız statüsünü desteklediklerini be
lirtmişlerdir. 

iki Bakan Kıbrıs sorununun Kıbrıs Türk ve Rum 
toplumları arasında eşitlik içinde yapılacak ciddi ve 
anlamlı görüşmelerle gecikmeksizin çözülebileceği, 
çözülmesi gerektiği üzerinde anlaşmışlardır.» 

Ayrıca iki Bakan, Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterinin huzurunda 12 Şubat 1977 tarihinde Lef
koşe'de akdolunan anlaşmanın; yani Makarios-Denk-
taş Anlaşmasının doğru yönde atılmış bir adım oldu
ğunu kaydederek, Kıbrıs sorununa acil ve etkin bir 
çözüm bulunması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Burada ileri sürülen görüş şudur : 
(A) devleti, (B) devleti, (C) devleti dünya poli

tikasında ciddi devletlerdir; ama Türk Hükümeti 
ciddi değildir. 

Belgeler ortadadır. Türk Hükümeti yapmış oldu
ğu temaslarda Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak belirli 
bir gelişme kaydetmiştir; ama daha sonra şu veya bu 
yönde bir değişiklik Türk Hükümetinin değil de, eğer 
varsa, o hükümetlerin sorumluluğuna ait olsa gerek
tir. 

Bu konuda ben ilgili hükümetleri yapılan eleşti
riler kadar suçlamak istemediğimi ve o hükümetlerin 
davranışlarında daha sonra Birleşmiş Milletlerde, 
irneğin; Belgrat Konferansından sonra Birleşmiş 
Milletk-rde olumlu gelişmeler olduğunu belirtmek is
terim. 

Bir başka nokta bağlantısızlık konusunda yapılan 
eleştirilerdir. Özellikle Sayın Başbakanın Belgrat 
Bağlantısızlar Konferansına mesaj gönderdiği ve çe
şitli başka geziler ve beyanlar, (Ki, birazdan gelece
ğim) onlar da toplanmak suretiyle bir hava yaratıl
mak istenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bağlantısızlar Konferansına Başkan Carter da 

mesaj yollamıştır. Ve daha ilginci, dosyalarımızda 
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mevcuttur, Sayın Demirel de Başbakan iken, Sirilan-
ka'da toplanan Bağlantısızlar Konferansına mesaj 
yollamıştır. 

Bu tür dolaylı telmihlerle yapılacak eleştirilerin 
haksızhğmı yüce takdirlerinize sunmak istiyorum. 

Benim Hindistan gezisinde Hindistan Dışişleri 
Bakam Sayın Veşpaye'ye söylemiş olduğum bir gö
rüş de belirli yorumlara yol açmıştır. Hatta öyle ki, 
«Dışişleri Bakanı önce Bağlantısızlara gözlemci ola
rak öneride bulunmuş, sonra da gözlemci olunama
yacağını tespit edince konuk olarak ileri sürmüş, 
sonra da konukluk karşı taraftan gelir» filan biçi
minde, Senatoda ifade edilmesi psk yakışık almayan 
bir tarzda ifadelerle bu konu burada sunulmuştur. 

Sayın Veşpaye'ye benim söylediğim şey şudur : 
Türk Hükümeti gelişmekte olan ülkeler durumun

da bulunan Bağlantısız ülkelerle ilişkilerini ekonomik 
ve teknik düzeyde geliştirmek istemektedir. Türk Hü
kümeti, karşılıklı dayanışma (Coiîeclive şelf - reliane!) 
ve karşılıklı bağımlılık ilkelerinin (Ki, bunlar yeni 
uluslararası ekonomik düzenin yeni ilkeleridir.) geliş
tirerek, ikili düzeyde ve bölgesel olarak ekonomik ve 
teknik işbirliğini geliştirmek istemektedir. Bağlantısız 
ülkelerle bu ilişkiler gelişirken eğer Bağlantısız ülke
ler Türkiye'nin Bağlantısızlar toplantısını konuk sta
tüsüyle izlemesini düşünürler ise, Türkiye de bunu 
düşünebilir. 

Bu son derece şartlı ve ayrıca Portekiz'le Roman
ya'nın farklı savunma sistemlerine mensup olmaları
na rağmen bu statüyle Bağlantısızlar toplantılarını iz
lemelerini de telmih eden bir yaklaşımdır ve daha 
çok karşı tarafa durumu bir akmakta dır ve ayrıca 
NATO üyesi olacağını ve bulunduğu bölgede nazik 
dengeyi değiştirmemek için gerekli sorumluluk hissi
ne sahip olduğunu da belirten bir konuşma içinde 
geçmiştir. 

Bu, bağlantısızlık hareketine katılmak demek de
ğildir ve hele bağlantısız ülke olmak da demek de
ğildir. 

Sayın senatörler; 
Türk dış politikasında olsun, Türk iç politikasın

da olsun ve düşün hayatında olsun artık ayrıntılı ola
rak, nüansları gözeterek düşünmek zorundayız ve 
görüşlerimizi ifade etmek zorundayız. Aksi halde, 
kaba çizgilerle belirli bir biçimde birbirimizi suçla
yacak olursak, bu hem bugünkü düşün düzeyimize 
ve kültür düzeyimize uygun olmaz, hem de Türk 
Ulusuna büyük haksızlık olur. 

Sözlerimi geziler hakkında yapılan eleştirilere iliş
kin görüşlerimle sürdürmek istiyorum. 

Bazı sayın senatörler ve dışarıda, kamuoyunda 
bazı çevreler, Sayın Başbakanın gezilerini eleştirmek
tedirler- çok gezdiğinden bahsetmektedirler. 

Bugünkü uluslararası politikanın ve dış politika
nın gereği budur; yüksek düzeyde temas gereklidir. 
Elçiler aracılığıyla, teknisyenler aracılığıyla değil de, 
devlet başkanları, hükümet başkanları ve bakanlar 
düzeyinde temaslar daha etkin ve daha yararlı so
nuçlar doğurmaktadır. 

Bu eleştiriyi yapanlara bir başka unsuru da ha
tırlatmak istiyorum. Sayın Başbakan Ecevit'in Nor
veç'e yapmış olduğu gezi duyulur duyulmaz, tsveç 
ve Finîandiyada davet yapmıştır. Sayın Başbakanın, 
uluslararası planda kişiliğini kabul ettirmiş bir poli
tikacı olduğu, uluslararası düzeyde ve ulusal düzey
de bilinen bir gerçektir. 

Bu arada, Sayın Başbakanın yapmış olduğu gezi
leri eleştirenlere, Yunanistan Başbakanı Sayın Kara-
manlis'in bu yıl içinde yapacağı gezi programını bil
dirmek suretiyle cevap vermek istiyorum. Sayın Ka-
ramanlis, AET ülkeleri ve NATO ülkeleri dışında, 
aldığımız bilgilere göre, şu ülke başkentlerine gide
cektir • 

Bükreş, Belgrat, Trablus, Cidde, Beyrut, Kuveyt, 
Rabat, Budapeşte, VVarşova, Prag, Moskova, Pekin. 
Artık mesele değildir; bugün Avrupa'da, Ortadoğu' 
da, Doğu ülkelerinde, uçağa atlayıp, hafta sonu bir 
günlüğüne gidip, temas edilmekte ve dönülmektedir. 
Uluslararası ilişkiler bu düzeye gelmiştir. Buna ken
dimizi alıştırmamız gerekmektedir. 

Bununla ilgili olarak kısaca, şahsım hakkında da 
yapılan bir eleştiriyi cevaplandırmak istiyorum. 
Uluslararası ilişkilerin bugünkü aşamasında dış po
litika, özellikle son derece önemli hayati konularda 
devlet başkanları ve başbakanlar tarafından yürütül
mektedir. Bu, Dışişleri Bakanının her hangi bir kat
kısı bulunmadığı anlamına gelmez. Dışişleri Bakanı
nın, ilgili Dışişleri Bakanıyla temas ederek çeşitli ko
nuları işlemediği anlamına gelmez. Sovyet bildirisin-
deki sözkonusu metin, Yugoslav bildirisindeki sözko-
nusu metin, Sayın Gromiko ve o zamanki Dışişleri 
Bakanı Saym Miniç'le yapmış olduğumuz uzun gö
rüşmelerin sonucu Başbakanların bildirilerine eklen
miştir. Bu demek değildir ki, Dışişleri Bakanı her 
hangi bir görev görmemektedir. Dışişleri o kadar 
gelişmiştir ki, kapsamı o kadar ayrıntılı ve teknik 
düzeylere gelinmiştir ki, bazı ülkeler bir değil, iki, 
hatta üç bakan tayin etmek durumundadırlar. Bu da, 
görevin ciddiyeti, sorunların ciddiyeti açısından önem-
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lidir. Bu açıdan, bu eleştirilerin haksız olduğunu hu
zurunuzda belirtmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Bir yıl içinde Türkiye'nin dış güvenliğini, ülke 

bütünlüğünü, savunmasını sağlama bağlayan, Türki
ye'nin dış ilişkilerinde belirli gelişmeler sağlayan, 
Batı ile olan ilişkilerini normalleştiren, komşularıyla 
olan ilişkilerini normalleştiren ve belirli ölçülerde 
geliştiren bir dış politika izledik. 

En elverişsiz koşullarda almış olduğumuz mirasa 
rağmen iktisadi açıdan Türkiye'yi petrolsüz, gübresiz 
bırakmadık. 

Ekonomimizi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak içlin 
âcil yardım sağlanması gereğini dost ülkelere kabul 
ettirdik. Dışsatımımızı 11 ayda % 28 oranında artır
dık. 

3,5 yıl ülkemizin savunmasını olumsuz biçimde et
kileyen ambargonun 'kaldırılmasını sağladık. «Amerika 
Birleşik Devletleri ambargosuyla ilgili olan karar ko
şullara bağlıdır.» deniyor. Bize hiç kimse koşul ileri 
sürmedi. Biz, ambargo kalktı diye ulusal politikamızı 
da değiştirmedik. 

Doğu ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirdik, Arap ül
keleriyle İlişkilerimizi geliştirdik, bunları yaparken Ba
tı ülkeleryle, Batı ile ilişkierimizi bozmadık. Aksine, 
daha i'l'eri düzeye getirdik. 

Türkiye'nin, Yunanistan'la olan sorunları bir ta
rafa bırakılacak olursa, hiçbir ülke ile sorunu yok
tur. Bir ülke veya bir grup ülke ile ilişkilerimizi ge
liştirmek için bir başka ülke ile Skilerimizi bozma
mız gerekmez. 

Tüı'kiye, aktif bir yumuşama, detant politikası 
içinde ulusal haklarını ve çıkarlarını korumaktadır. 
Böylelikle bölgemizde ve dünyada yumuşamanın ger
çekleşmesi, barışa ve uluslararası işbirliğine hizmet 
edeceğinle inanmaktadır. 

İlginizden ve dikkatinizden dolayı hepinize teşek
kür eder, saygılar sunianm. (CHP, MB ve Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, buyurunuz. 
İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Dünyanın çdk ilginç bir devrinde yaşıyoruz. Ge

nel siyasi şartlar birdenbire beklenmedik hızlı bir ge
lişme gösterdi. 1980'lerden sonra karşımıza çıkacağı 
sanılan durumlarla birdenbire yüz yüze geldik. Bizi 
bu yargıya götüren olayları, Türkiye'nin dış politi
ka itkilerinin incelenmesini ve eleştirilmesini amaç-

j îayan genel görüşme vesilesiyle dile getirerek görüş
lerimizi Yüce Heyetinize arza çalışacağım. 

Türkiye'yi sade kendi problemleriyle ya da çev
resinin meseleleriyle inceleyerek, dış ilişkiler konu
sunda varacağımız sonuçlar sağlıklı olmayacaktır. 
Dünya nerededir ve biz dünyada neyiz konusu ha
reket noktası alınmadıkça dış ilişkilerimizin anlaşıl
ması, eleştiriirnssi imkânsızdır. 

Dünya barışı, günümüzde nazik bir dengede o'tu-
I ruyor. Dünya siyasetinde ağırlığı olan Amerika, Sov-
I yet Rusya, Çin gibi büyük devletler, bu dengede baş

rolü oynuyorlar. Amerika eskiden nükleer güçte her-
j keşten kuvvetli idi; sıkıştı mı gücünü ortaya kor, de-
j diğini yürütmeye koyulurdu. Küba krizinde Kennedy' 
I hin yaptığı budur. Sovyet Rusya zamanla Amerika'ya 

yetişti, bir eşitlik kurdu. Erken davrananın, baskın ya-
I panın başarılı olacağı bir durum ortaya çıktı. Stratejist-

le/ de ona göre ayarlandı. 

I Sonraları bu devre de aşıldı. Şimdi nükleer gücü 
| eîinde tutan dev taraflar, dört beş kere dünyanın altı-
j nı üstüne getirecek güçte stratejik nükleer silahlan el-

lerinde bulunduruyorlar. Artık açıkgözlülükle savaş 
' kazanma 'ihtimali kalmadı. Savaşa kim başlarsa başla

sın, iki taraf da birbirini yıkacak güce ulaştı. Stratejist-
ler buna, «Garantili imha dengesi» diyorlar. İşte dün
ya bu denge üzerinde duruyor. Vuracak olan kendisi-

I nin de mutlaka vurulacağını bilmektedir. 

Bu durum, Amerika ile Sovyetleri «SALT» adı 
j verilen ve amacı nükleer silahları sınırlandırmak olan 

sürekli bir görüşmeye zorladı. Birinci SALT dev
rinde taraflar, nükleer silahlarda birbirlerinden üstün 
hale gelmeme kararı aldılar. Ancak, M (taraf da bu 

i anlaşmanın boşluklarından yararlanmayı marifet say-
I di. Sovyetler kıta içi füzelerin sayısında Amerikalı

ları geçtiler; gerektiğinde bunları uydularla uzun 
menzilli hale getirmenin uygulamasına yöneldiler. 
Amerikalılar elektronik kesimde Rusları geride bırak-

j ti. İşte «İkinci SALT» halen bunlarla uğraşıyor. Bu 
konuya da bir anlaşma getirmek üzereler; ama üçün
cü SALT'ın hazırlığına başlamaktan da geri kalmı
yorlar. Guadeloupe buluşmasının en önemli nedeni, 
bu sürekli SALT müzakerelerinden oldum olasıya pi
relenen NATO devletlerini, özellikle Avrupa büyük
lerini üçüncü etabı yadırgamamaya ikniaya çalışmak
tır. 

Üstün güçlü devletler sadece silah yansıyla de
ğil, (Allah hepimizi saklasın) bir üçüncü dünya har
binin stratejisi üzerinde de kaygılıdırlar. Bu savaş 

ı çıkacaksa mutlaka Birleşik Asya ve Avrupa, yani ye-

— 173 — 



C. Senatosu B : 27 18 . 1 . 1979 0 : 1 

iti deyimiyle «Avrasya» kıtasında çıkacak. Her Ski 
kuvvet de, Amerika da, Rusya da bu bölgenin etra
fını kendi hesabına bir savaş çemberiyle donatmaya, 
bu kıta etrafındaki milletleri kendi yanına çekmeye 
çalışıyorlar. Ruslar faaliyetlerini artırdılar, Adiiıs Aba-
ba'yı, Kabili yanlarına aldılar; okyanusları denizaltı-
lanyla doldurdular; Hanoy'u, Seylan'ı Sovyetleştirdi-
ler, Kamboçya'yı onlara uydurdular ve cesur hare
ketlerle Afrika'ya el attılar; Avrupa, yavaş yavaş ku
şatılmakta olduğunu gördü. Zaten, Rusların Küba'ya 
doldurduğu Sovyet Mig uçaklarıyla ta Darlaşman 
"VVashington'a kadar Küba uçuşlarının menzil sahası
na giren Amerika, artık iyiniyetin, vurdumduymazlı
ğın zararlı olmaya başladığını farketti ve Batı Blo-
kunda kımıldama başladı. 

Büyük nüfusuna ve potansiyeline rağmen Çin, 
şimdiye kadar ciddi bir güç sayılmıyordu. Çünkü tek
nolojisi zayıftı, ekonomisi zayıftı. Sarsılan kuvvet den
gesinin karşısına yeni bir güç çıkarılması için Batının 
girişimleri başladı. İngilizler acele davrandılar. Uzun 
menzilli Harris bombardıman uçaklarını Çin'e vere
rek ve bu büyük Kıtaya askeri yardıma başlayarak 
onun savaş gücünü artırma yoluna girdiler. 

Japonya Çin'le anlaşma yaparak her türlü tekno
lojiyi, özellikle savaş sanayiindeki gelişmeleri Çin'e 
aktarmanın yolunu açtı. 

Yılbaşında Amerika Çin'i tanıdı. Teknolojisi ve 
ekonomisi güçsüz olduğu için, bugün tehlike sayılma
yan koca Çin, birdenbire korkunç bir kudret kazan
dı. Şimdi ejderhaya tırnak ve diş takılmıştı. Bu durum, 
Avrupa'yı kuşatmaya çalışan Rusya'yı bunalttı. Ava 
giden avlanır; kendisi kuşatmaya çalışırken, bir an
da kuşatılmakta olduğunu gördü. 

Bu sıcak hazırlıklar ateşle oynanmanın başlangıcı 
sayılıyor. Herkesin nasırına basılmıştır, herkes kuş-
kulanmıştır, herkes sinirli hale gelmiştir. 

Ben, Sayın Dışişleri Bakanının, dün Bütçe Komis
yonunda Amerika'nın, Çin'i tanımasını detant için 
iyi bir adım diye nitelendirmesine katılmıyorum. Ame
rika'nın, Çin'i tanıması detantı yerinden oynatmıştır. 
Amerika'nın, Çin'i tanıması çok yeni unsurlar getir
miştir dünya genel konjonktürüne. Benzinle kibrit 
arasında mesafe daralmıştır. 

îşte bunun içindir ki, söze dünyanın en 'ilginç bir 
devrinde yaşıyoruz diye başladık, işte bunun içindir 
ki, genel siyasi şartlar birdenbire hızla gelişiyor de
dik. îşte bunun içindir ki, AP Grubu olarak, bu na
zik durumda Türkiye'nin dış ilişkilerini gözden geçi
relim, dünya nereye gidiyor, bizim yerimiz ne ola

cak; bunu hep beraber düşünelim, araştıralım, ortak 
bir çare üzerinde mutabık kalalım dedik. 

Genel görüşme önergemizin verildiği gün, Grubu
muzun sözcüsü bu kürsüye geldi, bu söylediklerimi 
dile getirdi. Tehlikeleri gözönüne serdi. Biz «Pole
mik yapmaya gelmedik. Suçlu aramak niyetinde de 
değiliz. Dış ilişkilerimiz iyi gitmiyor, düzeyde dolaşı
yoruz. Ne kendi meselelerimizi çözebiliyoruz, ne de 
gelecek için hazırlıklı olabiliyoruz. Buna bir çare ara
yalım.» dedi. Cumhuriyet Halk Partisinin sayın söz
cüsü çıktı, «Adalet Partisi sözcüsü bilgiçlik taslı
yor. Bu Grup, belli bir inanışın, bir Batıcılığın esir-i 
firaşıdır. Bunlar bir blokun adamlarıdır. Dış politi
kayı siz berbat ettiniz, biz düzelttik ve düzeltmeye 
çalışıyoruz; ama madem istiyorsunuz bu genel gö
rüşmeyi açalım, size de kusurlarınızı gösterelim.», de
di. Belki kelimeler bunlar değil; ama eda ve manayı 
özetleyince bu çıkıyor. 

Böylec3 genel görüşmeyi açtık. Genel görüşme açıl
dı. Sözcümüz yine çıktı. Benim demin huzurunuza 
getirmek istediğim tehlikeli durumu anlattı, «'Birbiri
mizle değil konuyla uğraşalım, durum ciddidir» de
di. Buna mukabil, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adma çıkan sözcü, «Bu Hükümetin en başarılı şekil
de yürüttüğü bir konu varsa, o da dış politikadır. Bu 
bakımdan Adalet Partisinin muhalefet gayretkeşliği 
içerisinde Hükümetin bu sağlam yönüne ne maksat
la dil uzatmaya kalkıştığını anlayamadık.» dedi. Ke
limeler onun. 

Muhterem senatörler; 
Bizim baştan beri maksadımız bir polemik aç

mak, «Sen kötü yaptın, ben iyi yaptım» tartışmasına 
girişmek, kusurlara sahip aramak değildir. Sözlerimin 
başında ne amaçla yola çıktığımızı anlatabildim sa
nıyorum; ama Cumhuriyet Halk Partisinin ıslah ol
maz davranışı karşısında ve bize yöneltilen kusurlar, 
isnatlar karşısında hak ettikleri ya da layık oldukları 
cevaplan vermeye mecburuz. Biz onlara ©1 uzatmış
tık, onlar bize dil uzattılar, haklarını alacaklardır. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Hiçbir zaman onların üslubuna inecek değiliz; 
ama artık bu kadar insafsız davranış karşısında hem 
suçlu, hem güçlü rolüne girmek isteyenlerin hakiki 
çehrelerini ortaya çıkarmak da bizim için görev ol
muştur. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bu Hükümet işbaşında bulunduğu bir seneyi aşan 
devre içinde, bütün diğer kesimlerde olduğu gibi, dış 
ilişkilerde de başarısızdır. Sayın Metin Toker'in, say
dığı bir sürü başarısızlıklar meyanında, istisna olarak 
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zikrettiği ambargo ve savunma tesislerinin açılması 
şekli dahil hepsi başarısızdır. 

Bunları, teker teker teşhire geçmeden evvel, 'ikti
dar partisi sayın sözcüsünün bize kusur olarak yönelt
tiği hususlara cevap vermek istiyorum : 

Evvela şunu söyleyeceğim. Bu Genel Görüşme 
mevcut bir Hükümetin bir senelik icraatı için açıldı. 
Bir Adalet Partisi Hükümeti var, «Koalisyon Hükü
meti» deyin, «MC» deyin, ne derseniz deyin; bu Hü
kümet gitmiş, tarihi hal almış, hesabı görülmüş, bütçe 
müzakereleri olmuş, konuşulmuş. Bunları tazeleyerek 
genel görüşmeden netice almak mümkün değil; ama 
«Vazgeçilmez ve ıslah olmaz bir tutum karşısında
yız» dedik. «Koalisyon ortaklarının uyumsuz ve gayri 
ciddi davranışlarıyla siz dış politikayı berbat ettiniz» 
diyorlar. 

ZİYA GÖK ALP MÜLAYİM (Samsun) — Çok 
doğru, 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sizin sözlerinizi 
tekrar ediyor, kendi kendinizi tasdik ediyorsunuz. 
Şeyhin kerameti kendinden menkul. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Tabii. 

Koalisyonlar zordur. Koalisyona girenler zorluk
larını bilirler; ama mevcut Hükümet koalisyon da 
değil Nasıl tedarik edildiği malum veya sümme teda
rik elde edildikleri malum bir grupla âdeta bir tek 
parii oldukları halde, daha üç gün önceki gazeteler 
tefrika halinde dışişleri, milli savunma ve diğer Hü
kümet erkânının görüş farklarını ve uyumsuzlukla
rını dile getirmekle bitiremiyorlar. E, camköşkte otu
ranın karşı tarafa taş atması manasız. Siz bu haliniz
le kendi içinizde uyum sağlayamamışsınız da biz dört 
aile bir evde nasıl sağlayacağız?.. 

Sağlayamadık da ne yaptık?.. Biz programımızı 
tatbik ettik; ama gayri Ciddi davranışlar olmadı mı?.. 
Olur. Bir parti lideri çıkar, «Bu Dışişleri Bakanının 
Mısır'a gitmesi turistik seyahattir.» der. Ben giderim, 
benim programım var, hesabım var, onun içinde hare

ket ediyorum. Bir dıs'işleri bakanı eğsr vazifesini hak
kıyla ifa etmek durumunda ise, elindeki programıyla 
hele bir koalisyon içinde bulunuyorsa, kendisine hü
kümet başkanının verdiği direktifler dahilinde vazife
sini görür. Üst tarafında bir parti lideri onu öyle yo
rumlar böyle yorumlar, bu benim kontrolüm içinde 
değil. 

Binaenaleyh, bunları ne maksatla dile getirdiğini
zi ve bunlarla ne neticeye varmak istenildiğini anla
mıyorum. Uyum var mı?.. Uyum, programdır. 

Sayın Sözcü, «İran 'ile 1 milyar 2C0 milyon do
larlık anlaşma, yaptınız, yürütemediniz.» dediler. Yü
rütemedik... Neden yürütemedik?.. İran'a «Ortalık 
patro dolar doldu. Türkiye üzerinden geniş bir transit 
akımı var. Sen bu yıl 4 milyar dolarlık mal ithal ede
ceksin, Irak da öyle. Gel beraber yollan yapalım, 
benim yollarım bu trafiğe göre yapılmamış» dedik. 
«Hay hay» dediler. Anlaşmalar yaptık, Sayın Cum
hurbaşkanımız oraya gitti. 

Bunu tatbik ederken, bu yoldan geçen araçlardan 
alınacak tarifeyi ilan ettiğimiz zaman kıyamet kop
tu : «Nasıl bizden para alırsınız?..» dediler ve ilave 
ettiler; «Bizim paramızla yol yapacaksınız hem de 
bizim kamyonlarımızdan para alacaksınız...» 

Dün Bütçe Karma Komisyonunda bizi tenkit eden 
Grup Sözcüsünün Partisine bağlı bir sayın parlamen
ter, dün Bütçe Karma Komisyonunda «Nasıl olur da 
Türkiye'nin yollarından geçenlerden para almadan 
bırakabiliriz, nasıl ayrıcalık tanıyabiliriz?», diye kıya
metleri koparıyor, yürürlükten kalkmış Bakanlar Ku
rulu kararlarını okuyordu. 

Ne yapacaktık?.. Ha, mademki 1 milyar 200 mil
yon doları, biz senden yol parası alırsak vermeye
ceksin biz de almayalım sen geç mi diyecektik? Ha
yır. Biz dedik ki, bu bir prensiptir; senden de ala
cağız başkasından da alacağız. Yürümedi... 

«Efendim, büyükelçi tayinlerini bir sene, iki se
ne yapamadılar.» dediler. Yapamadık. «Ülke itibarı 
zedelendi.» dediler. Üike itibarı zedelenmesin diye 
yapamadık. Yoksa, biz de bir Müslüman ülkeye, iki 
Müslüman ülkeye bir taviz verip, liyakatinde ittifak 
etmediğimiz bir zatı getirerek bütün o tayinleri çı
karabilirdik. Yapamadıksa eğer, ülkeye sefir tayin 
etmeyip onu diğer yollarla kapamaya; -mesela sefir 
paye:indeki adamları maslahatgüzar diye tayin ede
rek gönderme yoluna gitmeye sapmazdık. 

Sayın Dışişleri Bakanı buraya geldi ve büyük bir 
kadirşinaslıkla dedi ki, «Bundan evvelki Hükümete 
teşekkür borçluyuz; bana devredilen Bakanlığa par
tizanlık sokulmamıştır.» Kendileri buradalar; ama 
kendilerinden sonra gelecek bakan aynı sözü bu kür
süde söyleyemeyecektir. 

Bir aile mutfağı halinde uzun müddet sorumlu
luğunu taşıdığım bir Bakanlığın içime girmek istemi
yorum; ama bunu içim yanarak söylüyorum. 

Sonra, önergenin kabulü sırasında Sayın Halk Par
tisinin Grup Sözcüsü «Elçiler ki, uzun yıllar iktidar
da kaldığınız için sizin zihniyettinizle mâluldurlar, tek
rar ederek söylüyorum maluldürler. Eğer onlar, böyle 
bir endişe izhar etmişlerse, o zaman hakikaten Hükü-
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mötime buradan sesleniyorum, dikkat etsin elçiler 
Türkiye aleyhinde çalışmıaıbtadırîar. Öyle elçiler gör
müşüzdür ki, Avrupa ülkelerimden biri veya hepsi 
'kendilerine Türkiye nezdinde bir elçi tutmak zorun
da kalsalardı, ancalk bunları bulurlardı. O denli sü
rükleyici, o denli bağlı, o denli gerçekten, o denli 
ülke çıkarları aleyhine şartlanmış imamlarla dolu 
olan ülkede biz bunlara kulak asmayacağız.» demiş
lerdin 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Bir iktidar partisi içinde konuşuyorum» diye 

başlayan bu laflar Türkiye Cumhuriyetinde sadakat
le, ciddiyetle, dürüstlükle hizmet eden ve feim yap
mış büyük bir kadro için buradan sarfedildi. Ben 
muhalefet partisi sorumluluğu ile bunları reddediyo
rum. Biz, 10 sene bu teşkilat içinde çalıştık, bu tav
sif içinde elçi ile karşı karşıya gelmedik. Sayın Ba
kana da teşekkür ederim. Dün Bütçe Komisyonunda 
bu tabirlere ve bu tanımlara iltifat etmediklerim tav
zih ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Siz şunları yapamadınız» demekle dış politika 

ilişkilerimizin neresini düzelteceğinizi bilmiyorum; 
ama müsaade ederseniz teker teker meselelerimize 
gelelim. 

Sayın Bakanın benden evvel ki, konuşmasını da 
talihli bir konuşma saymıyorum. Kendi partilerinin 
sözcüsünün üslubu gibi olmasa da, zaman zaman bu 
eda onun da düşüncesine hâkim oldu. Bu itibarla ce
vaplarım, hem sözcünün, hem Bakanın görüşlerine 
raci olacaktır. 

Kıbrıs'ı ele alalım; Hükümet geldi, dış politika 
ilişkilerinin büyük bir durgunluk içinde olduğunu id
dia etti. «Ambargoyu Kıbrıs meselesinden ayırmak 
lazım» dedi. Bizim tezimizdi, doğrudur. Madem ki, 
ayırmak lazım, «Kıbrıs meselesinin halli için niçin 
ambargoyu bekleyeceğim?... Varsın ambargo orada 
dursun. 

«Ben evvela buna hücum edeceğim ve Kıbrıs me
selesini halledeceğim» dedi. Bu, bizim tezimiz değil. 
Biz, «Ambargo Demokles'in Kılıcı gibi Türkiye'nin 
başında durdukça Kıbrıs meselesi hallolmaz; bu am
bargo kökünden sakat, git temizle, gel, öyle konuşa
lım» diyorduk. «Hayır siz öneri yapmıyorsunuz, in-
siyatifi karşı taraftan bekliyorsunuz, onun için işler 
yürümüyor; biz insiyatifi ele alacağız, biz önerileri
mizi yapacağız dediler. Biz niye öneri yapmayalım?.. 

Zaten bu iktidarın garip bir marifeti var; mev
cudu icat ediyor. Mevcudu icat etmek, ayakta rüya 

görmek. Kolay kabul edelim; ama bununla da ifti
har ediyor. İkincisi gülünç oluyor. Efendim bu top
lumlararası görüşmelerle hallolacak bir konudur. Biz 
önerimizi yapmışız. Ne demişiz adama?... O koalis
yonun acayip hüviyeti içinde bir tarafın, günün şart
ları. (CHP sıralarından gülüşmeler)... Ne gülüyorsu
nuz?... 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Acayipliği kabul etti-
riiz de, onun için gülüyorum. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Acayip, sizin için de varit, evet şartlar siyasi. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Bizim acayipliğimiz 
yok. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Evet, şartlar, siyasi şartlar onu gerektiriyor. Bir ta-
nesü «Silahla girdim, ne diye çıkacağım?.. Yansı be
nim.» diyor. Öbürü «Niye tamamını almayız?» di
yor. Böyle bir hava içinde ben programım dahilinde 
gelmişim, demişim ki, toprak meselesi dahil, bütün 
meseleleri sizinle konuşacağız. Türk toplumu olarak 
toprak meselesi dahil, her şeyi konuşmaya hazırdır, 
gelip oturup konuşalım. 

Muhterem arkadaşlar; 
«Toprak meselesi dahil» demenin bir manası var. 

Ben size, gel senin boyunbağının kime ait olduğunu 
konuşalım dersem. Siz dersliniz İçi, neyi konuşacağım 
bu benim, parasını verdim aldım git işine. Ben «Top
rak meselesi dahil» diye konuşacağım deyince, bu 
konuda birtakım isteklere açığım demektir. Bu bizim 
o hava içinde, o günkü şartlar içindeki sınınmız-
dır. Adam bununla kani olmuyor. 

Adam diyor ki, «Sen çok aldın, nüfusun % 18, 
aldığın toprak % 40, ne vereceksin onu söyle de on
dan sonra masaya oturayım.» Biz diyoruz ki, «Böyle 
müzakere usulü otenaz beyefendi. Taviz müzakerele
rin içinden, neticesinden çıkar. Tavizi ver de öyle 
oturayım olmaz. Ben sana şunu verdim desem cebi
ne alacaksın, gelip daha ne vereceksin diyeceksin. Bi
naenaleyh, gel otur biz Kıbrıs meselesini taksim ile 
halletmiyoruz ki, işe topraktan başlayalım. Nasıl bir 
devlet kuracağız, statüsü ne olacak ona başlayalım, 
toprak meselesini de gelir konuşuruz.» «Hayır.» di
yorlar. 

Bu iktidar bizim sistemimizi beğenmedi. Düşün
düler, taşındılar, danıştılar, topluma söylettiler. Biz 
size önemli toprak tavizleri vereceğiz. Toprak ayar
lamaları, düzeltmeleri; iyi. Maraş'a Rumları ka
bul edeoeğliz. O Maraba ki, isüifa ettiği gün, ya 
da güvensizlik oyu ile düşürüldüğü gün Sayın 
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Başbakan «Emareler seziyorum Maraş'ı bunlar 
verecek» diye giderayak Maraş üzerine blokaj 
koymuştu. Daha evvelki beyanlarını bırakalım. 

«Şunu ka'bül ddeoeğiz, bunu kabul edeceğiz.» de
diler. Peki, biz bu söylettiğiniz ve «Bunları yaparız» 
dediğiniz «Cemaat söylüyor» dediğinizi acaba Ce
maat kendiliğinden mi söylüyor, bu Denktaş delirdi 
mi? «Bizim zamanımızda böyle değildi, nasıl bu ce
sur adımları attı?» demeye kalmadı Washington Se
firi gitti, Cemaatin önerilerini resmen teyit etti; neki 
söylüyor Denktaş, «Türk Hükümeti bunu destekli
yor» dedi, garantiyi verdi. Hükümet gelip konuşma
dı Meclisle. Nasıl oldu bu acaba? Bunları sonunda 
kim kabul edecek? Rumlar «Peki» deseler Maraş'ı 
verecek misiniz? Göçmenlerin yerlerine gitmesine 
razı olacak mısınız?... Bu şartlarla Kıbrıs'ta bir çö
züm arayacak mısınız?... Belli değil. 
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didir, Yunanistan ambargonun devamını istemiyor.» 
dedi. Ben huzurunuza geldim, bu kürsüden Sayın 
Dışişleri Bakanının yanında oturmakta olan Başba
kana hitap ettim. Dedim ki, «Sayın Başbakan, Sa
yın Dışişleri Bakanı Ökçün yanınızda, dosyaları da 
yanınızda. Bu Karamanlis, bundan bir müddet ev
vel seçime gitti. Seçim beyannamesini neşretti, ilan 
etti. Onda da dedi ki, partimin nihai hedefi, Türk -
Yunanistan ilişkilerinde Türkiye'yi uluslararası âlem
de teerit etmektir, Türkiye'yi zayıf hale getirmek
tir.» 

Endişeleri, Türkiye kuvvetlenirse burnunun dibin
deki adaları işgal eder ve Akdeniz'de en büyük çı
kartma araçlarına Türkiye malik, karşısında Yuna
nistan'dan başka kuvvet yok. Bu çıkartma araçları
nı kimin için hazırlıyor?.. Dedim ki, «Şimdi biz, Ka-
ramanlis'in bastırıp ilan edip, cihana yaydığı seçim 
beyannamesine mi inanalım, zatı devletinize dört 
duvar arasında söylediğini beyan ettiğiniz bu laflara 
mı inanalım?..» Benim haklı olduğum meydana çıktı 
ve ambargonun kalkma rivayetleri de baş gösterin
ce Yunanistan'dan ses çıktı, Karamanlis'in sesi «Am
bargo kalkarsa Yunanistan adaya asker göndermek 
durumuna girer» demek oldu. Ne oldu?.. Tutarlı, 
saygın, ciddi politikanın bu anlattığım tablo ile ilgi
sini lütfen tesis eder misiniz?.. 

Sayın Dışişleri Bakanı burada geldi tatlı tatlı, ya
vaş yavaş, sakin sakin anlattı, «İlişkilerimizi düzelt
tik» dedi, «Durgundu» dedi, «Yunanistan'la başba
kanlar düzeyinde görüşme yaptık, ben de Rallis ile 
görüştüm, her şey iyi» dedi. Bu fasıl bitti, başka bir 
fasıl geldi. «Çok üzücüdür»ı dedi. «Bu, Viyana kıta 
sahanlığı işinde hiçbir ilerleme kaydedilmedi, Kara
manlis'in Meclisteki beyanatıda berbattır, bunu ince
liyoruz; öbür taraf uymuyor»ı dedi. 

Peki, şimdi bu iki tabloda yanyana gelince iyi 
değil, bu da çelişkili. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kıbrıs'ta olup bitenler ciddi şeylerdir. Sayın Ba

kan hatırlarlar New York'ta beraberken kendilerine, 
«Amerikalılar bu ambargoyu kaldırdık diye bu sene 
Birleşmiş Milletler'de Kıbrıs hakkında çok aleyhi
mize bir karar çıkmasına göz yumabilirler» dedim. 
Endişemi izhar ettim. Bu endişe haklı çıktı. Evvela 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda şimdiye kadar 
görülmemiş bir karar çıktı, o bizim Kıbrıs tezimizi 
benimsediklerini zannettiğimiz Bağlantısızlar Konfe
ransında alınan karar, aşağı yukarı Birleşmiş Millet
ler kararı haline geldi. Gelmekle kalmadı, bu karar, 

Eğer bütün bu fedakârlıklar, Sayın Bakan demin 
burada «Hakkımızı müdafaaya özen gösterdik, ödün 
mödün vermedik.» dediler. Bunlar ödün değil de 
ne?... Müzakere masasına oturmak için gel sana şun
ları, şunları vereyim demek ödün değil mi?... Ödün 
başka mana ise bilmiyorum; ama tavizdir. 

Bunlar yetmedi muhterem arkadaşlar, yetmeye
cekti. Çünkü, bir gerçek var; o gerçeği biz çok müş
külâtla Batık dostlarımıza anlatmıştık. O gerçek 
şuydu: Kıbrıs'a bir çözüm bulmak ne Yunanistan'ın, 
ne de Kıbrıs Rum tarafının yararına değil. 

Bir mücadeleyi kaybetmişlerdi, kuvvet Türk tara
fına kuvvet geçmişti, adanın büyük bir kısmı Türk 
Ordusunun elinde idi. Bu şartlar altında varılacak 
her çözüm kendi nihai emelleri olan Enosis'in ve bu
güne kadar olan iddialarının aleyhine idi; bir hezi
meti, bir mağlubiyeti tescil etmek için isticale lüzum 
yoktu, yanaşmıyorlardı. Türkiye'yi ambargo baskı
sı altında tutmak, Türkiye'yi ekonomikman tazyik 
altında bırakmak, Türkiye'yi en zayıf anında, en faz
la taviz verebileceği bir hale getirmek için sabırla 
beklemek prensipleri idi. Bunu, maalesef bugünkü 
Hükümete de anlatamadık. 

Sayın Başbakan geldi burada, Montreux mülaka
tından sonra dedi ki, hatırâiinizdedir. Karamanlis 
büyük bir devlet adamıdır. Kendisi ile görüşmeleri
mizde «Benim zayıf bir Türkiye'den ne faydam var, 
Türkiye sola kayarsa, Türkiye'de Yunanistan'ın çı
karları aleyhine bir Hükümet kurulursa, bundan en 
fazla Yunanistan mutazarrır olur. Ben ambargonun 
devamına taraftar değilim.» demektedir. Sonra de
ğerlendirme yaptı; «Karamanlis devlet adamıdır, cid-

— 177 
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Güvenlik Konseyine gitti. Güvenlik Konseyine gi
derken hariciyemiz «Kararın bu paragrafına Genel 
Kurulda aleyhte oy veren Amerika, muhakkak Gü
venlik Konseyinde veto eder.» dedi. O veto da ta
hakkuk etmedi. «Niye etmedi» dedik. «Müeyyideler 
açıkça tasrih edilmedi de onun için Amerika sulan
dırdı kararı. Bununla iktifa etti.» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kararın ciddiyeti şurada; karar diyor ki, «Asker

ler çekilecek, göçmenler yerine gelecek, anlamlı, kap
samlı müzakereler olacak, Kıbrıs çözümü hızla iler
leyecek. Genel Sekreter, seni memur ettim. Mayısta 
da bana raporunu ver.» Şimdi karar böyle dedi diye 
Türk askerleri Kıbrıs'tan çıkabilir mi?.. Bunu hiç 
birimizin hafsalası almıyor. Biz oraya istilaya git
medik. Biz oraya soydaşlarımızın can, mal güvenli
ğini teminat altına almaya gittik ve o teminatı sağ-
lamlaştırmadıkça çıkmayız. Çıkmayınca kararın bu 
hükmü yerine gelmez. 

Karardaki, «Göçmenler yerine gelecek») maddesi, 
yerine gelir mi?... Yine, iki bölgeli federasyon dedi
ğimiz bölgede Türk toplumu azınlık haline düşecek 
bir duruma getirilebilir mi?.. Gelmeyecek; ama ma
yıs gelecek; mayısta da Genel Sekreterin rapor ver
mesi lüzumu gelecek ve o rapora istinaden de Car-
ter'in Kongreye rapor vermesi gerekecek. O ne ola
cak o?.. Kararın ciddiyeti burada... 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Verir, verir; bize ne. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Muhterem senatör arkadaşlarını; 

«Bize ne» diyebilirler; bize ne doğru, onlar öyle 
yapsın; ama bunun avâkıbı var. Avâkıbını, Dışişle
ri mensupları ve Dışişleri Bakanı bizden daha iyi 
bilir. 

Sayın Bakan «Kıbrıs'ta toplumlararası görüşme
lerin çözüm için tek çıkar yol olduğunu her çevreye 
kabul ettirdik» diyor. İşte mevcudu icat bu. Bunu, 
1974'den beri Çin. dahil, reddeden hiç bir kimse yok. 
Burada Sayın Bakan bildiriler okudu. Niçin okudu, 
ben mi yanlış anlıyorum, yanlış mı tefsir ediyorum; 
bilmiyorum. Bir diplomatik lisan var ve bildirilere ko
nan ibareler var. Bildirilere her kelime tartı ile konur. 
Bazen sabahlara kadar bir kelime üzerinde uğraşırız. 
O bildiriler o kadar masum ki.. 

Türk Başbakanı, Yugoslav Başbakanına görüşle
rini anlatmış. Anlatır; bu demektir ki, Yugoslav Baş
bakanı bu fikirde değil, bu laflan beraber söyleyeme
yiz. Sen söyleyeceğini şuraya yaz. Benim söyleyece-
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I ğim bu. Toplumlararası müzakere olsun; anlamlı, kap
samlı, acele olsun, halledelim. Bu bir gelişme değil. 
bundan evvelki bildirilerin kitabı var; bizim zamanı
mızda bastırdık. Bunun çok daha iyilerini söylemişler. 
Ruslarla olan bildirilerde, «Hatta çözüm yolu fede
rasyon da olabilir» diye laf kondurulmuş; ta 1964 yı
lında. Bundan çok ileri bildiriler. Bunlar gelişme de
ğil ki, bunlar, geçmişi tekrarın da altında şeyler. 

Kıbrıs işinde dikkat edeceğimiz nokta, bu kötüye 
giden gidişi bir yerde durdurmaktır. Hiç bir hükümet 

I Kıbrıs'ta milletin, Meclisin razı olamayacağı bir çö-
I züm şekline «evet» diyemez ve hiç bir zaman da bir 

hükümetin, soydaşlarımızı tam teminat altına alma
dan bir çözümü kabul edeceği tasavvur olunamaz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu alınan kararların, bizi 1974 müdahalesinden ev

velki vaziyete götüreceği söyleniyor, ondan da kötü, 
Bu alman kararhrda, 1974 müdahalesinden evvel Tür
kiye'nin gözü, eli, kararı her an orada olduğunu ispat 
eden bir kuvveti var. Bu kararlar o kuvvetin de Ada' 
dan geri çekilmesini amir kararlardır. 

Ajnbargo meselesine geliyorum: Ambargo kalk
mıştır. Yasal olarak ambargo kalkmıştır. Ambargo ne
dir?.. Amerikan Askeri Yardım Kanununda, devlet
ler arasında ne gibi askeri kolaylıkların gösterildiğine 
ait hükümler vardır. Türkiye için de vardır. Ona bir 
yıldız koymuşlardır. Altına da bir dipnot; «Kıbrıs'ta 
gelişmeler olduğu Başkan tarafından Kongreye bildi-
rilmceye kadar bu hükümler, Türkiye'ye tatbik edile
meyecek» denmiştir; ambargo o. 

Ambargodan evvel vaziyet neydi?.. 175 milyon do
lar, Amerika bize her sene yardım yapıyordu, askeri 
yardım yapıyordu, paramızla malzeme alabiliyorduk; 
ama hibe alamıyorduk; ama o icare, iare kanunu do-
layıstyle «al sana bir dretnot verdim, al sana şunu ver
dim, bunu verdim» meselelerini alamıyorduk. Yoksa 
yardım vardı; 175 milyon dolar. Paramızla fantom 
alıyorduk. Bu alamadıklarımız ambargo kalktı diye 
geri mi geldi?.. Hibe verdiler mi bize?.. Vermediler. 
Onların yasaklarını kaldırdılar; ama fiiliyatta onlar 
duruyor. Niçin mutabık değilim ambargo ve tesisler 
meselesinde Sayın Toker ile onu da izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Amerika bize niçin yardıma mecbur?.. Her dev

let, istediği devlete yardım eder. Amerika'nın Türki
ye'ye yardım mükellefiyeti nereden geliyor?.. Geriye 
dönelim; NATO'ya nasıl girdiğimizi düşünelim. Tür
kiye NATO'ya giriyor, diyorlar ki, («Hoşgeldin.» 

j «600 kilometrelik kara sınırım var, deniz sınırım var,,> 
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«Güçlü bir devletsin, muharip devletsin, kudretlisin; 
sen NATO içinde en güçlü askeri kuvveti oluştur. 
Yarım milyon asker yap».) Biz de diyoruz ki; «Ben 
muharibim; ama ben kalkınma halinde bir devletim. 
Benim mali gücüm buna yetmez.» Bize, «Onu hiç 
merak etme, biz, sana onu NATO içinde sağlarız.» 
«O zaman olur», mukavele bu. 

Üsler NATO ile bağlantılı, onun için ikisini bera
ber konuşacağım. Niçin biz ortak savunma tesislerini 
kapadık?.. Ortak savunma tesislerini nasıl açtık onu 
evvela söyleyelim. Sayın Toker ile mutabık olmadı
ğımız yer şudur; Diyor ki, «Buradaki tesislerden, Sov
yet Rusya rahatsız olmaz, bunları benimsemiştir; bun
lardan büyük kaygı duymaz.» Kazın ayağı öyle değil. 
Türkiye, NATO devletidir. NATO yükümlülükleri 
vardır Türkiye'de. Bu tesisler, bu elektronik istihbarat 
tesisleri stratejik; Nükleer silahlara müteveccih tesis
lerdir. Stratejik Nükleer silahlar NATO'nun elinde 
yok. Binaenaleyh, NATO yükümlülüğüyle stratejik 
nükleer silah tesisleri kurmanın bir irtibatı yok. İrti
batı olmayınca Türkiye kendi topraklarını bir üçüncü 
devlet aleyhine NATO yükümlülükleri dışında bir ay
rıcalık tanıyor. Bu, Türkiye'ye munzam bir risk do
ğuruyor: Bir muhtemel felâket karşısında, Varşova 
Paktı evvelâ benim ciğerimi okuyan bu aynaları orta
dan kaldırmadan, bir savaşa giremem mütalaası içinde 
Türkiye müstakbel harbin ilk hedefi oluyor, ilk hedefi 
oluyorsa, bu munzam riski, savunmamıza yapılacak 
yardımla telâfi etmek lâzım. Onun içindir ki biz, 
«Mademki sen armbargo koyarak, beni savunma imkâ
nımdan mahrum ediyorsun, o halde ben bu tesisler
den doğacak munzam riskle kendimi ilk hedefe ma
ruz bırakamam» demişiz, kapatmışız. Amerikalılar 
bundan sonra «Gelin» demişler ve onun mukabili olan 
fedakârlıkları tekabbül etmişler; yeni bir anlaşmaya 
girmişiz. 

Bu Hükümet o anlaşmayı tanımadı. Tanımadan 
da tesisleri açtı. Bakın tesisleri açmanın hikâyesine.. 
Ben tesislerin açılmasına prensip olarak aleyhtar deği
lim. Aynı kampın içinde oturuyoruz. NATO Blokuna 
bir felaket gelirse, bana da gelecek. Elbette ben de bü
tün Bloku felâketten koruyacak tedbirlere yardımcı 
olmaya mecburum; ama niye kapamışım ben bun
ları?.. Sen bana ambargo koydun. Savunma imkânını 
ortadan kaldırdın diye kapamışım. 

Biz kaparken ne dedik?.. Hükümet ilân etti.. «Bu
güne kadar bu tesislere Türkiye'de hayat ve ruh veren 
bütün anlaşmalar mülgadır..» Amerikalılar geldiler; 
«Siz bu anlaşmaları nasıl ilga edersiniz?.. Sizinle yap-

| tığımız anlaşmalar var. Bize bir sene evvel haber ve
receksiniz, hazırlık yapacağız, şöyle olacak, böyle ola
cak..» dediler. Biz «O normal iş» dedik. Biz bu anlaş
malar münfesihtir diyoruz. Niye münfesihtir diyo
ruz?.. Genel bir hukuk prensibine dayanarak münfe
sihtir diyoruz. Nedir o prensip?.. Bir anlaşmanın ga
yesi ortadan kalkarsa, anlaşma kendiliğinden yürür
lükten kalkar. 

Gaye ne?.. Savunma. Ambargo gayeyi ortadan kal
dırmış.. Binaenaleyh, anlaşmanın artık gayesi kalma
mış. Bir ev üzerine anlaşma yapmışız; ev yanmış. Ar
tık onu geçerli saymak mümkün değil. 

Nasıl tevil etti Hükümet?.. Bizden evvelki hükü
met dedi: Bu anlaşmalar yürürlükten kalktı diye ilan 
etti; ama bakanlar kurulu kararı çıkarmadı. Bunlar 
hâlâ yürürlüktedir. 

Bakanlar kurulu ilga için muteberdir; ama anlaş
manın gayesi ortadan kalkmış. Ben genel hukuk pren
sibi olarak anlaşma kalmamış dedim. Amerikalı bu
nu kabul ettiği içindir ki bana, «Gel öyleyse seninle 
yeni bir anlaşma yapalım» dedi, gittik Washington'da 
bu Hükümetin benimsemediği anlaşmanın esaslarını 
yaptık. Nasıl tesisler olur, nasıl çalışır?.. Oraya oturt
tuk. 

Şimdi, biz eskileri ilga ettik. Hükümet yenisini ta
nımadı; ama üsleri açtı. Neye dayandı?.. Ne Anayasa, 
ne yasa.. Bir hükümet kendi bölgesi içinde yabancı 
askerlerin faaliyetine kendi insiyatifiyle rıza göstermek 
imkânına malik değildir. Bu bir kanun meselesi. Ka
nun vardı eskiden; ama o kanunu bir evvelki hükümet, 
hukuki gerekçeyle bütün cihana ilân etmiş.. Onun için 
diyoruz ki, biz karşı değiliz. Elbetteki tesisler olmalı
dır. Bir bîokun içindeyiz; ama bunun yolu var. «Ge
çici statü» demekle tesis olmaz. Hukuki mesnedi ne, 
hangi kanuna dayanıyor?.. Bizim, «Bunlar artık geçer
sizdir» dediğimiz, «Gaye ortadan kalktığı için bunlar 
kendiliğinden yürürlükten kalkmıştır» dediğimiz ka
nuna mı dayanıyor?. Onun için ki ben.. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Rebus 
zikstantıbus kuralı değil mi? 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
i Katılmıyor musunuz?.. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Kısmen 
katılmıyorum efendim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Burada lütfederseniz tartışırız. 

MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Biraz da
ha açıklarsanız belki katılırım. 
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İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Amerikalılar da ilk önce katılmamak istediler, fakat 
sonradan, katıldıklarını fiilen yeni müzakereyi kabul 
etmekle vurguladılar. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Çalışma süremiz dolmak üzeredir. Sayın Çağîa-

yangil'in konuşmasını bitirinceye kadar çalışmamıza 
devam etme hususunu oylarınıza arz ediyorum.. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Belki uzun sürebilir. İsterseniz öbür celsede devam 
edeyim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabii Üye) — Ne kadar sürer 
Sayın Başkan?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gelecek celsede 
devam etsin. Önergemi geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sizin önergenizle değil, 
daha 15-20 dakika devam eder düşüncesiyle size sor
madan oylamaya gidiyordum, özür dilerim; fakat eğer 
uzun sürecekse, o zaman çalışmalarımızı burada 
kesmek, gelecek birleşimde.. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Kapsamlı cevap vermek ihtiyacı içindeyim. İzin verir
seniz devam edeyim; ama müddetle sınırlamayın. Sı-
nırlayacaksanız öbür celsede devam edeyim. 
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BAŞKAN — Sınırlamıyorum müddeti; ama Yük
sek Heyet kabul eder mi, etmez mi, orasını bilemem. 
Yani, devam mı etmek istiyorsunuz efendim?.. («Gele
cek celsede devam etsin» sesleri) 

Sayın Çağlayangiî, şimdi başlamışken konuşmamı 
bitireyim mi demek istiyorsunuz, yoksa gelecek celse
de devam eder misiniz?.. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Yüce Heyetin iradesine asla müdahale edemem; ama 
ben, bana konuşma fırsatı verirseniz gelecek celsede 
devam ederim. 

BAŞKAN — Hayır, Umumi Heyet ona göre oyu
nu kullanır efendim. Yani, çok uzun sürer derseniz, 
Umumi Heyet belki müsaade etmez, kısa olursa eder. 
O bakımdan, eğer çok uzayacaksa gelecek celseye bı
rakalım. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Siz bilirsiniz. Uzayabilir diye arz ediyorum. («Gelecek 
celsede devam etsin» sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim. Temayül anlaşıldı. 
Sayın Çağlayangiî, çalışma süremiz dolmuştur. 

Burada konuşmanızı yarıda bırakıyorum. 
23 . 1 . 1979 Salı günü saat 15.00*te toplanmak 

üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kz.pzama Saaü : 19.&& 
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27 NCİ BİRLEŞİM 
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Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumunun tutum ve davranışlarıyla yöne
tim ve işleyişi üzerinde bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergeleri. (8/11) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cah't 
Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri 
üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önerge
leri. (8/9) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (101/27) 

3. — 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) 

4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S, 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18.4.1977) 

5. — 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) 

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

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

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

9. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978) 

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

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

12. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, 
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/59 - 60) (S. .Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 
2 6 . 6 . 1978) 

13. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki,de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29 . 8.1978) 



14. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosı 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

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

16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamulîaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (lCj/79) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

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

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

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

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikam izm ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/83) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsaî'm, THY'nm yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyer 
önergesi. (10/84) 

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

24. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da 
ğıüm Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner 
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 . 9 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 
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I 25. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo-
I jan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo

peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
I durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
I isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 

süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
I tarihli tezkeresi. (İÇ/37) 

I 26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
I üarıibrahimoğhrnun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
I durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner-
I gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için-
I Je sonuçlandırılamadığına dair, 4 , 10 . 1978 tarihli 

ezkeresi. (10/39) 

I 27. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
>alih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı-
nı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç-

I andırılamadığma dair, 10 . 1Q . 1978 tarihli tezkere
si. (10/26, 52) 

I 28. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
I Önerin, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak-
I kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis-
I yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı

lamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi (10/56) 

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

keresi. (10/57) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
i\ özerim Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 

I ">azı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak-
} -.mda Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis-
I /on Bask an lığının konunun süresi içinde sonuçlan

dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
M 0/6 i) 

I 31. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi ömer 
I ! Jcuzal ve arkadaşlarının. Milli Eğitim Bakanı tara-
I fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak

kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis-
j v=on Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı

lamadığına dair, 3 . 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
I Öztürk'ün. öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta

yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
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isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

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

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

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

39. — Cumhuriyet Senatosu tçel Eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus işletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko

nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

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

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

42. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığma dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi ÜnsaFın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Eröiş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandınlamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi (10/78) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
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Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozikert'un, Yasama dokunulmazlığı hak-
(kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12,1978) 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

—«8»»"» 

(C. Senatosu 27 nci Birleşim) 


