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GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Bu birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda; 
1980 mali yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul olundu., 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri, 
Çukurova Üniversitesi, 
Diyarbakır Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Bursa Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 

Selçuk Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik! Üniversitesi, 
Kayseri Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
1980 mali yılı Bütçe Kanunu tasarılarının bölüm 

ve madeleri kabul olundu, tümü açık oya sunuldu, 
oyların ayrımı sonucunda kabul olundukları bildirildi, 

1980 mali yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısının bölüm ve maddeleri kabul olun
du, tümünün gelecek Birleşim açık oya sunulacağı 
bildirildi. 

10.2.1980 Pazar günü 
üzere birleşime (10.2.1980) 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 
Divan Üyesi 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

saat 10.00'da toplanılmak 
saat 02,30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 
Divan Üyesi 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Bilecik 
Mehmet Erdem 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Kemal Cantürk (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), EmanuHah Çelebi (Tabu Üye) 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimin Birinci Oturumunu 
açıyorum, 

Sayın üyeler; müzakerelere başlıyoruz. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

(1) 949 S. Sayılı hasmayazı 3.2.1980 tarihli 28 nci 
Birleşim tutanağına eklidir. 

A) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

2. — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/341; C. Senatosu : 
1/675) (S. Sayısı : 975) 
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3. — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü I 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/342; C. Senatosu : 1/676) 
(S. Sayısı : 976) 

BAŞKAN — 1980 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesinin görüşmelerine bağlayacağız. I 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesiyle, Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi birlikte görüşülecek- I 
tir. 

Grupları adına söz isteyen sayın üyeleri arz edi
yorum: 

AP Grubu adına Sayın Sıtkı Yırcalı, CHP Gru
bu adına Sayın Abdullah Emre İleri. I 

Komisyon?... Hazır. I 
Hükümet?... Hazır. 
AP Grubu adına Sayın Sıtkı Yırcalı?... 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 

— Sayın Başkanım; 
Sayın Sıtkı Yırcalı'nın yerine bendeniz konu

şacağım. Ancak, mümkünse, konuşacak: diğer arka
daş varsa, ben ondan sonra konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, bir hususu I 
ifade edeyim: I 

Bir konuda biz Divanda bir mutabakata vardık; 
grup sözcülerinin bize normal olarak bildirilmesi 
gerekiyor grubun yetkilileri tarafından. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkanım, bildiklerini tahmin ediyorum. 
Grup adına, bendeniz konuşacağım. 

BAŞKAN — AP Grubundan bir itiraz yok değil 
mi efendim?... 

Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 
Sayın Karaağaçlıoğlu, izm verirseniz bir hususu I 

Genel Kurula arz etmek istiyorum. 

4. — 1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Büt- ! 
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) (S. 
Sayısı : 971) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Dün görüşmesi tamamlanan 1980 yılı Karayolla

rı Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısının açık I 
oylaması yapılacak. Kupa sıralar arasında dolaştın- I 
laca'k ve biz Divan olarak biliyoruz ki, gece geç I 
saatlere kadar çalışıldığı için sayın üyelerin henüz 
büyük bir kısmı gelmemiş. Onlar gelinceye kadar de- I 
ğil de saat 13,0O'e kadar kupaları burada tutacağım. I 
Genel Kurulumuzdaki durumu ifade için tutanakla
ra geçsin diye arz ediyorum. Arkadaşlarımız gelene I 
kadar tutacağım. Bu nedenlerle mazeretlerinin oldu- I 
ğunu kabul ederek tutuyorum, j 
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/ . — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

A) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

2. — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/341; C. Senatosu : 
1/675) (S. Sayısı : 975) 

3. — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/342; C./Senatosu : 1/676) 
(S. Sayısı : 976) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI

OĞLU (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun çok muhterem üyeleri; 

Müzakeresi yapılmakta olan Enerji ve Tabii Kay
naklar 'Bakanlığı Bütçesi hakkında AP Grubu adına 
görüş ve temennilerimi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum^ , 

Maruzatıma başlamadan Önce, Sayın Başkanı ve 
Yüce Senatoyu saygı ile selamlarım. 

Sayın senatörler; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ülkemizin 

petrol, maden, su gibi doğal kaynaklarını kamu ya
rarına, ihtiyaçlarına ve planlanan bir şekilde hizmet
lere cevap vermek üzere kaynakların geliştirilmesini, 
işletilmesini, kullanılmasını sağlamak için 4951 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25.12.1963 ta
rihi rtde kurulmuştur. 

EİEİ, MTA, Petrol İşleri ve Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlükleri Bakanlığın bağlı kuruluşlarıdır. 
TKİ, Etibank, TPAO, Petkim ve Petrol Ofisi gibi 
Genel Müdürlükler ise Bakanlığı ilgili kuruluşları 
arasında yer almaktadır. 

Türk toplumunun tüm yaşamıyla sıkı sıkıya il
gili olan kalkınmanın sürükleyici unsurlarım değer
lendiren, sanayinin temel ihtiyaçlarını temin eden; 
yeraltı, yerüstü servetlerinin tespiti, geliştirilmesi, iş
letilmesi, piyasalandırılması gibi çok yönlü devasa 
hizmetleri yapan Bakanlık tüm faaliyetlerini, kalkın
ma planlarının genel perspektifi içinde bütçe imkân
larına bağlı olarak, yıllık icra programlarına göre, 
kuruluşunu oluşturan güçlü teknik kadrolarıyla ifa 
etmektedir^ < 

(1) 949 S. Sayılı basmayazı 3.2.1980 tarihli 28 nci 
Birleşim tutanağına eklidir, 
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Ürettiği mal ve hizmetleriyle ülkenin kalkınmasın
da büyük payı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığı, geride bıraktığımız 1978 yılında 48,5 milyar 
liralık yatırımıyla tüm yatırımların % 32'sini, 
1979 mali yılı Bütçesiyle de 77 milyar 167 milyon li
ralık yatırımlarıyla Genel Bütçenin % 4Q'ını ve 1978 
bütçesinde programlanan 127 milyarlık yatırımıyla 
da bütçenin takriben % 46'sını oluşturmaktadır. 

Bu bütçe ile elektriğinden sulamasına, kömürün
den nükleer santraline ve petrolüne kadar kalkınma
nın temel hizmet ve üretimini gerçekleştirmek sure
tiyle ekonomik büyümeye direkt veya enüirekt kat
kısıyla ülkenin hızlı gelişmesini, en güçlü hizmet ku
ruluşu olarak Devlet hayatımızda gerçekleştiren sa
yılı müesseselerimizden biridir. 

Bu Bakanlığın hizmetlerinin ifasında en büyük yü
kü taşıyan, sayıları bir hayli azalan yetişkin, bilgili, 
tecrübeli, cidden bu ülkeye hizmeti ibadet sayan uz-
laşmış teknik kadroyu ve hizmeti geçen değerli Ba
kanlık mensuplarını her türlü sıkıntıya rağmen sür
dürdükleri başarılı hizmetlerinden dolayı huzurları
nızda takdir ve tebrik etmeyi Grubum ve şahsım adı
na yerine getirilmesi lazım bir görev addetmekte
yim. 

Bakanlığın hiç şüphe yok ki, hizmetlerinin ifasın
da birtakım unsurların mevcut olması lazımdır. Bu 
unsurların içerisinde elbetteki kadrolar birinci dere
cede gelir. En güzel bütçeleri, en güzel planları, prog
ramlan yapabilirsiniz ve memleketin mevcut olan 
şartları içerisinde birtakım potansiyelleri onların hiz
metine arz edebilirsiniz; ama ne var ki, bu hizmet
lere hayatiyet verecek olan kadrolardan noksan bu
lunduğunuz takdirde, o hizmetleri başarıya götürme
niz mümkün değildir. Parayı, zamanı, imkânı her 
yönü ile bulduğunuz halde, kadronuz şayet bu hiz
metleri görebilecek elyak ve vasıfta değilse, o kadro
ların o mükemmel hizmetleri başarıya götürmesi 
mümkün değildir. 

Bununla bir noktaya gelmek istiyorum: 
Tümüyle teknik nitelikte olan bu Bakanlığın ve 

Türkiye'nin kalkınmasının anaunsurlarını teşkil eden 
üretim ve hizmetleriyle Türkiye'de planlanmış olan 
hedeflere ulaşmada en büyük imkânı, ortamı, en 
müsait vasatı temin etmekte olan bu Bakanlığın tek
nik kadrolarının yıllardan beri bir erozyona maruz 
kaldığı ancak, bu erozyonun 1978 ve 1979 yıllarında 
ideolojik amaçları da içeren bir görüş içerisinde bü
yük bir tahribata uğradığını burada ifade etmek is
terim. Adeta bakanlıkların umum müdürlükleri bir 
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i polit büro misali (Teşbihimi mazur görün), bir Dev
let dairesine bunu yakıştırmak istemiyorum; ama 

j duvarlarında gördüğümüz o kızıl yazılar, içeride gör
düğümüz tatbikatlar, bunu bu kürsüden millet adına 
bizi söylemeye mecbur ettiğini de üzülerek beyan et
mek isterim. Devlet Su İşlerine gidersiniz MTA'ya 
gidersiniz, tamamiyle militan, terörist; bugün Devleti 
yıkmak için mücadele eden ve Devletin de onların 
başını ezmek için gayret sarf ettiği o anarşist grupla
rı görürsünüz. Bütün bunlar tesadüfi olarak o kad
rolara yerleştirilmiş değildir. Her şeyden önce Ba-

I kanlıkta bu kadroların süratle temizlenmesi lazımdır. 

24 Ağustos 1978 tarihinde Devlet Su İşlerinde ya
pılmış olan TÖB - DER'in bir kongresini ibretle tek
rar ederek hatıralarınızı tazelemek isterim ve Ba
kanlığın ne denli bu görüşlerin esiri olduğunu ve bu 
görüşlerin arenası haline getirildiğini ifade etmek ba
kımından, hepinizin tekraren bilmesinde fayda gö
rürüm. 

I TÖB - DER'in bir kongresi yapılıyor ve o kong
rede Türk milli eğitimine hizmet amacıyla değil, Dev
let Su İşlerinin konferans salonunun tahsis edilmesi; 
orada acaba kendilerine tevdi edilecek, teslim edi-

I lecek, ilim ve irfan verilmek suretiyle yetiştirilecek 
I körpe dimağlara, Moskova yanlısı Stalin'ci eğitim 
I mi, yoksa Mao yanlısı Çin'ci eğitim mi yapılsın di

ye, oraya gelmiş olan öğretmenlerimiz birbirleriyle 
I neredeyse kıyasıya mücadeleye giriyor. Solun 13 

fraksiyonu Devlet Su İşlerinin o toplantı salonunda 
I toplanıyor ve birbirlerine girmelerine polis, hatta 
I komando birlikleri mani olmaya çalışıyordu. 

1 İşte, hizmet yapacak olan bir müesseseyi böyle-
I sine maksatlara tahsis eden Genel Müdürü, idareyi, 
I Bakanım* Türk Milleti adına burada kınadığımızı 

ifade etmek isteriz. Bizim mücadele etmek istediği
miz hu. Duvarlarına bakınız, kıpkızıl yazılar; «Kur-

I tuluşa kadar savaş.» Halbuki o müessese yıllardan 
beri savaşını veriyor. Herkesin bildiği bir savaşı ve
riyor, Türk Milletine hizmet etmek için, Türk köy
lüsüne suyu götürmek, Türk endüstrisinin muhtaç ol-

I duğu enerjiyi temin etmek, Türk şehrinin içmesuyu-
I nu, kanalizasyonunu yapmak ve onların toprak ve 
I su kaynaklarını Millet adına değerlendirmek için va-
j zife veriyor ve başarılı da olmuş. Yıllardan beri po-
I lftika girmemiş oraya; ama üzülerek ifade etmek is

terim ki, Umum Müdür, 10 ncu kattan aşağıdaki ar-
I şive, matbaaya kadar, elinde kâğıtlarla oradan oraya 
I dolaşıp deklarasyonları, bildirileri, işte o «Kurtulu-
J şa kadar savaş», «Kızıl güneş doğacaktır» hikâyesi 
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içerisinde Türk Devletine kasteden komünist militan
ların peşinde dernekler kuruyor ve bütün bölgelerde 
kurulduğu tarihten bu yana böylesine politika girme
miş olan o müesseseye politikayı sokuyor. 

MTA'da farklı mı? Orada da aynı. 
İşte mühim olan mesele, Türkiye'de Devleti ob

jektif ölçüler içerisinde çalıştırabilecek ve bu çalış
mayı Millet adına faydalı yapabilecek, ne şu par
tinin ne bu partinin adamı değil, Devletin adamını 
orada hizmete koyaiblecek bir görüşü ortaya koy
mamız lâzımdır ve zarurettir. 

Bir konuya daha değineceğim. Plan 'dedim, 
program dedim, para dedim; hepsi bulunabilir, 
ama hizmetleri başarıya götürecek, teknik kadro
lardır'. Bu müessese hakikaten Türkiye'nin en bü
yük teknik kadrolarını bünyesinde taşıyor. Bu kad
rolar bugünkü ücret sistemiyle, bugünkü enflas
yonun tahrip edici, Devlet ekonomilerini yıkıcı, de
ğil Devleti, hükümetleri düşürücü, bir aileyi ise 
çoktan talhrip edici olan, tesirlerinden, olumsuz et
kilerinden bugün hizmet gören bu teknik elemanları 
kurtarmak, onları rahat ve huzur içerisinde kendile
rini hizmete verebilecek bir ekonomik yapıya getir-. 
mekte büyük zaruretler vardır. Çünkü, hizmetlere ha
yatiyet verebilecek olan kadrolar bu teknik 
kadrolardır. Bunlara sahip olmadığımız müddet
çe bu kadrolar yerine bir daha konamaz ve yılların 
tecrübesini taşıyan ve bu tecrübenin içerisinde bü
yük bir feragatla fedakârlıkla Millete hizmet eden 
bu kadrolara sahip olmaya mecburuz. 

IBiraz sonra TEK. ile ilgili, Devlet Su İşleri ile 
ilgili birtakım görüşlerimi kısa zaman içerisinde arz 
ederken ifade edeceğim; o devasa eserlerin sahipleri 
bu arkadaşlardır, bu kadrolardır. Kendilerine, bu yıl
lardır fedakârane yaptıkları hizmetlerden dolayı, 
Adalet 'Partisi Grubu olarak şükran duygularımızı 
da ifade etmeyi bir vazife telakki ederiz. Bunun 
için Hükümetin, Bütçenin tümüyle Sayın Maliye 
Bakanının ifade ettiği, Devlet kadrolarında hizmet 
gören tüm memurları bugünkü hayat şartlarından 
kurtarabilecek ve onları kendi yaşamları içerisinde 
maddi birtakım imkânlara sahip kılabilecek tedbirle
rin alındığını, alınmakta olduğunu ve önümüzdeki 
günlerde süratle bunların karnıu personelinin huzura 
kaMiışfaibilmesi için birtakım ücret sistemlerinin getiri-1 

leceğini, hatta enflasyonun yıllık değişmelerini kar
şılayabilecek olan Eşel Mobil Sistemlini de getirmek 
suretiyle tüm kamu personelini; emeklisini, dulunu, 
yetimini huzura kavuşturabilecek, bugünkü hayat 

şartları içerisinde onları yaşayabilecek hale getire
cek tedbirlerin alınmakta olduğunu ve bunların yasal 
imkânlarla asgari geçim indiriminin vergiden muafi
yetini temin edecek yasal birtakım tedbirlerle en kısa 
zamanda değerlendirilebileceğini ifad eden Hükümet 
görüşleri ve Sayın Maliye Bakanın burada yapmış oldu
ğu açıklamaları büyük bir memnuniyetle kabul ettiğimi
zi ve önümüzdeki günlerde bunun kuvveden fiile-çıkar-
ken teknik personelin, bunun da ötesinde, hizme
tin değerlendlirümesii istikametinde, dünyanın, tüm 
tekinlik kaidrolaıra tatbik ettiği, demokratik ülkelerde 
tatbik ettiği eksrta ücret sistemi içerisinde bunun da 
değerlendirilmesinin yalpılmiasında zaruret olduğunu 
ifade etmek isterim. 

IMulhterem arkadaşlarım; 
Ülkenin gündeminde bulunan sorunlar, hiç şüp

hesiz ki, ehemmiyet sıralarına göre anarşi, enflasyon, 
enerjilidir. Bu 'itibarladır ki, Enerji Bakanlığının Büt
çesi özel bir önem taşır. iBİrinci ve 'ikinci konular 
bugünkü bütçe müzakeresiyle ilgili meselelerimizin 
dışında kalıyor; ama bunlar sağlanmadan enerji politi
kalarının istikrarlı ve geçerli bir şekilde tatbik edil
meleri, uygulanmaları da mümkün değildi. Görüşleri
mizi ve konuşmalarımızı, temennilerimizi anarşiriin ve 
enflasyonun bertaraf edildiği varsayımı üzerine inşa 
etmek suretiyle meselelere yaklaşmak istiyorum. 

Malumları olduğu gibi, enerji deyince, evvela 
elektrik ve Türkiye'deki sıkıntı dolayısıyla, dış tediye 
muvazenemize olumsuz etkileri sebebiyle petrol ve 
bunun arkasında da tarıma dayalı birtakım hizmetleri 
ihtiva eden Devlet Su İşlerinin toprak ve su kaynak
larını gelişt'irmesiyle ilgili konular gelir. 

İlkönce maruzatıma kısaca elektrik enerjisinden 
başlamak istiyorum. 

'Dünyada bilinen enerji türleri hiç şüphe yok ki, 
şöylece sıraladığım silsile içerisinde hükümetlerin, 
devletlerin dikkate aldığı kendi sosyal ve endüstriyel 
sahadaki hizmetleri sahasında faydalandığı kaynakları 
teşkil ediyor. Birincisi, hidrolik kaynaklar, ikincisi, 
termik kaynaklar, Üçüncüsü, petrole dayalı fuel-oil, 
motorin, gaz türbinleri, nükleer santrallar, biyogaz-
dan enerji üretimi, güneşten enerji üretimi, rüzgâr ve 
denizin «Gel - git» dediğimiz med-cezir hadiselerinden 
faydalanmak suretiyle enerji üretimi ve jeotermal 
enerji üretimidir. 

Bu enerji kaynakları içerisinde Türkiye acaba 
hangilerini kullanmaktadır ve enerji politikalarımız 
içerisinde hangilerini planlı dönemde öngörmüşüz, 
plansız dönemde enerjinin bu konudaki görüş ve uy
gulamaları neler getirmiştir?... 
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Çok değerli senatörler, 
Türkiye'de 1950*den önceki bir enerji politikasının 

varlığından bahsetmek mümkün değil. Türkiye'de 
1950'lere geldiğimiz zaman, elde etmiş olduğumuz 
enerjinin tümü 760 milyon kilovat saat sadece termik 
santrallerden, küçük bölge santrallerinden ve 30 mil
yon kilovat/saat de hidrolik santrallerden elde edil
mekte ve dolayısıyla enerjinin sanayileşmemiş bir ül
kenin yapımı içerisinde büyük çapta üretimi yapı
lamamış ve bu konuda da ne hidrolik, ne de termik 
bakımdan geniş bir planlama projeksiyonu ele alınma
mış ve dolayısıyla demin arz ettiğim gibi, Türkiye'nin 
tüm enerji miktarı 790 milyon kilovat/saat olarak 
kalmıştır. 

Bu 'itibarla geçmiş dönemi, Cumhuriyetin 27 yıl
lık. dönemini enerji politikaları bakımından, diğer sa
nayileşme ve ekonomik büyümeye muvazi olarak dur
gunluk ve hareketsizlik döneminin ifadesi olarak gör
mek lazımdır. 

Asıl enerji politikaları 14 Mayıs 1950 yılında De
mokrat Partinin iktidara gelmesiyle birlikte başlar. Bu 
dönem içerisinde sanayileşmek ve karma ekonominin, 
1961 Anayasasının öngördüğü karma ekonomi düzeni
ne, o zamanın ekonomik yaşantısı, vakaları içerisinde 
o devrin hükümetlerin ortaya koymak suretiyle libe
ral ekonomiden, karma ekonomi sistemine kayarı bir 
görüş içerisinde memleketin gerek Devlet kaynakla
rını, gerekse özel sektörün 'imkânlarını, sermayesini ve 
kabiliyetlerini değerlendirmek suretiyle yeni bir ham
le başlamıştır. Çimento sanayiinde, şeker sanayiinde, 
kâğıt sanayiinde, çelik sanayiinde ve Türkiye'nin kal
kınmasının ana unsurları olabilecek olan altyapı sana
yiinde, imalat sanayiinde, montaj da olsa Türkiye'de 
yeni bir hareket dönemi 'başlamıştır. Bu dönem içeri
sinde enerjiyle ilgili politika kendi kendine ağırlık 
kazanmaya başlamış. Çünkü, sanayinin muhtaç oldu
ğu en büyük unsur elektrik enerjisidir* 

Bu devirdeki politikayı şöyle özetleyebiliriz: 
Üretim, dalma tüketimin önünde gitmiştir. 57 yıl

lık Cumhuriyet hükümetleri dönemi içerisinde üre
tim - tüketim trentlerine bakınız. Türkiye'de elektrik 
bakımından en çok enerji üretiminin ihtiyacın önünde 
gittiği bir dönemi 1950 ile '1960 olarak görebilirsiniz. 
% 6 küsur civarında olan talebi, % 9 civarında bir 
artışla Türkiye'de önde götürmek mümkün olabil
miştir. 790 bin kilovat/saat olan enerji, 1960'larda 
2 milyar 800 küsur milyon kilovat/saate gelmiş ve 
mevcudun üzerinde artma gösterilmiştir. Sanayileşme 
Türkiye'de % 4,6 civaruida artarken, enerjideki geliş

me ise c/c 22 civarına doğru artmıştır. Biri, diğerini 
çok daha gerilerde bırakacak şekilde ilerlemiştir. 

O halde, başarılı bir tatbikattan geçmiştir. O za
manda Hirfanlı Barajı yapılmış, Seyhan (Barajı ya
pılmış, hidrolik santraller Türkiye'de Sarıyer'den 
sonra Kemer, Demirköprü santrallerinin devreye gir
mesiyle kendi öz kaynaklarımıza dayalı ve bugün mü
nakaşasını yaptığımız öz kaynaklara, milli kaynaklara 
dayanmayan bir enerji politikasının varlığından bahse
dilen ve çoğu kez politikanın polemik konusu haline 
getirilmek suretiyle istanbul'un ve izmir'in, Ankara' 
nm kaldırımlarına kadar düşerek, ellerinde döviz, 
«(Milli enerji politikası», «iKeridi petrolünü kullan», 
«Kendi petrolünü değerlendir gibi birtakım anarşiye 
vesile olabilecek sloganlarla Türkiye'nin enerji politi
kasını ve dolayısıyla normal mütearifede memleketin 
milli menfaatlerine uygun görüşler içerisinde uygu
lanan ve başarıya doğru giden enerji politikalarını bu 
istikametten saptırmaya matuf gayretler olmuştur. 
Petrol Kanunu bu münakaşaların ve mücadelelerin so
nunda gelmiştir; ama b îraz sonra arz edeceğim gibi, 
geçmişteki 6326 sayılı Petrol Kanununun Türkiye'ye 
getirdiği imkânların çok daha gerisinde kalmıştır. 

O zaman büyük imkânlar sağlanarak, demin arz 
etmiş olduğum gibi, hakikaten, cidden enerjide geliş
meler sağlanmıştır. 

ikinci dönem, 1960'dan sonra 1979'a kadar gelen 
enerji politikaları dönemidir. Bir noktayı daha arz et
meden geçemeyeceğim. 1960 ihtilaline kadar termik 
santrallarda da, Tunçbilek ve Seyit Ömer santrallarının 
değerlendirilmesiyle ilgili girişimler de yapılmıştır. Sa
dece hidrolik kaynaklara değil, Türkiye'deki enerji 
politikasını gerek termik; yani kömüre dayalı, gerek
se hidrolik kaynaklara dayalı bir öncelik içerisinde de
ğerlendirmiştir. O zaman ihtiyaçtan çok daha fazla ol
duğu için enerji ve geçmiş hükümetler bu politikayı 
ileride sanayileşen Türkiye'nin ihtiyacını daha önceden 
görmek suretiyle, o devrin hüküm etlerimin mesuli
yetlerini taşıyanlar büyük yatırımlara girmişler, o za
manın çapı içerisinde sınırlı ve mahdut olan mali im
kânlar ve teknik imkânlar sebebiyle hakikaten Türki
ye'de o yapılmış olan büyük hizmetler cidden takdire 
şayan olmak gerekir. Türkiye'de bir Gebere Barajı, 
bir Çubuk Barajı ve Sarıyar Barajından başka, «Ba
raj adını sadece litaratürde gören bir memlekette ba
raj yapmaya başlamışız. Hirfanlı, Demirköprü, Kesik-
köprü, Kemer barajlarının temelleri atılmış, Konya 
Ovasında bir sürü barajlar; Apa, Altınapa, May, Sille, 
Ayrancı Barajları yapılmış. Bütün bunlar Türkiye'de 
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aşağı yukarı sadece teknik bakımdan, teorik bakım
dan bilimi hayata uygulayabilecek fiili yatırımlar ol
muş; Tunşbİlek yapılmış. Ne acıdır ki, 1960 İhtilalin
den sonra bu enerji politikaları içerisinde Türkiye'ye 
hizmet eden insanlar, fazla enerji üretecek şekilde 
fuzuli yatırım yaptı diye mahkemelere gitmiş ve o 
santrallar 1,5 yıl, bugün milli enerjiyi, başarısız oldu
ğunu iddia ettiği enerji politikasını tenkit edenlerin 
tahrik ve teşvikleri yle 1,5 yıl o Tunçbilek Sanitrallan 
kapalı kalmıştır, 

Asıl mesele memleketin menfaatlerine uygun ola
rak hareketin kimin tarafından yapıldığını ve memle
kette hizmet maksadıyla yapılmış olan gayretlerin, ça
lışmaların, politikaların hangi siyasal mahrekler tara
fından istismar edilerek doğrultusundan saptırıldığını, 
bundan daha açık ve müdellel bir ifade bulmak müm
kün değil. 

Santral yapıyorsunuz, santralı kapatıyorsunuz. 
Şu sıralarda oturan bir Sayın Enerji Bakanının ifade
sine de geleceğim, onu da söylemeden geçmeyeceğim. 
Bu Santralı yapanları hem mahkûm ediyorsunuz, mah
kemeye veriyorsunuz, hem de o santralın kapısına ki
lit vuruyorsunuz... Dünyanın hiç bir yerinde, Ugan
da'da dahi böyle bir görüş hâkim olamaz ve olmaması 
lazım. 

(BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, sürenizin bit
mesine 5 dakika kalmıştır efendim. 

AP GRUBU ADINA KAZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — 45 dakika efendim... 

BAŞKAN — Anlamadım efendim. 
AP GRUBU ADINA KAZIM KARAAĞAÇLI

OĞLU (Devamla) — 15 dakikalık süremi de kulla
nayım. 

BAŞKAN — 5 daJkikanız kalmıştır, mümkün de
ğil efendim., 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — Ne kadar efendim 'surem?.. 

'BAŞKAN — Yarım saattir efendim. 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI

OĞLU (Devamla) — Oldu efendim. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Bir konuyu daha arz edeyim. 1971 Bütçesi müza

kerelerinde Cumhuriyet Halk Partisinin bir temsilcisi 
(Ki, sonra 12 Mart sonunda iktidara geldi, sayın 
arkadaşımız Bakan oldular. Dikkat buyurun, icraya 
geliyor, Bakan olacak olan İbir arkadaşımızın parti 
görüşü.); «iBu 'kadar elektrik enerjisini ne yapacaksı
nız?.. Toprağa mı vereceksiniz?..» demek suretiyle bu 
kürsüden zapta geçen görüşleri savunuyorlar ve bu

gün de diyorlar ki, «Milli kaynaklara dayanmayan bir 
görüş içerisinde fuel - oil'e dayanan, petrole dayanan, 
yabancı kaynaklara dayanan enerji politikalarımı yü
rüttünüz.»/ 

Muhterem arkadaşlarım? 
'1960 yılından evvel petrolün bir varili 1,83 dolar

dı. 1960 yılında 2 dolar civarındaydı. Ambarlı 1, Am
barlı 2, Amlbarlı 3, Ambarlı 4 Türkiye'ye maksimum 
işletme esnasında 3 milyar 900 milyon kilovat saat 
enerji üretti. Bugün tümüyle 3 milyar 700 milyon ki-
lovatsaat üreten bu santralın yılda kullandığı fuel -
oit%ı miktarı 1 milyar 200 bin tondur. Günde 3 200 
ton kullanır. Türkiye'nin bugün 16,8 milyon ton ka
pasiteyle rafinerilerinde ürettiği ürünün miktarı ise 
6,5 milyon tondur. Türkiye'de tümüyle 4,7 milyon ton 
civarında ve 'rakamını da 'ifade ediyorum, '% 20 ci
vanında bir fuel - oil'e dayalı enerji üretilir. % 46'sı 
hidrolik kaynaklara, % 216 küsuru linyite dayalı, ı% 5'i 
taşkömüre, % l ^ alüminyum tesislerindeki motorine 
dayalı üretim tablosunu teşkil eder. Demek İki, bu
gün Türkiye'nin ürettiği rafinerilerinde kullanmış olan 
petrolün fuel - oiPimıi satma yerine Türkiye'de kul
lanmayı ve bu suretle sanayinin amaline, hizmetine 
vermeyi mi yeğ tutmak lazım, yoksa sayın arkadaş
larımın dediği gibi Türkiye'yi karanlığa boğmak, en
düstriyi atıl hale sokmak için enerjiyi mi kısıtlamak 
lazımdır?.. 

Sebebi ise, malümâliniz her şey şartları içerisinde 
değerlendirilir. O zamain çok ekonomikti. O zaman 
13 kuruşa malolan ibir fuel - oil'e dayalı santralda 
kilovat - saat maliyetine dayanan bir santralın yapıl
ması iki »senede en geç olarak hizmete girebiliyordu.; 
Süratli kalkınan bir Türkiye vardı. Hidrolik kaynak
larda maliyet 9 ila 10 kuruş civarındaydı. İkisinin ara
sında (büyük bir fark yoktu. Kaldı ki, elektrik enerji
leri gelişmiş ülkelerde dalhi dizele ,fuel - oil'e dayalı 
santrallarla takviye edilir. Hidrolik santraların pond 
zamanlarındaki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ye
dekte durur, arızalarda yedeğe girer. Bütün bu sant
rallar hepsi biteviye çalışmak suretiyle hizmet gör
mektedirler. Bulgun Türkiye'de !% İ l civarında hid
rolik kaynaktan faydalanmaktayız ve bu kaynaklarla 
ilgili yatırımlar da geçmiş hükümetler tarafından ele 
alınmıştır. 13 tane ihidfolik santral devreye girmek 
için inşa hal'indedir. (Bunların dışında 11 tane de ter
mik santral yine hali İnşadadır. Termik sanftralarm 
inşaatı bittiği zaman 19 milyar 600 milyon kilovat-
isaatlik enerji üretilecektir. Hidrolik santrallar ise 
24,5 milyar kilovat/saat civarında bir enerjiyi Türki-
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ye'nin 'hizmetine verecektir. 1985'lere doğru sarkan ' 
ve geçmişteki iki yıl layık ı veçhile ehemmiyet atfedil
memek suretiyle gerek yatırım bakımından, gerekse 
idari bakımdan yakın ilgi göremeyen hu hizmetler ma
alesef birkaç şene geriye atmak suretiyle devam et
mektedir. Bunların en başında gelen Elbistan Afşin 
Santralıdır. 7,8 milyar kiloVat/saatlik enerji üretecek 
olan bu tesisin 30 milyar civarında maliyeti vardır. 
Bugün halen % 50 civarında bir yatırım yapılmıştır. 
Dört ünitenin ibirinci ünitesi 1980\Ie devreye girmesi 
lazım gelirken 2 milyar kilovat/saat cîvarırida {Ki, 1 
milyar 950 milyon kilovat/saat eder) bugünkü Tür
kiye'nin elektrik açığını karşılayacak niteliktedir. 

Kaldı ki, bugün dövizle Bulgaristan'dan ve Rus
ya'dan 1979 yılında 1 milyar 55 milyon kilovat/saat 
enerji almışım, 1980'de de 1 milyar 350 milyon kilo
vat/saat enerji alacağız. Bunların'hepsini dövizle öde
yeceğiz. Geçmiş fiyatlara göre Rusya'dan 101 kuruş, 
Bulgaristan'dan aldığımız enerjiler de '156 kuruş ei-
vannda'dır. Bugünkü devalüasyonla bunlara % 48 
nispetinde artırdığınız takdiride bunların maliyetleri 
de Türk ekonomisine döviz olarak inikas edecektir, 
'Halbuki 'bir tek Afşin Elbistan'ı devreye sokmakla bu 
meseleyi halletmek mümkün olacaktı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sulamalarla ilgili Devlet Su İşlerinin büyük bir j 

devasa yatırımı vardır. Türkiye hükümetlerinin ta- [ 
rihi boyunca yapmış olduğu yatırımların en büyüğü- f 
nü teşkil etmektedir. i 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, lütfen.... 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI- j 

OĞLU (Devamla) — Bağlayacağım. i 

776 milyar lira toplamında olan enerji ve sulama ı 
sektörlerini kapsayan 26 milyar 645 milyon kilovat j 
saat enerji üretecek, 2 milyon 30 bin hektarlık araziyi \ 
sulayabilecek olan bu tesisler 1976 yılında başlamış J 
bulunmaktadır. Bunların halen tünel inşaatları 1 6C0 
metre bir tarafta, 1 500 - 1 600 küsur metre bir ta
rafta olmak üzere 3 200 metre civarında bir kısmı 
açılabilmiştir. 26 kilometrelik Urfa tünelinin ve bu 
tünelle Urfa Haran ovalarına büyük çapta Fırat m su
ları akacak ve bu sahalar 'sulanacaktır. 

BAŞKAN — Tabii bağlıyorsunuz?.. 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI

OĞLU (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
IBu devasa eser iki yılda ilgisizlik yüzünden maale

sef olduğu yerde kalmıştır. Bu 1980 bütçesiyle sanı
rım ki, önümüzdeki aylarda 50 bin hektarlık bir kıs
mı ihale edilecek, 1(10 bin hektarlık bir kısmı üze

rinde de çalışmalar devam etmektedir. Bunun tüm dış 
kaynak ihtiyacı, bu projenin büyüklüğünü ifade et
mek için arz ediyorum; 6 milyar 900 milyon dolar 
civarındadır. Enerji sektörü için 3 milyar 255 milyon 
ve sulama tesisleri için de yine 3 milyar 500 milyon 
civarında bir dış kaynağa ihtiyaç vardır. Cumhuriyet 
tarihinin en büyük eseridir. 10 - 15 senelik bir periyot 
içerisinde gerçekleştirilecek olan bu projeyle Türkiye 
gerek tarıma, gerekse yeraltı, yer üstü imkânlarına da
yalı olan büyük bir endüstrileşmeye sahip olacaktır 
ve bu bölge, bugün 3 milyon 700 bin kişi yaşayan 
bu bölge Türkiye'nin en kalabalık mıntıkası haline 
gelecektıV. 

Bu hizmetler hep geçmiş iki yılın ihmali sebebiyle 
olduğu yerde kalmıştır. Karakaya Barajı bunların 
içerisindedir. Dış kredisi (temin edilmiş; ama iç fi
nansman imkânları temin edilememiş ,dış krediyi al
mak için % 10 avanslar yatırılamamış ve dolayısıyla 
bu inşaatlar olduğu yerde kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Başkan zamanımın bittiğini söylüyor. Pet

rolle ilgili birtakım görüşmelerimiz vardı, diğer ko
nularda da maruzatta bulunacaktım. Fakat fırsat ol
madı. Şu konuyu ifade etmek isterim. 

Hakikaten teknik bakımdan gelişmiş olan bu Ba
kanlığın Türkiye'nin dış tediye muvazenesine olum
lu yönde katkısı bulunabilecek bir konudan bahsede
rek sözlerimi bağlayacağım. 

Arap ülkelerinde ve komşularımızda, Orta Şarkta 
geniş çapta müteahhitlik hizmetleri yapılmakta ve 
su çalışmaları, baraj çalışmaları sulama tesisleri in
şaatları devam etmektedir. Buraya Yugoslav'ından, 
Yunanistan'ından, Kore'üs ine kadar tüm devletlerin 
teknik kadroları bu mıntıkalara sızmış ve memleketle
rinin dış tediye muvazenesine olumlu yönde katkı ya
pabilecek dövizleri memleketlerine aktarma imkânla
rını bulmuşlardır. Devlet Su İşleri de Libya'da, sanı
rım Suudi Arabistan'da bir yerde çalışma imkânları
nı bulmuştur. 'Bu yetişmiş kadroları tümüyle değer
lendirebilecek yasal imkânlarının icap ediyorsa Hü
kümet kararnameyle dahi olsa bu mıntıkalarda bu 
büyük tecrübe potansiyelini değerlendirmek suretiyle 
Türkiye'ye ekonomik bakımdan sıkıntı çektiğimiz dö
vizin getirilmesine imkân ve fırsat verilmesi lazımdır. 
Bunda zaruret vardır. Bugün Kore'ye girmiş olan 
16,5 milyar doların büyük bir kısmı bu hizmet sektör
lerinden girmektedir, Türkiye'nin ise sadece ihracat
tan 2 milyar 200 milyon dolarlık bir geliri vardır. Bu 
bakımdan bunun da dikkatle ele almak lazımdır. 
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Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Herhalde za
manınızı suiistimal ettim. 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Kara-
ağaçlıoğlu, estağfurullah zevkle dinledik efendim. 

AP GRUBU ADİNA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — Sağolun, çak teşekkür ederim. 

Sözlerimi burada 'bağlarken Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı Bütçesinin Millete, Devlete hayırlı, 
uğurlu olmasını ve geçmiş yıllardaki dinamizmini ka
zanarak Türk kalkınmasına hizmet etmesini, Türk 
toplumuna güzel hizmetler vermesini gönülden diler, 
hepinizi şahsım ve grubum adına saygıyla selamlarım. 
(AP «ıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İle

ri, buyurun. 
CHP GRUBU ADİNA ABDULLAH EMRE İLE

Rİ (Niğde) — Sayın Başkan. Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 'görüş
lerimizi sunmak için huzurlarınızdayım. Sizleri saygı 
ile selamlıyorum. 

Gerçek odur ki, içinde bulunduğumuz son derece 
bunalımlı ortamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler normal zaman
lardaki boyutlarının çok ötesinde bir anlam taşımak
tadır. Türkiye bugün bu Bakanlığın görev alanına gi
ren temel konularda darboğazın da ötesinde, tam bir 
açmaza sürüklenmiş bulunmaktadır. 

.Birbiri ardına kapanan fabrikalar, büyük ölçüde 
üretim düşüşü, yurdun her yanında durma noktasına 
varan ulaşım, çalışamayan hastaneler, kış mevsimi
nin ağır geçmesi gerekçe gösterilip aslında katı ve sıvı 
yakıt yokluğundan Cumuriyet tarihinde ilk kez ara 
verilen eğitim, tüm Türkiye'de ısınamayan halkımız 
ve ısınamazken, kışın soğuğunu ölmeden ya da dert 
sahibi olmadan atlatabilmenin kaygısını çekerken, kor
kunç zamlarla yanan, kavrulan halkımız... 

İğneden ipliğe, akşamdan sabaha gün günü ara
tır ölçülerdeki fiyat artışları... 

Bir gün sonra ne olacağının kestirilemediği bir 
ekonomik kargaşa selinde sürüklenen Türkiye in
sanı.. 

1979 yılını; «Dertlerin temeli bu Hükümettir, ibu Hü
kümet gider dertler biter» edebiyatı ile süsleyip, Ece-
vit Hükümetinin görevden ayrılması ile kurulan yüz 
günlük reçeteli Demirel Hükümetinin reçete süresi 
dolmadan «Derdin iyisi ölmektir» atasözüne uyarak 
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I dertleri bitirme noktasına yaklaşmış olan halkımız... 
Kaz güdemeyenlerin yönetiminden kurtulmuş ve 

fakat 'belki de ancak kaz gidebileceklerin elinde, ge
leceği her geçen gün daha da bel irsi zleşen Türkiye... 

I Sayın senatörler; 
I Elbette bu sözlerimin ya da serzenişlerimin muha

tabı sadece ve doğrudan Sayın Bakan değildir. Kaldı 
I ki, kişiliğine saygımın ötesinde Bütçe Karma Komis-
j yonunda belirttikleri gibi, günde dört beş saat dinle-
I nebilmenin ötesinde sürekli çalıştıklarına da inancı

mız tamdır, 
I Kolay değil, tankeri kazasız belasız Ümit Burnu' 
I ridan dolaştırıp getirmek, vagonlarda donduğu için dağı-
I tılamayan kömürleri kırdırmak, korsan tankerlerle uğ

raşmak, hamalından kömür taşıyan şoförüne kadar 
I binJbir türlü sorun. Resmi, özel, her konuttan açı-
I lan telef onlardaki yakıt istemlerine yanıt vermek. 
I Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından kömür tevzi 
I memurluğuna kadar uzayan çileli bir serüven. Bu ka-
I dar işi başarmak ya da Sayın Demirerin deyimi ile 

bu kadar kazı gütmek gerçekten kolay değildir. Üste-
I lik Sayın Bakan, bu kadar yoğunlaşmış sorunlarını 
I ağının içinde yarışmak ve ilerlemek zorunda. Gerçek-
| ten de çok uğraşıyor, çabalıyor; ama ne çare ki, yarış 
I yarış, aldığın mesafe bir karış. Hatta o bile değil. 
I 'Bunda tümüyle ve sadece Sayın Bakanı suçlayanla -
I yız; çünkü ülkemizin bugünkü bunalımı uzun süre uy-
I gulanan yanlış politikaların eseridir. Gerçekten bu 

tabloyu son 30 yıllık demokratik yaşamımızın 25 yılı-
I na doğrudan egemen olan siyasal zihniyet ve onun 

uygulamaları hazrılamıştır. Hele 'son 15 yılın 12 yıla 
I yakın bölümünde ülke yönetimini elinde bulundur

muş olan Adalet Partisi ve başta Sayın Demirel bu 
ağır faturanın müsebbibi ve sorumlusudur. Sa-

I yın Demirel ve Adalet Partisi bu ağır fa-
I turanın her bölümünde ve her aşamasında im-
I za sahibidir. İç politikadaki ustalıkla kullandığı kür-
I sü edebiyatı ile bu gerçeği örtemez. Halk kMeleri-
I nin bilincinde kargaşa yaratarak belki bir süre san

dıktan çıkmayı başarabilir; ama bu ona sorumluluk-
J larını başkalarına aktarma olanağını vermez. Çünkü, 
I bu faturaların alacaklıları vardır ve bellidir. 1977 so-
I nunda devrettiği 20 milyar dolara ulaşan dış borçlar 
I vardır. Sayın Demirel Hükümetinde petrole dayalı 
I hale getirilmiş bir enerji politikası, bir ısınma paliıtü-
I kası, bir sanayi ve üretim politikası vardır. Sayın De

mirci'! n eli ile dışa bağımlılığı gittikçe artan kı^ır bir 
I üretim sürecine karşın Türk ekonomisinin kaldıra-
I mayacağı boyutlara ulaştırılmış bir tüketim toplumu 
j vardır. Gittikçe çığ gibi büyüyen dışsatım - dışalım 
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açığı vardır. Faturanın ağırlığının temeldeki neden
leri bunlardır. Bu nedenler Sayın Demire! Hükümet
lerinin eseridir. Onun için Sayın Demirel bütün bun
ları; yani kendi eseri olan sorumlulukları 22 aylık 
Ecevit Hükümetinin sırtına aktaramaz. Bu incir kü
fesi değildir ki, sırtından atı veresin. Her zaman 
unutkanlıkla malul olacağını sandığı hafızayı beşer 
de artık iyi kurmaktadır geçmişle bugünün aracında
ki bağı. 

Sayın Demirel ve Adalet Partisi, kendilerinin eseri 
olan ve yıllarca süren ekonomik, politik ve sosyal 
yanlışlarının sonucu olan anarşi, enerji, enflasyon ve 
döviz darboğazı canavarları ile şimdi kendileri karşı 
karşıyadırlar. Yazık ki, bu ağır yüklerin teri, yine 
geniş halik yığınlarının, işçinin, işsizin, köylünün, me
murun, küçük esnafın sırtından çıkmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümet, ekono
miyi düşürüldüğü bataktan kurtarmak için ciddiyetle 
uğraşırken Sayın Demirel kendi yönetimlerinin eseri 
olanı sıkıntıları ve darboğazları, dünü unutarak acı
masızca sömürebilmiştir. Kuyruk edebiyatı yapmış, 
esnafı kepenk indirmeye, şoförü kontak kapatmaya 
çağırarak isyan kışkırtıcılığı yapabilmiştir. Akarya-
kitsızlıktan ürünün tarlada kalacağını söyleyebilmiş
tir. 1979 Martında ekonomik kararlar açıklanıp ben
zinin litresi dokuz liradan 17 liraya çıkarıldığında De
mirel; «'Beş liraya malolan benzini 17 liraya satıyor
lar. Bunun adına aşırı kâr, ihtikâr, soygun denir.» 
diyordu. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ürünler tarlada 
kalmamıştır; ama bu yıl Trakya başta olmak üzere 
yurdun çeşitli yörelerinde çiftçiler akaryakıt yoklu
ğundan ürünlerini ekme olanağını bulamamışlardır. 
Gerçekte bazı sıknıtılar çekmiştir Türk köylüsü geç
tiğimiz yıl. Kuyrukta motorin beklediği olmuştur za
man zaman. Ancak gereksinmesi karşılanabümiştir 
zaman geçmeden. Ama bu yıl, ekilemeyen tarlalardan 
neyi kaldıracaktır Türk köylüsü; sormak gerekir Sa
yın Demirel'e?.. 

Trakya köylüsünün başına gelenin ülkemizin di
ğer yörelerinde de yaygınlaşmasından ciddi kuşkula
rımız var. Bu Türkiye için felâket olur. Sayın De
mire! lafazanlığı ile çözümlenemez bu sorunlar. Her 
şeyden özveride bulunarak, gerekli hazırlıkları şim
diden yapmak zorundayız bu konuda. 

!% 100'lerden, yerine göre % 1000'lere varan ve 
akla gelebilecek her şeye yansıyan zamlardan akar
yakıt da, benzin de nasibini aldı Demirel iktidarın
da Dünya petrol fiyatlarındaki yükselişin ve zorun
lu ölçüdeki devalüasyonun sonucu olarak Ecevit Hü

kümetinin yaptığı benzin zammına «Aşırı kâr, ihti
kâr, soygun» diyen Sayın Demirel'e ve Hükümetine 
soruyoruz şimdi: 

Madem ki, benzinin litresi o zaman beş liraya 
mal oluyordu, haydi diyelim ki, o günden bu yana 
OPEC kararlan ile, o kadar olmamakla beraber, lit
resi on lira oldu. IMF'in ve Amerika'nın istediğinin 
bir katı kadar fazlası ile yaptığınız % 50'lik devalü
asyonun yansımasını da koyalım üstüne, etti 15 lira 
benzinin litresi. Peki litresi 15 liraya malolan benzin 
22 liraya satılırken buna ve diğer petrol ürünlerine 
tekrar ve kıyasıya zam yapmanın adına ne diyelim 
şiirdi? «Aşırı kâr, ihtikâr, soygun» deyimleri tara
fınızdan bize uygun bulunduğuna göre şimdi siz, si
ze layık olanını söyleyin, biz de yineliyelim. 

Ancak bütün bunların yanında Sayın Demirel 
Hükümetinin bir sözünü tuttuğunu da burada belirt
mek gerekir. Demirel; «Kuyruklar Halk Partisinin 
eseridir, alameti farikasıdır. Bunlar gider kuyruklar 
da biter.» derdi hep. Bunlar için de yüz günlük önem
li bir vade koydu Sayın Demirel. Gerçi bu vade bize 
göre çürük bononun vadesine benzetmektedir bir ba
kıma. Vadesi gelince ödenemeyen bono nasıl icraya 
düşerse, bu Hükümet de vadesi dolunca siyasal ta
rihte uygun olduğu yere gidecektir; ama bu arada 
olmayan mallar için kuyruğa girilmediğinden, kuy
rukları böylece kaldırmış olması da ibretle anılacak
tır uzun yıllar boyunca. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bütün bunları söylememizin nedeni, Sayın De

mirel'e laf yetiştirmek değildir elbet. Çünkü kendisi
nin bu konudaki ustalığına kimsenin diyeceği yok. 
Bize göre önemli olan, ekonomik bunalımın iki te
mel nedeni; döviz darboğazı ve enflasyonla mücade
lede enerji sorununun yerini, saptamak, bu noktaya 
naşı.1 gelindiğini görmek ve çözüm yollarını bulabil
mektir. 

Siyasal yaşamda karşılaştığımız haksız suçlamala
rı belli ölçülerde karşılamanın ve halkın, demagoji
ni i yanıltıcı etkisine kapılmam asına yardımcı olma
nın ötesinde kısır çekişmelerin ve sen - ben tartışma
sının sorunların çözümüne katkısı olmayacağına ke
sinlikle inanmaktayız. 

Şimdi, Türk ekonomisi, enflasyon, döviz darbo
ğazı ve enerji sorununun oluşturduğu üçgenin kısır 
döngüsüne düşmüş bulunmaktadır. Petrol, yıllardır 
uygulanan yanlış politikalar nedeni ile Türk ekono
misinin kaldıramayacağı ölçüde enerji üretiminde, 
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sanayide, ısınmada ve taşımacılıkta temel madde ha
line getirilmiştir. 

1973'lerde yıllık hampetrol ve petrol ürünlerine 
250 milyon dolar öderken, bu miktar 1974'te 850 mil
yon dolara, 1977"de ise 1 milyar 400 milyon dolara 
çıkmıştır. 1980'de bu miktarın 3 , 5 - 4 milyar dolara 
ulaşacağı hesaplanmaktadır. Bu, tüm dışsatım gelir
lerimizin iki katına varan bir miktar demektir. 

Gerek dışsatım gelirleriyle, gerek işçi dövizle-
riyle petrol dışalımını karşılayamayan, ayrıca dış 
borçların ağırlığı altında ezilen bir ekonomide bu 
durum bir yandan enerji darboğazına girmek, bir 
yandan da yeterince hammadde, ara mallan ve yatı
rım malları alamamak nedeniyle üretimin gittikçe 
düşmesi sonucunu doğurmaktadır. Üretim düşüşü, 
enflasyonu körüklemesinin yanısıra Devlet gelirleri
nin düşmesine, dışsatımın azalmasına ve döviz ge
lirlerinin düşmesine neden olmaktadır. İşte bu kısır 
döngü böylece sürüp gitmektedir ülkemizde. Hemen 
söylemek gerekir ki, bu döngü bir anda oluşmamış
tır. Biraz gerilere gidersek, Sayın Demirel'in 1965' 
lerdeki ilk Hükümet programında bir taahhütle kar
şılaşırız. Gerçekten Sayın Demirel orada, «Türkiye 
kısa zamanda petrol ihraç eden ülke haline getirile
cek» diyor. 

Aslında o yıllar Türkiye'de petrolün millileştiril
mesi tartışmalarının sürdüğü yıllardır ve Sayın De
mirel ilk Hükümetini kurduğu zaman böyle yakla
şıyordu bu önemli soruna; fakat acı gerçek o ki, 
aradan kısa değil, 12 yıllık bir zaman geçtikten son
ra 1965'te 3 milyon ton olan Türkiye'nin petrol üre
timi 1977'lerde 2 milyon 700 bin tona düşüyor. Hem 
de bu 12 yılın yaklaşık 10 yılında Sayın Demirel Baş
bakan... 

Sayın Bakan bu saptamamızı, petrol arayıcüığının 
serüveninden Komisyondaki gibi uzun uzun söz ede
rek yanıtlamak isteyebilir. Ancak, biz bu 12 yılda 
Demirel Hükümetlerinin tek ulusal kuruluşumuz olan 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına yeterince ola
nak sağladığı kanısında değiliz. 

Söz buraya gelmişken Sayın Demirel'in bu ku
ruluşun 160 milyar lira zararı olduğuna dair iddiası
na değinmekte yarar görüyorum. 

Bu konuda yetkili kişilerden aldığımız bilgilere 
göre, bu kurumun Ecevit Hükümeti görevden ayrıl
dığı zaman toplam zararının 15 milyar lira dolayında 
olduğu görülmektedir ve bu çevrelerce belirtilmekte
dir ki, Sayın Demirel 1980 yılında petrole ödeyeceği
ni hesapladığı 4 milyar dolarda son ağır devalüas

yonla meydana gelen her dolardaki 23 liralık kur 
farkı toplamı olan 92 milyar lira ile, OPEC karar
ları sonucu bu yıl petrol fiyatlarında artım yaratacağı 
tahmin edilen 50 milyar lirayı kurumun gerçek za
rarı olan 15 milyar lira ile birleştirerek 160 milyar 
rakamını bulmaktadır ve bunu yaptığı zamların ge
rekçesi olarak kullanmaktadır. 

Şayet bu veriler doğru ise, halen mevcut olmayan 
1980 yılında meydana gelecek olan bu zarar Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının sebep olduğu zarar 
değildir. Demirel Hükümetinin IMF'in isteğinin iki 
katına varan ölçüsüz devalüasyonundan doğan zarar
dır. Yani, sorumlusu bu Hükümettir ve zaten zamlar
la da ve de kat kat fazlasıyla halkın sırtına yükle
miştir bu zararı şimdiden. 

Demirel Hükümetleri 1965'lerdeki taahhütlerinin 
gereğini yapmamak bir yana, petrol sorununun dün
yadaki seyrini de yeterince ve gerçekçi bir yakla
şımla izlememiş ve değerlendirememiştir. 1970'lerden 
bu yana, özellikle 1973'ten beri hampetrol fiyatları 
hızla yükselmiş, dünya ekonomisini sarsan bir etken 
olmuştur. Gelişmiş ülkeler bunu ihraç ettikleri sana
yi ürünlerinin fiyatlarına yansıtırken ve dış ticaret 
alanlarında çeşitli koruyucu önlemler alırken, Tür
kiye hampetrole ödediği dövizin büyük ölçüde art
ması, hem de petrol dışındaki ithalatında artan fi
yatlar nedeniyle bu, gelişmeden iki yönlü ve ağır bi
çimde etkilenmiştir. Çünkü, Türkiye'de uzun yıllar
dan beri özellikle Demirel Hükümetlerinin politika
larıyla bir çok alanda olduğu gibi, enerjide, ulaşım
da, ısınmada petrole dayalı ve giderek daha çok dışa 
bağımlı bir süreç işletilmiştir. Bugün fuel - oil yok
luğundan kapalı kalan fabrikalar ve diğer pek çok 
sanayi kuruluşları o zihniyetin esendir. Isınmada 
fuel - oil'e özendirme yıllarca bir Devlet politikası 
olarak sürdürülmüştür Türkiye'de. 30 yıldan beri en 
pahalı taşımacılık olan karayolu taşımacılığında de
miryolları ve deniz ulaşımının ihmali pahasına ulusal 
kaynakların ölçüsüz harcanması halkımıza bir mucize 
olarak gösterilebilmiştir. Bunun hemen ardında mon
tajcılığa dayalı otomotiv sanayiindeki gelişmeyi zik
retmemek haksızlık olur gerçekten. 

- Sadece Ambarlı Santralı, biraz evvel Sayın Ka-
raağaçlıoğlu'nun dediği gibi, yılda 1 milyon tonun 
üzerinde fuel - oil tüketiyor. Yani, elektrik üretimi 
için su ve kömür kaynakları bu kadar zengin olan ül
kemizde ilaç için bulamadığımız dövizi akıtıyoruz 
Ambarlfnın depolarına. Durum bu iken, hâlâ 22 ay
lık Ecevit Hükümetini haksız yere suçlama, politika 
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sanatı olarak kullanılabilmektedir Türkiye'de. O za
man spot alım yapılmış, anlaşmalı hampetrol almak 
yerine ürün alınmış, bütün bunların sonucu 600 mil
yon dolar dolayında zarar edilmiş, fazla ödeme yapıl
mış. Bu, gerçekleri çarpıtan bir iddiadır aslında. 
1979'da gerçekten 232 bin ton civarında spot alım 
yapılmıştır. Buna karşılık 1977'deki spot alım mik
tarı 1 305 712 tondur. Şimdi tekrar başlanmıştır aynı 
yöntemlerle alım yapılmaya. Geçen Aralık ayında 
İPRAŞ'a Venezüella'dan getirtilen 58 bin ton dola
yındaki spot alımı burada zikretmek isteriz ve yine 
tespitlerimize göre, son zamanlarda Sovyetler Birli
ğinden, İran'dan ve diğer bazı ülkelerden ürün alımı 
için bağlantılar yapılmıştır. Kaldı ki, bir yandan 
programa koyduğu ilkeye göre «Ürün almayalım, 
hampetrol alalım» diyen Hükümet, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına ve Petrol Ofise dahi ürün 
ithali için izin vermekte tereddüt ederken, kıskanç 
davranırken, diğer yandan özel kesim için «Kendi 
yakıtını kendin bul» politikasını izleyebilmektedir. 

Gerçekten 14.1.1980 tarihli Hürriyet Gazetesin
deki «Döviz değerlendirilmesi» ilanında «İhracat fir
ması olarak yurda getirdiğimiz dövizleri 17 sayılı 
karara ilişkin esaslar çerçevesinde değerlendireceğiz. 
İsteklilerin P. K. 62 Beyazıt/İstanbul adresine baş
vurmaları» denilmektedir. 

Bu, karaborsaya kâr kapıları açan bir politikanın 
ifadesidir. Yani, bu içine girdiğimiz yeni rejimin 
yürekler acısı bir belirtisidir. 

Bu noktada ATAŞ konusuna da kısaca değinmek 
isterim. 

Ecevit Hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı olan Sayın Baykal, ATAŞ konusunun 1978' 
den önce devre dışı kalmış haliyle ve birikmiş so
runlarıyla birlikte ele almış ve köklü bir çözüm için 
son aşamaya getirmiştir. Denilebilir ki, sorun o gün
lerin bazı politik zorluklan nedeniyle çözümü tamam-
lanamadan kalmıştır. Ülke ekonomisine en uygun ol
duğuna inandığımız aynı yöntem sürdürülürse, bugün 
sonuca varmamak için bir neden yoktur. Bunu bek
lemekte ve umut etmekteyiz. Tersine davranış bize 
göre ülke ekonomisine zarar verici ve politik sorum
luluğu ağır bir davranış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Başbakan Sayın Demirel'in bir sözünü anımsata

rak konuşmamın bir başka bölümüne geçmek istiyo
rum. 

Sayın Demirel, «Bulunamayan enerji en pahalı 
enerjidir» demişti. 

Haklılık payı büyük olan bu söze göre, Türkiye' 
de şimdi en pahalı enerji dönemini yaşamaktayız ger
çekten. 

Kişi başına dünya ortalaması 1660 kilovat-saat 
iken, Türkiye'de bunun 96 kilovat/saat dolayında bu
lunması gerçeği tüm çıplaklığı ile göstermeye yeti
yor. 

Bunun yanı sıra enerji üretiminde bu en pahalı 
madde olan petrol 1979'da enerji üretimindeki % 
48,9'luk payına 1980'de % 50,4'e yükselmiş olaralk yer 
almaktadır. Buna 'karşılık, yurt içi kaynaklarımız olan 
linyit aynı iki yılda % 12,8 ve 15,2'lik oranı ile 
ikinci sırayı, hidrolik 'kaynaklarımız ise ancak % 7,7 
ve 7,4'le üçüncü sırayı almaktadırlar. 

1980'de toplam elektrik üretimimiz içte 23,5 mil
yar ve 1,6 milyar dışalımla birlikte 25 milyar kilo
vat/saat olabilecektir. Gereksinme ise, bugünden ya
pılan hesaplara göre en az 27 milyar kilovat/saat do
layında. 

Bu durumda enerji açığımız bu yıl en az 2 milyar 
kilövat/saafci buluyor. Bulgaristan'la 1 milyar kilovat/ 
saatlik anlaşma çalışmalarının herhangi bir arızaya 
uğraması sonucu çok daha ağırlaştıracaktır kanısında
yız. 

Hal böyle olunca, bu yıl elektrik kısıntısının ön
ceki yıllara göre daha çok olması kaçınılmazdır. Sa
nayide ve şehirlerde kısıntı toplamının 1,5 ila 2 mil
yar kilovat/saate ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Demek ki, renkli televizyon ekranının arkasından 
şimdiden görünen ve ikinci kanaldan dinlenen gerçek 
bu. Elektrik kısıntısının Bakanlar Kurulu kararıyla 
kaldırıldığını da bu yıl maalesef duyamayacağız gibi 
geliyor bize. 

Bütün bunlara karşın, bugün belirlenebilmiş re
zervlere göre Ülkemizin su kaynaklarından 100 mil
yar kilovat/saat ve linyit kömürü kaynaklarından 60 
milyar kilovat/saatin üstünde enerji üretim potansiye
li olduğunu Sayın Bakan da Komisyonda ifade et
mişlerdir ve bütün bunlar değerlendirildiği takdirde da
hi, 2000 yıllarında 200 milyar kilovat/saate ulaşacak 
talebe karşı, bütün bunların toplamı olan 185 milyarın 
üstündeki 15 milyarlık açığı kapatmak için başka kay
naklara da şimdiden yönelinmesi gereğini belirtmiştir. 
Bu görüşe katılmamak olanaksızdır. Ancak, 2000 yı
lına varmadan 100 milyar ve 60 milyarlık termik ve 
hidrolik potansiyel hiç değilse bugüne değin gereksin
memizi karşılayacak ölçüde de olsa niçin harekete 
geçirilmedi diye bir soru aklına geliyor insanın. Çün
kü, Ülikeıriizde uzun süre sürdürülen «Barajlar kıratlığı», 
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«santrallar mimarlığı» efsanesi hâlâ zihinlerde mev
cuttur, hem de söze başlayınca bu efsanenin 'kahrama
nı Sayın Demire], birden, üçten, beşten değil, 50 ba
rajdan birden bahseder. Sıraladığı rakamları izlemek
te güçlük çekersiniz. 

Peki, bütün bunlara karşın m sil olmuşta, gide
rek dünyada enerji hammaddesi olmaktan pahalı ol
duğu için çıkarılmış ve bir sanayi hammaddesi hali
ne gelmiş olan petrol Türkiye'de elelktrik enerjisinin 
hâlâ '% 50'sini üretir halde kalmış?... Neden suları
mız c/c 7'yi, kömürlerimiz % 12'leri, % 15leri aşa
mamış?... 

Bu konuyu biraz irdelemekte yarar görüyoruz sa
yın arkadaşlarım. Çünkü, dışa bağımlılığın petrol ve 
döviz darboğazının, enerji kıtlığı, üretim düşüşü ve 
enflasyon canavarının temel nedenlerinden biri bura
da yatmaktadır. Bu konudaki savsaklamalardan, ih
mallerden, ileriyi görmezlikten, başkalarını edebiyat 
yapmakla suçlarken lafazanlıkla ülke yönetmeyi aynı 
şey saymaktan 'kaynaklanıyor bu sorun bir yerde de. 
Gerçekte enerji alanında pek çok ve çeşitli projeler var 
ilgili kurumların elinde: yapılmış, yığınla, tomar to
mar. Ama doğru tercihler yapılmamış yıllarca. Yatı
rımları tutarlı tercihlere dayalı olarak odaklaştırma 
diye bir akılcı yöntem uygulanamamış. 1950'Ierden 
bu yana zamanında biten bir tek proje gösteremezsi
niz. 10 yıla varan gecikmeler oluyor çoğu kez. Oy-
mapınar Barajı 12-13 yıl gecikti. Tabii bu gecikme
lerin getirdiği büyük maliyet artışları, zaten dar olan 
kaynakların iyice sıkışması ve bütçelere konan sem
bolik rakamlar, bazılarında âdeta kokteyl ödenekleri 
mesabesinde. 

Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Ecevit Hükü
meti soruna bu anlayışla yaklaşmıştır, tercihlerini bu
na göre yapmıştır, yatırımları odaklaştırmıştır. Onun 
için Afşin - Elbistan Santralı 1300 megavath 1981'de 
devreye girebilecektir, Soma 330 megavatla bu yılın 
ikinci yansında, bizim başlattığımız Yatağan Santra
lı 420 megavatla 1981'de devreye girecektir. Her üçü
nün de tüm koşullara hazırlanmış olarak Demirel Hü
kümetine devredilmiştir, belirttiğimiz tarihlerde biti
rilmesi gereklidir. Takip edeceğiz. Gecikmeleri için 
bu Hükümetin muhtemel yanlışlardan başka hiç bir 
neden yoktur bugün ortada. 

Sayın Demlirel, Afşin - Elbistan projesini iki yıl 
geciktirdiğimizi iddia etti, «1979 yerine 1981'de dev
reye girecek.» dedi. Bu beyan gerçek dışıdır. Çünkü, 
1972 - 1977 yılları arasında 6 yılda sadece 5,640 mil
yar harcanan bu projeye 22 aylık dönemimizde 1978' 

de 6,055, 1979'un 10 ayında 5,5 milyar olmak üzere 
toplam 11,5 milyar lira harcanmıştır. Kaldı ki, 1973' 
deki ilk planlamasında 1979'da devreye girmesi ön
görülen bu proje için 1977'de Demirel imzalı yıllık 
programda 1981'de devreye gireceği yazılıdır. Bu, 
kendi geciktürmelerinin resmi kanıtıdır. Kaldı ki, o 
yöntem sürse idi, 1981'de de devreye giremezdi her 
halde^ Kreditör kuruluşların uzmanları eskiden bu 
projenin gidişine isyan ederken, bizim Hükümetimi
zin işi disipline edişi raporlarında «Mükemmel» di
ye saptamışlardır. Bu raporlar Sayın Bakanlıkta mev
cuttur. 

BAŞKAN — Sayın İleri, sürenizin dolmasına 5 
dakika kalmıştır, toparlamanızı rica ediyorum. 

CHP GRUBU ADINA ABDULLAH EMRE 
İLERİ (Devamla) — Her halde aynı geniş görüşlülük 
bizim için de lütfedilir. 

BAŞKAN — Hiç endişeniz olmasın efendim. 
CHP GRUBU ADINA ABDULLAH EMRE 

İLERİ (Devamla) — Yılda 20 milyon, ton linyit tü
ketecek olan bu projeyi böyle olumlu safhaya getiren 
ve bu iş için Almanya'da özel eğitimden geçirilen tek
nik kadroya reva gördüğünüz işleme de burada de
ğinmeden geçemeyeceğim. Tüm dürüst kamu görev
lilerine, yerine göre odacıya kadar uyguladığınız kı
yım işlemini burada da sürdürdünüz. Bu değerli ele
manları ecnebiler takdir ettiler. Onların kararlılığı ile 
yüklenici firma 1981 Ekim'i yerine Nisan'da teslim 
bâdını kabul etti; ama siz bu elemanları MHP yanlı
sı sendikanın baskısı ile darmadağan ettiniz, yazıktır. 

Şimdi Keban'a değinmek isterim arkadaşlarım. 
1960'larda 8 tribünlük olarak planlanan Keban, 1974' 
te 4 tribünle devreye girmiştir. Ancak siz, 1975, 1976, 
1977'de diğer 4 tribün için hiç bir sonuç alıcı girişim
de bulunmadınız. Ta ki. 1978'de bu 4 tribün olanak
ları Ecevit Hükümetince sağlanmış, siparişi ve tesel
lümü o Hükümet tarafından yapılmış olup, montaj 
devam etmektedir. Bu yıl bu 4 tribün hizmete girecek
tir. Sayın Bakan sadece ve huzurla açılış törenini bek
leyebilir, 

Oymapınar, Aslantaş, Hasan LIğurlu, Köklüce, 
Karakaya, Çayırhan, Kangal, Yukarı Çaitallağzı, ba
rajlar diye sayarız, hepsi yaklaşık 10'ar yıl gecikmeyle 
ve halen ne zaman biteceği belli olmayan bir süreç 
içerisindedir. Dünyanın neresinde görülmüştür; bu
nun iftihar edilecek ne yanı vardır?.. Bununla ben bu
günkü Sayın Bakanı suçlamak istemiyorum; ama 
Türkiye'nin temelindeki enerji sorununda uzun yıl
ların ihmalleri, yanlış seçenekleri ve yanlış uygula-
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maları sonunda içinde bulunduğumuz acı tabloyu be
lirtmek istiyorum. Her halde böyle giderse, o es kî 
zihniyetin devamı olmakta iftihar edilirse, yıllar son
ra da sadece bu isimleri saymakla ve ydlık kokteyl 
ödenekleri aıyrılmış olmakla yetineceğiz gffbi geliyor 
bize. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bu arada köy elektrifikasyonuna da kısaca değin

mekte yarar görmekteyim. Gerçekten köye götürülen 
elektrik uygarlığın en belirgin simgesidir. Halen elekt
riğe kavuşmuş 15 bin dolayındakü köyde tüketilen 
elektrik yaklaşık 500 milyon kilovat/saat dolayında 
olup, üretimin yine yaklaşık % 2'sine eşit durumda
dır. Bu hizmeti hızla geliştirmeliyiz. 

22 aylık dönemde köy elektrifikasyonuna yeni bir 
yaklaşımla hız verilmiştir. 15 yılda yaklaşık 11 000 
dolayındaki köye elektrik götürülmüş, 22 ayda 4 015 
köy elektriğe kavuşmuştur. Bu (başarılı bir sonuçtur. 
Bu hızın kesilmemesini, hatta olabildiği ölçüde artı
rılarak sürmesini dileriz. 

Denilebilir ki, verdiğiniz bu 4 015 rakamının için
de bizim zamanımızda projesi yapılmış, ihalesi yapıl
mış, yarıya kadar gelinmiş işler de vardır. Doğrudur, 
var. Şimdi de bizim aynı şekilde devrettiğimiz binler
ce ihalesi yapılmış, teslimatı yapılmış ve yürümekte 
olan köy elektrifikasyonu projelerimiz vardır arka
daşlarım. O bakımdan, bu 4 015 rakamını, bütün 15 
yılın 11 000 rakamına karşı 22 ayın 4 015 rakamını 
bir iftihar vesilesi 'olarak, Cumhuriyet Hükümetinin 
iftihar vesilesi olarak burada rahatlıkla belirtebiliyo
ruz. 

Değerli ark adaş! ar ı m: 
Konuşmamın bu noktasında bize göre önemli olan 

bir konuya dikkati çekmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın îleri, bir de bize göre önemli 

olanı ifade edeyim, süreniz dolmuştur. Ona göre to
parlanmanızı rica ediyorum. 

CHP GRUBU ADINA ABDULLAH EMRE 
İLERİ (Devamla) — Toparlıyorum efendim, zaten 
çok az kaldı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet yatı-
rımlanrım yaklaşık % 50'sini yürüten, o nedenle bü
yük iş kapasitesi olan bir Bakanlığımızdır. Bu bakım
dan, bu Bütçe vesilesiyle yine Hürriyet Gazetesinin 
13 Aralık 1979 tarihli sayısında yayınlanan bir duyu
rudan söz edeceğim. Bu duyuruda; yani müteahhitle
re duyuruda; «Bekleyen istihkak alacaklarınızı elve
rişli şartlarla ödeyebiliriz» deniliyor ve görüşmek is
teyenlere istanbul ve Ankara'da telefon adresleri veri
liyor. 

Ben başta Sayın Bakan olmak üzere tüm kamu 
görevlilerini tenzih ederek belirtmek isterim ki, bu 
ilanın altında yatan, hatta yatan değil insanın yüzüne 
sırıtan anlam nedir? Her şey bitti, Tahtakale merkez 
bankasını, gayri resmi sermaye piyasasını, ekonomiyi 
felç eden bin bir çeşit vurgun ağını hallettik, şimdi de 
her türlü siyasal araçları kullanarak iş bitirmeye ça
lışacak ve yüklenicilerin sırtından vurgun vuracak is
tihkak aracıları mı türedi? Hükümetin kuruluşunun 
daha birinci ayında bu ne cüret?.. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, bu Bütçe vesilesiy
le tümüyle Hükümeti bu konuda uyarmayı görev bi
liyor ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorunu cid
diyetle izleyeceğimizi belirtmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Simidi madenler konusundaki tartışmaya, özellik

le kömür konusuna değinerek konuşmamı toparlaya
cağım: 

Madenler ve petrol konusu Cumhuriyet Halk Par
tisinin eskiden beri son derece hassas olduğu bir ko
nudur. Bize göre yeraltı servetlerimizin her türlü çı
kar hesaplarından uzak olarak korunması ve değer
lendirilmesi ülke çıkarlarımızın kaçınılmaz bir gere
ğidir. Anayasamızın 130 ncu maddesi bu konuyu açık 
ve kesin hükme bağlamıştır. Tabii servetleri ve kay
naklarını özel hukuktaki mülkiyet kavramlarının ta
mamen dışında tutarak, doğrudan Devletin hüküm ve 
tasarrufu altına almıştır. Bunların aranması ve 
işletilmesi hakkını Devlete vermiştir. Anayasanın ge
tirdiği temel kural budur. 

O nedenle Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümet
te olduğu dönemde çıkarılan Yasanın iptali için açı
lan dava Anyasa Mahkemesince reddedilmiş bulun
maktadır. Bugünkü Hükümet çeşitli konularda oldu
ğu gibi. bu Yasayı da hedef alarak işbaşına gelmiş
tir; ama buna gücü yetmeyecektir. Böyle bir geriye 
dönüşü önlemek için tüm gücümüzle mücadele ede
ceğiz. 

Ancak, bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığının giriştiği uygulamanın talihsizliğini belirtme
den geçemeyeceğim arkadaşlarım: 

Yürürlükteki Yasaya göre Anayasa, Yasa ve Bakan
la! Kurulu kararı hiyerarşisinin dışında Bakanlık genel
gesiyle yasa yoluyla sağlanamayan 'bir amacı fiili durum 
yaratarak sağlamak olanağı yoktur. Bu tamamen Ana
yasa ve yasa dışı bir girişim demektir. Bakanlık bu 
genelgeyi geri almadığı sürece gittikçe ağırlaşan so
rumluluk altında kalacaktır. Bu genelge yasaya aykırı 
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olduğu kadar, Devletin ve halkın da zararına sonuç
lar yaratmaktadır gün geçtikçe. 

Çünkü, kamulaştırılan ocaklar daki dekapaj, yol 
yapımı, yükleme istasyonları çalışmaları gibi üretim 
artırıcı ve nakliyeyi sağlayıcı tüm çalışmalar durdu
rulmuştur. Tüm bu ters uygulamalar yapılırken, bir 
yandan da devletleştirme nedeniyle üretimin düştüğü, 
halkın kömürsüz kaldığı propagandası îşlenebilmek-
tedlif. Bunlar tamamen gerçek dışıdır. 

1979 geçiş yılı olmasına ve bazı aksamaların do
ğal karşılanması gereğine rağmen, üretim 1978'den de, 
1977'den de fazla olmuştur. Bunu biz söylemiyoruz, 
Devlet Planlama Teşkilatının bu Hükümet dönemin
de hazırlanan ve şimdi resmen herkesin elinde olan 
üretim gerçekleşmeleri dokümanı söylüyor. Nakliye
yi ve dağıtımı düzenli yürütemedliy seniz, bunun suçu
nu yasaya da. Cumhuriyet Halk Partisine de yükle
yemezsiniz, buna hakkınız yoktur. 

1977'deki 17 milyon metreküp dekapaja karşılık, 
devletleştirmeden sonra 90 milyon metreküplük de
kapaj ihale edilmiş, 70 milyon metreküpü fiilen so
nuçlanmıştır. Eğer gölge etmezse bu Hükümet 1980' 
lerde 40 milyon tona yakın linyit üretimi işten bile 
olmayacaktır arkadaşlarım. 

Bu arada taş kömürünün ısınmada kullanılması 
hakkındaki son derece yanlış bir politikaya da kısaca 
değineceğim: 

Biz bunu kesinlikle yasaklamıştık. Çünkü.... 
Sayın İleri, çok kısa rica edeceğim efendim. Lüt

fen. 
CHP GRUBU ADİNA ABDULLAH EMRE 

İLERİ (Devamla) — Son cümlem efendim. 
Biz bunu kesinlikle yasaklamıştık. Çünkü, demir 

çelik sanayiinin temel girdilerinden olan taşkömürü, 
kendi kaynaklarımız yetmediği için zaten ithal ediliyor. 
Şimdi bir de ısınma için ithalatı artırmanın Türkiye' 
nin bu ekonomik darboğazında ne anlama geldiğini 
kestirmek gerçekten çok güçtür bizim için. Bu, dö
vizle ısınmayı teşvik demektir. Bunun Devlete, Mil
lete yaran olmaz; ama eğer ithalatçılara sağlayacağı 
yarar bunlardan önemli ise, onu da biz anlayamayız 
ve anlamamız mümkün değil. Çünkü, felsefemize 
ters düşüyor. Böyle sakat bir yoldan derhal dönül
mesini ilgililere salık veriyoruz Cumıhuriyet Halk 
Partisi olarak. 

Sayın Baş/kan, sayın senatörler; 
Tülm bu olumsuzluklara karşın Türkiye'nin so

runlarını mutlaka ve demokratik rejim içerisinde çö
zeceği inancıyla Bütçenin uğurlu olmasını diliyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İleri. 
CHP GRUBU ADINA ABDULLAH EMRE 

İLERİ (Devamla) — Müsamahanızdan dolayı ben 
teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına söz isteyen sayın üyeleri okuyo

rum : 
Kâmil Karavelioğlu, Hasan Güven, Akıp Aksaç, 

Orhan Çalış, Ziya Müezzinoğlu, Baha Akşit, Sıtkı 
YırcaİL 

Sayın Kâmil Karavelioğlu?.. Yoklar. 
Sayın Hasan Güven?.. Buradalar. 
Buyurun Sayın Güven. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
Sayın üyeler; 

Bu arada bir şeyi de Yüce Kurula arz etmek lü
zumunu hissettim. İçeri girdiğim zaman aynı durumu 
gördüğüm için müdahale etmedim. Bundan sonraki 
Oturumda gelen bakanlık mensuplarının gerektiği 
yerde oturtulması sağlanacak ve değerli üyeler bir da
ha yerleri yönünden rahatsız olmayacaklar, kendile
rinden özür dilerim. 

Buyurun efendim. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Bugünkü ekonomik sıkıntıların temelinde enerji 

darboğazı yatmaktadır. Özellikle akaryakıta ödedi
ğimiz para 1979 yılında 2,5 milyar dolar. 1979 yılının 
dışsatım gelirleri 2 milyar 220 milyon. Görülüyor ki, 
petrole bu yılın dışsatımının üzerinde bir ödeme yap
mak durumundayız. Hele son alınan devalüasyon ka
rarı ile de doların akaryakıttaki 35 liralık fiyatı 70 
lira olunca c/c 100'lük bir zam... 

Bunun yanı sıra dışsatımda gerileme; dışsatım ve 
işçi dövizlerinin hepsini toplasak akaryakıt için öde
yeceğimiz parayı bulmaz. Kaldı ki, sanayimiz girdiler 
bakımından % 100'e yakın dışa bağımlı; onlar için 
arayabileceğimiz döviz... İşte Türkiye'nin her türlü 
ekonomik, sosyal sıkıntılarının temeli burada yatmak
tadır ve yine bugün 1 8 - 2 0 milyar dolar dış borç al
tında ekonomimiz sıkıntı çekiyor. 

Bu sene hiç iyi gitmedi. Çünkü, gerek sanayimiz, 
gerek ulaşımımız, gerek tarımımız, gerek elektrik 
santrallerinin çalışması, gerek ısınma sorunumuz ço
ğu yönü ile enerjiye, akaryakıta bağlı durumdadır. 

Şimdi, Türkiye'de bu derece çetin sıkıntılar için
de bulunduğumuz bir orrtamda serinkanlılıkla, so
ğukkanlılıkla ne yapacağız, ne olacak; hem bunları 
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düşünmek durumundayız, hem de yetkililer ve İlgili- 1 
ler, bu sıkıntılı ortamdan bizi çıkarmak için objektif 
açık, kesin kararlılıkla karşımıza çıkmaları gerekmek- I 
tedir, 

Türkiye'de yapılan hesaplara göre taş kömürü I 
yataklarında bulunan miktar 560 milyon tondur ki, 
şayet her yıl 10 milyon ton çıkarı labilse 50 - 60 sene I 
bu kaynaklar bize yetecek durumda. I 

BAŞKAN — Sayın Güven, bir dakikanızı rica 
edeyim. I 

Sayın üyeler; I 
Bir hususu grup yöneticilerine hatırlatmak lüzu- I 

munu hissettim. Dışişleri Bakanlığı Bütçesi öğlenden 
sonraya kalmıyor. Bu görünümle yarım saat, bir saat I 
arasında başlayabilir. Grup sözcülerine lütfen haber I 
verilsin. I 

Buyurun efendim, I 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Ve yine Türki
ye'deki linyit kaynakları da 5,6 milyar ton civarın- I 
dadır. Yine, siyasi hayatımıza giren bir hastalıktan I 
çok kısa zamanda arınmamız lazım, bunu da vurgula- I 
mak isterim. O da her şeyi abartmadan apaçık doğru I 
söylemek. I 

Benden evvelki sözcü arkadaşım söyledi. İki sene I 
evvelki sıkıntılarımız bu noktaya gelmemekle bera- I 
ber, yine de büyüktü. Petrole yapılan zamlar konusun- I 
da gerçekçi olmakla beraber, sırf o gün puan topla- I 
nacak diye o zamanın bir muhalefet partisi lideri, şu I 
günün Başbakanı, benzinin beş liraya satılabileceği- I 
ni söyledi. Şimdi, kısa devre sonra kendi bunun altı I 
misli bir fiyat üzerinden satışına razı olur duruma I 
geldi ve bunun gibi diğer konular... I 

O halde evvelemirde ciddi konularda, ciddi ve I 
dürüst davranacağız ki, yarın çok daha sıkıştığımız I 
bir anda karşımızdaki kitle bizim ağzımızdan çıkan I 
lafları, «Bunlar doğru mudur, yanlış mıdır, yalan mı- I 
dır, gerçek midir, değil midir?» diye bir endişeye düş- I 
meşin. Rahat zamanlarda biz bunu sarsarsak çok S 
sıkıntılı zamanlarda toplumda çok daha müşkül mev- I 
kilere düşeriz. Hatta ve hatta son derece gerçekçi, I 
doğru olarak getirdiğimiz önerilere de toplum inan- I 
maz, uymaz. O zaman daha müşkül duruma düşeriz. I 

Şimdi, Sayın Bakanı Bütçe - Plan Komisyonunda I 
dinlerken özellikle kömür ve linyit üretimi konusun- I 
da verdiği rakamlarda çalışkili bulduk. Şu elimizdeki I 
rapor, 1979 yılı Ekonomik Raporu. Bunu bu Hü- j 
kümet çıkardı ve yine görebildiğim bu Rapordaki I 
rakamların aksini iddia eden kimseye de rastlamadik. I 
Her halde bir yanlışlık oldu. « 

— 21 

Şimdi, bu Rapora bakacağız. Sene 1977, üretilen 
taş kömürü 4 milyon 393 bin ton. Sene 1978, 4 mil
yon 292 bin ton (100 bin fark var). Sene 1979 ilk ye
di ayı 2 milyon 437 bin ton; Raporun verdiği rakam
lar. 

Gelelim linyite: Sene 1977 (İki yıl evvel) üretilen 
linyit miktarı 8 milyon 289 bin ton. Sene 1978, 13 
milyon 967 bin ton. Sene 1979'un ilk altı ayı 6 milyon 
416 bin ton ve bunlar kamu sektörünün ürettiği lin
yitler. 

Şimdi, yıl sonuna doğru bu rakamları geliştirdiği
mizde ne görüyoruz?.. Görülen şey şu: Kamu sektö
rünün linyit olarak ürettiği 11 milyon 200 bin ton, Özel 
sektörün ürettiği 3 milyon 100 bin ton; tüm üretim 
14 milyon 300 bin ton linyit ve yine 1977 yılı rakam
larına göre 2,5 milyon ton fazladır. 1978 yılı rakam
larına göre 1 milyon ton fazladır. Kömür üretimi de 
demin verdiğimiz rakamlarda görüldüğü gibi 4 milyon 
tondur. O halde kömür ve linyit toplamı 18 milyon 
ton civarındadır. Yanılmıyorsam Sayın Bakan bunu 
1 1 - 1 2 milyon ton civarında verdiler. Bir defa bu 
yanlış ve rakamlar burada. 

Onun ötesinde bu sene madenlerin devletleştiril
mesi nedeniyle alınan kararların uygulaması 1 - 2 ay 
da üretimi ister istemez durdurmuştur, bu uygulanan 
alanlarda. Çünkü, sayım, araştırma, inceleme, olayın 
uygulaması zaman alıyor. Buna rağmen, üretimde 
düşme değil, ilerleme vardır. 

Demek ki. devleıtleştirenin esas verimi ileriki yıllar
da daha çok olacaktır. Hele hele petrolün altın değe
rine ulaştığı bu devrede kömür gibi, linyit gibi ocak
ların özel sektöre bırakılması ekonomik hayatımız
dan tutun da ısınmadan her şeyimize, tarımımıza va
rıncaya kadar, toplumun f/f 100 enerjiye gereksinim 
duyduğu bir ortamda, bunun önemini de dikkate alır
sak, son derece spekülatif kazançlara maruz kalır, 
hele piyasa ekonomisini uyguladığımız bir ortamda 
toplum büyük sıkıntılara gider. 

Onun için, bu konuda zaten madenlerin devletin 
olacağı hakkında Anayasada hüküm vardır. Bundan 
dönüş son derece hatalı bir şey olur. Anaya
sa Mahkemesinin kararı da bunu belirgin kılmakta
dır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir konuyu daha vurgulamak isterim. 
BAŞKAN — Sayın Güven, süreniz dolmuştur. 

Lütfen toparlama imkânını arayın efendim. 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Şimdi, son bir 

konu üzerinde görüşlerimi yoğunlaştırayım. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu konuyu özellikle dinlemenizi rica edeceğim. 

Kanımca en büyük sıkıntımız burada oluyor. Sanayi 
topluluklarından sonra 20 noi asırda dünyada büyük 
değişiklikler oldu. Bu değişiklikler devlet yapısını ta
mamen değiştirdi. Adına ister sosyalist deyin, ister 
kapitalist deyin; devlet üretken oldu, devlet pazarla
macı oldu, devlet tüketim dengelerinin bizzat yapı
cısı, kurucusu oldu. O halde devletin yapısında mut
laka ve mutlaka içe dönük bir değişme oldu. Bundan 
100 sene evvelki toplumun yapısı başka idi. O zaman 
ki devlet yapısında klasik öğrenim görmüş kişiler da
ha çok yer allıyordu. KJim oılabilr fouınüıar?... Hukuk
çular olur. Kim olabilir bunlar?.. Filozoflar olur. Kim 
olur bunlar?.. Din adamları olur. Teknik adamlara 
uzman adamlara devletin yapısında fazla yer verilmi
yordu. Zaten toplumun yapısında büyük değişiklik 
yoktu. 

20 nci Asırda dünyanın şekli tamamen değişmiş
tir. Göklere kadar giden bir dünya, deniz diplerinde 
geleeeğinii arayan bir dünya ve teknokratlara büyük 
yer verilir, uzmanlara büyük yer verilir, büyük eko
nomistlere büyük yer verilir, piyasa kurallarını iyi 
bilenlere büyük yer verilir ve toplumun ticaret, sa
nayi, ekonomi hayatı tamamen bu görüşün tesiiri al
tındadır. 

Bunun yanı sıra bürokrasi de bu gidişin tesiri altı
na girmektedir. Bunun ötesinde de devleti yönetenler 
de bu dünya görüşüne uygun kadrolaşmaya doğru 
gitmektedirler. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Güven böylece süreniz 
dolmuş oluyor. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. Bu ortamda biz de mesela bugün teknlik nitelik
te olan iki tane siyasi lideri ele alalım. Birisi Milli 
Selamet Partisi Genel Başkanı Sayın Erbakan, top
lum .üzerindeki etkisi teknökratlığından gelmiyor da, 
dindar yöndeki yapısından geliyor. Sayın Adalet Par
tisi Genel Başkanı teknik bit kişidir. Toplum üzerin
deki etkisini teknokratîığında aramaz da iş adamı ol
ma hünerlerinden aramaya gider. Bu bakımdan bu 
çelişkiyi toplum olarak aşmamız lazım. 

Günün ihtiyaçlarına uygun, dünyanın her şeyini 
gayet iyi modern il'im ölçülerine ve gereklerine göre 
bilen, teoriyi pratiğe uygulayan ve ondan sonuç ala
cak bir yolda devlet yapısını değiştirmediğimiz müd
detçe bu enerji sorunu altında da eziliriz, sanayi so
runu altında da eziliriz, planlama sorunu altında da 
eziliriz, bütün sorunlar altında eziliriz. Silkinip, yo
lumuzu bulmamız lazım. 

Bu düşünceferije bu göniştorfıe Bütçenin memleket 
ve millete hayırlı olmasını diler, hepinizi saygılarım
la selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Akıp Aksaç, buyurunuz efendim. 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler; 
Yatırımları en çok ve en önemli kuruluş olan, 

56 milyara varan yatırım sorumluluğunu üzerine 
alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının maale
sef halen bir kuruluş kanunu dahi yoktur. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ise 1953 
tarihli Yasası günün şartlarına cevap verecek durum
da olmayıp, düzeltilmesi lazımdır görüşü ile sözlerime 
başlarken, Yüce Heyetinizi ve misafirlerimizi saygı
larla selamlarım. 

Halen Toprak - Su, Yol, Su, Elektrik ve Devlet Su 
İşleri kuruluşları kendi yasalarına göre su işleri ile 
meşgul olmakta; fakat her kuruluş diğerinden ha
bersiz ve koordinesiz çalışmaktadır. 

Bütün yönleri ile bizde su işleri hukuku bir düze
ne sokulmamış, atadan kalan kadim göreneklere göre 
Anadoluda sudan istifade edilmektedir. Medeni Ka
nununuz bir iki madde ile bu ciheti tanzime çalış
mış ise de halen noksanlık mevcuttur. 

Evvela su haklarını koruyacak su hukukunun ted
vini lazım ve şarttır. Hatta bugün Bakanlığımız ner-
de, ne miktarda sularımız vardır, yapılmış olan ba
rajlardan başka cihedi bilmek durumunda değildir. 

Bakanlığın bütün imkânları ile herşeyden evvel 
Türkiye'yi bir tarım ülkesi olarak kabul ediyorlarsa 
bütün yeraltı, yer üstü su kaynaklarının aranması, 
araştırılması, planlanması, projelendirilmesi ve tesis 
durumlarını içeren çok yönlü ve koordineli ve uzun 
süre plan ve programların yapılmasına öncülük etme
lidir. Bunu yapamadığımız müddetçe ne enerji du
rumunu, ne de kırsal ve kurak bölgelerde tarım ürün
lerini artıracak sulama işlerini halledebiliriz. 

Halen tesis edilmiş ve faaliyette bulunan barajları
mızın istimlak sahalarında ve kuru istimlak alanla
rında mevsimlerine göre baraj sularının çekilmesin
den dolayı boşalan araziler tarım yönünden kıymet 
kazanmaktadır. Suların çekilmesinden dolayı boş 
kalan bu arazilerde halen Devlet Su İşleri bir tasar
rufta bulunmamakta, boş bırakmaktadır. Bu top
rakların verimli olmasından dolayı çevresinde yaşa
yan çiftçi ve köylüler tarım ürünü yetiştirmek iste
mekte, bundan dolayı da köylülerimiz arasında ih
tilaflara sebebiyet vermektedir. Çevredeki köylerin 
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istifadesine sunulduğu takdirde, tarım ürünlerinin 
'bol yetişmesinden köylülerimiz müstefit olacaklar
dır. Bunun için de köyün muhtar ve ihtiyar heyeti 
ile birlikte, Genel Müdürlüğün koordineli çalışması 
suretiyle fakir köylü ve çiftçinin tasarruf imkânı 
sağlanmalı ve âdil bir tevzii temin edilmelidir. Şayet 
bu cihet düşünülmüyor ve zor kabul ediliyorsa, Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğü mezkûr alanlarda ik
lim şartlarına ve coğrafi duruma göre kavak, söğüt, 
ılgın ormanları tesis etmeli, yeşil ormanlık arazi olma
larını sağlamalıdır. 

Sayın senatörler; 

Planlama döneminde lastik tekerlek fabrikalarının 
tevsii yanında kamu öncülüğü ile yeni bir kapasitenin 
gerçekleştirilmesi öngörülmüş; PETKİM, Tarım - Kre
di Kooperatifi Yardımlaşma Vakfı, Hava Kuvvetleri
ni Güçlendirme Vakfı, Emekli Sandığı ve Devlet 
Malzeme Ofisinin iştirakleri ile 200 milyon lira ser
mayeli PETLAS Anonim Şirketi Kurulmuş, lastik 
fabrikasının tesis süresi de 3 yıl kabul edilerek lastik 
talebi açığının karşılanması nazara alınmak suretiy
le iki milyon dış, bir milyon iç, onbeş bin adet uçak 
lastiği imâline göre planlanan tesisin Kırşehir'de 
faaliyete geçmesi öngörülmüştür. Hertürlü imkân te
min edilerek gereken arazi alınmış, yeteri kadarınca 
su bulunmuş, altyapı tesisleri, işçinin sosyal hizmet 
tesisleri ikmal edilmiş bulunmaktadır. Her türlü iç ser
maye ile yapılması düşünülen tesisler tamamen ik
mâl edilmiş durumdadır. 

Fa'brikanın kurulması için Yoko Homa Sume To-
mo isimli japon firması ile anlaşılmış, projenin ihale 
edilmesine karar verilmiştir. Esas mukavele kredi te
mini şartına bağlı olarak parafe edilmiş, bugüne ka
dar dış kredi ve finansmanı temin edilemediğinden 
ibekleme devresine girmiş durumdadır. 

Kredi konusunun hızla çözülmesi, ilk karar doğ
rultusunda bu komple projenin gerçekleştirilmesi ba
kımından lüzumlu ve zaruridir. Paradaki kur değişik
likleri, değerin düşmesi, malzeme fiyatlarının artma
sı, işçi ücretlefinin artması ve zaman işletmeyi olum
suz yönde etkilemekte dış finansman kaynağı temin 
edilemediğinden gerek imalattan mütevellit, gerekse 
döviz kazancından mütevellit zarar artmaktadır. Dış 
finansman kaynağının bir an evvel teminiyle bu te
sisin kurtarılmasını bilhassa istirham ederken, sözleri
mi kısa 'bitirerek Bütçenin Bakanlığımıza, örgütüne ve 
milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aksaç. 
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Sayın Orhan Çalış?.. Yoklar. 
Sayın Ziya Müezzinoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Baha Akşit?.. Yoklar. 
Sayın Yırcalı, son söz zatıâlinizin oluyor. 
Buyurun Sayın Bakan söz sırası zatıâlinizde. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler, hepinizi saygı ile se
lamlıyorum. 

Benden evvel gerek grupları adına, gerekse şahıs
ları adına konuşma yapmış olan değerli senatör ha
tiplerimizi, tenkitlerinden mütevellit teşekkürlerimle 
karşılıyorum ve vaktimin müsaadesi nispetinde sayın 
hatiplere arzı cevapta bulunmak istiyorum, 

Sayın senatörler; 
Memleketimiz bugün bilhassa petrol, yakıt ve ay

nı zamanda enerji bakımından fevkalade büyük sı
kıntılara sahne olmaktadır ve bu durum dile getirilir
ken; gerek Yüce Meclislerimizde, gerekse kamu ef-
kâfında birtakım organlar tarafından dile getirilirken, 
esas olarak bir çıkış noktasının iyi tespit edilmesi iea-
beder. Bu çıkış noktası ise şudur : 

Bir ev düşünün. Bu evin birtakım çatlakları var
dır ve ev tehlikeli bir duruma gelmiştir, bu çatlaklar 
ortadadır. Eğer bu çatlakları sıvamak suretiyle evin 
ayakta kalabileceğini temin edeceğimizi düşünüyor
sak, burada yanlışa uğrarız. Cumhuriyet Halk Par
tisinin sayın hatibi gerek petrol konusunda, gerek kö
mür, gerekse enerji konusunda bizim iki aylık ikti
darımızı suçlarken, Hükümetleri devrinde meydana 
gelmiş fevkalade büyük çatlaklıkları, âdeta büyük teh
like arz eden çatlaklıkları sıvamak suretiyle bertaraf 
etmeye çalışmış ve böylece o çatlaklıklar yeniden sı
vanın altından belirmeye başlayınca ve daha da be
lirgin hale gelmeye başlayınca (Çünkü, sıva tamamen 
ortadan kalkmıştır.) «Siz bu çatlağı meydana getirdi
niz ve tehlikeyi siz ortaya koydunuz.» diye bize hak
sız ithamda bulundular. Değerli Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsünün bu noktaya dikkat etmesini istir
ham etmekteyim, 

Aziz arkadaşlarım; 
Memleketimizde elbette ki, gözle görünür şekilde 

bir petrol sıkıntısı vardır. Gözle görünür surette bir 
kömür sıkıntısı ve halen uygulamakta bulunduğumuz 
elektrik kısıntısından dolayı da bir enerji sıkıntısı 
mevzuübahistir. Düşünüyoruz; Türkiye 45 milyonluk 
bir toplum. Bu 45 milyonluk toplumun ortaya koy
duğu problemler... Bu problemler iki ayın içerisinde 
ortaya çıkmaz ve bu problemlerin halli de iki ayın 
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içerisinde olmaz. Mesele, temeli ekonomiye dayanan 
sıkıntıdan kaynaklanmaktadır. Acaba Ekonomimiz 
1979 yılının sonunda veya'hüt da Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarından iktidarı teslim aldığımız zaman 
Türkiye'nin ekonomik durumu ne idi, 1978 yılında ne 
idi, 1977 yılında ne idi? Bunu gayet iyi ortaya koy
mak lazım gelir. 1977 yılında seçimle iktidardan ay
rıldığımız zaman satılabilir değerde 2 milyar dolarlık 
mal bıraktık. Bu, tütündü, buğdaydı, fındıktı. Aklı
nıza ne kadar satılması icabetten madde varsa hepsi 
gelmeli. 2 milyar dolarlık malı bıraktık ve bundan do
layı da tenkit konusu oldu bazen; efendim, buğdayı 
biz satamamışız da arkadaşlarımız sattığı için mem
lekete kâr kazandırmışlar... 

Buğdayın satılması, satılmaması artık gayet basit 
bir mesele. O zamanki şartlar altında buğdayın de
ğeri düşüktü ve yükselmesini bekliyorduk. Yükseldi, 
satma durumunda bulunurken biz ayrıldık. Ondan son
raki satış itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisinin 
yine tutarsız birtakım tutumu neticesinde o buğday 
zarara uğradı. Sonradan buğday, çok daha yüksek 
mesafelere ulaştı. 

Sayın senatörler; 
1977 yılının sonunda Türkiye demek ki, 2 milyar 

dolarlık satılabilir mal, aynı zamanda Hazinesinde 
dolar ve aynı zamanda 1 milyon tonluk bir petrol... 
bu şartlar altında. Bakıyoruz 1979 yılının sonuna. 1979 
yılının sonu ise, bu manzafanın tamamen aksi. Nedir 
bu manzara? Ben, bir zamanlar kendilerinin Sayın 
Maliye Bakanının ağzıyla konuşmayacağım. Çünkü, 
Türkiye'mizi kötülemeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu
nu ben «Enkaz» dîye nitelendirmeyeceğim; ama Tür
kiye'mizin 1979 yılı sonundaki durumu yürekler acısı. 

Sayın Bülent Ecevit iktidarı devretme durumun
dayken, beyanat veriyor : «900 milyon dolarlık, Hazi
nede para var. 17 milyon tonluk petrol bağlantısı 
yaptık ve Türkiyeli o kadar güzel bir ekonomik va
ziyette bırakıyoruz ki size, endişe ediyoruz; aman sa
kın bunu çarçur etmeyin...» 

Bundan memnuniyet duymamak elde değil; ama 
gerçek o mu? Hayır. Nedir gerçek? Merkez Banka
sında 35 milyon dolar. Ertesi gün 18 ile 20 milyon 
doları Devlet borcu için ödenme durumunda, 900 
milyon dolara karşı sıfır... 

17 milyon ton petrol bağlantısı... Hiç aslı esası 
yok. Hiç; ama hiç alakası yok. Sayın Bülent Ece-
vit'i, tahmin ediyorum müşavirleri yanlış enforme et
mişler. Çünkü, elbette ki, yanlış enformasyona da
yanan malumat, konuşma, yahut hareket tarzı hep 

yanlışlıklarla dolu olur. Petrol teamülüne göre, dün
yada petrol bağlantıları yılın son ayında yapılır; ge
lecek yıl için yılın son ayında yapılır ve biz geldiği
miz zaman zaten o ay gelmişti, biz yapma durumun
daydık. Sayın Bülent Ecevit'in ifade ettiği 17 milyon 
ton petrol bağlantısının bir varilinin dahi bağlantısı 
yok. Eğer bunun aksini ispat ediyorlarsa, ben, huzur
larınızda ne vasıta ile olursa olsun, özür dilemeye 
hazırım. Yok, alakası yok. Biz geldiğimiz zaman ge
rekli usullere dayanmak ve o yolu takip etmek sure
tiyle Irak, Libya, tran ve Sovyet Rusya ile gerekli 
temasları yaparak şu ana kadar 9 milyon 300 bin ton 
petrol bağlantısı yaptık. Türkiye'mizin hampetrol it
hal etme durumu ise 14,5 milyon ton olduğuna göre, 
halen 5 milyon ton civarında petrol bağlantısını yap
mak mecburiyetindeyiz. Bu bağlantı şu ana kadar da 
gerçekleşmiş değil. Ancak, temaslarımız fevkalade 
olumlu neticeler vermektedir. Bunun neticesini ala
cağımızı ümit etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye 1979 yılının sonunda petrol borcunu öde

yemez duruma gelmiş ve biz üstelik Hazinede 900 
milyon dolarlık bir rezerv değil, geldiğimiz anda mu-
accelîyet kesbetmiş 250 milyon dolar civarında bir 
petrol borcu bulduk. Hemen iki, üç ay evvel getiril
miş; ama ödenmemiş, ödenmediğinden dolayı da bi
zim getirme durumundaki bulunduğumuz petrolü pe
şin para ile keş (cash) transfer etmek suretiyle öde
me durumu ile karşı karşıya kaldık. Tankerlerimiz 
BOTAŞ'ta, Libya'da, İran'da para ödenmediği için 
beklemekte; öyle bulduk ve o telaşın içerisine düştük. 

Değerli arkadaşlarım; 
1979 yılında geldiğimizde, Kasım ayının içerisin

de öyle bir sıkıntılı durum vardı ki, Aralık ayı da 
aynı vaziyette devam etti. Öyle sıkıntılı bir durum 
ki, her ay o günkü fiyat itibariyle 250 milyon dolar
lık petrol ithal etmek mecburiyetindeydik ki; ham
petrol ve ürün, Türkiye'nin ihtiyacı karşılanabilsin. 
Ama biz 75 milyon doları zor bulabildik. Evet, ilaç 
ithal etmedik, petrol ithal etmek için 75 milyon do
ları zor bulduk. Neden? Elde bir Stand by Anlaş
ması vardı. Bu Stand by Anlaşması neyi ifade edi
yordu? Kasım ayında ve Mart ayında Türk parası
nın değerinin yeniden gözden geçirileceği; IMF ile 
yapılan Stand by Anlaşması... Bunun manası devalü
asyondur. Devalüasyonun açıkça ilan edilmesi acaba 
memlekette ihracatı destekler mi? Veya dışarıdan 
Türkiye'ye gelmesi icâbeden parayı getirir mi?.5 

Mümkün değil. 
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tşte böylece ne ihracat, ne de dışarıdan bir kuruş 
para... Sebep? Stand by Anlaşmasında IMF ile varı
lan karar ilan edilmiş ve dolayısıyla millet devalüas
yonu bekler duruma gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu ekonomik görüşün içinde bulunan bir hüküme

tin getirebileceği netice işte budur. Ondan sonra da 
kalkıyorlar, bize diyorlar ki, «Efendim, petrol kuy
ruğu varmış da...» Evet var, petrol kuyduğu var. Biz, 
sayenizde meydana gelen bu kuyrukları yok etmeye 
çalışıyoruz. Bunu yok ederken de cidden insanüstü 
bir güçle bir gayretle çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 

«5 liradır benzinin fiyatı» dedik. Hesabı ortada; 
dedik. Öyle demiş adam; «Halep'te ben 40 arşın at
lardım.», «Halep oradaysa, arşın burada.» İşte he
sap meydanda, ben hesabını vereyim size. Şu anda 
benzinin dünya piyasasındaki resmi olarak fiyatı 400 
dolardır. Bunu 70 ile çarpın 28 lira yapar. Yani ben
zinin şu anda 400 dolardır tonu. 70 lira ile çarpın 
28 lira. Bunun üstüne, bir iki tabii vergisiydi, süsüy
dü, busuydu, ufak tefek şeyler geldiği takdirde, 35 
liradan aşağı değildir yine benzin. Ama o zaman 
hampetrolün fiyatı 13 dolardı, 13 doları aşağı yukarı 
7,5 ile çarptığınız zaman, bir de bunun üstüne rafi
naj masrafı, ondan sonra getirme masrafı, nakliye 
masrafı filan, hepsini hesap ederseniz, aşağı yukarı 
tutan para, 100 - 102 dolar civarındadır. O zamanki 
47 lirayla çarpın 5 liradır, tşte fiyatı size; 5 liradır. 
Yani bunun bu kadar basit bir hesap meselesi ol
duğu ortada ve bugün hampetrolün fiyatı o zamanki 
13 dolardan çıkmış 34 dolara. 34 dolara da bula
mama durumundasınız. Nakliyesi, susu, busu falan 
hepsi artmış. Biz bunu hampetrol olarak kendi rafi
nerilerimizde işlesek (ikinci mukayesesini veriyorum 
size) bize maliyeti 25 lira civarındadır ve nihayet yi
ne birtakım vergisi, şunu bunu filan geldiği takdirde 
hiçbir zaman 3 0 - 3 2 liradan aşağı değildir. Yani, biz 
şu anda maliyetine veriyoruz; ama siz o zaman 5 li
raya, 6 liraya mal etme durumundayken, tuttunuz 20 
liraya çıkarttınız. Biz onu tenkit ettik. Hesap ortada. 

Değerli arkadaşlarım; 
işte, bugünkü kuyrukların sıkıntısı bu yanlış eko

nomik düzene dayanmaktadır ve dolayısıyla Türkiye 
dışarıdan petrol parasını ödeyecek durumun dışına çı
kartılmış ve Türkiye bir kaosun içerisine sokulmuş
tur; ekonomik tutarsızlıklardan dolayı. Biz eğer bugün 
'bu iktisadi kararları almışsak, herkesin cesaretle alın
dığını iddia ettiği (Dış mehafilde ve iç mehafilde ba

zı arkadaşlarımız ve bazı mehafil hariç) bu kararları 
almışsak, bu kararlar ekonomiyi bu sıkıntılı durum
dan kurtarmak içindi ve bunu yaparken, biz ne san
dığı düşündük, ne de sandalyeyi düşündük. Eğer, öy
le düşünmüş olsaydık, sizin gibi devalüasyon kararı 
alır, bu iktisadi kararları almazdık. Yan tedbirlerle 
beslenmeyen devalüasyon, işte sizin aldığınız gibi, 25 
lira yaparsınız 47 liraya çıkar, 47 lira yaparsınız, da
ha fazlaya çıkar. Bizim bütün arzumuz, yan tedbir
lerle birlikte aldığımız devalüasyon kararını sabit tu
tabilmek. Bu bir cesaret işiydi. Biz bunu göze aldık 
ve yaptık. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şu anda Tahtakale, mahtakale hiçbir şey kalma

dı ve Hazinemize, Merkez Bankamıza Allaha çok şü
kür, büyük miktarda imkânlar gelmektedir ve bun
dan dolayı da gerek petrol davamızı, gerekse pek^çok 
diğer davalarımızı kısa zamanın içerisinde halletme 
durumuna geliyoruz. Bunu iftiharla söyleyebilirim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir Venezüella'dan gelen petroldür tutturmuşlar... 

İşte hep yanlış enformasyon diyoruz ya, yanlış enfor
masyona dayandı mı, hep mesele yanlış çıkar ve bu
na da maalesef bir müddet sonra kendileri de inan
mak durumunda kalıyorlar ve sıkıntılı duruma düşü
yorlar. Venezüella'dan gelen «85 bin ton civarında» 
dediği hampetrol, düşük graviteli bir hampetröldü; 
1 0 - 1 2 graviteli filan. 

Bu sizin iktidarınız zamanında akreditifi açılmış, 
parası ödenmiş, daha doğrusu parası ödenmemiş de 
akreditifi açılmış, yola çıkmış, Cebelitarık'tan içeri 
girerken biz iktidara geldik. Ne yapalım; yani akre
ditifi açılmış şeyi geri mi göndereydik? Siz açmışsınız 
akreditifini, o spot petrolü de siz almışsınız. Yani, bu 
kadar büyük bir Partinin, bu kadar yanlış malumat
larla malul olması cidden insana hüzün vermekte. Ben 
üzüntü duyuyorum şahsen. Doğru değil. 

Hep yine yanlış. «Efendim, Türkiye'de petrole da-
yalıymış % 50'si...» Yanlış. Elektrik istihsali başka
dır, birtakım sanayi kollarının petrol ile beslenmesi 
başkadır. Mevzubahis olan elektriktir. Elektrik istihsa
linin, bütün gaz türbinleri de çalışmış olsa nispeti 
% 27'dir. Halbuki, şu anda biz gaz türbinlerini çalış
tırmıyoruz ve dolayısıyla şu anda Türkiye'deki elek
trik istihsali, tüm istihsale oranla % 2C'dir. Yani, be
nim size tavsiyem şu değerli Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşlarım; lütfen çatlağı örtelim diye, binayı yık
ma durumuna gelmeyin. Sıva ile bina kurtulmaz. Çat
lak, sıva ile tamir olmaz. 
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Evet, bunu söylüyorsunuz, ondan sonra da arka- i 
sından şuna geliyorsunuz : «Efendim, hep petrole da- J 
yandınız. Barajlarımıza, kömürümüze, şuna buna ı 
ehemmiyet vermediğiniz için yanlış bir enerji politi
kası takip ettiniz...» Ben size sorayım şimdi değerli 
arkadaşlarım. Bakın, eğer şunu bilmiyorsanız öğre
nin : 

Hem bunun üzerinde duruyorsunuz, diyorsunuz 
ki, «Hidrolik kaynaklarımızı niye seferber etmedik?.. 
Kömür kaynaklarımızı niye seferber etmedik?..» Ba
kın size iki tane misal vereyim. Bunun fecaatini, acı
lığını eğer vicdanınızda duymazsanız ne âlâ; ama ben 
vicdanınızda duyacağınıza kaniim. Çünkü, damarları
nızda Türk kanı taşıdığınızı bildiğim için, vicdanını
zın sızlayacağını biliyorum. 

Geldiğimizin üçüncü günü koskoca, dev bir hidro
lik baraj inşaatı olan Karakaya, İtalyan müteahhide 
ödenmesi icabeden 2 milyon 300 bin dolar ödenme
diği için, Karakaya Barajının mukavelesi feshedilme 
durumundaydı ve ben önümde fesih kararıyla karşı 
karşıya geldim. Diyor ki adam, «Müteaddit müracaat
larımıza rağmen, 2 milyon 300 bin dolar ödenmemiş
tir. Bu, aylarca ve aylarca, seneye varan bir gayret 
neticesinde elde edilememiştir ve o kanaate vardık 
ki, bu parayı ödeyemeyeceğiniz için, mukavelenin fes
hini talep ediyoruz.» Bu mu sizin suya dayanan hid
rolik barajların, yerli kaynakların kullanılması felse
fenizin temeli?.. Vazgeçin şu edebiyat yapmaktan da, 
biraz matematik konuşalım. Biraz gerçeği konuşa
lım. 

Bakın, başka bir şey daha. Burada Keban Bara
jından bahsetti arkadaşım. O da bir ayrı fecaat. Şim
di fecaat ne?.. Keban Barajının her şeyi bitmiş, su çı
kıyor, boşuna akıyor; 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci üni
tenin türbinlerini çevirecek su boşa akıyor. 1976 sene
sinin Ağustos ayında mukavelesi imzalanmış. O su
yun elektrik vermesi için ne kadar malzeme alınması 
lazım geliyorsa mukaveleye bağlanmış 1976 senesinin 
Ağustos ayında. Gelin görün ki, bu para bir sene 
gecikmeyle ödenmiştir ve dolayısıyla Keban Bara
jının ünitelerinin devreye girmesi bundan dolayı bir 
sene gecikmiştir. Dolayısıyla şu andaki çektiğimiz elek
trik sıkıntısı, önümüzdeki bir - iki ayın içerisinde or
tadan kalkacaktı eğer bunu yapmamış olsaydınız. Ak
sini iddia edin, «Doğru değil» deyin, yine huzuru
nuzda dilediğiniz vasıtayla sizden özür dileyeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Yapıyorum, ediyorum»la bu meseleler olmaz. 

Yapmak lâzım gelir, göstermek lâzım gelir. Biz elbet- | 

i teki insanız, birtakım hatalar yapabiliriz, şu olur, bu 
\ olur; ama doğru yaptığımızı zannediyoruz ve doğru 
ı yapabilme yolunda olduğumuzu da kabul ediyoruz. 

Sizinle aynı kanaatte olmuyoruz. Çünkü, barajın kıy
metini bilebilmek için, baraja âşık olmak lâzım gelin 
Evet, o Barajlar Kralı baraja âşık. Şu gün hangi hid
rolik temel varsa, hangi bilmem termik temel varsa, 
Allah için, yani, kalkıp da Cumhuriyet Halk Parti
sinin bir tanesinin altında imzasını gösteremezsiniz. 
Burada bahsediyorsunuz, efendim köy elektrifikas
yonundan bahsediyorsunuz... O köye gelen elektrik
ler nasıl geldi?... O elektrik üretilmese acaba köye 
bir tane direk dikebilir misiniz?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizin dolmasına 5 
dakika kalmıştır. Toparlamanız bakımından hatırla
tırım. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Benim saati
me göre Sayın Başkanım, daha 8 dakikam var. 

BAŞKAN — Geçerli olan bizim saatimizdir Sa
yın Bakanım. Ona göre devam edersiniz efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım, zatıâlinize boyun eğmek mevburiyetinde-
yim, Başkanımızsınız, 

BAŞKAN — Mühim olan Senatonun saati, kar
şınızda efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

Köy elektrifikasyonunda yanan her lambanın ışığı 
bizim programımıza dayanmaktadır ve bundan son
ra da öyle olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maden Kanunundan bahsettiler. Maden Kanunu

nun feciati ortada. Verilen rakamlar itibariyle de 
durumu iyice şöyle bir mukayese etme bakımından, 
bakın dinleyin. Ben, bir kendi verdikleri rakamları 
itibariyle söyleyeceğim; orada Devlet Planlama Teş
kilâtının verdiği birtakım başka veriler de var. On
ları arkadaşlarımız başka yönde değerlendiriyorlar, 
öyle rakama sahip olmak istiyorlar; ama ben hem 
de kendilerinin rakamıyla da bunun mukayesesini ya
payım. 

1978 yılında Türkiye'deki özel sektörün ürettiği 
kömür 13 milyon 417 071 ton, kamu sektörünün 
ürettiği kömür 6 210 838 ton, 1978 yılında topyekûn 
kömür üretimi 19 627 909 ton. 1979 yılı sonu itiba-

! riyle devlet sektörünün ürettiği kömür 11 119 000 
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ton civarında, özel se'ktörünün ürettiği kömür ise 
(Trakya'da ve Yeniçeltek'teki durum itibariyle 
911 000 ton civarında) 12 milyon tondur. 1979 yılın
daki kömür açığı 7 597 000 tondur. Kendi ifadele
riyle vereyim. Burada dediler ki, «14 milyon ton.» 
Güzel, 14 milyon tondan bahsedelim; ama bir ger
çek var ki, bu gerçeği saptıramazsınız. 1978 yılında 
kamu sektörüyle özel sektörün ürettiği topyekûn ka-
mür 19 627 0(010 tondur, bu bir gerçektir. Sizin ver
diğiniz rakama göre değerlendireyim siz «14 milyon 
ton» diyorsunuz, onu kabul edeyim; açık 5,5 milyon 
ton. Hadi bunu da inkâr edin, yani, «Bu da doğru 
değil» deyin. Sizin verdiğiniz rakamı veriyorum, açık 
yine 5,5 milyon ton. E... bu vaziyet karşısında kal
kıyorsunuz, «Türkiye'de niye kömür sıkıntısı var?.» 
Evet, var. Ben başka bir faciaya daha dokunayım. 
Bu mesele ne nakliyeden, ne şundan, ne bundan. 
Kömür nakliyesinde almış olduğumuz tedbirleri bir 
düşünseniz, inanın bunun takibi için nasıl bir mesai 
sarf ettiğimizi bir düşünseniz akıl hayal almaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ayrı bir facia daha. Türkiye'nin 6 milyon ton 

ısınmaya ihtiyacı var, bunu siz yapmışsınız. Bu 6 
milyon ton ısınmayı her ay 240 bin tonla gerçekleş
tirmişsiniz. Halbuki 500 bin ton ısınma için Türki
ye'ye her ay dağıtılması icap ediyor. Siz 240 bin 
ton yapmışsınız ve biz iktidara gelinceye kadar da
ğıttığınız kömürün miktarı 1 400 000 ton. Biz, bu 
kış mevsiminde, sizin dağıttığınız 1 400 000 tona 
mukabil 4 600 000 ton kömür dağıtmak mecburiye
tindeyiz. Anlatabiliyor muyum, bilmem izah edebi
liyor muyum?... Bunun manası şudur: Sizin dağıttı
ğınız 240 bin ton aylık dağıtıma karşılık, bizim 850 
bin ton dağıtmak mecburiyetimiz var. Hem de yine 
ŝ zin verdiğiniz rakamla asgari 5,5 milyon ton, bize 
göre, 7,5 milyon tonluk bir kömür açığıyla ve bura
da da kalkacaksınız, diyeceksiniz ki, bilmem 70 mil
yon metreküp dekapaj yapıldı, yok bilmem şu ya
pıldı... Yani, sorarım size değerli arkadaşlarım, bu 70 
milyon metreküp dekapaj nerede?... Bizim hesapla
rımıza göre 30 - 35 milyon metreküp dekapaj ve eli
mizde bulunan istihsal de bu. Bunu ne artırabiliriz, 
ne eksiltebiliriz^ 

Değerli arkadaşlarım; 
Cenab-İ Allah'a bu millet şükretsin; eğer Cum

huriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı şu anda, bu kö
mür açığı da, (Böyle tabii düzeltilmesi mümkün değil) 
hem vallahi, hem billahi bu Türkiye kömürsüzlükten 
inim inim inlerdi. Bunu size açıkça söylüyorum... 

MUKBİL ABAY (Konya) — Şimdi de böyle. 

ENERJÎ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — İşte mesele or
tada ve ben bugün şu anda, şu kış mevsiminde, üste
lik o sizin devrettiğiniz zamanda daha kış mış yok
tu, ortada kar mar filan yoktu, hiçbir şey yoktu or
tada. Şimdi biz bir de karla mücadele ediyoruz. Bu
na rağmen, şu anda en kötü dağıttığımız dağıtım 
400 - 500 bin ton civarındadır. Sizin yaz ayındaki 
yaptığınız dağıtımın miktarı 240 bin, bizim en kötü 
dağıtım yaptığımız ay 500 bin ton civarında. Ce-
nab-i Allah'a şükretmek lazım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, bu kömür 
mevzuunda başka bir meseleye daha dokunacağım 
ve geçeceğim kömürü... 

Bir Şirnak meselesi var. Şirnak'a, eşkiyayı oraya 
tebelleş ettiniz, Şırnak'ta değerli arkadaşlarım, ib
retle dinleyin, günde 1 milyon TL. kazanan gruplar 
vardır. Evet, yanlış duymuyorsunuz, günde 1 milyon 
lira kazanan gruplar var Sımakta. Devletleştirdiniz, 
neyi devletleştirdiniz?... Tuttunuz, orada yine müteah
hitle çalıştırıyorsunuz. Devletle yaptığınız hiçbir şey 
yok... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Taşkö
mürü?.. 

IBNERJİ VE TABIM KAYNAKLAR BAKANİ 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla.) — Taşkörnürünü 
de vereyim, oraya geçeyim, mademki öyle dediniz. 

Taşfcömiürde 1977 deki üretim 4 milyon 40j5 bin 
ton, 1978 deki üretim 4 milyon 295 bin ton, 1979 da-
ki üretim 4 milyon 51 bin ton. İşte açığınız ortada, 
Nerede bu üretim fazlalığı?.. Bir de üstelik burada kal
kıp diyorsunuz ki, bilmem kömür ithali filan. Kö
mürü siz ithal ettiniz; hem de 85 dolardan 1 milyon 
ton sanayi için kömür ithal ettiniz. Bedeli 85 mil
yon dolardır., 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Isın
ma içindi o, 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ha ondan 
sonra geçeyim ona. Amasra. Biz taşkömürü maşkömürü 
filan ısınma için kullanmıyoruz. Burada size o rakamı 
veren arkadaşlarımız, Sayın Abdullah Emre İleri 
arkadaşıma lütfettiği o rakamların karşılığı olarak 
ifade ediyorum, eğer size o rakamları veren arkadaş 
deseydi ki, «Zonguldak'taki kömürün cinsi başka
dır, Amasra'daki kömürün cinsi başkadır. Gerçi 
ikisi de taşlkömürüdür; ama birisi demir - çelik sa--
nayiinde kullanılır, Amasra'nın kömürü demir - çe
lik sanayiinde kullanılmaz.» Ya nerede kullanılır?. 
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Amalsra'nın kömürü biriket miriket, şu bu filan 
hani birtakım imlalatta falan kullanılır. Bu demir -
çeliğe ihtiyacı olan bir kömürü biz satmıyoruz. 

Hep temeliniz yanlışa dayanıyor değerli arkaş-
larım, hep temeliriiz.< 

ABDULLAH EMRE İUERJİ (Niğde) — İthalat, 
ithalat 

IBNIBRJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — İşte siz ithal 
dtm'iş'siniz, 1 milyon ton kömür. Hem de 85 dolar
dan, hem de yüksek fiyatla. Onun da münakaşalı
nı ayrı yaparız. Yani, taşkömürün cinsini iyi bilme
niz lazım gelir. Öyle diyor Lord Kervin, İngiliz 
istatistikçisi «Eğer bir şeyi rakamla ifade edebili
yorsanız, o şeyi biliyorsunuz.» Ama, bugün bir ger
çek daha ortaya çıkmıştır: O şeyi hem rakamla ifa
de edeceksiniz, hem de ne olduğunu bilerek ifade 
edeceksiniz. Bunun ikisini yapmadığınız takdirde 
gittiğiniz yol yanlıştır. İşte siz bunu takip ediyor-
'sunuZj 

IBAŞKAN — Sayın Bakanım, umarım ki, sizin 
Saatinize göre de süreniz dolmuştur. Ona göre to
parlamanızı rica edeceğim. 

ENERJİ VE TABİİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Dâvamla) — Sayın Baş
kanım, toparlayacağım. Diğer arkadaşlarıma da 
'gösterdiğiniz müsamahaya sığınacağımı ifade etmek 
isterim. 

IBAŞKAN — Gayet tabii, şüpheniz olmasın.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Tamam Sa
yın Başkanım, toparlayacağım, sizi izâç etmeyece
ğim Sayım Başkanım^ 

ıDeğerli arkadaşlarım; 
, Yani, bu yarım saatin içerisine sığacak konu-

laıt değil tabii; ama şöylece toparlayayım. 
iBu Maden Kanunu bir felaket. İşte devletçilik, 

işte Maden Kanunu. Bunun düzeltilmesi için Ada
let Partisi olarak verdiğimiz sözü yerine getireceğn 
mizjden hiç kim'senin şüphesi olmasın.. 

. (ABDULLAH EMRE ÎLERJİ (Niğde) — Ömrü
nüz yetm'eyecek buna. 

IBNERJıİ VE. TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — İşte bu Şır-
mak^a, deVleştirdiğinliz bu Şırnak^ta, «DeVletleştir-
dük» adı altında eşkiyaya 1 milyon lira para kazan-
dıırdıııız günde ve Sıkıyönetim Komutanlığının yar
dımı sayesinde bu eşkıyayı oradan kurtardık.ı 

Enerji Bakam olarak, benim Doğu bölgemdeki 
yangın yerine dönmüş, sayenizde ısınamamış kaza
ların; vilâyetin kamyonlarını oraya gönderttiriyö-
rum, telefon ediyorum; diyorlar ki, «Burada Enerji 
Bakanının lafi göçmez, bizim lâfımız geçer.» Ni
tekim alamıyorduk. Ocağa kim'senin girmesi müm
kün değil. Adam ocakta alıyor 60ı0| liraya kendisi 
malediyor Cizre'ye iniyor 5-6 bin liraya satıyor ve 
orada kendine mahsus bir kanun. Diyarbakır Sı
kıyönetim Komutanlığının Enerji Bakanlığıyla bir
likte bir aylık küre zarfında mesai sarfetmemiz ne
ticesinde o eşkiyanın elinden kurtardık orayı ve şiim-
di devlet tarafından dağıtıyoruz ve Doğu vilâyet
lerimiz ısınma sıkıntısından kurtuldu. Bunlar hep 
bütün yürekler acısı meseleler. Keşke vaktimiz mü
sait olsa da daha ne rezaletlerden bahsetsem, sizler 
de mutlaka bundan müteessir olunsunuz, yani yanlış 
malumattan dolayı bu kanaata geliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
ıBen Bakan olarak geldiğim zardan, neşrettiğim 

genelgede hiç bir zaman Maden Kanunun hüküm
lerini yürürlükten kaldırıcı veyalhutta uygulama-ı 
yıcı bir durum için bir genelge neşretmedim. Zaten' 
İttenim Bakan olarak buna ne gücüm yeter, ne de 
böyle bir yetkim olur. Genelgeyle Kanunun hüküm
leri ortadan kalkar mı?.. Yani, bunu düşünebilmek 
için insanın tecennün etmesi icap eder. Benim yap
tığım, yapılan birtakım şikâyetler var, devletleştir
meden dolayı ödemelerde şikâyetler vukuibuldu. 
Deniyor ki, filan yerde şu kadar ödenmesi lâzım ge
lirken, şu kadar ödeniyor, şu kadar fazla ödenmiş. 
Ötekisinde de, şu kadar ödenmesi lâzım gelirken şu 
kadar eksik ödenmiş, eksik var. Yani, rakama da
yalı birtakım meseleler ortaya geldiği zaman sırf 
onlarla ilgili durumları tetkik etmek için, yeniden 
Ibirtakım hatâlara düşmemek için o mefselelerin 
durdurulmasını ben söyledim, muamelenin durdurul
masını. Değilse ne dekapaj duruyor, ne efendim alt
yapı tesislerinin bilmem şunları, bunları duruyor, 
bunların hiç alakası yok. Yine de buradaki enfor
masyonunuz yanlış olduğu için, bir de tuttunuz bir 
arkadaşınız kanalıyla Millet Meclisinde soruşturma 
önergesi verdirdiniz. Hep yanlışa dayanıyorsunuz. 
Ben bunu ifade etmek isterim. 

iBAŞKiAN — Evet Sayın Bakanım, istediğiniiz 
müsamaha da yerine geldi efendim. 

ENERJİ VE TABİİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet değer
li Başkanım, şöylece slözümü bitiriyorum, Enerji ve 
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T̂ albii Kaynaklar Bakanlığı olarak bütün meseleleri
mize hâkimiz. Enerjimizin suya ve kömüre dayalı 
olarak değerlendirilmesi tek hedefimizdir. 

Enerjimizi Türkiyenin suyundan ve Türkiye'nin 
Ikömüıründen istifade edilir şekle sokacağız. Bunun 
İçin gerekli kanarları ve direktifleri vermiş bulu
nuyoruz. Şu anda üç tane daha termik santralın 
extension'u, yani genişlemesi tevsi projesi proto-
ıkşola bağlanmıştır, arkadaşlarımız önümüzdeki gün
lerde yine iki tane genişletme için harekete geçe
cekler^ 

Eğer şu anda yine bir elektrik sıkıntısı çekiyor
sak, sizlerin termik santraUarın elektrik enerjisini 
ihmal edip hidrolik santrallara yüklenmeniz sure
ti ile Sarıyer ve Hirfanîı barajlarım kritik seviye
nin altına düşürerek Hirfanîı ve Sarıyer'i yıkılma 
tehlikesi ile karşı karşıya bıraktınız ve onun için 
orayı şimdi bir kısım dinlenmeye aldık. Bu derece 
sorum'suz hareket ettiniz. Düşünebiliyor musunuz 
kritik baraj seviyesi var «Şu seviyenin altına dü
şerse bu baraj, icabında» yani ben kaba talbiri ile 
söyleyeyim, «yıkılabilir, elden çıkabilir» diyor. Siz 
Ibunu, iki barajda da 1Q - 12 metre aşağı seviyeye 
dülşıürdünüz. (Cavitatio) kavtitasyon seviyesinin çok 
altına düşürdünüz-

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — So
ruşturma açın. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, iyi ki 
hatırlattınız, hakikaten açılması lazım gelir. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Haki
katten açın da anlaşılsın durum. 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Tabii ya. 
Anlaşılmaya lüzum yok. Sayın arkadaşım, anlaşıl
maya lüzum yok. Şu gün. bugün gidin buradan, bir 
arkadaşımız, bizzat zatıâlinıiz gidin, Hirfanîı Ba
rajına, Sarıyer Barajına, ancak kritik rakamın kaç 
metre altındadır, lütfen siz tetkik edin ve gelin iza
hat verin burada. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Devamla) — Sık 
sık giderim, hiç öyle bir şey yok. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; 

iBunu yapacaklarına, kömür üretimini fazlalaş-
tırarak termlik santralların enerji kapasitesini artır
ma yoluna gitmemişlerdin Yani, kapasite var, or-

ı tada o gün için; ama gerekli kömür istihsal eidilip, 
hanli övündükleri gerekli kömür istihsal edilip işe 
sokulmadığı için termik santralların gücü düşm'üiş 
ve hidrolik santrallara yüklenmişlerdir. Hep sıva 

j usulü sıva. Çatlağı sıva ile kapamak usulü. 

Değerli arkadaşlarım; 
!Bu millet artık size, açtığınız rahneleri, açtığı

nız çatlaklıkları swa ile ortadan kaldırma imkânını 
vermeyecektir. Bu bakımdan, biz Adalet Partisi Hü-. 
kümeti olarak, sizin açtığımız çatlakları, temelinden 
halletmek sureti ile ve temelinden onarmak sure
tiyle üstüne gideceğiz. Bundan hiç şüpheniz olma
sın, aldığımız bu iktisadi kararların neticesinin bu 
millete fayda getirmesi bakımından bütün gücümüz
le, kuvvetimizle seferber olacağız, 

İD eğerli arkadaşlarım; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak, 
BAŞKAN — Saym Bakan... 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 
Beyefendi. Bir 30 - 4Q saniye müsaade buyurunuz. 

(BAŞKAN — Hayhay efendim. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım değerli arkadaşlarrm; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak, bü-. 
tün meselelerimize en ince teferruatına kadar hâki
miz ve arkadaşlarımız sonuna kadar gayretin içerisin
dedirler ve nihayet Türkiye ile ilgili Enerji Bakan
lığı meselelerinin en kısa zamanda bertaraf edilme
si için programlarımız bitmek üzeredir ve Cenab-ı 
Allah'ın bizi muvaffak etmesini niyaz eyler, cüm
lenize saygılarımı sunarım. (AP sıralarından ve 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan. 
Sayın Sıtkı Yırcalı, buyurun efendim. 
Sayın üyeler; 
IBu arada 1980 Yılı Karayolları Genel Müdürlü

ğü Bütçe Kanun tasarısının açık oylamasına katılmayan 
arkadaşlarım lütfen oylarım kullansınlar. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
I sayın <leğerli senatör arkadaşlarım, Enerji ve Tabii 

Kayna'klar Bakanlığının sayın mensupları; 
Benden evvel konuşan grup sözcüsü arkadaşlarım, 

onu ta'kiben de Sayın Bakanımız, gerçekten konuları 
genişliği ile ve karşılıklı cevaplarla açıklamış bulun
maktadırlar. 

Bugün, yılların devam edip gelen koşulları içinde, 
j gerçek bir bunalım içindeyiz. Bu bunalım, bir taraf -
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tan ekonomik, bir taraftan sosyal ve hatta çevremiz
deki çeşitli etkilerle dış güçlerin içteki birtakım ide
olojik gayretlerin sonunda bölücülüğe kadar giden 
anarşi ve terörizm içinde yeni bir dönemi yaşamak
tayız. 

Fakat, şunu görüyoruz ki, şu konuşmalar sonu
cumda ve şu son üç yıllık ekonomik ve sosyal uy
gulamalar içinde elbette 'ki, seçimlerde ve seçimlerden 
önce veya sonra, partilerin ve kişilerin siyasal ter
cihleri olabilir ve hep olacaktır; fakat bu siyasal ter
cihleri ekonominin gerçek durumu ile bir araya ge
tirmezseniz, bunu telif etmek yoluna doğru gitmezse-
niz, bu anlamda dengeli bir politika yürütmezseniz, 
hangi düşünceden olursanız olun, sonuç mutlaka bir 
'kargaşaya gitmektedir, çözülmez bir bunalımın yolla
rını aşmaktadır, 

İşte biz de bugün, şuradaki konuşmalardan bile, 
bu sonucu gözlerimizle görmekteyiz. Ben, bu yönden 
birkaç nokta üzerinde sadece durup sizleri fazla meş
gul etmeyeceğim. 

1950'de biz iktidar olduğumuz zaman, hatta 1953, 
1954 yıllarında Türkiye'nin petrol için dışarıya ödedi
ği bütün paranın yekûnu 70 bin dolardan ibaretti. 
Türkiye'de saat 6,30'da elektrik yanıyor, gece 11.30' 
da sönüyordu. Belli başlı Sümertoank'a bağlı, Etibank'a 
bağlı, ancak 50 bin iğ ve birkaç şeker fabrikası ve çi
mento fabrikasının dışında sürekli olarak işleyen, sü
rekli olarak üreten fabrikalarımız yoktu. Hatta, elde 
ettiğimiz demirin ancak % 70'ini kullanabiliyoruz, 
c/c 30'unu gelecek yıllara devir ediyorduk. Elde etti
ğimiz sökerin aşağı yukarı % 40 - 50'sini yiyebiliyo-
ruz, geri kalanını diğer yıllara devir ediyorduk. Hat
ta, İstanbul, Ankara'nın dışında, Balıkesir kendi mem
leketim olduğu için ifade edeyim, bırakın çimento ile 
yapılmış bir binayı, hatta o zamana kadar bir torba 
çimentonun oraya gelmiş olduğu söz konusu değildi, 
Onu bırakın; 1954'lerde biz ilk defa şeker fabrikalarını 
yapıp, dört tarafa 13 şeker fabrikasını kurmaya baş
ladığımız zaman, yabancıya sadece toprağını gösteri-
yorduk, bir de kirecini temin ediyorduk; geri kalanın 
topu, hatta ve hatta çivisi bile başka memleketlerden 
geliyordu. Böyle bir girişilmiş hamle içinde elbette ki 
daha ileriye doğru yapılabilecek atılımlarda bir belli 
heyecanın içinde tedbirler almak yoluna doğru girdik 

Bu arada bilhassa, özellikle Enerji Bakanlığı konu
su üzerinde durmak için diğer yerlerini geçiyorum; iş
te bu arada 28 yıldan beri aranmış bulunmuş, şurada 
var, şurada var, şurada var denmiş, gelmiş petrolü
müz var; fakat hiç birine, onu üretmek için, onu çı
karmak için el sürülmemiş. Şurada burada akarsuyu-
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muz var bunlardan enerji elde edilebilir deniliyor; fa
kat hiç birine el uzatılıp, baraj haline getirilip bunu 
enerjiye nakledecek teşebbüslere girilmemiş. Biz, bu
nun hareketine başladık ve bunun nasıl yapılabileceği 
üzerinde durduk. Almanya ile temas ettik, Amerika ile 
temas ettik, İtalya ile temas ettik, özellikle Hollan
da ile temas ettik. Çünkü, Hollanda bugün de hatta 
öyledir, ham petrolü getirip, daha çok, hatta düne ka
dar bütün Avrupa'nın % 90'ına yakınının ham pet
rolü orada işletip dağıtılıyordu. Bunların bu gelişme 
şartlarını araştırdık. Gördük ki, bunların hepsinin ge
lip ilk anlarda rafinerilerin kuruluşu Almanya dahil, 
İtalya dahil, Hollanda dahil bunların Amerika'daki 
bu işte ihtisası olmuş, her türlü parçası orada yapıl
mış, her türlü imkânları orada hazırlanmış teknis
yenleri ve teknik imkânlarıyla gelinip kurulmuş oldu
ğunu gördük. 

Ben bunu bu arada sorduğum zaman, nasıl siz 
Almanya gibi bu kadar ileriye gitmiş bir memleket
te böyle bir rafineriyi kurabilmek imkânını kendiniz 
araştırmıyorsunuz dediğim zaman, bana şunu vermiş
lerdir misal diye hatta, «Mercedes arabası yapılır, 
Mercedes arabasının yapımında anakısımlarını biz ya
parız; ama onun bujisini Hollanda'dan alırız, onun 
elektrik kısmını Fransa'dan ya da İsveç'ten getirti
riz. Çünkü, biz 10 milyon araba yaptığımız takdirde 
bunun için ayrıca elektrik aksamını ve buji yapmamız 
maliyeti yükseltir, bunun ihtisası içine giremeyiz, bu
nu bu haliyle yaparız.» dediler. 

Biz de o zaman, önce memleketimizde bir Petrol 
Kanunu çıkarmaya karar verdik ve bu Petrol Kanu
nunu çıkarmaya karar verdik. Bu Petrol Kanunu için 
de mütemadiyen bahsedilir Markxval diye biri gel
miştir; ama kimse okumamıştır, ne raporunu oku
muştur, ne kanunun tamamını okumuştur. Çünkü, 
mütemadiyen yazılan da, söylenen de orada mev
cut hükümlerden ve bize verilmiş olan rapo
runun tamamen dışındadır. Eksiktir, fazladır; 
herkesin kendi niyetine göre kafasında oraya birtakım 
ilaveler yapmıştır veya birtakım eksiklikler yapmıştır. 
Tetkik ettirdik, hatta onu araştıfdık, bizim o sırada 
Amerika'da okuyup gelmiş, yetişmiş elemanlarımız da 
mevcuttu, onlarla bera'ber oturduk ve Petrol Kanunu
nu çıkardık. Petrol Kanununda şu var: Bugün de yü
rürlükte olan Kanunda, sonra bir miktar tadil edil
miştir. Yabancı sermaye gelecek, petrolü çıkaracak; 
fakat işlediği ham petrolü önce Türkiye'de ne ih
tiyacı varsa, o kullanılabildiği kadar mutlaka Türkiye' 
ye belli bir bedelle satmak mecburiyeti olacak. An-
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cak ondan Ötesini dışarıya satabilir ve ancak bu bel
li kârın ötesinde de bir şey alamaz. Bunun üzerinde 
durduk ve bu arada da il'k defa Batman rafinerisini 
kurduk. 

BAŞKAN — Sayın Yırcalı, sürenizin dolduğunu 
hatırlatırım. Lütfen toparlarsanız memnun olurum. 

SITKI YIRCALI (Devamla) — Doldu mu?... Pe
ki efendim, çok özür dilerim. 

Şu halde bugün şunu kabul etmek lazım gelir ki, 
Petrol Kanununu, hatta İtalyanlar ve Yunanlılar Ana
yasalarına 'koymuşlardır. Çünkü, petrolü gelipte ara
yıp, bulup onu memlekete temin edebilecek kimsenin 
emniyetini vermek için Anayasalarına kadar koymuş
lardır. Almanya daha evvelce bu petrol işletmeleri için 
ayrıca hususi imtiyaz mahiyetinde hükümler koymuş
lardır. 

Şu halde, bizim de yine bugünkü mütemadiyen 
üstünde itham edilen Petrol Kanunumuzdan bu yolda 
yararlanarak yeni birtakım atılımlara girmek imkânı
mız vardır. Nitekim, arkasından İPRAŞ kuruldu. ÎP-
RAŞ'la yapılan anlaşma şudur: Dendi ki, kendisine 
sen geleceksin, kuracaksın, 15 sene burada çalışa
caksın, 15 sene bittikten sonra bunun tamamı Türki
ye'nin olacak. 50 milyon dolarlık ÎPRAŞ'ın kurmuş 
olduğu tesis 15 sene 'geçtikten sonra bedava Devletin 
olmuştur ve nitekim, bu rafinerilerin kurulması neti-
cesindedir ki, bugün PETKİM diye bahsettiğimiz bil
hassa ilaçlar için, çeşitli sınai tesisler ve sınai üre
tim için kullanımakta olan birtakım maddelerin oralar
da imal edilmesi imkânı da hâsıl olmuş bulunmakta
dır. 

Durum bu şekildedir, meseleyi böyle ele alıp her 
şeyi bir siyasi neticeye bağlamadan, düşüncemiz ne 
olursa olsun, ekonomik ve toplumun şartlarına uygun 
dengeli bir düşünce içinde meseleleri elimize alıp so
nuçlar çıkarmak mecburiyetindeyiz. 
Gelelim Maden Kanununa, kısacık, 3-4 dakikalık bir 

konuşma ile maruzatımı tamamlayacağım. 

BAŞKAN — Affedersiniz 3-4 dakika mı buyur
dunuz? 

SITKI YIRCALI (Devamla) — Hayır bir dakika, 
özür dilerim^ 

Maden Kanunu, arkadaşlar daha önce, benim ya
yış 'oldukça ileri, bakmayın saçım her ne kadar meç
ler, falan modadan dolayı oluyor, yani şeyden dolayı 
değil; ama yaşım geçmiş vaziyette; şunu kabul etmek 
lazım gelir ki, daha Arazi Kanununda bile mevcut 
olan bir hükümle (Medeni Kanun gelmiş olmasına 
rağmen, bizim o zamanki profesörlerimiz bunu iddia 
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ederlerdi.) Arazi Kanununda ve nihayet Anayasamız
da gerçekten yeraltının tüm kaynakları ve servetleri 
Devletindir. Tamam, bunda şüphe yok. Devletindir, 
biz de bunu böyle kabul ediyoruz; ama Devlet o ser
vetleri ve o kaynakları işletebilmek için, daha iyi 
işletebilmek, kısa bir zamanda verimli bir hale getire
bilmek için de onları şahıslara belli birtakım haklar
la, belli bir süre için verir. Onun mülkiyetinden 
çıkmaz. Bugünkü Maden Kanununda öyledir. 

Şimdi böyle verilmiş olan hakları, o mevcut Ka
nun eğer onu zamanında işletmezse, yeterince işlet
mezse, her türlü teknik imkânları kullanıp da o kay
nağı memleketin yararına yeterince geliştirmediği tak
dirde, hiç bir şey ödemeden onu o şahsın elinden al
mak imkânı var. Buna rağmen, geliyoruz gelişmiş 
olan birtakım hareketlerin içinde çeşitli birtakım ide
olojik düşüncelerle, siyasal düşüncelerle en iyi işleten
den en kötü işletene de hatta para vermek suretiyle ve 
Kanuna aykırı olarak bunları alıp, Kanuna değil, mak
sada aykırı olarak bunları alıp Devlete devrediyoruz 
ve o yüzden de şu geçen süre içinde hangi maden 
üzerinde olursa olsun, Sayın Bakanımız söylediği için 
girmiyorum teferruata, hangi maden üzerinde olursa 
olsun hepsinde gerileme vardır, birçoğunda hatta dur
muş vaziyettedir. 

Sayın Bakanının genelgesiyle düzeltmek istediği 
şu nokta olmuştur : 

Arkadaşlar, iki maden sahibi yalnız Gelir Vergi
si olarak bir yılda 1977 yılında 14 milyon TL. veri
yor. Onun yanında Kurumlar Vergisi, dahil 24 milyon 
lira ödüyorlar Devlete. Bu iki madencinin 1978 yılı 
sonunda ödedikleri aşağı yukarı Gelir Vergisiyle Ku
rumlar Vergisinin yekûnu 40 milyon liraya yakın. 
Yalnız bu vergi olarak ödedikleri, orada çalışan 100 -
200 - 500 işçi tamamen onların kazancı bunların dı
şında. Onlardan kesilmiş olan vergiler bunun dışında, 
orada yapılan nakliyattan dolayı kesilen vergiler bu
nun dışında. O çevredeki esnafın kazancının ödediği 
vergiler, gayretler, kazançlar, alınterinin karşılığı bu
nun tamamen dışında. Böyle olduğu halde, yalnız bu 
iki madenci değil, onun yanında daha beş madenci be
raber hepsinin oradaki mevcut hakları 11 milyon lira 
ile satın alınıyor. 

BAŞKAN — Efendim, çok çok teşekkür ederiz. 
SITKI YIRCALI (Devamla) — Bu suretle görü

yoruz ki, ekonomik işlerimizde, ekonomik şeylerimiz
de her şeyden evvel gerçekçi olmak mecburiyetinde
yiz. Bu ne sizin, ne benim, ne o fikirdeki, ne bu fi
kirdeki arkadaşın malı değil, bu ortak geleceklerin, 
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bugünkü sıkıntılara bizi götürecek yarınki sıkıntılar
dan bizi çıkaracak olan bunların üstünde siyasal ter
cihlerle değil, gerçe'klerle bera'ber çalışmanın ve buna 
göre tedbir almanın zarureti olduğuna kaniim. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (AP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Çdk teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 1980 yılı Karayolları Genel Mü

dürlüğü Bütçe Kanun tasarısı üzerinde oyunu kullan
mayan sayın üye?... Ydk. Oylama işlemi bitmiştir 
efendim. 

1980 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı... 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Zili çalar mı
sınız?... 

BAŞKAN — Oylama için zil zorunluluğu ydktur 
Sayın Savaş. Biliyorsunuz 108 nci madde ancak açık 
oylamalarda, dana evvelden üç dakika çalma zorun-
luğunu koymuştur. Bunun dışında, İçtüzük gereğince 
böylesine bir zorunluluk yok ve evvelce almış olduğu
muz kararlarda da böylesine bir görev bize tevdi 
edilmemiştir. Bu itibarla zil çalma söz konusu olmu
yor efendim. 

1980 yılı Enerji ve Talbii Kaynaklar Bakanlığı 
Bütçe Kanun tasarısının görüşmeleri tamamlanmıştır.; 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri dkutuyorum, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 88 338 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.., 
Kaibul etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

111 Maden ve Enerji Kaynaklarının 
İşletilmesinin Sağlanması 11 639 245 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler,... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 6 966 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler,,... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; 1980 yılı Enerji ve Talbii KaynaklaF 
Bakanlığı Bütçe Kanun tasarısı Cumhuriyet Senato
sunca kaibul edilmiştir, hayırlı olsun. 

2. — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/341; C. Senatosu : 
1/675) (S. Sayısı : 975) 

BAŞKAN — Şimdi aynı Bakanlıkla birlikte görüş
tüğümüz, müzakerelerini tamamladığımız ve 108 nci 
madde gereğince de zilin çalınması gereken açık oy
lamak 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1980 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
ne 1980 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (43 958 512 000) li
ra ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum^ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 1 589 155 000 
BAŞKAN —Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenlen... Kabul edil
miştir. 

103 Makine, Teçhizat ve Taşıt Satın 
Alınması ve Destek Hizmetleri 5 278 140 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

111 İşletme ve Onarım 2 036 183 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kaibul etmeyenler^... Kabul edil
miştir. 

112 Büyük Su İşleri 29 288 743 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul eden1er.;. 
Kabul etmeyenler...; Kabul edil
miştir. 
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Bölüm Lira 

113 Küçük Su İşleri 3 702 945 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler,.. „ Kabul edil
miştir. 

114 Yardımcı Tesis Yapım ve Hiz
metleri 685 069 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.:. 
Kabul etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 1 378 277 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; birinci maddeyi okunan (A) işa
retli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (43 958 512 000) ylira olaraik tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B) — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler . 1 159 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

3 Özel Gelirler 42 799 012 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Kabul etmeyenler,... Kabul edil
miştir. 

Okunan ikinci maddeyi (B) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce 1980 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Okunan üçüncü maddeyi (Q işa
retli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Okunan dördüncü mdadeyi bağlı 
(G) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir, 

BAŞKAN — Okunan Beşinci maddeyi bağlı (R) 
işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak üze
re, bono ihracına yetki verilmesi ha'kkındaki 297 
sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1980 mali yılın
da uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğin
ce Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve 
endüstri suyu temini maksadıyla girişilecek taahhütle
rin tutarı için aynı Kanunun 1 nci maddesinde gös
terilmiş bulunan azami taahhüt, hadleri dış yardımlar
dan temin olunan proje kredileri için 1980 mali yı
lında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan 
ve Ankara - İstanbul belediyelerince yaptırılacak 
işler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların 
sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1980 mali yılında 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik santralları 
inşası dolayısiyle yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, 
köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle 
sağlanması amacıyla hava alanları, inşa, ıslah ve tev
sii ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru 
hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görü
lecek miktarı, Bayındırlık Ba'kanlığı ile Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine 
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bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktarma
ya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. Projelerde yer alan proje kredile
rinden bu işlerde kullanılacak miktarın, Bayındırlık 
Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
ve Karayolları Genel Müdürlüğüne devri için gere
ken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile ka
mu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden der
nekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullanma 
ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidro -
elektrik santralı ve diğer su kaynaklarının geliştiril
mesi ile ilgili, etüt, proje ve inşaat yaptırılması, te
mel sondajları, betonla ilgili her türlü deneyler, zemin 
mekaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, 
çimento analizleri ve model deneyleri, yaptırılması 
amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatırı
lacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde 
mevcut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye 
Bakanlığınca ödenök kaydolunur. Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve öde
nek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin 
ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabi
lir. İşin bitiminde yapılan kesin harcamalara göre 
tahakkuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenek
ten harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Okunan 8 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş Yasasına hüküm getirilinceye veya konu özel 
yasa ile düzenleninceye kadar, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün yabancı ülkelerdeki çalışma esasla
rına ilişkin 9 . 8 . 1979 gün ve 7/17924 sayılı Karar
name hükümleri 1980 Bütçe Yılında da uygulanır. 

Hizmetlerin yapılmasında çıkan sorunlar gerektir
diği takdirde, dk kararnameler çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Okunan 9 ncu maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

Madde 11. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Talbii Kaynaklar bakanları yürütür, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büt

çe Kanun Tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Açık oya sunulacaktır. Hayırlı, uğurlu olsun efen
dim. 

3. — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/342; C. Senatosu : 1/676) 
(S. Sayısı : 976) 

BAŞKAN — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir, 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 
1980 mali yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (36 651 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 23 818 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler,... Kabul edil
miştir. 

111 Petrol faaliyetleri ile ilgili hak
ların verilmesi kontrol ve dene
tim hizmetleri 10 441 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenleri... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm Lira 

112 Akaryakıt tevziinin planlanması 
Akaryakıt ve istikrar fonu hiz
metleri 1 670 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 722 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

Okunan (A) cetvelini 1 nci maddeyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(36 651 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B - Cetveli 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 60 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler^.., Kabul edil
miştir. 

' 3 Özel gelirler 36 591 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler,,... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
1980 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, 
özel hükümlerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 
1980 mali yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Okunan 3 ncü maddeyi (C) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ka!bul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi bağlı (R) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edile
cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerin-
dan alınacak paralardan idarece gelir kaydı lazım 
gelenler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velin ilgili program, altprogra'm faaliyet veya proje
lerine ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Okunan 5 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 

1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanun Tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
'bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. Açık oya sunulacaktır, kupa
lar dolaştırılsın efendim. 

Bu arada 1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanun Tasarısının açık oylama sonucu gelmiştir 
ilân ediyorum. Açık oya katılan sayın üye 149, ka
bul 93, red 56'dır ve böylece 1980 yılı Karayolla
rı Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun tasarısı Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilmiştir, hayırlı olsun. 

Bu suretle biraz evvet görüşmelerini tamamladığımız 
Enerji Bakanlığı ve bağlı iki Genel müdürlüğün büt
çesi de Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir, 
hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
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Sayın üyeler; 
Şimdi, saat 13.00'te sabahki programımız bitiyor. 

Grup sözcülerinin konuşmaları en az 45 dakikadır. 
Bu arada, şu arada'ki 15 dakikaya sığdırma olanağı 

bulunmamaktadır. Saat 14.00'te toplanmak üzere otu
rumu kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 12.50 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : EmanuUah Çelebi (Tabii Üye), Kemal Cantürk (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

İL — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu,: J/649) (S. Sayısı : 949) 

B) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçe Kanun ta

sarısı üzerindeki görüşmelere başlayacağız. 
Komisyon?... Hazır. 
Sayın Balkan?.. Hazır. 
Sayın üyeler; 
Bu Bütçe üzerinde grupları adına söz alan sayın 

üyeleri belirtiyorum: 
Oral Karaosmanoğlu Adalet Partisi Grubu adına, 

Metin Töker Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler 
Grubu adına, Neş'et Akmandor Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına. 

AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Ben de varım 
Sayın Başkan. * 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buraya not verilmemiş. 
AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Grup adına. 
ıBAŞKAN — Grup adına.. Hay hay efendim. 
AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Vermiş olmam 

gerekir. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oral Karaosmanoğlu. 
AP GRUBU ADINA ORAL KARAOSMANOĞ

LU (Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri; 

(/) 949 S. Sayılı Basmayazı 3 
28 nci Birleşim Tutanağına eklidir, 

1980 tarihli 

Dışişleri Bakanlığı Bütçe tasarısı nedeniyle görüş
lerimizi arz etmeden önce, Cumhuriyet Senatosu Ada
let Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Senatonun 
değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Günümüzde dış politika ve bu politikanın gerektir
diği milletlerarası ilişkiler, yalnız ülkemiz için değil, 
hangi blok ve sisteme bağlı olursa olsun, bütün ül
keler için çok taraflı bir nitelik kazanmıştır. Milletler
arası ilişkiler ve dış politikalar, özellikle son yularda 
çok taraflı ve kendine özgü niteliklere sahne olmak
tadır. 

Afganistan'ın Sovyetler Birliğince pervasızca işga
li, hürriyet mücadelesi veren masum insanların katli 
ve benzeri olaylar, dünya kamuoyunu en çok meşgul 
eden bir konu haline gelmiştir. Dünya kamuoyu, 
yakın ve Ortadoğu sorunlarıyla meşguldür. İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesinin, Birleşmiş Millet
ler Andlaşmasmın ve nihayet Helsinki'de akdedilen 
Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansına ilişkin ni
hai senetin kapsadığı ilkelere aykırı olarak ülkelerin, 
egemenlik ve toprak bütünlüklerine pervasızca yönel
tilen insanlık dışı saldırıların ve benzer olayların ya
rattığı hayal kırıklıkları ve bezginlikler, yalnız Orta-
doğunun kilit noktası olan ülkemizde değil, hemen 
hemen bütün dünyada tesirini göstermiş, Batı-Doğu 
blokları arasında teessüs eden ve bir manada da dünya 
barışının bir nevi sigortası niteliğinde görülen detant, 
yani yumuşama politikasının nereye varacağı kolaylık-
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la kestirilemeyen yeni ve sürpriz gelişmelere sahne' 
olabileceği endişelerinin ağırlık kazanması sonucunu 
yaratmakta bulunmuştur. 

'Büyük Atatürk tarafından «Yurtta Sultı, Cihanda 
Sulh» şeklinde özetlenen dış politika ilkemizin Türkiye 
açısından taşıdığı manayı, gayet gerçekçi bir gözle 
değerlendirmek durumundayız. 

Türkiye'mizin milletlerarası ortamda taşıdığı değe
re sadece coğrafi ve stratejik açıdan bakmak hatalı 
olabilir. Başka deyimle, iki blok arasındaki kuvvet 
dengesi muvacehesinde, Türkiye'nin takip ettiği dış 
politikaya yön veren en önemli unsur, hürriyetçi de
mokratik parlamenter düzeni benimsemiş olmamız
dır. Yer aldığımız Batı Bloku içerisinde taşıdığımız 
değerin, dünyaca kabul edilebilir olmasıdır. 

Dış politikada en önemli unsur, güven hissidir ar
kadaşlarım; güven unsurudur. Dış politika, istikrar 
gerektirir. Dış politika, canlılık gerektirir ve dış politi
ka, ortaya çıkan olayların layıkı veçhile ve günü gü
nünde değerlendirilmesini gerektirir. Dış politika hata 
affetmez arkadaşlarım. 

Geleneksel dış politikamızda vakar ve soğukkan
lılık hakim olmuştur. 

Dışişleri Bakanımız Sayın Erkmen'in de ifade et
tiği gibi, Türkiye, son olaylar nedeniyle önem kazan
mış değildir. Önemini, değerini yüce ulusumuzun va
karından, tarihimizin derin köklerinden ve Atatürk 
milliyetçiliğinden almaktadır. 

«Dış politikada Türkiye'nin yeri neresidir?..» so
rusuna yeni cevaplar aramak durumunda da değiliz. 
iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin gerektirdiği ölçü
lerde, gayet tabii ki, komşularımızla bağlı oldukları 
blokun siyasi karakteri ne olursa olsun, ikili anlaşma
larımızın ve diğer anlaşmaların ışığı altında ticari ve 
kültürel ilişkilerimiz olacaktır. 

Ortadoğunun en önemli noktasında bulunmamız 
ve Müslüman bir ülke olmamızın en tabii sonucu 
olarak, islam ülkeleriyle tarihi ve sosyal bağlarımızın 
icabı samimi işbirliği içerisinde oluşumuz, hiç bir ül
ke tarafından yadırganacak bir davranış olarak telak
ki edilmemektedir. 

Bütün bu unsurlar Avrupa -Konseyi üyesi olarak, 
NATO'nun üyesi olarak, Avrupa Ekonomik Toplu
luğu aday üyesi olarak ve nihayet parlamenter demok
ratik düzenin savunucusu ülkelerle, yani Batı Blokuy-
la andlaşmalara dayanan siyasi ilişkilerimize olumsuz 
etki yapacak unsurlar olarak gösterilemez ve görüle
mez kıymetli arkadaşlarım. 
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Dış ilişkilerimizde itibarımızın hassasiyetle korun
ması, komplikasyon ve tereddütler yaratabilecek ni
telikteki davranışlardan özellikle kaçınılması istikâme
tinde ve Adalet Partisi Hükümet Programında ifadesi
ni bulan ilkelerin ışığı altında, enerjik ve gerçekçi bir 
politika takibinden memnuniyet duyduğumuzu Gru
bum adına, bu vesile ile belirtmek istiyorum. 

22 aylık geçen Hükümet döneminde takip edilen 
dış politikada zaman zaman izlediğimiz tutarsız ve 
güven hissini rencide edecek veya edebilecek nitelik
teki davranışların ne gibi yararlar sağladığını da me
rak ediyoruz. 

NATO ülkeleri, devlet ve hükümet başkanları se
viyesinde geçen yıllarda Brüksel'de yapılan NATO 
toplantısı öncesinde «Türkiye'ye karşı bir Sovyet teh
didi veya tehlikesi mevcut değildir.» şeklinde beyanda 
bulunacaksınız veya duvarın ötesine atlama ihtimali 
imajı yaratacaksınız ve hemen arkasında İkinci Dün
ya Savaşından sonraki yıllarda muhtemel bir Sovyet 
tehdit veya tecavüzüne karşı savunma amacıyla kuru
lan Kuzey Atlantik Paktı Andlaşması, yani NATO' 
nun yıldönümü vesilesiyle hazırlanan bildiriyi imza 
ederek Sovyet tehdidinin devam etmekte olduğu ger
çeğini kabul edeceksiniz. 

Sayın Başkan; 
Bunları bir polemik yaratmak amacıyla hatırlat

mıyorum. Dış politikada iktidar olsun, muhalefet ol
sun asgari müştereklerde birleşmemizin, milli çıkarla
rımız yönünden zaruretine inandığım için arz ediyo
rum. Çok hassas bir noktada bulunuyoruz. Türkiye'
mizin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyası, çeşit
li milletlerarası sorunların ihtilaf kaynağı halindedir. 

Afganistan'ın işgali, İsrail - Arap uyuşmazlığı, 
komşularımızda vuku bulan bazı gelişmelerin Türki
ye'yi ne dereceye kadar etkileyeceği hususundaki en
dişeleri görmemezlikten gelemeyiz. 

Camp - David zirvesinde Mısır - İsrail anlaşması 
da sağlanmış değildir şu ana kadar. 

Diğer taraftan, Ortadoğudaki tüm arap ülkeleri
nin ittifakla kabul edebileceği kalıcı bir çözüm tarzı 
bulunmadıkça, Ortadoğuda istikrar sağlanmasının 
mümkün olamayacağı yönündeki görüşler de ağırlık 
kazanmaktadır. Şartlar ve olaylar da bunu teyit et
mektedir. 

Filistin Kurtuluş Örgütünün davası, hangi blok 
veya tarafa mensup olurlarsa olsunlar, hemen tüm 
ülke ve milletlerarası kuruluşların gündemini işgal et
meye devam etmektedir (kıymetli arkadaşlarım. Konu
yu, «De facto» fiili bir durum olara'k değerlendirmek 
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ve Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz açısından taşıdığı 
önemi düşünmek lâzımdır. 

'Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yasar Arafat'a, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşma yapma 
fırsatının verilmesinin anlamı ve anlamını dikkatten 
kaçırmamak lâzımdır. 

Yasar Arafat'ın, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Assamblesi Genel Kuruluna daveti ve bir 'konuşma 
yapmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye 
olarak da, Filistin Kurtuluş Örgütü konusunda izle
diğimiz politikanın gerçekçi bir görüşten ilham aldığı 
inancımızı Adalet Partisi olarak koruyoruz. İsrail'in 
•işgal ettiği topraklardan çekilmesi tezini de savunu
yoruz. Ocak ayı sonlarındaki Avrupa Konseyi Parla
mento Assamblesi Genel Kuruluna katılan Türk Gu
rubu üyeleri olarak Yaser Arafat'ın, Konseye davetiy
le ilgili oylamada; (usul oylaması da olsa) lehte oy 
kullandığımızı bu vesileyle belirtmek istiyorum. 

'Hükümetimizin bu konuda izlediği politikanın ger
çeklere uygun olduğu ve Batı ile ilişkilerimize olum
suz yönde bir tesir icra etmediği kanaatini taşımak
tayız. Kaldı ki, çok yönlü dış politikamızın sağlıklı 
tarzda yürütülmesi başka konudur. Çok yönlü dış po
litikamızın Batı ile mevcut siyasi ve ekonomik ilişki
lerimizi azaltıcı tarzda etkilememesi için, Hükümeti
mizce gösterilen hassasiyeti anlayışla karşılamak la
zımdır. 

Sayın Başkan; 
Yakın Doğu'da, Orta Doğu'da ve hatta sınırları

mızda yeni olaylar cereyan etmektedir. Türkiye'nin 
dünya sulhu ve bölge istikrarı açısından taşıdığı önemi 
her zamankine oranla daha yakinen hisseden, özellikle 
Batı Blokuna mensup ülkeler gözlerini Türkiye'ye çe
virmişlerdir. Kuvvet dengelerinde ve özellikle nükleer 
güç dengesinde vuku bulan değişiklikler, Amerika Bir
leşik Devletleri ile Sovyet Rusya arasındaki karşılıklı 
ve dengeli kuvvet indirimiyle ilgili müzakerelerin esa
sını teşkil etmektedir. Başka deyimle, hürriyetçi dü
zenin bekçisi niteliğindeki NATO ülkeleriyle sosyalist 
ve komünist bloka mensup Varşova Paktı ülkeleri 
arasındaki rekabet bütün unsurlarıyla devam etmek
tedir. Kuvvetli olmaya mecburuz kıymetli arkadaş
larım. 

Sovyet Rusya'nın Afganistan'ı işgalini ve girişilen 
katliamı bütün dünya ibretle izlemiştir. Diplomatik 
ilişkilerin, çeşitli müzakerelerin, milletlerarası anlaş
maların maalesef meseleye hâlâ çözüm yolu getireme
diği de bir defa daha anlaşılmıştır. 

'Birleşmiş Milletler'de, milletlerarası platformlarda, 
NATO camiasında, Avrupa Konseyinde vaki işgal 

hareketi şiddetle kınanmış, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti de olayın hemen akabinde işgali şiddetle pro
testo ederek, Sayın Hayrettin Erkrnen olarak Türk 
Ulusunun hissiyatına tercüman olnmuştur. 

Afganistan'ın Sovyetler tarafından işgali Türk-
Grubunun da katıldığı Avrupa Konseyi Parlamenter 
Assamblesi'nin son toplantısında da ezici çoğunluk
la takbih edilmiştir kıymetli arkadaşlar; 

Afganistan'ın Sovyetler'ce işgali üzerine îslâmabat' 
ta toplanan İslâm ülkeleri, Afgan Milleti ile dayanış
ma halinde olduklarını en kesin biçimde göstermiş 
bulunuyorlar. Türkiye adına toplantıya katılan Dışiş
leri Bakanımız Sayın Erkrnen, adı geçen Konferans
ta gerçekten tesirli ve başarılı bir konuşma yapmış ve 
bu arada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin 
bölgeye ilişkin stratejisi hakkında Hükümetimizin 
görüşlerini dirayetle belirtmişlerdir. 

Ancak, İslâm Konferasının hemen akabinde bazı 
gazetelerde, gerek Afganistan kukla Hükümeti, gerek
se istilacı Sovyetler karşısında Türkiye'nin tutumunun 
gereksiz ve hatta zararlı olarak nitelendirilebilecek bir 
biçimde sulandırılmakta olduğu izlenimini veren bazı 
haberler dikati çekmiştir. Müslüman Afgan Halkının 
bugün maruz kaldığı felâketten alınacak dersler, çıka
rılacak sonuçlar pek çoktur. Afgan Milletinin, («Hü
kümetimin» demiyorum.) kendi kendini yönetme hak
kını silah zoruyla ve milletlerarası hukuk kurallarını 
hiçe sayarak elinden alan, bu istila hareketi karşısın
da Hükümetimizin bundan sonraki tutumunun olaya 
koymuş olduğu teşhise paralel olarak ve aynı dirayet
le İslâm Konferansında alınan kararlar istikâmetin
de olmasını temenni etmekteyiz. 

'İslâm ülkeleri nezdinde sağlanan prestijimizin mu
hafaza ve idamesinde sayısız faydalar vardır kıymetli 
senatörler. Tarihi ve kültürel gerçekler muvacehesin
de, Türkiye'nin her şeyden önce İslâm camiasında 
özel bir değeri olduğunu unutmamak gerekir. Bu da 
dünyaca bilinmektedir. Milletlerarası ilişkilerin çok 
taraflı ve değişik boyutlar kazandığı dünyamızda, İs
lâm camiasına mensup ülkelerin desteğine mazhar 
olan Türkiye, elbetteki dış politikada çok daha başa
rılı olacaktır. Bu desteğin Türkiye'nin arkasında ol
duğunun bilinmesi muhakkak ki, Batı ile olan siyasi 
ve ekonomik ilişkilerimizde ülkemize önemli avantaj
lar sağlayabilecek bir ortam oluşturacaktır. Günümü
zün dış politikası klasik ölçülerden sıyrılmıştır Ekono
mik ve siyasi güçler dengesi başarılı bir dış politika
nın en önemli kriteri haline gelmiştir. 
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Sayın Başkan; 
Konuşma zamanımızın elverdiği ölçüde Türkiye' 

nin dış politikasında ağırlığı ve aktüalitesi olan konu
lara da değinmek istiyorum: 

Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa'nın gelenek
sel rolüne yenilik katmaktadır. Hükümetimizin, Avru
pa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye ilişkilerini canlı 
tutmasını ve tam üyeliğe girişimizi sağlamaya matuf 
ciddi girişimlerde bulunmasını memnuniyetle karşı
lıyoruz. 

1964 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması; 
Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ted
rici bir gümrük birliği kurulması ve ileride topluluğa 
katılarak «Avrupa Entegrasyonu» anlayışına siyasi 
açıdan da katkıda bulunmak amacını taşıyordu. De
ğişen şartlara göre, çıkarlarımızı müzakere yoluyla 
kollanması kullanması ve Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile ilişkilerimizin canlı tutulmasına yönelen çalışma
lara devam edileceği muhakkaktır. Sayın Bakanın, Yü
ce Senatoya Ortaklık Konseyinin son toplantısı hak
kında taze bilgiler vereceğini ümit ediyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Geçen haftalar içerisinde Hükümetimiz adına Sa

yın Dışişleri Bakanımızın Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısında dış politik gelişmeler hak
kında bilgi vermesini memnuniyetle karşılıyoruz ve 
'bu vesileyle huzurlarınızda Hükümete teşekkür et
mek istiyorum ve bundan böyle de Hükümetimizin 
ve Dışişleri Bakanımızın günlük dış ilişkilerimizin 
durumu ve gelişmeleri hakkında Yüce Parlamentoya 
bilgi verilmesinin faydasına işaret etmek istiyorum. 
Ayrı olarak da, Adalet Partisi zamanında yaratılan 
iyi bir geleneğin ki, bu gelenek muhtelif dış ilişkileri
mizle ilgili muhtelef safahatlarda, muhtelif aşama-
Iardaki siyasi değerlendirmeler konusunda, diğer si
yasi partilerimizin lider ve yetkili organlarına da bil
gi verilmesinde büyük faydalar vardır kıymetli arka
daşlarım, 

Sayın Başkan; 
Türkiye yönünden önem arz eden yeni bir durum

la da karşı karşıya bulunuyoruz. Yunanistan, İspan
ya ve Portekiz'in Avrupa Ekonomik Topluluğu'na 
giriş teşebbüslerinin gerçekleşme safhasında olduğu 
bilinmektedir. Yanılmıyorsam, 1 Ocak 1981'den ge
çerli olmak üzere, Yunanistan'ın Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna tam üye olarak intikali İspanya ve Por
tekizlin de Topluluğa girişleri Türkiye açısından yeni 
sorunlar yaratacak nitelikte görülmektedir. 

Akdeniz ülkeleri olarak her üçünün, özellikle ta
rımsal karakter yönünden ülkemize benzer yönleri 
mevcuttur. «Zeytinyağı kuşağı» diye adlandırılan bu 
tarımsal bölgenin benzeri Akdeniz ürünleri yetiştiren 
özellikleri yanısıra, pamuk, üzüm, tütün ve tekstil 
ürünleri pazarlamasında Türkiye'ye muhtemel tesir 
ve olumsuz etkilerini dikkatle değerlendirmek duru
mundayız. 

Adı geçen Akdeniz ülkelerinin Ortak Pazar'a gi
rişleri karşısında memleketimizin haksız bir rekabe
te maruz bırakılmaması, zarara uğramaması için, ge -
reken tedbirlerinaitonkisı gerektiği hususunda Avrupa 
Konseyinde tarafımdan bar konuşma yapıilimışjtır. Kaina-
tüımizee, Yunanlisıtan'ın Ortak Pazar'a bir an önce gür-
me arzusunun genel amacı, hattı zatında siyasidir kıy
metli arkadaşlarım; 

Kıbrıs dahil olmak üzere, bütün dış sorunların 
çözümlenmesinde geniş bir propaganda kampanyası
na umut bağlayan Avrupa, Amerika ve hatta Birleş
miş Milletler'de gerçek dışı çözüm yolları aramayı 
adet haline getiren Rum ve Yunan lobisinin, Ortak 
Pazarı'da bir siyasi platform, bir propaganda pflialtfor-
mu olarak kullanması ihtimaline karşı dikkatli ve 
uyanık olmak lazımdır. 

Bu vesileyle Türk - Yunan ilişkilerine değinmek 
istiyorum: 

Yunanistan'la aramızda ortaya çıkan Kıbrıs soru
nu dahil, Ege Kıta Sahanlığı, Hava Hattı, Batı Trak-
ya'daki Türklerle ilgili vesaire ihtilaf konusu sorun
larımızın, Ege'de denge esasına dayalı karşılıklı çı
karlarımız ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde müzakereler 
yoluyla halli yalnız iki komşu ülk için değil, tüm Av
rupa ve NATO ülkeleri için de huzur ve güvenlik 
açısından ayrı bir önem taşımaktadır. 

Yunanistan'ın da sorunları enternasyonelize etme 
ve aleyhimize kesif propaganda yapma alışkanlığını 
terk edeceğine inanmak istiyor, milletlerarası platform
larda Kıbrıs sorununu tek taraflı ve haksız bir şekil
de istismar etmesinin müzakere ortamını zorlaştırıcı 
nitelikte olduğunu belirtmek istiyoruz. 

İki ülke arasında bozulan dengenin, tekrar tees
süs etmesinden ve sorunlarımıza âdil ve kalıcı çözüm 
yolları bulunmasından yanayız. 

Türkiye'nin sarf ettiği tüm iyi niyet girişimlerine 
rağmen, Ege'de karasıuliarınun 6 milden öteye çıka-
riilıması taleplerine ilaveten, Lozan Antlaşmasına da 
aykırı olarak Ege Adalarının gittikçe artan bir hızla 
silahlandırılması ve Yunan Milli Savunma Bakanı 
Averof tarafından geçenlerde basın ve radyodan iz-
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lediğimiz, Ege Adaları karasularının mayınlanması
na alüt restmii açıklatması iyi nıiyet malhsuKi politika
nın icabı değildir, olsa olsa ihtilafların hallini gecik
tiren bir faktördür. 

Kıbrıs sorununu, iki toplumun yan yana ve güven 
içerisinde yaşayabilecekleri bir düzenin 'kurulması ile 
çözülebilecektir. Toplumlararası müzakerelerin iki 
bölgeli, iki toplumlu, bağımsız, bağlantısız bir fede
ratif devlet kurulması sonucunu doğuracak bir an
laşmaya bağlanmasını Adalet Partisi Grubu olarak 
temenni etmekteyiz. 

Sayın Başkan; 
Kıbrıs sorunu, zaman zaman milletlerarası ilişki

lerimize tesir eden bir kilit noktası durumuna sokul
muştur. Bunda, Yuman ve Rum Labiısiinin tek taraflı 
propagandasının büyük rolü olmuştur. 

1977 Şubat ayında hatırlayacaksınız, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in nezare
tinde aktedilen Denktaş - Makarios görüşmelerinde 
-yukarıda bahsettiğimiz ilkelerde görüş birliği hâsıl 
olmasına rağmen, Klerides'in gösterdiği hırçınlığı an
lamak mümkün olmamaktadır. 

Kuzey Atlantik Paktı içerisinde Türkiye, gayet 
tabii ki, çok önemli 'bir mevki işgal etmektedir. Ku
zey Atlantik Paktının kuruluş nedenlerinin ne kadar 
haklı ve yerinde olduğu son olaylar muvacehesinde 
Afgan işgali muvacehesinde, diğer olaylar muvace
hesinde çok daha iyi anlaşılmış bulunmaktadır. Tür
kiye'n'in NATO'ya bağlılığı, güvendiğimiz açısından 
ziorudîludur. NATO'nunda, keza Türkiye'nin yardım 
ve desteğine büyük ihtiyacı vardır. 

NATO'nun askeri fonksiyonu yanında, üyeleri 
arasında ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı ön
gören hükümlerinin son yıllarda işlerlik kazanma te
mayülü göstermesini memnuniyetle izlemekteyiz. 
Önemli milli sorunlarımızın çözümlenmesinde NATO 
yetkili organlarının gösterdikleri anlayış, samimiyet 
ve işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz. 

NATO camiasında birlikte olduğumuz Amerika 
Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin bozulmasına ne
den olan ambargo konusunda fazla detaya girmek is
temiyoruz. Ambargonun, dostlukla bağdaşan bir dav
ranış olmadığı,, hasmane bir davranış olduğu, Ame
rika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye ambargo uy
gulamasının kimseye bir fayda sağlayamayacağı, NA-
TO'yu yıpratacağı, Sovyet tehdidini artıracağı, itti
faklara aykırı olduğu ve yine o zamanki Başbakan 
Sayın Demirel tarafından tüm dünyaya beyan edil
miş bulunuyor idi. Özellikle Kıbrıs sorununun çözüm-

lenmes'iyle ambargo arasında organik bir bağ kurul
masının fevkalade mahzurlu olduğu, sorunların hal
lini zorlaştırmaktan öte bir işe yaramayacağı açıkça 
ifade edilmiş idi. Maalesef Kıbrıs sorunu, Amerika 
ve Avrupa'daki Rum Lobisinin etkisiyle mecrasından 
saptırılmak istenmiş, konuya gerçekçi bir yaklaşım 
sağlanamamış, üyesi bulunduğumuz kuruluşlardaki 
huzursuzluklar devam etmekte bulunmuştur. 

Sayın Başkan, 
Komşumuz Iran tarihi bir devrime sahne olmuş

tur. Bu hususu kendi iç sorunları olarak değerlendiri
yoruz. îran'la ilişkilerimiz dostluğa, komşuluğa, içiş
lerine karışmama, toprak bütünlüğü ve karşılıklı çı
karlarımıza saygı esasına dayandırılmıştır. Devrimin 
hukuki temellere dayandırılması gayretlerini ve bu 
arada Başkan seçiminin yapılmış olmasını memnuni
yet verici görüyoruz ve kendisine başarılar diliyoruz. 

Türkiye - tran arasında ekonomik ilişkilerin ge
lişeceğine inanıyor, iran'a ekonomik müeyyide uygu
lamasına müncer olabilecek her türlü politikaya ka
tılmadığımızı AP Grubu olarak beyan etmek istiyo
ruz. 

Dış ekonomik ilişkilerimiz, özellikle 1974 petrol 
bunalımını takip eden yıllarda memleketimiz açısın
dan ayrı bir önem kazanmıştır. 

Hükümetimizce uygulamaya konulan tüm eko
nomik tedbirlerimizin dış ülke ve milletlerarası ku
ruluşlar nezdinde takip ve intacını gerektiren kısım
larının koordinasyonu hususunda Dışişleri Bakanlı
ğımıza ve dış temsilciliklerimize önemli görev ve so
rumluluklar yüklenmiş bulunmaktadır. OECD, Avru
pa Ekonomik Topluluğu, IMF ve diğer kuruluşların 
nezdinde çok kesif temas ve çalışmalar devam etmek
tedir. Kredi anlaşmaları, borç ertelemeleri, acil yar
dım programlan, yakın bir takip ve koordinasyonu 
gerektiren -hususlardır. Bu kuruluşların • nezdindeki 
kıymetli dış temsilciliklerimizin çok uyanık olmaları, 
her an günlük ekonomik bilgi ve konjonktürü takip 
etmeleri, gelişmeleri dikkatle izlemeleri yurt ekonomi
sine çok şeyler kazandıracak ve almış olduğumuz 
ekonomik tedbirlerin basan şansını artıracaktır. 

Sayın Başkan; 
Son yıllarda Avrupa'nın muhtelif başkentlerindeki 

şerefle hizmet eden büyükelçilerimize ve diğer Ba
kanlık mensuplarına vaki saldırıları Adalet Partisi 
Grubu olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Menfur 
suikastler sonucu hayatlarım kaybeden bu kıymetli 
arkadaşlarımızı, büyükelçileri, Dışişlerinin kıymetli 
mensuplarını ve diğer bakanlıklardan hayatlarını kay
beden kıymetli arkadaşları rahmetle anıyoruz. 
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Beni dinlediğiniz için, Yüce Heyetinize Grubum 
ve şahsını adına teşekkür ediyorum. 

Hepinizi saygı ile selamlar, Bütçenin memleketi
mize, milletimÜze ve Dışişleri Bakanlığına hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaosmanoğlu. 
Sayın Metin Toker, Grubunuz adına, buyurun 

efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI

NA METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubumuz adına, Gru
bumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisindeki dış po
litika görüşmelerinden bu yana, dünyadaki ve özel
likle bölgemizdeki son gelişmeleri nasıl değerlendir
diğimizi ve Türkiye'nin dış ilişkilerini şu anda nasıl 
gördüğümüzü ve Türk dış politikasının genel çizgi
leri hakkında ne düşündüğümüzü arz etmeye çalışa
cağım. 

Bu açıklamalara geçmeden evvel, son günlerde vu
ku bulmuş somut, temelinde çok acı ve talihsiz, so
nucu itibariyle Allah'tan talihli bitmiş bir olaydan, 
son suiikastten bahsetmek istiyorum. Söylemek iste
diğim şu: 

Bir devlet, büyükelçilerini, temsilcilerini, temsilci
lerinin ailelerini keklik gibi vurulmaya bırakamaz. 
Devlet olmanın haysiyeti ve icabı bir şeyler yapmak
tır. Bir şeyler yapmanın ne olduğunu Devlete bırakı
yorum; ama başbakanların, bakanların, her suiikast
ten sonra ortaya çıkıp, «Kanlarını yerde bırakmaya
cağız, Devlet kahirdir, kudretlidir» gibi laflarından 
herhalde Dışişleri Bakanlığı camiası da, biz millet 
de bıkmış haldeyiz. Bu bakımdan, Sayın Dışişleri Ba
kanından rica ediyorum; Devletin, buna karşı gerek
li tedbiri alması için önayak olsun, harekete geçsin 
ve Devlet bu rezalete nasıl son vermek gerekiyorsa 
(Ki, elbetteki bunun yolları var) bu rezalete biran 
evvel son verdirmelidir. 

Arkadaşlarım; 
Dış politika görüşmeleri açısından bu dönem âde

ta şımartıldık. Sayın Bakan, gündem dışı iki görüş
me vesilesiyle Senatoda dış politika hakkında bilgi 
verdiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde enine bo
yuna dış politikayı görüşmek fırsatı doğdu, bugün de 
burada bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Yalnız gönül 
ister ki, bu monologdan ziyade bir diyalog şeklinde 
cereyan etsin; fakat zannederim tüzükler ve usuller 
buna cevaz vermiyor. Biz isterdik ki, Bakan, son 

yaptığı Brüksel temasları hakkında bilgi versin, biz o 
bilgilerin ışığı altında konuşabilelim; Bakan, cevapla
rında toizim bu görüşmelerimizden de esinlenerek ko
nuşmasını yapsın, görüşlerini bildirsin. Bunun sağ
lanması zannederim dış politika görüşmelerine hem 
daha bir canlılık, hem daha bir renk ve fayda geti
recektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dış politika görüşmelerini yaptığımız bu sırada 

bütün memleketlerde iç politika ve ekonomi politika
sının yanında, halkın ilgisi bakımından ancak üçün
cü dereceyi işgal eden dış politika birdenbire yeni 
boyutlar kazanmış ve yeni bir ilginin kaynağını teş
kil etmiştir. 

Fransa'nın ünlü Le Monde Gazetesi geçenlerde 
«Fransızlar nihayet ülkelerinin dış politikasına ilgi 
göstermeye başladılar.» diyordu, memnunlukla. 

Arkadaşlarım; 
Zannederim bu ilgi, dünyanın bu son bir - iki ay 

içinde ciddi bir harp tehlikesiyle karşı karşıya bulun
masının, karşı karşıya gelmesinin sonucudur. Genel 
kanaat şudur ki, nükleer bir harbin doğuracağı fela
ket o kadar büyüktür ki, bunu hiç kimse isteyerek 
göze almaz Böyle bir güven dünyaya detantdan beri 
yayılmıştır ve bir nevi teselli yerine geçmektedir; fa
kat bir harp, yanlış hesaplar sonucu da olaibilir. Bir 
deneme) iki adım, üç adım savaşsız, kavgasız, tehli
kesiz atılır; fakat onu takip eden ve belki adımı atan
lar için ötekilerden çok daha az önemli olan bir 
adım, bakarsınız birdenbire büyük tehlikeyi dünya
nın başı üzerine patlatmış. 

Bu, Afganistan olaylarında yaşandı. Bizim görü
şümüz odur ki, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
görüşmelerden bu yana, kaza ile böyle bir harbin 
patlatılması tehlikesi gerilemiş, azalmıştır. Çünkü her 
iki taraf vaziyetlerini daha kesin olarak almışlardır. 
Şimdi, birtakım şeylerin, birtakım şeyleri doğuraca
ğı daha belirli ve somut şekilde ortaya çıkmıştır. Af
ganistan'a Sovyet tecavüzü 1979 Aralığında, yani 
Amin'e karşı yapılan darbeyle başlamamıştır. Afga
nistan'a Sovyet tecavüzü bağlantısız bir ülke olan Af
ganistan'ın, Sovyetler Birliğine ilk bakışta hiçbir za
rar vermeyen Davut Han iktidarına karşı gerçekleş
tirilen darbeyle başlatılmıştır. 

Estonya'nın, Lettonya'mn, Lituanya'nın, Çekosla-
vakya'nın, Macaristan'ın aksine, Afganistan hiçbir za
man Sovyetler Birliğinin nüfus sahası içinde telakki 
edilmerriiştir; fakat bağlantısız bir ülke olarak da hiç
bir zaman Sovyetler Birliğinin Güney hududunda 
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Sovyetler Birliği için bir tehlike teşkil etmemiştir. O hal
de Kremlin, Davut Han'a karşı 1978'de giriştiği dar
beyle bir deneme yapıyordu. Bu denemenin sıcak de
nizlere inebilme denemesi olduğu hakkında yaygın fi
kirler belirmiş ve bu endişe, bu tehlike söylenmiştir. 

Sovyetler, Davut Han'a karşı giriştikleri darbeden 
sonra iki adım daha atmışlar ve son adımlarında açık 
bir askeri işgal hareketini fütursuzca gerçekleştirmiş
lerdir. Bütün kurallara, Birleşmiş Milletler Kanunla
rına aykırı olarak gerçekleştirilen bu darbe, sanırım 
Sovyetler Birliğinin beklemediği bir sert tepkiyle kar
şılanınca Sovyetler Birliği, o bölgedeki adımlarını 
bundan sonra daha dikkatli atacağa benzemektedir. 
Demin bahsettiğim yumuşama değil; ama yavaşlama 
Amerika'da bilhassa Amerika Cumhurbaşkanı Car-
ter'in, bazılarınca «Carter Doktrini» diye adlandırı
lan «Truman Doktr'ini» nden esinlenerek Kongreye 
gönderdiği mesajda kesin vaziyet alması ile belirlen
miştir. Şimdi, Sovyetler Birliği de, Amerika'da daha 
ileriye gidildiği takdirde bu bölgede, Basra Körfe
zinde, işin harbe varabileceğini bilmektedirler; açık
ça bu ortaya atılmış ve söylenmiştir. 

Carter şöyle demiştir : 
«Herhangi bir dış gücün Basra Körfezi bölgesi

ni kontrol altına alma teşebbüsü, Birleşik Amerika 
Devletlerinin hayati çıkarlarına karşı bir tecavüz ola
rak görülecektir...» devam ediyor «... ve böyle bir te
cavüz, gerekli bütün imkânlar kullanılarak püskürtü-
lecektir, askeri kuvvet dahil.» Bu askeri kuvvetin 
kullanılacağının ilk defa olarak gayet açık şekilde 
belirtilmesidir, ki, bu mesaja «Truman Doktrini» ne 
benzer şekilde «Carter Doktrini» adının verilmesine 
sebep olmuştur. 

1946'dan 1980'e kadar Sovyetlerin genel politika
larında bir değişme olmadığı çeşitli olaylarla ispatlan
mış iken, «Truman Doktrini» NATO içinde yoğun
laşmış; fakat NATO'nun dışındaki bölgelerde Ame
rika'nın Sovyet genişlemesine karşı bu kadar açık bir 
vaziyet almasına yol açmamıştır. Bugün dış ilişkile
re, dünyadaki dış politika ve dış olaylara gelen yeni 
boyut budur. 

Sovyetler 1946'da emellerini gerçekleştirmekten 
vazgeçmişler idi. 1962'de Küba krizi sırasında Ken-
nedy böyle açık bir vaziyet aldığında, yani Hava-
na'ya gitmekte olan, Küba'ya gitmekte olan Sovyet 
gemileri yollarına devam ettiği takdirde Amerikan 
gemileriyle karşılaşacağını bildirdiğinde Kruşçev 
«Tornistan» emrini vermek mecburiyetinde kalmıştı. 
Gerçi bugün Kremlin'in sakinleri, Kruşçev'e kabul 
edilenin bugünkü Sovyetler Birliğine kabul ettirilme
sine imkân olmadığını söylemektedirler. Üstelik dün
yanın kendi yanlarında olan aydın kamuoyunu, ken
di karşılarına çekecek bir tasarruf sayılması gereken 
Nobel Ödülü sahibi Sakarof'un Moskova'dan yaban
cıların girmediği bir şehre sürgün gönderilmesi yi

ne bu tafra satma ameliyesinin, operasyonunun bir par
çası gibi görülürse de, Sovyetler Birliği'nin Amerika' 
nın kesin vaziyet alması ve ihtarından gerekli dersi 
çıkartmış olması ihtimalini kuvvetlendiriyor. 

Gerçi, bu «Carter Doktrini'nin zayıf tarafları var
dır, 1946'daki «Truman Doktrini'nin aksine bazı 
muğlak tarafları vafdır; ama Amerika Cumhurbaş
kanı mesajını başka birtakım tedbirler ve tasarruf
larla da desteklemiştir ki, bu Amerika'nın niyetinin 
ciddi olduğu hususunda belirtiler yerine geçebilir. Ev
velâ Amerika, mecburi askerlik için kayıt sistemine 
geçti. Bunun lüzumlu ödeneğini Kongre kabul etti. 
Önümüzdeki beş yıl için enflasyondan öte, % 5 sa
vunma masrafı artışı kabul edildi. Amerika Birleşik 
Devletlerinin askeri varlığına Kuzey Afrika, Hint 
Okyanusu ve İran Körfezine uzatma kararı ilan edil
di. Pakistan'a yüklü bir askeri yardım düşünüldüğü 
açıklandı. Olimpiyatları boykot kararı gittikçe daha 
fazla taraftar bulmaya başlıyor. Tabii bu Amerika' 
nın müttefiklerine, işte biz müttefik olarak senin 
yanındayız, sana karşı görevimizi yapıyoruz demele
rini kolaylaştırıyor. Bir ekonomik zorluk yok, masraf 
yok. Buna rağmen, Olimpiyatların boykotuna ilk baş
ta tereddütler belirmişti. Bu da yavaş yavaş azalı
yor.-

Çin'e, Amerikan öldürücü olmayan dediği askeri 
araç ve gereç satımını kararlaştırmış bulunuyor. Öl-

Hatırlanacağı gibi, 15 Ağustos 1946'da, yani Sov
yetler Birliğinin yine bu bölgede; fakat bu bölgenin 
daha Batısında birtakım emellerini gerçekleştirme he
vesine kapıldığı günlerde, Beyaz Saray'da Başkan 
Trumanın Başkanlığında yapılan bir toplantıda Dış
işleri, Harbiye ve Bahriye bakanlıklarının ortak me
morandumunu Başkan Truman kendi politikası ola
rak ka'bul etmiştir. O memorandumun tarihi cümlesi, 
son cümlesi şu idi, «Kanaatimizce barışı muhafaza 
etmenin en iyi yolu Sovyetler Birliğine, Türkiye ve 
bütün diğer devletlere kesinlikle bildirmektir ki, 
Sovyet tecavüzünü durdurmakta Birleşmiş Milletler 
başarısız kaldığı takdirde Amerika Birleşik Devletle
ri, Amerikan Silahlı Kuvvetlerini kullanarak tecavü
ze uğrayan milletlerin yanında yer almakta asla te
reddüt göstermeyecektir.» 
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dürücü olmayan askeri araç ve gereç, elbetteki öldü
rücü olan silahların kullanılmasını kolaylaştırır,. 

Çin'e Sovyetler için kabul edilmeyen en fazla mü
saadeye mazhar devlet statüsü tanınmış bulunuyor. 
Amerika, ingilizlere ait Hint Okyanusundaki Diego 
Garcia Adası ile Umman, Kenya ve Somali'de üs 
hazırlıkları yapıyor ve en mühimi, 150 bin kişilik bir 
çabuk sevk edilecek kuvvet geliştiriliyor. Beş yılda 
on milyar dolar harcanmasının kabulü suretiyle bu 
birlikler Amerikanda ve Japonya'da bulunacak. Ja
ponya bunu kabul etti. Bu birliklerin, bu çabuk sevk 
edilecek kuvvetin ihtiyacını teşkil eden, tanktan yiye
ceğe kadar malzemeler Hint Okyanusunda devamlı 
surette dolaşacak gemilerde stok edilecek. Bütün bun
lar ciddi hazırlıklar sayılır ve kaza ile harbin çıkma
sını herhalde önler mahiyette tedbirler gözüyle ba
kılabilir. 

Carter şöyle demiştir: «Sovyetler bu tecavüzün be
delini, Afganistan'a yaptıkları tecavüzün bedelini so
mut tarzda ödemelidirler. Bu tecavüz sürdürüldükçe 
biz ve dünyanın diğer milletleri Sovyetler Birliğiyle 
ilişkilerimizi eskisi gibi tutamayız.» 

Durum bu. Bu durumun sonu olarak, son gün
lerde Sovyetler Afganistan^dan birliklerini çekmeye 
hazır olduklarım ve çekeceklerini; fakat bunun için 
Afganistan'a karşı başlatıldığını ileri sürdükleri em
peryalist ve karşı devrimci kuvvetlerin taarruzunun 
durdurulmasını beklediklerini söylem'ök'fcedirler. Car
ter'in, bu olayın İkinci Dünya Savaşından sonra en 
büyük tehlike olduğu iddiasını saçma olarak vasıflan
dırıyorlar; fakat bugün için daha ileri gitmek gibi bir 
heveslerini henüz göstermiyorlar. 

Dediğim gibi, Carter Doktrini eğer bu suretle bir 
deterrent, bir önleyici unsur yerine geçtiyse, elbetteki 
bölgedeki barışın devamına yardımcı olacaktır. 

Carter Doktrinini şöyle özetlemek kabildir: Batı 
Avrupa, yani NATO, İsrail ve Japonya üzerindeki 
koruyucu Amerikan şemsiyesinin, Suudi Arabistan'ın 
petrol kuyularından Pakistan'a kadar uzanan karışık 
bir bölgeye teşmili. Bu bölgenin karışık olması, bu 
bölgedeki devletlerin ciddi bir iç idareye sahip olma
maları, kuvvetli hükümetlerden mahrum olmaları ve 
ne yapacaklarını iyi bilmemeleri, tereddüt içinde ol
maları, Amerika'nın bu bölgenin savunmasında, belki 
o bölge devletlerinin rızası hilâfına hareket edebilece
ği endişesini vermektedir ki, bu o Doktrine, esasında 
bulunmaması gereken bir yeni tehlike unsuru katar. 

Carter'in Milli Güvenlik Danışmanı Brzesinski'nin 
Pakistan ve Suudi Arabistan'a yaptığı ged herhalde 
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bir nabız yoklaması, o bölgedeki, yani bu körfez böl
gesindeki devletlerin, Amerika'nın orayı savunma te
şebbüsü karşısında nasıl bir davranış içine girecekleri
nin teşhisi maksadıyla olabilir. 

Pakisitan'da Ziya-Ül-Hak, ülkesinin güvenliğinden 
fazla, ülkesine yapılacak yardımın mahiyeti üzerinde 
durmakta, 400 milyonluk askeri yardımı fındık - fıstık 
olarak vasıflandırmakta, Suudi Arabistan Amerika'ya 
çok yaklaştığı takdirde, Amerika ile çok içli dışlı ol
duğu takdirde radikal kuvvetler tarafından rejiminin 
devrilmesi korkusunu söylemektedir. Biliyorsunuz de
ğerli senatörler, bilhassa Amerika'nın yıllardan beri 
Müslüman Filistin Halkının meşru haklarına karşı 
gösterdiği anlayışsızlık, İsrail ve Amerika'daki Ya
hudi lobisinin etkisinin fazla altında kalması, bütün 
Müslüman ülkelerde, bütün Arap ülkelerinde, giderek 
bütün bağlantısız ülkelerde, Üçüncü Dünyada, Ame
rika'ya karşı infialin, şüphenin, hatta endişenin doğ
masına sebep olmuştur. Şimdi Suudi Arabistan rejimi 
gibi rejimler, böyle bir ülkeyle fazla sıkı fıkı olmanın 
rejimlerini tehlikeye sokacağının endişesini taşımak
tadırlar. 

Diğer taraftan, Amerika'ya tam bir itimat da yok
tur. Katar Şeyhi Halife Bin Hamat El Tani'nin de
meci dikkat çekicidir. Diyor ki, Amerika'lılara artık 
güvenimiz yok. Amerikalıların Rusları durdurmakta 
ciddi olup olmadıklarını bile bilmiyoruz. Bu birçok 
ülkede, birçok çevrede ve birçok bölgede Ruslarla 
Amerikalıların yeni bir Yalta ruhu içinde, yeni bir 
taksime gidebilecekleri ihtimalinin en azından mev
cut bulunduğunun delilini teşkil etmiştir. 

Sovyetler'in Afganistan'a tecavüzünün, hatta bunu 
bir askeri darbe, istila haline getirmelerinin sebebi 
olarak bir ihtimal daha zikredilmektedir. Bunu daha 
ziyade Fransızlar yapmaktadırlar. De Gaülle'nin eski 
Başbakanı, sonra Dışişleri Bakanı Couve De Mur-
vi'lle, meseleyi, Orta Avrupa'ya yerleştirilmesi NATO 
tarafından kabul edilmiş, Pershing ve Cruise füze
lerine karşı Sovyetler Birliğinin bir pazarlık imkânı 
elde edebilme hedefine vermektedirler. Bunu Mos
kova'ya yaptığı ziyarette Fransız Meclisi Başjkanı 
Chaiban Delmas'a Brejnev bizzat söylemiş ve Batı 
Avrupa'da Pershing ve Cruiseleri asla kabul etmeyiz 
demiş. Bu, Sovyetler Birliğinin dışında bir NATO 
tasarrufu olduğuna göre, Sovyetler Birliği bunu 
nasıl kabul etmeyecek, bunu nasıl önleyecek; bu 
suale cevap aranırken, Orta Doğudaki kuvvet darbe
sinin, Orta Avrupa'da bu füze meselesinin bir ba
rışçı yoldan çözümlenmesi için yapıldığı da hatıra 
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gelebilir. Amerika, inandırıcılığını daha fazla kay-.. 
matmek tehlikesine düşmeden böyle bir pazarlığa gi
rebilir mi, ok yaydan çıkmamış mıdır?.. Herhalde 
bu iyimser bir yorumdur ve ne şekilde geliştiğini 
göreceğiz. Yalnız, NATO'nun Sovyet toprakları üze
rinde Orta Avrupa şehirlerini dövecek, onlara erişe
cek füzeler bulundururken, Orta Avrupa'da 'da, Av-
rupa'daki Sovyet yahut Rus şdhirlerini menzil içine 
alacak füzelerin yerleştirilmesini önlemek gayretti bi
raz tek taraflı gibi geliyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
İran'daki durum da biraz yumuşamışa benziyor. 

Daha bir ümitli girişimler yapılabiliyor ve bekleni
yor. Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri son gün
lerde İran'a karşı almak ve aldırmak istediği müey
yideleri şimdilik geri bıraktı. 

Biliyoruz İran'da yeni bir Devlet Başkanı seçil
di, Beni Sadr seçildikten sonra, rehineleri elinde tu
tan öğrenciler için, bunlar çoluk çocuk, İran'a on
lar bükmedemez diye beyanat yaptı, hatta gerekirse 
kuvvet kullanılması ihtimali derpiş edildi; fakat 
İran o kadar oynadı ki ve İran'da o kadar çok ka
fadan o kadar çok ses çıktı ki, bunların hangisini 
cildiye almak, hangisine devlet politikası, devlet tu
tumu olarak bel bağlamak lâzım; bunun tespiti son 
derece güç. Nitekim, Beni Sadr ve Kutbizade o be
yanatları verirlerken, Humeyn'ye yakın bir başka 
molla, bir ayetullab, Şah geri verilmeden rehineler 
salıverilemez diye beyanat yaptı. Ondan dolayıdır ki, 
uzun süreden beri, bu rehine olayından beri Ameri
ka ciddi bir tavır takınamıyor. Kime güveneceğini, 
kimin sözünün söz olduğunu bilip ona göre vaziyet 
alamıyor; fakat Afganistan olayının da İran'a yeni 
bir görüş açısı getirdiği muhakkak. Uzaktaki Ame
rika'dan gelecek tehdidin yakındaki Sovyetler Birli
ğinden gelecek tehdidi unutturmaması gerektiğini an
lamış vaziyette ve Afganistan'a boş Afganistan sema
larından hazırlamış bulunduğu birliklerimi bir gün 
içinde indirivermesi; buna hem imkân bulması hem de 
bunu mubah sayması İran yöneticilerini iki defa dü
şünmeye mecbur etmiş görünmektedir ki, bu da alev 
alev yanma istidadı gösteren Ortadoğu olaylarının 
üzerine biraz su serpilmesi neticesini vermiş olabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu siyasal konjonktür içinde biz temel dış politika 

çizgilerimizde ve dış ilişkilerimizin esasında bir deği
şikliğe, hatta bir retuşa, büyük rötuşlara lüzum gör
müyoruz. Çünkü, bizim İkinci Cihan Harbinden beri 

izlediğimiz genel dış politika ki, bunu CHP, DP, AP, 
koalisyon hükümetleri aşağı yukarı, tabii nüanslarla 
devam ettirtmişlerdir; ama temelde birdir; bu Kurtu
luş Savaşımımdan beri Türkiye'nin savunması ve teh
like, o anın tehlikesi nereden gelirse o tehlikenin kar
şısında güvenliğinin en etken şekilde korunması he
define dönük olmuştur. Biz kapitalist emperyalizmin 
ordularıyla boğuşurken Sovyetlerle anlaşma yapmak
tan çekinmernişizdir. Mussolini'nin faşist emperyalizmi 
AkdenizMe bayrak göstermeye başladığı zaman İngi
lizler ve Fransızlarla ittifakımızı yapmışızdır, hatta 
Nazi emperyalizmi hududumuza, Bulgaristan hudu
duna dayandığında Almanlarla, Almanların kendile
riyle bir saldırmazlık paktı yapabilmişizdir: Fransız, 
İngiliz ifitifatına rağmen veyahut yanında ve nihayet 
İkinci Cihan Harbinden sonra bizim Batı it
tifak sistemi içerisinde güvenliğimizi aramamız ve 
Truman Doktrinini kabul ettikten sonra NATO'ya gi
rişimiz, Sovyet emperyalizmine karşı kendimizi gü
vence altına almak arzumuzun sonucudur. 

Aradan geçen senelerin sonunda bir Sovyet em
peryalizminin hayal olduğunu, böyle bir tehlikenin 
hifbir zaman bulunmadığını, Türkiye'nin oyuna geti
rilip Batı kampına alındığını iddia eden kimseler çık
mıştır, çıkmaktadır, böyle bir propaganda yapılmak
tadır. Bunların hiç bir asıl ve esası yoktur. Çünkü 
olaylar ve vesikalar ortadadır. Biz 16 Mart 1921'de 
Sovyetler Birliğiyle Moskova Anlaşmasını imzaladık. 
Bu anlaşma, ruhunun esasını gösteren şu şekilde baş
lar. «Milletlerin uhuvveti esasını ve akvamın kendi 
mukadderatım serbestçe tayin etmek ıhakkını tanımak
ta mütJtehid olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetiyle Rusya Şûralar Federatif Sosyalist Cumhu
riyeti Hükümeti», Bu başlangıç, Anlaşmanın ruhunu 
göstermektedir. Bunu 17 Aralık 1925'!de "Türk - Sovyet 
Dostluk ve Bitaraflık Muahedesi takip etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Uzatılmalardan sonra, 7 Mayıs 1945'de eğer taraf

lardan hiç biri aksi arzu belirtmezse bu anlaşma iki 
yıl için daha otomatik şekilde yürürlükte kalacaktı. 
Bu anlaşmayı bozan ve yeni şartların gerektiğini söy
leyen Sovyet Rusya olmuştur. Molotof, Moskova'daki 
Büyükelçimiz Sarper'i 19 Mart 1945'de davet etmiştir. 
Davet Molotof'dan gelmiştir ve Molotof yaptığı resmi 
deklarasyonda şöyle demiştir: «Sovyet Hükümeti bil
hassa İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen derin 
değişiklikler dolayısıyla 17 Aralık 1925 Anlaşmasının 
artık yeni şartlara uymadığını ve ciddi bir surette iyi
leştirmeye muhtaç olduğunu göstermektedir. Yukar-
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da'ki maruzata binaen Sovyet Hükümeti adı geçen an
laşma ve eklerinin feslhi şeklini tespit eden 7 Kasım 
1935 Protokolü gereğince adı geçen. Anlaşmayı feshet
mek arzusunda bulunduğunu Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetine bildirir.» Demek ki, Sovyetlerle ilişkilerimi
zin yeöi bir döneme girmesinde Türkiye'nin hiç bir rolü 
olmamıştır. İnsiyatif tamamıyla Sovyetler Birliğinden 
gelmiştir, ve biz Sovyetlerle ilişlkilerimizi değiştürmek 
arzusu izhar etmemişindir. Sovyetler Birliği Türkiye 
ile ilişkilerine yenli bir şekil verme arzusunu resmi 
deklarasyonla tebliğ etmiştir. 

Sovyetler Birliği gayet iyi hatırlanacaktır, 19 Mart 
1945'ten 7 Ağustos 1946'ya kadar Türkiye'ye karşı bir 
-soğuk harp yürütmüştür. Türkiye üzerinde bir tehdit 
ısürdürmüştür. Bu tehdidin iki unsura vardı: Boğazlar
da üs, yani ortak savunma istiyorlardı. Kars ile Ar-
iahan'ı istiyorlardı. Gerçi Kars ile Ardahan hakkında 
hiç bir resmi Sovyet demarşı yapıknamııştır. Bu iki 
Gürcü Profesörün keşiflerinin; ama bütün Sovyetler 
Birliği radyo ve basınının aracılığıyla bizim üstümüz
de yaratmak gayretini güden bir tehlike, bir tehdit ha
vası yaratmak isteyen talepler olmuştur; ama Boğaz
larda üs istedikleri nasıl inkâr olunabilir ki, 7 Ağus
tos 1946 tarihinde Türkiye'ye nota vererek Çanakkale 
've İstanbul boğazlarının Türkiye ve Sovyetler Birliği 
tarafından müştereken savunulmasını istemişlerdir. 
Türkiye'nin tek başına Boğazlara hükümran olmasını 
'kabul etmeyeceklerini bildirmişlerdir. 

Bizim Batı ve Amerika ile Trumian Dök'türini ile 
başlayıp Marhsall yardımını kabul etmemizle sürdü
rülen ve NATO'ya girişimizle noktalanan ilişkilerimiz 
bu tehdide, yani başlayan Sovyet emperyalizmine kar
şı güven aramamızın sonucudur. 

7 Ağustos 1946 tarihli Sovyet Notası Dışişleri 
Bakanlığı arşivlerindedir. İngiltere'de Foreign Offi-
ce'in ve Amerika'da State Departman'ın da arşivle
rindedir. Çünkü Sovyetler Birliği bu konu Potsdam' 
da görüşüldüğü için Türkiye ile beraber İngiltere ve 
Amerika'ya da aynı mealde bir nota vermiş ve Bo
ğazlar hakkındaki taleplerini kâğıt üzerine dökmüş
tür. Notada Sovyetler Birliği Montrö'nün tadilini is
temektedir. Türkiye, bu notada İkinci Dünya Sava
şında Boğazları iyi muhafaza edememekle suçlan
maktadır. Neden acaba?.. Çünkü Boğazlardan İkinci 
Cihan Harbi sırasında Sovyetler Birliğine hiç bir 
taarruz, hiç bir tecavüz gelmemiş, bunu Türkiye'nin 
Montrö Anlaşmasına uygun şekilde Boğazları gayet 
iyi koruması sebep olmuştur. 

Notanın 4 ncü maddesi aynen şudur: «Karade-
nize girmek ve Karadenizden çıkmak için tabii su 
yolu olan Boğazlara müteallik rejimin tesisi Türki
ye'nin ve Kara denize sahili bulunan diğer devletle-. 
rin salâhiyeti dahilinde olmalıdır.» Yani, Sovyetler 
Birliği, Bulgaristan ve Romanya Türk Boğazları üze
rinde hak sahibi edileceklerdir. 

Madde 5 daha somuttur: «(Boğazlarda ticari sey
rüseferin serbestisini ve Boğazların güvenliğini te
min hususunda en fazla alakadar ve bunu icraya en 
kadir olmaları sıfatıyla Tüıkiye ve Sovyetler Birliği 
işbu Boğazların Karadenizde sahili bulunan devletler 
aleyhine diğer devletler tarafından kullanılmasının 
önüne geçmek için, bunların müdafaasını müşterek 
vasıtalarıyla temin ederler.» Müşterek vasıtalar Türk 
Silahlı Kuvvetleri Kızıl Ordu. 

19 Ağustosda bu notayı ilk Amerika cevaplandır
dı. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin kesin 
görüşü odur ki, Boğazların savunmasında Türkiye 
başlıca sorumlu olarak kalmakta devam etmelidir. 
İki gün sonra, 21 Ağustosda İngiltere notayı cevap
landırdı : «Majestenin Hükümeti, Türkiye'nin ilgili 
kara devleti sıfatıyla Boğazların savunmasından ve 
kontrolünden sorumlu devlet olarak kalması gerekti
ğine inanmaktadır.»( 22 Ağustosda Türkiye, Boğazlar 
hakkındaki Sovyet taleplerine hayır dedi. 

Şimdi, bugünün şartlarında, o şartlarda katıldığı
mız Batı ittifakından ayrılmamız için hiç bir sebep 
yok ve zannediyorum NATO'dan çıkmamız gerekti
ği hususunda Milli Selamet Partisini istisna tutarsak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 6 gruptan 5'i 
Türkiye'nin bü ittifakını sürdürmesinden yanadır, 
bir consensus, bir mutabakat içindedir ve Türkiye' 
nin bu ittifaktan çıkması, başka ittifaklar araması 
gibi bir madde Türkiye'nin gündeminde yoktur. 

Bu ittifakın Türkiye'yi harp tehlikesinin içine at
tığı, olaylarla ve bugünkü durumla tekzip edilmiştir. 
1952'de NATO'ya girdik, 28 yıl, Truman Doktrinin
den 1947, 33 yıl geçti; bu arada Türkiye tecavüze 
uğramadı, kendisini tek başına veyahut ortaklarıyla 
birlikte savunma mecburiyetinde kalmadı. Bu ittifak 
bir şemsiye olarak felaketin, yağmurun üzerimize 
yağmamasında bir yardımcı rol oynadı. 

Bu geçen devreler içinde Türkiye'de zaman za
man kraldan fazla kralcı olmak, bölgede silah endaz 
rolü oynamak, İrak Krallığına karşı Bağdat darbe
sinde Irak sınırlarında, Lübnan ve Ürdün olayların
da Suriye sınırlarında gösterilere kalkışmak hevesle
ri belirmiştir; fakat bunlar gerçekleşmemiştir. Bir 



C. Senatosu B : 35 10 . 2 . 1980 O : 1 

heves olarak kalmış, Türk milletinin sağduyusu böy
le teşebbüsleri önlemiştir. 

Demekki 1946'da, anlattığım sebeplerden dolayı 
Batı ittifakına katılmamızın gerekçeleri, bugün Af
ganistan tecrübesinden sonra geçerliğini koruyor; 
fakat değerli arkadaşlarım, 1960'lardan beri Türki
ye'de başka bir consensus, başka bir mutabakat da
ha büyük siyasi partiler arasında doğmuştur. Bu çok 
boyutlu, bilhassa komşularımızla iyi ilişkili bir dış 
politika sürdürmektir. 

Bu ikinci mutabakatın gerçekleşmesi, Sovyetler 
Birliği ile ilişkilerimizin yeniden daha sıcak bir or
tam içinde daha dostane bir yaklaşım içinde gelişti
rilmesi suretiyle başlatılmıştır. Bunda «Johnson Mek
tubu» denilen mektubun önemi olduğu kadar, Sov
yetler Birliğinin de bilhassa buraya gelen Podgorni 
ve Gromiko gibi devlet adamlarının ağzından, Tür
kiye üzerindeki taleplerin Stalin ve Molotof devrinin 
ürünleri olduğu, Sovyetler Birliğinin bugün, yani 
1960'lardan itibaren bu taleplerinden vazgeçmiş ol
duğu, onların da Türkiye ile daha sıkı münasebet 
kurmak istedikleri şeklinde belirlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Böyle olunca, ilk olarak Dışişleri Bakanı Erkin, 

1964'de Moskova'yı ziyaret etmiş, bu ziyareti başka 
ziyaretler takip etmiştir. Sovyetler Birliği ile başla
tılan yumuşama, sosyalist komşularımızla daha iyi 
münasebetlere dönüşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zaten gerçekçi olmak gerekiyorsa, komşumuz 

sosyalist ülkelerle, Balkanlardaki sosyalist ülkelerle, 
Doğu sosyalisti ülkelerle, Sovyetler Birliği ile düş
man kalıp, Sovyet Birliği ile meselelere sahip kalıp, 
o ülkelerle iyi ilişki kurmak imkânsızdır. Bunların 
hepsi birbirine bağlıdır ve zannederim ilk işi başla
tan înönü Hükümeti de onu takip eden Demire! Hü
kümetleri de ve ondan sonraki hükümetler de bu 
yolda adımlarını atmakta devam etmişlerdir ve Ba
tı ittifakının yanında bu yumuşamayı da Grubumuz 
Türkiye için hayırlı, takibinde yarar bulunan bir po
litika olarak değerlendirmektedir. Bunu takip ede
cek olan hükümetlere desteğini vermekte tereddüt et
meyecekti^ 

1960'ların bu mutabakatını 1970'lerin başka bir 
mutabakatı takip etmiştir. Bu da Bağlantısızlar ve 
Müslüman ülkelerle münasebetlerimizi iyileştirmek, 
daha sıcak ilişkilere girmek ve öteki bütün ilişkileri
mizin korunması yanında Bağlantısızlar ve Müslü
man ülkelerle de temasları sıklaştırmak, bütün parti

lerin (iki büyük partinin) iki büyük parti bu konu
da birbirlerini suçlasalar da aslında tatbikatlarında 
fazla bir değişiklik yoktur. Bu çizgide de, Grubumuz 
bu çizginin devamında ve geliştirilmesinde fayda 
ummaktadır, fayda görmektedir. 

Yalnız birtakım peşin hükümleri veyahut hayal
leri bir kenara bırakmak lazımdır. Bağlantısızlarla 
ve Müslüman ülkelerle şu veya bu çıkar için müna
sebet sürdürmeye çalışmak veyahut onların bizimle 
ilişkilerinde NATO üyesi olmamızın, Batı ittifakı 
içinde olmamızın bir handikap teşkil ettiği inancı ge
çerli değildir. 

Nitekim, böyle fikirler Parlamentoda bile söylen
miştir, «.Biz İsrail ile münasebetlerimizi kesersek 
Suudi Arabistan ile Libya bize hemen petrol vere
cekler»; veyahut «Biz NATO'dan çıkarsak petrol sı
kıntımız diye bir şey kalmayacak.»', Bunlar gerçekçi 
olmayan ve aslında devlet haysiyetine de yakışma
yan ilişkilerdir. 

Bir misal vermek istiyorum : Gerçekçi ekonomik 
ilişkiler kurmak istediğimiz takdirde, Bağlantısızlar 
ve Müslüman ülkelerle ilişikilerimiz çok yararlı ola
bilecek imkânlara sahiptir. 

Meselâ, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve İran, entegre et sanayii kurulması için 
bir fizibilite raporunu biz sağladığımız takdirde, bu : 

nun finansmanı için bize geniş imkân tanıyacakları
nı bildirmektedirler, söylemektedirler. İlişki böyle 
olur. Onların ete ihtiyacı var, senin et satmaya ihti
yacın var. Senin et imkânların var, hayvancılığın 
var, onların parası var. Bunları koordine edebilirse
niz, Üçüncü Dünya, Bağlantısızlar ve Müslümanlar
la ilişkilerimizin yararları daha çok artıyor. 

Arkadaşlarım; 
Geriye kalıyor Yunanistan. Türkiye'nin aleyhin

de bugün dünyada ne cereyan varsa, Türkiye'nin 
aleyhinde ne laf ediliyorsa, izci toplantısından çekir
dek fiziği toplantısına kadar, her taşın altında Yu
nanistan. Yunanistan, aslında tıpkı Türkiye'nin Yu
nanistan ile olduğu gibi, Türkiye ile dost geçinmek
te, dost olmakta faydası bulunan bir memleket; ama 
birtakım sebepler bunu önlüyor ve koyu bir düş
manlığı, Yunanistan düşmanlığını bazen melun sui
kastlarda bile karşımıza çıkartıyor. 

O konunun kolay halledileceği inancında değiliz. 
Zannediyorum Türkiye'de iki büyük parti, Yunanis
tan ve Ege konusunda kesin kararlı bir vaziyet al-

, madan bu müzakerelerde Yunanlılar işi uzatmakta 
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devam edecekler; fakat biz de kestirip atamayaca
ğız. 

Bugünlerde Ege'deki komuta sahalıkları üzerinde 
yeni pazarlıklar Yunanistan ile NATO arasında baş
lamış bulunuyor. Brüksel'den dönen Sayın Dışişleri 
Bakanının bu konuda belki izahat verebileceğini 
ümit ediyoruz. 

Aynı şekilde AET ile yeni başlatılan ilişkilerin 
mahiyetine de son durumuna da Sayın Bakandan 
duymadan bu hususta genelin ötesinde bir şey söy
lememiz mümkün değil. Genel olarak biz, Türkiye' 
nin AET ile ortaklık kurması gerektiğine inanıyo
ruz; fakat bu ortaklığın bütün şart ve pazarlık un
surlarının Türkiye'nin lehine, en iyi şekilde lehine 
değerlendirilebilmesi için bütün hazırlıklarımızı or
tak bir zihniyet içinde içte mutabakat arayarak, sa
nayicilerimizden tüccarımıza, Adalet Partisinden 
Cumhuriyet Halk Partisine, basınından kamuoyuna 
bir ciddi vaziyeti kimsenin tartışmayacağı şekilde 
tespit etmemizden sonra, bu yaklaşımı yapmamız ge
rekecektir. 

Yunanistan'ın AET'ye girmesi çok yakın oldu
ğuna göre ve bizim de hemen bir girme teşebbüsün
de bulunmamız bahis mevzu olmadığına göre, Yu
nan vetosu bizi ne aceleciliğe itmeli; ama ne de faz
la gecikmemize sebep olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demek ki, NATO'nun bir üyesi olarak, güvenli

ğimizi Batı ittifakının içinde; fakat bizzat kendi kuv
vetlerimizle ama, dost ve müttefiklerimizin hem ken
di, hem bizim yararımıza olarak sağlayacakları ek 
imkânlarla kuvvetlendirip korumamız, desteklediği
miz dış politikadır. Bütün komşularımızla ilişkileri
mizin, dostluk ve karşılıklı çıkar esası üzerine olma
sı, bizim desteklediğimiz bir Türkiye Cumhuriyeti 
dış politikasıdır. 

Bizim Bağlantısızlarla ve İslam ülkeleriyle iyi 
münasebetlerimizi daha da geliştirerek sürdürmemiz, 
Grubumuzun dış politika görüşlerinin ayrı bir esası
nı teşkil etmektedir. 

Bizim için esas, Misak'ı Milli hudutları içinde 
bağımsızlık ve güvenliğimizi, hiç bir maceraya he
ves etmeden, dünyaya nizam vermeye hatta bölge
mize nizam vermeye kalkışmadan, kendi menfaatle
rimizi, bağımsızlığımızı her şeyin üstünde tutarak 
korunması esasına dayanmaktadır. Bizim sorumlu
luk bölgemiz NATO içindedir ve NATO'nun sorum
luluk bölgesi, bizim Güney ve Doğu hudutlarımız
da sona erer. 

NATO'nun sorumluluk alanının genişletilmesi 
yolunda ciddi teşebbüsler yok. Söylentiler var; fa
kat bunlara karşı Schmidt bile, (Ki, bile diyorum, 
Almanya körfez bölgesi bakımından çok duyarlı bir 
ülke). O bile NATO'nun sorumluluk alanının geniş
letilmesinden yana olmadığını açıkça bildirmiştir. 
Nerede kaldı ki, her biri veto hakkına sahip Dani
marka, Hollanda, Norveç, Fransa gibi memleket
ler.., 

Demek ki, böyle bir ciddi teşebbüs yok, üzerin
de fazla durmakta da mana yok; ama biz karşıyız 
eğer böyle bir teşebbüs olursa. Aynı şekilde Orta 
Doğu'da yeni bir pakt kurulması ve Amerika'nın bu 
yeni pakt aracılığıyla körfezin savunmasını üzerine 
alması diye bir teşebbüsün de yapıldığı kanaatinde 
değiliz; duymadık, bilmiyoruz. Sadece birtakım de
dikodular, laflar ve maksatlı rivayetler, «Örtülü 
CENTO» şu bu gibi laflar dolaşmakta; fakat şimdi
ye kadar ne Hükümetten duyduk, ne ciddi yabancı 
basın organlarından bu hususta bilgiler edindik. Bu 
daha ziyade hayallerde, ama o konuda da bizim gö
rüşümüz, böyle bir pakt kurulsa dahi Türkiye'nin 
böyle bir pakt içinde yer almasının bizim menfaat
lerimize aykırı bulunmasıdır. Zaten Carter mesajın
da, bir çerçeveden bahsetmiş; fakat pakt yahut yeni 
bir örgüt lafını ağzına almamıştır. 

Biz, memleketimizin jandarmasıyız. Memleketi
mizi muhafaza ederken, Batı'ya ve NATO'ya da 
hizmet ettiğimiz kanaatindeyiz. Memleketimizin dı
şında, ne güneyimizde, ne doğumuzda, ne kuzeyimiz
de, ne jandarmalık, ne silah - endâzlık yapmak he
vesimiz yoktur, arzumuz yoktur, imkânımız yok
tur. 

Bu genel çizgileri içinde bu dış politikayı destek
lediğimizi arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Toker, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Neş'et Akmandor, buyurunuz. 
CHP GRUBU ADINA NEŞ'ET AKMANDOR 

(Bolu) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Dışişleri Bakanlığı 1980 Mali Yılı Bütçe tasarısı 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi görüşlerini sunar
ken, hepinizi Grubum adına, şahsım adına saygıla
rımla selamlıyorum. 

Sözlerime, değerli diplomatlarımıza yöneltilen 
haksız saldırıları nefretle reddederek başlamak isti
yorum. Yitirdiğimiz diplomat şehitlerimizin aziz ha
tıraları önünde saygıyla eğilirken, şehitlerimize Al
lah'tan rahmet dilerim. 

— 238 — 
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Türklüğün insancıl karakteri yanında, diplomat
larımızın uluslararası görüşmelerde hakça ve dünya 
barışına katkılarına rağmen reva görülen bu olaylar, 
en hafiften haksızlıktır ve vahşettir. 

Bunların hangi çevrelerce kışkırtıldığı, kiralık ka
til ve militanlara yaptırtıldığı bellidir. Artık anlaşıl
mıştır ki, bu cinayetlerle hiç bir yere varılamaz, an
cak tertipleyicilerin vahşeti sergilenebilir. Dileriz ki, 
bu çevreler bu yolu artık terk ederler; ama bunun 
yanında Sayın Bakandan, gerekli girişimlerde bulu
nularak, diplomatlarımızın katillerinin bulunması, 
bu yönde etkin girişimlerde bulunulması, sürdürül
mesi ve tedbirler alınmasını ayrıca rica ediyorum, 
diğer grup sözcülerine paralel olarak. 

Sayın üyeler; 
Bütçesini görüştüğümüz Dışişleri Bakanlığının 

sorumluluğundaki çalışmalar, dış ilişkiler süreklilik 
taşıyan niteliktedir ve belli zaman süreci içerisinde 
oluşan koşullar, bir ölçüde izlenecek politikaları da 
oluştururlar. 

1980 dünyası, artık gelişen olaylar nedeniyle 
1970'ler dünyasından çok farklı bir noktadadır. Ye
ni değişikliklerin eşiğinde değiliz. Belki değişmiş bir 
ortam içindeyiz. Bu neden böyledir, niçin böyle olu
yor? Bunu etkileyen iki olgu vardır. Birincisi, dün
ya nüfusunun hızla artması sonucu, 1950'lerde 2,5 
milyar olan dünya, asrın sonuna doğru 6 milyara 
ulaşacaktır. Bugün 4 milyarlık dünya nüfusunun ye
ni olguları, yeni sorunları beraberinde getirdiği söy
lenebilir. 

Bu olguya paralel olarak, dünyada hızla gelişen 
teknoloji, endüstri, haberleşme, insanların yaşam bi
çimini ve toplumların yapılarını hızla değiştirmekte
dir. Endüstrilerin silah yapımı dalındaki baş döndü
rücü gelişmeleri ise, dünya güç dengesini sarsan bir 
düzeyde onu zorladığı görülüyor ve izlemekteyiz. 

Bütün bunların sonucudur ki, 1945'lerde 55 dev
let varken, bugün devletlerin sayısı 160'a ulaşıyor ve 
bütün bunların sonucu, dış ilişkiler, bütün dinamiz
miyle gelişme içindedir. 

Sayın senatörler; 
Dünya üzerinde bölgesel çatışmalar sürekli olarak 

var olmuştur. Ancak, süper güçler, detant anlayışını 
Vietnam'da da, Afrika'da da, Orta Doğu'da da savaş
lar sürerken, arayıp bulma olanağını bulmuşlardır. 
Bugün Afganistan, İran ve diğer olaylar, getirdikleri 
yeni unsurlarla detantın bozulması, soğuk harbin, 
hatta bununla birlikte sıcak harbin sözünün edildiği 
bir ortamı yaşatıyorlar. 

Özetlersek; 1980'lere kadar gelişen olaylar, dün
yadaki kuvvet dengesini önemli ölçüde değiştirmiş
tir. İkinci olarak, milletlerarası ilişkileri düzenleyen 
politik ve diplomatik kavram ve esaslarda da önemli 
değişiklikler olmaktadır. 

Üçüncü olarak; bütün bunların sonucu dünya
nın yeni bir düzen ve sistem arayışı içine girdiği iz
lenmektedir. 

Sayın senatörler; 
1979 ortalarında Viyana Zirvesi ürünü olarak iki 

süper güç arasında imzalanmış bulunan SALT - 2 
Anlaşması yeni bir stratejik güc dengesini - biçimlen
dirmiş ve teyit etmiştir. Bunların bloklar arasında 
yumuşama sürecine olan katkısına ait ilişkin sözler 
söylenirken, andlaşmanın Amerikan Senatosunda 
tartışılması sürüp gitmekte idi. Bu andlaşma Ameri
ka'nın, Avrupa'yı savunmasız bıraktığı endişesine 
kapılan Avrupalı müttefik devletler, esasen Sovyet
lerin sahip olduğu SS - 20 taktik nükleer füzeleri ve 
Backfire uçakları karşısında, NATO'nun taktik nük
leer gücünün modernize edilmemiş olmasının etkisi 
içindeydiler. 

NATO bu nedenle yumuşama süreciyle bağdaş
mayacak bir tutum içinde de olsa, Avrupa'da orta 
menzilli taktik nükleer silahları modernize etme, 
güçlendirme kararını veriyordu. Amerika'nın bu tu
tumu, kendi kamuoyu ve Avrupa müttefiklerini tat
min etmek için SALT - 2 Anlaşması görüşmelerini 
ciddiye almadığı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birli
ğince kuşku içinde izleniyor görünüyordu. 

Asya'da ise, insangücü deposu Çin gibi bir ülke
ye Japonya'nın yaptığı andlaşma, gelişmiş teknolo
jiyi, özellikle savaş endüstrisindeki gelişmeleri Çin'e 
aktarması önemli bir olaydır. Buna paralel Ameri
ka'nın Kıta Çin'ini tanıması, Çin'i güçlendiren bir 
girişimin görünümünü vermiştir. O halde Sovyetler 
Avrupa'yı kuşatma girişiminde bulunurken, yeni bir 
Asya kuşatmasıyla karşı karşıya bulunuyor ve böyle
ce denge sağlanmaya çalışılıyordu. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin Afga
nistan'daki yeni davranışları, sıcak hazırlıklar, ateşle 
oynama olarak bazı çevrelerce nitelendiriliyor ve bu
gün herkesi de kuşku içinde bırakmaktadır; ama As
ya'da sözü edilen olaylarla Avrupa'da 1979 yılında 
olan olayların dünya genel konjontürüne yeni unsur
lar getirdiği de açıktır. 

Orta Doğu'da, Araplarla İsrail arasındaki denge 
arayışının Mısır - İsrail yakınlaşmasıyla gerçekleşti
rilmesi, öteki Arap devletlerinin buna karşı çıkma-
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sı, Orta Doğu dengesinde yeni ve belki de tehlikeli 
bir ortamın doğmasına neden olmuştur. «Mısır - İs
rail yakınlaşması hangi boyutlara kadar başarılı ola
caktır? Bunun bölge barışındaki etkisi ne yönde ola
caktır?» gibi sorular, son zamanda nabız yoklaması 
şeklinde ortaya atılan Mısır - İsrail yakınlaşmasına 
yeni ortaklar arama gayretleri, soruna yeni boyut
lar kazandırır niteliktedir. 

Mısır - İsrail yakınlaşmasının güçlükleri ortada 
iken, buna yeni ortaklar aranması aslında olası bir 
şey değildir, ama bir taraftan da Bağdat Paktı acı 
deneyiminden sonra Türkiye'nin bu tip maceralara 
atılması da kuşkusuz tasvip edilemez niteliktedir. Bu 
pakt etrafında oluşturulan sözlerin gerçek olmaması 
gerekir, bütün bu geçmiş olayların ışığında. 

Sayın senatörler; 
İran ve Afganistan olaylarının neden ve sonuçları 

üzerinde bugüne kadar pek çok yazılıp söylendiği 
için, bu hususta fazla vaktinizi almadan, birkaç te
mel noktaya değinmek istiyorum. Bu noktalar şöyle
ce özetlenebilir : 

İran olayları, Amerika Birleşik Devletlerinin sü
per bir Devlet olarak elinde tuttuğu güçlü olanakla
rı, belirli durumlar karşısında kullanmayı ve bunlar
dan sonuç alması yönünden yeterli olmadığını göster
miştir. 

İkinci olarak; İran olayları, uluslararası ilişkile
rin geleneksel, diplomatik kurallarla yönetilmesinin 
güçlüklerinin de vurgulayan çok önemli bir örnek ol
muştur. 

Bütün bunların petrole sahip bir ülkede ortaya 
çıkması, bu örneğin önemini bir kat daha artırır. 
Böylece uluslararası ilişkilerin geleneksel tabuları, 
doğmaları yıkılmakta, dengeleri sağlayan yeni kav
ramlar yeni kurumlar oluşmaktadır. 

Sayın senatörler; 
İran'da düzenin ve istikrarın biran önce kurul

ması, İran halkının yararına olduğu kadar, bölge ba
rışının da çıkarına olacaktır. Bu nedenle iki ilkeye 
Özen gösterilmesi gerekir. Bunlardan birincisi, İran' 
in bütünlüğünün korunması, diğeri ise, İran'ın içişle
rine karışmamaktadır. İran'ın bu sıkıntılı dönemi kısa 
sürede atlatarak, esenliğe kavuşması ve halkının ken
di özlemlerini yansıtan bir düzeni kurması bölge için 
bir güvence olacaktır. Doğu komşumuz İran'la ara
mızda geliştirilebilecek ve aslında geliştirilmesi ge
reken verimli, yaygın bir işbirliği tüm Orta Doğu'da 
istikrar ve ilerleme sağlayan bir niteliktedir. 

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin per
sonelinin rehin alınması olayı, İran'da iç barışın sağ
lanması döneminde politik sorunlara yeni boyutlar 
getirdiği kuşkusuzdur. Bütün bu sorunları çözerek 
doğu komşumuzun esenliğe kavuşması, kendisi için 
olduğu kadar, bölge istikrarı açısından da yararlı ola
cağına inanıyoruz. 

İran'daki olaylar sürüp giderken, Afganistan olay
larının ortaya çıkışı ile bölgenin duyarlılığı bir kat 
daha artmıştır. Aslında yukarıdan beri kısaca genel 
çizgilerine değindiğim görünüm karşısında Afganis
tan olaylarının bir tesadüf olmadığı da açıktır. Afga
nistan olayı bir yandan kuvvet kullanma gibi bir ha
ta ile maluldür. Diğer yandan da iyi komşuluk, ülke
nin kendi kaderini, kendisi çizmesi ve diğer ülkelerin 
içişlerine karışmama ilkelerini ciddi biçimde zedele
yen bir olay olmuştur. Bu olay karşısında Amerika 
Birleşik Devletlerince alınan önlemlerin bölgedeki 
denge için yeterli ve tehlike yaratmadığını söylemek 
mümkün değildir. Afganistan işgali nedeni ile de
tantın daha çok kimin yararına hizmet ettiği gibi 
tartışmalar da güncel sorunlar haline gelmiştir. An
cak, Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesinden sonra 
detantın son bulacağını sanmak aceleci bir yorum 
olur. Detant Doğu - Batı arasında ortak çıkar alan
ları bulunabildiği ve tartışmaların, çatışmalara tercih 
edilmesi nedeniyle doğmuştur. 

Bu bakımdan, uzun hesaplarla saptanmış ve oluş
turulmuş olan karşılıklı çıkar ilişkilerine bir kalemde 
son verileceğini beklemek gerçekçi bir yaklaşım ol
maz. Nitekim, Carter'in güvenlik uzmanı Brezinski, 
Federal Alman Şansölyesi Schmidt Afganistan'daki 
Sovyet tutumunu kınarlarken, Avrupa'daki detantın 
devamına gösterdikleri özen bunun bir kanıtı olmak
tadır. 

Afganistan, Sovyet nüfusu bölgesine aslında 1973' 
lerde girerken buna karşı Batı ne gibi bir tutum izle
di, Sovyet askerlerinin Afganistan'a girmesi karşısın
da tepkisi ne oluyor? İşte Afgan işgali karşısında 
Amerika Birleşik Devletlerinin öngördüğü önlemler 
bu açıdan değerlendirilebilirse, bunun gerekçeleri 
nasıl olacağı değerlendirilirse bütün bu sorunlara 
gerçekçi, gerçeğe yakın cevaplar bulunması uygula
nacak dış politikalarımızın oluşmasında önem taşır. 

Daha önemlisi, Batı liderlerinin ağzından üçün
cü dünya savaşı olasılığını yaymaları, bölgede askeri 
yardım gereksinmeleriyle ortaya çıkarılıp koparılan 
yaygaralarla, panik havası arkasında kurtarıcı rolleri 
ortaya çıkması bunların çok iyi değerlendirilmelerini 
gerektirir. 
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Sayın senatörler; 
Şimdi, değişen dünya koşulları karşısında Türki

ye'nin güvenliği, savunması ve NATO konusuna de
ğinmek istiyorum. 

Türkiye güvenliği, üyesi bulunduğu NATO ittifak 
sistemi içinde ve fakat ulusal güvenlik kavramı doğ
rultusunda sürdürmek durumundadır. Çünkü, NATO 
ittifak sistemi, bu sistemin üyelerinin ulusal güven
liklerini tümüyle karşılayan nitelikte değildir. Esasen 
hiç bir ittifak sisteminin üyelerinin güvenliğini tü
müyle karşılayacağını beklemek doğru olmaz. 

NATO güvenlik sisteminin 1949'da kurulduğunu 
biliyoruz. Türkiye'nin bu kuruluş dışında bırakıldı
ğını da o tarihlerde biliyoruz. Başvurusuna karşı Tür
kiye'ye verilen cevap çok ilginçti o zaman. Türkiye 
Batı uygarlığına mensup bir ülke değildir. Cevap 
buydu ve ancak Türkiye bu ittifaka Truman Dokt
rininden sonra Kore Savaşına 5 000 asker gönder
mek, Orta Doğu'da İngiltere yerine bölge savunma 
paktının liderliğini üstlenmekle, bunu bildirerek 1952 
yılında büyük özveriler karşısında girebilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
NATO'ya girişimizden sonraki olaylar üzerinde 

de kısaca hatıralarımızı tazelemekte fayda vardır. 

Soğuk dönem hızını kaybettiği sıralarda NATO' 
nun diğer üyeleri arasında tartışmalar başlamıştır. Bu 
dönemde Amerika tek koruyucu nükleer şemsiyeyi 
kurmak, bunu elinde tutarak dar bir komuta altında 
kullanılmasını istemiştir. Buna karşılık Fransa, dev
letin koruyuculuğunun başka bir devlete verilemeye
ceğini söyleyerek NATO askeri entegrasyonundan 
ayrıldı. 

O zaman De Gaulle şöyle diyordu : «Bir devlet 
kendini başka bir devletin karar ve egemenliğine terk 
edemez.» İşte Türkiye bu değişik, boyutları aslında 
nükleer gücünün üstünde olarak geliştiği için bunla
rın dışında kaldı ve Amerika'nın yanında kaldı. 

Teknoloji ilerledikçe savunma topyekûn karşılık 
doktrini yerine savunmada, esnek karşılık stratejisi 
ortaya çıktı ve bu strateji savaş alanına giren üye ül
keler arasında ve bu ülkeler için son derece tehlikeli 
olmaya başladı. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Türkiye'nin ulusal güvenliğini NATO içinde ara

ması doğru bir seçim olmakla birlikte, ülke yararına 
uygun, esnek bir politika yerine, rejit, tek yönlü, tes
limiyetçi bir politika izlenmesi ülke yararına değil
dir. Ülkenin çıkarlarını en üst düzeyde koruma yeri
ne, NATO'nun sadık üyesi olma politikasının sürdü-
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| rüldüğünü uzun zaman gördük ve bunların sonuçla
rının çok zararlı olduğunu da daha sonraki tarihler
de olan olaylar bütün açıklığı ile gözlerimiz önüne 
serdi. 

NATO stratejisi ulusal savunma stratejimizle ay
nı çizgiye düşmezse, Türkiye'nin kendine özgü ön
lemlerle bunu giderme yollan araması hakkıdır; ama 

r bir süre böyle yapılmadığı, tarihte görüldü. Halbuki, 
I NATO üyesi olmalarına karşın diğer üye ülkeler böy

le hareket etmelidir. Bunların en çarpıcı örneği Fe
deral Almanya'nın verdiği örnektir. 

Aslında Helsinki'de 1975 yılında yapılan Güven
lik ve İşbirliği Konferansında, üyelerin kendi arala-

I rında anlaşmazlıklar çıkması halinde bunları müsta
kil anlaşmalarla bağlamaları öngörülüyordu. 1974'te 
NATO toplantısı bildirisinde ise, «Ülkeler savaş teh
likesini azaltıcı anlaşmalar imzalamalıdırlar.» demek
le bu konuya ışık tutulmuştu, yol gösterilmişti. 

O halde, ulusal güvenlik önlemleri almak NATO 
anlaşmasının bir unsurudur. Türkiye'nin NATO'ya 
güven verme .biçiminde bir düşünceye kapılmasına 
gerek yoktur. Bunun yerine ulusal çıkarlarını daha 
iyi bir şekilde nasıl koruyacağını düşünmesi hem hak
kımızdır, hem de ulusal güvenliğimizin bir gereğidir. 

Türkiye'nin kendi bölgesi içinde sorunlarına çö
züm bulması, ulusal güvenliği daha sağlıklı biçimde 
çözümlemesi demektir. NATO içinde bağımlı duru
ma girmek, Amerika'yı sadık bir destekleyici olarak 
izlemek şeklinde evvelce izlenen politikaların artık 

I geçerliliği kalmamıştır. O halde, Türkiye'nin NATO 
içinde gerçek bağımsız bir üye kişiliği ile ulusal gü
venliğini kendi çıkarları doğrultusunda sağlayan bir 
politika izlemesi NATO ile çelişkili olmadığı gibi, 
hakkıdır da. 

Ecevit Hükümetinin izlediği çok yönlü dış poli
tika bu gerçeklere dayanmaktadır. Bu politika böl
gede daha güvenceli ve barışcçı bir ortam sağladığı, 
kadar, ekonomik ilişkilerin gelişmesi için de çok ya-

I rarlı sonuçlar doğurmaktadır. Bu politika, «Yurtta 
I barış, cihanda barış» ilkesinin de gerçek bir uygula -
I ması olmuştur. 
I Dış politikaların çok yönlü biçime dönüştürülme-
I si savunma yönünden olduğu kadar, ekonomik iliş

kileri de geliştirici bir nitelik taşır. Bu nedenle, Tür-
I kiye'nin ulusal savunma çıkarlarını kollayan, koru

yan çok yönlü bir politika izleyicisi olmasına büyük 
I özen gösteriyoruz. 

Yukarıda belirtmeye çalıştığım çizgiler doğrultu -
1 sunda gelişen olaylarla ilgili sorunların cevaplarının 
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aranması. Türkiye'nin dış politikasının oluşturulma
sında yararlı olacağına inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Şimdi de Türkiye'nin ekonomik durumuna ve 

AET ile ilişkilerine değinmek istiyorum. 
Türkiye nüfus artışı yüksek bir ülkedir. Genç ku

şakların eğitimleri yetersiz koşullar altında sürdürül
mektedir. Sanayi gelişirken bununla orantılı bir üre
tim ve dışsatım artışı sağlanamamıştır. Yeterli üretim 
düzeyine eriştirilememiş endüstri ve ekonomi dış ti
caret, açığını sürekli zorlamakta ve toplumu tüketi
me iten bir nitelik kazanmaktadır. Bu durum top
lumda önemli sorunların doğmasına neden olmuş ve 
işsizliğe çare bulmayı zorlaştırmış ve geciktirmiştir. 

Sonuç olarak, toplumda oluşan bu sorunların yıl
lar boyunca birikimi, dış ticaret açıklarının sürekli 
biçimde ve hızla artması, borçların ödenmez bir dü
zeye gelmesi sonucunu doğurmuştur. Bütün bunlara 
ek olarak dünya enerji krizine paralel, petrole da
yalı, enerji sorunumuz ise tüm iç sorunlarımızın bo
yutlarını olağanüstü bir düzeye çıkarmıştır. 

İşte, bütün bunlar olurken, Demirel hükümetleri 
dönemlerinde ekonomik sorunların gerçek çözümü 
yerine, yalnız krediye ve borçlanmaya yönelmiş bir 
politik izlendiği görülür. Halbuki, bunun yerine ye
ni bir politika oluşturulması gerekirdi. 

Bugün, bütün bu sorunlara, büyük boyutlara ulaş
mış sorunlara mucizevi çözümler aramak gerçekçi ol
maz. Eski dönemlerde başarı sağlamadığı sabit olan 
politikaları tekrar ederek de bunlara çözüm buluna
maz. Bu esastan yanlış olur. 

Şimdi, bununla söylemek istediğimi biraz daha 
açıklamak istiyorum. 

Türkiye'nin kapılarını geniş olanaklarla yabancı 
sermayeye açması, kredi ararken bunların koşulları
na, amaç ve niteliklerine bakmamak büyük bir hata
dır ve ekonomi kurallarına da aykırıdır. 

Aynı şekilde içeride piyasa ekonomisi uygulamak 
«Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler, bırakın etsin
ler.» politikasını uygulamak halka zulümdür ve Tür
kiye'nin ekonomik sorunlarına da hiç bir çözüm ge
tirmez, halkı sefalete mahkûm eder. 

Dış ilişkilerimizin ve girişimlerimizin de yalnız 
AET'ye yönelik değil, geniş açılı olarak bölge ülke
lerine, gelişmekte olan ülkelere doğru karşılıklı yarar 
ve işbirliği içinde ve karşılıklı güven sağlayacak bi
çimde yürütülmesi gereklidir. Bunun yerine tek yön
lü, koşullarına bakılmaksızın AET tam üyeliğine ta
lip olunması sanıyorum ki, sorunlarımıza çözüm de

ğil, sorunlarımıza .yeni sorunlar getirecek nitelikte
dir. 

Elbette ki, Türkiye'nin bugünkü sorunları tek 
yönlü çözülemez. Bunun yerine karşılıklı çıkarları
mıza uygun işbirliği ile kalkınmamıza uygun kredi
ler, Türkiye'ye yeni teknolojiler getirilmesi zorunlu 
alanlarda, ancak Türkiye'de kendi gücümüzle yapa
mayacağımız konularda, yabancı teknoloji girişini 
sağlayan bir politika izlenmesi gereklidir. 

Her kredi ve yabancı sermaye Türkiye'ye gelir
ken, yabancı paranın geriye nasıl ödeneceğini hesap
lamak ve bu paranın maliyetini hesaplamak sanıyo
rum ki, ekonomi kuralıdır. Buna bakmadan, siyasal 
ve ekonomik sorunların baskısı altında, koşullarına, 
göz atmadan bu kredileri ve üyeliği sağlamak, sanı
yorum ki ileride altından kalkamayacağımız sorun
ları ortaya çıkaracaktır. 

Şurası açıkça bilinmelidir ki, teslimiyetçi, evvel
ce denenmiş, zararlı sonuçlar vermiş politikaların ye
niden denenmesi özgürlükçü, Atatürk Cumhuriyet 
ilkelerine ters düşmektedir. Türkiye'yi ödenemeye
cek büyüklükte ve koşullarda borçlar altına sokmak, 
ülkeyi Düyun-u Umumiye dönemine döndürür. 

Halbuki bu Cumhuriyet, bunlardan ulusunun 
kanları pahasına verdiği savaşlarla kurtulmuştur. 
Türkiye, özgürlüğünden, egemenliğinden ödün vere
rek koşullarına bakılmaksızın kredi sağlayamaz, 
AET üyeliği isteyemez. 

Türkiye'nin esasen yalnız borçlanma ile dış ser
maye getirilmesi ile kalkınacağını beklemek de yan
lıştır. Ekonomisinin bugün düştüğü bataktan kurta
rılması da mümkün değildir. Asıl çıkış yolu; üretimi 
artırmak, dışsatımı büyük oranda büyütmek, çeşit
lendirmek ve çeşitli ülkelere yönelerek karşılıklı ya
rar ve işbirliği anlayışı içinde çok yönlü ilişkiler kur
maktır. Türkiye'de tek yönlü ve sadece Avrupa. Or
tak Pazar ülkelerine yönelik olarak dış satımları ar
tıramaz, bunda büyük zorluklarla ve çıkmazlarla 
karşı karşıya kalınır yakında. 

Şimdi, AET ile işbirliği yapılırken gözönüne alın
ması lazım gelen bazı hususlara değinmek istiyo
rum. 

Son yıllarda karşılaşılan döviz darboğazı Batı ile 
ticaret olanaklarımızı kısıtlayan sonuçlar vermiştir. 
Türk dış ticaret ilişkilerinin bileşiminde büyük öl
çüde değişikliklere neden olmuştur. Bu da Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ortaklık aşamamızın ger
çekleştirilmesini güçleştirir niteliktedir. Bazı üye ül-

. kelerinin, Türkiye'ye hakça ve geçerli bir ortaklık 
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kurmayı zorlaştırıcı eğilim içinde olmaları da bu güç
lüğü büsbütün artırmaktadır. 

İşte, AET ile olan ilişkilerimizde bu konulara 
özen göstermenin gereğine inanıyorum. Şimdi, Av
rupa Ekonomik Topluluğunun aslında yapısı da de
ğişmiştir. Üyeler doğrudan doğruya seçimle geliyor
lar. Bugüne kadar yalnız üyeler ülkelerinin çıkarla
rım kollarken, bunların üzerinde çok ince hesaplar 
yaparken, şimdi biraz da kendi seçim bölgelerinin 
sorunlarını da buna katarak, o topluluktaki çalış
maları daha da zor bir döneme getireceklerdir. Bu 
nedenle, bu girişimlerin kısa zamanda sonuçlar ve
receğini beklemek çok yanlış olur. 

Şimdi, Türkiye - AET ortaklık ilişkilerini tam 
üyelik yönünden yeniden canlandırmayı, geliştirmeyi 
arzulamış ve fakat katma protokolde Türkiye'nin 
yükümlülüklerini beş yıllık bağışıklık tanınması yo
luna girmiştir. Şimdi yeni Hükümetimiz, AET'ye tam 
üyelik talebiyle gittiğini beyan etmekte. Sayın Bakan 
her halde Hükümet tekliflerini, alınan sonuçları, ay
rıntılarıyla açıklayacaklar ve biz burada daha sağlık
lı bilgilere kavuşmuş olacağız. Ama, her şeyden ev
vel AET ile bugünkü sorunlarımızı bir kere daha 
hatırlamakta yarar vardır. 

Her şeyden evvel tarım ürünlerimizin dışsatım
larında AET tarafından tanınan kolaylıklar bugün 
değerini yitirmiştir. Bu nedenle sözü edilen ürünler 
için tanınan tercihli durumu, günün şartlarına uygun 

biçime getirilmesi gerekiyor. Birinci sorunumuz bu. 

îkinci sorun; sanayi ürünlerinin Topluluğa giri
şinde karşılaşılan güçlerle giderek artmaktadır. Özel
likle tekstil ürünlerinde bu hal olmaktadır. Uygula
nan miktar kısıtlamaları büyük sorun yaratmaktadır. 
Bugün, Türk sanayicisinin Ortak Pazar ilişkilerinin 
geleceğine güvenle bakacağı söylenemez. Çok zor bir 
dönem yaşayacaklardır ortaklık içerisinde. Sanayi 
ürünlerinin dışsatımına engel çıkarılmayacağı konu
sunda Türkiye'ye güvence sağlanmalıdır, bu da diğer 
bir sorunumuz. 

Üçüncü olarak; Türk işçilerinin serbest dolaşma
sı hususunda katma protokolün hükümlerine 1976 yı
lından beri AET ülkelerinde bulunan Türk işçilerine 
serbest dolaşım hakkı Ortak Pazarca tanınmamakta
dır. Bunun sağlanması da gerekecektir. 

Dördüncü olarak; Türkiye'nin AET üyeleriyle ti
caret ilişkileri dışında, ekonomik ilişkileri de gereke
cektir. Bu husustaki yapılan talepler, ne durumdadır, 
ne aşamaya ulaşmıştır, bunu da henüz bilmiyoruz; 
ama buna önem verilmesi gereklidir. 

Nihayet son olarak; Topluluğun; Avrupa Yatırım 
Bankası kanalıyla Beş Yıllık Kalkınma Planı uygu
lamasına kredi kolaylıkları sağlanması da önemli bir 
sorundur, bunun da sağlanması gerekecektir. 

Bu ikili sanayi ilişkileri yanında, üçlü sanayi iliş
kileri de Türkiye'nin Orta Doğu'daki konumu nede
niyle son derece ümit verici bir nitelik taşır. Bu ko
nuda; yani Türkiye - AET ve bir üçüncü Orta Doğu 
ülkesi veya bir Arap ülkesiyle üçlü bir girişim yapı
labilir. Bu konuda da ne gelişimler olmuştur bilmi
yoruz. 

En önemli konu, Yunanistan'ın üyeliğe girişidir. 
Bu konu ile ilgili olarak Yunanistan üyeliğinin ko
şulları ayrıntılı biçimde incelenmiş midir? Bunu öğ
renmek isteriz. Sayın Bakan, her halde Yunanistan' 
in AET ilişkileri ve üyelik şartlarını gerekli açıkla
malarında lütfedeceklerdir. Bundan memnun olaca
ğız. 

En son konu, asıl önemli konu, katma protokolün 
revizyonu düşünülmekte midir? Asıl konu bu. Bu re
vizyon yapılmadıkça sanıyorum ki, büyük güçlükler 
içindeyiz. Bu son toplantıdan sonra, taze, yeni bilgi
lerin Sayın Bakan tarafından verileceğini ümit ediyor 
ve bunları bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi, Türk - Yunan ilişkilerine geçmek istiyo

rum. 
Güç dönemlerden geçen Türk - Yunan ilişkileri

nin iyileştirilmesi gerekirken, Yunanistan'ın sorunla
rı büyüten, zorlaştıran davranışlar içinde bulunması 
ve bunları her fırsattan yararlanarak uluslararası 
platforma taşıma gayretleri son derece düşündürücü 
ve üzücüdür. Türkiye'ye karşı dostça olmayan bu çe
şit davranışlar sık sık görülmektedir ve en yenisi de 
adalar etrafının mayınlanması olayıdır. Bakanlık, 
kuşkusuz bu konuyu önemle izlemektedir ve bu ko
nuda ne gibi girişimlerde bulunduğu, alınan önlem
ler hakkında açıklamalar lütfederlerse bu yararlı 
olacaktır. 

Ecevit Hükümeti döneminde iki ülke arasındaki 
sorunların çözümünü sağlayacak bir diyalogun ku
rulması, Türk - Yunan Başbakanları biraraya gele
rek sorunların hakça, barışçı yolla çözümlenmesini 
sağlayan görüşme yollarının açık tutulması hususun
da ortak bir mutabakata varmışlardı. Dışişleri Ba
kanları ise, karşılıklı haklı çıkarlara saygı gösterile
rek soğukkanlılıkla yapıcı bir görüşme ortamının 
yaratılmasını sağlamışlardı. Böylece bir seri teknik 
toplantılar, çalışmalar yapılabilmişti. Ancak, ön ha-
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zırlıklara böylesine özen gösterilmiş olmasına rağ
men, karşı tarafın tutumu nedeniyle bunlara bir so
mut sonuç bulmak mümkün olamamıştır. 

Böylesine düğümlenmiş sorunların kısa sürede çö
zümlenmesini beklemek esasen olası değildir. Çalış
malara sabırla devam etmek ve bunları sürdürmek 
gerekmektedir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki so
runlar, ancak hakça, barışçı bir tutumla çözüme ka-
vuşturuiabilir ve her iki tarafın da bu tutum yararı
nadır. Kısa sürede dostça bir güven ve barış ortamı
nın gerçekleştirilmesi, Ege gibi güzel bir denizi pay
laşan bu iki komşunun Ege'yi iyi biçimde değerlen
dirmesini sağlayacaktır. Sonuç, kuşkusuz Türkiye'nin 
olduğu kadar, Yunanistan'ın da yararınadır. Ayrıca, 
NATO içinde yapıcı bir ortamın yaratılması da sağ
lanmış olur böylece. 

BAŞKAN — Sayın Akmandor, bir dakikanızı ri
ca edeyim. 

Sürenizin dolmasına beş dakika kalmıştır. İkinci 
kez konuşma sürenizi kullanmak istiyor musunuz 
efendim? 

CHP GRUBU ADINA NEŞET AKMANDOR 
(Devamla) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Grup izin veriyor mu efen
dim? 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akmandor. 

CHP GRUBU ADINA NEŞET AKMANDOR 
(Devamla) — Sözü edilen bu sonuç, kuşkusuz Tür
kiye'nin hak ve çıkarlarına saygı gösterilmeden sağ
lanamaz. Gerçeğin mutlaka anlaşılmış olması lazım
dır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar, kısa

ca Ege üzerinde yoğunlaşır. Ege üzerinde yoğunlaşan 
bu sorunlar, denizaltının doğal kaynaklarının araştı
rılması, NATO çalışmaları ve Yunanistan'ın enteg
rasyona dönmesi konularında kendini ciddi biçimde 
göstermiştir. 

Diğer bir konu da Makedonya'daki soydaşları
mıza yönelik, onların haklarını kısıtlayan, onların 
yaşamlarını, yaşanmaz bir zorluk içine sokan davra
nışlardır. 

Sorunların Ege'deki yoğunlaşan kısmı, Ege saha
sında yoğunlaşır ve burada kıta sahanlığı genişliği 
meselesi, ekonomik bölgenin sınırlandırılması mese
lesi, adaların silahlandırılması sorunu, Ege hava sa
hası olmak üzere özetlenebilir. 

Bu sorunların çok kereler tartışılması yapıldığı 
için bunların ayrıntılarına girmek istemiyorum; ama 
iki ülke, NATO'da üye olan iki komşu ülkenin, bu 
meseleleri bu derece uzatmaları, sürdürmeleri yarar
larına değildir. Tam tersine, bu sorunların hakça bir 
yolla çözümlenmesi lazımdır. Hiç bir uluslararası 
platforma da götürülmesine tahammül yoktur. 

Bir diğer sorun Kıbrıs sorunudur. 
Sayın üyeler; 
Kıbrıs sorunu, kuşkusuz iki toplum arasında çö

zümlenebilecek niteliktedir ve görüşmelerin iki böl
geli, iki toplumlu, bağımsız ve bağlantısız bir fede
rasyonla oluşturulması ilkesine dayanan bir çözüme 
inanıyoruz. 

Toplumlararası bu sorunu dış müdahalelere ma
ruz kalırsa, ancak görüşmeleri zorlaştırır ve gecik
tirir niteliği de vardır. Çözüme hiç bir yararı olmaz. 

Kıbrıs Türk Toplumunun temel hak ve özgürlük
lerinden ödün vermesi beklenemez. Yeni görüşmele
rin bu ilkeler ışığında sürdürülmesi ve dış baskılara 
karşı dikkatli ve uyanık bulunması hususuna önemle 
işaret etmek isteriz. 

Kıbrıs Rum Toplumu da Yunanistan sorunların
daki örnek gibi değişmeyen biçimde, sorunları ulus
lararası platformlara taşıma eğilimindedir. Bu dav
ranışlar sorunun çözümüne hiç bir yarar sağlamamış
tır şimdiye kadar ve konunun uzayıp gitmesine de 
neden olmuştur. 

Rum tarafının, Türk Toplumunun ekonomik zor
luklarından yararlanarak çıkarlarından ödün verece
ği düşüncesine kapılması, kesinlikle önlenmesi gere
ken bir husus olduğuna işaret etmek isteriz. Kıbrıs 
sorunu eğer bu eğilimlerden kurtarılırsa, yukarıda 
açıklanan ilkelere bağlı olarak görüşmeler sürdürü-
lürse, daha çok uzun zaman alır bu çözümlemelere 
kavuşmak. Onun için, her iki toplum için yararlı 
olan sonuç biran evvel alınmalıdır. Bu da karşılıklı 
haklara saygı ile sağlanabilir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sözlerime son verirken, Dışişleri 1980 yılı büt

çesinin ülkemize, Bakanlığa hayırlı olmasını diler, 
Bakanlığın çalışmalarının ülkemize yararlı olması di
leklerimle hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akmandor. 
Milli Birlik Grubu adına Sayın Ahmet Yıldız, bu-

3aırun efendim. 
MBG ADINA AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler, Dışişleri Bakanlığı
mızın seçkin temsilcileri; 



C Senatosu B : 35 10 . 2 . 1980 O : 2 

Konuşmalarımıza başlamadan önce çağımızın in
sanlık ayıplarından olan canavarca saldırılarda can 
veren değerli diplomatlarımızın anıları önünde say
gı ile eğilmeyi, o değerli insanlara olduğu kadar, tüm 
insanlığa karşı da bir görev saymaktayız. Bu, aynı 
zamanda Türk Ulusunun bu tür canavarlıklara kar
şı bir protestosunu da ifade etmektedir. 

Sayın senatörler; 
Yaşadığımız devrimsel değişimler çağında küçü

len dünya, büyüyen tarihin akış hızı ülkeler arasın
daki etkileşimi alabildiğine yoğunlaştırması, gelişme
leri gecikmeden değerlendirerek, ön durum alışlarda 
ve politika saptamadaki yerinde!iği çok güçleştirmiş
tir. Bu çağcıl, evrensel durumların, oluşumların böl
gemizde gündeme getirdikleri yeni sorunlar dış poli
tikanın yaşamsal önemini daha da artırmıştır. Bu du
rumda Türkiye'nin çevresindeki ve evrensel alanda
ki saygınlığından da güç alacak etkinliğini artırarak, 
ulusal güvenlik, hak ve çıkarlarımızı sağlayıp koru
mak, kalkınmamız için kaynak sağlamak ve genelde 
de dünya barışına katkıda bulunmak amacını güden 
dış politikamız hakkında genel görüşmede açıkladı
ğımız görüş, kaygı, öngörü ve önerilerimizin yinelen
mesini de içeren konuşmamızı genişçe bir çerçeve 
içinde sunarak, birtakım belirleyici ilkelere de deği
neceğiz. 

Uzun yıllar tartışma dışı tutulmaya, halkın katk.-
ları olmadan oluşturulmaya, Devlet politikası, ulusal 
politika, dış politikada birlik, genelde değişmezlik 
türünden nitelemelerle iktidarla onlara yakın diplo
matların tekelinde tutulmaya çalışılan dış politikamı
zın son yıllarda iç politik gelişmelerle de bir etkile
şim halinde algılanarak (idrak edilerek) Parlamento
da da forum niteliğinde görüşmelere konu edilmesi 
gibi sağlıklı bir oluşumu göstermesi umut vericidir. 

Evrensel genelde, bölgesel bütünsellik içinde Tür
kiye üzerine yönelik yaklaşımla, soğuk savaş dönemi
nin etkilerinden ve 1950'lerin bakış açılarından arı
narak, güncel gerek ve gerçekleri veri alacak konuş
mamızı 4 başlık altında sunmak istiyoruz. 

1. Dış politikayı yönlendirmede etkin olan çağ
cıl görüşler, 

2. Bölgemizdeki oluşumlar, öngörüler ve bölge
sel ülkelerle ilişkilerimiz. 

3. Somut sorunlarımız. Bunlardan, Türk - Ame
rikan ilişkileri ve NATO, Türk - Yunan ilişkileri ve 
Kıbrıs, dış ekonomik ilişkiler. 

4. Sonuç ve özet. 
1. Çağcıl gerçekler : 

Değerli senatörler; 
Helsinki Sonal belgesinin savsaklandığı, detantın 

(yumuşamanın) bir yana itildiği izleniminin yaratıl
dığı, silahlanma yarışının sürdüğü, uluslararası den
genin yeniden tartışıldığı, Amerika'nın, Orta Doğu ve 
Basra Körfezi bölgelerine karışmaya hazırlandığı ha
berlerinin yayıldığı, SALT - II'nin kongredeki ona
yının askıda kaldığı, NATO'ya yeni Amerikan füze
lerinin verildiği, iran'daki karmaşanın sürdüğü ve 
Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a karışımda bulun
duğu çok karmaşık bir dönem yaşamaktayız. 

Bu durumda seçime hazırlanan Başkan Carter'in, 
V/atergate skandali ortamında verdiği sözleri; «silah
sızlanma, nükleer teknolojinin yayılmasını sınırlama, 
insan haklarını koruma, türlü sorunları politize et
meye karşı koyma...» biçiminde özetleyebileceğimiz 
sözleri yerine getirememiş olmasının ezikliğini gider
meye uğraşması, Amerika şahinlerine ve silah satıcı
larına bolca gerekçeler türetmektedir. Başkan Carter, 
bu eziklikten kurtulmak için etkin bir kampanya için
de söyleyecekleri, böylesi fırsatı kollayanlara gerek
çe verecektir. 

Salt diplomatik becerilerle güvenilen dönemi çok 
geride bırakan ve çok boyutlu nitelik kazanan çağdaş 
politikalar, ulusal devlet, ortak olma yerine, bu 
niteliklerle niteleme yerine, uygulayan partilerin ide-
olojileriyle sistemlerine göre biçimlenmektedirler. 
Aynı ülkenin, sosyalist ve kapitalist ya da solcu ve 
sağcı partilerin aynı politikaları uygulamaları beklen
miyor artık. Buna karşın, dış ilişkilerde ideolojik ya 
da sistemsel yakınlık veya sempati yerine, ulusal çı
karların esas alındığı, en karşıt sistemleri olan ülke
lerin, kendi sistemlerini uygulayan devletlere karşı, 
karşıt sistemde olan ülkelerle işbirliği yaptıkları gö
rülüyor. Kapitalist Amerika ile komünist Çin'in Sov
yetler aleyhindeki işbirliği gibi. 

Toplumu çağdaşlaştırma amaçlı köktenci dönü
şümlerin büyük bunalım içinde olan ülkemizin gün
deminde olduğu ve büyük iç sorunlarımızın bulun
duğu bugünkü aşamada, soğuk savaş döneminin tüm 
sloganları, gözdağları ve hatta sıcak savaş olasılıkları 
ortamında, kimi özel amaçlı abartmalara da daya
nan propagandaların yoğunlaştığı, hatta kimi basın 
organlarımızın savaş psikozunu körükleyen tutumla
rı karşısında sorunlara serin kanla eğilmenin önemi 
çok büyüktür. 

Hammadde ve enerji sorunları, siyasal ve ideolo
jik savaşın yerine, askersel ve ekonomsal savaşları ön 
plana çıkararak, «Kıyamet saati» diye nitelenen aşa-
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maya yaklaşırken, atılacak her adımda çok dikkatli 
olmalıyız. Bu saatin yakınlaşması vebalini kimse üs-
lenemez. Türkiye ise asla. 

Her şeye karşın sağlanan dehşet dengesi nedeniy
le birbirlerini yok edecek güce varan süper devletle
rin doğrudan savaşmaları, bir sıcak savaşa kalkışma
ları bir çılgınlık sayılmaktadır artık bugün. Alman 
dergisinin deyimiyle «Sovyetler, Amerikalılar bir sa
vaşa kalkışırsa, ilk saldıran ikinci ölen olacaktır.» 
Her halde ölmede ikinci olma, bir savaşa kalkmak 
için insanı hesaplı adım atmaya zorlar. 

Bu ortamda, bizim gibi ülkelerin kendilerini aşan 
değil, doğrudan göğüslemek zorunda kalacakları gö
revlere, evrensel yerine, ulusal sorunlara göre hazır
lanmalıdırlar. Bu hazırlıkların evrensel ve ülkesel 
oluşum, bölgesel oluşum bağlamaları, kontekstleri 
içinde algılanmaları akılcılığın gereğidir. 

Bölgesel sorunlar ve ilişkiler : 
Sayın arkadaşlarım; 
Orta - Doğu'da ve ülkemizin de üzerinde bulun

duğu çok duyarlı kuşağın birkaç yerinde gözlemle
nen çok kritik ve çok yönlü tehlikelere kaynaklık 
edeb'lecek oluşumlar nedeniyle, çok dikkatle ve se
rinkanlılıkla olguları ele almamız gerekir. 

Bölgemizdeki başlıca oluşumlara kısaca değinmek 
istiyorum. 

İran : İran'da kendi halkı için olduğu gibi, bizim 
içinde en kötüsü olan Şah rejimini devirdikten son
ra tüm kurumların yıkılıp, yeniden kurulmasının, ik
tidara yönelik yarışmaların ve çok önemli iç sorunla
rının çözümünde elden gelen katkılarda bulunmalıyız. 
Her halde, Humeyni rejimine yardımcı olmayacak 
bir davranışta bulunamayız. Fakat, (Altını çizerek 
ösylemek istiyorum.) gelişmeleri dikkatle izleyerek. 
belirecek önemli oluşumlara karşı gerekli durum alış
lara hazır olmalıyız. 

Afganistan : Afgan halkının kendi yazgısını, ken
disinin saptaması ilkesine uymayan hiç bir davranış
tan yana olamayız. Sovyetler Birliği'nin karışımında, 
Amerika'nın ülke güneyindeki hazırlık ve girişimleri
nin etkilerini de gözardı edemeyiz. Amerika'nın olay
dan tümüyle habersiz olduğuna ve ünlü «Kırmızı te
lefon» un hiç de kullanılmadığına ilişkin kuşkuları
mız vardır. 

Sovyetler'in Çekoslovakya'ya girişinden az önce 
Washington'daki büyükelçilerinin Başkanı ziyaret 
etmesi ve ziyaretten kısa süre sonra, Varşova Paktı 
ordularının Çekoslovakya'ya girmesi, bize bu konu
daki kuşkularda kaynaklık etmektedir. 

Sovyetlerin, Afganistan'la yaptıkları anlaşmaya 
dayanarak ülkeye girişlerine karşı çıkarken, Ameri
ka'nın benzer bir karışımına olanak veren 5 Mart 
1959 Anlaşmasını da tümüyle yok etmek zorundayız, 
tutarlı olmak için. 

Vietnam dramına karşı çıkmayanların ve genelde 
de emperyalist saldırganlıklara ses çıkarmayanların, 
(Dünyada tabii) bu olaya karşı çıkışları içtenlikle 
bağdaşamaz. Biz, bu tür karışımların hepsine karşı
yız. 

Kardeş Afganistan'ın süreğen çözümsüzlüklerden, 
çürümüşlüklerden kurtarılarak, çağdaş bir düzen kur-
masmı içtenlikle dileriz. 

Arap ülkeleri : Arap ülkeleriyle gerçekçi, karşı
lıklı yararlara ve çağın gereklerine en uygun ilişkile
rin kurulup sürdürülmesinde, kimi önyargılardan ve 
geçmişin mutsuz birikimlerinin etkilerinden karşılıklı 
bir arınma genel koşuldur, temel koşuldur. 

Bir yandan Türkiye, Arapların büyük çoğunluğu
nun en kara günlerimizde bile yanımızda savaşmala
rının saygıdeğer anılarını, kimi ihanetlere ve emper
yalistlere alet olunmalara değin sapan bir azınlığın 
kötülükleriyle zehirlememeye özen gösterilmelidir. 

Öbür yandan, Arapların da kimi hasta tutkuların 
tutsaklarının etkilerinden kurtulmaları gerekir. Bun
lar aslında azınlıktır. 

Böylece, Şerif Hüseyin (Cemal Paşa) Arapların 
Kıbrıslı soydaşlarımız aleyhine oy vermeleri ve bizim 
de İngiliz ve Fransızların Kanaldaki saldırganlığına 
ses çıkarmayan ve Kuzey Afrika'daki emperyalist sö
mürüye karşı olumsuz tavırlarından karşılıklı arınan, 
bir psiko - politik ortamda geçmişin zengin kalıtımları
na ve çağın gereklerine en uygun ilişkiler kurulabi
lir. 

Uzun yüzyıllar Türklerle Arapları, et ve kemik 
durumunda bir bütünlük halinde kaynaştırmıştır. 
Bunun için Türkiye, İsrail'e yönelik politikasını tüm
den gözden geçirmeli, CENTO'dan alınan derslerle 
gizli CENTO oyunlarına asla fırsat vermemeli. Bize 
en yakın davranan ilerici radikal Arap devletleri aley
hinde, eski emperyalist maşalarının rolünü üslenebi
lecekleri, sömürücülerin çevirmek istedikleri dolap
lara da karşı çıkılmalıdır. 

Belirttiğimiz tutumda, Filistin Kurtuluş Örgütü
ne özel bir önem verilmelidir. Türkiye, Sayın Arafat' 

| m, çeşitli görüşten oluşan grubumuza, (13 kişiydik, 
j 

5'i parlamenter) «Ben bir Osmanlı subayının oğlu-
| yum. Filistin Kurtuluş Örgütünün sizden istekleri, 
I bir kardeşin Ağabeyinden istekleridir. Bizi 500 yıl yö-
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nettiniz. Bana vereceğiniz her olanağı Araplar içinde 
Türkiye'nin yararına kullanacağım.» sözleriyle be
lirlediği olanağı küçümsememelidir. Bizim de bir kar
deş saymamız gereken, haklı davası uğruna övülecek 
bir etkinlik gösteren Filistin Kurtuluş Örgütüne kar
şı en azından İran ve Sovyetler Birliği kadar ilgi gös
termememiz çok yanlış olur. Bu bakımdan, Filistin 
Kurtuluş Örgütünün Ankara'da temsilciliğinin açıl
ması beğeniyle, övgüyle karşıladığımız bir olaydır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Her yerde temsilciliğini üslenmemiz ve ona yöne

lecek davranışlarda baş etmen olmamız bir tarihsel 
ve jeopolitik gerek olan bölgemizdeki birkaç olaya 
da dikkatinizi çekmek istiyoruz. 

Suudi Arabistan topraklarında Amerika, Mısır 
uçaklarına manevra izni veriliyor. Türkiye'nin, 
NATO'nun ileri karakolu ya da bölgede Batı'nın 
jandarmalığına ve bölgedeki saygınlığımızı sarsacak 
rollere zorlanması girişimlerine karşı, bölge ulusla
rından şiddetli tepkilere tanık olmaktayız. Dinsel ve 
kültürel çok güçlü bağlarımız bulunan bölge halkla
rıyla, İslamlığın da kuvvetli bir etken olarak oluş
turduğu temel üzerinde çok sağlıklı bir ilişkiler dizi-
zi kurabiliriz. 

İlişkilerimizin gelişmesinde özel bir kzen gösteren 
Sovyetler Birliğiyle ilişkilerimizin bozulmasını iste
yenlerin etkilerinde de kalınmamalıdır. Carter'ın da
nışmanı Mimetz, Sovyetlerin, Afganistan'a yaptıkla
rını Türkiye'ye yapamayacaklarını söylerken, Sov
yetlerin bundan sonraki ilk saldırı hedeflerinin Tür
kiye olduğu izlenimini vermek isteyenlerin etkilerin
de kalınmamalıdır. Biz, barışçı bir girişim olarak Sov
yetler Birliğiyle yapılmasını çok önemli gördüğümüz 
saldırmazlık paktı önerimizi yineliyoruz, 4 - 5 yıldır 
bu önerimizi yineliyoruz. 

Somut sorunlarımız : 

Arkadaşlarım; 
Türkiye'nin güncel somut sorunlarından Ameri

ka - NATO ilişkilerini değerlendirirken «Yeni Car-
ter öğretisi, yeni Carter doktrini» diye nitelenen ve 
«Yabancı bir ülkenin Basra Körfezi bölgesinin dene
timini ele geçirme girişimi Amerika'nın yaşamsal çı
karlarına bir tehdittir ve derhal kuvvetle önlenecek
tir.» diyen ve bu amaçla da 1973'te kaldırılan zo
runlu askerlik yönteminin uygulanmasını öngören 
Amerikan politikasını gözönünde bulundurmalıyız. 
Bu durumda iki süperin, iki süper devletin bölgemiz
de, «Birbirimizi yok etme yerine, paylaşmak için an
laşalım.» tutumlarından duyulan kaygıları biz de 

paylaşmaktayız. Önce Pakistan'a, Pakistan'la İran'ı 
kapsayan öğretinin, doktrinin uygulanmasının alaca
ğı biçimi dikkatle izlemeliyiz. Kuvvet göndermeden 
yandaş darbeleri, rejim değiştirmelerine ve hatta baş
kalarını kullanmalara değin değişen girişimleri Le 
Monde'nin, «Saldırı ya da dolaylı saldırı karşısında 
ilgili devletin çağrısı her zaman gerekmez. Amerika 
kendiliğinden eyleme geçebileceğini, bir Beyaz Saray 
sözcüsünün söylediğine...» ilişkin uyarısını gözönün
de bulundurmalıyız, üsleri bizde olan bir ülke ola
rak. Yani, Eisenhower'in 1957 öğretisini de aşarak 
istediği anda istediği ülkeye kuvvet gönderebilecek
tir, yeni doktrine göre. 

Soğuk savaş öğretisinin aldığı bu en tehlikeli biçi
min ışığında NATO Esnek Karşılık Stratejisi ve Sa
vunma İşbirliği Anlaşması değerlendirilmelidir, bu
nun ışığında. Amerika ve NATO ile ilişkileri düzen
lerken, demin de deyimlediğim gibi çılgınlık sayılan 
Amerika - Sovyet savaşını değil, onların denge hesap
larını bilip devlerin savaş çarkları arasında ezilme 
harakirisinden kaçınılmalıdır. 

Şimdiye değin tutumu belli olan ve Yunanistan'ı 
her zaman bize yeğleyen Amerika ile aramızda hiç 
bir giz, hiç bir sır kalmamasının sakıncalarına da de
ğinmek istiyoruz. 

Türkiye bugüne değin 1950'lerde oluşturan, o dö
nemin koşullan içinde oluşturulan ulusal güvenlik 
kavramına göre saptadığı askersel örgütlenme mo
deline NATO ve Türk - Amerikan işbirliği temel alın
mıştır. Değişen evrensel dengeler, eski iki kutuplu 
dünyanın politik odak noktalarının çoğalarak, çok 
karmaşık bir etkileşim oluşturması ve özellikle böl
gemizdeki çok önemli gelişmeler bu temelin tümüyle 
gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Artık yalın 
ikili çatışma ve o temele oturan bir savunma çağını 
yaşamıyoruz. 

Bizi NATO'nun ileri karakolu sayan, NATO dı
şında önemli görevimiz olmadığına inanan, sağladığı 
silah ve araçtan da bu amaç dışında yararlanmamıza 
asla razı olmayan Amerika ile sürekli görüş ayrılık
larına düşmemiz kaçınılmazdır. 

Kayıtsız, koşulsuz teslim olan Japonya'nın bile 
Amerika ile imzaladığı karşılıklı işbirliği ve güvenlik 
anlaşmasını, ulusal bağımsızlık ve egemenlik hakla
rına aykırı saydığına ilişkin gerekçesinden de hiç bir 
ders alamadık. Hâlâ dış politika ve savunma sorun
larımıza, sanki onun dışında sorunumuz olmamış 
gibi, yalnız NATO içinde çözüm beklemek ve eko-
nomsal kalkınmamızda da Batı tekeli içinde, bu kal-
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kınmayı Batı tekeli içinde gerçekleştirmede direnerek 
geniş çerçeveli başka seçeneklerden de yararlanmayı 
başaramamış olmamız, böyle bir ders alamayışın 
sonucudur. 

Süper güçler arasında sıcak savaşın çılgınlık sa
yıldığı bir aşamada «Barışta var, savaşta yok» (Yıl
larca önce bunu burada yinelemiştik.) durumunda 
algılanması gereken NATO'ya bakış açısında da pay
laşamayacağımız görüşler vardır. Gerçekte, demin arz 
ettiğim gibi bir Sovyet - Amerikan çatışması böyle gö
ründüğüne göre, onların başında bulunduğu Varşo
va ve NATO Paktlarının pakt olarak savaşta işler 
görmeleri çok güçütr. De Goulle'ün ilk sezgisi bura
dan başlar. 

Paylaşamadığımız birkaç görüşe değinmek istiyo
ruz. Sayın Bakanın, «Türkiye'ye karşı NATO'mm 
tereddütleri yok; ama bizim NATO'ya karşı tered
dütlerimiz var.- biçimindeki sözlerini pek anlayama
dık. Nasıl oluyor da bu tek yönlü tereddüt oluyor? 
Bunu Saym Bakandan açıklamasını diliyoruz. 

?IATO devletlerinin İsrail, Mısır ve İspanya'ya 
Türkiye'den çok yardım ve kaynak aktarmaları ve 
NATO'nun başının, Amerika'nın da bize ambargo 
uygı.-laması her halde bize karşı bir tereddüt olmay-
şmın ödülleri olsa gerek. Böyle davranıyorlar, de
mek bizi öyle ödüllendiriyorlar gibi geliyor insana 
yahut da Sayın Çağlayangil tereddütleri gideremedi
ği için ambargo konmuş o dönemde. 

Biz NATO içinde ikincil işlem yapıldığı, evet, 
bize NATO içinde ikincil işlem yapıldığı, hiç bir et-
'kin postta etkin yerimiz olmadığı, çalıştığım zaman 
da öyleydi ve Genelkurmay başkanları acı, acı yakı
nıyorlardı bundan. Hiç bir etkin yerde bulunmuyo
ruz ve asıl savunma çizgisi de Toroslardan, bütün uy
gulamalarda böyle; yani Türkiye'nin tümünü dışarı
da bırakan, oralardan geçen bir stratejiyi savunma
mızın temeli alıyoruz. Buna karşı katlandığımız öz
veri ve tehlikelerin sigortası olmayan yardımları bile 
överek söyleyenlere daha etkin yanıtlar vermeliyiz. 

Karşılıklı Savunma ve İşbirliği Anlaşması: 
10 Ocak 1918'de parafe edilen (CIA) henüz açık

lanmadığı için, ancak basına yansıyan haberlere da
yanarak görüşlerimizi bildireceğiz. Bu arada Hükü
metin geçmiş olaylardan ve 3 Temmuz 1969 Anlaş
masında düşülen büyük hatalardan yararlandığına 
ilişkin 'beyanlarına da inanmak ihtiyoruz. Bu yarar
lanma olursa, son derece iyi olur. 

Saym Demirel'in bir zamanlar; «Amerika Birleşik 
Devletleri tesislerinin yönetim ve savunma harcama
ları bize 1.5 milyar dolar yük getiriyor. Üslerin açıl-

10 . 2 . 1980 O : 2 

maları uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır. Tür
kiye savunmasına ek tehditler getiriyor.» sözlerinden 
sonra, şimdi Savunma İşbirliği Anlaşmasını övebili
yor. Belki haklı; ama övüyor. İktidar ve muhalefet 
görevleri bu denli zıt beyanlara neden olursa, politika
cılara güven sarsılır. Anlaşmaya yönelik kaygılarımı
za da, giderilmeleri dileği ile değinmek istiyoruz. 

En büyük kaygımız, temelde karşı olduğumuz 
düzenlemelerin ulusal egemenliğimizi gölgelemeleri ve 
istencimiz (irademiz) dışında bir savaşa sürüklenme
mize yol açmalarıdır. Erken uyarının bağımlılık ge
tiren niteliği bu tehlikeyi önlenemez kılabilir. Sistemin 
gereği. Limandaki yabancı gemilerin Bayrağımızı as
ması gibi, üslere bayrak asmak yeterli bir güvence 
olamaz. Bayrağı asar; ama limandaki gemi yine onun
dur. Onun için bunu daha açık ve daha güvenceli bi
çimde; oluşturmak gerekli olduğu inancındayız. 

Cruise ve Pershing füzelerinin yapım projesine 
katılma aşamasından sonra tehlikeleri yeniden gözden 
geçirmeliyiz. 

Nimetz'e, anlaşmanın NATO yükümlülükleri ile 
sınırlı olup olmadığı sorulunca, bu soruya karşı; «Ta-
iTflann NATO yükümlülüklerini ilerletecekleri açık
ça belirtilmiştir» yanıtını vermiştir. Yani, daha ileri 
gidilecektir diyor. 

Arılaşmayı kabul etme bedeli olarak söz verilen 
askersel yardımların da uzun pazarlıklara konu edi
lerek, politika empozesinde kullanmalarından kaygı 
duymaktayız. Şimdiye değin hep böyle olmuştur. Bir 
yardım söz vermesi; Kongreye söyleyelim, şunu ya
pın sonra düşünelim, Başkan rapor versin, hele bir 
daha düşünelim diyerek, yardım alabildiğine ertelen
mekteydi. 

Üslerdeki haber alma olanaklarından yalnız NA
TO'nun mu yararlanacağı, yoksa çok boyutlu sakın
calar oluşturacak bir yararlanma mı söz konusudur 
bilemiyoruz. 

Sayın senatörler: 
Savunmadan ödün verilemez. İnsan kendine bile 

kıyamaz. Yasal bir yasaklanma olur kişi için; ülkeler 
de savunmalarından ödün veremezler. Türkiye'de 
kendisini aşan ve kendisinin de olmayan görevlere 
hazır olma ya da evrensel alandaki katkılara ulusal 
amaçlardan daha büyük öncelik verme yolu ile bir 
basma göğüslemek zorunda kalacağı savunma sorun
larının gerektirdiği hazırlıkların eksik bırakılması yan
lışlığına artık son verilmelidir. Acı deneyimini gör
dük Kıbrıs'a çıkacağımız zaman. Yolcu gemilerinden 
başka çıkartma aracı yoktu. Çünkü, NATO içinde 
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öyle bir görevimiz yoktu ve biz de yalnız NATO'ya 
ve ulusalı aşan evrensel konulara vermiştik ağırlığı. 

Bütün kaygılarımızı giderecek yazılı güvencelerin 
getirilmesini diliyoruz. Savunma İşbirliği Anlaşması
nın zorunlu olan Meclisteki görüşmelerinde bunu sağ
lamaya çalışacağız. Sayın bakanların konuşulmasına 
ilişkin verdikleri sözleri beğeni ile karşılıyoruz. Kötü 
b'r gelenekten vaz geçiliyor demektir. Çünkü, 5 Mart 
1959 Anlaşması 14 ay yürürlükte kaldıktan sonra Mec
lise gelmiştir. 

Amerika, koşullardan ve onları beceri ile kullan
madan ve İktidarın da elverişliliğinden olacak, ya
rarlanarak, yıldırım hızı ile Anlaşmayı parafe etmeyi 
başarmıştır. Her istediğini şimdiye değin yaptırage-
len ve Türkiye'nin bağımsızlık politikasından da çok 
rahatsız elan Amerika'nın, her yardımı ve hatta kre
diyi de pazarlık konusu yapan yöntemine karşı biz 
de, Atatürk'çü bir tutumla, herkes yaptığının karşı
lığını görür, bağımsızlığımıza dokundurmayız, kim
senin ileri karakolu ya da atlama tahtası olmayız di
yebilmeliyiz artık. 

Türkiye - Yunanistan ilişkileri ve Kıbrıs: 
Aleyhimizdeki hasta tutkulardan bir türlü aynla-

mayan. güçlüklerimizden yararlanmak için pusuda 
bskleycn, imza ettiği anlaşmaları da bir yana itedu-
ran, dünya kamuoyunu aleyhimize çevirmek için fır
sat kaçırmayan, içimizdeki soydaşlarını da kötü ni
yetlerine alet etme geleneğini sürdüren tutumlarında 
Batılı büyük devetlerce desteklenip şımartılan Yuna
nistan gibi bir komşumuzun olması, gerçekten mutsuz 
bir değişmezliktir, değiştiremiyoruz komşuyu. Bir
çok Batılı ülkelerle konuşurken «Sizden cesaret al
masa. bu denli akıl dışı, gerçek dışı istemlerde bulu
namaz.» diye her zaman serzenişte bulundum. 

Ege Denizi'ni, bizi 'birleştiren bir dostluk alanına 
dönüştürme önerimize ve çatışmalarımızdan her za
man zarar ve dostluktan da her zaman yarar sağla
dığını gösteren deneyimlerimize ilişkin uyarılarımıza 
kulak tıkayagelen ve bu komşumuzla ilişkilerimizin 
düzeltilmesinde zorunlu olan birkaç noktaya önemle 
değinmek istiyoruz, 

Birincisi; «Lozan'la kurulan denge sürmeli, Türk -
Yunan dengesi korunmalı...» anlamsızlıklarına de
ğinmek İstiyorum. 

Bir kez Lozan'la kurulan bir denge kalmamıştır. 
Lozan'la kurulan dengeden sonra 12 Ada Yunanis
tan'a verildiğine göre, bir yana hiç bir şey vermeyen, 
öbürüne 12 Ada veren denge nasıl sürer? 

2. Türkiye ile Yunanistan arasında denge ola
maz. Biri 10 milyonun altında, biri 50 milyona yak
laşıyor. Beş katı. Biz mi gücümüzün î/5'ine ineceğiz, 
yoksa Yunanistan mı gücünün beş katına çıkacak? 
Hiç bir yerde olamaz. Fransa ile Belçika'nın, Holan-
da ile Almanya'nın arasında denge diyen adamın ak
lından kuşkuıanrrız. O halde, nasıl olur Türkiye ile 
Yunanistan arasında denge? Wilson'un ortaya attığı 
72 yıldır süren bu anlaırtsız sözü Türk diplomatları 
asla kullanmamalıdır. Böyle bir şey olamaz. Başka 
konu getirsinler. Denge olamaz; ne vardır, ne de ola
bilir. 

3. Yunanistan ile tüm sorunlarımızı bir bütün
lük içinde ele almalıyız. Kıta sahanlığı, FIR çizgisi, 
adaların silahlandırılması, Kıbrıs, Trakya'da soydaşla
rımızın anlaşmaya dayanan haklarının sürekli çiğ
nenmesi ve aleyhimize düşmanca propagandalardan 
vazgeçilmesi konularında haklı olan tezlerimizi dünya 
kamuoyuna da iyice anlatarak toptan ele almalıyız. 

4. Yunanistan'la sorunlarımızın askıda kalması 
cnların aleyhinde olması gerekirken; çünkü haklı
yız, uzadıkça haklıya puan kazandırması gerekirken, 
Yunanlıların kurnaz propagandaları ile aleyhimizde 
kullanılmalarını ve öbür sorunlarımızın çözümüne 
de zorluklar yaratılmasını önleyecek bir etkinlik gös
termeliyiz attık. Onların aleyhinde olunca, bizim 
aleyhimizde ve başka sorunlarımızı da olumsuz yerde 
etkiliyor. 

5. Yunanistan'ın NATO'ya dönmesine, eğer biz 
c:ada kalacaksak «Evet» demek çok sakıncalıdır. 
Kime «Evet» diyeceğiz ve bu neye yarayacak? Aley
himizde çalışmasını NATO'dan destek alarak başarı
lı mı kılmak istiyoruz? NATO devletleri büyük ölçü
de Yunanistan'ı daima karşımızda tutan devletlerdir. 
O halde o platformda sorunlara çözüm aradığımız 
zaman, Yunanistan'a daima ağırlık veren bir plat
forma gelip oturuyoruz. Propaganda yetersizliğimizi 
artık iyice gidermeye uğraşmalıyız. Türkiye'deki Rum
lara en eşit, en insancıl davranırken, Trakya'daki 
Türklere yapılan insanlık dışı işlemleri biz evrensel 
platformlara bile getirememişiz hâlâ. 

Kıbrıs Konusu J 

'Başından bu yana bir yanlışlıklar serüveni olan 
Kıbrıs politikamıza, Yunancı Batılı dostlarımızın ön
cülük etmekte oldukları çözüm bulma uğraşlarına iliş
kin basın'a yansıyan haberlerden duyduğumuz kuş
kuları giderecek hiç bir şey söylemeyen Hükümete 
kaygılarımızı bir kez daha yineliyoruz. 
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Nimetz, USICA (Amerika Birleşik Devletleri Ulus
lararası İletişim Kurumu) toplantısında, «Ada'da an
laşmalar dışında bulunan yabancı kuvvetler çekilmeli, 
Yunanistan NATO'ya dönmeli, Kıbrıs tüm NATO 
üyelerinin ortak çıkarlarını ilgilendirir.» diyor. 

Bu beyan, Ada'daki tek dayanağımız olan kuvvet
leri, hiç bir çözüm bulmadan, geri çekip meydanı kar
şıtlarımıza bırakma ve kime yarayacağı belli olma
yan NATO'ya Yunanistan'ın dönüşünü sağlama pla
nının, bu planı en iyi bilenin ağzından açıklamasıdır. 

Kipriyanu da buna koşut olarak, çözüme yanaşır 
görünerek, zamanı aleyhimize kullanmak için, başa
rıları saydıkları Birleşmiş Milletler kararlarını temel 
alarak, «Görüşmelere hazırız» derken, çok güzel de 
bir çözüm söylüyor, «Federal devlet olsun; ama sı
nırları olmasın, halkla devlet bütünleşsin.» Sınırları 
olmayan federatif devlet fizik olarak nasıl canlanıyor? 
Yalnız kafasında canlanıyor demektir. 

Evet, federatif; çünkü herkes söylüyor bunu. Sı
nırları olmasın ki, çözüme gitmesin, ben de politika
mı sürdüreyim... Halkla devlet bütünleşmesi, üniter 
devletin yeni bir deyimlenıesidir ancak. 

İşte böyle bir çözümü, bundan cesaret alarak söy
lüyor. Bu sözlerin Waldheim'ı etkilememesi içten di-
leğirnizidir. 

Sayın senatörler; 
Kıibrıs konusunda artık belli olan tezimizi, karşı

mızdakilere tez beğendirme ve onların hazırladıkları 
platformlarda yarışma yanlışlarından da arıtarak, en 
açık biçimde dünya kamuoyuna anlatıp kabul ettir
mede başarılı olamasak, Kıbrıs Türk Federe Devle
tinin bağımsızlığını ilan durumunda kalacağımızı her
ke's bilmelidir. 

Dış ekonomik ilişkiler : 

Sayın arkadaşlarım; 
Bunlar bir reçete ile yürüyor. Gerçek sanayileş

meyi önleyici, dışa bağımlılığı artırıcı, pazar olma 
durumunu sürdürücü, politik ipotekleri pekiştirici ve 
döviz gereksinimlerimizi her yıl daha da büyütücü 
b": reçeteye göre, borçlanma politikasının çıkmazların
da bocalayıp durmaktayız bugün. Ne zaman çıkaca
ğımızı da kimse kestiremez. 

Gelişmiş zengin kapitalist ülkelerle ekonomsal 
uyı:m ve bütünleşme üstlenmesiyle girdiğimiz Ortak 
Pazarın niteliğinden kaynaklanan güçlükleri nasıl im
za edebildiğimizi hâlâ da anlayamadığımız Katma 
Protokolle büsbütün ağırlaştırdık. DÇM belasıyla da 
en batakçı politikayla, ekonomimizin soluğunu kesen 
bir adım da attık beraber. 

I Kapitalist dünyanın örgütleri olan IMF, OECD, 
Dünya Bankası, AET ve hepsinin güdücüsü olan Ame
rika'nın kapılarını aşındırarak çıkmazlarımızı aşma
ya çalışmaktayız bugün. O çıkmaza götüren kimdi 
sanki? 

Ertelenen büyük borçların taksitlerinin başlayaca
ğı çok 'tehlikeli bir aşamaya gidiyoruz, İki yıl sonra 

I ertelenen borçların da taksitleri gelecek, artan borç
lar da gelecek, taksitlere dahi dış kaynak bulma güç
lüğü karşısında kalacağız. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, sürenizin dolmasına 
I beş dakika var efendim. Toparlarsanız memnun olu

rum.-
MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (De-

I vamla) — Öteki 15 dakikadan da belki beş dakika 
lütfederseniz bitirebilirim. . 

'BA.ŞKAN — Kesin olarak talep ederseniz ekle-
I rim, ama oradan buraya pazarlık olmuyor tabii. 

MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (De-
I vamla) — Talep ettim efendim. 
j BA-ŞKAN — Tamamını kullanmış sayarım efen-
j d İm. 

MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (De-
I vamla) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Teşe'kkür ederim. 
MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (De-

I vamla) — Bu durumda Hükümetin yeni ekonomsal 
politikası da kaygılarımızı büsbütün artırmaktadır. 

I Ekonomiyi özel girişime teslim eden ve kapitalist 
I dünyaya tümüyle açılan son kararlar, uluslararası fi-
j nans kuruluşlarının istekleri doğrultusuna girip, planlı 
I kalkınmadan ve sağlıklı sanayileşmeden vazgeçmek 
I için de onların, «İşte biz plan yapıyoruz. Sanayi ürün-
I lerini de bizden alın, siz de manavlık, kasaplık, tavuk -
1 çuluk yapın.» diyen isteklerine boyun eğmeye zor-
I landığımız için övülüyoruz, «Aferin buna boyun eği-
I yorsunuz» diyorlar, örneklerini vereceğim. Çünkü, çok 
I yinelendi bu. 
I Sayın arkadaşlarım; 
I Nime'tz'in, «Türkiye'ye yardım için koşuyoruz, fa-
I kat Türk ekonomisinin güçlendirilmesinin anahtarı 
I Türk Hükümetinindir.» uyarılarıyla başınızın çaresine 
I bakın demesinden de, başında Amerika'nın bulunduğu 
| dert dinleyicilerimizden de gelen, «Gelişmenizi yavaş-
I latın, kredi ve döviz gereksinimlerinizle bizi sıkma-
j ym, açık verip bize yük olmayın, sanayileşme yerine 
I montajcılıkla yetinin, meydanları iç - dış kapitalizme 
I bırakın, işbirlikçilerimize dokunmayın, yükleri de 
j emekçilere kaydırın, iç tepkileri bastırmak için de de-
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mckrarinizi yeni bir modele sokun.» Öğütlerinden biz 
rahatsız oluyoruz ve gurur incinmesi duyuyoruz. 

Bu bunaltıcı durumda Sayın Bakanın AET'ye tam 
üyelik için başvurusunu hayretle karşıladık. 

Tarım ürünlerimize baraj kurmakta, işçilerimizin 
serbest 'dolaşımına hayır demekte, (1976'da söz verdi
ği halde) mali protokolün ele alınmasına yanaşmamak-
ta, gümrük konusunda çıkarcı pazarlıklarda diren
mekte olan ortaklara, anlaşmanın öngördüğü koşul
ların onlarca da, bizce de yerine getirilmemesine ve 
gerekli hazırlıkların da yapılmamasına karşın, yapı
lan bu başvuruyu ciddiye aldıklarını sanmıyoruz. 

Gerçekten ciddilikle ele alınmayan bir konuda, cid
di olmayan bir öneri gibi geliyor. Şimdiye değin cid
diye alınmamış yıllarca; onlar da yapmamış yapacak
larını, boz de gereklerini yapmadık. 

«Hazır mısınız, koşulları yerine getirdiniz mi?» 
diye sor'salar, olumlu yanıt veremeyeceğiz. «Haydi ge
lin» deseler, erteleme isteminde bulunma zorundayız. 
Böyle bir durumda iken, başvuruda bulunuyoruz. Bu, 
na?ı) olacak? Bunu anlayamadık. 

Önemle üzerinde durduğumuz noktaya geriyo
rum. 

Aslında Ortak Pazar tümüyle yeniden ele alınmalı 
ve her partinin tutumu açıklığa kavuşturulmalıdır. 
Kapitalizmi ardına kadar dışa açılmayı da içerecek 
biçimde benimseyen AP ve Türk burjuvazisinin AET' 
ye girerek, o yolla ve Anlaşmadaki «Ekonomik uyum 
ve 'bütünleşme» ilkesine de uygun olarak kapitalizmin 
Türkiye'ye yerleşmesine çalışmaları doğaldır, politika
sı gereğidir. «Ben kapitalizmden yanayım, yerli ve ya
bancı anamala, pazarlara açık olmalıdır.» diyor, Türk 
burjuvazisi de !bunu istiyor, AP de istiyor. Bu, do
ğaldır ve tutarlıdır. Onlar için doğal olan bu giri-
ş'me bütün öbür partiler ne diyor? MSP açıkladı, 
MSP'nin görüşü belli. Bence savunduğu sistemde 
tutarlı bir görüş. 

Ben bunu temelden incelemek gerektiği inancın
dayım. Ekonomik uyum ve 'bütünleşme deyince, Tür
kiye, kapitalist, sanayici, gelişmiş ülkelerin sistemi 
içins oturacak, sistemini onlara uyduracak, bütünleşe
cek. Ne olacak?.. Amerika Dışişleri Bakanı Harter'in 
raporu olacak. Harter diyor ki, «!Bu öyle 'bir bütünleş
medir ki, bunun içine giren ülkelerin rolleri değişir. 
Altyapısı, enerjisi, enerji birikimi, sanayii, teknolo
jisi olanlar sanayi, bunlar olmayan ülkeler hammad
de.» Yani, onlar fabrika kuracak, biz tarla olacağız 
anlamına gelir bu. Bu bütünleşme buna götürecek. 
Elbette bu birçok kimsenin işine yarayabilir; ama 

I Türkiye'nin tümü için yeniden gözden geçirilmelidir. 
Burada söylediğim bir parti açık seçik (MSP) bunu 
ortaya koyuyor. MSP diyor, bundandır. Ben de gö
rüş olarak şimdiye kadar savunduğu görüşlerle tutar-

I lı buluyorum bunu. 

Biz belirte geldiğimiz üzere kendi özkaynaklarımı-
za güvenen, onlardan en akıllıca yararlanan, ilişkileri 
geniş çerçevede ele alarak her türlü savurganlığı ön
leyici türlü seçeneklerden yararlanan, her türlü gerçek 
bir sanayileşmeyi temel alıcı, tüm potansiyelimizi se-

I ferber edici, KİT'leri verimli ve Devleti etkin kılıcı 
I bir politikayı önermekle geç olmayan bir gelecekte 

çıkmazlarımızı aşabileceğimize ilişkin inancımızı bir 
I kez daha yinelemiş olduk. 

I Ekcnom'ik sorunların ele alındığı uluslararası plat-
I formlardaki durumlarımız da çok yadırgamadır. Ger-
I çekten arkadaşlarım, bunu bir kez daha yineledim. 
I Ekonomik sorunların ele alındığı Uluslararası plat-
I formda ülkeler üç gruba bölünüyor: Sosyalist, geliş

miş kapitalist ve üçüncü dünya. Biz bunların hiç 
birisinde yokuz. Ekonomik diyorum, askersel ve s'iya-

I sal değil. Kulislerde, önhazırlıklarda herkes kendi ba-
I çına konuşuyor, sıra platforma gelince, biz de g'eli-
I yoruz, saha dışı oyuncu gibi, geldiğimiz zaman geliş

miş kapitalist üikelede bağlılığımızı övüyoruz. Sorun
lara sıra geldi mi, Hindistan gibi konuşmaya başlıyo-

I ruz. Ne Hindistan beğeniyor bunu, ne Fransa. Çün
kü, konu Hindistan'ın konusuna benziyor; ama biz 
«Fransa ile, Almanya ile yandaşız» diyoruz, konuya 
gelince öbürlerinin dilini kullanıyoruz. Yerimiz yan
lış. 

Bu noktada Sayın Ökçün ile uzun uzun konuşmuş
tum. Sayın Ökçün'ün yaklaşımını oldukça umutlu 

I bulmuştum. Sayın Erkmen'in de bu noktadaki görüş
lerini rica ediyorum. Bu bir çelişmedir. Yerimiz olan 

1 yere girmeyince, orada etkimiz olacak birçok ulusları, 
I da karşımıza alıyoruz ve sorunlarımız ayrı olan ül

kelerle yandaş görünme oyununda kalıyoruz. 

j Sayın senatörler; 

I Sonuç olarak: Türkiye, evrensel oluşumlara, böl-
I gesel gelişmelere en uyan tüm bağımsızlıkçı, barışçı, 
I her yerde bölgemizin onurlu bir temsilcisi ve bölge -
J m ize yönelik girişimlerde de iradesini etkin tutucu 
I bir dış politika izlemelidir. Buna bütün olanakları-
I mız yeterlidir. Korkutmalardan kaynaklanan tesli

miyetçilikten ve ulusal çıkarlarımızı ucuz olup bitti -
lere getirici oyunlara gelmekten gördüğümüz zarar-

I 1ar artık son bulmalıdır. 
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Güncel kısa süreli çıkarlarla uzun süreli yarar ve 
güvenceleri iyi bir bileşim içinde, iyi bir sentez içinde 
değerlendirerek, büyük çalkantılardan üretilen korku
lara takılıp sürüklenmekten kurtaran bir tutuma yö
nelmeliyiz. Burada yönetemediğimiz için büyük olay
lar çıkıyor, hemen nerede ise bütün politikayı değiş
tireceğiz havaisi uyanıyor. 

Ekonomsal, siyasal ve askersel önlemlerden, ideo
lojik yaklaşım yerine evrensel oluşumların ışığında 
ulusal çıkarlara en uyan seçeneklerden yararlanma te

mel ilke olmalıdır. 

Financial Times'in, «Demirel Batı'nın reçetesine 
uymak için siyasal özverilikte bulundu.» ve Fransız
ların, «Çok cesaretli» sözlerinden duyduğumuz kaygı
ların giderilmesini dileriz. Ödün vermekte cesaretten 
ve Batı'ya neredeyse kutsal diye bakanların etkilerin
den duyduğumuz kaygılar büyüktür. Cesaret neye kar
şı?.. 

'Burada Batı deyince Atatürk'çü ilke ise, Atatürk 
hiç bir zaman Batı dememiştir. Atatürk, çağdaş, asri 
uygarlık nerede ise dün, yarın; Japonya Batı'dan da
ha. geri değil ki... O halde böyle coğrafya tutkusu de
ğil, çağın gerekleri, bilimin, teknolojinin gerekleri... 

Biz Atatürk'ün ulusal bağımsızlık, eşit işlem, ey
lemlere hakkını verme, kendi irademiz dışında savaşa 
zorlanmamak, yurtta barış, evrende barış ilkelerine 
uyan, güçlüklerimizi dış empozeler için kullandırma
yan, savunmamızda 'bizim olan ulusal amaçlı görev
leri temel alan bir politikadan yanayız. 

Belirttiğimiz köktenci yöneliş ve çözümlerle, bu
günkü ilişki Ve bağlantılar içinde de birçok olumlu 
işler yapılabilir. Kökten değişiklik yapılmasa da, 
ilişkilerde yapılaJbilir. 

Örneğin, tüm Orta Doğu, Üçüncü Dünya ve sos
yalist ülkelerle daha sağlıklı ilişkiler sürdürüp, bugün
kü bağlantılar içinde de çok daha etkin olabiliriz. En 
saygın ve etkin olmanın yöntemi, teslimiyetten ya da 
kazanılamayacakları kazanmaya uğraşarak, dost ola
bilecekleri yitirme saplantılarından ayrılıp, hatır gönül 
dinlemeyen bir gerçekliğin somuta yansıtılmasıdır. 

IBöylesi bir dış politika için, ulaştığımız so>syo - po
litik düzeyin çok gerisinde kalan ve tüm anlamıyla. 
suskun bir toplumu amaçlayan yasal ve yönetsel dü
zenlemelerden, halktan güç alarak doğruları anlatmayı 
sağlayacak, dinamikleri etkisizleştirecek girişimlerden 
ve gizli diplomasi ürünü olupbittilerden arınmış bir 
tutum izlenmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız; ikinci sürenizin de 
dolmasına 4 dakika var efendim. 

i MÎLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA AHMET YIL
DIZ (Devamla) — Deminde arz ettiğim gibi, dip
lomatlarımıza yönelen saldırılara karşı Devlet etkin 
önlem almalıdır. Sahipsiz bırakamayız. Biz halkın 
demokratik haklarını kullanması suretiyle, kendi is
teklerini yaşama geçirmede etkisini göstermesi, ör
gütlü güçleriyle politikaya ağırlığını koyması, oluşu-

j ma doğrudan katkıda bulunmasıyla ancak çağdaş 
değişim ve dönüşümü gerçekleştirerek, Atatürk'ün 
erek olarak verdiği «Çağdaş, uygar Türkiye» ereğine 
ulaşılabileceği inancındayız. 

Bunun tersi bir tutum ise; yani halkı koparan bir 
tutum ise, egemen güçlerin güdümünde, ne yapacak
ları şimdiye değin yaptıklarından belli olan politika
cılara meydanı boş bırakan ve geçmişte tanık oldu
ğumuz bunca kötü sonuçlardan ders alamayan bir 
aymazlık olacağı tüm kanıtlarıyla ortaya çıkmıştır. 

İşte dış politika yönünden de, halkın etkin katılı
mını engelleyeceği için de biz önlemler paketinin ya
sal baskılarına karşı çıktık. Bu tür baskılar bunu güç
leştirir. Umarız ki, bu şekilde sakıncaları şimdiye 
değin kestirilemeyen ve fakat çeşitli yönden uyanlarla 

I belirtilen değişiklikler, gelişmeler yapılmak suretiyle 
daha etkin bir dış politika uygulanmasına olanak ha
zırlanır. 

Bütçenin böyle bir olanağa katkıda bulunması di
leğiyle hepinize saygılar sunarım. (Milli Birlik Grubu 
ve CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldız. 
Sayın üyeler; sıra sayısı 975 ve 976 olan kanun ta

sarılarının açık oylamasına iştirak etmeyen sayın 
üye var mı?... Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir 
efendim. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki grup konuş
maları tamamlanmıştır. 

Kişisel konuşmalara geçiyoruz. Söz alan sayın 
üyeleri takdim ediyorum: 

Selâhattin Çolakoğlu, Münir Daldal, Besim Üs 
tünel, Orhan Çalış, Ziya Müezzinoğlu, Ahmet Tahta-
kılıç, Baha Akşit ve Ahmet Remzi Hatip. 

Sayın Selâhattin Çolakoğlu, buyurun. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Sayın Başkanım, değerli üyeler:, 

1979 yılının son haftası içerisinde, 25 Aralık 
I 1979'da, Sovyet birliklerinin ani ve çok süratli bir 

şekilde işgaline uğrayan ve yeni yıla eski yılın son 
dakikasında armağan ettiği Afganistan olayı hakkın
da, bugüne kadar bütün dünya basınında belki de 

j söylenebilecek her şey söylendi. 
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Özetlersek olay, karşı olanların açısından Afga
nistan'ın Sovyetler tarafından işgali; taraftar olanla
ra göre, Sovyetler'in meşru Afganistan Hükümeti 
tarafından davet edilmesidir. 

Ancak, olayın bu kadar basit olmadığı, büyük -
küçük her ülkenin kendi dış siyasetleri ve çıkarları 
bakımından işin peşini bırakmayacakları, bırakmaya
cakları için de uluslararası, bir çıban başı niteliğini 
devam ettireceği anlaşılmaktadır. 

Temelde ayn düşünmemekle beraber, bazı nokta
larda farklı olan görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Kanımca Afganistan olayı, Sovyetler açısından iki 
anaesasa dayanmaktadır. Birinci husus, olayın bütün 
dış görüntülerine rağmen politik olmayışı, ideolojik 
oluşudur. 

Sovyetler Birliği Afganistan'ı, Afganistan'da oluş
muş ve belirli etkinlik düzeyine kadar ulaşmış komü
nizmi korumak, sahip çıkmak ve rahat gelişmesini 
sağlamak için işgal etmiş veya diğer bir ifadeyle 
hepimizin bildiği ve gördüğü durumu yaratmıştır. 

Davet edildikleri için geldikleri savı ise, işin po
litik kılıfıdır. O halde, bundan şu netice rahatlıkla 
çikartılabilir: 

Sovyetler Birliği, davet edilmese de geleceklerdi. 
Nitekim, bu davet edilme iddia ve laflarına rağ

men, davetin kimin tarafından ve nasıl yapıldığı hâlâ 
anlaşılamamıştır. Neden ideolojik olunca bu olgu, 
dış politikanın, uluslararası ilişkilerin önüne geçmek
tedir. Şayet, bu görüşümüz yanlış değilse bizim de, 
yukarrda belirttiğim niteliği bakımından bazı endi
şelerimiz vardır. 

Sovyetler Birliği, bilinen süratli müdahale kabi
liyeti ile bölgedeki herhangi bir ülkeye aynı neden
le müdahale edebilir mi?... 

Diğer bir husus, işin askeri yönüdür. Sovyetlerin 
askeri müdahale şekli ve müdahaledeki sürat gayeye 
uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Afganistan'ın coğra
fi konumu, jeopolitik, ülkenin fiziki yapısı, ulaştırma 
imkânları, direniş güçlerinin durumu ve nihayet, Pa
kistan'ın müdahale etmesi veya direnme güçlerine yar
dım imkânları, Sovyetlerin Afganistan'a tahsis ede
cekleri askeri gücün nitelik ve niceliğini belirlemiş-

- tir. 
Esaslar bu olunca ve Sovyetler aleyhine muhte

mel gelişmeler de gözönüne alınırsa, Sovyetlerin Af
ganistan'da bulundurdukları birliklerin artırılması do
ğaldır. Bu nedenle, İran ve Pakistan sınırları istika-
metlerindeki ilerleme veya yığınaklarını, bu ülkelere 
karşı yapılacak bir askeri harekât ile şimdilik ilgili 
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| görmüyoruz. Bu, her şeyden evvel Afganistan'daki 
Sovyet menfaatlerine aykırıdır. Afganistan'ın bu ül
kelere karşı yapılacak bir askeri harekâta üs olarak 
kullanılması her şeyden önce uzun vadede Afganis
tan'daki bugünkü rejimin sonu olur. 

O halde, İran ve Pakistan'ın endişesi nedir?... 
Kanımca, bu endişe, Batı ve Çin Halk Cumhuri

yetinin olayları saptırmasından ileri gelmektedir. Di
ğer bir ifade ile, Batı ve Çin Halk Cumhuriyeti her 
iki ülkeye, «Sovyetler sizi işgal edecekler» demekte
dirler. Bugün, böyle bir ihtimalin hiçbir emaresi yok
tur. Sovyet birliklerinin İran ve Pakistan sınırlarına 
yerleştirilmesi, iki maksata yönelik olabilir. Birinci-
s; bu ülkelerden direniş kuvvetlerine yapılacak her 
türlü yardıma engel olmak. Bilhassa, Pakistan yoluy
la Afganistan'a Amerika Birleşik Devletlerinin silah 
yardımının son günlerde artmış olması, 

İkincisi ise; Afgan direniş kuvvetlerinin sıkıştık
ça bu ülkelere geçmeleridir. Doğu ve bilhassa Kuzey
doğu Afganistan'ın fiziki yapısı, topografyası ki, bu 
bölge dünyaca meşhur Hayber Geçidinin bulunduğu 
bir bölgedir. Tabiat çok vahşi olup, bölge hiçbir ula
şım olanağına sahip değildir. Bu bölge, Afgan dire
niş güçlerine iyi bir sığınak olur, o kadar. 

Direniş kuvvetlerini dağlık bölgede tecrit edebil-. 
mek maksadıyla Pakistan sınırı ile dağlık bölge ara
sındaki kesimi de kullanmışlardır. Batı'nın Pakistan'a 
karşı «Yığınak» dedikleri budur. Bu suretle, direniş 
güçlerinin Pakistan'a geçiş yolları kapanacak, oradan 
gelecek silah ve insan yardımını engellemeye çalışı
lacaktır. 

İran sınırı bölgesi de, bölgenin tabii yapısına göre 
kontrol altına alınmak üzere, Sovyet birlikleri tara
fından işgal edilmiştir. İran'ın «Yığınak» dediği de 
budur. 

Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan'a 
karşı bugün bir Sovyet tehdidinin mevcudiyetini iş
leyerek, bu ülke vasıtasıyla yapacakları girişimi meş
ru bir temele oturmak istemektedirler. Ancak, Pa
kistan Devlet Başkanının, «Pakistan, Sovyetler Birli
ği ile uzlaşma yollarım bulmalıdır.» şeklindeki beya
natı, Pakistanlıların da tahriklere kapılmadığının bir 
işaretidir. 

Türkiye'nin üzerinde de benzer faaliyetlerin yü
rütüldüğü gözlenmektedir; görülmektedir. Amerika, 
İngiltere ve Batı Almanya tarafından yürütülen bu 
faaliyetler, «Türkiye'nin önemi arttı» şeklinde baş
latılmıştır. Burada bir şeyi hatırlatmak isterim; altını 
çizerek söylüyorum: 

253 — 



CL Senatosu B : 35 10 . 2 . 1980 O : 2 

Türkiye'nin önemi İran, Amerika Birleşik Devlet
lerinden koptuktan ve Afganistan Sovyet Rusya ta
rafından işgal ve orada bir komünist rejimi kurul
duktan sonra mı artmıştır?... Türkiye'nin evvelden 
iberi var olan önemini anlamak için, öyle büyük po
litikacı olmaya, büyük asker olmaya da gerek yok
tur. Bunu anlamak için, jeopolitik bilmeye de gerek 
yoktur. Aklı başında olan bir insanın dünya harita
sına bakması ve Türkiye'nin coğrafi yerini görmesi 
kâfidir, yeterlidir. Öyle, ise, aynen oynanan oyun ne
dir?... Olayları çevreden merkeze doğru ele alırsak, 
Türkiye dıştan içe bir baskı altına alınmak istenmek
tedir. Türkiye, dıştan içe bir baskı altına alınırken, bu 
ifadeden şunu belirtmek istiyorum: Bölgesel olaylar 
bahane edilerek Türkiye içte ve dışta bir noktaya ge
tirilmek, bir taşla iki kuş vurulmak istenmektedir. 
îçte Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'ya karşı 
Türk kamuoyunda oluşan olumsuz havayı düzeltmek, 
özellikle Türk komuoyunun Müslümanlık duygusunu 
'kaşıyarak bunu işlemek, bölgede bir dış tehlike karşı
sında Türk Hükümetini kendine daha yakın, uysal 
hale getirmek ve nihayet elden çıkmış İran üzerin
de yürüteceği operasvonlar için Türkiye'yi bir üs 
olarak kullanmaktır. 

Dışta ise, bütün Müslüman âlemini Sovyet Rusya 
karşısında kendi kontrolünde müşterek bir çizgiye 
getirmek. 

Sonuç olarak şunu demek istiyorum: 

Sovyet Rusya'nın her ne sebeple olursa olsun Af
ganistan'ı işgal etmesi mazur görülemez. Sovyet mü
dahalesinin temel motifi ideolojiktir. Bu nedenle 
geçmişte gerçekleştirdikleri Macaristan ve Çekoslo
vakya işgalleri ile aynî doğrultudadır. Bu nedenle 
Rusya'ya sınır olan veya müdahale menzili içinde 
bulunan ülkeler, ülkelerindeki komünizmle mücade
lelerinde çok dikkatli davranmalıdırlar ve davranmak 
zorundadırlar. 

Komünizmi bastırmak nedeniyle ezmek, onu; «Si
hridir gibi üzerinden geçiyorum.» gibi yaklaşımlar
la polisiye tedbirlerle ele almak yanlıştır. Komüniz
min oluşumuna bilimsel ve ekonomik tedbirler
le meydan verilmek zorundadırlar. Zira geç
mişteki misallerle de kanıtlandığı üzere, ne
den ideolojik olduğundan, Sovyet Rusya her 
türlü ulusal kuralları çiğneyebilmektedir. Sovyet 
Rusya'nın Afganistan'da bulundurduğu askeri gücü 
bugün için Afganistan'ı kontrola yeterlidir. Ancak, di
reniş güçlerinin artan etkinliğine paralel olarak ar
tırılabilir. 

} İran ve Pakistan'a karşı bir planlanmış askeri ha
reketin emaresi henüz yoktur. Bu konuda başta Ame
rika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batı'nın Çin 
Halk Cumhuriyetinin tutum ve propaganda faaliyet
leri çok önemli gelişmelere yol açabilir. Bu arada ki
lit noktası olan Pakistan'ın izleyeceği politika önem
lidir. Kendine yönelik bir Sovyet tehdidini kendi tu
tumu belirleyecektir. Batı'nın Afgan olayları konu-
suridaki tutumları politikalarına uygundur. Batı, bil
hassa Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın aleyhine 
rahatlıkla kullanabileceği bir fırsat ele geçirmiştir. 
Amerika, kendi bilgisi ve onayı dışında olan her olay
da olduğu gibi hırçınlaşmıştır. Bu hırçınlık bir süre 
devam edecektir, o kadar. Sağgörü, bu ortam içeri
sinde Türkiye'mizin çıkarlarını en iyi kollayacak po
litikanın tespitidir. Türkiye, daha dün kendisine uy
gulanan ambargoyu unutmamalıdır. Başka bir ülke
ye uygulanmak istenen yaptırım ve ambargoya «Evet» 
derken dikkatli olmalıdır. 

Sayın Başkanım; 
Bu fırsatla aracılığınızla Sayın Başkanın şu soru

larımı cevaplandırmasını dilerim:. 
1. Moskova Olimpiyatlarına katılma konusunda 

zannediyorum birtakım çelişkili haberler vardır. Sayın 
Bakanımız ne düşünüyorlar? 

2. Karadeniz'e bir uçak düştüğü hakkında; Al
man basınında idialar görünmektedir. Bu idialara gö
re, U - 2 uçağı olduğu söylenmektedir. Bu konuda 
değerli Bakanımızın bilgilerini rica ediyorum. Kanu
nun kesinlik kazanması gerekmektedir. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çolakoğlu. 

Sayın üyeler, 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanun Tasarısının açık oylamasına 
142 üye katılmış; 106 kabul, 34 ret ve 2 çekimser oy 
verilmek suretiyle kanun tasarısı Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilmiştir. 

Yine, 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanun Tasarısının açık oylamasına 144 üye 
katılmış; 108 kabul, 34 ret ve 2 çekimser oy veril
mek suretiyle Bütçe Kanun Tasarısı Cumhuriyet Se-
natomuzca bu yönde de kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Sayın Münir Daldal, buyurunuz efendim. 
MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler ve Bakanlığın değerli men-
j supları; 
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15 dakikalık süre içerisinde dış konularla ilgili 
olarak dünyanın bugünkü buhranlı bir döneminde 
Türkiye'nin yerini tespit etmek hayli zor olsa gere
kir. 

Son günlerin ve belki de yılların olayı olarak gö
rülen Afganistan'ın işgali, bugünkü bütçeyle ilgili ça
lışmaların odak noktasını teşkil etmektedir. 

Ben de tabii olarak sadece bu konu üzerinde du
racağım ve bu hadiseden bazı dersler alınması hu
susunda görüşlerimi kısaca belirtmeye çalışacağım. 

Komşumuz Rusya, bütün dünya devletlerinin gö
zü önünde ve hiç bir gerekçeye dayanmadan büyük 
bir askeri gücü harekete geçirerek kanlı bir şekilde 
Afganistan'ı işgal etmiştir. Bu tecavüz, Rusya'nın eze
li ve ebddi dış politikasının değişmediğini açık bir 
şekilde ortaya koymuştur. Yeni çağların bu politika
sı karşısında, dünya devletlerinin ve Türkiye'nin tu
tumu ne olmuştur?... Eski tutumlarında görüldüğü gi
bi, insan hukuku, beynelmilel anlaşmalar, sözleşme
ler diye nutuklar atılmış, tehditler savrulmuş, hep 
sözde kalan tedbirlerden bahsedilmiştir, 

Bir yan'dan Güvenlik Konseyi, diğer yan'dan Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulu toplanmış, yapılan 
uzun konuşmalardan bir netice çıkmamıştır. 

Bu arada Avrupa Konseyi Parlamenterler As-
samblesi toplantısında Temsilcimiz Sayın Oral Ka-
raosmanoğlu'nun olayı kınaması memnuniyeti mucip 
olmuştur; Kendisini huzurunuzda tebrik ederim. 

Finlandiya, Macaristan, Çekoslavakya işgallerinde 
hep aynı olaylar olmuş, dünyanın pasif tutumu, komşu
muz Rusya'ya cesaret vermiştir. Bu hareketi maale
sef destekleyenler de çıkmıştır. Dışarıda ve içeride 
bazı devletler ve kuruluşlar tasvip etmiş, kutlamış
lardır. 

Bir ülkede solculuk olabilir; ama Rusya'nın teca
vüzünü devrimcilik gerekçesiyle tasvip etmek ne mil
liyetçiliğe, ne insanlığa ve ne de kaidelere sığmakta
dır, 

îşte, 'bu durum karşısında hür düşünceli hürriyet 
mefhumunu kaybetmiş bedbahtların başkaldırması, 
insanı düşünmeye sevk etmektedir. 

Bir milletin iç bölünmeyle karşı karşıya kalma
sının ve milli şuurunun zayıflamasının bir neticesi 
olan Afganistan hadisesinden bizlerin de ders alma
sı lazım gelen hususları vardır. Hele, kökü tarihin de
rinliklerine giden bir milleti 5 - 1 0 senede bölmek 
mümkün değildir; ama bu zaman 50, 60 senelere 
inerse, günün birinde bu acı gerçek tahakkuk ede
bilir. îş işten geçtikten sonra, «Birlik ve beraberlik» 
diye çırpınmanın faydası yoktur. 

Sayın üyeler; 
Devlet varlığımızı tehdit edecek kadar büyümüş 

olarak karşımızda bulunan anarşi ve terörün altın
da bölücülük yatmaktadır. 

Baro Birliğinin Başkanı, «Komutanların muhtıra
sı ile faşizm hat safhaya geldi.» derse; 

Bir sendika başkanı, «Rus Birlikleri Afganistan' 
da barışı korumak için girdi», diye demeç verirse; 

Bütçe Karma Komisyonunda bir milletvekili, 
«CHP Hükümeti zamanında hizmette partizanlık ve 
Alevi - Sünni ayırımı yapılmıştır.» der de zamanın Ba
kanı da bunu kabullenir, «Bu etkilemelere boyun eğ
mek zorunda kaldım.» derse; 

Bölücülüğün maşalığını yapmış oluruz ve yapan
ları da teşvik etmiş oluruz. 

Sayın senatörler; 
Afganistan işgal edilmiştir. Afganistan'ı bu mu

sibetten kurtarmak mümkün değildir. Bütün dünya 
imkânlarını seferber etse, atı alan Üsküdar'ı geçmiş
tir, misali iş Cenab-ı Hak'kın inayetine kalmıştır. 
Amerika, Vietnam'dan nasıl çekildiyse, bunlar da 
günün birinde çekilip giderler dersek, tarihi bir ya
nılgı içine girmiş oluruz. Rusya'nın kendi arzusu ile 
işgal ettiği bir memleketten çekilip gittiği görülme
miştir. Parmağını uzatırsın elini alır, elini uzatırsın 
kolunu kapar ve adamın koluyla beraber vücudu da 
bir gün gelir yok olur. 

Görünürde Sovyetler Afganistan'da duruma hâ
kim olduktan sonra barışçı bir yaklaşımla komşusu 
ülkelerde gözüne kestirebildiklerinden başlamak üze
re ülkeleri kendi safhına çekmeye çalışacaktır. Bu 
arada Pakistan ve İran Sovyet faaliyeti için müsait 
bir durumdadır. Türkiye de bu operasyon içerisinde
dir. Batıyı endişeye sevk eden durum da budur. Bu 
arada Amerika da gayri resmi ittifaktan söz etmeye 
başlamıştır. Bununla Amerika, birçok Ortadoğu 
memleketiyle bir anlaşma sistemine girmeyi tasarla
maktadır. 

Bununla Amerika bu ülkelere tek taraflı garanti 
vermeyi istemektedir. 

Bu tür anlaşmaya kaç devlet girer bilemem; fa
kat Amerika ile anlaşma yapan ve yapmayan ülkeler 
birbirine karşı vaziyet alırlarsa bir gün bu durum sa
dece Sovyet Rusya'nın işine yarayabilir. Sovyet 
Rusya ile ucuz politika yarışına girmek daima hüs-
ranlı neticeler vermiştir. 

Süper devlet komşumuz Rusya ile iyi ve barışçı 
münasebetler kurarken, aramızdaki mesafeyi iyi ayar
lamak milli dış politikamızın esasını teşkil etmeli 
görüşünü muhafaza etmekteyim. 
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Sayın senatörler; 
işte bu mesafenin içinde NATO vardır, ikili an

laşmalar vardır, AET vardır. 

••«'Komşumuz Sovyet Rusya bu operasyonu ger
çekleştirdikten sonra sırada îran, Pakistan, Suudi 
Arabistan ve Türkiye vardır.» derken, Türkiye'nin 
bu hale gelmesinde komşumuzun katkısı yok mu
dur? Hem o kadar var ki, 5Q senedir maddi ve ma
nevi imikânlarını kullanarak Türkiye üzerinden bir 
hedefe ulaşmak istemektedir. O hedefi sıcak 
sulara ve petrol damarlarına sahip olmak isteğidir. 
Dünyanın detant politikasına güvenerek bir sıcak 
savaş hazırlığını hafife almak, milli gaflet sayılma
lıdır; 

İç düşmanların hedefi açık ve seçik ortaya çık
tıktan sonra, tedbirler hususundaki asgari miiişte-
reklerdte tereddütler hâsıl olması, siyasi partilerin 
günahım hiç bir kuvvet affedemeyecektir. 

Türkiye bu durum karşısında eskisinden daha 
kjuvvetli olmaya, birlik ve 'beraberliği sağlamak 
için her tedbire başvurmaya medburdur. 

iSovyet komşumuzun petrol ve sıcak denizlere 
göz dikmesi, bölgenin her türlü tehlikeye açık ol
duğunu göstermektedir. 

iBunun yanında Amerikalı rehinelerin İran'da 
yargılanması bugünkü İran Devlet Başkanı Beni 
Sadr'm kontrolü dışında rehinelerin tecavüze uğra
ması veya öldürülmeleri, İran'daki azınlıkların 
dış güçler tarafından bir provokasyona itilmesi ve
ya yine İran'daki ve Iraktaki Azerilerin ve bağım
sızlık girişimi bu durumda herhangi bir kıvılcımın 
İbir büyük patlamaya sdbep olabileceğini düşünmek 
ve buna göre hazırlıklı olmayı Türkiye açısından 
tezekkür etmek zorundayız. 

Orta Doğu'ya yönelik bir askeri müdahalede 
Türkiye araç olmayacak şekilde bir politikanın sa
hibi olmalıdır. 

Şer ve obur güçlerin özleyefbileceği bir ortam 
yaratmaktan elbirliğiyle kaçınmak milli görevi-
mizdiri 

Türkiye'nin yaran kendi demokratik rejimine 
•sahip çıkmaktır. Demokrasiye sahip çıkmaktaki ba
şarısızlık, dış güvenliğimizi tehlikeye düşürecektir. 
Demokratik bir idareyle yönetilmeyen bir Türkiye, 
maceracıların oyuncağı olacaktır. Böyle bir or-
ortamda, toplumun her türlü tehlikeli gelişmeye 
(karşı bütün güçleri ve dikkatli ve hazırlıklı bulun
ması zaruretini ortaya çıkarmaktadır. 

Sayın üyeler; 
İşte bu durumu gören demokratik Batı dünyası 

jeopolitik yönden önemi aftan Türkiye için tutum
ları birden değişmiştir. 

ingiltere'nin konuşması değişmiş, düne kadar 
Yunan lölhisinin etkisi altında kalan Amerika'nın, 
Türkiye'ye bakışı yön değiştirmiş, Almanya'nın tu
tumu, davranışları Türkiyenin daha çok kuvvetlen
mesi istikametinde olmuştur. 

Yardımlar ve vaatler Türkiye'nin kara gözleri 
için değildir muhakkak. Kara gözlerimize bakıp 
yardımda bulunacak bir devleti bugün kabul etmek 
safdillik olur. Yardımda bulunan devletlerin çıkarı 
vardır muhakkak. Çıkarı nispetinde yardımda bulu
nan devletlerle pazarlığa girişirken, elbette ülkenin 
geleceğimi düşünmek, temkinli ve hesaplı davran
mak mecburiyetindeyiz. Şanlı Ordumuzun vurucu 
gücü artarken, komşularımızın davranışlarına tesir 
etmemesi mümkün değildir. Bu bakımdan Amerika 
ile ikili anlaşmalara tevessül edilmiştir kanaatinde
yim, «Büyük balık küçük balığı yutar», prensibin
den hareket edersek, bu anlaşmaları anlayışla kar
şılamak gerekir. Dış konularla ilgili TBM'M'sirideki 
genel görüşmede ve bugünkü görüşmelerde «Milli 
Birlik Güruhunun sadece bu anlaşmalara karşı çık 
masının hikmetini anlamak gerçekten mümkün de
ğildir. 

iMiHi Birlik ve beraberliğin sağlanması hususun
da olduğu gibi, dış konularda ve bilhassa ikili an
laşmalar hususundaki samimiyetlerini kuşku ile kar
şılamaktayım. 

Buna paralel olarak OHP'li 51 milletvekili de 
ikili anlaşmalar dolayısıyla onu imza eden hüiü 
metten hesap sorulmasını istemişlerdir. 

Sayın senatörler; 
14 Ekim seçim neticelerine göre bölücü sol, Tûr-

kiye'dekü kadar hiç bir yerde bu nispette mağlup ol
mamıştır. Buna mukabil henüz bölücülerin hakkın
dan gelebilecek bir birlik ve beraberliğe de şahit ol
muş değiliz. Bir burukluk görülüyor. Millet menfaati -
na bir karar mı alınacak, bir anlaşma, bir protokol 
mü imzalanacak yahut bir polis yetkilisi, bir öğret
men mi tayin edilecek veya KİT'lerde bir operasyo
na mı girişilecek, hangi teşekkül ne derse desin, han
gi eyleme geçeceklerse, milli menfaatler neyi gerek
tiriyorsa tereddüt etmeden yerine getirmek durumua-
dadır bugünkü Türkiye. Yoksa, bu kavgayı 'başka tür
lü yönetmenin yolu yoktur. Devletin temeline diinı-
mit koymakla görevli kişilerin icabına müsamahasz 
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hep birlikte bakmalıyız. Kamuoyu bunu istiyor. İs
tediğini de 14 Ekim'de açıkça ortaya koymuştur. 

Afganistan'ın Kızıl Ordu tarafından işgaline uğ
ramasına alkış tutanlara, kacuk açanlara birlikte kar
şı çıkmalıyız. 

Bir kızıl ideolojinin yayılmasına karşı protestoyu 
hep beraber yapmalıyız. Bir parti ötede, diğeri beri
de söz yarışı ile dış meselelerim'izi zor çözümleriz. 

Türkiye'nin kara kaderinde hiç bir Atatürk'çü 
partinin hissesi ve katkısı bilerek veya bilmeyerek 
olmamalıdır. 

Eylemden önce (iyi düşünmeye ve doğru karar 
vermeye mecburuz. İstismar ve iltimasçılığa bu mil
letin takati kalmamıştır. Birçok ciddi problem ile 
karşı karşıya bulunan Türkiye, kendisini bu halden 
kurtaracak yolu artık hep birlikte bulmalıdır. Küçük 
hesaplardan kurtarılarak bütün gayret ve kabiliyet
lerimizi bir noktaya teksif etmenin zamanı gelmiş, 
belki de geçmektedir. Esas olan İktidarda kalmak 
değil, bu millete layık olarak çalışabilmektir ve ne
tice alabilmektir. 

Sayın senatörler; 
Türk dış politikası bugün dünyada göstermelik 

dostluklarla değil, menfaatleere dayalı olarak geliş
tirilmesinin şuuru içinde, yeni stratejileri tespit edil
melidir. Kore savaşlarının Türk - Amerikan münase
betlerine şimdiye kadar neler getirdiği de hatırlanma
lıdır. 

Türk - Uibya münasebetleri dahi tarihi dostluğa 
veya dini ilişkilere dayanmamaktadır bence. Bu ba
kımdan İslam ülkelerinin tarihi düşmanlıklarını ve 
şahsi kaprislerini bir yana bırakıp, tarihi gerçekler 
istikametinde ve menfaatleri doğrultusunda hareket 
etmeleri güvenlikleri (iktizasındandır diyorum. 

Türkiye - Yunanistan küçük hesapları, tarihi ya
nılgıları bir kenara itip mevcut stratejik imkânların 
değerlendirilmesiyle hem devletlerM garantiye al
mış, hem de büyük devletler nezdinde politik ağır
lıklarını birlikte ortaya koymuş olurlar. 

Her iki halde de Türkiye'nin büyük fonksiyonu
nu ve ağırlığını inkâr etmek mümkün değildir. 

Afganistan'ın maruz kaldığı son tecavüz olayı 
karşısında memleketlerini terk edip Pakistan toprak
larına sığınan zavallı biçare mültecilere daha fazla 
maddi yardımda bulunmak Türkiye'nin asaleti doğ
rultusundadır. Bu hareket Türkiye'ye sempati duyan 
bilhassa İslam devletlerine karşı birlik ve beraberlik 
örneği olacaktır. Türk halkına mal edilebilecek bir 

yardım kampanyası Türkleri mahcup etmeyecek bo
yutlara ulaşabilecektir. 

Rusya'nın bu tecavüzkâr tutumunu protesto et
mek için de, Moskova Olimpiyatlarını boykot etmek 
Türk milli dış politikasının icabı sayılmalı kanaatin
deyim. 

Sayın Başkan, teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Daldal. 
Sayın Besim tjstünel, buyurun efendim. 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer üyeler; 

Dışişleri Bakanlığı -Bütçesi üzerinde kişisel görüş
lerimi sunarken, önemli gördüğüm birkaç noktaya 
değinmekle yetineceğim. 

Sayın senatörler; 
Bölgemizdeki son gelişmeler bizim Türkiye ola

rak son derece dikkatli ve dengeli bir dış politika iz
lememiz gereğini yeniden ve açıkça ortaya koymuş
tur. Ortadoğu'daki son gelişmeler, komşumuz İran'
daki devrim hareketi ve onu izleyen bitmek tüken
mek bilmez olaylar, son olarak Afganistan'ın işgali 
ve onunla ilgili muhtemel gelişmeler ve nihayet pet
rolün dünya politikasındaki ve güç dengesindeki ar
tan önemi kaışısında Türkiye'nin son derece dikkat
li olması ve taşıdığı riskin bu bölgede artmış olması 
hiç bir zaman unutulmamalıdır. 

Uzmanların yaptığı tahminlere göre, Sovyet Blo-
kunun, Sosyalist Blokun en geç 1982 yılında, muhte
melen 1981'den sonra; fakat en geç 1982 yılından 
itibaren petrol ve enerji kaynaklan kendine yetmez 
duruma gelecektir ve bugün Orta Doğuda Basra 
Körfezine doğru adım atmalar ilerleme hareketleri 
bunun hazırlığı sayılmalıdır. Dolayısıyla, 1982'de ve 
onu izleyen yıllarda içinde bulunduğumuz Orta Do
ğu Bölgesinin ve petrol üreten ülkelerin daha sıcak 
bir ortama gireceği ve kuzeydeki komşumuzun, bir 
süper devletin daha büyük, daha ileri emellerine he
def olacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla petrol sava
şı ve dünya dengesi bu açıdan giderek daha önemli 
oranda bu bölgenin daha hassas duruma gelmesini, 
içinde yaşamanın daha riskli, daha tehlikeli olması
nı ortaya çıkaracaktır. 

i Orta Doğudaki olaylar karşısında son on yılda, 
1 özellikle son beş yıl içinde bizim izlediğimiz politi

kanın birtakım sakıncaları olduğuna değinmek isti-
* yorum. 
İ Özellikle İran'da olaylar bir günde bu duruma 
s gelmemiştir. 1973 petrol bunalımından sonra batının 
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dikkatini çok daha fazla üzerine çeken diğer petrol 
üreten ülkeler yanında, İran ve onun o zamanki yö
neticisi Şah, batının veya Amerika Birleşik Devlet
lerinin tüm desteğini kendi arkasında bulmuştur. 
Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye silah ambar
gosu uyguladığı dönemde, İran'a, Şah Yönetimine 
dünyanın en pahalı silahlarını en ileri ölçülerde ver
mekte hiç bir sakınca görmemiştir. Bir yandan pa
halı oyuncaklar], silahları İran'a verirken, yığarken 
ve Basra Körfezinin petrol kaynaklarının bekçisi ha
line sokmaya çalışırken, bir yandan da İran'a pet
rol için ve fazladan ödediği 26 milyar doları hemen 
acele öbür eliyle alabilmek için, her türlü pahalı tü
ketim maddelerini büyük ölçüde orada pazarlamak 
suretiyle İran'daki mutlu azınlığın çok daha sivril
mesine, orta sınıfın yok olup, sınıflar arası dengesiz
liğin 1974'den 1979'a kadar büsbütün keskinleşme
sine yol açmış. 

Bütün bu olaylar olurken, bunun sonunda İran' 
da bir patlamaya yol açacağı birçok uzmanlar tara
fından bilinmekteydi, yazılmaktaydı ve tartışılmak
taydı; ama bu gelişmelerin Orta Doğu'yu ve ülke
mizi yakından ilgilendirebilecek, buradaki dengeyi 
bozacak ve yanlış politika olduğunu; sanıyorum ki, 
Türkiye'yi yönetenler ne NATO içinde, ne Orta Do
ğu ile ilgili konferanslarda, ne RCD içinde, hiç bir 
şekilde masanın üzerine getirip, açıkça tartışmamış
lardır, uyarı görevlerini yapmamışlardır. 

Bu bakımdan bizim Dışişlerimizin son derece an
laşılması güç bir çekingenliği var. Zannediyorlarki. 
bu tür meseleleri ortaya koyduğumuz zaman başka
larının Dışişlerine müdahale edilmiş sayılıyor. Hal
buki onlar bizim her işimize, hem de ilgili olsunlar 
olmasınlar. Süryanilere varıncaya kadar her işimize 
burunlarını soktukları halde biz, onların bizi yakın
dan ilgilendiren sorunları karşısında büyük bir vur
dumduymazlık gösterebiliyoruz. 

Bunun bir başka örneği, 1978 yazında Zaire'ye 
yapılan askeri müdahale olayıdır. 1978'de hepinizin 
bildiği gibi Fransa ve Belçika havadan indirme su
retiyle Zaire'ye müdahale etmiştir. Oradaki bir iç 
çatışmaya karışmıştır; üç yüz tane Fransızı kurtarma 
bahanesiyle binlerce insanın ölümüne yol açmıştır. 
Bu, demokrasi içinde yaşayan ülkelerin ve başka ül
kelerin bağımsızlığına saygı gösterilmesi ve talep et
mesi gereken Türkiye, başta bütün Batı Avrupalıla
rın tepkisine yol açması gerekirken, çoğu bu tepkiyi 
göstermemiştir ve Türkiye'de mesela, 120 bin Tür
kün can güvenliğini sağlamak için ve Londra, Zü-

rih Anlaşmalanndaki hükümlere dayanarak hakkı 
olduğu halde Kıbrıs'a yaptığı müdahaleye karşı Fran
sa bize her platformda eleştiri yönelttiği halde, her 
türlü baskıyı ve ambargoyu uyguladığı halde, biz 
Fransa'nın bu haksız müdahalesine karşı hiç bir plat
formda (bir istisnasıyla) sorunu insanlık açısından, 
bağımsızlık açısından ve başka ülkelerin yönetimine 
karışmamak açısından tartışma masası üzerine getir
medik. İstisna. Avrupa Konseyinde 1978 sonbaha
rında benim konuyu getirip, oradaki büyükelçimizin 
önleme çabasına rağmen, açıkça Fransız Hükümeti
ni ve onların müdahalesini kınamam olmuştur ve on
dan sonra hemen belirteyim ki, Türkiye'nin Fransız 
parlamenterleri nezdindeki değeri azalmamıştır, art
mıştır. Ondan sonra Kıbrıs konusunda bize her sal
dıracakları zaman bizim orada olup olmadığımıza 
bakaılardı ve çekinirlerdi. Çünkü, karşılığını göre
ceklerini anladıkları zaman çok daha dikkatli olmak
tadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Orta Doğu'daki bu sıcak çatışmaların daha ön

cesinde ve devamında Afrika'da çok çeşitli çatışma
lar olmaktadır. Afrika'da, Küba'dan gelen birtakım 
askerler ve subaylar. Rusya'dan gelen silahlarla 
Amerikan silahlarının ve gene Amerika'dan veya 
başka yerden getirilen paralı askerlerin Afrika için
de İçişlerde çatışmalara yol: açtığını görüyoruz. Bü
tün bu tartışmalar, bu çatışmalar zamanla bir süper 
devletin Afrika'da giderek daha büyük bir kontrol 
bir egemenlik sağladığını ortaya koymaktadır. Şim
di. bir taraftan Orta Doğu'ya ve oradaki petrol kay
naklarına; yani son derece önemli bir silaha, strate
jik önemi olan bir hammaddeye doğru uzanırken, 
bir taraftan Afrika'da kontrolü yavaş yavaş eline 
geçiren bir durum söz konusu olunca ve hele Güney 
Avrupa'da; yani İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanis
tan ve Türkiye Kuzey Avrupa'ya nazaran, Orta Av
rupa'ya nazaran farklı bir ekonomik ve sosyal ya
pıya ve bunun sonucu belki farklı bir siyasal yapıya 
dönüştüğü zaman şöyle biraz sekiz, on yıl ileriye 
baktığımızda Avrupa'nın gerçekten bir dış saldırıya 
karşı savunulabilir olup, olmadığını ve NATO'nun 
gerçek bir savunma gücüne sahip olup olmayacağını 
artık tartışılabilir hale getirmektedir. 

Güneyden Afrika'yı kaybetmiş, Orta Doğu'yu 
başkalarının kontrolüne geçirmiş bir Avrupa ne de-

I mokrasiyi, ne kendi bağımsızlığını, ne de ulusal gü-
i venliğini sağlayabilir. O bakımdan batılı demokrasi-
j lerin bugünkünden çok daha farklı ve dar bir NATO 
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zihniyeti içinde güvenlik sorunlarını tartışmaktan ve 
değerlendirmekten kurtulmaları gerekir ve bu konu
da da sanıyorum ki, Türkiye'nin bu farklı görüşü 
NATO'daki platformlara götürmesi ve daha geniş 
kapsamlı bir değerlendirme için bu savunma paktına 
üye olan ülkeleri uyarması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu tablo içinde; yani dünyada süper devletleri 

ve onların bloklarının güçlenmeye çalışıp, dünyada
ki güç dengesini kendi lehlerine çevirmeye çalıştığı 
bir ortamda Orta Doğu'nun ve Akdeniz ülkelerinin 
öneminin artığı bir dönemde, Türkiye ile Yunanis
tan'ın arasındaki ilişkiler gerçekten bir lüks haline 
gelmektedir; yani aslında kendi açımızdan önemli 
olan, fakat dünya dengesi bakımından düşündüğü
müz zaman birbiriyle derhal anlaşmaları gereken iki 
müttefik ve komşu ülke haline gelmemiz ve barış 
içinde ortak güvenlik için çalışmamız gereği ortaya 
çıkmaktadır; ama Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu 
gün geçtikçe artmaktadır ve batının ona yaptığı mu
amele, onu bir tür, tabiri mazur görünüz, «Şımarık 
çocuka haline getirmektedir. 

Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırması, çev
resini mayınlaması, artık kendi Parlamentolarının 
kayıtlarına geçmiş, resmi hale gelmiştir. Milli Savun
ma Bakanlığı Bütçesinde de belirttiğim gibi, bu ko
nuda henüz Hükümetimiz bir açıklama yapmış de
ğildir. Orada soruyu sormuştum; fakat Sayın Bakan 
bu konuda bir açıklama yapmadılar. Adaların kıta 
sahanlığına sahip olup olmayacağı ihtilafı, önemli 
bir anlaşmazlık konusu olarak aramızda sürüp git
mektedir. Ege hava alanı, FIR hattı ve buna benzer 
sorunlar Yunanistan ile aramızda soğukluk yaratma
ya devam etmektedir. 

Bu durum karşısında Sayın Dışişleri Bakanımız
dan Hükümet adına bu konularda açıklama yapma
sını bekliyoruz ve sanıyorum ki, Yunanistan'ın NA-
TO'nun as!keri kanadına dönme konusunda Türkiye' 
nin herhangi bir ödün vermesi, bu sorunlar çözüm-
leninceye kadar söz konusu olmamalıdır. 

Bu konuya değinmişken, Amerika ile aramızda 
yapılan ve parafe edilen Savunma İşbirliği Anlaşma
sına da değinmek istiyorum; sırf bu yönüne değin
mek istiyorum. 

Sanıyorum ki bu Anlaşmayla biz bir NATO ül
kesine, NATO üyesi ülkeye, Amerika'ya burada bir
takım kolaylıklar sağlıyoruz. Bizim bu sağladığımız 
kolaylıklara karşılık, bundan hiç kuşkusuz bizim ulu
sal güvenliğimiz de yararlanacaktır; ama bizim ya-
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nımızda Amerika'nın ulusal güvenliği bakımından 
ve NATO'nun tümü bakımından çok daha büyük 
yararlar sağlanacaktır. Öyle ise, bizim sağladığımız 
bu hizmetin karşılığında, bir başka NATO üyesiyle 
elan, yani Yunanistan ile olan ilişkilerimizde de, bi
zim bir barışa, bir uzlaşmaya varmamız için, başta 
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere NATO üye
si ülkelerin Yunanistan üzerinde gereken baskıyı 
yapmaları, ona uzlaşma yolunu göstermeleri gere
kir. Bu yapılmadıkça, sanıyorum ki bu parafe edil
miş Anlaşmanın da Yunanistan'ın NATO'nun aske
ri kanadına dönüşü konusunda da kesin bir tutum 
almamamız yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, sürenizin dolmasına 
üç dakika var, hatırlatırım efendim. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Son olarak değinmek istediğim bir konuya geli
yorum; o da Türkiye ile Avrupa Ortak Pazarı (AET) 
ilişkileri. 

Sayın Bakan geçen hafta sanıyorum Brüksel'de 
bakanlar düzeyinde toplantıya katılarak, Türkiye'nin 
yıl sonuna doğru tam üyelik için başvuracağını söy
lediler. Eğer bu bir seçim yatırımı değilse, yani şim
dilik yapamıyoruz, ama seçimde kullanmak üzere 
bir tema olarak bir seçim yatırımı değilse, inşallah 
değildir, ya da dokuzları, «Aman yapmayın»! dedir
tip, köşeye sıkıştırıp bize daha fazla yardım verme
lerini sağlamak için yapılmış bir girişim değilse, cid
di olarak ele alınması ve tartışılması gereken bir ko
nudur. 

Her şeyden önce bu bir Azınlık Hükümetinin ya
pabileceği bir girişim değildir. Türkiye'yi derhal bu
günkü koşullarıyla, yani ekonomisi oksijen çadırın
da, yeni, büyük bir ameliyat geçirmiş, taze kan ara
nıyor, ne zaman sağlığına kavuşacağı, ne zaman aya
ğa kalkıp yürüyebileceği belli değil; böyle bir du
rumda büyük bir güçlü devletler birliğinin, bir en
tegrasyonun içine kayıtsız şartsız âdeta, yani belli 
bir geçiş süresinden sonra tam üyeliği yapabilecek 
bir ekonomik yapıya kavuşturmuş olarak götürme
miz, gerçekten üzerinde durulması gereken ciddi bir 
konudur. 

Bu konuda ben bir anımı kısaca anlatmak istiyo
rum : 1962 yılındaydı. İlkbahar, şubat veya mart 
ayıydı. AP - CHP Koalisyonu yürürlükteydi ve Rah
metli İsmet İnönü'nün Başkanlığında Bakanlar Ku
rulu toplanmıştı. Ben de o sırada, çok tartışılan bir 
- bu konudaki - raporun, kitabın, araştırmanın yaza-
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rı olarak o Bakanlar Kuruluna çağırılmıştım. Tabii 
oradaki tartışmaları açıklamak söz konusu değil; 
ama sonunda ben Ortak Pazara girmenin ve dışında 
kalmanın zararlı ve yararlı yönlerini bir ekonomist 
olarak, ölçülebilen yönleriyle bir kantitatif çalışma 
yapmış olarak açıkladım. İkisinin de hem yararı var 
hem zararı var, tehlikesi var; ama tabii nihai karar 
siyasi bir karardır. Onun için, karar almak bana düş
mez, siyasi kurul olarak Hükümetinize düşer demiş
tim. Yalnız, baktım ki tartışmalar sırasında, gire
cekmiş gibi gösterip, acaba sonra girmemezlik ya
pabilir miyiz gibi düşünceler var. Onun üzerine. 
Başbakana şunu söyledim : Girmek sakıncalı olabi
lir bazı bakımlardan, dışarıda kalmak da sakıncalı 
olabilir; ama en sakıncalısı, en zararlısı, girecekmiş 
diye karar alıp sonunda girmemeye kalkışmaktır. 
Maalesef 18 yıl bu bakımdan, Türkiye açısından son 
derece acı ve talihsiz tecrübelerle doludur. 

Türkiye 18 yıl önce bu kararı; yani o tartışma
dan sonra Hükümet girme kararı aldı ve biliyorsu
nuz Ankara Anlaşması o kararın sonucunda imza
landı; ama Ankara Anlaşmasının yapıldığı 1963'ten 
bu yana 17 yıl geçtiği halde, Türkiye kendi ekono
mik yapısını, kendi sosyal yapısını Avrupa toplu
muyla ve Avrupa ekonomisiyle bütünleşebilecek du
ruma getiremedi; tam ters yönde, yani hiç bütünleş-
meyecekmiş gibi çarpık birtakım ekonomik yapılara 
sürükledi. Onun için, sanıyorum ki bugün Avrupa'ya 
tam üye olmak için ve hemen beklemesiz, birkaç yıl 
içinde, intikal süresi geçirerek tam üye olmak için 
müracaat ettiğimiz zaman, Avrupa bu yapıdaki bir 
ekonominin, Avrupaya entegrasyonunun maliyetinin 
çok yüksek olacağını bilmektedir. O Avrupalılar bu 
maliyeti ödemeye hazır değildir, benim gördüğüm 
kadar ve biz de bunun gereği yapılmadıkça Ortak 
Pazara tam üye olmanın bizde yapacağı sarsıntılara, 
tahribata, onları omuzlamaya hazır gözükmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, söz süreniz bitmiştir, 
rica edeyim, toparlayın. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Bu konuda sanıyorum ki daha uzun tartışmalar 
yapacağız ve biz önce kendi ekonomimizi sağlığına 
kavuşturup ayakları üzerinde durabilecek hale getir
memiz gerekir ve bunu yaparken tabii, ileride tam 
üyeliğe aday, tam üyelik değil, aday olabilecek du
ruma getirmeyi de hiç bir zaman gözlerden uzak tut
mamamız gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Dışişleri Bakanımızın ilk dış gezisinde, 

Brüksel'de yaptığı bir konuşmayı, ben bir çeşit, gö
reve yeni başlamanın sonucu söylenmiş bir söz ola
rak kabul etmiştim; yani «NATO'ya güvence ver
dik» sözünü. Oysa, burada yaptığı açıklamalarla 
onun bir gaf yahut rastgele söylenmiş bir söz olma
dığı anlaşıldı ve ondan sonraki bütün hareketlerle, 
yani AET'ye derhal üyelik için müracaat edeceğiz 
en kısa zamanda veyahut yıl sonunda gibi sözlerle 
ve daha aradaki diğer girişimlerle bizi âdeta 1950' 
lerde olduğu gibi, kayıtsız şartsız batıya yamanan 
bir duruma yeniden sokma eğilimini görüyorum. Bu 
son derece tehlikelidir ve buna karşı Türk kamuoyu
nun. Türkiye'nin çok dikkatli olması gerekir. 

1958'de devalüasyon yapıp büyük dış yardıma 
muhtaç olduğumuz bir dönemde bizi örnek alarak 
bağımsızlık savaşı veren Cezayir'e, Birleşmiş Millet-
ler'de Fransa ile beraber aleyhte oy verip dünya ka
muoyu önünde, bağımsızlık savaşı veren ülkeler 
önünde, İslam ülkeleri önünde düştüğümüz çirkin 
duruma tekrar düşmek istemiyorsak (Çünkü, ekono
mik bakımdan son derece zayıf bir noktadayız, dış 
yardıma muhtaç noktadayız) aynı koşullar altında 
bizi kendilerine sımsıkı bağlayıp, yani onların uygun 
göreceği şartlar içinde NATO'da kalmak veya dav
ranmak, kayıtsız şartsız kendi ulusal çıkarlarımızı 
önde tutarak değil, bölgenin güvenliğini ve bizim 
Özelliklerimizi düşünerek değil, kayıtsız, şartsız Ba
tının Orta Doğu'daki uzak karakolu, uç karakolu 
veya onun dileğine göre hareket eden bir ülke haline 
gelmemiz söz konusu olamaz. O bakımdan sanıyo
rum ki, Sayın Bakanın burada gereken açıklamayı 
yapması ve böyle bir tehlikenin, böyle bir sakınca
nın ta 1950'lerde Türkiye'nin düşürüldüğü durumun 
bundan böyle söz konusu olamayacağını belirtmesi 
gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, lütfen son cümleni
zi söyleyin. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Son cümlemi 
söylüyorum efendim. 

Bugünlerde Anayasanın değiştirilmesi, yani 1961 
Anayasasının Türkiye için lüks olduğunu ileri süren 
fikirlerin tartışıldığı, işçi haklarının kısılmasına ha-
zırlanıldığı bir dönemde bir de böyle Batı'ya tama
men bağlı bir şekilde bir politika geliştirilirse, sanıyo
rum ki, bu dönemi birtakım çalkantılı dönemlerin 
ve günlerin izlemesi kaçınılmaz olacaktır. 

Saygılar sunarım. (CHP ve Kontenjan Grubu sı
ralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın, Orhan Çalış, buyurunuz efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Birçok bütçeler hakkında konuşmayı düşündü

ğüm zaman, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde ko
nuşmayı hiç düşünmüyordum; fakat uzun süreden 
beri kafamda beliren bazı şüphe ve tereddütlerin 
izale edilebilmesi için bu konuşmayı yapmak zaru
retini hissettim. 

Yirmiye yakın bütçeyi burada müzakere ve kabul 
ettik. Müzakerelerin sonunda Sayın bakanlar kürsü
ye çıktılar, «Yapılan eleştiriler ve tenkitlerden ve fi
kirlerden çok istifade ettik, bunlardan yararlanaca
ğız.^ dediler, gittiler. Kendisine söylenilen memnun, 
söylenen memnun. 

30 senedir gıyaben ve buraya geldiğimden beri 
de şahsen tanıdığım ve hergün takdir hislerimin art
tığı Sayın Dışişleri Bakanından benim bu kısa ko
nuşmamda soracağım hususların atiye taliki değil, 
bu kürsüde cevap vermesini istirham ediyorum. 

Türkiye'deki dış temsilciliklerin muhafazası, dev
let güvenliği tarafından fevkalade yerine getiriliyor. 
Mısır Elçiliğine mütecavizlerin girebilmesi için bir 
emniyet görevlimizin şehit edilmesi gerekiyor, yara
lanması gerekiyor. Biz meselelerimize ve şimdiye ka
dar «Türkler âlicenaptır. Türkler misafirperverdir» 
sözleri altında vatanımızda yaşayan yabancılara ge
reken en iyi hayat şartlarını ve onların güvencesini 
sağlayacak bir statü tatbik ediyoruz. Buna mukabil, 
dış ülkelerde yaşayan bizim temsilciliklerimizdeki du
rum nedir?.. Çok üzülerek söylüyorum, inanın dış 
temsilcilerimizden birisi vefat ettiği zaman da fevka
lade üzülüyorum. Her vatandaşın vefatı bizim için 
bir elemdir. Evlat kaybetmiş olmanın acısını bilen
ler bunu daha iyi idrak ederler. Arkadan, normal 
taziye telgrafları, teessür bildirileri; netice?.. Hiç bir 
tedbir yok. 

Bir kişi ilk önce kendi kendisini korumaya hazır
lanır, bir de o kişi gerekli devlet kuvvetleri tarafın
dan veya bulunduğu devlet tarafından korunmaya 
tabi tutulur. Bir kişinin kendi kendisini koruyabil
mesi için bugünkü şartlar dahilinde 6,35'lik taban
canın bir çakı kadar kıymeti yok ve nitekim, geçen
lerde bir arkadaşım bir yakınıyla konuşurken, «Da
yı, senin neyin var diyor. Benim Kırıkkale 6,35'li-
ğim var.» diyor. Yeğen diyor ki, «Onu tabancadan 
rru sayıyorsun, bende 14'lük otomatik var.»/ 

Şimdi her yerde 14lük otomatiklerin, makineli
lerin dolaştığı bir yerde, biz hariciye mensuplarımı
za ufak bir Kırıkkale tabancasını veya bir tabancayı 
dahi temin etmek imkânına sahip değiliz. 

Yurt dışında ve yurt içinde elçilik mensuplarımı
zın ilk önce kendi korunmalarını sağlayabilmeleri 
için; bir insana taarruz olduğu zaman ilk önce ken
di kendisini koruyacak durumda olabilmesi için ken
disine her şeyden evvel güvence verecek, onu silaha 
sahip olmaya kılmaya mecburuz. Bu mecburiyet ke
limesinin çok ötesinde mütalaa edilmesi lazım. 

Bizim devletimizin içinde hariciyecilerimize silah 
taşıma imkânını vereceksiniz ve dış ülkelerde onla
rın silah taşımalarını imkân dahilinde kılacaksınız. 

Dış temsilciliklerde bulunan bir mensubumuz, el
çimiz, güvenlik mülahazası dolayısıyla bir ay dışa
rıya çıkmaz. Ne verir size? Bazı sefaretteki diğer 
memurların dışardan getirdikleri bilgiler ve gazete
lerdeki bilgileri size aktarır. Halbuki onun şahsi te
masında büyük zaruret vardır. Eksik olmayın, bazı 
zırhlı arabalar verdiniz. Şimdi bu zırhlı arabaları 
kullanıyorlar veya kullanamıyorlar. Yalnız bir nok
tayı arz edeyim. Bizi bir panzere bindirseniz, psiko
lojik bir etkinin altında kalırız. Yani her an taarruza 
hazırmışız gibi. Bu, insan moralini bozar. Bir zırh
lı arabaya biniyorsunuz, penceresi açılmıyor. Müm
kün değil, daima klima çalıştırmaya mecbursunuz ve 
diyorsunuz ki, bu araba zırhlı arabadır. Onun psiko
lojik etkisi altındasınız. Yalnız diyorsunuz ki, size 
araba verilmiştir, 40 - 50 bin dolarlık bir arabayı 
veriyorsunuz; ama başka araba sefaretin olamaz, 
Maliye Bakanlığı karşı. Olmaz öyle şey. Hem zırh
lı arabayı vereceksiniz, hem de sefaretin başka tür
lü araçlar kullanabilmesi için diğer arabalarını ve
receksiniz. 

Milyonlarca lirayı veriyorsunuz, 40 - 50 bin do
lar, 2 - 3 bin dolarlık bir arabaya da, hayır efen
dim, sana araba verdik, alın diyorsunuz. Sizin ora
daki memurlarınızı her bakımdan moral içinde tut
manız gerekiyor. Eğer ona istenilen güvenceyi, iste
nilen morali verirseniz sizin istediğiniz görevi rahat
lıkla yapabilir. Bu bakımdan dış temsilciliklerde ça
lışan mensuplarımızın her bakımdan, bulundukları 
devletler bakımından ve bizim devletimizin yapabile
ceği şekilde güvenliklerinin azami derecede onlarda 
tereddüte mahal kalmayacaîc şekilde temin edilmesi 
lazım gelir. Bu her şeyden evvel birinci şarttır. 

Efendim, bizim dış temsilciliklerimiz içteki vali
liklere döndü. Bir vilayetin teşkilatını tetkik edin, îç-
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işleri Bakanlığının tayin ettiği 3 - 4 tane memur, baş
ka bakanlıkların tayin ettiği 20 - 30j tane memur. 

Düşünüyorum, dış temsilciliklerimizde temsilci bu
lunduran bakanlık mı az, bulundurmayan mı az?.. 
Tahmin ederim bulundurmayan az. îşte Koy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı, Orman Bakanlığının tem
silcisi yoksa; ama her bakanlık işi merkez valiliği 
durumuna getirdiler. Merkez valisi, dahildeki müşa
virliğin yanında şimdi dıştaki müşavirliğe. Şimdi bir 
müsteşar görevden alınacak mı? Efendim, beni dış 
görevdeki müşavirliğe verin, dış ülkelere. 

Bunu artık bu halden çıkaralım. Dışişleri Ba
kanlığı mensuplarının organizasyonu mu yapılacak, 
neyi yapılacaksa, Dışişleri Bakanlığının bu meseleye 
hâkim olması lazım gelir. Yoksa her bakan oraya 
istediği adamı, istediği kimseyi gönderecek; o, iste
diği gibi sadece kendi Bakanlığından parayı aldı, al
madı münasebetinde kalacak, ara sıra sayın sefiri 
görsün, münasebetini kursun, mesele bitsin. Türkiye 
Cumhuriyetinin paralarının bu kadar harcanmasına 
ve kıymetlerin emeklerinin bu derece harcanmasına 
göz yummanın sonu gelmiştir. 

Bu bilgileri burada arz ederken şunu söyleye
yim. Dışişleri Bakanlığı kapısından iki defa girdim 
hayatımda. O da Sayın Bakanı tebrik için gittim, bir 
de bir yer için Sayın Bakan davet etti, bir konu var
dı Grupla ilgili, onun için; yani ne Dışişleri Bakan
lığından kimseyi tanırım ne de kimseyle bir münase
betim vardır. Bunu antiparantez arz edeyim. Tama
men okuduklarım, duyduklarım ve konuştuklarımla 
bu bilgileri arz ediyorum. 

Dışişleri Bakanlığı Teşkilatının yeniden düzenlen
mesi : 

Sayın Dışişleri Bakanımız Bütçe Plan Komisyo
nunda konuşmaları sırasında buna değindiler; fakat 
•bizde bu, usul. Buna değinilir, «Tatbik edilmeye baş
lıyoruz», «Bakanlıklardan fikir sorduk», «Filan Ba
kanlık karşı geldi, işte onu halledeceğiz»; gelecek se
ne «Büyük mesafe katettik efendim, yakında Ba
kanlar Kuruluna arz edeceğiz.» Bugünkü süratle dış 
meselelerin yürüdüğü bir devrede, bu meselede kesen
kes Dışişleri Bakanlığı her şeyden evvel kendi ağır
lığını koyup neticeye varmak lazım gelir. 

Hepimiz talebelik hayatımızda sorardık arkadaşlar 
birbirimize «Ne olma'k istiyorsun?..» diye. Der ki, 
«Ben doktor olacağım, avukat olacağım» içimizdeki 
en elitlerin bazıları «Hariciyeci olacağım» dedikleri 
zaman da onun karşısında şöyle dururuz, «Hariciyeci 
olacakmış» derdik. İmtiyazlı bir durum. Bizim zamanı-
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mızda ya Galatasaray'dan mezun olacaksın ya şu ola
caksın, ya bu olacaksın. Şimdi şartları bilmiyorum. 

Bu ka'dar arzu etfilen ve istenilen bir mesleğe bazı 
taarruzlar olması normal; ama daima o meslek men
suplarını taarruzlara hedef tutmak değil. O meslek 
mensuplarının haklı isteklerini yerine getirebilmek için 
savunmayı hepimiz yapmak, meseleye hepinizin kar
şı çıkması gerekiyor. Bu bakımdan Dışişleri Bakan
lığı Teşkilatı yeniden düzenlenecek, artık Dışişleri Ba
kanlıklarının bir nevi münhal kadrolar, yedek ihtiyat 
akçelerinin tayin edildiği mahaller olmaktan çıkarıl
ması ve bu işlerin daha düzenli bir şekilde yürütül
mesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Çalış, sürenizin dolmasına 3 
dakika var, hatırlatıyorum. 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Sayın Başkan, 
şimdiye kadar yaptığım konuşmalarda çok kısa ko
nuştum. İlerideki yapacağım konuşmalarda da çok 
kısa konuşmalarıma mahsup edilmek üzere, eğer mü
samaha payını kullanırsanız ben size bunun bir misli 
değil, 3 misli, 5 misli yardım etmiş olurum. Lütfe
derseniz memnun olurum. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Şimdi, Afgan siya

setinde Sayın Bakanın hemen ertesi günü kesin ve 
kes kararlı olaraktan Türkiye Cumhuriyetinin fikrini 
beyan etmesini takdirle karşılarım. Bundan sonra 
«Başka devletler ne diyor, başkaları ne diyor, biz bu
na karşı hepsini tetkik edelim, ona göre vaziyet ala
lım» değil, Türkiye Cumhuriyeti her zaman her ko
nuda daima hazırlıklı olup, meselenin hemen aka
binde fikrini beyan edip harekete geçmesi ve güven
li ve sağlam bir dış politikanın faaliyeti içinde bu
lunması gerekiyor. Bunu gönülden kutluyorum. 

Efendim Sayın Bakan, Bütçe - Plan Komisyonun
da yurt dışındaki Türkler sorununa değindi, çok önem
li bir konu. «Yurtta sulh, cihanda sulh» Atatürk'ün 
ilkesi olmasa çok şey söylenir. Ne yurtta sulh kaldı 
ne de cihanda sulh kaldı, hiçbir şey yok. 

Yurttaki durumumuzu dışarıdakiler bizden çok da
ha güzel söylüyorlar, dışarının da durumunu biz çok 
daha güzel söylüyoruz. Dışarıdaki yabancı temsilci
lerle konuşuyorsunuz; en üst kademe size olayı baş
ka türlü anlatıyor siyasi kısmı, bürokratıyla konuşu
yorsunuz o bir başka hafif değişik bir şekliyle an
latıyor, tabana iniyorsunuz size bambaşka şeyler an
latıyor. Önemli olan bu halkalardan meydana gelen 
zincirdeki birlik. Eğer temelde bürokraside ve siyasi
de aynı kanaat birliğini meydana getirebiliyorsanız, 
orada sağlamsınız ve kararlısınız. 
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Birçok noktalarda dıştaki siyasi temsilciliklerde 
başka yabancı devletlerin bize yüksek makamlarının 
beyan ettikleri fikir, halkın fikrini yansıtmıyor, bü
rokrasinin fikrini yansıtmıyor, o andaki meseleyi hal
letmek için atiye talikten başka hiçbir şey yapmıyor. 
O bakımdan biz her şeyden evvel yabancı temsilci
liklerimiz, kamuoyunda Türkiye Cumhuriyetinin dış 
siyasetini oluşturmaya ve bunu bir kamuoyu olarak 
yaratmaya mecburuz. Gayretlerimiz bu şekilde ola
caktır. 

Osmanlı İmparatorluğunun yayıldığı bütün saha 
lardan 1917'den sonra tamamen çekilmişiz, terketmi-
şiz, oradaki yurttaşlarımızla ilgimizi kesmişiz, eser
lerimizle ilgimizi kesmişiz. Halbuki, orada yaşayan 
Türklerle Türkiye'de yaşayan Türkler gibi hak ve 
menfaatlerini aynı şekilde koruyacak hareket tarzı
nın içinde bulunmamız lazım. Orada bıraktığımız kül
tür eserleriyle, diğer eserlerle yakinen alakadar olma
mız lazım ve o memleketlerde bizim hakkımızda ya
zılan yazıları yakinen takip edip, kitaplarda buna kar
şı reaksiyonlarımızı göstermemiz lazım. O memleket 
halkının bizi kollaması durumuna değil, biz onlara 
•haklılığımızı ispat edip, bütün oradaki kamuoyunu 
bizim lehimize çekmemiz lazım. 

Almanya'da 1,5 milyon işçimiz var. Biz dünyanın 
her yerine insan ihracı diyebileceğim, yahutta va
tandaşlarımız geçim şartlarıyla dışarıya gidiyor (Daha 
politik tarzı o olur). Bunun dışında başka memleket
lerde bulunan Türk soydaşlarımızın parçalanmış ai
lelerinin birleştirilmesi diyerekten Türkiye'ye davet 
ediyoruz. Bir taraftan gönderiyoruz bir taraftan çağı
rıyoruz. Genel siyasetimizi burada belli etmek lazım 
gelir. 

Şimdiye kadar bir Türk hangi memleketin hu
dutları içindeyse ve o memleketteki devlet şekli ne 
olursa olsun, orada kalıp onun hak ve menfaatlerini 
Türkiye Cumhuriyeti olaraktan sonuna kadar takip
çisi ve savunucusu olmamız gerekiyor. 

İslam dünyası ve Arap birliği : 
Arapların bu konulara bakışı ayrı ayrı. İslam bir

liği olaraktan başka mütalaa ediyorlar, Arap milli
yetçiliği olaraktan başka türlü mütalaa ediyorlar. Gi
din Arabistan'da 20 - 40 yaş arasındaki kimseler Arap 
milliyetçiliğinde, onlar için önemle üzerinde durduk
ları o, onlar İslam birliğinin üzerinde o kadar fazla 
durmuyorlar. Bu konulardaki meselelerin üzerine, rea
litenin üzerine basarak gitmemiz lazım gelir. 

Orta Doğu bir patlama noktasına geldi. Benden 
evvelki grup sözcüleri ve muhterem üsta'dlar bu hu

susları gayet güzel anlattılar. Ben o noktalara gir
meyeceğim, Sayın Başkanın da ikazını almadan kı
saca arz edeceğim. 

Orta Doğuda olması lazım gelen patlama ne ola
caksa olsun ve herkes yerini alsın ve bizim de gerçek 
yerimizi temin etmemiz lazım. Filistin sorununda ne 
tavır alacağız?.. Diğer Arap devletlerinin karşısına 
ne tavır alacaksak, gerçekçi olaraktan hareket tarzı
mızı tayin etmemizde büyük zaruret vardır. 

Bütçenin Dışişleri Bakanlığına, mensuplarına ve 
milletimize, memleketimize hayırlı olmasını niyaz eder, 
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çalış. 
Sayın Ziya Müezzinoğlu, buyurun efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Dünya güç dengesindeki son değişiklikler, bu de
ğişikliğin bölgemize yansıması, Türkiye'nin komşu ül
kelerle ilişkileri, üyesi bulunduğu uluslararası kuru
luşlar içindeki yeri ve nihayet Bağlantısızlar gibi 
bloklarla olan ilişkisi, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi ko
nuşulurken üzerinde durula'bilecek başlıca konular ola
rak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, arkadaşlarımız 
bu konuların bazıları üzerinde durdular ve aydınla
tıcı konuşmalar yaptılar. Zamanımız 15 dakika ile sı
nırlı olduğu için, ben bunları ele almak yerine, bü
tün bu konularla dolaylı olarak ilgili olduğunu san
dığım bir başka konu üzerinde, Sayın Dışişleri Baka
nının konulara yaklaşımı ve bunları yürütme biçimi 
üzerinde durmak istiyorum. 

Yanlış bir anlayışa meydan vermemek için hemen 
açıklamak isterim ki, yapacağım eleştirinin ve açık
layacağım düşüncelerin Sayın Bakanın kişiliğiyle hiç
bir ilgisi yoktur. Ben de tüm Senato üyeleri gibi, 
kendilerini, geçmişteki büyük tecrübesiyle ve ileriye 
dönük düşünceleriyle daima saygıdeğer bir Senato 
üyesi olarak görmüşümdür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, politika bir sanat olarak tanım

lanır. Dış politika da iç politikanın dışa doğru bir 
uzantısı olduğuna göre, bunu da onun bir dalı ola
rak kabul etmek gerekir. Belki bunu biraz daha in
ce ve nazik bir dal diye nitelemek doğru olur. O ne
denledir ki, dış politika alanında uğraş verenler, ge
nellikle çok ihtiyatlı ve dikkatli kimseler olarak ta
nınır. Yazarların içinde dış politika yazarları, en çok 
dikkatle hareket eden yazarlar olarak tanınırlar. Yi
ne dış politika konusunda göreY almış olanlar, bu tür 
yöneticiler olarak bilinir. 
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Hükümetin kurulduğundan bu yana Sayın Bakanı 
da daima bu çizgide gördük. Hatta zaman zaman, hiç 
olmazsa kendim için söyleyeyim, bu konuda göster
diği ihtiyattan şikâyet etme durumunda olduk. Sayın 
Bakanı Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında 
yakından izledim. Açıklamalarında hemen hemen yeni 
hiçbir şey söylememeye büyük bir özen gösterdi. 
Olayları kronolojik bir sıra içerisinde ortaya koydu. 
Sorular sorulduğu zaman da yine aynı şekilde hare
ket etti. 

Sayın Toker'in bir gündem dışı konuşması nede
niyle, Sayın Bakanı bölgemizdeki son gelişmelerle il
gili olarak yaptığı açıklamada burada bir kere daha 
dinlemek fırsatını bulduk. Orada da durum aynı idi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ortak Toplan
tısında dış politika konusu ele alınmıştı, diyalögtan 
çok (Sayın Toker'in hakkı var) bir monolog havası 
içinde cereyan eden o görüşmelerde de Sayın Bakan 
aynı çizgiyi sürdürdü. Olayları hikaye etti; fakat bir 
değerlendirme yapmadığı gibi, ileriye dönük herhan
gi bir tahminde bulunmamaya da ayrıca özen gös
terdi. O nedenle, birçok kimselerde, o toplantıdan 
sonra, Sayın Bakanın söyledikleri mi önemliydi, yok
sa söylemedikleri mi daha çok önemli idi sorusu da, 
ister istemez ortaya çıkmak durumunda oldu. 

Sayın Bakanın bu durumu yanında, hemen ekle
mek isterim ki, bir başka yönünü de bazı örneklerle 
ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Sayın Bakan, Hükümet 
kurulduktan hemen sonra bir NATO toplantısına ka
tılmak durumunda kalmıştı. Orada basına yaptığı açık
lamada, «Görevinin ve orada yaptığı temasların ama
cının (Eğer yanlış aksetmemişse) NATO'nun Türkiye 
üzerindeki şüphelerini gidermek olduğunu» ifade etti. 
Sayın Bakanın bu sözleri o zaman Türkiye'de çeşitli 
şekillerde yorumlandı. Sanıyorum ki, bugün de bazı 
açıklamalarda bulundu, ama tümüyle açıklığa kavuş
muş olduğunu söylemek güçtür. Çünkü, NATO bildi
ğiniz gibi bir ittifak kuruluşudur. Türkiye onun bir 
üyesidir. NATO'nun aca'ba Türkiye'ye kuşku duy
ması için bir neden mi vardı? Eğer bir ittifak içinde 
kuşkudan söz etmek gerekiyorsa, herhalde buna hak
kı olan birisi varsa o da Türkiye olmak gerekirdi. 

Bu ve buna benzer yorumlar ve eleştiriler, o be
yanından sonra Sayın Bakanın, ortaya kondu ve bu
gün de tümüyle tam açıklığa kavuştuğunu söylemek 
sanıyorum ki, kolay olmayacaktır. 

îş bununla da kalmadı, bir arkadaşımız da değin
di, Sayın Bakan son AET Bakanlar Konseyine ka
tıldıktan sonra bir ya'bancı ajansa yaptığı açiklama-
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da, «Türkiye'nin yıl sonuna kadar tam üye olarak ka
tılmak üzere Avrupa Ekonomik Topluluğuna resmen 
müracaat edeceğini» beyan etti. Bu haber, içeride ve 
dışarıda tam bir sürpriz etkisi yaptı. AET üyesi ül
keler bunu bir şaşkınlık içinde karşıladılar. İçeride 
de bunun anlamının ne olduğu ortaya atıldı ve aslı
nı bilmeden bazı tartışmalar başlatıldı. 

Bugüne kadar Sayın Bakan ya da Bakanlıkça bu 
konuda herhangi bir açıklama da yapılmadı. Bu ne
denle, gerçekten böyle bir açıklamanın yapılıp ya
pılmadığını kesinlikle bilmiyoruz, fakat tersine bir 
açıklama yapılmadığına göre, herhalde böyle bir be
yanın yapılmış olduğunu kabul etmemiz yanlış olma
yacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sanıyorum ki, bu noktada biraz durmamızda ya

ra/ vardır. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türki
ye'nin bir ortaklık ilişkisi olduğunu biliyoruz. Bu 
ilişki 1958'de yapılan bir müracaattan sonra, 1962 yı
lında Ankara'da imzalanan ve Ankara Antlaşması 
olarak bilinen belge ile olmuştur. Bu ilişkinin ikinci 
dönemine geçiş de yine 1970'lerin başlarında olmuş
tur; fakat şunu da biliyoruz ki, Türkiye, AET ile 
ilişkilerinde böyle belirli bir noktaya gelmiş olmakla 
birlikte, bir yandan dünya ekonomisindeki değişiklik
ler ve bu değişikliklerin Türk ekonomisine yansıyan 
olumsuz yönleri ve onun yanında yine Türkiye'nin 
kendi ekonomisinde oluşan olumsuz nedenler yüzün
den, bu ilişkileri belli bir noktada durdurmak ve don
durmak gereğini duymuştur. Bu, bizden önceki Hü
kümetin (Ecevit Hükümetinden söz ediyorum) baş
lattığı bir politika idi. Bizim Hükümet zamanında da 
bu politika sürdürüldü. 

Durum böyle iken, şimdi birdenbire bu ilişkiler 
aşamasından son aşamaya, Ankara Antlaşmasının ni
hai hedefi olarak belirlenen ve ne zaman gerçekle
şeceği Antlaşmada öngörülmemiş olan noktaya gidil
mesi öngörülmektedir. Hükümet Programında bu 
alanda herhangi bir açıklama yer almamıştır. Hükü
met Programı yalnız, «Türkiye ile AET arasındaki 
donmuş ilişkilere işlerlik kazandırılmasından» söz et
mektedir. 

Sayın Bakan, hatırladığım kadarıyla, ne Bütçe 
Komisyonunda yaptığı konuşmada ve ne de Türki
ye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada bu 
nokta üzerinde durmuştu. Bu nedenle, beklenmeyen 
bir zamanda, birdenbire tam üyelikten söz edilmesi, 
gerçekten tüm ülke için ve bu konuyu yakından izle
yenler için bir sürpriz olmuştur. Acaba, (Sormak 
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gerekiyor) bu arada bazı çalışmalar yapıldı da ondan 
sonra mı böyle bir karar almak gereği duyuldu? Bil
diğimiz kadarıyla böyle bir çalışma da henüz yapıl
mamıştır. Geçmişte, yetkili sayılacak organlar tara
fından yapılan çalışmaların ortak sonucu, Türkiye' 
nin bugünkü ekonomik durumu ve dünya ekonomi
sindeki değişmeler nedeniyle, ortaklık ilişkisinin böy
lece sürdürülmesinin düşünülmesi doğrultusundadır ve 
tam üyelik hedefinden vazgeçilmemesi, üzerinde du
rulan bir nokta olmakla birlikte, bunun gerçekleşti
rilmesi için, bir an evvel gerçekleştirilmesi için her
hangi bir girişimden, şimdiye kadar söz edilmemiştir. 

Konu, biraz önce söylediğim gibi, AET çevresin
de ve öteki ülkelerde de sürprizlerle karşılanmıştır. 
Bu ülkeler bunu Türkiye'nin bir çeşit baskısı olarak 
yorumlamak yoluna gitmişlerdir. Türkiye şu sırada 
(Onların ifadesine göre) yardıma muhtaçtır, güç ko
şullar içerisinde bulunan ekonomisini onarabilmek 
için Sayın Bakanın bu girişimi, o yardımın miktarını 
artırmak için bir baskı olarak kabul edilmek istenmiş
tir. Bazı ülkeler de daha çok ileri giderek, bunu bir 
taktik olarak değerlendirmek istemişler ve Orta Do-
ğu'da olan son olaylardan sonra Türkiye'nin stratejik, 
jeopolitik yerinin ve öneminin arttığı hakkındaki id
dialar ve yorumlarla bunu birleştirmek istemişler
dir. 

Yapılan müracaatın sonucu ne olacaktır?.. Bir 
müracaat yapılmamış olmakla birlikte anlaşılıyor ki, 
yıl sonuna kadar böyle bir müracaat yapılması söz 
konusudur. Bu konuda da şimdiden yorumlar yapıl
maktadır ve bu yorumlar da çeşitli yöndedir. Sa
yın Bakan bu temaslarından olumlu sonuç aldığını be
yan etmiştir. Oysa, yabancı basına yansıyan haberler 
aynı nitelikte değildir; fakat şunu ifade etmek gere-
'kir ki, Türkiye böyle bir müracaatta bulunsa bile, 
AET Bakanlar Konseyinin bunu hemen reddetmesi gi
bi bir davranış, beklenebilir bir davranış olmayacak
tır; çünkü reddetmekle eşdeğerde olan başka davra
nışlar vardır ve bu konularda geniş tecrübe sahibi 
olan, AET bunu o çerçeve içerisinde değerlendirmek
ten geri kalmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum; Türkiye ile 

Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ilişkiler, çok 
ciddi olarak gözönünde tutulması gereken ve daima 
bu açıdan değerlendirilmesi gereken ilişkiler niteliğin
dedir. Ortaklığımızın kuruluşu başlangıçta belki de bir 
milli politika olarak nitelendirilebilir. Çünkü, 1958 -
1962 dönemi düşünülecek olursa, o dönemde çeşitli 

hükümetler işbaşına gelip, yerlerini başka hükümet
lere bırakmış oldukları halde, ortaklık kurma bunla
rın ortak politikası olarak daima sürdürülmüş ve 
andlaşma 1962 yılında imzalanmıştır. 

İkinci aşamaya geçişte de, aşağı yukarı aynı du
rumun belli bir ölçüde sürdüğü söylenebilir. Çünkü, 
bu sırada bunu müzakere eden ve karar noktasına ge
tiren Hükümet, Mecliste büyük bir çoğunluğa sahip 
'bulunuyordu. Ayrıca, andlaşmanın onaylanması sıra
sında iktidar partisi dışında, öteki partilerden de bel
li bir ölçüde bu yönde oy almak durumu hâsıl ol
muştu. 

Oysa, durum bugün tam tersinedir. Ekonomimi
zin içinde bulunduğu güçlükler bellidir. Bu koşul
lar altında Türkiye'nin AET ile durdurmuş olduğu bir 
gümrük birliğini bundan sonra hiçbir şekilde arıza ver
meyecek ve aralıksız şekilde sürdürülecek şekilde ku
rulması ve işletmesi beklenemez. 

Bunu bir tarafa bıraksak bile, sermaye hareketleri 
konusunda da çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. 
İnsan hareketiyle birlikte sermaye hareketlerinin tam 
üyelikte birlikte başlatılması gerekir. Oysa Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna üye ülkelerin, bizim iş gücü 
fazlamız nedeniyle, iş gücü alanında serbest dolaşıma 
razı olmadıkları bilinmektedir. 

Bu nedenle, böyle bir girişimin hem Türkiye'nin 
koşullarına uygun olmadığı gibi, hem de karşı tara
fın bekleyişlerinin de tersine olduğunu sanıyorum ki, 
görmezlikten gelmemek durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepsi bir yana, Hükümetin durumu ortadadır. Bir 

arkadaşım da değindi, bir azınlık Hükümetidir. Öyle 
bir azınlık Hükümeti ki, onu destekleyen, daha doğ
rusu kerhen destekleyen bir partinin, Avrupa Ekono
mik Topluluğu üzerindeki görüşü bellidir ve bu gö
rüşün beraberinde getireceği sonuçları tahmin etmek 
de hiç güç değildir. O halde neden Sayın Bakan, da
ha doğrusu Hükümet, böyle bir girişimde bulunmuş
tur?.. Bunu açıklığa kavuşturmak, gerçekten karşımı
za karmaşık bir soru olarak çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yalnız bir noktaya Yüce Senatonun dikkatini çek

mek isterim. Türkiye'de yakın zamana kadar gelmiş 
geçmiş hükümetlerin tümü tarafından, başta AP Hü
kümeti ve AP'nin oluşturduğu koalisyonlar olmak 
üzere ekonomik alanda daima müdahaleci bir poli
tika izlenmişken, bildiğiniz gibi 25 Ocakta yayınlanan 
kararlarla AP Azınlık Hükümeti şimdi liberal politi
ka yanlısı bir İktidar olarak ortaya çıkmıştır. Bu-
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nun arkasında yatan nedenler bu Senatoda çok tartı
şıldı ve sanıyorum ki, o konuda bir görüş de hâsıl 
oldu, 

Değerli arkadaşlarım; 
Aynı çevreler, bir süremden beri (Sanıyorum ki, göz

lerinizden kaçmamıştır) Türkiye ile AET arasında tam 
üyeliğin ortaya konması gereğinden söz etmişlerdir. 
O halde bunun ikisini bir arada düşünecek olursak, 
Türkiye içinde daha liberal politika oluşturma ve yü
rütme eğilimiyle AET'ye tam üye olma eğilimi ve gi
rişimi arasında bir benzerlik vardır. Fakat unut
mamak gerekir ki, bu politikalar bu anlayış içerisin
de geçerli olsa bile, zamanlama açısından buna en 
az müsait olan bir zamanda düşünülmüş ve yürür
lüğe konulmuş olunmaktadır. 

Birçok ülke Avrupa Ekonomik Topluluğuyla iliş
kiler kurarken ve bunu ortaklığa ya da üyeliğe dönüş
türme aşamasında, referanduma gitmeyi zorunlu gö
rürken, Türkiye'nin bu Hükümet elinde, Avrupa Eko
nomik Topluluğuna tam üyelik için bu biçimde bir 
müracaatta bulunmasını, biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, izah etmek güçtür ve bu nedenlerle ben bunu 
bir talihsiz girişim olarak nitelemek istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu süreniz dolmuş
tur, mümkün mertebe toplarsanız memnun olurum. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, konuşmamın sonuna geldim, teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakanın bu konuyu Senato önünde, kısa

ca arz ettiğim bu nedenlerle açıklığa kavuşturması
nı rica ediyorum. Umuyorum ki, kendileri Bütçe 
Komisyonunda, ya da burada olduğu gibi gereğinden 
fazla ihtiyatlı olmayacaklar ve hepimizin önem ver
diği bir konuyu mümkün olduğu kadar açık bir şe
kilde ortaya koyacaklardır. 

Öteki arkadaşlarıma katılarak ben de Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesinin, Bakanlık mensupları ve ülke
miz için hayırlı olmasını diliyorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müezzinoğlu. 
Sayın üyeler; şahısları adına beş sayın üye gö

rüşmüştür, son söz Sayın Tahtakılıç'a ait olmak üze
re Sayın Bakan buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
saygıdeğer üyeleri; 

Ben de sözlerime grup sözcülerinin ve bir çok 
arkadaşların yaptığı gibi 'dış 'temsilciliklerimize yö
neltilen menfur tecavüzleri tel'in etmekle başlamak 
istiyorum. 

Bu tecavüzler yıllardan beri sürüp gitmektedir. 
Tecavüzler seçkin diplomatlarımızın şahıslarını aşarak, 
Milletimize teveccüh etmiş bulunmaktadır. Hadiseyi 
bu suretle değerlendirmek gerekir ve bu vesileyle ha
yatlarını bu yolda kaybeden seçkin diplomatlarımı-

^ za Tanrıdan rahmet diliyorum ve memieketİmiz'in bu 
çeşit musibetlerden, dış temsilcilerimizin bu çeşit 
menfur tecavüzlerden masun kalmasını niyaz ediyo
rum. 

Sevgili arkadaşlarım, aziz senatörler; 
Ülkemizin maruz kaldığı, dış temsilcilerimizin 

şahsında maruz kaldığı bu tecavüzün bence özellik arz 
eden bir iki noktası vardır, onları tespit etmek istiyo
rum. Tecavüzler her yerde oluyor, hatta dış temsilci
lere, devlet adamlarına tecavüzler suikastlar oluyor; 
fakat bu tecavüzler tek ölçüyle değerlendiriliyor. Oy
sa, bize vaki tecavüzlerde çift ölçüyü görüyoruz. Şu
nu demek istiyorum; dünyanın bir tarafından herhan
gi bir diplomata tecavüz vaki olmuşsa, dünya bir ses 
halinde bu hareketi tel'in ediyor; fakat bizim diplo
matlarımızdan, bizim dış temsilcilerimizden birisine 
tecavüz vaki olunca, o tecavüzün yapıldığı memleket
ler basın organları, televizyonları nev'an-mâ sanki bu 
tecavüzün bir gerekçesini hazırlıyorlar, ve malum olan 
terör organlarını mazur göstermek gibi bir hareketlere 
girişiyorlar. 

Yıllarca önce vaki olmuş ve tahrif edilerek tak
dim edilen bir hadiseyi, 'bir intikam hakkı olarak tak
dim etmeye ve Türkiye'ye karşı bu muameleyi reva 
görmeyi hiç bir hükümetin, hiç bir devletin hakkı yok
tur. Bunun icabına göre yeni demarşlar yapacağımı 
Yüksek Senatoya arz etmek isterim. Şimdiye kadar 
yapılanlar şüphesiz kuvvetli demarşlardır, müessir 
demarşlardır, ama tevali edip giden hadiseler karşısın
da artık daha kesin ve daha radikal çözüm yolları ara
manın gerekebileceğine kanaat getirdik. 

Aldığımız tedbirler koruma tedbirleridir, bazı ar
kadaşlarımın ifade ettikleri gibi. Aldığımız tedbirler, 
memurlarımızı koruma tedbirleridir, koruma görev
lileri göndermektir, zırhlı arabalar koymaktır. Sırf bu 
tecavüz hadiselerine karşı alınmış tedbirlerdir, alınma
sı lâzım gelen tedbirlerdir; ama bir memlekette bazı 
örgütler teşekkül etmişte onların hareketleri nev'an-mâ 
haklı davranışlar bir savaş hareketi gibi gösteriliyor
sa, bunun karşısında alınacak tedbirler elbette başka 
türlü olacaktır, başka türlü olması lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Söz buraya gelmişken koruma tedbirlerinden bah

settiğim için ifade edeyim ve geçeyim, belki bu su-
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retle birkaç arkadaşımın da sorusunu da cevaplandır
mış olurum, özellikle sevimli Çalış arkadaşımın soru
larına cevap vermiş olurum. 

IK'oruma dış memurlarımıza tüm olarak uygula
nan bir işlemdir ve dışarıdaki memurlarımız dış tem
silciliklerimizdeki memur sayısı kadar silah sefaret
lere verilmektedir; ama verdiğimiz silah 7,65 mm 
Kırıkkale'dir, kâfi değildir, o konuyu tartışacak de
ğilim, gereğince de mermi verilmektedir. Yalnız, bazı 
ülkelerde bunların sefaretlerin dışında kullanılması 
mümkün değildir, o Ülkelerin kanunlarının gereğidir 
bu, o ülkelerde memurlarımızın silahları sefaretlerin 
dışında kullanmaları yahut vazife yerlerinin dışında 
kullanmaları mümkün olamamaktadır. 

•Her halükârda silah da verilse, mermi de verilse, 
Silahlı dolaşmalarına da müsaade verilse bu tecavüz 
karargâhları üzerinde gerekli dikkatle durulmaz ve bu 
karargâhların bulunduğu ülkeler gerekli İtinayı göster
mezler ise, koruma işi fevkalâde güç neticeler vere
bilecek bir durum arz ediyor. Cinayetlerin mazur gö
rülmesine son verilmesini İsteyeceğiz ve cinayetin her 
yerde cinayet olduğunu, hiç bir cinayetin, masun in
sanı katleden bir caninin başka türlü vasıflandırılma-
sınında şayanı kabul olmadığını şüphesiz her vesileyle 
ifadeye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmalar hayli uzun sürdü çok da yararlı ol

du, fakat bu uzunluk ölçüsünde ve dokunulan mese
lelerin önemi dolayısıyla benim de sizi biraz yormam 
gerekecek. O itibarla, müsamahanızı rica edeceğim. 

'Bahsetmek istediğim olaylar, evvelâ düşündüğüm 
olaylar, konuşmamın planı şuydu; Türk dış politika
sının ilkelerini tekrar anlatmak istiyordum. islâm 
(Kongresi hakkında bilgi vermek istiyordum, yine ya
pacağım bunları. Türkiye AET ilişkileri üzerinde bilgi 
arz etmek istiyordum, yine şüphesiz yapacağım ve 
Yunanistan ile meselelerimiz, Kıbrıs konusu üzerin
de maruzatta bulunmak istiyordum. Arkadaşlarımın, 
gerek parti sözcülerinin, gerek değerli senatör arka
daşlarımın temas ettikleri konular bu kadroları biraz 
taştığı için ben de dokunulan meselelerde mümkün 
olduğu kadar zihinlerde beliren kaygıları veya karı
şıklıkları, muğlak hususları aydınlatmaya çalışacağım. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Dış politika bizim anlayışımıza öre ülkelerin yük

sek menfaatlerini sürekli gözönünde tutan, prensip
lerde tavize yanaşmayan, aynı zamanda his&ilik'ten ka
çınarak imkânları gerçeklerle bağdaştıran bir anla
yıştan kaynaklanmalıdır. Bizim politikamız benim ifa-
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de etmeye çalıştığım tarife uygundur, hiç bir hissi yö
nü yoktur politakamızın, hiç bir dogmatik saplantımız 
yoktur, memleket gerçeklerinden başka kaygımız 

Mevcut değildir, burada ifade edilen teslimiyetçi
lik gibi küçültücü vasıfları değil kendi Hükümetimin, 
bütün Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin üzerinden 
silip atmak isterim. Hiç bir Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti teslimİyeetçi bir yol izleyemez ve bağımsızlığı
na gölge düşürecek hareketlere girişemez. Alınan ka
rarlar, girişilen uygulamalar tartışılabilir, başka şekil
lerde taVsif edilebilir, ama bu şekilde takbih etmeye 
ve hükümetlerin giriştikleri politikaları sanki bu mem
leketin politikası değilmiş gibi mütalaa etmeye kim
senin hakkı yoktur. 

Teslimiyetçi politika ne demektir? Bunu ifade eden
lerden sormak istiyorum, ne demektir teslimiyetçi po
litika, kime teslim olmuştur Hükümetimiz? Teslimi
yetçi politika ne demektir, bunun açıklanması lazım. 
Bir sözü söylemek kolaydır, ama arkasından kaçma
mak lazım. Teslimiyetçi politikanın anlamını anlamak 
istiyorum ve açıklanmasını bekliyorum, ne demektir 
teslimiyetçi, kime teslim olmuştur, hangi hükümet? 
Bırakın benim dahil olduğum Hükümeti, ama hangi 
hükümet kime teslim olmuştur? 

Hatasıyla, sevabıyla işlenen politika eleştirilir, fa
kat bu çeşit galifikasyonlar ((Qualifie) bu çeşit tavsif
ler şu Büyük Milletin hâkimiyet hakkının kullanıldı
ğı bu kürsülerde her halde yersiz anlamlar ve yersiz 
deyimler olsa gerektir. 

Bizim politikamızın hiç ekivok (egüivogue) tara
fı yoktur, muğlâk tarafı yoktur. iBatı'ya geçmişte ol
duğu gibi, bağlantı gibi sözler. Batı'nın dış politika
mızda önemli bir yeri vardır. Batı'nın dünyada önem
li bir yeri vardır. 'Batı'nın diğer ülkelerin politikaların
da önemli yeri vardır. Bizimkinde niçin olmayacak? 
Elbette önemli yeri vardır Batı'nın. Batının önemli 
yeri olduğu gibi, başka bölgeler, başka ülkeler, başka 
antitelerle de münasebetlerimiz aynı derecede açıktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde açıklama yaptı
ğım sırada şu fikri dile getirmeye çalıştım; dünyada bir 
oluşma var. Dünya artık coğrafyalardan ibaret değil, 
dünya artık memleketlerin sınırlarından ibaret değil, 
bunların ötesinde ve üstünde, bunların da oluşturduğu 
bazı yeni kuruluşlar, bazı yeni mihraklar, bazı yeni 
güçler işte OECD gibi, AET gibi, NATO gibi, 'işte 
UNCTAD gibi birçok kuruluşlar var, bunlar hepsi 
dış politikanın antiteleri, bunlar hepsi dış politikaya 
taallûk eden müesseseler, bunların içinde de dış poli
tika yapılıyor. Bunların ekonomik politika, dış poli-
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tıka amalda mı görülüyor bunların içinde. Bunların 
bir kısmını makbul, bir kısmını menfur addetmeye 
imkân yok. 

Hele hele AET'yi kapitalist bir organ. Nereden 
çıkıyor, nereden çıkıyor, (Böyle kapitalist organ diye 
bir baskı yok AET'nin. AET, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, Roma Anlaşmasıyla kurulmuş, kurulma 
şartlan belli, üyeleri meydanda, uygulamak istedikleri 
ekonomik kurallar benimsenmiş, anlaşmalara bağlan
mış, buralarda sade ekonomik değil, aynı zamanda 
hür teşebbüs nizamı diyeceğimiz bir n'izam uygulanı
yor aynı zamanda mülkiyet nizamı var. Kolektif eko
nomi yok burada. 

Şimdi, müesseseleri böyle ayırırsak, kolektif eko
nomi müesseseleri bir yanda, karma ekonomi müesse
seleri bir yanda, geri kalmış ekonomi müesseseleri bir 
yanda ve memleketleri bu suretle tasnif edersek, ko
lektif ekonomi sistemini benimsemiş ülkeler bir yan
da, karma ekonomi yahut mülkiyet düzenine dayalı 
serbest teşebbüs ekonomisini benimsemiş, pazar ekono
misini isterseniz benimsemiş ülkeler bir yanda. (Ki, pa
zar ekonomisinin de incelikleri vardır). Her karma 
ekonomi pazar ekonomisi olmadığı gibi, her pazar 
ekonomisi de karma ekonomi değildir, teknik konuya 
girmek istemiyorum; ama bunlar birer vakıadır. 

Bunun yanında geri kalmış ekonomi düzeni için
de bulunan ülkeler vardır. 'Bunların kendi aralarında 
birleşmeleri vardır, anlaşmaları vardır, anlaşmalar 
geçmişte ticaret anlaşması şeklinde yapılırdı. Ülke
den ülkeye mal hareketi yahut sermaye hareketi ya
hut hizmet hareketi bunlarla düzenlenirdi, seyahat
ler dahil olmak Üzere. Şimdi, çok taraflı anlaşmalar 
yapılıyor ve bu anlaşmalar içinde ekonomik müna
sebetler yürütülüyor. 

Çok övündüğünüz, Cumhuriyet Halk Partisi men
subu arkadaşlarımın çok övündükleri, kendilerini mu
cidi saydıkları çok taraflı dış politika bu değil mi? 
Hem kendinizi mucidi sayıyorsunuz, ki bunu da da
ha evvel başka bir şeyle söylemiştim, çok yönlü dış 
politika ikinci Dünya Savaşının sonrasında, o yılların 
ürünüdür ve Türkiye'ye geleli 20 seneyi bulmuştur. 

Sırf şu oluşum, yeni 'güç merkezleri, yeni ekono
mik ântiteler, yeni savunma anlaşmaları ve nihayet 
bölgesel münasebetler zaten çok yönlü ekonomi tat
bikatından başka bir şey değildir. 

Şu halde çok yönlü ekonomi tatbikatından bahse
denlerin, bu bahsettikleri ile varmak istedikleri neti
celer arasında sıkışıp kalmamaları lâzımdır. Çok yön
lü ekonomik politika birçok ülkede olduğu gibi ülke-
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mizde de en azından 20 - 25 sene evvel tatbikata gir
miştir. Bu sebepledir ki, Hükümetimiz doğu ve batı ile 
ittifak ve dostluk politikamıza verdiği önemin yanı 
sıra, komşularımıza, bölgemize ve genel olarak dış 
dünyaya yönelik faaliyetlerimizin artırılmasını da dış 
politikasının hedefleri arasına almıştır. 

Bize göre dış politikada çok yönlülük, çeşitli dış 
ilişkiler arasında bir bağdaşmazlık yaratmamak de
mektir. Çeşitli ilişkileri birbirinin alternatifi olarak te
lakki etmek kanaatimizce yanlıştır. Eğer, bir sisteme, 
bir kapıya bağlanıp kalıyorsa bir ülkenin politikası, el
bette orada çok yönlü dış politika mevzubahis de
ğildir. -Bazılarının tavsiye ettiği gibi batıdan ayrılıp, 
tamamiyle başka istikâmete yönelmek, oraya bağlan
mak çok yönlü dış politikadan ayrılmaktır; ama batı 
ile münasebeti sürdürürken, o sistemlerle de ilişkileri 
devam ettirmek çok yönlü politikadır. Bu tarif üze
rinde anlaşmak gerekir eğer sağırlar diyalogunu de
vam ettirmeyeceksek. Sağırlar diyalogunu devam et
tirmeyeceksek, çok yönlü politikanın kimseye mahsus 
ve kimsenin icadı olmadığını ve memleketimizde yıl
lardan beri tatbikat görmüş bir yöntem bulunduğunu 
tespit etmek lâzımdır. Tekrar ediyorum, eğer sağırlar 
diyalogunu yürütmek niyetinde değil'sek. 

Dünyada birçok prensipler oluşuyor, birçok mües
seseler kuruluyor, barışçı yollardan meseleleri çözüm
leme gayretleri ve müesseseleri faaliyet gösteriyor; 
ama gene de ne yazık ki geçmişin alışkanlıklarından 
kurtulmak her zaman mümkün olmuyor, geçmişin alış
kanlıklarından kurtulmak mümkün olamadığı için 
bizatihi ihkakıhak, kuvvete başvurma, milletlerin ken
di kaderlerine sahip olmaları hakkını çiğneme, mil
letlerin kendi nizamlarını, rejimlerini tayin etme im
kânlarını ellerinden alma ve ülkeleri yabancı askeri 
işgal altına sokma tatbikatı ve girişimleri maalesef de
vam edip gidiyor. Bunun en yenisini sonuncu olması 
temennisi ile Afganistan'da görüyoruz. 

Afganistan olayı, Afganistan'ın işgal edilmiş bu
lunması çok ümit bağlanılan, bizim de ümitle bağlandı
ğımız detant prosesüsüne maalesef bir yavaşlatma ge
tirmiştir en azından. Detant yani yumuşama gerçi ge
lişme eğrisi itibariyle bugüne kadar çeşitli iniş Ve çı
kışlar göstermiştir. Bütçe Komisyonu ve Genel Ku
rulda da belirttiğim gibi, detant Avrupa dışına yansı
mamıştı. Nüfus rekabeti dünyanın çeşitli yörelerinde 
eskisi gibi Sürmüştür. Sovyetler Birliğinin Afganistan'a 
vaki askeri müdahalesi ve bu ülkeyi işgal etmesi, bu 
gerçeği acı bir şekilde yeniden ortaya koymuştur. Bu 
ağır müdahale egemen devletler arasındaki ilişkilerin 
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geleceği konusunda ciddi sorunlara yol açmıştır. Mil
letlerarası ilişkilerde geliştirilmek istenen güven 'duy
gusu büyük ölçüde zedelenmiş, milletlerarası hayata 
hâkim olması gereken ilkeler hırpalanmıştır. 

•Neticede, gerginlik ve güvensizlik havası doğu -
batı ilişkilerinde yeniden esmeye başlamıştır. Yumu
şamanın askıya alındığı daha önceki dönemlerde, 
Üçüncü Dünya Ülkeleri dediğimiz Bağlantısız Ülke
ler, gelişmelerin tesir sahası dışında kalırdı. Oysa bu 
defa İslâm âlemi, tarafsızlar ve (Bağlantısızlar da istik
rarsızlık ortamından etkilenmiş ve kaygıya kapılmış
tır. Yumuşama evrensel kılınamamış, fakat onu ya
ralayan eylemin etkisi çabucak evrensel boyutlara 
maalesef ulaşmıştır. 

Yumuşama sürecini Cumhuriyet hükümetleri iç
tenlikle desteklemişlerdir. Bu tutum Türk dış politi
kasının geleneksel, barışçı vasfının gereğidir. Bu aynı 
zamanda Türkiye'nin bölgesi ve komşuları ile ilişkile
rinde jeopolitik konumunun kendisine yüklediği so
rumlulukların bilinci içinde olmasının tabii sonucu
dur. Bu bakımdan, Hükümetimiz yumuşama süreci
nin normal şartlar altında yeniden geçerlilik kazanma
sını temenni etmekte, Afganistan'a vaki müdahale
nin doğurduğu sonuçların izale olunacağı ve yabancı 
kuvvetlerin bir an önce geri çekileceği umudunu bes
lemektedir. 

Bu noktada bir husus üzerinde özellikle durmak 
istiyorum. Güvenlik unsuru korunmak şartı ile, yu
muşama çerçevesinde başlatılmış çalışmaların sür
dürülmesinde yarar görüyoruz. Bu görüşün tabii ne
ticesi olarak silahsızlanma ve silahların kontrolü ala
nındaki teşebbüs ve faaliyetlere devam olunmasını da 
gerekli sayarız. 

Başka bir deyimle, karşılıklı ve dengeli kuvvet in
dirimleri görüşmelerinin sürdürülmesi önemini koru
makta, öte yandan SALT II Anlaşmasının tatbik mev
kiine konulmasına imkân verecek ortamın doğmasını 
temenni ediyoruz. 

Helsinki Nihai Senedi sonuçlarının değerlendiril
mesini öngören 1980 Madrid Konferansının toplanma
sı da ayrıca önemlidir. Konferans Nihai Senedi ile 
ilgili beklentilerin gerçek ölçüsünü ortaya çıkaracak
tır. 

Olaylar bizi dahil olduğumuz müdafaa, savunma 
sisteminin önemine de götürmektedir. Bölgemizde ce
reyan eden son gelişme, dünyada güvenlik ve istikra
rın ne denli nazik şartlar içinde bulunduğunu bir ke
re daha teyit etmiştir. Bu vakıa Kuzey Atlantik İtti
fakının güvenlik ve istikrar unsuru olarak vazgeçil

mezliğini yeniden gözler önüne sermiştir. Bugüne ka
dar olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da dünyamızın 
büyük bir ihtimalle istikrar ve güvenliği bozan olay
larla karşılaşmaya devam edeceği anlaşılıyor. 

Bu sebeple, NATO askeri ve siyasi caydırıcılık 
fon'ksiyonuyla üyelerinin milli güvenlik ve egemen
liklerini güçlendirip, teminat altına alan bir teşkilât 
olma görevini devam ettirmelidir. Aksi takdirde sal
dırı ve savaş tehdit ve tehlikesi her zaman yakın ve 
acil bir mesele olarak ortaya çıkabilecektir. 

Bu gerçekler muvacehesinde doğu - batı arasın
daki kuvvet dengesinin korunması NATO üyeleri için 
zorunlu olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin sa
vunma alanındaki ihtiyaçlarının vakit geçirilmeden 
karşılanması hem güvenliğimiz hem de NATO savun
masına katkımız açısından artan bir önem kazanmış
tır. 

Memnunlukla ifade etmek isterim ki, son günlerde 
vaki temas ve toplantılarında ortaya koyduğu gibi, müt
tefiklerimiz ülkemizin acil savunma ihtiyacının kar
şılanması hususunda kararlı bir tutum benimsemiş
lerdir. Nitekim, NATO içerisinde görevli olan Yar
dım Grubu çalışmaları ileri bir aşamaya ulaştırılmış
tır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi huzurunda ifade 

ettiğim gibi, parafe edilen Savunma İşbirliği Anlaşma
sı hakkında ayrıca ayrıntılı açıklama yapmaya lüzum 
görmüyorum. Çünkü, o toplantıda gereğince bilgi ver
diğimi zannediyorum. Ne varki, bazı tereddütlerin, 
bazı anlaşılmadık noktaların hâlâ mevcut olduğunu da 
tespit ettiğim için, izin verirseniz kısaca bazı noktala
rı aydınlatmaya çalışayım. 

Savunma tesislerinin kullanılma amacı hakkında 
bazı tereddütler var. Bugün de ifade edildi ve yanlış 
değerlendirmeler var. Bugün de şahit olduk. Ülkemiz
deki tesislerin savunma amacına yönelik olduğunu. 
Tütkiye Büyük Millet Meclisi önünde ifade ettim ve 
anlaşmanın sadece NATO görevlileri ile, NATO'nun 
bize tahmil ettiği ve NATO'nun sınırları ile hudutlu 
görevler içinde bu tesislerin görev yapacağını ve 
Türk komutanlarının idaresinde bulunduğunu açıkla
dım. Bu açıklamalar, durup dururken ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde mesul bir insanın ağzından ya
pılmış İken, Nimetz'in beyanatını gelip burada bir 
gerçekmiş gibi ortaya koymak bilmem ne dereceye ka
dar doğru bir hareket. Eğer bu bir kaygının İfadesi ise, 
o kaygıyı daha evvelki beyanâtımla izale etmiş olmam 
gerekirdi; edememişsem, şimdi tekrar ediyorum ki, bu 
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kân vermiştir. Ülkemizin de ayrılmaz bir parçası oldu
ğu İslâm dünyasının kendi üyelerinin sorunlarına da
ha yakından eğilerek islâm dayanışmasını kuvvetlen
dirmesinin ve Özellikle ekonomik alanda somut işbir
liğini gerçekleştirmesinin önemini bu vesileyle bir de-
la daha tebarüz ©ettirmek isterim. (Bu istikamette elde 
edilecek olumlu sonuçların sadece İslâm âlemi bakı
mından değil, fakat tüm milletlerin barış ve güvenliği 
açısından da önem taşıdığı açıktır. Hükümetimiz bu 
istikametteki çabalarını sürdürecektir. 

Bu bölüme son vermeden evvel Sayın Başkan, 
İran'daki son gelişmeler tizerinde de kısaca dur
mama izninizi rica ederim. 

tesisler sadece NATO sistemi içinde ve NATO görev
leriyle ve mükellefiyetleriyle sınırlı biçimde kullanıla
caktır. Bunların üs mahiyeti yoktur. Çünkü bunların 
kumandası Türk kumandalarının elindedir. Kumanda
sı, milli kuvvtlerde bulunan bir yerin üs olarak sayıl
masının tarife 'sığar yönü olduğunu sanmıyorum. Üs 
tabiri tamamen alışılagelmiş ve yabancıların da ko
laylıkla kullandıkları bir tabir olduğu için dilimize ta
kılan bir deyim olarak tekerrür edip gitmektedir. 

Sayın Başkan, şimdi izin verirseniz İslâm Konfe
ransını çalışmaları hakkında maruzatta bulunayım: 

Afganistan olaylarını takip eden günlerde dost 
Bengladeş Hükümetinin önerisi üzerine Konferans 
dost Pakistan'ın Başkenti îslâmabad'ta, üyelerin hemen 
tamamının katılmasıyla toplandı. Konferans, İslâm 
dünyasının Afganistan'a yapılan Sovyet müdahalesi 
karşısındaki tutumunu kararlı ve şüpheye mahal ver
meyecek açıklıkla ortaya koydu. İslâm ülkeleri Sov
yetler Birliğinin Afganistan'ı işgalini takbih etmekle 
kalmayarak, işgal kuvvetlerinin Afganistan'dan çekil
mesi gerektiğini de kesin biçimde dile getirdiler. Top
lantıda Afganlı mülteciler konusu üzerinde de ehem
miyetle duruldu. Pakistan için önemli sonuçlar doğu
ran bu sorun, insancıl, siyasi, ekonomik ve sosyal yön
leriyle ele alındı. Biz, başta İslâm dünyası olmak üze
re milletlerarası camianın bu konuya insancıl açıdan 
yaklaşması ve Pakistan'a süratle yardımcı olması ge
rektiği hususundaki düşüncemizi konuşmamızla belirt
tik. 

Konferans, dost ve komşu İran ile müttefikimiz 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri de ele 
aldı. Bu vesile ile dostumuz ve komşumuz İran'a eko
nomik müeyyide uygulanmasında yarar görmediğimi
zi, böyle bir uygulamanın. Amerika Birleşik Devletle
riyle İran arasındaki gerginliği daha da artıracağına 
muhakkak nazarla baktığımızı ve her halükârda bu 
türden bir teşebbüse katılmayacağımızı söyledik. Va
rılan kararda, aynı görüş benimsendiği ve ayrıca İs
lâm ülkelerine karşı girişilecek her türlü baskının kı
nanması gereği vurgulandı. 

Nihayet, Amerika Birleşik Devletleriyle İran ara
sındaki sorunların barışçı yollarla çözümlenmesi te
mennisi de dile getirildi. Konferans, ayrıca kendi ku
ruluş sebebini oluşturan Kudüs ve Filistin sorununa 
da yer verdi. 

Sayın ıBaşkan, 
îslâmabad Konferansı uluslararası toplumun karşı 

karşıya bırakıldığı bir oldu - bitti konusunda İslâm 
dünyasının yekvücut olarak sesinin duyurulmasına im-

İran Devrimini kendi iç işi saydığımızı ve daima 
en kısa zamartda normal düzenini yerleştirmesi temen
nisinde bulunduğumuzu daha önceki görüşmelerimiz
de, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde 
ifade etmiştim. 

Türkiye, İran Devriminin, İran Milletinin özlem
lerine cevap verecek bir vetire içinde gelişeceğine olan 
güvenini muhafaza etmektedir. O nedenle İran^da ya
pılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilgi ve memnu-
nunlukla izledik. İran'da bir Cumhurbaşkanının de
mokratik usuller içinde seçilmiş ve görevine başlamış 
olması memnunluk verici bir gelişmedir. Dost ve kom
şu İran Milletinin kabul ettiği Anayasanın öngördüğü 
devlet rejiminin, biçiminin bütün organlarıyla bir an 
önce kurulup, işlerliğe kavuşması da en halisane te
mennimizdir. 

Sayın Başkan, 
İzin verirseniz AET üzerinde genel bir bilgi vere

yim, ondan sonra arkadaşlarımın soruları var onla
ra da kalan vaktim ölçüsünde cevap vermeye çalışa
yım. 

Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkileriy
le ilgili düşüncelerimizi de 23 Ocak günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde arz etmek imkânını bulmuş
tum. Bu defa, Türkiye - AET Ortaklık Konseyinin 
5 Şubat günü Bakanlar düzeyinde yaptığı toplantı 
hakkında Yüksek Heyetinize bilgi sunmak istiyorum: 

Topluluğa üye dokuz ülke, toplantıya dışişleri Ba
kanları düzeyinde katılmak suretiyle ilişkilerimizin 
canlandırılmasına verdikleri önemi ortaya koydular. 
Görüşmeler çok yapıcı ve yararlı bir hava içinde geçti. 
Konseydeki konuşmamda; Türkiye'nin Toplulukla 
ortaklık İlişkisini kurarken, kendisini tam üyeliğe gö
türecek bir yolu seçtiğini vurguladım ve günümüzün 
siyasi, ekonomik, sosyal güvenlik şartlarının bu ter
cihin isabetini doğruladığını belirttim. Hükümetimi-
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zin ekonomiyi istikrara kavuşturmak için allığı tedbir
leri anlattım. Hedefimizin, Türk ekonomisine yeni bir 
yön vermek ve ekonomiye istikrar getirmek olduğunu 
açıkladım. Katma Protokoldeki vecibelerimizin beş 
yıl süre ile ertelenmesine ilişkin tekliflerimizi geri al
mış olmamız muvacehesinde Topluluğun da mukabil 
doridurma veya erteleme tekliflerinin dayanağı kal
madığını ifade eettim. Tarım, sosyal alan, ekonomik 
ve mali işbirliği, tekstil ve Topluluğun genişlemesi ko
nularındaki görüşlerimizi açıkladım. 

Türkiye'nin nihai hedefi istikametinde olumlu ve 
yapıcı bir politika izlemeye kararlı olduğunu, Toplu
luğun da Türkiye'nin çabalarını kolaylaştırması, yar
dımcı olması gerektiğini vurguladım. Dönem Başkanı 
İtalya Dışişleri (Bakanı Ruffini, Topluluk adına ko
nuştu, Topluluğun Türkiye ile olan meselelerini aş
mak hususunda kesin siyasi kararlılık içinde bulundu
ğunu 'bildirdi. Hükümetimizin son ekonomik karar
larını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Toplu
luğun Türkiye'ye yardıma ihazır olduğunu beyan et
ti Hazırlanan bildiride Türkiye'nin AET ile ilişkile
rindeki yeni yapıcı yaklaşım dolayısıyla Topluluğun 
da mukabil tekliflerini açık fikirle yeniden inceleme
ye ve iyileştirmeye hazır olduğunu ekledi. 

-Ayrıca, Türkiye'nin Topluluğa ileride katılmasını 
kolaylaştırmak amacıyla Ortaklık ilişkilerinin canlan
dırılması, Türkiye'ye yardım çabalarının sürdürülme
si, Topluluğun genişlemesinin Türkiye ile ilişkilerini 
etkilememesi, Ankara Anlaşması ve protokollerle taah
hüt altına alınmış hakların baki kalması hususlarında 
bildiride yer aldı. 

Müşahade buyurulacağı üzere, AET ile ilişkileri
mizde aralık 1979'da Brüksel'de vaki temaslarım sıra
sında belirmeye başlayan müspet hava, Ortaklık Kon
seyi 'toplantısı ile yeni bir boyut kazanmış, muhatapla
rımızla aramızda karşılıklı anlaşmaya dayanan bir di
yalog kurulmuştur. Bu gelişme şüphesiz olumlu bir 
aşamadır. AET ile aramızda mevcut meselelerin çö
zümlenmesi bakımından ümit vericidir 

'Böylece Ortaklık Konseyinden, Toplulukla ilişki
lerimizin geleceğine yeni bir yön ve hız verecek ortak 
siyasal irade, tüm açıklığıyla tezahhür etmiştir. Teknik 
müzakerelere önümüzdeki günlerde Ortaklık Komite
sinde 'başlanacak ve sonuçlar gerekli kararların alınma
sını teminen yeniden Ortaklık Konseyine sunulacak
tır. Müteakip Konsey toplantısının Nisan ayın'da Tür
kiye'de yapılması tarafımızdan teklif edilmiştir. 

Sayın Başkan. 
Şimdi izin verirseniz, beliren tereddütlerin neler

den kaynaklandığını ve bunların ne dereceye kadar 
geçerli olup olmadığını araştırmaya çalışacağım. 

Arkadaşlarımız soruyorlar: «AET jle Ortaklık 
Konseyi çerçevesinde yaptığınız toplantıda neler söyle
diniz?» IBiraz evvel başlıklarını koyduğum sözleri 
söyledim. 

«Ortaklık Konseyinin çağrılmasına neden lüzum 
gördünüz?» Çünkü, Ortaklık gerçi mevcut idi Tür
kiye ile AET arasında; fakat herkesin de bildiği gibi 
donmuş, yani işlerliğini kaybetmişti; hiç bir işlerlik 
taşımıyordu. Ne gümrük birliği konusunda, ne tarım 
ürünleri satışlarında, ne Topluluk ile mali yardımlar 
konusunda, ne de serbest dolaşım konusunda hiç bir 
işlem yapılamıyordu. Bizim tarafımızdan dondurmak 
demek, onlar tarafından da dondurmayı gerektirmiş
ti. Türkiye'nin. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLH (Kayseri) — Sayın Ba
kan; bunların hepsi işliyordu, sadece gümrük birliği 
bakımından bir doridurma hali vardı. 

'BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Müezzin-
oğlu, devam etsinler, sonra efendim; soru, cevap şek
linde değil. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN BRlKMEN 

(Devamla) — Arz edeyim efendim. 

Dondurma teklifi yapıldığı zaman, yani bağışıklık 
döneminin 5 yıl için dondurulması teklif edildiği za
man karşı teklif geldi. O halde tarım ürünlerindeki 
iyileştirme ameliyeleri dondurulacaktır, 6 sene sonra 
ele alınmak üzere. O halde serbest dolaşım konusun
daki işlemlerde alınan kararın yürütülmesi donduru
lacaktır, 8 sene sonra. Zaten mali yardım protokolü 
1981 senesine devam ediyordu. Binaenaleyh, Toplu
lukla ilişkiler sadece mal hareketi bakımından devam 
ediyor; fakat Topluluk ile münasebetlerin geliştiril
mesi bakımından tamamen bir donukluk var 

Bu dönem içinde Türkiye'nin Topluluğa gidip de 
tarım ürünleri hakkında yapılan işlemin yersiz veya 
düzeltilmesi lazım geldiğini veyahut genişletilmesi. 
iyileştirilmesi gerektiğini söylemesi mümkün değildi, 
çünkü karşı cephe de donmuş müzakereyi kabul et
mez hâle gelmiş idi. 

Bu sebeple, bizim yaptığımız iş, bu müzakerelerin 
açılmasını sağlamaktır. Bizim yaptığımız iş, bu donuk
luğu ortadan kaldırmak, gümrük birliği de dahil ol-
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mak üzere, hem tarım ürünlerinin avantajlarının iyi
leştirilmesini hem mali yardım protokolünün yeniden 
alınmasını ve özellikle sosyal hakların geliştirilmesini 
mümkün kılacak bir vetire de yeniden açılmış bulun
maktadır, bu ilk aşamasıdır 

Bu ilk aşama bizi normal münasebetleri sürdürme
ye ve geliştirmeye götürecektir. Bunun ötesinde bir 
arzumuz daha var. Bu Topluluğun içinde tam üye 
olarak bulunmak. Topluluğun tam üye olarak içinde 
bulunmamızı sağlayacak olan tam üyelik talebi, evet 
söylddim, bu yıl içinde yapabileceğimizi söyledim, 
bunu umuyorum, inşallah yapacağız Bunun azınlık 
Hükümetti ile bir alâkası yok. Bu bir siyasi iradedir. 
Bu irade izhar edilir, müzakereler başlar, bu müzake
reler de bir senede, jki senede bitmez bildiğiniz gibi. 
Bu müzakereler devam eder ve müzakerelerin sonun-
'da bir anlaşmaya varılır, o anlaşma tasdik edilmek 
üzere Meclislere gelir, hükümetin azınlıkta ya da ço
ğunlukta olmasının ehemmiyeti o zaman olur Bugün 
gelecek değil yaptığım anlaşma; ben bir irade beyan 
ediyorum, bir yolu açıyorum.. O yolda yürümede 
memleketimin menfaatini görüyorum, onun için açıyo
rum, o yolda yürümek suretiyle tam üyeliğe hangi şart
larla varılacağı ortaya çıkacaktır. 

Sonra, neden aklınız takılıyor mütemadiyen Anka
ra Anlaşmasına? Bir de Roma Anlaşması var. Hiç An
kara Anlaşması olmasaydı, Türkiye, Avrupa ülkesi 
olarak, Türkiye, demokratik bir ülke olarak, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna girmek hakkına, müracaat 
'hakkına sahip değil mi devlet olarak? O halde neden 
Ankara Arılaşmasını alıyorsunuz da, Ankara Anlaşma
sında bunun öngörülüp görülmediğini yahut Ankara 
Anlaşmasının aradığı şanların gerçekleşip gerçekleş
mediğini neden arıyorsunuz? Türkiye, tıpkı İspanya gi
bi, tıpkı Yunanistan gibi, tıpkı Portekiz gibi bir Avru
pa ülkesi olarak' müracaat edip üyeliğe kabul edilme
sini isteyebilir. Eğer bizim önümüze Ankara Anlaş
ması engel olarak çıkacaksa, onu aşacak da bir Roma 
Anlaşması vardır.. 

Mesele, Türkiye'nin menfaatinin Ortaklık içinde 
bulunup bulunmadığını tespittir, bunda mutabık kal
maktır. Buna karar veren bir siyasi heyet, bu kararını 
yürütür bir noktaya kadar, eğer kararında isabetsizlik 
varsa Meclis önündedir, anlaşmalar Meclisin tasdikiy
le ancak yürürlüğe girecektir, bunun üzerinde gürültü 
yapmaya, bunu acele, gayri ciddi bir demarş gibi 
göstermeye kimsenin hakkı yoktur, çok rica ederim. 
Düşünülmüş ve hesaplanarak, işin nereye varacağı he
saplanarak söylenmiştir, yoksa fantazi olsun diye ve

ya dış basında veya dış merkezlerin buraya aktarılan 
tefsirleri gereğince Türkiye'nin bir baskı vasıtası ola
rak yardımı artırmak maksadıyla yaptığı bir şey değil
di. Hiç böyle bir niyetimiz yoktur, baskı yapmak ve 
yardımı artırmak aklımızın kenarından geçmiş bir fi
kir değil. iBu yakıştırmadır, bu yakıştırmayı bazı ar
kadaşlarımız da benimsiyorlar, ona diyeceğim yok, 
herkes dilediği fikri benimser, ona kimsenin bir diye
ceği yok, ama gerçekle alâkası olmadığını ifade edi
yorum. Bizim hiç bir zaman zihnimizin köşesinden bu 
baskı vasıtası olarak müracaat geçmemiştir, öyle de 
telakki etmiyoruz bunu. Gerçek, ciddi ve ileride, en 
kısa zamanda tahakkuk etmesini arzu ettiğimiz bir 
statüye dahil olmak istiyoruz:. Bundan yirmi küsur 
sene evvel bu statüye talip olmuşuz, bu statüde men
faatimizi görmüşüz, tartışmışız ve anlaşmaya bağla
mışız, bir protokol yapmışız; yürümüş, yürümemiş, 
ama bu statüde yerimizin olduğunu kabul etmişiz, şim
di neden ondan döndük, ben onu anlamak istedim, 
neden acaba? 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Hükümet 
Programında var mıydı Sayın Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKİMEN 
(Devamla) — Beyefendi, Hükümet programı Anaya
sa değil Hükümet programında olan her şey, her za
man tahakkuk etmediği gibi, olmayan bir şey de gir
mez değil Hükümet neyi söylem işse programına o ilâ
ve edilmiştir. Taahhüt edilen ilave edilmiştir. Hükü
met programı ile beni burada nasıl ilzam edersiniz 
bu konuda. Alâkası yok.. 

BAŞKAN — Sayın İleri, lütfen yerinizden müda
hale etmeyin efendim. Konuşuluyor. Hükümet Prog
ramını okudunuz ve hep beraber dinledik, niçin soru 
yapıyorsunuz efendim? 

Buyurun efendim. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O zaman 

yoklardı onlar; dinlemediler. 
iBAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim, siz de müsaa

de buyurun efendim, ben cevaplıyorum. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O zaman 
yoklardı.. 

iBAŞKAN — Sayın Kara, Sayın Bakanın lütfen ko
nuşmasına izin verin de devam edelim efendim. 

Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN BRKMEN 

(Devamla) — Bir garip hali tespit etmeme izin verir 
misiniz? 

Şimdi, Türkiye, tam üyelik için bir irade izhar et
miş. Henüz müracaat etmemiş, irade izhar etmiş; ya-
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pacağım demektir o ve yapacağız inşallah. Yani, gay
ri ciddi değil, tekrar söylüyorum. Bir irade izhar etmiş; 
bunun karşısında, bizim Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna girmemizi istemeyen partönerlerimiz de telaşta, 
'burada benim siyasi rakiplerim de telaşta. Neden bu? 
Anlamıyorum.. 

HASAN ÎLDAN (Elazığ) — Çok başarılı olacak 
da ondan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Neden?.. Aynı telaş nasıl paylaşılıyor? 
Yani o diyor ki, «Türkiye gelmesin» Neden gelmesin? 
«Avantajlar elde edecek elde etmesin» veyahut «Yük-
olacak', olmasın» Ne hesap ediyorsa. «Gelmesin» di
yor. Bizimkiler de «Aman girmeyelim» diyor. Neden? 
«Yük olursak ya komşuya» 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Efendim, onlar des
tek olacak. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN BRKMEN 
(Devamla) — Tasası size mi düştü? Niye yük olalım? 
Ekonomik olarak ayakta kalalım da ondan sonra gire
lim Ondan sonra niye gireyim, ayakta kaldıktan son
ra? Yani, bir işbirliği içine gireceğim. Portekiz'in eko
nomisi benden ileri mi? ispanya'nın sıkıntıları yok mu? 
Yunanistan tam gelişmiş bir ülke mi? Niye kendimizi 
onlardan geri görüyoruz?.. Sebep ne? (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BESİM ÜSTÜNEL (istanbul) — Alkışla, o ka
dar kolay olsa., 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Borcu olmayan ülke var mı? Biliyor mu
sunuz Yunanistan'ın borcunun olup olmadığını? Çok 
istirham ederim. Yunanistan, gene bir sayın üye bu
rada söyledi; «10 milyon o, bu 50 milyon» İkisini ay
nı rakamda mukayese edemezsiniz ki. Türkiye'nin po
tansiyeli, iktisadi imkânları başka, Yunanistan'ın baş
ka. «Borcu varmış, harcı varmış» Borç var dîye bir 
hak kullanılmaz mı? Bunun bir alakası yok. Hiç bir 
alakası yok. Borcun bu hakkı kullanmakla alakası 
yok. Bir alakası yok; bu bir irade izharıdır, gerek An
kara Anlaşmasında, gerek Roma Anlaşmasında yeri 
olan bir haktır; bu hakkı kullanmayı düşündüğümüzü 
açıkladık ve bunu söyledim. Söylediğim, söylemedi
ğim laflar söylendi burada. Bu söylediğim bir laf.. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Teknis
yen raporları var mı Sayın Bakan. 

NACt GACIROĞLU (Erzurum) — Yeter, bir sus 
da dinleyelim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Beyefendi, anlaşılıyor ki, meseleyi.. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Soru so
ruyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın İleri, bırakın konuşmalarımız 
evvela bitsin efendim ve, imkân varsa tabii soru so
rulabilir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN BRKMEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, izin veriniz sorsunlar öğ
renmek ihtiyaçlarıdır, bilmiyorlar; ama biı vesile olur 
inşallah bunları kendilerine anlatırız. 

Teknisyen raporlarının da, bu kararın da bir alaka
sı yok. Bu şimdi bir iradenin izharıdır, bunun istika
nı etirideki görüşmelerimiz başlayacaktır ve elimizde 
raporlar vardır. Son iki ay içinde, gayet dikkatle yap
tığımız çalışmalar da vardır. Onlardan bir tanesini 
söyleyeyim, meselâ gümrük birliği konusu en çok tar
tışılan konudur. Gümrük birliğinden telâş edilir. Öy
lesine gümrük birliği telâşı yayılmış ki zihinlere, bir 
araştırma yaptırdım ben, baktım ki bizim ertelediğimiz, 
yani gümrük resimlerini almaya devam etmek kararın
da olduğumuz, indirimleri ertelediğimiz maddelerin 
çoğu zaten gümrük resminden muaf, 474 sayılı Ka
nundan muaf, teşvik tedbirleri sebebiyle muaf veyahut 
piyasa ihtiyacı dolayısıyla ithal politikası bakımından 
muaf bir seri mal sıralamışız. Bu mal üzerinde (a) 
maddesinde bu sene c/c 10 gümrük indirimi uygu
lamam lâzımdı; ama ben bunu uygulamıyorum di
yorum, halbuki o madde gümrük vergisinden muaf 
olarak giriyor. Türkiye'ye.-

İncelemelerin nerelere kadar gittiğini şuracıkta ifa
de etmek için söylüyorum ve geçmişte de incelemele
rin ne kadar sathi ve kaba çizgiler içinde kaldığına bir 
misal vermek istiyorum. 

Sayın Başkan, vaktim var değil mi?. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, buyurun. Ben 
hatırlatırım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Efendim, sayın grup sözcülerini dikkat
le dinledim, notlar da aldım Adalet Partisi Grup Söz
cüsünü anladım, Metin Toker'i iyi anladım ve hakika
ten meselen'in birçok noktalarına ışık tuttu, teşekkür ede
rim Sayın Akmandor'u da anladım, zaten araınız'daki 
farklar bellidir, NATO'ya taalluk eder, AET'ye taal
luk eder; fakat Milli Birlik Komitesi Sözcüsünü an
layamadım, kusura bakmayın Çok zorladım kendimi 
bazı şeyleri anladım; ama heyeti umumiyesini anlaya
madım. Onun için onu cevaplayamazsam anlayışsızlı
ğıma bağlasınlar. İnşallah bir başka türlü anlatan bir 
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arkadaşımla bunları görüşürüz, anlarım, o zaman ce
vap veririm 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O Milli 
Birlik Grubunun değil, Ahmet Yıldız'ın ifadesidir 
efendim 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Şimdi, Akman do r arkadaşım güzel bir 
girişten sonra, çok zarif bir üslup içinde iki partinin 
ayrı noktalarını ortaya koydu. Zaten biliyorduk. NA-
TO'ya «Evet, fakat» derseniz. Fransızlarda vardır 
«Oui, mais» (Evet, fakat) dersiniz, onu söylediniz, 
«Evet, fakat dediniz. Bilmediğimiz bir şey değildi, ce
vaplandıracak bir husus da yoktur. Yalnız, şunu söy
leyeyim, «NATO içinde tam bağımsız kalalım». NA
TO içinde bağımsız olmayan bir ülke ben bilmiyorum 
Bizim bağımsızlığımızın NATO ile ortadan kalktığı 
hususunda da herhangi bir bilgim yok. Zatıâliniz Mil
li Savunma Bakanlığı yaptınız, anlaşmayı gördünüz. 
Bağımsızlığımıza aykırı hükümler var idiyse, o za
man gereği yapılırdı herhalde. Görmemiş olacaksınız 
ki, şimdi temenni olarak söylediğinizi, o zaman izhar 
etmemişsiniz. 

TEMEL KİTAPÇI (Sivas) — Hatırlatıyor efen
dim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Evet, «NATO evet; fakat müdafaamız 
ulusal güvenlik doğrultusunda olsun» diyor Sayın Ak-
mandor. Başka türlü söyleyen var mı?.. Yok. NATO 
bir müdafaa sistemidir,, oraya bağlı olan, oradan ge
len mükellefiyetimiz bellidir; ama biz kendi müdafaa 
sistemimizi kendimiz oluşturmak imkânına ve hak
kına sahibiz Bunu malumu ilamda bilmem gerek var 
mı?.. Bu da ne için söylendi, bana bu da bir haşiv gi
bi geliyor. 

«NATO'ya büyük özveriler karşılığında girilmiş» 
falan, bunların üzerinde durmayalım. Çok çok söy
lenmiş, artık tartışma konusu olması değerini de kay
betmiş iddialar bunlar Onun için, izin verirseniz onla
rın üzerinde durmayacağım 

Ekonomik durum ve AET'ye ilişkin konular biraz 
evvel temas ettiğim noktalarla zannediyorum kısmen 
cevaplanmış olacaktır Şunu tekrar açıklamak isterim 
ki, bizim Avrupa Ekonomik Topluluğuyla münase
betlerimizi canlandırma isteğimizin sehebi, o camia ile 
münasebetlerimizin işlerliğini büyük ölçüde kaybet
miş olmasından ileri geliyordu Bu işlerliği kazandır
dıktan sonra, diğer gelişmeleri gene Ortaklık Konse
yi içinde yürüteceğimiz tabi id ir 
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Ekonomik program üzerindeki tenkitleri dinledik 
Bu da gene belli bir ekonomik konsepsiyonun netice
leridir, hükümleridir, peşin hükümleridir isterseniz, 
«Yabancı sermayeye aman ha açılmayın. Yabancı ser
maye gelir, sizi sömürür» Bunlar artık çok çok söy
lendi. Buna inanan var, inanmayan var. Bu yabancı 
sermayenin . ekonominin faktörü olarak zararlılığına 
veyahut hu sermayedar sınıfının kötü niyetliliğine 
bakarak yahut o biçimde düşünerek ekonomik müna
sebetlerde ve ekonomik kalkınmada bu faktörden eko
nomiyi mahrum etmenin caiz olmadığı görüşündeyiz 
biz. ıSiz dilediğiniz görüşü muhafaza edersiniz. Eko
nomiye sermaye lüzumlu 'bir faktördür, her faktör gi
bi, sermayenin de ekonomiye yarar verdiği, bazen ba
zı mahzurlarının izah edilmesi gerekebilir. Bu esası 
gözönünde tutarak, yabancı sermayenin Türkiye'ye ge
lişinde kendimizi ekonominin hizmetine girecek bir 
faktörden mahrum etmek pahasına bir suspicion (şüp
he) içinde, bir peşin hüküm içinde bulundurmamızı 
yerinde görmediğimi ifade etmek istiyorum. 

Evet, bu «Teslimiyetçi politika» deyimini maale
sef Akmandor'da kullandı. Ağır başlı bir politika ada
mının böyle anlamın! izah etmeden bir deyimi kullan
ması ve ulu orta suçlamaya gitmesi küçültücü bir sı
fatla muhataplarını karşı karşıya bırakması bence ken
disine yakışır bir hareket değildir. Kendisine yakıştı-
rıyorsa diyeceğim yok. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
'Bu soruların genel hatlarıyla cevaplandığını zan

nediyorum. Teferruata ait bazı sorular kalmışsa... 

BAŞKAN — Bir tane var. Bendeniz, Sayın Ba
kan zatıâlinize göndermiştim yazılı. Erdoğan Bakkal-
•başı'nın «Çifte tabiiyet» konusunda. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Evet. Onu da arz edeyim Sayın Başkan. 

Bu hususta hazırlanan kanun tasarısı Meclise su
nulmuştur. Bir kanun tasarısı hazırlamış Hükümet 
ve Meclise sunulmuştur. Zannediyorum, Meclisin 
Dışişleri Komisyonunda müzakere edilmektedir. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakanım, sürenizde böy
lece tamamlanmış oldu. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Hayır efendim bitmedi. İzin verirseniz 
şimdi ben daha Yunanistan ile Kıbrıs meselesini arz 
etmedim. Onu da sonraya bıraktık. 

'BAŞKAN — Şimdi efendim, şöyle anlaşalım o za
man : 19.30'da bugün çalışma saatimiz dolar İkinci 
oturum için... 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — 15 dakikada bitiririm. 

BAŞKAN — Hayır hayır, biter mi, yoksa izin 
alayım mı efendim Genel Kuruldan uzatma imkânı 
varsa. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
{Devamla) — Biter efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, her ihtimale karşı ben 
bir hususu ıttılaınıza arz edeyim. Sayın Bakanın ko
nuşması tamamlanıncaya kadar ve Dışişleri Bütçesini 
devam ederek bitirmek suretiyle müzakerelere deva
mı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Komşumuz Yunanistan ile aramızda süregelen 

çeşitli meseleler, bildiğiniz gibi özellikle Ege'ye iliş
kin konular etrafında düğümlenmektedir. Hemen be
lirteyim ki, bu meselelerin sorumlusu Türkiye değil
dir. Türkiye, liki ülke arasında bir dostluk ve barış 
dönemi açan Lozan Antlaşmasının hükümlerinin ko
runmasından yanadır. Ne var ki, Yunanistan bu den
geyi bozacak bir tutum içine girmiştir. 

İki ülke arasındaki sorunların kilit noktasını, Ege 
Kıta Sahanlığının sınırlandırılması teşkil etmektedir. 
Kıta sahanlığı sorunu, Yunanistan'ın Ege'de sınırsız 
haklar iddia etmesinin bir ürünüdür. Ancak konu, 
basit bir sınırlandırma sorunu da değildir. Ege, ken
disine has özellikleri olan, her iki ülkenin de tarih 
boyunca yararlandıkları bir denizdir. Her iki ülkenin 
de Ege'de eş önemde hakları vardır. Biz, bu hakları 
gözeten dengeli bir çözümden yanayız ve çözümün 
müzakereler yoluyla sağlanacağına inanıyoruz. Bu 
sdbeple ciddi, samimi, yapıcı ve anlamlı müzakere
lere taraftarız. Hakkaniyete uygun adil ve kalıcı bir 
çözüm istiyoruz. Yunanistan bu gerçekleri kabul et
tiğinde sorunların çözümü mümkün olacak, ayrıca 
Ege'de mevcut diğer meselelerin halledilmesi de im
kân dahiline girecektir. 

Ege'de Yunanistan'ın karasularını genişletmesini 
kesinlikle kabul edemeyiz. Bu, hiçbir Cumhuriyet 
(Hükümetinim kabul edebileceği bir durum değildir. 
Bu konudaki kararlılığımızdan hiç kimsenin kuşku
su olmamalıdır. Yunanistan'ın böyle bir harekete te
vessül etmesi, evvelce de müteaddit kereler belirtti
ğimiz gibi çatışma nedeni olacaktır. 

I Yunanistan'ın Doğu Ege adalarını milletlerarası 
I anlaşmalarla üslendiği taahhütlere aykırı olarak si-
I lahlandırmasına ve tahkim etmesine karşıyız. Hükü-
I met programında da hassasiyetle belirttiğimiz bu du-
I ruma bigâne kalamayacağımız tabiidir. 
I Türkiye, Yunanistan'ın NATO'nun askeri kana-
I dma geri dönmesine karşı değildir. Ancak, Türkiye 
I bunun için bir bedel ödemeyi kabul edemez. Ege, 
I Türkiye'nin savunması için hayati önemi haiz bir 
I alandır. Bölgenin savunulması, sorumluluğunun &a-
I dece Yunanistan'a bırakılması söz konusu olamaz. Bu 
1 bakımdan, tek yönlü yararlar sağlayan, Türkiye'nin 
I hiçbir zaman kabul etmediği 1974 öncesi sözde dü-
I zenlemeleri ihya edecek bir statüye dönülmesine rıza 
I göstermemiz mümkün değildir. Yunanistan'ın ve ko-
I nuyla ilgilenen müttefiklerimizin bu gerçeği artık gör-
I melerini ümit ve temenni ediyoruz. 
I Batı Trakya'daki soydaşlarımızın haklarına saygı 
I gösterilmesi de Yunanistan'ın Lozan Antlaşmasıyla 
I yüklendiği önemli bir mükellefiyettir. Yunanistan'ın 
I bu konudaki uygulamaları ise herkesin malumudur. 
I Son olarak, soydaşlarımıza ait arazileri çeşitli baha-
I nelerle kamulaştırma işlemlerine girişmesi, Yunanis-
J tan'ın soydaşlarımıza yönelik politikasını açıklıkla 
I ortaya koymaktadır. Gelişmeleri büyük bir hassasi-
I yetle izlemekte ve bu konuda da temaslarımızı sür-
I dürmekteyiz. 
I Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
I Hükümetimiz, Yunanistan'ın aramızda gerçek 

dostluk ilişkilerinin kurulmasından yanadır. Bu yön-
I de iyii niyetle çaba gösterilmektedir. Yunanistan'la 
I ilişkilerimizin düzeltilmesinin hem milli menfaatleri1 

I mize uygun olacağı, hem de bölge ve dünya barışma 
I katkıda bulunacağı bilinci içindeyiz. Kaldı k!i, Türkiye 
I ile Yunanistan'ın anlaşmaları için çok neden vardır. 
I İki ülke komşudur, güvenlik ihtiyaçları müşterektir. 
I Müşterek bir güvenlik sistemi içinde yer almışlardır. 

Bu itibarla, iki ülke arasında yakın dostluk ve işbir-
I ligi anlayışının ihya olunması zaruridir. Ancak, ger-
I çek dostluklar olup bittiler ve haksız kazançlar üze-
I rine oturtulamaz. Gerçek dostluk hedefine varılalbil-
I mesi karşılıklı anlayışla, yapıcı ruhla, hakkaniyeti gö-
I zeten tutumla mümkündür. Bu bir davranış ve inanış 
I meselesidir. Hedefe varılabilmesinin yolu da anlamlı 
I müzakerelerdir. Biz bu husutaki inancımızı kaybet-
I miş değiliz. Tüm bu nedenlerle Hükümetimiz, Dışiş

leri Bakanlıkları Genel Sekreteri arasındaki diyaloga 
I önem vermektedir. Genel Sekreterler 18 - 19 Şubat 
I 1980 tarihlerinde Ankara'da bir kere daha bir araya 
I geleceklerdir. 
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Sorulan sorular arasında bir de adalardaki mayın
lama meselesi vardı. Bu mayınlama işinin yeni olma
dığını arz etmek istiyorum. Yunanlılar adaları silah
landırmaya başladıklarından beri, yani 1963'lerden 
bu yana doğru, bilhassa 1974 Harekâtından sonra 
mayınlama işlerini de yapmaktadırlar. Son zamanlar
da bu bir vesileyle ortaya çıkmış yeni bir olay değil
dir. Her halükârda bu adaların silalhlandırılmasının 
anlaşmalara aykırı olduğu yolundaki çalışmalarımız 
ve müzakerelerimizde bu konuyu da dile getireceğiz 
ve değerlendireceğiz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Kıbrıs konusundaki gelişmeleri çeşitli vesilelerle 

ve ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklamış bulunuyorum. 
Bu açıklamalarımın da ortaya koymuş olacağı gibi 
Rum tarafı, halen iki toplumun hak ve çıkarlarını gö
zeten bir çözüm aramak yerine, Kıbrıs sorununu en-
ternasyonalize etmenin ve bu yoldan Adanın tama
mına hâkim olmanın gayreti içindedir. 

Rum tarafının davranışları, 19 Mayıs 1979 tarihli 
Denktaş - Kipriyanu Anlaşmasına açıkça aykırı düş
mektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul 
edilen son karar, sadece tek yanlı, gerçeklere ters dü
şen geçersiz bir belge olmakla kalmayıp, iki toplum 
arasındaki ilişkileri gerğinleştirici ve bir anlaşmaya 
varılmasını güçleştirici niteliktedir. Rumların olum
suz tutumlarına rağmen Türkiye, toplumlararası gö
rüşmelerin Adada barışçı bir çözüm bulunması için 
en iyi yol olduğu inancını korumaktadır. Ancak, bu 
inanç yanlış yorumlanmamalıdır. Türkiye'nin Rum 
tarafının kısır politikasına alet olabilecek bir görüşme 
sürecini desteklemesi beklenemez. Rum tarafı bu ger
çeği anladığında ve Adada gerçekçi bir düzenin ku
rulması için görüşmelere yanaştığınızda Kıbrıs'ta çö
züm yolu açılmış olacaktır. 

Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, 
toplumlararası görüşmeleri yeniden başlatmak üzere 
giriştiği teşebbüse de değinmek istiyorum. Kıbrıs 
Türk Federe Devletinin esasta olumlu karşıladığı bu 
girişimin görüşmeleri gerçekçi ve yapıcı bir düzey 
üzerinde başlatmaya muvaffak olması en halisane di
leğimizdir. Görüşmeleri başlatmak için evvelce mu
tabık kalınmış noktaların yeniden münakaşasının açıl
masının yararlı olmadığına inanıyoruz. 

Huzurunuzda, Türkiye'nin Kıbrıs politikasının te
mel ilkelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bu 
vesileyle bir kere daha vurgulamak istiyorum. Tür
kiye, Adada iki ulusal toplumun yanyana ve güven 
içinde yaşayabileceği bir düzen kurulmasından ya

nadır. Böyle bir düzen ancak iki toplumlu ve ikii böl
geli bir federasyon çerçevesinde gerçekleştirebilir. 
Rumlar uzun zamandır Türk toplumuna çok yönlü 
bir ekonomik ve idari abluka uygulamaya çalışmak
tadırlar. Bu suretle iktisaden zayıflatacakları Türk 
toplumuna kendi çözüm şartlarını kabul ettirmeyi 
ummaktadırlar. Türk toplumu Barış Harekâtıyla ka
zandığı güvenlik ortamım ekonomik gelişmesi ile sağ
lamlaştırması gerektiğinin bilinci içindedir. Hüküme
timiz de Kıbrıs Türk toplumunun varlığını güçlü bir 
şekilde sürdürmesinin sağlam bir ekonomik yapıya 
kavuşturulması ile mümkün olacağı inancındadır. Bu 
amaçla Hükümetimiz Kıbrıs Türk toplumuna bu 
alanda yardımcı olmaya devam edecektir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Son söz Sayın Ahmet Tahtakılıç'ta. 
'Buyurunuz efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 
Dış politika konusunda Senatomuzda hakikaten 

kapsamlı, anlamlı ve sorunların ortaya konmasına 
olanak veren bir görüşme bana kadar gelmiştir. Son 
söz .sahibi parlamenter olarak Bakanın takip ettiği 
konuşma sırası ile değişik bazı görüşlerimi müsaade 
ederseriiz arz edeceğim. 

Sayın arkadaşlar; 
Sayın Bakan evela dışarıda görevli temsilci arka

daşlarımıza, her arkadaş gibi yapılan tecavüzleri kı
nadı. Bunlar menfurdur. Bir kelimeyi Bakan ciddiye
ti ile söyledi: «Kaldı ki, ortaya sürülen sebeplerde de 
haklılık yoktur» dedi. Ben kendilerinden bir ricada 
bulunuyorum. Aleyhimizde meydana gelen propagan
da havasını dağıtmak için Dışişleri Bakanlığının arşiv
lerine inilmesini, tarihi gerçeklerin bilinmesini, Dışiş
leri elemanları ve Devlet kuruluşları tarafından aley
himize yaratılan haklı bir intikammış gibi gösterilen 
havanın, bilakis haksız bir kinin, kan davasının sü
rülmesi olduğunu dünya kamuoyuna açıklamak ola
naklarının bulunmasını kendisinden rica ediyorum. 

Yusuf Kemal Tengerşek'in Talât Paşa tarafından 
memur edilerek hazırladığı Adana yöresine ait bir 
rapor vardır. Tarih Kurumunda değişik birtakım ha
tıralar vardır. Bütün bu anılar, Türk toplumunun o 
günlerde nasıl içeriden kundaklandığını, kundakla
nanların bugünkü intikam davasında olan insanların 
ataları olduğunu gerçek bir şekilde ortaya koymak 
olanağı bulunacaktır. Bunun ulusal bir borç olarak 
yerine getirilmesini Hükümetten ve Sayın Bakandan 
rica ediyorum. 
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!Bu konuya değinmişken arşıiv konusunu, 30 küsur 
yıldır Parlamento hayatımda Dışişlerimiz için çok 
önemli bir konu saydığımı açıkladım; fakat arşiv ko
nusunun Dışişleri Bakanlığında bu derecede önemli 
olduğunu kabul edemiyorum. Arşiv Dışişlerinde o de
rece önemlidir ki; eğer Dışişlerinden, Kurtuluş Sa
vaşından sonra meydana gelen olaylardaki arşivler, 
bütün görevlilere açıkça aydınlatılmış olsaydı, mesela 
Bakanın şimdi yakındığı Garbi Trakya'daki soydaş
larımıza yapılan işkencelerin 1926'da bizzat Atatürk'e 
götürülen bir şifrenin altında, Atatürk'ün yazısı ile 
bir işaret vardır, «Mukabele - bi -1 - misi yapacağız» 

Demek ki, bizim dış politika hayatımızda eksiği
miz, Kurtuluş Savaşından bu yana Garbi Trakya'da 
soydaşlarımızı âdeta heyelana tabi tutmak politika
sını ellerindek'i geçim imkânlarını kendilerine mahsus 
metotlarla ellerinden almak imkânlarına karşı ger
çekçi, olumlu, bir politika takip etmemizin etkisi var
dır. Sayın Bakandan bu geçmişin incelenerek bu tel
grafın bulunmasını rica ediyorum. «Mukabele - bi -1 -
misi yapacağınızı» dediğiniz andan itibaren... Yunan
lıların Enosis politikasının en hassas noktası İstanbul' 
daki, Türkiye'deki varlıklarım muhafaza etmektir. 
Mesela hiçbir arkadaş bilmez; Sayın İleri Arkadaşımın 
seçim bölgesi olan Niğde'de daha Kurtuluş Savaşı 
içerisinde bile Konya ve Havalisi Metrepoliti diye 
siyasi unvan taşıyan mevkiler muhafaza edilmiş ve 
Türkiye bu gerçekler karşısında tarihi gerçekleri iyice 
yakalayamadığı için gerekli müdafaa yapamamıştır. 
Bundan sonra bu durumun devam etmesini rica ede
rim. 

Arşiv konusunda ortaya koyacağım ikinci mese
le şu : 

Dışişleri Bakanlığımızın arşiv konusundan sonra 
seminer çalışmasına ihtiyacı vardır. Bu seminer çalış
ması da gereği gibi yapılırsa genç kuşaklar, bu değer
li arkadaşlar, bütün bu gerçekleri b'ilerek, dış ülke
lerde Ankara'dan talimat bekleyen, kulağını, Anka
ra'ya vermiş temsilciler olarak değil, bütün tarihi ger
çekleri ve Hükümet politikasını ellerinde tutan insan
lar olarak, gereği gibi vazife yaparlar. Bir somut ör
nekle size kaygımı açıklayacağım. O somut örnek şu. 

Tarihte bir zaman, geçmişte, Polonya ile Güven
lik Konseyi Geçici Üyeliğine yarışa giriştik. NATO 
müttefiklerimiz bize oy vermediler. İş işten geçtikten 
sonra zamanın Dışişleri Bakanı New - York'a gitti, 
maalesef dışarıdaki büyükelçilerimizden bir kısmı bu 
zıtlığı, bu çelişkiyi hükümetleri ziyaret ederek ortaya 
koyma imkânını bulamadüar. 

Demek ki, dış politika öyle bir günde gerçekleş
tirilmiyor. İşte Dışişleri Bakanlığı Teşkilatı bütün bu 
bilgilerle, arşivle, seminer çalışmaları 'ile ve enerjik 
temsil politikası ile hareket ederlerse dış politikamız 
dünya ölçüsünde itibar kazanır. 

Bu konuyu bitirmeden propaganda konusuna ge
çeceğim : 

Arkadaşlar; 
Şu iyi niyet heyetlerinden falan artık dünya 

vazgeçmiştir. İyi niyet heyeti elçiliktir, elçilik. O hal
de Çalış arkadaşımın dediği gibi Türkiye devlet ha
yatında bütün temsil yetkisini dünya diplomasisinin 
tanıdığı elçilikler çerçevesinde toplar, biz dinamik bir 
çalışmaya girersek propagandamızda muvaffak olu
ruz. 

Örneğin; değerli arkadaşım Besim Üstünel'in açık
ladığı Cezayir olayına Mecliste dinlediğimiz Burgi'ba' 
nın nutku da ilave edilmek lazımdır. Geldi; hakare-
tamiz bir konuşma yaptı. Çünkü siz, milletlerin istik
laline, toprak bütünlüğüne, egemenliğine savaş açmış 
millet; biz egemenlik davası, özgürlük davası güttü
ğümüz zaman bizim yanımızda olmadınız, diye. Bu 
gerçekleri o kadar 'bilmelidir kıi bu kuşaklar, Türk 
Devleti, bundan sonra biz artık ulusal politikamızın 
çizgilerini çizerek, o çizgiler şudur : Bir ulusal politi
ka üç anaunsurdan oluşur; halkın benimsediği, sa
vunduğu politika. Bizim politikamız neye dayanıyor?.. 
Yurt savunmasına ve barışa. Türk halkı kadar yurt 
savunmasında örnek vermiş ikinci bir ulus yok. Türk 
halkı kadar barıştan netice almış bir halk yok. İşte 
maddi neticesi belli. 1927 nüfus sayımında 13 milyon, 
bugünkü nüfusumuzun 50 milyona ulaştığı hakkında 
şüphe yek. Artık öksüz çocuklar diyarı olmaktan Tür
kiye kurtuldu ve birtakım yeni gelişen sancılar içeri
sinde olsa dahi. yeni atılımlara dönüşmek imkânım 
buldu. 

O halde, çok rica ediyorum, bu ulusal politikada 
evvela halkı iyi dinlemek lazım. İki; Parlamentoya 
dayanırsa ulusal politika vafdır. Türk politikasını Par
lamentoya dayandırmanın tek çaresi, dış politikaya 
ait bütün sorunların Parlamentoda müzakere edilme
sini, görüşülmesini sağlamak ve Parlamento Dışiş
leri Komisyonuna da kişilik kazandırarak. O da bi
zini kabahatimiz, Mecliste Dışişleri Komisyonu üye
leri gelip burada parti sözcüsü oluyorlar. Parlamen
toya bağlı Dışişleri Komisyonu Parlamentoya bağlı 
olarak çalışır. Hepiniz görüyorsunuz; Amerika'yı alâ
kadar herhangi bir ciddi sorun ortaya çıktığı zaman, 
Hükümetten sonra yalnız Senato Dışişleri Komisyo
nu söz sahibi olarak ortaya çıkıyor. 
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Bilhassa Bakandan; kişiliğine, kültürüne güven
diğim Bakandan bir ricam var. Hükümet dış politika
sını Parlamentoya dayandırmazsa, burada en sert eleş
tirilerin yapılmasına imkân sağlamazsa, dışarıda za
yıf oluruz. 

Ben şimdi müsaade ederseniz, «Teslimiyet» keli
mesi üzerinde hassasiyet gösterdim. Kelimeyi değiş
tirelim. «Uydu» diyelim, «Bağımlı» diyelim; ama ger
çek bu. 

Tarihten size bir misal vereyim. Araç'lı şair Daimî 
Babıâli politikasının İngiliz siyasetine uydu haline gel
diği zaman eline sazını alıyor : 

«.İngiliz kavmine ettiler biat, 
Emrü nehy bilen azdan az kaldı.» diyor. 
O halde biat etmek, öyle isteyerek olmaz; siya

setin gereği. 1940'lı senelerde bir önerge verdim, he
sap ettik, 48 milyon dolar bize NATO çerçevesinde 
Amerika'nın yaptığı yardımdır. Bunun da bir kısmı 
hibe, bir kısmı tiraj hakkı, bir kısmı da yardım, 48 
milyon dolarla biz NATO'nun NATO savunması
nın en hassas yerinde 500 bin. kişilik ordu gücüyle 
savunma hazırlığı içinde bulunacağız, Kuzey Atlan
tik Anlaşmasında yazılacak, «Karşılıklı her türlü 
yardım yapılacak» diye, bizim hissemiz 48 milyon 
dolar... 

Arkadaşlar; 
Bu önergemin karşısına ilk çıkan zamanın Dışiş

leri Bakanı Prof. Necmettin Sadak oldu. «Aman 
Amerika'ya gidiyoruz..» dedi. 

Efendim, Amerika'ya giderken, «Meclisimiz bu 
yardımı kabul etmez.» demek hakkını kazanın. 

Onun için Türkiye'de değişecek bir tek şey var; 
Hükümetin dış politikada özellikle Parlamentoya en 
az bir anonim şirketinin idare meclisine dayandığı 
kadar dayanması lazımdır. Bu, bir anlayış meselesi
dir. «Teslimiyeti» şimdi değiştirdik, «Uyduluk» de
dik. 

Arkadaşlar: 
İkili anlaşmaların ne olduğunu çözebildik mi?.. 
Amerikalı kişilerin özel adli takibata uğramasını 

çözebildik mi?.. Hükümet ayırmadan söylüyorum; 
çözemedik. Çünkü, Amerika'ya bağlı uydu politika
sı takip ettik. Hatta hatta, bunu o takririmde şöyle 
ifade etmiştim : «Rica ediyorum sizden, Türk dış 
politikası yardıma bağlı değildir.» diye birinci satıra 
yazdım ve bunu bütün dış ilişkilerimizin temeli ola
rak kabul etmenizi rica ederim, Türk dış politikası 
yardıma bağlı değildir. 

Sayın Bakandan bir ricam var... 
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, yalnız sürenizin 

dolduğunu hatırlatayım. Ona göre toparlarsanız 
memnun olurum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla)' — Hoşgörü 
göstermez misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, gayet tabii. Yalnız süre
nizin dolduğunu hatırlatıyorum. Yoksa aksi bir id
diada bulunmadım. Şu saatten sonra takdir sizin, ta
biatıyla. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efendim, 
temel saydığım bir - iki konuyu daha kısaca satırbaş
larıyla ifade edeyim. 

Şimdi arkadaşlar; 
Demek ki, Türk dış politikasının ulusal olabil

mesi için yardıma bağlılıktan kesin kes çözülmesi 
lâzım, 

Ne yapalım, Atlantik Anlaşmasının 3 ncü mad
desinde «Karşılıklı her türlü yardımı yapar.» diye 
yazmış. Ne yaptı Amerika bize yardım olarak?.. 
Amborga koydu, ambargo. Hem ne zaman?.. En na
zik bir zamanda ambargo koydu. Yunanistan bize 
ne zaman kafa tuttu?.. Güzel İzmir'imizde Türk 
Bayrağı ile Yunan bayrağının NATO Karargâhında 
yan yana asıldığı zaman bize mesele çıkardı. 

Hemen geçiyorum Türk - Yunan politikasına. 

Arkadaşlar; 
Türk - Yunan politikasını çok iyi bilmek lâzım. 

Atina'da İzmir'in işgalini «Cihadı Mukaddes» ilan 
eden Hiristos Tomos'un heykeli dikilmiştir. Hem ne 
zaman?.. Yunanlılarla NATO çerçevesinde ortak ol
duğumuz zaman. Maalesef biz, tabii arşivsiz, bu nevi 
olayların nereye vardığını hesap etmeden dış politi
kamızı yürüttüğümüz için, bu hadise karşısında bir 
reaksiyon gösteremedik. Hiristos Tomos İzmir Met
ropolitidir. İzmir'in işgalini «Cihadı Mukaddes» diye 
ilan etmiştir. 

Onun için Sayın Bakan; ben de her şeyi dinle
dim, Ahmet Yıldız'ın burada bir doğru sözü var, 
ben onu anladım, müsaade ederseniz söyleyeyim. 

Yunanlılarla ilişkilerimizi toptan ortaya koyma
dan meselenin içinden çıkılamaz. Çünkü sebep şu : 
Yunanlılar bizi dünya içinde küçük düşürmek, güç 
mevkide bulundurmak politikası takip etmişlerdir 
daima. Batı Trakya'yı söyledim. Affedersiniz, Ada
lar meselesini de Sayın Bakan söyledi, kıta sahan
lığı... Arkadaşlar, rica ederim, tarihi tetkik ediniz, 
eski Yunan tarihçilerini okuyunuz... 
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BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, sizin maziniz o 
kadar derin ki, inanıyorum onu buraya sığdırma 
olanağı yok, hele hele bu saatten sonra. İzin verir
seniz kısa bitirelim bunu efendim. (Gülüşmeler, al
kışlar) 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bağlaya
yım efendim, bağlayayım. 

Şimdi arkadaşlar, iki cümle ile bağlayacağım. 

Sayın Bakan arkadaşım Ortak Pazar konusunda 
yanlış bir noktadadır. Besim Üstünel arkadaşım, bu
günkü davanın geçmişte olduğu gibi, petrol üzerine 
dayalı olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Eğer, bi
ze Amerika'dan sıcak ses geldiyse, NATO'dan sıcak 
ses geldiyse, Ortak Pazar'dan «Yapacağız, yardım 
edeceğiz» diye sesler geldiyse, kara gözümüzden, 
kara kaşımızdan değil, bütün bunlar petrolün savun
masındaki haiz olduğumuz güçten ileri geliyor. On
lar bizi kendi yönlerinde kullanmak istiyor. Müsaa
de ederseniz, Ortak Pazar da gerçekçi değildir Sa
yın Bakan, söylediğiniz sözler; kendiniz geçmişte bu 
ekonomik işler üzerinde de sorumluluk almışınızdır, 
gerçekçi değildir. «Efendim ben bu sene irade izhar 
edeyim..» 

Arkadaşlar; 
İngiltere çeşitli halk oyuna müracaat etmeler aşa^ 

masırida; çünkü kolay değildir. Avrupa'nın 20 nci 
Yüzyılda serbest ekonomi, şarjit ekonomisiyle zen
gin olmuş memleketleriyle bizim ekonomimizi Or
tak Pazar'la bir günde, beş günde birleştirmek müm
kün değildir. Geçiş devrini bile faydalı kılamadık. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Tahta-
Kilıç. 

Sayın üyeler, Dışişleri Bakanlığı Bütçe Kanunu 
tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 415 437 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul e'denler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Dış politikanın yürütülmesi 835 168 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kaibul e'denler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

112 Dış temsil görevlerinin yürü
tülmesi 2 083 809 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Ka'bül edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 323 212 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kaibul e'denler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; böylece Dışişleri Ba'kanlığı 1980 yı'lı 
Bütçe Kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun eferfdim. 

Sayın üyeler; 35 nci Birleşim 2 nci Oturum çalış
maları bitm'iştir. Bu akşam saat 20.30'da toplanmak 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.50 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkan/ekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S, Ü) 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimin Üçüncü Oturumı nu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

C) GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANLIĞI BÜTÇESİ: 

5. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1 /343; C. Sena
tosu : 1/677) (S. Sayısı : 977) 

BAŞKAN — Program gereği Gıda - Tarım ve Hay
vand ık Bakanlığı ve Devlöt Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü bütçelerinin görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Sayın Bakan ve Komisyon hazırlar. 
Sayın üyeler; 
Grupları adına ve şahısları adına söz isteyen sayın 

üyeleri bilgilerinize sunuyorum. Adalet Partisi Gruibu 
adına Sayın Orhan Özen, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına Sayın Cemil Çeçan. 

Kişisel olarak Sayın Kâmil Karavelioğlu, Sayın 
Akıp Aksaç, Sayın Ahmet Tahtakılıç, Sayın Sabahattin 
Savcı, Sayın Ahmet Remzi Hatip. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Orhan Özen. 
Buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA ORHAN ÖZEN (Erzincan) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri Tarım Bakanlığının güzide mensupları; hepi
nizi şahsım ve grubum adına en derin hürmetlerimle 
selamlarım. 

Adalet Partisi Grubu adına Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı bütçesi hakkındaki görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Dünya nüfusuna paralel olarak hızla artan Türkiye 
nüfusu karşısında, düzenli bir şekilde beslenmenin ne 
derece önem kazandığı izahtan varestedir. 

(1) 949 S. Sayılı basmayan 3 .2.1980 tarihli 28 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Dünyanın birçok geri kalmış ülkeleri açlık teh
likesi ile karşı karşıyadır. Bu tehlikenin giderek arta
cağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Türkiye, bu 
açıdan oldukça şanslı bir ülke durumundadır. Bugün 
Türkiye gıda üretimi yönünden kendisine kâfi gelen 
yedi ülkeden biri durumundadır. Dünya milletlerinin 
genel yapısı karşısında, umarız ki 5 -10 sene sonra 
Ibuğday üreten memleketler petrol üreten memleket
lerden daha üstün seviyeye geleceklerdir. 

Nüfusumuzun yaklaşık c/c 57'si geçimini tarımdan 
temin etmekte, milli gelirimizin % 25'i ise tarımsal 
üretimden sağlanmaktadır. Toplam ihracatımızın 
%60 - 65'ni tarım ürünleri teşkil etmektedir. 

Türkiye bir yandan sanayileşmeye önem ve hır. 
verirken, bir yandan da tarıma gereken önemi vermeli, 
üretimi artırmak için her türlü tedbire başvurmalıdır. 
Türkiye'nin ekilebilir arazisi mahduttur. Ekilebilen 
arazi miktarını genişletmek imkânsız olduğuna göre. 
mevcut toprakları mümkün mertebe fazla verim elde 
edecek şekilde işletmek mecburiyeti vardır. Aksine. 
mevcutlar, toprak kaymaları yüzünden azalma tema
yülü göstermektedir. 

Türkiye evvelemirde 8,5 milyon hektar .sulanabi
lir arazi potansiyelinin büyük bir kısmını sulamak 
mecburiyetindedir. Halen sulanan arazi miktarı 2,6 
milyon hektar civarındadır. Sulanabilir arazinin ta
mamına yakınının sulanması için Tarım Bakanlığı, 
Devlet Su İşleri, Topraksu vesa'ir ilgili kuruluşlar 
koordineli ve planlı bir şekilde yoğun bir çalışma için
ce olmalıdır. Sulama, bitkisel üretimde ürün çeşitlili
ğinin temini, verim artışının sağlanması Ve rotasyon 
için etkin bir vasıtadır. 

Bitkisel üretimin artırılmasında, kimyevi gübre kul
lanımının etkisi büyüktür. Bu nedenle kimyevi gübre 
planlı dönem içinde tüketiminde en hızlı gelişme gö
rülen bir madde olmuştur. 

Gübre kullanımı 1963 yılma oranla 15 misli ar
tarak 1977 yılında 6.5 milyon tona ulaşmış, 1980 yı-
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lında ise 9,2 milyon ton gübre kullanımı programlan
mış bulunmaktadır. Bunun 4,8 milyon tonu azotlu, 
4,4 milyon tonu fosforlu ve 40 bin tonu da potaslı 
gübredir. Bakanlığın Türk çiftçisine daha müsait şart
larla ve i&ıtediği mi'ktarda gübrenin verilmesi için ça
lışmalara başladığı memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Tarımda birim alanından alınan verimi artırıcı gir
dilerin en önemlisi şüphesiz tohumdur. Bölgenin yeri 
çeşitleri ile ithal edilen çeşitler arasında 'bölge şartları
na en uygun çeşitler belirlenerek çalışmalar yapılmalı, 
tohumlar zamanında ve uygun fiyatlarla üreticiye ve 
çiftçiye dağıtılmalıdır. 

Memleketimizin tarımı planlı dönemde sağlanan 
önemii gelişmelere rağmen, istenilen makineleşme de
recesine henüz ulaşamamıştır. Memleketimizin trak-
'tör ve diğer ziraat alet ve makine ihtiyacı henüz ih
tiyaca cevap verecek miktardan fazladır. Türk çiftçi
sinin yılda 100 bin traktöre ihtiyacı bulunmasına rağ
men, bu miktarın ancak % 25 ve % 40'ı karşılanabil
mektedir. 1978 yılı içinde 25 bin adöt traktör 203 ad&-: 
biçer - döver dağıtılmış, 1979 yılınlda bu miktar ancak 
40 bine yükseltilebilmiş, biçer - döver ise 1 200 adette 
'kalmıştır. Yurt için traktör talebinin tamamının yerli 
üretimle karşılanması en büyük dileğimizdir. Tarım 
Bakanlığının bu hususta azimli ve kararlı olması gru-
bumuzca memnuniyetle karşılanmaktadır. 

Üreticilerin damızlık fidan ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere Bakanlık bünyesinde fidan ve fide yetişitiri'Ime-
sine büyük önem verilmeli, üreticiye müsait şartlarla 
dağıtılmalıdır. Üreticiye dağıtılan fidan ve fidelerin 
iklim şartlarına toprağın özelliğine göre ilmi esaslar 
dahilinde kullanılmaları sağlanmalı, bu hususta üre
ticiye azami ölçülerde yardımcı olunmalıdır. 

Halihazırda tarım sektörüne ayrılan krediler, kre
di ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Bunun için 1980 
yılı plasman programının çiftçilerimizin gerçek ihti
yaçlarına cevap verecek ve tarımda gerekli büyük atı
lımları teşvik edecek bir seviyede olmasına çalışıl-
maldıır. 

Tarım Ba'kanlığının TC Ziraat Bankası ile yürü
tülen müşterek program çerçevesinde her yıl daha 
çok zirai kredi uygulamasına geçmesini ta'kdirle kar
şılıyoruz. Bununla beraber üreticiye verilecek olan 
tarım kredilerinin maksada uygun olarak kullanılma
ları dikkatle takip edilmeli, alınan kredilerin başka 
ve lüzumsuz şeylerde harcanmaması için azami dik
kat sarf edilmelidir. 

Tarım politikasının amacı: Bitkisel ve hayvansal 
üretimin genel ekonomik politikası içinde enflasyona 

\ sebep olmayacak bir seviyede tutulması, çiftçinin ha-
! yat standardının ve gelirinin yükseltilmesi, tarımsal 
I teknolojinin çiftçiye öğretilmesi, artan nüfusa göre 
| üretimin ayarlanması, halkın dengeli bir şekilde bes-
| lenmesinin temini, tarımsal sanayinin hammadde ih-
! tiyacının karşılanması, dış pazarlama ihtiyacı bulu-
| nan standart ve kaliteli ürünlerin yetiştirilmesi olmah-
| dır. 
I Zirai üretim hizmetleri ile memleketimizin tarım

sal üretiminin artırılması, kalitenin mükemmelleşti-
rilmesi, ihracata dönük tarımsal ürünlerin çoğaltıl
ması, bitkisel ve hayvansal gıda ve yem ihtiyacının 
karşılanabilmesi için gerekli olan damızlıkların yetiş
tirilmesi sağlanmalıdır. 

Nüfusun hızlı artışı ve fert başına düşen gelir 
seviyesinin yükselmesi, hayvansal protein talebini ar
tırmaktadır. Hayvancılığımızda ıslah, bakım, besle
me, salgın hastalık ve parazitlerle mücadele ve pa
zarlama imkânlarının sınırlı oluşu, hayvansal üreti
min gelişmesini engelleyen başlıca faktörlerdir. 

Halkın dengeli şekilde beslenmesi, sanayi için 
hammadde temini, hayvansal ürün ihracatı gelirin 
artırılması ile tarımda istihdam meselelerinin çözü
mü için hayvancılığın geliştirilmesi zaruridir. 

Ekonomik bir varlık olan hayvanlarımız, gerek 
yetiştirilmesinde, gerek verimlerinin artırılmasında, 
ürünlerinin kalitesinin iyileştirilmesinde hastalıklar 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu hastalıklar yalnız hay
van sağlığını etkilemekte kalmamakta, aynı zamanda 
hayvan ve hayvansal ürünlerimizin ihracatında da 
büyük bir engel teşkil etmektedir. 

Yurdumuzda hayvan ürünleri ve verim düşüklü
ğü nedeniyle ekonomik zararlar, doğrudan hayvan 
hayvan hastalıklarına karşı savaş hizmetleri verilen 
İmkânlar ölçüsünde ve 1234 sayılı Hayvan Sağlık 
Zabıtası Kanunu esaslarına göre yürütülmekteddr. 
Yurdun çeşitli bölgelerine dağılmış bulunan veteri
ner kontrol ve araştırma enstitüleri ile bölge labora
tuarlarında bölgelerin hayvan hastalıkları, enfeksi
yonları, paraziter inazyonlan bu yönde yapılan araş
tırmalar sonunda tespit edilmektedir. Aynı zamanda 
bu kurumlarda üretilen her çeşit aşı, serum, biyolojik 
madde ve kimyevi maddelerle tespit edilen hayvan 
hastalıklarına karşı korunma sağlanmaktadır. 

Yurtta büyük ekonomik zararlara sebep olan şar
bon, şap, çiçek, yanıkara, entenetoksemi, hemoro-
jik septisemi gibi salgın hastalıklara karşı koruyucu 
aşılamalar yapılmaktadır. Ayrıca paraziter hastalık
lara karşı koruyucu olarak gerekli ilaçlamalar yay-
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gın bir şekilde uygulanmaktadır. Bakanlığın bu faali
yetlerini grubumuz olarak takdirle karşılıyoruz. 

Hayvan ıslahında suni ve tabii tohumlama yo
luyla melezleme çalışmalarına hız verilmelidir. 

Bu amaçla Bakanlığın çeşitli bölgelerde bulunan 
122 adet sun'i tohumlama laboratuvarı, 34 adet ta
bii tohumlama laboratuvarı ayrıca koç, teke depo
ları açmasını yine takdirle karşılıyoruz. 

(Kaba ve keşif yem üretiminin yeter derecede ulaş
ması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca Bakan
lıkça sözleşmeli çayır - mera yem bitkileri tohum
luk çalışmalarına hız verilmelidir. 

Et ihtiyacının giderek artması ve talebin karşılan
masında zaman zaman darboğazların ortaya çıkması 
sebebiyle, besicilik çalışmaları üzerinde önemle du
rulmalıdır. Üreticiye verilen besi kredilerinin esasla
rı yeniden tespit edilmeli ve kontrola tabi tutulma
lıdır. 

Devlet olarak besicinin elinden tutmak mecburi
yeti vardır.. Vatandaşın beslediği kesim hayvanları
nın beklemeden ve zararına sebep olmayacak şekilde 
kombinalar tarafından satın alınması gerekmektedir. 

Memleketimizde 01 ve A22 tipi şap vakalarına 
her yıl değişik sayıda yurdun muhtelif yerlerinde 
rastlanmaktadır. Ancak uygulanan çevre aşılamaları 
dolayısıyla geniş sahalara yayılma jmkânı vermeden, 
çıktıkları yerlerde kontrol altına alınmasına çalışıl
malıdır. 

Yurdun çeşitli yerlerine dağılmış bulunan 23 adet 
hayvan hastane ve dispanserlerinin sayıları imkân 
nispetünde artırılmaya çalışılmalıdır. 

Milli ekonomimizde önemli bir yer işgal eden pa
muktan takriben 300 bin aile geçimini temin etmekte
dir. Yan ürünler üle birlikte pamuk, milli ekonomiye 
20 milyar lira civarında katkıda bulunmaktadır. Bu
gün dünyada pamuk üreten ülkeler arasında ülkemiz 
pamuk ekiminde 6 ncı, üretiminde 6 ncı ve ihracatta 
ise 3 ncü sırayı almakta ve hektara lif verimi itibariy
le 500 bin hektardan yukarı ekim yapan memleket
ler arasında likinci gelmektedir. 

Pamuk üretimimiz 1937 yılına göre on misli ar
tış kaydetmiştir. 

Hektara lif verimi son yıllarda 800 kg.'a kadar 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenle, pamuk çiftçilerinin ve çırçır fabrika
larının ihtiyacı olan gübre, tohum, ilaç, kredi, âlet ve 
makine temini hususunda yol göstermek ve dışarıdan 
temin edilerek pamukla ilgili makine ve yedek parça 
(ithali hususunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. 

Memleketimiz, iç sular, kıyı suları ve açık deniz 
balıkçılığı imkânlarının genişliği sebebiyle büyük bir 
su ürünleri üretim potansiyeline sahiptir. 

Ancak modern teknolojiye uygun olarak balık 
kaynaklarının araştırılmaması, aramaya dayanan bir 
avlanım sistemi yeterli ölçüler içerisinde genişletilme-
mesi, bunun yanında 'kıyı ve iç sularımızda avlanma
nın gelişigüzel yapılması, modern teknolojilere uy
gun olarak yapılmaması bu büyük potansiyelin değer
lendirilmesi ni engellemektedir. 

Böylece beslenmede hayvani protein kaynağı ola
rak önemi büyük olan su ürünleri üretimi istenilen 
düzeye çıkarılamamaktadır. 

Bakanlığın, denizlerimizde ve iç sularımızda var 
olan su ürünlerimizin stok çalışmalarına başlaması, 
ayrıca ekonomik değere haiz su ürünlerinin üretimi 
artırmak için yetiştiriciliğe ve suni üreticiliğe yönelik 
çalışmaları takdire şayandır. 

Bu cümleden olmak üzere, yürütülen ve uygulan
masına başlanacak önemli projeler vardır. 

1. Bafra Lagün gölleri, Bafra gölünün liimnolo-
jik ve Hidrobiyolojik özelliklerinin tespiti projesi. 

2. Mersin Balığı Suni Üreticiliği Projesi. 
3. Karadeniz Balıkçılığının Geliştirilmesi Projesi. 
4. Ege Bölgesinde Karides ve Çupra Yetiştirici

liği Projesi. 
•5. Eğridir Gölündeki Karavitler Üzerine Araş

tırma Projesi. 
Bunlar ve bunlara benzer projelerin bir an evvel 

gerçekleştirilmesi en büyük dileğimizdir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında su ürün
leri üretiminde yılda ortalama % 7,7, tüketimde yine 
f.r 1,7, ihracatında ise % 14,2 oranında artış hedef 
alınmıştır. 

Bakanlığın 1980 yılı Programında çalışmalarının 
bu hedefe ulaşmak olacağını memnuniyetle öğrenmiş 
bulunmaktayız. 

Su ürünlerini geliştirmek için Devlet ve üretici im
kânlarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, bu 
konudaki programları çözümlemek, darboğazları gi
derici tedbirleri almak temennilerimiz arasındadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bakanlık, taze işlenmiş meyve ve söbze mahsulü

müzün ihracatının geliştirilmesi ile ilgili projelerin 
hazırlanması, uygulanması ve koordinasyonu ile üre
timi destekleyecek yayım hizmetlerinin yapılması ve 
yeni plantasyonların tesisinin teşvik ve geliştirilmesi
ne hız vermelidir. 
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Tarım ürünlerinden, özellikle yaş meyve ve sebze- ı 
n!in ihracatını artırmak ve ürünlerin dış pazar istek
lerine uygun bir şekilde üretim ve ihracat imkânları
nı tespit etmek gayesiyle programa alınan yaş meyve 
sebze ihracatı projesine hız verilmelidir. 

Yâne Bakanlık, tüm meyve, sebzeleri hatta ihraç 
potansiyeli bulunan bütün tarım ürünlerini ham, ya 
da işlenmiş olarak değerlendirmeyi sağlayacak tesis
lerin kurulmasını gerçekleştirecek tarımsal endüstri 
projelerine de hız vermelidir. 

Ekonomik özellikleri göz önünde tutularak, bitki 
ve hayvan türlerinin ıslahı, yetiştirme tekniklerinin 
tespiti, muhafazası, değerlendirme ve pazarlaması, 
tarımsal tesisler, tarım alet ve makineleri, elit ve or-
jinal tohumluk, damızlık hayvan yetiştirilmesi konula
rında yeni bilgi ve metotların bulunması, mevcutların 
değiştirilmesi, denenmesi, uygulamaya aktarılması 
(için bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapılmalı
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Müstahslilin istihsal ettiği sütü işlemek ve değer

lendirmek, özel sektörü teşvik, ona önderlik etmek ve 
fiilen öğretmek maksadıyla memleketin stratejik böl
gelerinde örnek tesisler kurmak ve işletmek suretiyle 
Türkiye'de Süt Endüstrisinin gelişmesini sağlamalıdır. 

Hali hazırda bu maksatla ülkemizde 32 adet süt 
fabrikasının faaliyet içinde bulunması ve bu adedin 
1980 yılında 39'a çıkarılacağı memnuniyetimizi mu
cip olan bir husustur. 

Ne var ki, halihazırda faaliyetlerini sürdüren bir 
çok fabrikaların tam kapasite ile çalıştığı söylenemez. 
Mesela Erzincan Süt Fabrikası günde 20 ton süt işle-
yecek kapas'iteye sahip iken, günde ancak 1.5 ton sü
tü temin edebilmektedir. 

Aynı fabrika, aynı personelle günde 20 ton süt iş
lemesi mümkün iken, sekizde bir kapasite ile çalış
ması, maliyeti yükselten en mühim faktörlerdendir. 

Müstahsilin süt istihsalini artırması için gerekli 
her türlü tedbiri almalıdır. Memleketimizin iklim ve 
şartlarına uygun damızlık ırklar geliştirip, uygun 'kre
dilerle müstahsile verilmelidir. 

Geniş mera ve otlaklara sahip bulunan memleke
timizde et ve süt sıkıntısının olmaması en büyük iste
ğimizdir. 

Bakanlık yem mevzuunda da müstahsile yardımcı 
olmalı, yurt hayvancılığının kalkınması, geliştirilmesi 
ve veriminin artırılması için gerekli olan tam ve ta
mamlayıcı özellikte karma yem üretmek, var olan 
yem çeşitlerini ve kaynaklarını işleyip, bu maddeleri 

sağlayıp üretim ve ticaretini yapmak ve bu İsteğe yö
nelik olarak her türlü zirai, ticari ve sınai girişimler
de bulunulmalıdır. 

Ülkemizde Merinos yapağının üretimini geliştir
mek, yerli yapağı ve tiftiğinin iç ve dış piyasalarda 
değerlendirerek yünlü kumaş ve halı -sanayii ihtiya
cının dahilden giderilmesini sağlamak ve döviz elde 
etmek, şirket ve halk ortaklığı ile kurulan halı ve yün 
ipliği fabrikalarının hammaddesini temin etmek, el 
halısı tezgâhlarının iplik ihtiyacını karşılamak, üreti
cileri teşvik ve himaye etmek Bakanlığın başta gelen 
göl evlerinden biri olmalıdır. 

Bilhassa halıcılık üzerinde önemle durulmalıdır. Ula
şım imkânlarının çok mahdut olduğu ve işsizliğin had 
safhada bulunduğu Türkiye'mizde, uzun kış ayların
da köylülerimiz genellikle boş oturmak durumunda 
kalmaktadırlar. Bu vatandaşlarımıza halı tezgâhları 
verilerek ve kurslar açılarak halıcılık teşvik edilmeli, 
revaçta olan bu sanat Türkiye'nin her yerinde yaygın 
hale getirilerek dış ülkelere bol miktarda halı ihracı
na gidilmelidir. 

Sayın üyeler; 
Bütün bu saydıklarımız hizmetlerin tamamını kısa 

vadede yapmanın elbette güç olduğunu biliyoruz. An
cak; kendisini yakmen tanıdığımız, çalışkan, fevkala
de yetenekli ve azimli bulunan Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Sayın Cemai Külahlı'nın kuvvetli 
şahsında, Bakanlığın bu ağır meseleler altından ko
laylıkla kalkacağına dair inancımızı Yüce Heyetinize 
arz eder, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyelerine en 
derin saygılarımı sunar, Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığı Bütçesinin Memleketimize ve Milletimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan niyaz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özen. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı

na Saym Cemil Çeçan'da. 
Buyurun Sayın Çeçan. 

CHP GRUBU ADİNA CEMİL ÇEÇAN (Mar
din) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek için huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Dünyada ve ülkemizde hızlı nüfus artışı karşısın
da, tarımın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Eğer ta
rım sektörüne gerekli önemi vermezsek, iklim şartla-
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rının anormal geçeceği bir yılda açlıkla karşı karşıya 
gelebiliriz. 

Cumhuriyetimizin ilk kuruluş yıllarında gıda ih
tiyaçlarını zor karşılayacak durumdaydık. Bugün gı
da ihtiyacını, nüfus artışına paralel olarak o günkü 
standartların çok üstünde karşılamış durumdayız; 
Bugünkü Türk tarımı, tarımsal yayılma alanlarını 
genişleterek, verimlilik ve sanayileşme sürecindedir. 
Nüfusumuzun c/c 60'ı tarımla iştigal eder. Milli ge
lirin % 25'ini tarım sektörü teşkil eder ve ihracatı
mızın c/c 65'ine yakınını tarım ürünleri teşkil eder. 

1990 yılında nüfusumuzun 60 milyon olacağı, 
2000 yılında 72 milyona varacağı tahmin edilmekte
dir. Bugünkü tarım teknolojisiyle tarım arazilerimiz 
70, hatta 80 - 100 milyonu besleyecek durumdadır. 
Verimi artırmak şartıyla, bir planlamaya gitmek ko
şuluyla, daha az makine kullanarak daha fazla ürün 
elde etmek zorundayız. 

1950'lefde Türkiye'de 12 bin traktör ile 8 milyon 
ton buğday üretilmekteydi. Şimdi ise, 400 bin traktör 
var ve bununla 17 milyon ton buğday üretmekteyiz. 
Açıkça görülüyor ki, 1950 yılından bu yana buğday 
üretimi iki kat artmış, traktör sayısı ise 33 misli. Gö
rüleceği gibi, traktör artışı anormal bir büyüme gös
tererek gayesinin dışında kullanıldığı bir gerçektir. 

Modern bir tarımda traktör başta gelmektedir. 
Tarım kesiminde modern yöntemleri geliştirmek, tek
nik olanakları artırmak ve köylünün traktör ihtiya
cını bir an önce gidermek durumundayız. Türk çift
çisinin yılda traktör ihtiyacı 80 bin civarında bulun
maktadır. Oysa ülkemizde bunun ancak 1/3'ü üretil
mektedir. Geri kalanını dış alımla karşılıyoruz Bu 
nedenle de çeşitli marka ve modelde traktör parkı 
oluşmuştur. Hesapsız ithalât sonucu, yedek parça 
temini, bakımı, onarımı gibi büyük sorunlar yarat
mıştır. Çiftçimizin hepsi de mutlaka bir traktör edin
mek istiyor. En küçük beygirli traktörün fiyatı bu
gün 500 bin lira civarındadır. Ekipmanları yi a 
l1 200 000 lira nakit para gerektiriyor. Biz kendi 
traktörlerimizden % 30 civarında bir randıman elde 
ediyoruz. Traktörlerin köylerde kapılar önünde, sü
rekli, bomboş yatışını üzülerek görmekteyiz. 

Türkiye'de toprak mülkiyet dağılım eşit değildir. 
Üzerinde tarım yaptığımız toprakların % 68'i 1-2O0 
dönüm arasındadır. Geri kalan kısmı ise toprak ağa
larının elindedir. Sosyal adaleti gerçekleştirecek bir 
toprak reformuna taraftarız. Daha önce Urfa bölge
sinde yapılan toprak reformu MC dönemi hüküme
tinin elinde, uygulamada birçok haksızlık yapılarak 
gayesinden saptırılmıştır. 

Tarım makinelerinin çoğalması neticesinde son 
yıllarda büyük toprak ağaları, toprağın işlenmesini 
yarıcılık, ortakçılık düzenine terk ettiler. Başka cazip 
alanlar buldular. Onların bir kısmı şimdi yap - satçı -
dır. Çoğu ihtalâtçı, ihracatçıdır; Boğazlarda, köşk
lerde otururlar. Toprağın kaderi, makinenin direk
siyonu, mibzerin, pulluğun kaderi, onun yarıcısının, 
ortakçısının elindedir. Küçük toprak sahiplerini Av
rupa'ya ihraç ettik, gittiler. Onların çoluk çocukları 
da o toprakları pek işlemiyor. Bugün o küçük top
rakları kooperatifler yoluyla hemen işletmeye açmak 
ve Devletin tam desteğiyle işletmeciliğe yönelmek 
gerekiyor. Biz Hükümetteyken bir yasa çıkardık: Zi
raat Bankası yasası. Ziraat Bankası, tarıma ilişkini 
planlamanın tümünü tarım kesiminde kullansın ve 
küçük toprakların birleştirilmesi suretiyle kurulacak 
kooperatiflere Ziraat Bankası tam destek olabilsin. 

Ülkemizin her yerinde tarım üretme şekli aynı 
durumda değildir. Bazı kısımlarda ilkel çiftçilik ya
pılırken, bazı yörelerde sulama ve zamanın elverdiği 
teknik imkânlardan istifade edilerek tarımla uğraşıl
maktadır. Bu yöreler arasında uçurumu asgariye in
dirmek için, gerekli planlı teşebbüslere ve yatırım
lara girişmek, sosyal adaletin icabıdır. Bunu yapma
dığımız müddetçe, alınterinin karşılığını almayan 
ve karnını doyuramayan köylü yurttaşlarımızı, çok 
sevdikleri topraklarını bırakarak, göçe zorlamaya de
vam ettireceğiz. 

Sayın senatörler; 
Türk halkının % 60'a yakını günümüzde tarımla 

uğraşagelmektedir. Tarımsal üretimin artışında bu 
alanda çalışan köylü yurttaşlarımızın, topraklarını bı
rakarak büyük kentlere göç etmesini, göçebe hale gel
mesini, gecekondularda perişan olmasını önlemek 
gerekir. Halkımızı toprağından koparıp, büyük kent
lerin varoşlarında gecekondulaşmaya itenlerden biri
si de, tarım ürünlerinde uygulanan yetersiz taban fi
yatı konusudur. Ecevit Hükümeti bu konuya önem 
vermiş, şeker pancarı ve ayçiçeği alanlarında doyu
rucu bir taban fiyatı politikası uygulamıştır. 

Tarımın, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal haya
tında önemli bir yeri vardır. Son zamanlarda Türk 
tarımında görülen olumlu neticelere rağmen, ileri git
miş ülkeler tarımlarına göre çok gerilerdedir. İleride
ki yıllarda dünyamızın petrolden de kıymetli bir du-

I ruma gelecek tarım ürünleri için. Ülkemizin sahip 
olduğu geniş olanaklardan istifade ederek, şimdiden 
gerekli uzun vadeli planlar yapılıp, büyük sulama 
sahaları için barajlar ve günün gerekli tekniğinden 
istifade etmeliyiz. 
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Ülkemizin tarımda çok önemli yerleri olan ve bu
güne kadar sulamadan gerekli nasibini alamayan Mar
din, Urfa ve Konya ovalarının bir an evvel sulama 
imkânlarına kavuşturulması lazım. Bu ovalarda çift
çilik yapan vatandaşlarımız, büyü'k fedakârlıklarla 
ekim için ihtiyacı olan her şeyini karaborsadan temin 
ederek ektiği ürünlerini, tabiat şartlarının insafına 
.terk etmekte. Kurak geçen yıllarda çiftçinin yüzü 
gülmez. Bazı yıllarda bol mahsul almasına rağmen, 
borçtan tefecinin elinden kurtulamamaktadır. Üre
ticilerimizin bugün tefecilerin ellerinde olduğu bir 
gerçektir. Ziraat Bankası tarafından çiftçilerimize ve
rilen kredi günün şartlarından çok uzaktır. Tarım Ba
kanlığının 1 dekar arazi için ekim ve biçim masrafı 
bugünkü şartlarla 350 - 400 lira olarak tespit edil
miştir. Halbuki, Ziraat Bankası çiftçiye bu rakama 
karşılık, 1 dekar araziye ikraz (Borçlandırma) birimi 
haddi olarak 30 lira yardım ulaştırmaktadır. Köylü
müzün aldığı bu yardım, evrak tekâmülü için gerekli 
masrafı bile karşılamaktan uzaktır. Karaborsadan alı
nan akaryakıt, gübre, ilaç, parça durumlarını düşünür
sek, en sağı ikraz birimi haddi 1 000 lira olması şarttır. 

Bizler demokrasiye inanmış insanlar olarak, top
lumun bütün kesimlerinde soyal adalet ölçülerinde 
dengeli bir şekilde kalkınmalıyız. Ülkemizde kalkın
ma köyden başlamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisinin 
tarıma, kooperatifçiliğe ve köy - kente verdiği önem 
hepimizin malumudur. İşte, bunlarla köye düzenli 
dengeli hizmet götürülmesi gerektiğini amaçlıyoruz. 

Birim alandan en yüksek verimi almak amacının 
yanında, tarımda üretim planlaması ve üretim değer
lendirilmesi de önemlidir. Teknik tarımın ve araştır
maların uygulamaya aktarılması zorunludur. Tarım 
sektörü aynı zamanda sanayi sektörünün hammadde
sini sağlayan bir sektördür. Kalkınmada bu dengeyi 
iyi kullanmak zorundayız. İyi ayarlayamazsak, ülke 
ekonomik ve sosyal bir bunalıma girer. 

Ülkemizde yakın geçmişlerde bir yağ sorunu, et 
sorunu söz konusu değilken; çay, tütün, fındık fazla
lığından doğan, milyarlarca çürütülen mallar, güncel 
konular arasında durumlarını muhafaza ederken, za
man zaman şeker üretimi, tüketimini karşılayamaz 
hale gelmiştir. 

İşte, ülkemizde plansızlık yüzünden, çürütülen 
ürünler ve yeteri kadar üretilmeyen ürünler için ta
rımsal üretim planlaması zorunludur. 88 bin hektar 
kaliteli tütün yetiştirme olanağı bulunmayan, taban 
arazisi adını verdiğimiz, sulanabilir arazide üretim 
yapılmaktadır. Söz konusu taban arazinin % 60'ının 

sulanabilir arazi olduğu ve bu arazide ülkemizin ge
reksinim duyduğu yağlı tohumlu bitkiler, pamuk, ye
meklik ve yemlik baklagiller yetiştirilebilir. 

Destekleme alımları, taban fiyatlarıyla tarımsal 
üretimin planlaması ve yönlendirilmesi Devlet eliyle 
yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Çiftçilerimize kredi, traktör, ziraat aletleri, gübre, 

zirai ilaç ve iyi vasıflı tohumluk gibi tarımsal girdi
lerin zamanında ve ucuz verilmesi ülke tarımını güç
lendirir. Kendi seçim bölgemden bir örnekle durumu 
açıklamak istiyorum. 

Mardin'de 4 milyon dekarı aşan ekilebilir arazi 
olmasına rağmen, tarım girdilerinde çiftçilerimiz bü
yük zorluklarla karşılaşarak, lüzumlu girdileri paha
lıya mal etmektedirler. Halbuki, Zirai Donatım Ku
rumu Bölge Müdürlüğünün ihdası halinde, tarım gir
dilerinin birçoğu ucuza mal edileceği gibi, zamanın
da üreticinin eline geçecektir. Bu da, bir yönden çift
çimize rahat nefes alma fırsatını verecek, dolayısıyla 
birim alandan en yüksek verim alınacaktır. Buna pa
ralel olarak, modern tarıma kısa zamanda geçilecek
tir. 

Tarım kesiminde çalışanlara yeterli kredi olanak
larını bulmak, sağlamak zorundayız. Tarım araç ve 
girdileri köyde en ucuz, en kolay ve etkili biçimde 
bulunmalıdır. 

Bugün c/c 30 randımanla çalıştırdığımız traktörü, 
tam randımanla çalıştırmaya gerekli özenin gösteril
mesi lazımdır. Enerji ve makinenin daha az kullanıl
ması ve bu kullanımla daha az kullanarak, bugün
küne oranla 1 , 5 - 2 misli üretim elde etmesi, Tür
kiye için hayati önemi haiz bir sorundur. Ancak bu, 
bugünden başlayarak bir planlama ile mümkündür. 
Türkiye'de fiziki planlama ve üretim planlamasının 
henüz ilk adımları atılmaktadır. Bu konular üzerinde 
ciddi olarak durmak gerekir. 

Tarımda verimin artırılması için, ekilebilir tarım 
alanlarının gü'brelenmesi lazımdır. Gübre ihtiyacının 
karşılanması, kendi gübre sanayimizi geliştirerek, 
hammadde bakımından dışa 'bağımlılıktan kurtulmak
la mümkündür. 

Örnek olarak, yine kendi çevremden bir örnek 
vermek istiyorum. Mazıdağ fosfat yatakları yıllarca 
ihmal edilerek, dışarıya milyarlarca döviz ödendi. 
Ecevit Hükümetli bu gübre sorununa eğilerek, ülke
mizi dışa bağlılıktan kurtaracak, gübre hammadde
sini işleyecek ve yanı başındaki Mezopotamya ova-
sındaki tarım sahalarına atılacak gübrenin fabrika te-
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melini, deniz kenarındaki plajda değil, sahasında, ken-
ki hammaddesinin olduğu yerde attı. 

Türkiye'de mülkiyet küçük küçük parsellere ay
rılmış, bunun dağılımı da çok değişik. Bir kişinin 5 
yerde tarlası var. Birçoklarına; o araziye büyük su
lama kanalları getirildiği halde, içeriye onun tarla
sına su vermek olanağı yok. Mülkiyetten dolayı ge-
çiremiyorsunuz kanalları. İkincisi, bu dağınıklık, mül
kiyetteki parsellerin dağınıklığı gittikçe, nüfus arttık
ça da oğluna parçalanıyor. Arazinin, sulama yapılan 
bir yerde toplulaştırılması zorunludur. O halde, mül
kiyetin (Sulama alanları için özellikle söylüyorum) 
büyük parseller halinde olması ve küçük parseller ha
linde olması, ikisinin de ayrı ayrı başka türlü et
kileri var. Küçük parseller fiziki yapımı engelliyor. 

Büyük parseller de verimi artırıcı bir şekilde kulla
nımı engelliyor. Drenaj kanalları açmak lazım, su
lama kanalları açmak lazım; randımanlı bir sulama 
yapabilmek için. Bunun için de mutlaka mülkiyetin 
parsellerinin belli biçimde şekillenmiş olması gereki
yor. 

Ülkemizde hayvancılık, birkaç çiftlik dışında ken
di kaderine terk edilmiş bir başıbozukluk içindedir. 
Ziraat Bankası tarafından hayvancılığa verilen kre
dilerin birçoğu yerli yerinde kullanılmamaktadır. 
Yem sorununda hastalık için gerekli tedbir alınma
maktadır. Ortadoğuda 75 - 80 milyon baş'hayvanla 
ülkemiz birinci sırada olmasına rağmen, et, süt, yo
ğurt, peynir ve yağ gibi anabesin maddelerini bu gi
dişle koklamaya bile imkân olmayacaktır. Avrupa'da 
bir hayvandan elde edilen gelirle bizdeki alman ge
lir arasında en aşağı 10 kat fark vardır. O halde, 
tüm hayvanlarımızı ıslah etme yoluna gitmeliyiz. İle
ri memleketlerin kullandığı yetiştirme yöntem, bes
lenme ve bakımı yapmak lazım ki, bir neticeye ula
şalım. 

Hayvancılık alanında damızlık, besicilik, üretilen 
mala değer fiyatının verilmesi önemli sorunlarımız 
arasındadır. Ülkemiz, üç yandan denizlerle çevrilmiş 
su kaynaklarının zenginliği, su ürünlerinin zenginli-
ğiyle bulunmaz bir ülkedir. Türkiye'nin konumu iti
bariyle su ürünleri genellikle kıyı bölgelerinde yay
gınlaştırılmış, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ise 
geri bırakılmıştır. Halbuki bu yörelerde su kaynak
larından istifadeyle tarla balıkçılığı yaygınlaştırılabi
lir. İşte o zaman, hayvansal proteinli gıda maddeleri 
tüketiciye cevap verecek, dolayısıyla dış satım pa
zarları açılmış olacaktır. 

Diğer bir konu ise, gıda teknolojisinin geliştiril
mesidir. Konservecilik, ambalajlama geliştirilmelidir. 
Köylünün tarlada, hayvanın ahırda, dağda, bayırda 
kalan ürünü değer kazanmalı, her mevsimde ve or
tamda yararlanabilir bir biçimde getirilmelidir. 

Tarıma bir politikanın girmesi gerekir, Bir tane
si, tarım arazisinin korunması olabilir. Artık en ve
rimli tarım arazilerine fabrika kurmaktan, hem dev
let, hem de özel sektör kaçınmalıdır. İkincisi, tarım
daki gizli işsizliği artık azaltmak gerekir. İhraç etme 
olanaklarına sahip olmadığı için, oradaki nüfus eko
nomi dilinde gizli işsizdir. Örneğin; tütünde, fındık
ta, çayda bu durum vardır. Şu halde, son derece lü
zumsuz alanlar fındığa, çaya, tütüne tahsis edilmek
tedir. 

Tarım alanlarımız üzerinde titremeliyiz. Tarım 
alanlarımızın harcanmasına, oralara fabrika kurul* 

Gübreye yapılan son zamlarla Türk çiftçisi güb
reyi kullanamayacak duruma gelmiştir. Böylece ve
rim düşecektir. Tarımda iyi vasıflı bir tohumun ve 
zamanında ilaçlanmış bir ekili sahadan elbette verim
li ve kaliteli ürün elde edilir. Türkiye'de tohumcu
luk projesi. Sayın Ecevit Hükümeti zamanında geliş
tirilmişti. Dünya Yatırım Bankasının prensip olarak 
yakından ilgilendiği projenin % 40'ını döviz olarak 
karşılamayı kabul ettiğini, eğer bu proje gerçekleşirse 
yağlı tohumlardan, baklagillere ve diğer tarım tohum
larına kadar bütün alanlarda ciddi ve gerçekten yur
dumuza yararlı adımlar atılmış olacaktır. Çorum ve 
Çankırı projeleri vardı. Nohut ekimi uygulandı ve 
çok büyük verimler elde edildi. Hayvan sektöründe 
gerek duyduğu yemlik baklagilleri üretebilmek için 
dahi, bu, üzerinde mutlaka durulması gereken önem
li bir adımdır. 

Aslında tarıma elverişli toprakların, 24 milyon 
hektarının hepsi de kullanılır hale getirilmiş; ama 
nadas olarak kalkmamıştır. Bir kere, bunu da kaldır
mak, tümüyle kaldırmak lâzım. İkincisi, gübreyi 7,5 
milyon ton yılda kullanabilir hale getirmişiz; ama belki 
bilinçsiz kullanıyoruz. Çünkü tarım öyle bir şey ki, do
ğal bir laboratuvar burası. Toprağımızı bileceğiz, su
yumuzu bileceğiz, iklimimizi bileceğiz. Tarım yapıl
makta olan bütün ürünün karakterini bilmeden, to
humunu bilmeden sonuçta maksimum randıman al
mak olası değil. O halde, kullandığımız ilacı, kullan
dığımız tohumu, gübreyi çok iyi bilmek gerekir. 

Üretimi artırmak için sulama önemli bir fak
tördür. Türkiye 8,5 milyon hektar sulanabilir arazi
si olan bir yer; ama bugün ancak 2,5 milyon hek
tar sulanabiliyor. Bunun ancak yarısı. r/( 50 randı
manla sulanabiliyor, efektif olarak. 
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masına kesinlikle hoşgörüyle bakmamalıyız. Ne çar
pık sanayiie, ne de kamp kuruluşlarına terk etmeme
liyiz. Biz, artık sanayiimizi, daha gerçekçi olarak ta
rım ürünleri sanayiine ağırlık verecek biçimde orta
ya koymalıyız. Tarım ürünlerinde bir sanayi mamu
lü elde ederken, onun sanayiini yurt içinde meyda
na getirmek, dişli - çark fabrikası kurmaktan belki 
çok daha önemlidir. Traktör olabilir, şeker fabrika
sı olabilir, çay fabrikası olabilir; böylece temel he
def olan üretimi artırarak hâsılayı büyüteceğiz. İkin
cisi, yük olan tarım sektörüne gizli işsizliği de kısa 
zamanda önleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elbette Devletin desteğini o fakir, fukara üreti

ciye, köyden kente göç etmekle hayat hakkı arayan 
insanlara sunduğumuz zaman, Türkiye bir et ülke
si, Türkiye bir süt ülkesi elbette olabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üreticiyi doğrudan doğruya pazarın içine sokma

dıkça; bunu tek tek üreticiler olarak demiyorum; 
ama herhalde kooperatifleşmiş olan üreticileri mut
laka süratle pazara sokmak zorundayız. Tekelleşen 
toptancının empoze ettiği fiyatı kırmanın tek yolu
dur. Aksi halde, çürüyen, denize dökülen, empoze 
edilen fiyattan istediği kârı çıkaran o aşırı kâr eği
timcisi toptancının insafına terk edilmiş milyonlarca 
tüketicinin hakkını koruyan bir devleti, kollayan bir 
devleti görme olanağımız maalesef yoktur. Üretici
nin kooperatiflerine, onların taban fiyatıyla destek
lemediğimiz ürünlerini hakça bir kârla o pazarda 
satma olanağı verin. İşte üretimden tüketime varan, 
tüketiciyi koruyan sosyal devlete bu yolla yaklaşır
sınız. Aksi halde, et ülkesinde, ot ülkesinde, sebze ve x 

meyve ülkesinde sebzeyi ve meyveyi çürüten yakan, 
belli ve aşırı kârı az satılan bir malda bile çıkara
bilen bir tekelci düzenine ulaşırsınız. 

Sayın senatörler; 
Bugün Türkiye, seracılıkta gelişmeye çok müsait 

bir ülkedir. Sera, güneş enerjisini tarıma aktararak 
tarım ürünlerini artırmak yoluyla enerji tasarrufu
na da yararlı olabilir. Petrol de, bildiğimiz gibi gi
derek azalıyor. Dünya ticari enerjisinin gelecek 15 -
20 yıl içinde güneş ve bitkiden elde edilen enerji ha
line dönüşeceğini tahmin ediyoruz. Güneş enerjisin
den istifade ederek, sebzelerin kurutulması ve koru
mada yararlanılması iyi bir yol olacaktır. 

Tarımda eğitim konusuna gerekli değeri vererek 
ziraat mühendislerimizi, ziraat teknisyenlerimizi, ve
terinerlerimizi ve teknik elemanlarımızı kırsal alan-
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lara, köylü yurttaşlarımızın ayağına göndererek, 
çiftçilerimizin eğitilmesini mutlaka sağlamalıyız. 

Tarımsal yapının ıslahı, toprak ve su kaynakla
rının geliştirilmesi, tarım kesiminde çalışan işçilerin 
örgütlenmesi, tarım ürünlerinin pazarlanmasının ya
pılması, bir yandan üreticiyi, bir yandan da tüketici
yi koruyacak biçimde geliştirilmesi zorunludur. Ta
rım ve hayvancılık alanındaki gelişme, Türkiyemizin 
bugün anasorunlarının başında yer almaktadır. Üre
timi artırmak, kapımızı çalmakta olan açlık sorunu
nun tek giderici çaresidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. İç ve dış 

güçlerin tesiriyle bugünkü Hükümet tarafından ya
pılmış büyük çaptaki devalüasyon ve zamlarla çift
çilerimiz hançerlenmiştir. Artık bellerini kolay ko
lay doğrultamazlar. Çiftçilerimizin yarasının acil ola
rak sarılmasını, 1980 yılı Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı Bütçesinin Bakanlığımızın mensupla
rına ve memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını di
ler, saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo»ı 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çeçan. 
Sayın üyeler; 
Gruplar adına yapılan görüşmeler bitmiştir. Ki

şisel olarak söz isteyen Sayın üyelerimizi Genel Ku
rula' arz ettikten sonra, Sayın Tahtakılıç söz hakkın
dan vazgeçtiğini Divana bildirmiştir. Tespit edebil
diğim kadarıyla şahısları adına söz isteyen sayın 
üyelerimizden yalnız Sayın Akıp Aksaç var. Diğer 
arkadaşlarımızı tespit edeceğim. 

Sayın Kâmil Karavelioğlu?.. Yok. 
Sayın Sabahattin Savcı?.. Yok. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip?.. Yok. 
Söz isteyenlerden yalnız Sayın Aksaç var. Bu 

sebeple, şimdiye kadarki uygulamalarımıza uygun 
olarak, Sayın Aksaç'a son sözü vereceğim. Söz Sa
yın. Bakanda. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Sayın Ce
mal Külahlı buyurun efendim. 

Sayın Bakan, söz süreniz 30 dakikadır efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Ülkemiz ekonomisinde büyük bir yeri olan tarı
mımızın, bugün hangi noktada bulunduğu ile bu 
sektörün genel görünümü ve yapısı hakkında Yüce 
Senatoya bilgi vermek istiyorum. 
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Dünya ve Türkiye nüfusunun süratle artmakta 
olduğu malumlarınızdır. 2000 yılında 7 milyarlık bir 
dünya ve 15 milyonluk bir Türkiye nüfusu söz ko
nusudur. Artan nüfusun düzenli bir şekilde beslen-
memesiyle açlık, asrımızın en önemli problemlerini 
teşkil etmekte olup, her geçen gün de artan bir önem 
kazanmaktadır. Bugün artık Birleşmiş Milletlerin 
birçok toplantılarında dünya açlığı telaffuz edilmek
tedir. Bugün Türkiye, gıda üretimi yönünden kendi
ne yeter 7 ülkeden biri olmuştur. Bu husus gerçek
leşirken, tarımımızın yapısı ve teknolojisi de olduk
ça değişmiştir. 

Sayın senatörler; 
Türkiye dahil, nüfusunun % 25'inden fazlası çift

çi olan ülkelerin hiç birisi gelişmiş ülkeler arasına 
girememiştir. Çünkü, tarım nüfusu yoğun ülkelerde 
tarımsal üretim, iktisadi birer ünite olan tarım iş
letmelerinden çok, aile işletmelerinde yapılmakta
dır. Bunlar arazi, donatım, tesis ve işletme sermaye
leri dengeli olan birer düzenli ve bol üretim yapan 
işletmeler değillerdir. 

Tarım işletmeleri belirli bir nizama ve ekonomik 
prensiplere göre kurulmuşlardır; halbuki kırsal alan
da mevcut Türkiyemizdeki 4,6 milyon tarım işlet
mesinden c/c 90'ı aile işletmeleridir, işletme büyük-
lüklerindeki farklılıklar dolayısıyla tarımımızda maa
lesef büyük problemlerle karşılaşmaktayız. 

Aslında, kalkınmış ülkelerin çoğu gelişmeleri dev
resinde aynı yolu takip etmişlerdir; fakat bunlardan 
bir kısmı miras yoluyla işletmelerin küçülmesini ön
lemek, tapulama ve toplulaştırma ile parsellerin par
çalamasına meydan vermemek, diğer sektörlere nü
fus aktararak, tarımda toprağa olan insan baskısını 
azaltmak ve işletmelerini ıslah etmek suretiyle, ge
lişmiş ülkeler iyi bir tarımsal yapıya kavuşmuşlardır. 
Uzun vadede bu yapıyı memleketimizde de kurmak 
mecburiyetindeyiz. Diğer birçok ülkeler gibi, ülke
mizde de tarımda fazla nüfusu başka sahalara kay
dırmak mecburiyetindeyiz. 

Tarım alanında alınan birçok tedbirlere rağmen, 
işletmeler primitiflikten ve köylü nüfusu fakirlikten 
maalesef kurtarılamamıştır. Tarım sektöründe çalı
şanların geliri, yalnız ülkemizde değil, diğer ülkeler
de de, diğer sektörlere nazaran daha düşük seviye
dedir. Bu husus çok önemli sosyal ve ekonomik prob
lemlerin kaynağını teşkil etmektedir. 

Pekçok ülkede ve bugün Türkiye'de tarıma yeni 
alanlar açılması mümkün değildir; çünkü kâfi dere
cede bu alanlar genişlemiştir ve açılmıştır. Dolayısı 

ile gerek ferdi, gerek milli üretim artışı için anayol, 
birim başına alınan ürünün, başka bir ifade ile veri
min yükseltilmesidir. Verimliliğin yükseltilmesi çe
şitli faktörlerin ıslahı ile mümkündür. Ancak, bu şe
kilde sağlanacak verim ve gelir artışının tarımsal nü
fus ile tarımda çalışan nüfus arasındaki dengesizliği 
gidereceği beklenilmemelidir. Bu bakımdan, tarım 
kesimindeki sosyal ve iktisadi sağlığın teessüs ve ida
mesi için bu kesime çeşitli şekillerde kaynak trans
ferleri yapılması bir zarurettir; sübvansiyona ihtiyaç 
vardır, hibeye ihtiyaç vardır, Devlet yardımlarına, 
kredi kolaylıklarına, girdi kolaylıklarına ve fiyat pa
zarlama garantilerine ihtiyacı vardır tarım kesimi
nin. 

Üreticilere verilen gelişigüzel kredi ve yardımla
rın, maksadına hizmet etmekten çok, maalesef tüke
tim amacı ile kullanıldığı çok kere karşılaşılan bir 
husustur. Bu hususun vakit kaybedilmeden bir sis
teme bağlanmasını zaruri görmekteyiz. 

Devlet destekleme fiyatlarının üretimi artırıcı ve 
çiftçilere kaynak birikimi sağlayacak şekilde tespiti 
zaruridir. Bu husus son iki yılda iyi işlenmemiş, 
maalesef tespit ve ilan olunan destekleme fiyatları 
ton iki yılda çiftçiye yeteri kadar ferahlık getirme
miştir. Kaldı ki, çiftçinin ürettiği malların ucuz el
den çıkarılmasına ağır enflasyonist baskı, % 100'e 
ulaşan enflasyonist baskı sebep olmuştur. Eskiden 
5Q ton buğdayla aldığı bir traktörü Ecevit Hükümeti 
zamanındaki son iki yılda çiftçi 100 - 120 ton buğ
dayla alabilmek mecburiyetinde kalmıştır ve bunu 
bulamamıştır. Destekleme alımları ile birlikte bir di
zi ekonomik tedbirlerin bir arada alınmasına ayrı
ca ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Genel olarak planlı dönemde tarıma gerekli öne

min verildiğini, ayrıca tarım sektörüne tahsis edilen 
kaynakların bu sektör içinde rasyonel bir şekilde 
tevzi edildiğini, daha aşikâr bir tespit olarak da, çok 
başarılı bir tarım politikasının vazedildiğini ve uy
gulandığını ifade etmek mümkün değildir. Uzun yıl
lar hükümetlerce uygulanan tarım ürünleri taban ve 
destekleme fiyatları politikası, genellikle üreticiyi ko
ruma esasına dayandırılmıştır. Bunun savunulur ta
rafı yoktur. Tüketicinin korunması, şüphesiz ki ül
kemizin iktisadi şartları yönünden gereklidir; ancak 
mahsulün değer fiyatım bulamadığı, dolayısı ile çift
çimizin yeterli gelişme imkânlarına kavuşturulmasını 
önleyen bir uygulamanın tarımda istenilen hedeflere 
erişilmesini sağlaması beklenemez. 
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Şehirsel alandaki bir kısım tüketici, Ecevit Hü
kümeti zamanında buğday sübvansiyonu yapılmak 
sureti ile korunmuştur ve bunun senelik miktarı 8 
milyar lirayı bulmaktadır. Halbuki, önce üretici ko
runacak, üreteceğiz, sonra tüketiciyi düşüneceğiz. 

1978 başında bizim Hükümetimiz Ecevit Hükü
metine 5,5 milyon ton buğday bırakmıştı. Yanlış ta
ban fiyat politikası neticesinde, maalesef Toprak 
Mahsulleri Ofisi bugün 1,7 milyon ton buğday ala
bilmek durumunda kalmıştır. Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında tarıma gerekli ağırlığın verilme
si, ayrıca tarımın alt sektörleri itibarıyla yatırımla
rın tespitinde, daha önceki planlara nazaran olduk
ça farklı tercihlerin yapılmasını zaruri görmekteyiz. 
Tarımsal yatırımların tespitinde tarımsal geliri taba
na daha çok yaygın olarak ve daha kısa zamanda 
artıracak projelerin geliştirilmesi önem taşımakta
dır. 

Sayın senatörler; 
Memleketimizde kırsal yerleşimin çok fazla ve 

dağınık olması, tarımsal hizmetlerin çiftçilere yeter
li seviyede götürülmesini engellemektedir. Tarıma 
elverişli işlenen arazi, ekilen ve nadas arazi miktarı
nın memleketimizde 22 milyon hektar civarında ol
duğu tahmin edilirken, bu miktar 1977 yılında 24,5 
milyon hektara yükseltilmiştir. Bu durumu tarım 
sektöründeki büyük nüfus baskısı doğurmuştur. 
Memleketimizin 2/3'sinde kurak ve yarı kurak iklim 
şartları hakimdir. Ekili ve dikili arazinin % 30'u 
her yıl nadasa bırakılmakta, her yıl ürün alınan ara
zi miktarı 18 milyon hektara düşmektedir. Nadas 
arazisinin azaltılması için toprakta suyu muhafaza 
edecek tedbirlerin getirilmesi ve genellikle hububat 
üretilen bu alanlarda yemlik ve yemeklik baklagil
lerin devreye sokulması gerekmektedir. 

Ülkemizde büyük miktarda hayvan varlığı olma
sına rağmen, hayvancılıkta bakım, besleme, ıslah ko
nularında yeterli düzeyde gelişme sağlanamadığı ve 
hayvancılık genellikle meraya bağlı olduğundan ve
rim, binnetice üretim seviyesi düşük olmaktadır. Ay
rıca, ıslah çalışmaları ve hayvan hastalıkları ile mü
cadele hizmetleri hızlandırılmaya muhtaçtır. 

Tarımın en önemli meselelerinin başında, girdi 
kullanımının henüz istenilen seviyenin oldukça altın
da bulunması gelmektedir. Son yıllardaki önemli 
sıçramalara rağmen, anagirdiler arasında yer alan 
gübre, traktör, tohumluk, damızlık, zirai ilaç üreti
mi ve kullanımını artırmak için önemli hamleler ya
pılması gerekmektedir. 

Tarımımızda ilmi esaslara uygun bir milli tarım 
politikası paralelinde üretim planlaması yapümamış 
olması, bazı ürünlerde talep üzerinde, bazı ürünler
de ise talep altında üretim yapılmasına yol açmak
tadır. Bu durum, tarımda zaten kıt olan üretim kay
naklarının israfına yol açmakta, ekonomide darbo
ğazlar doğurmaktadır. 

Tarım sektöründe gerekli yapısal değişikliğin ger
çekleştirilmesi ile mevcut tarımsal üretimin birkaç 
misline çıkarılması mümkün görülmektedir. Bu du
ruma ulaşılabilmesi için, tarımda tabiat şartlarına 
bağlılığın azaltılması, tarımsal yapının ıslah edilme
si, tarımsal altyapının güçlendirilmesi, tarımsal üre
timin 'ekolojik şartlara uygunluğunun sağlanması, 
tarımda girdi kullanımının yoğunlaştırılması, kredi 
sisteminin güçlendirilmesi, taban fiyatların tarım po
litikasının gerçekleştirilmesinde müessir bir araç ola
rak ve şuurlu bir şekilde kullanılması, tarımsal faa
liyetlerde ekonomik ve idari entegrasyonun temini, 
tarım sektörü için hizmet gören kuruluşların Tarım 
Bakanlığı bünyesinde toplanması, tarım yatırımları
nın yeterli seviyeye çıkarılması gereklidir. 

Sayın senatörler; 
Önceki bölümlerde ve belirttiğim üzere, tarımın 

en önemli meselesi, tarımsal sanayileşme ve entegras
yon olarak ortaya çıkmaktadır. Tarıma dayalı sana
yi ünitelerinin çevrelerindeki üreticilerle tam anla
mıyla mükemmel bir dayanışmaya yönelmeleri zo
runludur. Modern tarım tekniklerinin ve girdilerinin 
çiftçiye en kısa zamanda ve müessir bir şekilde inti
kal ettirilmesinde bu husus öncelik ve önem taşı
maktadır. Yayım hizmetlerinin belirli projelerle ta
rımsal sanayi üniteleri etrafında yoğunlaştırılması ge
rekmektedir. Bunlar tarımsal yapının değiştirilmesi 
için gereklidir. 

Tarım sektöründe projelerin entegre bir şekilde 
hazırlanması, özellikle önem taşımaktadır. Bunu sağ
layacak en etkin yol ise, tarım ve tarımsal sanayi 
projelerinin entegre kırsal gelişme projeleri halinde 
ele alınmalarıdır. Nitekim, bu hususta Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin kalkındırılması mak
sadıyla Hükümet Programında gerekli ağırlık bu ko
nuya verilmiştir. Halen Bakanlığımız sorumluluğun
da yürütülmekte olan Çorum - Çankırı Projesinin 
uygulama çalışmaları devam etmektedir. Geri kal
mış bölgeler için yeni entegre projeler hazırlanmak
tadır. Erzurum Projesi ileri bir safhadadır. Erzurum 
Projemiz için Dünya Bankasından 66 milyon dolar
lık bir yardım söz konusudur. 
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Kısa vadede, daha ziyade çiftçinin gelirini kısa 
zamanda artırıcı projelere yönelmek zaruridir. Bu, 
bir bakıma daha büyük projelerin tahakkuku için 
kaynak artırıcı bir yaklaşım olduğu kadar, modern 
girdi kullanımında Devletin fazla külfet altına gir
meden yeni imkânlar sağlamasıdır. 

Sayın senatörler; 
1980 yılı, tarımsal üretimin hızla artırılmasını 

hedef alan önemli proje ve hazırlıkların yapıldığı yıl 
olacaktır. Başarılı bir tarım politikası ancak tarım
sal altyapı, girdi, üretim, pazarlama ve tüketim zin
cirlerinin ahenkli bir şekilde bütünleştirildiği entegre 
projelerle uygulanabilir. 

Kimyevi gübre konusunda, geçen sene maalesef 
1979 programı sonbahar gübresi olarak 1 milyon to
nun altında gerçekleşmiş, kâfi derecede ekim yapıla
mamıştır. 1980 yılı gübre tüketimi 9,2 milyon ton ola
rak tespit edilmiştir ve ilkbahar gübresini zamanında 
çiftçimize ulaştırabilmek için her türlü gayretin için
de bulunmaktayız. 

Memleketimizde mevcut olan tarım arazisinin, 
daha önce sözcü arkadaşlarını tarafından da ifade 
edildiği gibi, 8,5 milyon hektarı ekonomik olarak su
lamaya müsait olduğu halde, maalesef bunun ancak 
% 30'u, 2,6 milyon hektarı sulanabilir durumdadır. 
Bu miktarın Dördüncü Beş Yıllık Plandaki değeri 3.25 
milyon hektardır. Bu rakamın artırılması, daha ileri 
seviyede bir hedefe ulaştırılması için elden gelen gay
reti göstereceğiz. 

Memleketimiz tarımı, planlı dönemde sağlanan 
önemli gelişmelere rağmen, istenilen mekanizasyon 
derecesine maalesef henüz ulaşamamıştır. 

Tarımda yatırım ve girdi kullanımının artışında 
kredi çok önemli rol oynamaktadır. Zira, tarım sek
töründe çalışan genellikle küçük ve orta büyüklükte
ki tarım işletmelerinin yapacakları taarruflarla yıllık 
işletme ve yatırım kredileri ihtiyaçlarını karşılayabil
meleri mümkün değildir. Bu bakımdan tarım sektörü
nün, gerek kısa vadeli işletme kredilerine, gerekse 
orta ve uzun vadeli yatırım kredilerine ihtiyacı çok 
artmıştır. 

Sayın senatörler: 
Ziraat Bankasıyla yürütülen müşterek programlar 

çerçevesinde bakanlığımız teşkilatı her yıl daha çok 
zirai kredi uygulamalarıyla bütünleşmek ve yayım 
hizmetleri ile kredinin beraberce çiftçi hizmetine su
nulmasından yararlanmak gayreti içinde olacaktır. 

Bitkisel ve hayvansal üretim girdilerindeki kredi
ler, günün şartlarına göre yeni baştan tanzim edilecek
tir. 

Gübre, akaryakıt, traktör ve tarım makinalarının 
son ekonomik kararlar sonucu artan fiyatları karşı
sında, çiftçilerimizin kredi limitlerinin artırılması için 
Hükümetimizce gereken çalışmalar yapılmaktadır. 

Erken kuzu kesimini önlemek için, kuzu 'başına 
verilen kredi 375 liradan 1 000 liraya çıkarılmış ve 
uygulama başlamıştır. Buna paralel olarak, sığır be
sisi ve et tavuğu yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için ge
rekli tedbirler en kısa zamanda alınacaktır. 

Sayın senatörler; 
Halkın dengeli şekilde beslenmesi, sanayi için ham

madde temini, hayvansal ürün ihracatı ve tarımsal 
gelirin artırılmasıyla, tarımda 'istihdam sorunlarının 
çözümü için hayvancılığın geliştirilmesi zaruridir. 

Hayvancılığımızı geliştirme yönünden Bakanlığı
mızca yürütülen çalışmaları başlıca, hayvan ıslahı ve 
yetiştiricilik, besicilik, hastalık ve parazitlerle müca-
[dele ve hayvancılığı geliştirme projeleri altında top
lamak mümkündür. 

Dünya Bankasından hayvancılığı geliştirme için 
temin edilen kredilerden Üçüncü Hayvancılık Proje
si için temin edilmiş olan 21 milyon doların 16 mil
yon doları bize intikal etmiş, Dördüncü Hayvancılık 
Projesi için Dünya Bankasından temin edilmiş olan 
24 milyon dolar hiç kullanılmamıştır. İçinde bulun-
'duğumuz Şubat ayı içinde bu kredilerden istifade ede
rek, 1 700 adet. Nisanda 1 700 adet damızlık inek 
ithal edilecek ve 300 adet nüveliye dağıtılacaktır. 
Temmuz ve Ekim aylan içinde de ayrıca 3 400 adet 
damızlık inek ithali düşünülmektedir. 

Memleketimiz. iç sular, kıyı suları ve açık deniz 
balıkçılığı imkânlarının genişliği sebebiyle büyük bir 
su ürünleri üretim potansiyeline sahiptir. Ancak, mo
dern teknolojiye uygun olarak balık kaynaklarının 
araştırılması, aramaya dayanan bir avlanma sistemi
nin yeterli ölçüler içinde genişlet ilmemesi, bunun ya
nında, kıyı ve iç sularımızda avlanmanın modern tek
nolojilere uygun olarak yapılmaması, bu büyük po
tansiyelin değerlendirilmesini engellemektedir. Böyle
ce, beslenmede hayvani protein kaynağı olarak öne
mi büyük olan su ürünleri üretimi istenilen seviye
ye çıkarılamamak'tadır. Su ürünleri hizmetlerinin yurt 
ölçüsünde istenilen seviyede yürütülebilmesini sağla
mak amacıyla çeşitli kuruluş ve tesisler için arazi ka
mulaştırma işlemlerine başlamış bulunmaktayız. De
nizlerimizde ve iç sularımızda var olan su ürünlerimi
zin stok çalışmalarına başlanılmıştır. Bunun yanı 
sıra, ekonomik değeri haiz su ürünlerinin üretimini ar
tırmak için yetiştiriciliğe ve suni üreticiliğe yönelik 
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çalışmalara geçilmiştir. Diğer taraftan, su kirliliği ko
nusundaki çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedil
miş ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı çerçevesin
de yürütülecek olan •projelerin uygulanmasını sağla
yacak çalışmalar tamamlanmıştır. 

Sayın senatörler; 
Gayet objektif olarak ve gayri siyasi dene'bilecek 

ölçüler içinde Türk tarımının meselelerine satır başla
rıyla temas etmiş bulunmaktayım. Bakanlığımızın her 
kademesindeki sorumluları, ziraat ve veteriner fakül
telerimizin değerli ilim adamlarıyla iyi bir diyalog 
içinde olacaktır. ıBu diyalogu değerli bilim adamla
rı ile her zaman kurduk, kapılarımız kendilerine her 
zaman açık olacaktır. 

Türk tarımını geliştirmenin bir başka yönü de, 
çiftçiyi teşkilatlandırmaktır. Tarımsal kalkınmayı ve 
gelişmeyi, Türk çiftçisini teşkilatlandırmadan; yani 
Türkiye Ziraat Odaları Birliğini güçlendirmeden ba
şarmanın imkânsız; olduğuna inanıyoruz. Nasıl tücca
rın odası varsa, 'sanayicinin odası varsa, esnafın der
neği ve kefalet kooperatifi varsa, çiftçi de teşkilat
lanacaktır, teşkilatlandınlacaktır ve çiftçinin kanuni 
kuruluşu olan Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin güç
lendirilmesine Bakanlığımızca önem verilecektir. 

Şimdi, grup sözcüsü değerli senatörlerin tenkitle
rine geçiyorum. Tenkitte bulunan değerli senatörler 
Ço kdeğerli fikirleriyle bize ışık tutmuşlardır. 

AP Grubu a'dına konuşan Sayın Orhan Özen, 
kredi meselesi üzerinde durmuştur. Kredi meselesi ve 
faiz meselesi, Türk çiftçisinin en mühim sorunların
dan birisidir. Yalnız, bilindiği gibi, Tarım Bakanlığı
mızın bir kre'di müessesesi yoktur. Biz, ancak çiftçile
rimizin görüşlerini ve Bakanlığımızın görüşlerini Zi
raat Bankası nezdinde ve Ticaret Bakanlığı aracılığı 
ile ve çiftçinin menfaatini koruyacak şekilde savunma 
durumundayız. 

Sayın Özen, yem meselesine temas ettiler. Yem 
sanayii konusunda, gerek Bakanlığımıza bağlı Yem 
Sanayii A.Ş.'nin, gerekse özel sektörün takrfben 90 
küsur fabrikası bulunmaktadır. Yalnız, yem kalitesi
nin kontrolü bakımından ciddi birtakım tedbirlerin 
alınması lazım'dır. Birtakım şikayetler şimdiye kadar 
olmuştur; Bakanlık olarak bu mesele üzerinde hassa
siyetle duracağız. 

Su ürünleri konusu, maalesef birçok gayretlere 
rağmen istenilen seviyede geliştirilmemiştir. Bu arada 
kültür balıkçılığı üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu 
konuya ayrıca önem veriyoruz. Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğümüz, muhtelif projelerle kendine düşen gö
revi yapmaktadır. 

Bir diğer konu, meyve, sebze konusudur. Bu ko
nuda Dünya Bankasından temin edilen kredilerle, yaş 
sebze ve meyve ihracına yönelik birtakım tesisler 
kurulmaktadır. Bu tesislerin adet olarak daha çok 
artması ve daha çok kred'i teminine ihtiyaç vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Sayın 
Çeçen; kendilerine çok teşekkür ederim, faydalı ten
kitlerde bulundular. 

Traktör konusunda kendilerine katılmamız müm
kün değil. Nihayet Türkiye, demokratik bir ülkedir, 
Türk çiftçisi şu veya bu şekilde traktör sahibi olmak 
istemektedir. Esas olarak bizce mesele şudur sayın se
natörler; 

Bugün sayın sözcünün de ifade ettiği gibi, Tür
kiye'mizde nüfusun c/c 60*ı tarımla uğraşmaktadır. Ta
rım kesimindeki bu nüfus nispeti c/c 25'e inmediği 
müddetçe, Türkiye'nin kalkınması mümkün değil
dir, Türkiye'nin gelişmiş olması mümkün değildir. 
Gelişmiş ülkelerde tarım kesimindeki nüfus istihda
mı r/r 4'e kadar düşmüştür, Çr 4'e kadar düşmekter 
dir. O itibarla, öncelikle tarımda birim başına ve bi
rim sahada üretimi artırmaya mecburuz ve bundan 
elde edeceğimiz kaynakla ve diğer kaynaklarla sanayi 
terslerini geliştirmeye mecburuz ve nüfusu tarım 
kesiminden sanayi kesimine kaydırmak mecburiye
tindeyiz. 

Türkiye'ye muhtelif marka traktörler maalesef 
girmiştir, doğrudur. Yeni birtakım marka traktörle
rin Türkiye'ye girmesi konusundaki her türlü teklifin 
karşısındayız. 

Toprak mülkiyetinin dağıtımı konusunda sözcünün 
bazı ifadeleri oldu. Kanaatimce, bugün Türkiye'nin 
en mühim meselesi; senelerce Parlamentoda da tartı
şılmıştır, «Toprak Reformu. Toprak Reformu» diye. 
Toprağın, şunun, bunun elinde oluşu Türkiye için mü
him değildir. Toprak şunun elinde olur veyahut bu
nun elinde olur; Türkiye topraklarından azami veri
mi alabiliyor muyuz?.. Mesele, öncelikle bu espri 
içinde ele alınmalıdır. 

Bir başka konu; gelişmiş memleketler bunu yap
mıştır, Türkiye'de mesele, büyük arazilerin taksimin
den çok, parça parça, bölük pörçük arazilerin, alı
nacak birtakım kanuni ve ekonomik tedbirlerle bir
leştirilmesi meselesidir. 

Mardin - Urfa ovasının sulanması konusuna te
mas etti sayın sözcü. Bizim Adalet Partisi olarak 

> büyük projelerimizlden ve ideallerimizden birisi, Gü-
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neydoğu Anadolu Sulama Projesidir. Keban servise 
girmiştir. Karakaya'nın temeli atılmıştır. Ben arzu 
ederdim ki, 22 ay içinde Ecevit Hükümeti Urfa tü
nel meselesinde hiç olmazsa birkaç metre daha ilerle
sin, bu projeye biraz ağırlık versin. Bu proje, 22 ay 
içinde 22 ay yatmıştır ve uyumuştur. 

Tarım Bakanlığı olarak öncelikle, Hükümetimizin 
programında ifade ettiği espri içinde, teknisyenler bu 
bölgeye gitmiştir, bu bölgede bir hafta kalmışlardır. 
Güneydoğu Anadolu Projesinin süratle tamamlan
masını, Urfa tünelinden sonra sulama kanallarının bi
tirilmesini ve bu bölgede tarımsal sanayii ve her tür
lü tarımsal gelişmeyi temin edecek çalışmaları Hü
kümetçe ele almış bulunuyoruz. Yeni bir teşkilatlan
ma düşünmekteyiz. Bu bölgede altyapı büyük çapta 
gerçekleşmiş bulunmaktadır. Su vardır, toprak var
dır ve bereketlidir. Su kanalları yapılmaktadır. Türk 
teknisyeni, Türk mühendisi, Türk veterineri ve Türk 
ziraatçisi bu bölgede artık Hükümetimiz tarafından 
en kısa zamanda devreye sokulacaktır. 

Akaryakıt meselesine temas ettiler; doğrudur. Bu 
mira'sın bize ne şekilde intikal ettiğini burada ifade 
etmek istemiyorum, tekrar bir tartışma konusu aç
mak istemiyorum. Yalnız, akaryakıt konusunu hallet
mek için Hükümetimiz büyük bir gayret içindedir. 
Akaryakıt konusunu bu ay içinde halledeceğimiz ümi
dindeyiz. Çünkü, bu konuyu halledemezsek, ilkbahar
da gübre temini konusunda sıkıntı ile karşı karşıya ka
lacağız. 

Üretim planlaması üzerinde çalışmalar yapıyo
ruz. Şimdiden bir şey söylemek durumunda deği
lim. 

Mardin'e ilkbaharda gübre temini için özel bir ka
tar Devlet Demiryollarından talep etmiş bulunmak
tayız. Mardin'in zirai bakımdan ehemmiyetini bili
yoruz. Ayrıca, Zirai Donatımın Mardin'de daha güç
lü, daha teşkilatlı hale gelmesi üzerinde de duruyo
ruz. 

Burada Mazı Dağı projesine temas ettiler. Mazı
dağı üzerinde Btibankın, bildiğim kadarıyla çalışma
ları vardır. Yalnız, yine biliyorum ki, Türkiye Mazı
dağı meselesini hail etse bile, fosfat kayasını; ki bu 
gübre fabrikalarının... 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, şu anda söz süreniz 
bitti efendim, hatırlatıyorum. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Tamamlıyorum. 

Gübre fabrikalarının hammadde ihtiyacını temin 
etmek için dışardan fosfat kayası ithal etmek mecbu
ri yetindeyiz. 
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Gübre zamlarını yapmaya mecburduk. Çünkü, 
petrol fiyatlarıyla beralber gübre fiyatlarınım da ne 
kadar yükseldiği hepimizce malumdur. 

Sayın senatörler; 
Bu gübre zamlarına rağmen; ki bu zam nispeti 

gübre cinslerine göre % 300 - % 600 seviyesinde ol
muştur; yine takriben 30 - 35 milyar sübvansiyonu 
gerektirmektedir. 

Fiyat konusunda herhangi bir şikayetle karşı karşı
ya olmadık. Hakikaten içftçi, akaryakıt zamları do
layısıyla ve gübre zamları dolayısıyla sıkıntıya düş
müştür, Hükümet olarak çiftçinin akaryakıt kredisini 
ve gübre teminindeki kredilerini, traktör ve ekipman 
teminindeki kredilerini artırmak zorundayız. Bu hu-
sueta çalışmalar var, öyle zannediyorum önümüzdeki 
hafta bu kredi artışları; ki bunlar son alınan ekono
mik tedbirlerin getirdiği yük nispetinde olacaktır, Ti
caret Bakanı tarafından ilan edilecektir. 

Çoıum - Çankırı projesinden bahsettiler. Bu pro
jeden elde ettiğimiz bilgileri Erzurum'da uygulamak 
için gereken proje çalışmalarını yapmaktayız. 

Seracılık konusuna temas ettiler. Hakikaten Tür
kiye'de bu konuda büyük bir potansiyel vardır. Se
racılığın güçlendirilmesi için Bakanlıkça elden gelen 
gayreti göstermekteyiz. 

Taban fiyat konusunda güzel tavsiyelerde bulundu
lar. Yalnız, konuşmamın başında da ifade ettiğim 
gib;, gönül arzu ederdi ki, Ecevit Hükümeti buğday 
t?'ban fiyatında doğru bir fiyat politikası takip etsey
di, akıllıca bir fiyat politikası uygulasaydı, hiç olmaz
sa 1,5 milyon ton değil de, 4 - 5 milyon ton buğday 
Ofisin elinde olsaydı, bugün birçok sıkıntıları hallet
mek hususunda Hükümet olarak rahatlık içinde olur
duk. 

Bugün petrol üreticisi ülkeler birzden buğday ta
lep etmektedirler; 50 bin ton, 100 bin ton, 200 bin 
ton buğdayı temin edememenin ve bunun karşılığın
da petrol alamamanın sıkıntısını çekiyoruz, bu da 
Ecevitin buğday fiyatları konusunda uygulamış oldu
ğu yanlış politikanın neticesidir. Bundan sonra Hü
kümetimiz, yalnız buğday fiyatında değil, diğer taban 
fiyat uygulamalarında da çiftçiyi koruyucu, öncelik
le üreticiyi koruyucu bir politika uygulayacaktır, bu 
politika haysiyetli bir politika olacaktır, bu politika 
gerçekçi bir politika olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Maalesef tarımın meselelerine, gerek Senatomuz

da, gerekse Millet Meclisimizde kâfi derecede eğilinil-
diği kanaatinde değilim. Tarımın en mühim meselele-
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rınden birisi, mesela bir gübre meseleisidir. Bu, 90 
milyar liralık bir meseledir. Bugün petrole 3,5 milyar 
dolar veriyoruz. Gübre için bu miktar 1 milyar do
lardır. Ben Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ola-
rek tarımın gübre me'selesi, traktör meselesi ve diğer 
meseleleri konusunda bir Senato Araştırması mı açar
sınız veyahut tarımla ilgili arkadaşlarım bana mı 
gelirler, bu konuları etraflı olarak tartışalım. Evve
la mesele, Türk tarımının meselesi, sayın senatörle
rin, sayın mille'tve'killerinin meselesi olsun, Parlamen
toya bu konuları intikal ettirelim. Hizmetler muhtelif 
bakanlılkara, muhtelif ünitelere dağılmıştır. Tarımda 
üretimi artırmak medburiyefindeyim; ama su mesele
si Köy îşleri Bakanlığında; tarımda üretimi artırmak 
mecburiyetindeyiz, kredi me'selesi bir başka bakan
lıkta... Hizmetler bölünmüş, hizmetler parçalanmış ve 
dağılmış, koordinasyonu sağlamak suretiyle bu boş
luğu doldurmaya çalışıyoruz. Yalnız, gönül arzu eder 
ki, bu mesele Senatonun malı olsun, Türk tarımının 
her türlü meselemi Senatoda tartışılsın, gereken yasal 
tedbirler ele alnısın. Ben, tarımın gelişmesi bakımın
dan bunda fayda mütalaa ediyorum, bunun iyi bir 
başlangıç olacağına inanıyorum. 

Bu anlayış içinde, Yüce Senatonun değerli üyeleri
ne, beni dinledikleri için saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim, son söz Sayın Akıp Aksaçta. Buyurun 

Sayın Aksaç. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler, değerli Bakanlık müntesipleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1980 Malî 
Yılı Bütçesi üzerindeki kişisel görüşlerimi ve son söz
lerimi arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum. Saygılarımı sunarım. 

Türkiye, planlı dönem aşamasına geçtikten sonra, 
tarım sektörünün yapısal durumunun analizi önceye 
oranla daha bir önem kazanmıştır. Kalkınmayı öteden 
beri tarıma dayandırmak zorunda olduğu öne sürü-
lan ülkemiziin tarımsal sorunlarının hâlâ ilk problem 
durumunda olması, kaygı vericidir. Zira, Bütçe Plan 
Komisyonunun vermiş olduğu raporlarla bu cihet an
laşılmaktadır. Raporda, ülkemiz arazi varlığı su kay
nakları, iklim ve ekolojik koşullar bakımından büyük 
!bir üretim potansiyeline sahiptir. 

Ancak, mevcut kaynakların uygun olarak kulla
namamasından ve tarımdan teknolojik seviyede yeterli 
gelişme sağlanamadığından, üretöm büyük çapta do
ğal koşullara bağlı kalmaktadır. Nedeni ise, tarımsal 
üretim planının yapılmamış olmasıdır. 

J Gerçekten Anadolu tarımı ilk başlangıçlarda 
• köklü ve örgütsel yapıya sahip iken, batının gerçek

leştirdiği reformu tamamlayamamıştır. Bunun neden
leri hiç şüphesiz burada tartışılmıyacaktır. Lakin 
söylenmek istenen, Anadolu tarımının günümüzde 
halen bir evrim sancıs; çektiğidir. Bu evrimin ger
çekleşmemiş olması, ekonominin ve insan yaşamının 
tüm evrenlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Anı
lan nedenden dolayı tarım, sanayie gerekli artı değeri 
sağlayamamakta, döviz temini ve tasarrufuna gideme-
mek'te, hatta bir kısım dövizi israf edici eskisi bile 
olmaktadır. Bu olgu, ödemeler dengesi üzerine de 
olumsuz olarak yansımaktadır. Bunun yanında, ar
tık gıdasızlık ve açlık Nijerya, Biyafra, Hindistan, 
Somali ve benzeri ülkelere özgü bir sorun olmaktan 
çıkmış, yıllık nüfus artışı % 3'e ulaşan yurdumuz in
sanlarını da tehdit eder hale gelmiştir. Şu an için ba
riz bir açlık durumundan bahsetmek abartıcı olsa bi
le, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun yetersiz 
beslendiği söylenebilir. Hele bugünkü şartlarda piya
sanın alabildiğince kabardığı, fiyatların anormal ola
rak yükseldiği, orta taba'kanın ve dar gelirlinin alım 
takatinin tamamen yok olduğu, etin, ekmeğin, yağın, 
gıda maddelerinin her türlüsünün fiyat artışları, fa
sulyenin kendini nimet saydığı bugünlerde gizli aç
lık su yüzüne çıkmış demektir. Bir ülkenin gelişip 
gelişmediğini gösteren kriterlerden birinin, o ülkenin 
insanlarının beslenmesinin yeterli olup olmadığı düşü
nülürse, yurdumuz için bu konuda ortaya konacak 
tablo pek olumlu olmayacaktın 

Ülkemiz ekonomisinde tarım kesimi ana sektörü 
oluşturmaktadır. Ekonomimiz, tüm gelişme çabaları
na rağmen, tarıma dayalı bir ekonomi olma niteliğini 
sürdürmektedir. Halen toplam nüfusumuzun büyük 
bir çoğunluğu kırsal a'anda yaşamını sürdürmektedir. 
Türkiye toplam nüfusunun % 60'ı kırsal kesimde 
yaşamakta ve geçimini tarımsal işlevlerden elde et
mektedir. Tarımsal gelirin ulusal gelir içindeki payı 
tarım sektörünün önemini belirtmede bir ölçü olarak 
kullanılmaktadır. Bu faylar 1962 yılından' 1977 yılı
na kadar devamlı düşmüştür. % 30 iken % 23 olmuş
tur. Bunun nedenleri, sanayi ve diğer sektörlerdeki 
gelişme hızının tarıma göre daha yüksek oluşudur. 
Bu farklı gelişmeye karşın, tarım kesimi ekonomimi
ze önemli bir sektör olmak özelliğini korumaktadır. 
Bu fark, barındırdığı nüfus ve dış ticaret yönünden 
ulusal ekonominin temelini oluşturmaktadır. Halen 
tarım sektöründeki gelişmeler, gelişmiş ülkelerin ta
rımsal düzeyine ulaşamamıştır. Bu sebeplerden, üike-

I mizde kişi başına gelir bakımından tarımsal gelirler, 
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diğer tarım dışı sektörlerde elde edilen gelirin çok al
tında kalmasından, köyden kente akımı artırmakta 
ve kentleşmede birtakım sorunlar doğurmaktadır. 
Toplam dışsatımlarımızın yaklaşık 2/3'sini tarımsal 
ürünler oluşturmaktadır. Dolayısıyla ülkemiz ekono
misinin kalkınma için gerekli dövizlerinin sağlanma
sında tarım sektörünün yeri ve önemi çok büyük ol
maktadır. Planla kalkınma döneminde gelişmelerin 
henüz hissedilir bir düzeye ulaşmadığı ve halen tarı
mın dış ticaret hâkim durumu koruduğu ve gelecek 
yıllarda da bu durumunu koruyacağı kanaatindeyiz. 

Sanayileşmenin başlangıcında olan ülkemizde, 
imalât sanayii büyük ölçüde tarımsal ürünleri iş
leyen sanayi dallarından oluşmuştur. Bunlar arasın
da gıda, içki, dokuma, sigara, * yem sanayileri başta 
sayılabilir. Tarımsal ürünleri hammadde olarak kul
lanan imalât sanayinin yarattığı katma değer, çalış
tırdığı emek ve üretim değer bakımlarından tüm ima
lât sanayinin % 50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. 

Tarıma elverişli işlenebilir arazi miktarı 22 mil
yon hektar olmasına rağmen, planlı dönemlerde bu 
cihet biraz artırılarak 25 milyon hektara ulaşmış, iş
lenen alan doyum noktasına ulaşmış bulunmakta
dır. 

Planlı dönemde tarımsal girdi (Tohumluk, gübre, 
traktör, ilaç, kredi v.s.) kullanımında büyük bir artış 
olmuştur. Bu artış, tarımsal girdi kullanımının % 25ı 
buğday, ayçiçeği, pamuk gibi ürünlerde azalma ol
muştur. Hayvansal ürünlerde önemli bir gelişme ol
mamıştır. 

Kısacası, tarımda bugüne kadar önemli aşamalar 
gerçekleştirilmiş ve genel yapısında hissedilir bir de
recece önemli değişiklikler olmuştur. Bitkisel ürün
lerde yeni çeşitler geliştirilmiş, gübre kullanımı artırıl
mış, bitki ve hayvan hastalıklarının önlenmesi, sula
ma gibi konularda önemli sonuçlar alınmıştır. Geliş
menin noksan olmasını iki sebebe dayamaktayız. Bir; 
şimdiye kadar ülkemizde tarımsal üretim planlanma
sı ve buna dayalı olarak tarım politikasının uygu
lanmamış olması. İki; Tarım sektörüne yeterli yatı
rımların ayrılmamış bulunması ki, bu görüşümüzü 
5'er yıllık plan dönemlerinde tarımsal yatırımların 
kamu yatırımları içindeki payının sırası ile Birinci 
Planda % 17,7, İkinci Plan Döneminde % 15,2, 
Üçüncü Plan Döneminde % 11,7 gibi devamlı düşüş-
gösteren hedefler olması, tarım sektörüne gerekli öne
min verilmediğini göstermektedir. 

Anayasamızın 52 nci maddesi «Devlet halkın ge
reği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin toplum ya

rarına uygun olarak artırılmasını sağlamak, topra
ğın kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini ve tarım
la uğraşanların emeğini değerlendirtmek için gere
ken tedbirleri alır» demektedir. Bu nedenle, ülke dü
zeyinde tarımsal üretim planlanmasının yapılması ve 
buna uygun olarak tarım politikasının oluşturularak 
uygulanması gerekmektedir. Tarımsal üretim planla
ması, tarımsal üretim faktörlerini ekonomik, ekolo
jik ve tdknilk koşullarla en uygun bir şekilde bağ
daştıracak üretimin, tüketime ve dışsatımlara dayalı 
olarak planlanmasıdır. Yani ürünlerin nerede ve ne 
miktarda üretileceğini, ekonomik ve ekolojik koşul
lara göre saptamak, ürünlerden en yüksek kalite ve 
verim elde edebilmek için üretim yöntem ve teknik
lerinin geliştirilmesini sağlamak, ürünlerde çeşit stan-
dardizasyonunu sağlamak, gerekli tüm tarımsal girdi
leri yeterli miktarda ve uygun fiyatla çiftçiye ulaştır
mak, elde edilen ürünlerini belirli merkezlerde topla
mak, işlemek, standardize etmek, depolamak, pazarla
mak, ürünlere değerlendirme ve dışsatım olanakları 
yaratmak ve üretimi denetime almak gibi, çok yönlü 
önlemleri içeren sürekli ve dinamik bir planlamadır. 
Biz hâlâ, tohumluk buğdayın, çiftçinin gübresinin zi
rai ilaçlarının tevziini dahi organize edemediğimiz 
gibi, mevsimlerinde illere göre bunların tevziini dahi 
becerir durumda değiliz. 

Sayın senatörler; 
Bunun içindir ki, çiftçinin patatesi, elması, porta

kalı, çayı çürümekte, satılmamak tadın Keza sulama 
işleri iyi organize edilmediğinden, arazilerin sulama 
sularının temini zor olmaktadır. Bilhassa Orta Anado-
luda iklimin yağışsız geçtiği yıllarda sulama sularının 
kıymeti bir kat daha artmaktadır. Maalesef, bugüne 
kadar Türkiye'mizin yeraltı ve yerüstü sularının etüdü 
dahi yapılmamıştır. Kurak iklime sahip Orta Anadolu 
Pilot bölge seçilerek, hiç olmazsa bir kısım mıntıka
mızın yeraltı yerüstü su kaynaklarının etütleri yapılmış 
olup, şayet Orta Anadoluyu susuzluktan kurtarmak 
istiyor isek, samimi davranıp, su etütlerinin enerji Ba
kanlığı ile koordineli çalışılarak birlikte araştırılma
sı ve su kaynaklarının işlerliğinin sağlanması lazım
dır. 

Halen ülkemizde 3 124 678 çiftçi ailesi 20 milyon 
524 bin 774 hektar araziyi işlemektedir. Aile başı
na 65 dekar arazi düşmektedir, İşlenen topraklar 
çiftçi ailesi arasında dengesiz bir biçimde dağılmıştır. 
% 10'u 5 dekardan küçük arazi işlemektedir. Halen 
de çiftçi ailelerinin büyümesi nedeni ile toprak bö
lünmelerini önleyici bir tedbir de alınmamıştır. Mi
ras yolu ile tarımsal arazi taksime uğradığından, de-
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vamlı küçülmektedir. Medeni Kanunumuzda her ne 
kadar miras şirketi ve mirastan feragat mukavelesi 
müesseseleri mevcut ise de, tatbikatta bu müessesele
rin işlerliği hemen hemen yok gibidir, hatta son za
manlarda çiftçi aileleri ba'kımmdan tarımsal arazileı 
üzerinde izalei şüyu davaları çoğalmaktadır. Miras
tan mütevellit arazileri küçültücü durumları durdurma
mız ve bunları önleyici süratli tedbirler almamız la
zımdır. Zira arazi küçüldükçe verimlilik nispeti de 
azalmaiktadır. 

Önerilerimiz : 
1. Bölgesel düzeyde maliyetleri gözönüne ala

rak, girdi ve ürün fiyatları konusunda karar organ
larına ışık tutulması., 

2. Uzun dönemde belirlenecek iç ve dış talep de
ğişikliği veya tarım teknolojisinde ortaya çıkan ye
niliklere göre üretim programını yönlendirmek. 

3. Bölgelerin belirli ürün için sahip olduğu tüm 
koşullar ve olanaklar gözönüne alınarak, ürün dese
nini saptamak. 

4. Bölgelerarası sosyo - ekonomik dengesizliği 
gidermek, iş gücü potansiyelini en verimli şekilde de
ğerlendirmek ve nüfus hare'ketlerini düzelterek, kırsal 
kesimden kentlere göçmeyi önlemek. 

5. Çiftçiye, dolayısı ile kırsal kesime götürülmek 
istenen hizmetlerde önceliklerinin belirlenmesinde yar
dımcı olmak, ve teknolojik bilgi dönüşümünde koor
dinasyon sağlamak. 

İki satırım kaldı Muhterem Başkanım, izninizi is
tirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, rica ederim. 
E. ÂK1P AKS AÇ (Devamla) — 6 iklim şart

larına göre küçük çiftçinin tohumluk ve zirai ilaçlama 
ve gübresinin zamanında temini. 

Sayın Balkanım; 
Bu sene bir zirai bölge toplantısı yaptık. Bura

da köylülerimizin topyekûn dertlerini tespit ettik. 
Köylünün derdi şu noktalarda toplanmış bulunmakta
dır : 

Köylünün gübreyi en randımanlı bir şekilde kul
lanarak daha çok mahsul elde etmesi amacıyla çiftçi
lerin ekim yapacağı toprağın tahlili ile hangi cins güb
reyi ne miktarda kullanacağının mutlaka tespiti gere
kir. Köylü ne cins gübre verilirse, onu kullanmakta 
yeterli bilgiden yoksun olmaktadır. 

Bu bilgiyi verebilmek için, toprağında kullanılacak 
gübreyi belirtmemiz lazım gelmektedir. 

Enerji Bakanlığı ile koordineli çalışmak suretiyle 
sulama sularının teknik yönleriyle birlikte çiftçiye 
fayda temin edecek tarzda yönlendirmek. 
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Türkiye'nin ekolojik ve doğal yapısı gözönünde 
tutularak tarımsal hizmetlerin bölge ve yurt düzeyinde 
örgütlenmesi ve planlanmasını yapmak. 

Bu önerilerimizin nazara alınması suretiyle, Ba
kanlığımızın daha verimli çalışmasını temenni eder
ken, bir an evvel Tarım - İş Yasası çıkarılması bakı
mından Bakanlığın öncü olmasını diler, Yüce Heyeti
nizi ve misafirlerimizi, saygı ile selamlarım. (CHP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksaç. 
Sayın üyeler; 
Bu suretle Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı

ğı ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Büt
çelerinin müzakeresi bitmiştir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1980 mali 
yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A) işaretli cetvelin bölümleri okunup gerekli iş
lemler yapılaca'ktır. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 272 726 000 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu bölümde bir önerge vardır, okunup gerekli iş

lem yapılacaktır, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Eklenen : 
Daire ve Kurum : Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Personel ve İdari İşler Genel Müdürlüğü. 
Program Kodu : 101 
Alt Program Kodu : 02 
Ödenek Türü : 1 
Faliyet Türü Kodu : 001 
Harcama Kalemi; 
Yüzler : 300 
Onlar : 350 
Miktar : 6 milyon lira. 
Düşülen : 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Suni, Ta
bii Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü. 

Program Kodu : 111 
Alt Program Kodu : 04 
Ödenek Türü : 1 
Faaliyet Türü Kodu : 001 
Harcama Kalemi; 



C Senatosu B : 35 10 . 2 . 1980 O : 3 

Yüzler : 400 
Onlar : 460 
Miktar : 6 milyon lira. 
Gerekçe : 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mer
kez kuruluşlarından Suni, Tabii Tohumlama ve Nesil 
Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebe ve Merkez 
Saymanlık müdürlüklerinin halen görev yaptıkları bi
naların kira süreleri 28.2.1980 tarihinde sona ermekte
dir. Esasen kifayetsiz olan ve Bakanlık merkez bina
sına uza'k bulunan bu yerlerin sahipleri kendileri kul
lanacağı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuşlardır. 
Yeni bir bina kiralama zarureti doğduğundan, gider 
artırıcı olmayan bu değişikliği arz ve teklif ederiz. 

Kütahya 
Mehmet Emin Alanyalı 

Denizli 
Baha Aksi t 

Balıkesir 
Cemal Örgen 

Bolu 
Orhan Çalış 

Sivas 
Tahsin Türk ay 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Önerge ile 111 nci bölümden 101 nci bölüme ak
tarma talep edilmektedir. Önergeyi kabul buyurduğu
nuz takdirde, her iki bölümde de değişiklik yapıla
caktır. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSİJ KA
YA ÇAKMAKÇI (Antalya Milletvekili) — Katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa Milletvekili) — Katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Sayın Komisyon ve Sayın Bakan önergeye katılı
yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

101 nci bölümü önerge ile değiştirdiğiniz şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

111 Bitkisel ve Hayvansal Üretimi 
Kontrol ve Pazarlamanın Geliş
tirilmesi 10 548 391 000 
BAŞKAN — Bölümü, biraz ev
vel kabul etmiş olduğunuz 
önerge ile değiştirdiğiniz şekliy
le oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 537 332 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi

nin 237 sayılı Kanuna göre 1980 mali yılında satın 
alınacak taşıtlarla ilgili cetvelde bir değişiklik talep 
eden bir önerge vardır, okunup, gerekli işlem yapıla
caktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Daire ve Kurumu : Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Suni, Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol 
Genel Müdürlüğü. 

(T) Cetveli sıra No. : 23 
Taşıtın Cinsi : Otobüs (En az 36 kişilik.) 
Diferansiyeli : 4 X 2 
Adedi : 2 

Nerede kullanılacağı : Suni ve Tabii Tohumlama 
ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü hizmetlerinde. 

(T) Cetveli sıra No. : 42 
Taşıtın Cinsi : Motosiklet (Triportör) 
Adedi : 10 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıda sunduğu
muz gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 

Yurt düzeyinde suni - tabii tohumlama yoluyla 
mevcut yerli ırk hayvanların ıslahı üzerinde görev al
mış bulunan Suni, Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol 
Genel Müdürlüğünün tüm hizmetlerinin yürütülmesi 
ve istenilen başarıya ulaşması tamamen ve zorunlu 
olarak taşıt ihtiyacının karşılanmasına bağlıdır. 
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Yurt çapında sürdürülmekte olan suni tohumlama 
hizmetlerinde kullanmada da'ha ekonomik ve daha 
pratik olacağı düşünülerek Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Baikanlığı Bütçesine bağlı «Satın Alınacak Taşıt
lar» cetvelinde 23 sıra no. lu 4X2 tipi 3 adet oto
büsün (en az 36 kişili'k) 2 adede indirilerek, yerine 
(T) cetveli 42 sıra no, lu motosikletten 10 adet tri
portör satın alınması için cetvelde, yukarıdaki çizelge
de gösterildiği şeikilde gerdkli değişikliğin yapılmasını 
zorunlu görmekteyiz. 

Bolu Denizli 
Orhan Çalış Baha Aksi t 

Balıkesir Sivas 
Cemal Örgen Tahsin Türkay 

Kütahya 
Mehmet Emin Alanyalı 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılı
yor mu efendim?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KA
YA ÇAKMAKÇI (Antalya Milletvekili) — Katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ba'kah?... 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa Milletvekili) — Katılı
yoruz Sayın Başikan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeye sayın Ko
misyon ve Sayın Ba'kan katılıyorlar. Önergeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi
nin 232 Sayılı Kanuna göre 1980 mali yılında satın 
alınaca'k taşıtlar cetveli kabul ettiğiniz önerge parale
linde değiştirilmiştir. 

5. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/343; C. Se
natosu : 1/677) (S. Sayısı : 977) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1980 mali yılı bütçesinin maddelerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ka'bul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1980 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğüne 1980 mali yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli celtvelde gösterildiği üzere 
(297 072 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 118 323 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Tarımsal Üretimde Verimliliğin 
Artırılması ve DÜÇ'de Zirai 
Mahsûl Üretimi 146 793 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 DÜÇ'de Zirai Mahsullerin De
ğerlendirilmesi ve Pazarlanması 26 878 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 5 078 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bölümlerini kabul etmiş olduğunuz 
(A) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (297 072 000) lira olara'k tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 174 180 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Gelir 
Türü Lira 

3 Özel Gelirler 122 892 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (B) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünce 1980 mali yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, taha'kkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
'işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 noü maddeyi kabul edenler...- Et
meyenler... Kabul edilmiştir.; 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu-

• » <*ı 

na bağlı maddeler ekleyen kanunların uygulanmasın-
•dan doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği ta'kdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde ger
çekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek sure
tiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödene'k miktarlarını 
artırmaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Her iki Bütçenin de Devletimize, Milletimize ve 
Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını di
lerim. 

Bu Bütçenin, 11.2.1980 tarihinde âkdolunacak 36 
nci birleşiminde açık oylaması yapılacaktır. 

Sayın üyeler; bu suretle Programımızda görüşe
cek başka konu kalmadığından, yarın, 11 Şubat 1980 
Pazartesi günü, saat 10.00'da toplanılmak üzere birleşi
mi kapatıyorum, 

Kapanma Saati : 22.20 
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1980 Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: (S. Sayısı: 975) 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ün aldı 

AF YONKARAHİ SAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köke* 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mkhad Şükrü Çavdar oğlu 
Cemal Örgen 
t. Sıtkı Yırcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 142 

Kabul edenler : 106 

Reddedenler : 34 

Çekimserler : 2 

Oya katılmayanlar : 42 

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özoan 

BOLU 
Orharı Çajlış 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Aksi t 

DİYARBAKIR 

Sabahattin Savcı 
ELAZIĞ 

M. Cahit Dalokay 
ERZİNCAN 

Orhan Özen 
ERZURUM 

Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batarı 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

İZM ÎR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHR AM ANM AR AŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Halim Dursunoğlu 
KASTAMONU 

Ali Münif İslâmoğlu 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi, Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Cemal, Arslan 
Şaban Dem'irdağ 
Doğan Kitaplı 

SİVAS 
Tahsin Türtfeay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Alhoğlu 
Servet Bora 
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ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykanu 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıübrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neş'at Akmandor 

BURSA 
Şöbip Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

TABİİ ÜYE 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (İ.) 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KASTAMONU 
i Mehmet Seydibeyoğiu 

ÎSTANBUL 
Rahmi Erdtm 

Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöker 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şerntürk 

(Reddedenler) 
KAYSERİ 

Ziya Müezzinoğlu 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
KIRŞEHİR 

E. Akıp A'kısaç 
KOCAELİ 

Abdullah Köseoğlu 
KONYA 

Mukbil Abay 
MANİSA 

Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

(Çekinscrler) 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcucğlu 

Metiin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan - Un at 

(Oya Katılmayanlar) 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataîoğlu 

| İSTANBUL 
- Erdoğan Adalı 
1 Aysel Bayka! 
* Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Ailemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Ata!ay 
Halis Soylu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 

ORDU 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİİRT 
İdris An kan 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ"" 
Nairn Taşan 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Muhsin Batur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muhittin Tay lan 

TOKAT 
Metin Somunca 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birancioğlu 
(B.) 

URFA 
Abdulganıi Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 
Behiç Son bay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Cantürk 
Hikmi Fırat 
Sadi Irmak 
H. Nail Kübalı 

300' — 



C Senatosu B : 35 10 . 2 . 1980 O : 3 

1980 Yıılı Petrol İşleri Geme! Müdürlüğü Bütçe Kamunu Tasansıma Verilen Oylatın Sonucu : (S. Sayı/s» : 976) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünal'dı 

AF YONK AR AHİS AR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Remzi i Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezımliş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Örgen 
İ. Sıtkı Yırcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 144 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 34 

Çekimserler : 2 
Oya katılmayanlar : 40 

Açık üyelikler : —• 

(Kabul Edenler) 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşlıı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacır oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
M elim et Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Ahduhalulk Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveü 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Baitumı 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emlin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Halim Dursunoğlu 
KASTAMONU 

Ali Mürıif İslâmoğlu 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Ora! Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet ıM'Uiharremıoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
a Osman Salitıoğhı 
I 
| . SAMSUN 
İ Celal Arslan 

Şaban Demıir'dağ 
Doğan Kitaplı 

SİVAS 
Muhittin Taylan 
Tahsin Türfcay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Ora! 

VAN 
Fevzi Kartal 
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YOZGAT 

Ünal Allıoğlu 

Servet İBoraı 

ADANA 
Hayri öner 
Kemâl Sanibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURSA 
Şefbîp Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

TABİÎ ÜYE 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AĞRI 
Kasım Küfrevi ((İz.) 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

ZONGULDAK 
' Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANINCA 

1 SEÇİLEN ÜYELER 
Zieytyaıt Baykana 

" Fahri Çotoer 
t 

l Hlıtaı Fürat 

i Adnan Başer Kajfaoğhı 

i Safa Redsoğlu 

(Reddedenler) 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
l Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
AK Cüceoğlu 

İSTANBUL 
M'dhmet ıBmin Sungur 

İZMİR 
Şeref Bakşjk 
Kâmran Erkmenoğlu 

KASTAMONU 
| Mehmet Seydıbeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Cemlil Çeçan 

(Çekinserler) 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Bayfcal 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu! 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 

ORDU 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİİRT 
İdris Arakan 

N. Kemal Şentürtk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unaıt 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 

SİVAS 
Hüseyikı Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Narim Taşan 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Muhsin Batıır 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 

TOKAT 
Metin Somuncu 

URFA 
Abduflgani Denıirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtaıkılıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebd 
Sadi Irmak 
H. Nail Kuihah 
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1980 Yılt KanayoSîEn Genel Müdürlüğü Bütçe Kamunu Tasarısına Veılen Oyfamn Sonucu : (S. Sayısı : 971) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sun ay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
İ. Sıtkı Yırcah 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 149 

Ka'bul edenler : 

Reddedenler : 

Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

93 
56 

— 
35 

— • 

(Kabul Edenler) 

BİNGÖL j 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
j Ömer Ucuzal 
1 GAZİANTEP 
1 Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
1 Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

1 HAKKÂRİ 
j Abdulhaluk Özdinç 

— 3C 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadik Batan 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

İZMİR 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Halim Dursuınöğlu 

i KASTAMONU 
Ali Münif îslâmoğlu 

' KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

1 Sami Turan 

KOCAELİ 
i Lütfi Tokoğlu 

1 KONYA 
! Muzaffer Demirtaş 

Ahmet Remzi Hatip 
1 1 KÜTAHYA 
I Mehmet Emin Alanyalı 
j Fevzi Erigünı 
| MALATYA 
j Hamdi Özer 
| MANİSA 
j Oral Karaosmanoğlu 
1 Erol Yavuz 

8 — 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman SaJıühoğiu 

SAMSUN 
Celal Aralan 
Doğan Kitaplı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

S CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

i Zeyyat Baykara 
1 Kemal Canıtürk 
j Hüsamettin Çelebi 
| Fahri Çdkör 
j ıHiîmıi Fırat 
Adnan Başer Kafaoğkı 

Safa Reisoğlu 
| Metin Toiker 
i Halil Tunç 
j Şerif Tüten 
1 Nertnin Abadan Unat 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıi'brabJknoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
ibrahim öztürk 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neş'et Akmandor. 

BURSA 
Şafafep Karamuîlaoğ'iü 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENÎZLt 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

TABİİ ÜYE 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (î.) 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Aysel üBayfcai 
Rahmi Erdem 
Mehmet Emin Sungur 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artcmiz 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E4 Âlkjp AlkJsaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
jj Süleyman Efe 
İ MANİSA 
s 
- Mustafa Fahri Dayı 
i Mehmet Tevfik Elmas-
i yazar 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Ongen 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ÇORUM 
Ü Safa Yaîçuk 

AYDIN 
A. Metin Taş 

t Talip Özdolay 
I İSTANBUL 
s Erdoğan Adalı 
;: İZMIR 
C Şeref Bakşık 

Mehmet Münir Daldal 
KAYSERİ 

Ziya Müezzinoğîu 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner (İ.) 

NİĞDE 
E;"gun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 
Orhan Vural 

ORDU 
tdris Gürsoy 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Muharrem Bartıni 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Nairn Taşan 

URFA 
Abduiganıi Demirkol 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Muhsin Batur 

SAMSUN 
Şabain Demirdağ 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Irmak 
H. Naiî Kübalı 
N. Kemal Sentürk 
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