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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Bülent Eeevit, haişhaş ekimi ko
nusunda .gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Vazifeyle yurt dışına giden. Düşüşleri Baka
nı Turan Güneş'e Millî Savunma Bakanı Hasan 
Işık'ın, 

Brüksel'e 'gidecek. olan Başbaıkan Bülent 
Ecevit'e Devlet Bakanı - Barbakan Yardımcısı 
Necmettin Erbakan'm, 

Hastalığı dolayiisuyle izinli bulunan Gençlik 
ve Spor Bakanı MusliMlttiln Yıkmaz Mete'ye de 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Orlhan Bingit'in ve
killik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cııımıhurbaşıkanlığı tezkereleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

.Sayın üyelerden bazılarına Başkanlık tezke-
-resdnıde gösterilen sebep ve sürelerle izifn veril-
unesi kafbul olundu. 

Millet Meclisi Başikanınm başkanlığında 
ıSovyetler Birliğini ziyaret edecek Heyete katıl-
ımafk üzere siyasî parti gruplarınca gösterilen 
adaylara ait liste Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Genel Kural çalışmalarına 13 Temmuz 1974 
tarihine ikadar ara verillımesine dair Danışma 
Kurulu önerisi reddolundu. 

Adalet Komisyonunda .boşalan bir üyeliğe 
Kars Milletvekili Hasan Yıldırımı'in aday ola
rak seçilmiş olduğuna dair C.H.P. Grup Baş-
kanveikili Selçuk Erverdii'nin önergesi kalbul 
•olundu. 

T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Nisan, Ma
yıs 1974 ayları hesabına ait Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/18) 
(İS. Sayısı : 79) Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Deniz Hukuku ile İlgili Yetlki) kanunu ta
sarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porlarının (1/141) (S. Sayısı : 71) maddeleri
ne geçilmesi haMîinda yapılan oylama sonucun
da Genel Kurulda çoğunluğun kalmadığı anla
şıldığından ? 

3 Teımmuz 1974 Çarşamba günlü saat 15,00'tc 
toplamlımak üzere Birleşime saat 16,10ya son 
verildi! 

Başjkan Divan Üyesi 
Başikanıvekili Yozıgat 

Memduh Eksi İlhamı Çetin 
Divan Üyesi 

Erzurum 
Zekâi Yaylalı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

3 . 7 . 1974 Çarşamba 

Rapor 
1. — İstanbul Milletvekili Fehımi Cumalıoğ-

lu'nun, *14 . 6 .1973 tarih ve 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (2/250) 
(IS. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi) : 2 . 7 .1974) 
(GÜNDEME) 

Genel görüşme 
1. — Demokratik Parti Grupu adına Parti 

Genel Baısjkanı İstanbul Milletvekili Ferruh 
Bozlbeyli'nin, Hükümetin izlediği dış politika 
've özellikle Tür-k - Yunan ilişkileri konusunda 
Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına daâr önergesi (8/2) 

» > • • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : ZBkâi Yaylalı (Erzurum), ilhamı Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclislimi 105 ııci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otömaıbik dilıazla yoklama yapı
lacaktır, 'salonda iliazır bulunan sayın üyelerin 
yoklamaya katılmalarını istirham ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi {bitmiştir. 
Görüşmeler için gerekli çoğunluğumuz var 

dır, görüşmelere (başlıyoruz, 

IV - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KUBULU TEKLİFLERİ 

1. —• Danışma Kurulunun, Hükümetin dış po
litikaya ilişkin gündem dışı açıklaması ile aynı ko
nuda parti grupları adına yapılacak konuşmalar
da İçtüzüğün 60 net maddesindeki sürelere bağlı 
kcdınnıaması hususundaki önerisi 

BAŞKAN — Sayın milleitıvdkilleri; Sayın Baş-
foakan, «Türk - Yunan ilişkileri ve 'dış politika» 
'konusunda gündemi dışı söz istemiş ibulunm akta
dırlar. Kendilerine söz vermeden önce, Danışma. 
Kurulumuzun ıbu konuya İlişkin ibir önerisi var
dır. Bu hususta Yüce Heyetlinizin tasvibini ala
cağım. Öneriyi okutuyorum: 

Danışma Kurulu önerisi 
No: 22 
Hükümetin dış politikaya ilişkin gündem dışı 

açıklaması ile Ibu konudaki parti grupları adına. 
yapılacak konuşmalarda, İçtüzüğün 60 ncı mad-

deslnddki sürelere (bağlı kalımııaması lıususunun 
Genel Kurulun onayına sunulması önerilmüştir. 

•Millet Meclisi 
Başkanı Y. 

Başkanvekili 
Memdulı Efeiş 

A. P. Grupu 
Başkanvekili 

Balıkesir 
Cibalt Bilgdhan 
D. P. Grupu 
Başkanvdkili 

Denizli 
Hasan Korkma'zean 

C. H. P. Grupu 
Başkanveikili 

Balıkesir 
'Selçuk Erverdi 
M. S. P. Grupu 

Başkanvdkili 
İstanlbul 

Hasan Aksay 
C. G. P. Grupu 

Başkanvdkili 
Konya 

Vefa 'Tanır 
BAŞKAN — Öneriyi Yüce Heyetin onayına 

^sunuyorum. Kalbul edenler... Kaibul etmeyenle]'... 
Kaıbul edilmiştir. 

1. —• Başbakan Bülent Ecevit'in, dıs politika 
konusundaki gündem dışı açıklaması ve aynı ko
nuda gruplar adına yapılan konuşmalar 

BAŞKAN — Dış politika (konusunda ve Türk -
Yunan ilişkileri mevzuunda görüşmek üzere ibu-
yurunuz Sayın Başbakan. (C. H. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar.) 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zongul
dak) — 'Sayın Başkan, Mıilleıt Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Sayın Başkana, dış politika sorunları üzerin
de bu (konuşma fırsatını verdiği için; Yüce Mec
lise de, bu konuşmamı konunun öneminin gerek-
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iiiirdiğu genişleme olanağı içinde yapafbilmıe (imkâ
nını, fırsatını verdiği için teşekkür ederimi. 

Değerli arkadaşlarım, geride bıraktığımız ola
ğan. dışı rejim. süresince Türkiye, dış ilişkileri 
bakımından Ibir içine kapanma dönemi 'geçirmiş-
ıtir. O döneni, dünyada birçok yeni duramların, 
gelişmelerin ve dengelenin oluşmaya (başladığı yıl
lara rastlıyordu. Türkiye dünyada re çevrecinde 
oluşan bütün bu hareketlerin (büyük ölçüde dışın
da, ve 'gerisinde kalmıştı. Ancak Orta Doğu Arap 
ülkeleriyle ilişkilerimiz bakımından o dönemde 
bazı olumlu atıli'mlar yapılalblnıişitıir; bunun dı
şında T ürik dış politikasına, geride (bıraktığısınız 
olağan dışı rejimde tam 'bir durgunluk hâkim ol
muştur. 

'Bunu, o dönemde iş (başında bulunan hükü-
ımctler'o bir 'c'l'e'gitlir'i olarak 'söylemiyorum. O dö
nemdeki geçici rejimin kaçınılmaz sonucu olarak 
dış politikamızda böyle bir dunun içine düşmüş
tük. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclislin em'inian 
kaibul 'edeceği .gübi, Türkiye'nin (Batılı demokraltıik 
ülkeler topluluğundaki yeri, 'o ülkelerle i'iiişkMeri 
dış politikasında önemli Ibir unsurdur. Bu ülke
lerle ilişkilerimizi sağlıklı Ibİçiımde sürdürebilme
nin, 'geliştirebilmenin temel koşulu da, Türkiye' 
de sağlamı Wr demokrasinin, özgürlükçü demok
rasinin işlerliğidir. 

Üyesi (bulunduğumuz topluluk içinde 'göreceli, 
nispî Ibir yalnızlığa ve za'fa düşmemiz ıbütün dış 
ilişkilerimizde zaıflar ve kopukluklar ortaya çı
karmıştır. Çağımızda diplomatik ilişkileri dış 'eko
nomik ilişkilerden ayrı düşünme olanağı yoktur. 
(beride ^bıraktığımız ara rejim dönemi, o (bakım
dan da Türkiye için talihsiz (bir dönem olmuştur. 
Sağlam siyasal temellere dayanan etkin hükümet
ler ortaya çıkmasına, o dönemin, o dönemdeki re
jimim özölllilkleri el vermiyordu. Onun için de 
Devleti, o arada Devletin dış ekonomik ilişkile
rini düzenleme ve yürütmıe (bakımından (bürokra
sinin ağırlığı olağan ve sağlıklı sayılamayacak ka
dar' arıtıyordu. 

Oysa, toir devletin bürokrasisi ne kadar yete
nekli olursa olsun, ne kadar «sorumlu, iyi niyetli 
ve yurtsever olursa olsun kendi başına önemli (si
yasal seçmenler yapamaz, önemli siyasal karar
lar alamaz ve özellikle uluslararası alanda uzun 
süreli girişimlerde ibulunaımaz. 

Üstelik bürokrasinin başında 'etkin bir siyasal 
otorite bulunmazsa bürokrasi Ibir dağınıklık içine 

girer, kopar, bağlantısız, koordin'asyonsuz bir bü
rokrasi, (bir kamu yönetimi durumuna 'gelir. 

Oysa, çağımızda dış ekonomik ilişkiler etkin 
ve cesur (bir 'siyasal otoriteyi ve böyle bir otorite
nin yönetıkni ailtında fcoordine ve etkin ibiir bü-
rokrasi çalışmasını gerektirir. 

TürkiyeVlo geride bıraktığımız dönelinde bu 
da olamamıştır. O 'yüzden de, 'dış ekonomik iliş
kilerimiz o kadar 'gevşemiş ve askıda kalmıştır 
ki, Tüıfciye önüne çıkan (birçok fırsatları değer-
lendiromemiştir ve uz«ak - yakın dostumuz olan 
haizi devietler Türkiye'nin kendileıunee 'anlaşıl
ması, izah 'edilmesi mümkün olmayan bazı nede il
lerle, bilinçli olarak, kasıtlı olarak kendilerinden 
uzak durmak 'istediği gübi 'bir izlenime kapılmış
lardır ve talbiatıyle Türkiye karşısındaki tavırları
nı da, ıbizo karşı ne kadar iyi niyetli olurlarsa ol
sunlar, ona göre ayarlamış!]ardır. 

Böylece gerilide (bıraktığımız rejim dönemlinde 
Türküye, üyesi (bulunduğu 'topluluk içinde büyük 
ölçüde yalnızlaştığı gibi, daha, geniş anlamda 
dünyadan da yine (büyük ölçüde kopımuştur. 

Demokrasimiz yeniden bütün kur'allarıyl'e iş-' 
lemeye başlayınca, görev 'başına gelen Hüküme
timiz, onun için, yoğun (bir iç sorunlar birikimi
nin yükü altında kalmakla (birlikte, 'genel anlam
da dıiş ilişkilere,' o arada özellikle dış dkonomıik 
ilişkilere Ibüyük (bir önem vermek zorunluğunu 
duymuştur. Aynı zamanda, dış ekonomik 'ilişki
ler (bakımından kamu yönetimindeki dağınıklı
ğın, koordinasyonsuzluğun (doğurduğu aksaklığı 
•gidermek üzere de, kamu yönetimi düzenimiz için
de bazı tedbiri eni süratle almak ihtiyacını duy
muştur. 

'Hükümet, iş 'başına gelir 'gelmez, programı 
doğrultusunda 'dünyaya açılma, dö'ne'miııe, dünyaya 
açılma çabaları içine girmiştir. Birkaç yıldır hız
la 'değişımeye (başlayan dünya koşullarına uyalbil-
mefc, Ibu koşullar içinde Türkiye'nin ilişkilierini 
genişletip güçleridirebilmek ve 'dünyada Türkiye' 
ye 'sağlam bir yer yapabilmek için, Hükümetimiz 
yoğun çabalara 'girişmiştir. 

Bu arada özellikle: yeni Hükümetin kurulma-
sına rastlayan günlerde Orta Doğunun dünyadaki 
ve dünya ekonomisindeki önemi, yeri (büyük öl
çüde artmıştır. Türkiye her nie kadar ara rejim „ 
(döneminde Ibile Orta Doğu Arap ülkeleri ile dost
luk ilişkilerini ıbir Ihaylli geliştirmiş ise de; Orta 
Doğu ile ilgili uluslararası gelişmelerin yine de 
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dışında kalmıştı, o gelişimelerden ıtamanrıyle ay
rı olarak Orta Doğudaki Arap ülkeleri ile, komşu 
ülkelerle ilişkilerini daha çok duygusal planda, 
dostluk çevresi içinde geliştirmeye 'gayret et-
imaştif, 

Amerika Birleşik Devletlerinin yalnız Sovyet
ler Birliği ile değil; Çin ile de ili^dilerinli 'geliş
tirmesi üzerine, dünyadaki detant, yani bloklar 
ye 'güçlü devletler 'arasındaki ilişkilerde meyda
na gelen 'gevşeme, rahatlama yeni boyutlar ka'zan-
miş olııyordıı. 

Bu detantın yeni 'boyutlar kapanarak bütün 
dünyaya yayılmıasmın ve da'ha çok önem kazan-
anasmın Türkiye açısından ortaya çıkardığı (birta
kım sorunlar vardı. Gemde (bıraktığımız dönemde: 
bu sorunlar da yeltenince ıele 'alınam'a^mııştı ve de-
tbanlt Türkiye'nin yararları ve güvenliği 'açısından 
yeterince değerlendirilem'emiş, hatıta izleneme-
anişti. 

Bir yandan dünyada 'evrensel barış bakımın
dan 'büyük önem taşıyan detant gelişirken, yay
gınlaşırken, ıbir yandan da 'bu detanta rağmen ve
ya (bu deltantm müttefikler 'arasında tmeydama ge
tirdiği rahatlık, gevşeme dolayısıyle Batılı ülke
ler topluluğunun, NATO topluluğunun o arada 
kendi içinde (birtakım ayrılıklar, çdmşıneler orta
ya çıkıniaya başlaonıştı, İnatta zaman zaman (bu çe
kişmeler sürtüşmeye dönüşme eğilimlini bile gös
teriyordu. 

Türkiye, kendi üyesi bulunduğu topluluk için
deki dikkatle ve biraz da kaygı ile izlennııesi ge
reken Ibu yeni 'gelişmelerle de yeterince ilgilentnı'e-
mişti, (bu gelişmeler karşısında kendi durumunu 
gerçekçi ve 'geçerli (bir 'biçimde değerlendirebil
mek için de gereken çalbayı gösteretmemişıti. 

Onun için Hükümetimiz, görev başına geldi-* 
ği zaman, dış politika alanındaki çalışmalar 
arasında, özellikle detanıt karşısında Türkiye'nin 
kendi durumunu süratle belirlemesi için çaba 
göstermek, çalışmak ihtiyacını duydu. 

Detant, güçlü devletler,, bloklar arasında
ki gevşeme, rahatlama, hiç şüphesiz dünyada 
barış isteyen bütün uluslar için,, o arada Türk 
Ulusu için çok Olumlu bir gelişmedir., Ancak, 
bir ülkenin güvenliği eğer dünyadaki gerginlik 
dolayısıyle alman ortak güvenlik tedbirlerine 
aşırı ölçüde bağlı olursa, detant o ülke için sa
kıncalı, tehlikeli bir durum ortaya çıkarabilir. 
Detantla birlikte, o ülkenin bunalım ve gergin-

— 363 

3 . 7 . 1974 O : 1 

lik koşulılarına göre biçimlenmiş dış politikasında 
ve güvenlik politikasında birtakım tutulduklar 
ve yetersizlikler ortaya çıkabilir. O yüzden, ne 
kadar barışçı emeller beslerse beslesin, o ülke 
detanttan ister istemez bir ölçüde tedirginlik 
duyabilir, güvenliği bakımından ve dünyadaki 
yeri bakımından güç durumlara düşebilir. 

Bir ülkenin kendi barışçı eğiliımleriııe rağ
men böyle bir duyguya kapılması ise büyük bir 
talihsizlik olur; gerek o ülke için, gerek bir an
lamda dünya barışı için yeni sakıncalar ve teh
likeler ortaya çıkarabilir. 

Böyle bir duruma düşmemek için Türki
ye'nin dünyadaki detant koşullarına kendini sü
ratle ayarlayabilmesi gereklidir., Uluslararası 
ilişkilerin' bizi karşı karşıya getirdiği bu temel 
sorunlar karşısında., Hükümet olarak biz şöy
le bir tutum oluşturmaya -çalışıyoruz: 

Detantı ve detantın doğal sonuçları olarak 
ortaya çıkan dengeli kuvvet indirimi gibi eğilim
leri içtenlikle benimsiyoruz ve destekliyoruz. An
cak, bu tedbirlerin NATO içinde bir kanat ül
ke, bir uç ülke olan Türkiye'yi açıkta bir aka
bilecek, desteksiz bırakabilecek ""bir biçim alma
masına da büyük önem veriyoruz. Buna Önem 
vermekle beraber, bir yandan da, Türkiye'nin 
hem bütün komşularıyle karşılıklı güvenliğe ve 
saygıya dayanan sıkı dostluk ilişkileri kurması
nı, hem de ihtiyaç halinde kendi savunmasını 
kendi başına yapabilmek bakımından gücünü 
artırmasını gerekli görüyoruz., Bir başka deyiş
le, bir yandan NATO içindeki yerimizi sağlam-
laştırırken, bir yandan da ulusal savununa gü
cümüzü artırmaya ve bütünlüğünü,, bölünmez
liğini kabul ettiğimiz detanta kendi bölgemizde 
kendi katkımızı artırmaya çalışıyoruz. Esasen 
2-5 ııci yıldönümü dolayısiyle yayınlanan NATO 
Bildirisi ve bu vesile ile NATO ülkelerinin 
devlet başkanları veya başbakanları tarafından 
yapılan konuşmalar da, gerek detantın bölün
mezliği ilkesini, gerek detantla savunmanın çe
lişmediği, tam. tersine birbirini desteklediği 
inancını ortaya koymuştur. 

Bize göre, detantın bölünmez alabilmesi ve 
detantla savunmanın bütünleşmesi, Batılı de
mokratik ülkeler topluluğunun içinde de bütün
lük olabilmesine bağlıdır. Türkiye,, Batılı ül
keler topluluğu içinde cepheleşmeyi ve bu cep
helerden birisi arasında kendi açısından seçme 
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yapma zorunluğunda kalmayı yalnız kendi men
faatleri bakımından değil, bu topluluğun bütün 
üyeleri bakımından ve dünya barışı bakımından 
da son derecede sakıncalı bulmalıdır. Ottawa'da-
ki NATO Bakanlar Konseyi toplantısı ve Brük
sel'de imzalanan NATO B'ldirisi bu tehlikenin 
büyük ölçüde giderildiğini ortaya koymuştur. 
Türkiye bu eğilimi bütün gücüyle desteklemek
tedir. 

Türkiye için çevresindeki bütün ülkelerle ya
kın dostluk ilişkilileri kurmak ve karşılıklı güven 
duygusu içinde yaşamak ne kadar hayatî önem 
taşıyorsa, Batılı ülkeler topluluğu için de, 
Amerika Birleşik ' Devletleriyle ve Batı Avru
pacı dostlarıyle aralarında bir seçme yapmak zo
runda kalmaksızın yakın dostluğunu ve işbirli
ğini sürdürebilmek de o kadar hayatî önem ta
şımaktadır. 

Detant; Türkiye ile yakın komşuları arasın
daki ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 
ilişkilerin daha çok gelişmesini güçleştiriei de-
ğil, kolaylaştırıcı bir etkendir., Detant-ı». 
Amerika Birleşik Devletleriyle dotluk ilişkilerim 
ınizi sağlamlaştırmak bakımından bize kazandır
dığı kolaylığı tam olarak değerlendirebilmek is
teriz. Bu arada bütün içtenliğimizle şunu temen
ni ediyoruz; Türk Ulusunun ve Türk Hükümeti
nin egemenlik hakları üzerindeki titizliğini, hiç 
bir dostumuz ve müttefikimiz, kendi aleyhinde 
bir davranış veya eğilim gibi yorumlamamaiı-
idıı\ 

Nasıl Batı Avrupalı dostlarımız birbirle
riyle en sıkı dostluk ve işbirliği ilişkilerini sür
dürmeye çalışırlarken, bu konuda birbirlerinin 
iyi niyetine inanırlarken, karşılıkla veya ikili 
ilişkilerinde her birinin kendi meşru haklarını 
ısonuna kadar savunmasını, kendi egemenlik 
haklarına sahip çıkmasını tabiî • karşılıyorlarsa,. 
bunu aralarındaki ittifak ve dostluk ilişkilerine 
gölge düşüren bir aşırı titizlik gibi görmüyor
larsa, Türk Hükümeti ile de ilişkilerinde, Türk 
Hükümetinin ve bütünüyle Türk Ulusunun ken
di egemenlik hakları üzerinde göstermekte ol
duğu ve göstereceği titizliği, Hükümetimizin 
veya ulusumuzun ittifak bağlarımız konusunda 
bir tereddüdü olduğu yolunda yorumlamama-
lıdırlar. 

'Türkiye'de hükümetler dostları ile ve mütte
fikleriyle ilişkilerinde ulusal egemenlik hakları | 

bakımından ne kadar duyarlı olurlarsa, bu iliş
kiler Türk kamuoyu tarafından o nispette ar
tan bir huzur ve rahatlık içinde desteklenir. 

Eğer bir hükümet (bir var sayım olarak söy
lüyorum), dostluk ilişkilerini, ittifak ilişkileri
ni aşırı bir gayretle sürdürmek uğruna, kendi 
ulusunun egemenlik haklarından tavizler vere
bileceği izlenimini veya kuşkusunu kendi halkın
da yaratacak olursa; asıl o zaman o halkta, o 
millette o ittifaka karşı birtakım ciddî tereddüt
ler uyanabilir. Onun için Türkiye'nin, Türk 
Hükümetinin, kendi ulusal egemenlik hakları
mız ve meşru çıkarlarımız üzerindeki titizliği 
ve dikkati, aynı zamanda Türk Ulusunun, üye
si bulunduğumuz ittifaka olan güvenini de ar
tırıcı bir etken olacaktır ve olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri; Batılı demokratik ül
kelerle ilişkilerimizi, zaman zaman Batı Avru
pa ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasın
da ne kadar ayrılık çıkarsa çıksın,, bir an önce 
belirttiğim gibi; biz, ikisi arasında bir seçme yap
ma zorunluğunu duymadan sürdürebilmek iste
riz. Son Ottawa ve Brüksel toplantılarından 
'Sonra esasen böyle bir seçme yapma zorunda kal
ma ihtimalinin de çok büyük ölçüde ortadan 
kalktığını, Amerika'nın ve Batı Avrupa'nın 
aralarındaki meseleleri bir diyalog içinde, sürek
li bir danışma mekanizması içinde ortadan kal
dırmayı kesin bir zerunluk olarak kabul ettik
lerini memnuniyetle görmüş bulunuyoruz. 

Türkiye, Batı Avrupa'daki bazı ülkelerle 
NATO'yu aşan bazı dostluk ve işbirliği ilişkile-/ 
rini de sürdürmektedir ve sürdürmeye de karar
lıdır. Çünkü, ibir yarıdan Avrupa Konseyinin 
üyesidir, bir yandan da önemi gitgide artan ve 
artacak olan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
arasında ortaklık ilişkileri vardır ve ileride Avı 
ırupa Ekonomik Topluluğunun tam üyesi olmai 
amacını benimsemiştir. 

* 12 Mart 1971 yılından 14 Ekim 1973 seçim
lerine kadar geçen dönemde, itiraf etmek gere
kir ki, Türkiye ile bu kadar yakın ve âdeta ku
rumlaşmış Miskleri bulunan Batı Avrupalı dost
ları arasındaki ilişkilere bir ölçüde gölge düş
müştü. 12 Mart sonrası rejim döneminde, Tür
kiye'de yer almakta olan siyasal gelişmeler do-
ılayısıyle Batı Avrupa'daki ve orada da özellikle 
İskandinavya'daki dostlarımızın Türkiye'ye kar-

| şı davranışlarmdaki nispî uzaklaşma, soğukluk, 
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muhtemelen Türkiye'deki bazı çevrelerde o mem
leketlerin niyetlerini aşan bir şekilde, kötümser 
bir şekilde yorumlanmıştır. Biz, hiçbir zaman 
-bu şekildeki yorumlamalara katılmadık. Aslın
da, bu bir ölçüde uzak duruşun nedeni; Batı 

• Avrupalı ve İskandinavyalı dostlarımızın özgür
lükçü demokrasiye serdikleri önemdir ve buna 
verdikleri önemin doğal sonucu olarak de Tür
kiye'de demokrasinin bir bunalıma düşmüş ol-
maismdan duydukları tedirginliktir. 

Şuna kesinlikle inanıyoruz kiv rejim bakımın
dan öyle bir bunalım Türkiye'de değil de her
hangi bir Batı Avrupa ülkesinde olsaydı,, ay
nı tedirginlik, aynı uzaklık ve soğukluk duygu
su o ülkeye karşı da yönelirdi.! Nitekim, arala
rındaki tarihî ve kültürel bağlar bize nazaraau 
çok daha yaknı olan bir başka ülkede demokrasi 
yıkıldığı zaman, aralarındaki dostluk ve ittifak -
(bağlarına rağmen, Batı Avrupa'daiki bu ülke
lerin o devlete karşı ne kadar uzak, soğuk bir 
davranış içine girdikleri ve bu davranışlarını 
hâlâ sürdürdükleri de gözler önündedir. 

Bir bakıma, Batı Avrupalı ve İskandinav
yalı dostlarımızın demokrasiye ve demokratik 
özgürlüklere bu derece önem vermelerine çok se
vinmek gerekir. Çünkü, tarih boyunca ulus
lararası ilişkilerde, uluslar, genellikle dış poli
tikalarını kendi çıkarlarına göre ayarlamışlardır,. 
saptamışlardır. Zaman, zaman bazı manevî il
kelere de önem verdikleri izlenimini bıraktıkları' 
olmuştur, fakat bu izlenimler daima yanıltıcı 
olmuştur. Kendi çıkarlarıyla bağlılık iddia et
tikleri ilkeler arasında çelişki belirdiği vakit, 
daima çıkarlarını tercih etmişlerdir. İnsanlık 
tarihinde belki ilk defa olarak dünyada bazı mil
letler, bazı manevî değerlere, bazı manevî İl
kelere kendi ulusal çıkarlarının da üstünde bir 
önem verir hale gelmişlerdir. Bu, insanlık açı
sından, demokrasi açısından, özgürlük açısın-» 
dan kıvanç verici bir aşamadır. 

Onun için Batılı dostlarımızın bizim de ulus
ça yürekten benimsediğimiz demokrasiye verdik
leri bu önemi yadırgamamalıyız. dış ilişkile
rini sapta iken demokrasiye verdikleri önemi, 
çok ağırlık taşıyan bir etken olarak ortaya koy
malarını da yadiiigamaıııalıyız. Tanı tersine, 
demokrasiden ayrılamayacak kadar ona bağlan
mış bir ulus olarak, bundan sevinç duymalıyız. 

Nitekim, 14 Ekim seçimleriyle Türk Ulusu1 

demokrasiden başka, özgürlükçü demokrasiden! 

başka bir rejimde yaşayamayacağını, buna razı 
olamayacağını, sivili ile askerî ile bütün Türk 
Ulusunun demokrasiyi içtenlikle benimsediğini 
ortaya koyduktan sonra, Batı Avrupalı ve İs
kandinavyalı dost ülkelerle ilişkilerimiz yeniden 
eski sıcaklığına kavuşmuş, hatta onun da öte
sine geçebilmiştir. 

Yeni Türk Hükümeti, ulusumuzun demok
rasiye bağlılığını dış ilişkilerinde önemli bir et
ken olarak değerlendirmektedir ve bununla da 
kıvanç duymaktadır. Bu arada, demokrasinin 
bütün dünyaya yayılabilmesi için, uluslarara
sı konferanslarda düşüncelerin dünyada serbest
çe dolaşımını hiçbir kayıt ve şart öne sürmeksi
zin desteklemektedir. 

Hükümetimizin özgürlükçü demokrasi anla
yışı, demokratik Batı Avrupa ülkeleriyle dost
luk ilişkilerimizi ve her alanda işbirliğimizi hızla 
geliştirebilmemiz bakımından bize büyük ola
naklar sağlamaktadır ve Türkiye için değerlen
dirilmesi gereken tarihî bir fırsattır. Bizim için 
önemli olan, bu anlayışın aslında bir Hükümet 
anlayışı olmanın da ötesinde tümü ile bir ulusun 
anlayışı olmasıdır ve bunun bütün düyada böy
le bilinmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, geride bıraktığımız 
dönemin dış ilişkiler alanında Türkiye'yi içine 
düşürdüğü yalnızlıktan kurtarabilmek için, ko
nuşmamın başlarında söylediğim gibi, Hükü
metimiz ilk günden büyük çaba göstermeye baş
lamıştır. Bu arada bir yandan diplomatik te
mas alanlarını genişletirken, bir yandan da 
kişisel temaslar için her olanağı değerlendiııme-
ye başlamıştır. Dışişleri Bakanımız Sayın Gü
neş bunu her vesile ile yapmaktadır. Ben de 
kısa süreli son gemizde birçok devlet adamlarıy-
le, gerek dünyayı gerek ülkemizi ilgilendiren 
birçok sorunları ayrıntılarıyla görüşme olanağı
nı buldum. Bu yılın Eylül ayından itibaren de 
davetli olduğum İskandinav ülkelerine ve Batı 
Almanya'ya gitme olanağını bulacağımı umuyo
rum. 

Batı ile ilişkilerimiz dışında Orta - Doğu ül
keleriyle ilişkilerimize de; esasen son yıllarda, 
12 Mart sonrası rejim döneminde bile büyük ge
lişmeler gösteren Orta - Doğu ülkeleriyle ilişki
lerimize daha somut bir muhteva, bir içerik ka
zandırmaya çalışıyoruz. Orta - Doğu Arap ül
keleriyle ilişkilerimiz, tarihin derinliklerine 'inen 
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manevî yakınlığımız dolayıısıyle son yıllarda da
ha çok manevî yönden büyük gelişmeler gös
termiştir. Oysa, gene sözlerimin başında belirt
tiğim gibi, bugün, çağımızda dış politikayı dış 
ekonomik ilişkilerden ayırabilme olanağı yoktur. 
Eğer Türkiye yakım dostluk, hattâ kardeşlik 
ilişkileri içinde bulunduğu Orta - Doğu Arap 
ülkeleriyle çok sıkı ekonomik işbirliği kuramaz-
sa, endişe ederim ki, aramızdaki bütün tarihî 
ve duygusal bağlara rağmen, Orta - Doğu Arap 
ülkeleriyle Orta - Doğu'ya çok uzak bazı dev
letler arasında kurulacak yakınlığın, işbirliği
nin; Türkiye ile Orta - Doğu Arap devletleri 
arasındaki işbirliğinden çok daha ileri gittiğini 
görebiliriz. Onun için, Hükümetimiz Orta - Do
ğu Arap devletleriyle ekonomik ilişkilere büyük 
ağırlık vermek kararındadır- Aramızdaki tari
hî ve manevî bağlara bu ekonomik işbirliği de 
'eklenince, bundan hem ' Türkiye'nin, hem de 
bütünü ile Orta - Doğu'nun kazançlı çıkacağına 
inanmaktadır. (C. H. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar) 

Bu vesile ile şunu da belirtmek isterim ki, 
son aylarda Orta - Doğu'da meydana gelen olum
lu gelişmelerden, barışçı gelişmelerden Türki
ye olarak, Türk Hükümeti olarak büyük sevinç 
ve huzur duymaktayız ve Orta - Doğu ülkelerin
den hiçbirinin içişlerine karışmaksızMi veya ken
di aralarındaki ihtilâflarda onları rahatsız edebi
lecek kadar aktif bir vaziyet almaksızın, Orta -
Doğu'da barışı daha sağlamlaştırmaya ve daha 
ısürekli kılmaya, Türkiye'nin her katkıda bu
lunmayı bir ödev bileceğini dostlarımıza her 
vesile ile anlatmaya çalışmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, gitgide küçülen dün
yamızda, takdir buyuracağınız gibi, artık me
safeler de önemini yitirmektedir ve böyle bir 
(dünyada Türkiye yalnız Orta - Doğu'daki ya
kın komşularıyle değil, dünya siyasetinde, ulus
lararası ilişkilerde gitgide önemi artan Afrika 
ülkeleriyle de ilişkilerini büyük ölçüde geliştir
me İhtiyacını, zorunluğumı duymaktadır. Bu
gün bir dünya parlamentosu haline gelen Bir
leşmiş Milletlerde güçlü olabilmenin vazgeçilmez 
bir koşulu Afrika ile dost olabilmektir. 

Biz, yalnız Birleşmiş Milletlardeki durumu^ 
muzu düşünerek değil, bazı moral angajmanla
rımız dolayısıyle de Afrika ülkeleriyle daha sıkı 
dostluk ilişkileri kurmak zorunluluğunu duyu-: 

yoruz. Çünkü Türkiye, çağımızda kurtuluş ve 
bağımsızlık hareketlerini başlatan ülkedir. Ata-! 
türk'ün önderliğinde Türkiye'de başlayan bu ba
ğımsızlık ve kurtuluş hareketi yarım yüzyıl için
de dalga dalga bütün dünyaya yayılarak bütün 
Afrika'yı da kapsamıştır. Onun için, Afri
ka ̂ daki bağımsızlık hareketlerinin başarılı ve sü
rekli olmasını Türkiye bir bakıma kendi manevî 
sorumluluğu içinde görmektedir; kendi başlat
tığı bir hareketin başarısı olarak görmektedir. Bm 
bakımdan da Afrika ülkeleriyle her yönde yakın 
ilişkiler kurabilmek isteriz. 

Şimdiye kadar hükümetler bu konuda iyi 
niyetle pek çok şey söylemişlerdir; fakat maale
sef Türkiye kendi işlerine belki faizla kapandığı 
için veya uluslararası ilişkilerini biraz dar çer
çevede tutmaya alıştığı için Afrika'ya yeteri ka
dar açılamamıştır. Afrika'da bağımsızlıklarını 
yeni kazanan uluslarla yeterli, somut ilişkiler, 
özellikle ekonomik ilişkiler kuramamıştır bir öl
çünün ötesinde.. Biz bu yolda da her çabayı 
•göstermeye kararlıyız. 

Bu vesileyle, birkaç günden beri ülkemizde 
bulunan dost Moritanya ülkesinin değerli Dev
let Başkanı ile yaptığımız temaslara da kısaca 
değinmek isterim. 

Moritanya, bağımsızlığına oldukça yakın za
manlarda kavuşmuş, ekonomik bakımdan güçlü 
sayılamayacak, nüfusu bakımından küçük sayı
labilecek bir ülkedir. Ama, olgun halkı ve ne 
kadar basiretli, dengeli olgun bir devlet adamı 
olduğunu burada bizzat görme fırsatını buldu
ğumuz değerli Devlet Başkanı, barışçı çalbala-
ırıyle, şimdiden Afrika'da bir denge, bir barış, 
bir uzlaşma unsuru olmuştur.: Âdeta Moritan
ya, bu şekilde, hemen bütün Afrika ulusları
nın gönlüne açılan bir dostluk kapısı haline gel-r 
mistir. Ülkemizi ziyaretinde, Moritanya'nın' 
değerli Devlet Başkanı bu dostluk kapısından) 
binlikte geçmemiz için bize elini uzatmıştır ve 
Türkiye'nin, Moritanya'nın kalkınmasını hızlan
dırmak için yapabileceği her türlü katkıyı, tek
nik yardımı memnunlukla karşılayacaklarını be
lirtmiştir. 

Moritanya ile olsun, diğer Afrika devletle
riyle olsun, her bakımdan daha sıkı dostluk iliş
kileri kurmaya kararlıyız. 

Yalnız Afrika'ya değil, Asya'ya da daha 
geniş ölçüde açılma zorunluluğunu duyuyoruz. 
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Yakın dostumuz ve müttefikimiz Amerika,, 
Çin'in dünyada gitgide aftan önemini akıllıca 
değerlendirerek Çin ile o kadar yakın ilişkiler 
kurarken, Çin ile tarihî bağları çok daha sıkı 
olan Türkiye'nin de Çin ile ilişkilerini daha 
somut temellere dayandırması ve ekonomik 
alanda işbirliği olanakları araştırması gerekirdi. 
Sayın Dışişleri Bakanımızın Çin'e yakında ya
pacağı ziyaret bu bakımdan şüphesiz değer ta
şımaktadır. 

Ayrıca Türkiye, dünyada önemi gitgide ar
tan ve yakın tarih içerisinde çok sıkı dostluk 
ilişkilerinin hatırasını taşıdığı Japonya ile de 
daha yakın bir işbirliği kuTma arzusundadır. 
Bulgun dünyanın en güçlü devletleri bile Japonya 
ile sıkı işbirliği kurma zorunluğuna gözlerini yu-
mamaktadııiar. Biz de, elbette öncelikle Tür
kiye'nin yararını gözeterek, Japonya ile gerek 
ekonomik alanda, gerek başka alanlarda daha 
yakın işbirliği olanaklarını aramaya kararlıyız.. 

Gene Asya'da Türkiye'nin vazgeçilmez bir 
dostu Pakistan'dır. İki ülkenin de, rejimleri ne 
olursa olsun, yönetiminin başında hangi hükü
met bulunursa bulunsun, Türkiye ve Pakistan 
.arasındaki dostluk ilişkileri aynı sıcaklıkla var
lığını sürdüre gelmiştir, gelişegelimiştir. Bu, 
her anlamda, doğrudan doğruya milletlere mal-
olmuş bir dostluktur. Onun için Pakistan'ın ye
ni yönetimi altında yapmakta olduğu ekonomik 
ve siyasal hamileleri, elde etmekte oliduğu başa
rıları kıvançla izliyoruz. Aynı zamanda Pa
kistan 'm v yakın zamana kadar büyük sürtüşme 
içerisinde bulunduğu, hattâ savaş ettiği Hin-
distanla ve Bangaldeş ile aralarındaki meseleleri 
uzlaşma yoluyle çözmeye çalışmasını, bu iki 
komşu ülke ile dostluk ilişkileri kurmaya çalış
masını da büyük bir takdirle izliyoruz. 

Çünkü, biz de ekonomik, siyasal ve demok-< 
ratik alandaki atılımlarını takdirle izlediğimiz 
Hindistan ile ve yeni bir bağımsız devlet haline 
gelen Bangladeş ile çok sıkı ilişkiler kurabilmek 
isteriz. 

Pakistan'ın, dostluğundan hiçbir vakit vaz
geçemeyeceğimiz Pakistan'ın bu iki komşusu ile 
aralarındaki meseleleri çözmesi, bizim de Hindis- ; 
tan yarımadasındaki ülkelerin üçü ile de en sı- \ 
ki işbirliği içine girmemizi büyük ölçüde kolay- , 
laştırmış olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, hemen bütün dünya 
ile ilişkilerimize genel olarak değindikten sonra, 

yakınımızdaki ülkelerle olan ilişkilerimize, izin 
verirseniz biraz daha ayrıntılı olarak değinmek 
isterim. 

Hükümetimiz, Türk Milletinin de isteğine, 
eğilimlerine uygun olarak, biraz önce belirtti
ğim gibi, bütün Orta - Doğu Arap ülkeleriyle! 
yakın işbirliği kurmaya çalışmaktadır. Bu ara
da, coğrafî nedenlerle, Irak ve Suriye, Türkiye 
için büyük önem taşımaktadır. Gerçi dostluk 
hiçbir zaman coğrafî anlamda mesafe ile ölçül
mez, mesafelerin yakınlığı veya uzaklığı ile öl
çülmez; fakat birbirine sınır komşusu olan ülke
lerin birbirleriyle ilişkilerinde birtakım özellik
ler vardır. Bu özelliklere dikkat edilmezse, kom
şuluk ilişkileri kolaylıka sürtüşmeye dönüşebi
lir. Şunu kıvançla belirtebilecek durumdayım 
ki, Hükümetlimizden önce Türkiye'nin, sınır 
komşumuz iki Arap devleti olan Irak ve Suriye 
ile geliştirmiş olduğu dostluk ilişkileri, Hüküme
timiz zamanında daha da ileri bir aşamaya gir
miştir. Eskiden aramızda zaman zaman tartış
malara, çekişmelere yol açan su konusu giibi, 
petrol konusu gibi meseleler şimdi bazen bir ha
va alanında; bir saatlik, iki saatlik bir tesadüfi 
buluşma içinde bile rahatça çözüme ulaştırılabiln 
önektedir, Bu üç sınır komşusu ülke arasında, 
öylesine sıcak bir ilişki ve karşılıklı güven or
tamı doğmuştur. Bu ortamın sağladığı olanak
lardan yararlanarak, üç ülke arasında en sıkı 
ekonomik işbirliğini geliştirmeye Hükümet ola
rak büyük önem vermekteyiz. 

Ortak sularımızın adaletle bölüşülmesi için, 
Türkiye bir ölçüde fedakârlık da göstererek, her 
çabayı göstermiştir. Üç ülke bu bakımdan şim
di çok uyumlu bir işbirliği içindedir. 

Yüce Meclisin takdirine sunulmuş bulunan 
Türkiye - Irak boru hattı ile ilgili anlaşmanın 
da, yüce onayınıza erişirse, yürürlüğe girebil
me yetkisinin Hükümete tanınmış olacağını umu
yoruz, temenni ediyoruz. Bu anlaşmanın ay
rıntıları üzerinde bazı sayın üye arkadaşlarımı
zın tereddütleri bulunabilir., Bunlar bir ölçüde 
haklı tereddütler de olabilir; fakat biz üç ülke 
arasında (Türkiye - Irak - Suriye arasında); 
ilişkilerin her türlü bağlantı ile bir an önce ar
tırılmasında büyük zorunluk görüyoruz. Bugün 
Batı ile Orta - Doğu'nun ekonomik ilişkileri ba
kımından büyük olanaklar ortaya çıkmıştır. 
Eğer, Türkiye de dâhil olmak üzere, Orta - Do-
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ğu ülkelerinden her biri Batı ile ekonomik iliş
kilerini tek başlarına sürdürecek olurlarsa, bun-ı 
da elbetteki za'fa düşebilirler;; ama hiç değilse 
kendi "başlarına yapamayacakları birtakım bü
yük projeler için bir araya gelip, kendi ulusal 
ekonomileri arasında bir yakınlaşma, giderek 
'bir ölçüde bütünleşme sağlayabiiiırierse, bu, bü
tün Orta - Doğu ülkelerinin daha sağlam ve güç
lü bir zemin üzerinde ekonomik bakımdan dün
yaya açılmalarını, Avrupa ile Batı ile işbirliği 
kurabilmelerini kolaylaştıracaktır. 

Bu arada, yine sınır komşumuz bulunan 
İranla da Türkiye'nin ilişkileri olumlu bir yön
de gelişmeye devam etmektedir. Bu arada 
İran'dan Türkiye'ye döşenmesi tasarlanan gaz 
hattının da, iki ülke arasında yeni bir dostluk 
(bağlantısı meydana getireceğine inanıyoruz. 

Orta - Doğu ülkeleriyle ilişldierimizde Hü
kümet olarak özenle üzerinde durduğumuz iki 
temel ilke vardır. Bunlardan biri şudur: 

Genellikle Orta - Doğu ülkeleri arasında, hat
tâ o arada aralarında çok yakın manevî bağlar 
[bulunmasına rağmen bfrzzat bâzı Arap ülkeleri 
arasında küçüklü büyüklü bâzı meseleler var
dır., Türkiye, Arap ülkelerinin kendi araların^ 
dala küçüklü büyüklü meselelere girmeksizin, o 
meseleler karşısında bir devleti diğer tarafa kar
şı tutma durumuna girmeksizin,» hepsiyle aynı) 
derecede sıcak dostluk ilişkileri kurma çabası 
içindedir ve şu ana kadar da, bütün güçlüğüne 
rağmen, bunda başarı göstermiştir. Dikkat 
ettiğimiz ve dikkat edeceğimiz birinci ilke bu
dur. 

Gene dikkat ettiğimiz ve edeceğimiz ikindi il
ke şudur: 

Türkiye, hem bir Orta - Doğu ülkesidir, hem 
de bir Avrupa ülkesidir; hattâ siyasal bağlantı-ı 
ıları dolayısiyle, coğrafî mevkiine rağmen bir 
Batı Avrupa ülkesidir., Türkiye, bir yandan Ba
tı Avrupalı demokratik uluslar topluluğu için
deki yerini güçlendirmeye çalışmakta bir yan
dan da Orta - Doğumdaki doğal yerini, bütün 
Orta - Doğu'nun yararına daha çok değerl'en-
diirtmeye çalışmaktadır. Fakat, bunu yapar
ken Hükümet olarak bir şeye büyük özen göster-t 
önekteyiz ve göstereceğiz', Orta - Doğu ülkeleriy
le, Arap ülkeleriyle Mişkileıimizde hiçbir za
man Batı'nın Orta - Doğudaki bir sözcüsü gibi 
davranmayacağız. (O. H. P. ve M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Orta - Doğu'da, Devlet olarak Hükümet ola
rak izlediğimiz barışçı politikanın doğal bir so
nucu olarak İsrail'le diplomatik ilişkilerimizi 
sürdürüyor olmakla birlikte Arap doıstlarımızuu 
Birleşmiş Milletler kararlarıyle de tescil edilen • 
meşru haklarını açıkça destekliyoruz ve bu hak
lar gerçekleşinceye kadar destekleyeceğiz. 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Ayrıca, Filistin halkının ulusal egemenlik 
hakkını desteklemeyi de kendi bağımsızlık an
layışımızın doğal bir gereği saymaktayız. 
(O. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Ayrıca, Filistin halkının ulusal egemenlik 
hakkım desteklemeyi de kendi bağımsızlık an
layışımızın doğal bir gereği saymaktayız. 
(O. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses

leri, alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, Sovyetler Birliği ile ve 
sosyalist Balkan ülkeleriyle dostluk ilişkilerimizi 
ve birçok alanlarda işbirliğimizi geliştirmeyi, 
yalnız kendi ulusal yararımız ve bütün komşu
larımızla iyi geçinme ilkemiz açısından değil, 
bölge ve dünya barışma daJha çok katkıda bu
lunabilmemiz açısından da gerekli görüyoruz. 
Esasen, bütün dünyayı kaplar hale gelen de
tant, Türkiye'nin, bu detanta katkıda bulunma
ya çalışan bir ülke olarak, gerek Sovyetler Bir
liği ile, gerek öteki Doğu Avrupa sosyalist ül
keleriyle ilişkilerini dalha çok geliştirmesini zo
runlu, kılmaktadır. 

Bütün çevremizle ilgili olarak çizdiğim, bu 
manzara, bize bir paradoksal, bir çelişkin, tu
tarsız durumu haltırlatıyor : 

Görülüyor ki, bölgemizde pek çok komşu
muz var, yakın - uzak bize komşu olan birçok 
devletler var. Bunların hepsiyle, giderek 'geli
şen dostluk içi iJişkileri içindeyiz, hatta işbirliği 
ilişkileri içindeyiz. Bu uzak - yakın komşu ülke
lerden hiçbiriyle aramızda herhangi bir ihtilaflı 
sorun yoktur. Bu uzak yakın komşulardan anlcak 
(bir teki bizim müttefikimizdir ve paradoksal 
durum, çelişkin durum odur ki; uzak yakın bü
tün komşularımızla dostuz, aramızda hiçbir so
run yoktur; aramızda, ciddî görünüşlü hiç de
ğilse, sorunlar bulunan, aramızda ihtilâf bulu
nan tek komşumuz maalesef bölgedeki tek müt
tefikimiz olan Yunanistan'dır. (A. P. sıraların
dan «İFCnrdeşin!..» sesi.) 
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Değerli arkadaşlarımızdan biri bir söz aitti 
«Kardeşin» diye. Biz bütün insanlığa «'Kardeş» 
gözüyle bakıyoruz. (C. H. P. sıralarından «(Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

İki komşu ülke arasında ilişkilerin olumlu 
bir duruma, Türkiye'nin bütün, iyiniyetleri, ça
balarına rağmen, kavuşturulamaması yalnız bu 
iki ülkeye zarar vermekle kalmıyor; iki ülkenin 
de üyesi bulunduğu ve bölgemizin güvenliği ba
kımından da, dünya barışı bakımından da bü
yük önem taşıyan NATO içinde çok sakıncalı 
bir durum ortaya çıkarıyor. Onun için biz Yu
nanistan'la aramızdaki sorunların, küçüklü bü
yüklü sorunların barışçı yollardan karşılıklı an
layış içinde çözülebilmesi için her çabayı göste
riyoruz; ama maalesef şu ana kadar bir karşı
lık, bir olumlu karşılık görmemiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuşmam vesile
siyle fazla ayrıntıya girmeden «Kıbrıs» sorunu
na da kısaca değinmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Kıbrıs'ta yıllardır süregelen 
toplumlararası görüşmeler birkaç ay önce Rum 
/tarafının toplantıyı terketm'esiyle kesilmişti. An
cak, Haziran ayı içinde bu toplumlararası gö
rüşmeler yeniden başlamıştır." 

Toplumlararası görüşmelerin, bir süre kesil
mesine yol açan mesele, aslında bana öyle ge
liyor ki, ileri sürülen iddiaya rağmen, olaya ve
rilmek istenen görüntüye rağmen, bir terimden 
çıkmış bir mesele değildir. Meselenin esası şu
dur : Biz Hükümet olarak, Kıbrıs Devletinin sta
tüsü belirlenirken Türk toplumunun azınlık hak
ları ile yetinmeye zorlanmasını kabul edemeyece
ğimizi ortaya koymuş bulunuyoruz. Kıbrıs'ın ba
ğımsız bir devlet olarak kalmasını içtenlikle is
tiyoruz ; fakat Türklerin, o devletin aslî ve eşit 
bir unsuru olması şartıyle. Türk Hükümetinin 
belirttiği bu istektir ki aslında, meselelerin biraz 
belki zorlaşmasına yol açmıştır. Aslında bu, yal
nız Hükümetimizin değil, bütün Türk Milleti
nin isteğidir. Bunu herkesin böyle bilmesi ve de
ğerlendirmesi gerekir. 

öyle sanıyorum ki veya umuyorum ki, bu 
mesele şimdi kapanmış sayılabilir. Toplumlar
arası görüşmelerin daha fazla uzamadan olum,lu 
bir sonuca varaibileceğini umuyoruz. 

Biz, biraz önce belirttiğim gibi, Kıbrıs'ın bir 
bağımsız devlet olmasını istiyoruz. Bu konuda
ki iyiniyetimizden kimsenin kuşku duyması ge-
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rekmez. İleride Adanın bölünmesine yol açabi
lecek her kapının kapatılmasına razıyız; ama 
bunun için de bir şartımız var; ileride ENOSİS' 
e gidebilecek her kapının da kapatılması şartıy
le... (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan'la ilişkile
rimize, o arada Yunanistan'ın sayın Başbakanı 
ile Brüksel'de görüşmeme biraz sonra biraz da
ha ayrıntılı olarak değineceğim. O konuya 
ıgeçnıeden önce uluslararası iktisadî ilişkilerimi
ze yeniden kısaca değinmek istiyorum. 

Ekonomik ilişkiler bakımından son yıllarda, 
'özellikle son aylarda yeni bir dünya oluşmakta
dır. Dünyadaki ekonomik güç dengesi süratle 
değişmektedir. Eskiden az gelişmişlikle fakirlik 
eşanlamlı idi; şimdi az gelişmişlikle fakirlik eş
anlamlı olmaktan çıkmıştır. Bazı memleketlerde 
az gelişmişlikle zenginlik bir arada olabilmekte
dir. 

Dünyada para hareketleri coğrafî anlamda ve 
her anlamda büyük ölçüde yön değiştirmiştir. Az 
gelişmiş ülkelerden veya gelişme halindeki ül
kelerden bazıları, kendi ülkelerinde değerlendi-
remeyecekleri kadar büyük yatırım olanakları
na kavuşurken; dünyanın en çok gelişmiş, sana
yi ötesi toplum aşamasına erişmiş bazı ülke
leri, oluşturdukları ileri teknoloji gerçek potan
siyelinin çok altında değerlendirme durumuna 
düşmüşlerdir, üretimi kısmak zorunluğunda kal
mışlardır. Bazıları zorlayıcı tedbirlerle gelişme 
hızlarını kısmak, hatta sıfıra indirmek, bazıla
rı sıfırın altına düşürmek ihtiyacını" duymaya 
başlamışlardır, Bunun yarattığı bütün sıkıntıla
ra rağmen ve bugün dünya ekonomisindeki bu 
yeni, henüz yerine oturmamış oluş haldeki, ne-
bülöz haldeki hareketler bütün ülkelerin yöne
ticilerini ilgilendiren başlıca sorun durumuna 
gelmiştir. 

Brüksel'deki son NATO toplantısının sadece 
bir tören olacağı sayılıyordu; fakat birçok dev
let adamlarının o toplantıda yaptığı konuşma
lar törenin çok ötesinde bir nitelik kazandırmış
tır bu toplantıya. Orada, özellikle dost Batı Al
manya'nın yeni Şansölyesi Helmut Scihmidt beş 
dakikalık konuşmasında bir acı gerçeği hatır
latmıştır. Demiştir ki, «Bırakın bu nükleer an
laşmalar, karşılıklı dengeli kuvvet indirimleri 
vesaire, bunların hiçbirinin önemi yok; bugün 
karşı karşıya bulunduğumuz en önemli sorun 
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ekonomik sorundur, para sorunudur, malî sorun
lardır. Bu sorunların insanlık için yarattığı teh
like, tedbir almaya -çalıştığımız bütün silâhla
rın yarattığı tehlikeden hiç değilse şu dönem, için 
daha büyüktür.» Ve bu görüşü orada hazır bu
lunan bütün devlet temsilcileri benimsemiştir. 

Bu yeni dünyada her ulus, her ülke kendi
ne yeni bir yer arayıp bulmak zorundadır. Her 
ülkenin bu dünyada elbette ayrı bir yeri ola
caktır, her ülke kendi durumuna ve olanakları
na göre ayrı ayrı bazı şeylere dikkat edecektir 
yerini ararken; ama .gelişmişlik durumu, coğra
fî durumu veya siyasal rejimi ne olursa olsun 
bütün ülkeler bu yeni dünya ekonomisi oluşu
mu karşısında şu gerçeği kabul etmek zorunda
dırlar : Bu yeni dünyada hiçbir ülke kapıları
nı dünyaya kapatarak, dış ekonomik ilişkileri
ni kısarak veya dondurarak yaşayamaz; bu dün
yayı da kendisine sağlam bir yer yapamaz. Dün
yadaki yeni ekonomik gelişmeler, Türkiye gibi 
gelişme halindeki ülkeler için, hatta bazı az ge
lişmiş ülkeler için zamanında akıllıca değerlen
dirilirse çok yararlı olabilecek yeni olanakları da 
belki sağlamaktadır. Eğer, bu yeni ekonomik 
oluş dönemini iyi değerlendirebilirsek, belki de, 
gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafeyi burudan 
2 - 3 yıl öncesine kadar tahmin edilebilenden 
çok daha kısa süre içinde kapatma olanağını 
bulabiliriz ümidindeyim. 

Ekonomik ilişkiler bakımından dünyaya açı
lırken, Hüküm eltimiz, programında belirtmiş ol
duğu iki ilkeye titizlikle bağlı kalmıştır ve ka
lacaktır. Dış yardım bakımından ve yabancı ser
maye bakımından Türkiye'de çok unsurlu bir 
denge kurulması, gözetilmesi, bu ilkelerden bi
rincisidir. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'nin Yabancı 
iSermaye Kanunu, dünyanın en liberal kanun
larından biridir; yabancı sermayeye en geniş 
haklar veren kanunlarından biridir. Birçokla
rımızın görüşüne göre, aşırı ölçüde liberal bir 
kanundur. Ona rağmen ve bu kanun çıkalı pek 
çok yıllar geçmiş olmasına rağmen, Türkiye'de 
son derecede az yabancı sermaye gelmiştir ve 
bu gelen yabancı sermaye bakımından da bir 
«çok unsurlu denge» kurulamamıştır. Gelen ya
bancı sermayenin % 80 - 9Ö-'ı, dünyanın belli 
bir kesiminden gelmiştir. Bu bakımdan Tür
kiye'de bir dengesizlik vardır. Biz Türkiye'de; 
elbette Türkiye'nin çıkarlarını şimdiye kadar 

korunduğundan çok daha iyi korumağa dikkat 
etmekle beraber, Türkiye'ye daha çok yabancı 
sermaye çekmeye gayret edeceğiz. Bugünkü dün
ya koşulları içinde bunda zorunluk görüyoruz. 
Ama bunu yaparken, «ıÇok unsurlu denge» yi 
de gözeteceğiz. 

Dış yardım ve yabancı sermaye bakımından1 

dikkat edeceğimiz ikinci temel ilke şudur (Bu
nu da Hükümet Programında belirtmiş bulunu
yoruz.) : 

Dış yardımdan ve yalbancı sermayeden yarar
lanırken, Devletin ekonomiye yön verebilme .gü
cünü pekiştirmek ve titizlikle korumak kara
rındayız. 

Biraz önce belirttiğim gibi, aşırı sayılabile
cek ölçüde liberal bir yabancı sermaye yasasına 
rağmen, bugüne kadar Türkiye'ye son derecede 
az yabancı sermaye gelmiştir. Gelen kadarıyle 
de bu yabancı sermaye, Türkiye'ye gerçek bir 
sanayileşme hareketi getirmemiştir; daha çok 
montaj sanayii ile, tarım sanayii ile tüketim sa
nayii ile gelmiştir, çok az gelmiştir ve yüzeyde 
gelmiştir. Ama ona rağmen, Türk ekonomisinle bu 
kadar az katkısı bulunmasına rağmen; dışardan 
getirdiği sermayeden çok daha fazlasını Türki
ye'nin kredi kaynaklarından elde etmiş olma
sına rağmen; bu küçücük yabancı sermaye, öy
lesine mevkileri öylesine usltaea tutmuştur ki; 
bazı bakımlardan ekonomiye yön verebilme gü
cü, Devletinin gücünün bile üstüne çıkmıştır. Biz 
hunu da düzeltmek için her çabayı göstermeye 
kararlıyız. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) Tür
kiye'de yatırım yapmak için gelen teklifleri bü
yük bir açık ıgörüşlükle inceleyeceğiz. Fakat, bu 
temel iki ilke açısından göstereceğimiz titizliği 
de, bu yönde istekleri bulunanların anlayışla 
karşılayacaklarını umuyoruz. Kendi millî men
faatlerini önplanda gözetmek her milletin hak
kıdır. Bu hakkı kullanacağız ve bu hakkın çer
çevesinde, bu hakkı iyi kullandığımıza evvelâ 
kendi kendimizi inandırarak, yabancı sermaye
den ve dış yardımdan daha komplekssiz olarak 
yararlanıaibilrne olanağını bulmuş olacağız. 

Bu noktada tekrar söylüyorum : Dostlarımı
zın bizi yanlış anlamamalarını temenni ediyo
ruz. Türkiye'nin meşru çıkarları ve egemenlik 
hakları söz konusu oldu mu; davranışımız - bazı 
yabancı petrol şirketlerinin son haksız istekleri 
karşısında olduğu gibi - kesin ve kararlı ola-
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çaktır. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar.) Hiç kimse bunu, Hükümetimi
zin dış ekonomik ilişkiler bakımından bir dar 
görüşlülük içinde bulunduğu veya kendi içine 
kapanma eğiliminde bulunduğu yolunda yorum-
lamamalıdır. Dünyada oluşmakta olan yeni eko
nomik düzen içinde yerimizi ararken, bu konu
daki kararlarımızı tesadüflere veya eksik bil
gilere dayandırmamak için elimizden gelen her 
çalbayı, her titizliği gösteriyoruz. Şimdiye kadar 
alışılmamış, Türkiye'de alışılmamış; ama birçok 
ileri ülkelerde çok olağan bazı yöntemler izliyo
ruz. Bu arada, dünyadaki bu yeni ekonomik olu
şumu izlemeye ve değerlendirmeye çalışırken, sa
dece Hükümet üyeleri olarak kendi bilgilerimi
ze, gözlemlerimize dayanmıyoruz, sadece kamu 
görevlilerinin veya devlet yönetimi içinde yer 
alan değerli uzmanların bilgileriyle de yetinmi
yoruz, Türkiye'de bu konuda bilgisi olan, bu ko
nularda kafa işletmiş olan uzmanlara başvuruyu- , 
ruz, onların yardımlarını istiyoruz; o uzmanla
rı kamu yönetimindeki uzman - yöneltici değerli 
'arkadaşlarımızla bir araya getiriyoruz, konuları 
birlikte tartışıyoruz. Yeni oluşan dünyayı bir
likte tanımaya ve değerlendirmeye çalışıyoruz. 
öylelikle Hükümeti, yönetimi ve aydınları bü
tünleştirme yolunda da ileri bir adım atmış olu
yoruz. 

Bununla da yetinmedik. Brüksel'deki NATO 
(toplantısı vesilesiyle yurt dışına gittiğimizde, 
Sayın Dışişleri Bakanımızla birlikte Baltı Avru-
pa'daki birçok büyükelçilerimizi, o arada ulus
lararası kuruluşlar nezdindeki temsilcilerimizi 
bir araya getirdik; günlerce, sabalhtan akşama 

kadar onlarla uzun toplantılar yaptık, Avrupa' 
daki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri birlik
te değerlendirmeye çalıştık. Bu yaz içinde o bü
yükelçilerimizden komiyle en yadından ilgili 
olanları burada uzmanlarla ve kamu yöneticile
riyle de bir araya getireceğiz, çalışmalarımızı bu 
şekilde sürdüreceğiz ve öyle sanıyorum ki, bir iki 
ay içinde Türkiye, bu yeni dünyada kendi yeri
nin ne olması gerektiğini en sağlam verilere, bil
gilere dayanarak saptayabilecek duruma gelmiş 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın son bölü
münde, biraz önce söz verdiğim, gibi, Yunanis
tan'la ilişkilerimize ve Yunanistan'ın Sayın Baş-
'bakanıyle 26 Haziran günü Brüksel'de yaptığım 

görüşmeyle ilgili ayrıntılı bilgileri Yüce Mec
lisimize olduğu gibi sunmayı ödev biliyorum. 

Biz, millet olarak ve Hükümdt olarak, Yu
nanistan'la aramızdaki meseleleri daima barışçı 
bir anlayışla ve müzakere yoluyle çözme yanlısı 
olduk. Böyle davranmak bir bakıma bize Ata
türk'ün vasiyetidir. Çünkü Atatürk, önderi ol
duğu kurtuluş hareketini büyük ölçüde Yunan
lılara karşı yürütmüştür; ama o kurtuluş hare
keti başarıya ulaştıktan hemen sonra Yunan
lılara dostluk elini uzatmıştır Türkiye adına ve 
karşısında da, o dostluk jestine aynı anlayışla 
karşılıkta, mıukalbelede bulunacak kadar baisireitli 
devlet adamları bulmuştur ve böylelikle uzun ve 
kanlı bir savaştan sonra bile Türkiye ile Yunan
istan arasında sıkı bir dostluk, birçok alanlarda 
yakın bir işibirliği kurulabilmiştir ve kendi ger
çek çıkarlarını çok iyi değerlendirebilen Türk 
Ulusu bunu büyük anlayışla karşılamıştır, buna 
karşı bir duygusal engel çıkarmamıştır. 

Onun için, Yunanistan ile aramızdaki ilişki
lere böyle bir yaklaşımda bulunmak, bir bakıma 
bizim Atatürk'ten devir aldığımız Cumhuriyet 
Türkiye'sinin bir dış politika geleneğidir. Biz de 
Hükümeit olarak o geleneği sürdürmek: istiyo
ruz ve sürdürmeğe çalışıyoruz. 

Hükümetimiz bu yaklaşımı ne kadar içten
likle benimsediğini her vesile ile açık ve kesin 
olarak ve somut delilleri ile ortaya koymuştur. 
Fakat bu iyiniyetini, barışçı eğilimini, yaklaşı
mını ortaya koyarken de; bu eğilimin, bu barış
çı yaklaşımın Yunanlılar tarafından Türkiye 
aleyihine istismar edilebilmesine en küçük bir 
fırsat vermemiştir ve vermeyecektir. (ıG. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Aramızda, eğer müttefik kalacaksak, eğer 
komşu kalacaksak - ki, komşu kalmamak elimiz
de değil, iki ulusun da elinde değil - mutlaka 
barışçı yollardan çözmemiz gereken küçüklü bü
yüklü sorunlar vardır. Sorunlara barışçı yol
lardan çözüm, bulabilmenin de bir tek yöntemi 
vardır; o da müzakere... Fakat, maalesef, için
de bulunduğumuz dönemde, belki de Yunanistan' 
in şu anda kenldine özgü, önleyemediği bazı un
surlar dolayısıyle aramızda müzakere olanağını 
bulamamaktayız, Türkiye'nin bütün isteğine, 
tekliflerine rağmen bulamamaktayız. O kadar 
ki, çoğu kez «müzakere» sözcüğünden, kelime
sinden bile ürker halde görmekteyiz Yunanlı 
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•komşularımızı. Fakat yine Hükümetimiz bir yan
dan Yunanistan'a bu müzakere çağrılarını ya
parken, bir yandan da şunu açıkça söylemekte ve 
somut davranışları ile de ortaya koymaktadır: 
Aramızda bazı sorunlar vardır, bu sorunların mü
zakere yolu i] e çözülmesini zorunlu görmekte
yiz, fakat Yunanistan'ın bizce izalhı mümkün ol
mayan, makul izahlara bağlanamayan nedenler
le müzakereden kaçınması bizim kendi meşru 
haklarımızı sonuna kadar kullanmamıza hiçbir 
zaman engel olmaya'caktır. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

«Acaba Yunanistan ne zaman müzakereye 
razı olacak?» gibi bir bekleyiş içinde kendi meş
ru saydığımız haklarımızı, haklarımızın kullanıl
masını ertelemeye Hükümet olaraik bugüne kadar 
razı olmadığımızı herkes bilmektedir, bundan 
sonra da razı olmayacağımızı herkes görecektir. 

Dedim ki : «ıMeşru saydığımız hakların kul
lanılmasını ertelemeyeceğiz.» Yunanistan diyebi
lir ki : «Bazı hakları sen Türkiye'ni^ meşru 
hakları olarak görüyorsun, ama ben görmüyo
rum». Olabilir, ama bunu da çözmenin yolu bir
birine sırtını çevirip küsüşmek değil; bir masa
nın etrafına oturup, ne kimin meşru hakkıdır, 
ikimin meşru-hakkının sınırı nereye kadar gi
der, bunu aramızda medenice, anlayış içinde gö
rüşmektir, müzakere etmektir. 

Değerli arkadaşlarım, dalha, gerek Sayın Dış
işleri Bakanımızın Ottawa'da Yunan Dışişleri 
İBakanıyle yaptığı temastan öntee, gerek benim 
Brüksel'de Yunan Başbakanıyle yaptığım temas
tan önce, biz, elbette, Yunanistan'ın davranışı
nın bu olduğunu ve muhtemelen de bu olaca
ğını biliyorduk. Her halleriyle bunu belli ediyor
lardı. Ara sıra, karşılıklı teati edilen notalarda 
bir «müzakere» kelimesi kalemlerinden kaçmış 
oluyordu; fakat sonradan ilk fırsatta onu yeni
den örtmeye gayret ediyorlardı. Bu da gölümüz
den kaçmıyordu. Fakat biz yine de müzakere 
çağrılarında bulunmayı, sorumluluk duygusu ta
şıyan bir Hükümet olarak kaçınılmaz ödevimiz 
biliyorduk ve bundan sonra da bilmeye devam 
edeceğiz. 

Bugün öyle bir dönemdeyiz ki, bırakım kom
şu ülkeleri, bırakın müttefik ülkeleri; coğratfî 
bakımdan da siyasal bakımdan da birbirine ala
bildiğine uzak ülkeler bile, aynı ittifak içinde 
bulunmak şöyle dursun, karşıt ittifak topluluk

ları içinde bulunan ülkeler bile, aralarındaki so
runları diyaloglar kurarak, özel müzakere yön
temleri, mekanizmaları kurarak çözmeye çalış
maktadırlar. Böyle bir dünyada yaşıyoruz; böyle 
bir dünyada yaşadığımızı ve kurala herkesin, her 
devletin uyması gerektiğini, NATO'ııun 2!5 ne i 
yıldönümü Bildirisini imzalayarak biz ne kadar 
kabul ettiysek, Yunan Hükümeti de o kadar ka
bul etti. Çünkü imzaladığımız. NATO Bildiri
sinde, bütün meselelerin, birbirine yakın uzak 
'devletler arasındaki bütün meselelerin danışma 
yoluyle, müzakere yoluyle halledilmesi ilkesi 
benimseniyordu. Bildiriyle de kalmadı, orada ya
pılan konuşmalarla da bu anlayış bir kez daha 
belirtildi. Böyle bir dünyada Yunan Devletinin 
yöneticileri, Türkiye gibi bir komşu ve müttefik 
ülke ile Yunanistan arasındaki sorunları müza
kere yoluyle halletmekten kaçınmanın, kendile
rini, kendi kamuoyları karşısında, Yunan kamu
oyu karşısında ne kadar zor ve haksız duruma 
düşüreceğini herhalde tahmin ediyorlardı. Onun 
için de, biraz önce belirttiğim gibi, zaman za
man kendileri de müzakereden kaiçınmazmış gi
bi bir davranışa, bir ifade kullanmaya girer gibi 
oluyorlar; fakat hemen arkasından gene kabuk
larının içine çekiliyor ve müzakere kelimesini 
âdeta işitmiezmiş gibi bir davranışa bürünüyor-
lardı. O arada kendi kamuoylarında, sanki Tür
kiye, meseleleri barışçı yollardan halletmek is-
temezmiş gibi bir izlenim yaratmaya da çalışı
yorlardı. 

6 Mayıs 1974'de Türk Dışişleri Bakanlığı Yu
nanistan'a bir nota verdi. Bunda, ilişkilerimizi 
gölgeleyen ve işbirliğimizi engelleyen ve sürat
le ele alınıp çözülmesi gereken bütün sorunla
rımız madde madde ortaya konuyordu ve bun
ların aramızda müzakere edilmesi isteniyordu. 
3(1 Mayıs 1'974'de de Yunan Dışişleri Bakanlığı 
Türkiye'ye bir nolta vererek, kendi açısından 
önem taşıyan sorunlara ağırlık veren bir liste 
gönderdi ve sonradan müzakereden ısrarla ka
çınmasına rağmen, o notada bu sorunların kar
maşık niteliğine uyigun düşecek bir müzakere 
yöntemine gerek okluğunu belirtti, kabul etti. 

Biz bunu bir ümit verici ışık olarak değerlen
dirdik ve değerlendirmeyi zorunlu saydık ve bu 
zemin üzerinde Dışişleri Bakanımız Sayın Gü
neş Ottawa'da NATO Bakanlar Konseyi toplan
tısı dolayısıyle Yunan Dışişleri Bakanı sayın Te-
tenes ile buluştu, 
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Sayın Bakanımızdan edindiğim biigilere gö
re, Yunan Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın geniş 
kapsamlı müzakerelere girmekten kaçındığını 
belli ediyor; ama müzakere yöntemini açıkça 
rot de edemiyordu. Ancak, ilkin basit konula
rın ele alınmasını, bunlara çözüm aranmasını, bu 
basit ve küçük sorunlara çözüm, bulundukça ile
ride bir tarihte daha büyük sorunların ele alın
masına elverişli bir ortam, çıkabileceğini ileri sü
rüyordu. 

Türk tarafı ise; bunun tam .tersi görüşteydi. 
Bizim görüşümüze göre, başta «iEıge» sorunu ol
mak üzere, iki ülkenin ilişkilerini şu sırada en 
çok gölgeleyen hangi sorunlar varsa öncelikle o 
sorunlar ele almalbilmelidir ki, o sorunların çö
zülebileceği umudu ortaya çıkarsa; aramızdaki 
küçük meseleler zaten küçüktür, bir günde, iki 
ıgünde çözülebilir; fakat büyük sorunlar çözül
memiş olarak bir gölge gibi iki memleketin iliş
kilerini karartırken, en basit, en sade mesele
lere bile çözümler bulunamaz. 

Yunanlı dostlarımıza, komşularımıza bunu 
anlatmaya çalışıyorduk. Qtrt;awa'da da Sayın Ba
kanımız ve Dışişleri Bakanlığındaki' değerli ar
kadaşları bu çabalan sürdürdüler ve bunun için 
de, o büyük sorunlara çözüm bulabilmek için de 
müzakerenin zorunlu olduğunu belirttiler. 

Ottawa'da müzakere yöntemi üzerinde bir gö
rüş birliğine varılamadı ve Yunan Dışişleri Ba
kanının orada kendi yetkisiyle daha ileri bir 
adım atamayacağı anlaşıldı. Şüphesiz bunu da 
anlayışla karşılamak gerekirdi. 

Dışişleri Bakanımız; bütün sorunları dostça 
bir yaklaşımla ele alıp çözmenin de ve dostlu
ğun da ötesinde, iki ülke arasında her alanda 
sıkı bir işbirliği kurulması önerisinde bulundu; 
bunun tarihî ve coğrafî bir zorunluk olduğunu 
belirtti. 

Ottawa görüşmesinde, sonuç olarak; iki ülke 
(Başbakanının, Brüksel'deki NATO töreni vesile
siyle bir gförüşme yapmalarının ve şu yönde bir 
ortak metin açıklamalarının uygun olacağı ko
nusunda görüş birliğine varıldı. Üzerinde, Baş
bakanlara sunulmak üzere görüş birliğine varı
lan bu metin taslağını sizlere aynen okuyorum: 

«İki Başbakan, iki komşu ülke arasında pek 
çoğu, ortak çıkarlara ilişkin bütün alanlarda iş
birliği yapılması gereğine inanarak ve samimî 
bir dostluk havasını yeniden kurma isteğinden 

esinlenerek Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
bütün ihtilaflı meseleleri çözmek üzere uygun 
görülen müzakere yöntemine zaman geçirmeden 
başlamak hususundaki mutabakatlarını açıkla-
tmışlardır.» 

Biz Brüksel'de buluşacağız ve böyle bir me
tin açıklayacağız iki Başbakan, ondan sonra da, 
gene birlikte hazır oturmuşken bu müzakere yön
temini de oluşturacağız. Sayın Tetenes (bir hay
li çekingenlikle de olsa, anlaşılan) bu noktaya 
kadar getirebilmişti. Bu, hiç şüphesiz görünüş
te umut verici bir aşamaydı, ama itiraf ederim 
M gene de umudumuz büyük değildi. Çünkü, 
zaman zaman müzakereye yaklaşılmış gibi gö
rünmekle beralber, iş kesin karar noktasına gel
diğinde Yunan yöneticilerinin bundan caydığını, 
tekrar geri çekildiğini daha önce da farketmiş-
tik. Fakat bu sezgimiz, bu kaygımız bizi Brük
sel görüşmesini yapmaktan alıkoymadı, alıkoya
mazdı. Çürikü biz aramızdaki meseleleri barışçı 
yollardan halletmek için üzerimize düşen her 
iyiniyetli gelişimi yapmayı, önümüze çıkan her 
fırsatı değerlendirmeyi bir görev biliyorduk; 
bugün de görev "biliyoruz ve bileceğiz. Barışçı 
bir ulusun,- barışçı bir Hükümeti olarak en kü
çük bir umut belirtisini bile sonuna kadar ve 
büyük bir iyiniyetle denemeye devam edeceğiz. 

Brüksel'e giderken iyiniyetimiz karşılık gör-
mese de, bundan bizim hiçbir şey kaybetmiş ol
mayacağımızı, tam tersine dünya kamuoyunda 
Türkiye'nin haklılığına güç kazanmış olacağı
mızı, Türkiye'nin iyiriiyetine ve barışçı eğilim-
lerindeki içtenliğine bütün dünya kamuoyunu, 
hatta Yunan kamuoyunu daha çok inandırmış 
olacağımıza kani idik. 

Böyle bir anlayış içinde, fakat hiçbir ha
yale kapılmaksızm Brüksel'de NATO toplantı
sından sonra Yunan Başbakanı sayın Androço-
pulos ile buluştum. Biraz önce belirttiğim gilbi, o 
buluşmadan birkaç saat önce, altına birlikte 
imzamızı attığımız NATO'nun 25 nci yıl Bildi
risi, danışma ve müzakenenin önemini ve kaçı
nılmazlığını, karşıt kamplardaki ülkeler ara
sında bile detantın önemini ve kaçınılmazlığını 
belirten bir metindi. Yine buluşmamızdan hemıen 
önce, Belçika Kralının dalvetinde Amerika Birle
şik Devletlerin Başkanı Sayın Nixon bir konuş
ma yapmıştı ve konuşmasında aynen şu sözleri 
söylemişti : «Çağımızda, barıştan başka bir yol, 

— 373 — 



M. Meclisi B : 105 

bir alternatif yoktur. Çağımızda müzakereden 
başka bir alternatif yoktur.» Sayın Nixon'un söz
lerini de yine Yunan Barbakanı ile birlikte al
kışlamıştık. 

Brüksel'de sayın Yunan Başbakanı ile yaptı
ğımız görüşmeye bu doğrultudaki barışçı ve 
müzakereci tutumumuzu, belirterek söze başla
dım. Komşu ve müttefik iki ülkenin sorunları
nın, çıkarlarının, kaygılarının birçok bakımdan 
bir olduğunu hatırlattım. Aramızda dostluğun, 
hatta işbirliğinin coğrafî ve tarihî bir zorunluk 
olduğunu anlatmaya çalıştım ve aramızdaki 
«sorunları büsbütün çetinleşmeden, büsbütün çö
zümü güç duruma gelmeden, yüksek düzeyde te
maslarla, siyasî tercihleri masa başında yapabi
lecek yetkilerle donatılmış kimseler arasındaki 
'temaslarla ele alıp müzakere etmenin kaçınılmaz 
olduğu inancında olduğumuzu söyledim. 

Buna karşılık Yunan Barbakanının söyledik
leri özeitle şöyle idi : «Türkiye ile Yunanistan'ın 
ilişkileri çok gerginleşmiştir, çok kızışmıştır. 
(Böyle bir ortamda müzakere yapılamaz.» Birin
ci söylediği bu idi. 

İkinci söylediği; yine daiha önce sayın Tete-
nes'in Dışişleri Bakanımıza söylediği gibi: «Ara
mızda böylösine gergin ve kızışmış bir hava var
ken müzakere yapılamayacağına göre, ilkin kü
çük ve basit sorunları ele alalım, bunları da 
normal diplomatik, alışılmış diplomatik yollar
dan ele alalım. Bunun için ayrı bir müzakere yön
temine gerek yoktur.» 

Hatta «Ayrı bir müzakere yöntemi doğru de
ğildir, sakıncalıdır.» öyle diyordu. 

«Bu meseleler çözüldükçe, aramızdaki kızgın
lık, gerginlik yumuşar belki ve şimdiden kestire
meyeceğimiz bir tarihte bir müzakere masasına 
oturup, büyük sorunlarımızı da ele almak için 
ortam belki olgunlaşır.» 

Sayın Yunan Dışişleri Bakanının görüşü özet 
olarak bu idi. 

Buna karşılık benim, cevabım şu oldu; biraz 
önce huzurunuzda da söylediklerimi tekrarla
dım ve dedim ki ; «Türk - Yunan ilişkilerinin bu
günkünden çok daha gergin ve kızışmış olduğu 
bir dönemde bile, karşılıklı verilen bir büyük 
savaştan 'hemen sonra iki ülkenin uz görülü 
önderleri iki ülke arasında yakın dostluğun ve 
sıkı işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu gördüler; 
aralarındaki meseleleri m,üzakere yoluyle çözdü-
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ler, yakın bir işbirliği kurdular. Bunu yapmak
ta hiçbir zorluk, hiçbir sıkıntı çekmediler.» 

Gene dedim ki: «İşe basit meselelerden baş
lamanın yararı yoktur, sakıncası vardır. Çünkü 
büyük meseleler ortada dururken küçük mese
lelere bile gözüm bulunamaz. Alışılmış diploma
tik yollardan bu sorunlara yaklaşmanın da pra
tik bir değeri yoktur. Eğer bu alışılmış diplo
matik yollar aramızdaki küçüklü büyüklü sorun
ları çözmek için yeterli olsa idi, o diplomatik 
yollar zaten kesintisiz işliyor; şimdiye kadar iki 
ülke arasında bu kadar çok sorun birikmiş ol
maz, aramızdaki ilişkiler bu kadar gerginleşmiş 
olmazdı.» 

Fakat, bu konuda verdiğimiz bütün delillere 
rağmen Yunan Başbakanı alışılmış diplomatik 
yöntemlerden başka bir yol göremediğini söyle
di. Müzakerelerin o safhasında, «Siz başka bir 
yöntem olarak ne öneriyorsunuz?» diye sordu. 
Biz de somut bir öneride bulunduk, dedik ki : 
«İki ülkenin Dışişleri Bakanlar^ ne ad verirsek 
verelim, bir komisyon olarak bir araya gelsinler, 
zaman zaman buluşsunlar. 'Onlara bağlı olarak 
iki 'altkomite kurulsun. Birisi Ege sorunlarını ele 
alsın, öbürü de azınlık sorunlarını ele alsın. Bu
nun dışındaki küçüklü büyüklü meseleler de 
alışılmış diplomatik yollardan ele alınmaya de
vam etsin. O meselelerden bazıları için gerektik
çe yeni altkomiteler kurulabilsin. İkr^ Dışişleri 
Bakanı müştereken bu komitelerin çalışmalarını 
^gözetim altında bulundursun, onlara yön versin, 
onların sonuçlarını değerlendirsin ve belli ka
rar veya anlaşma aşamalarına varıldığında, me
seleleri, bir araya gelecek olan iki ülkenin Baş
bakanlarına sunsunlar.» 

Gerek Yunan Başbakanı, gerek Yunan Dışiş
leri Bakanı sanki çok olağan dışı bir mekanizma 
öneriyormuşuz gibi büyük tepki gösterdiler. Biz, 
bırakınız komşu ve dost müttefik ülkeleri, Rus
ya ile Fransa arasında, Rusya ile İtalya arasında 
bile devamlı istişare mekanizmaları bulunduğunu 
hatırlattık; fakat gene anlatamadık. O zaman, 
«Madem bizim önerimizi kabul etmiyorsunıız, ya
ni müzakereyi kabul etmiyorsunuz ve, biraz önce 
de Nixon'un müzakereden başka alternatif 
yoktur çağımızda» sözünü beraber dinledik, al
kışladık ; ona rağmen kabul etmiyorsunuz, siz bir 
alternatif gösterin» dedik. Fakat, «Alışılmış dip
lomatik yollardan şimdiye kadar meseleler nasıl 
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ele alındı ise, bundan sonra da öyle ele alınsm»m 
dışında Saym Yunan Başbakanından hiçbir öne
ri gelmedi. 

Müzakereye biraz ara vererek, belki ilerisi 
için biraz umut ışığı tutabilecek bir ortak bildi
ri yayınlanabilir diye düşündük. Saatlerce çalı
şıldı; altına imzamızı atabileceğimiz bir ortak 
bildiri metni üzerinde bile anlaşmaya varılama
dı ve gözlemimiz o oldu ki, bırakınız iki ülke ara
sında bir müzakere mekanizması kurmayı, Brük
sel'de yaptığımız fiilen bir müzakere olduğu 
halde, Yunan tarafı o görüşme için «müzakere» 
kelimesini kullanmaktan bile dikkatle kaçındı. 
Bu durumda, görüşmeyi da/ha çok sürdürmekte 
yarar görmedim ve «İki taraf da kendi istediği 
açıklamayı yapsın» dedim, toplantı o şekilde so
ma ermiş oldu. 

Benim anlayışıma göre, müzakereden kaçmak 
çağımızın gerçeklerine ve zorunluluklarına ters 
düşmek olduğu gibi, kendi davalarını da, hak
lılığına inanmamanın da bir belirtisidir. (C H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) O ba
kımdan, müzakereden kaçan için bir zaaf göster
gesidir. Biz bu buluşmadan - Yunanlı dostları
mız «müzakere» deyimini kullanmak istemedik
leri için ben de kullanmıyorum - barışçılığını, 
iyiniyetind, haklılığını ve sorunlara müzakere 
yoluyle çözüm, arama niyetindeki içtenliğini bü
tün dünyanın gözleri önünde bir kez daha ispat 
etmiş bir milletin Hükümeti olarak ayrıldık. 
Onun için bu buluşmadan, öyle inanıyoruz ki, 
bu kazancımız oldu, heıihamgi bir kaybımız ol
madı. 

Meşruluğuna inandığımız haklarımızı sonu
na kadar kullanacağız. O arada, Ege'de, bizim 
olduğuna inandığımız kıta sahanlığı bölgesi için
de petrol aramamızı nasıl programlamış idi isek 
Brüksel buluşmasından önce, aynen devam, etti
receğiz. Ama bütün bunları kışkırtıcı olmadan 
yapacağız, dünya gözünde haklılığımızı, barışçı
lığımızı koruyarak yapacağız ve kendi meşru 
saydığımız haklarımızı sonuna kadar kullanır
ken, iki ülke arasında yakın dostluk ve işbirliği 
kurulabilmesi kapılarını açık tutmak için üze
rimize geleni de, düşeni de yapmaya devam ede
ceğiz. 

Bu konuda tulumumuzu, Brüksel buluşma-
sındaki davranışımızı ve girişimimize rağmen 
varılan sonucu açık diplomatik yollardan elbette 
dostumuz ülkelere de duyurduk. 

Yunan halkı neyi ne kadar doğru olarak du
yabilecek durumdadır bugün bilemem; fakat öy
le sanıyorum ki, bundan sonra Yunanistan'ın yö
neticileri Yunan halkını da Türkiye'nin saldır
gan emeller beslediği yolundaki iddialarıyle, 
propaigandalarıyle yanıltabilmekte çok zorluk 
çekeceklerdir. 

Biz, hiçbir ülkenin iç işlerine karışmayız; ho
şumuza gitmese de, beğenmesek de hiçbir ülke
nin kendi rejimiyle ilgilenmeyiz, ama herhangi 
bir ülkenin kendi rejimi etrafında dayanışma 
sağlayabilmek için Türkiye'nin niyetleri hakkın
da kend halkını yanıltmasına da seyirci kalama
yız. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, zaman zaman 
bazı gazetelerde bana bazı tarizler yapıldığını 
görüyorum. îşte, «Sen vaktiyle, Başbakan ol
madan önce phantom uçakları vesilesiyle şöyle 
demiştin, böyle demiştin, şimdi ne diyorsun?..» 
Belki aynı sual yine bazı kimselerin zihninde 
vardır diye burada cevabını vereyim; zaten şu 
konuşmamda vermiş sayılırım. 

O sözleri söylediğim zaman ne düşünüyor
sam, bugün de onu düşünüyorum.. (O. H. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

O sözleri söylediğim zaman ne demiştim ar
kadaşlarım : «4ki ülke komşuyuz, komşunun da 
ötesinde müttefikiz, aynı ittifakın üyesiyiz. Or
tak güvenlik sisteminin gereği olarak veya baş
ka ülkelere karşı güvenliğimizi korumanın ge
reği olarak ne kadar silâhlanmamız gerekiyorsa 
silâhlanalım, ama iki müttefik ülke, birbirimize 
karşı silâh yarışma girmeyelim.» 

Bunu o gün söylüyordum, bugün de söylü
yorum , ve barışçı olmanın gereği de budur.. 
(A. P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler.) 

Elbette duramayız, elbette o silâhlanırken 
biz de duramayız. O gün de bunu söyledim, bu
lgun de bunu söylüyorum... O gün de söyledim 
Bütün mesele, iki müttefik ülke arasında bir
birine karşı silâhlanma yarışının anlamsızlığı
dır ve bu silâhlanma yarışına bir an önce son 
verdirici bir ortam yaratmaktır. Hükümet ola
rak bu yönde bütün iyiniyetli çabalarımızı gös
teriyoruz ve göstereceğiz; ama bu iyiniyetli ça
balarımız aynı iyiniyetle, içtenlikle karşılık gö
rünceye kadar da, kendi güvenliğimiz ve hak
larımız için ne tedbir almak gerekirse hepsini 
alacağız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

— 375 — 
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Değerli arkadaşlarım, bu yönde Yüce Mecli
sin Hükümetimize, Türkiye Cumhuriyetinin Hü
kümetine güç katacağına inanıyorum, güveniyo
rum. Bu güvenledir ki, bir ivedi ihtiyacımızı 
yüce takdirinize sunmak istiyorum. 

Meclisimiz tatile girmek üzeredir. Bütün üye
lerimiz çok yorucu bir çalışmadan sonra, çok 
kısa bir süre de olsa dinlenmek; fakait onun da 
ötesinde halkla temas edebilmek, memleketi do
laşabilmek ihtiyacı içindedir. Bir an önce Me!c-
lis çatısı altındaki çalışmalarımıza ara verip, hal
kın arasına gidebilmenin iştiyakı vo ihtiyacı 

' (hepimizde vardır. Başkanlık Divanı, Danışma 
Kurulunun da görüşünü alarak, belli bir gün
dem hazırlamıştır. Bu gündemin birimci madde
sinde de, kıta sahanlığı konusu ile ilgili bir yet
ki tasarısı vardır. Gündemdeki diğer maddele
rin hiçbirini, Hükümete dahil olmayan partiler 
kabul etmeyebilirler. Çünkü, nihayet denebilir 
ki, «Bu kanunlar (Yetki kanunu olsun, normal 
kanun tasarısı olsun.), iktidarda bulunan partile
rin, Hükümetin siyasal görüşlerini yansıtıyor.» 
Fakat biz öyle inanıyoruz ki, öyle inanmak isti
yoruz ki, Ege Kıta Sahanlığı konusunda ileri 
sürdüğümüz iddialar, savunmaya çalıştığımız 
haklar, hangi partiden olursa olsun, bütün Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin benimsediği iddia
lardır ve haklardır. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) O halde, eğer böyle ise, 
bu inancımız doğru ise, Yüce Meclisten istirham 
ediyorum; bu konuda Hükümete güçlük çıkarıl
masın, bir an önce, mümkünse bugün, bu top
lantının sonunda bütün dünya karşısında millî 
birliğimizin yeni bir örneğini verelim ve kıta 
sahanlığı konusunda ye^ki kanununu elbirliği 
ile çıkaralım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Eğer bazı eksiklerini veya yan
lışlarını görüyorsanız, birlikte düzeltelim; ama 
bunun beklemeye tahammülü yoktur. Yüce Mec
lisin sayın üyelerinin bunu takdir edeceklerine 
inanıyorum. 

Sayın arkadaşlarını, sözlerimi bitirmeden ön
ce, çok kısa olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile ilişkilerimiz üzerinde de durmak istiyorum. 

Rastladıkça üye devletlerin başbakanlarıyle, 
dışişleri bakaıılarıyle meselelerimizi ayrıntılı 
olarak konuşmaktayım. Görüşebildiğim parla
menterleriyle ayrıntılı olarak konuşmaktayım, ve 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri ko-

] nusunda Türkiye'nin şikâyetlerini ve ihtiyaçla
rını ayrıntılı olarak anlatmaktayım. Daha önce 
de belirttiğim gibi,. Parlamenltolararası Komis
yonda üye bulunan bütün partilerden değerli 
parlamenter arkadaşlarımızın da bu konudaki gi
rişimlerini Hükümet olarak şükranla karşıla
maktayız. Bu, arada Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu Komisyon Başkanı Sayın Ortoli ile de biri 

I Ankara'da, biri Brüksel'de olmak üzere iki gö
rüşme yaptım. Orada da, Türkiye'nin Katma 
Protokolden, Ek Protokolden duyduğu huzursuz
luğu ; Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık 
ilişkisi bile bulunmayan bazı Akdeniz ülkele
rine son zamanlarda tanınan tavizlerden sonra, 
Türkiye'ye tanınmış tavizlerin, teknik deyimi 
ile erozyona, değer kaybına uğradığını; Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna ileride üye olması söz-
konıısu olmayan ve ekonomik durumları Türki
ye'nin durumundan da daha iyi bulunan bazı 
Akdeniz ülkelerine tanınan tavizlerin, Türkiye' 
ye tanınmış tavizleri bile aştığını; üstelik, bun
ların karşılıksız tavizler olduğunu, yalnız tarım 
alanında değil, sanayi alanında da bazı sıkıntı
larımız bulunduğunu; aramızdaki Ortaklık Kon
seyinin uzun zamandır toplanmadığını; Katma 
Protokolün, işçi haklariyle, sosyal meseleleriyle 
ilgili 39 ncu maddesinin bir türlü uygulanmaya 
konmadığını anlatmaya çalışıyordum, 

I Şunu .sevinerek gördüm ki, konuştuğum bü
tün devlet adamları, o arada Sayın Ortoli, Hükü
metimizin bu konudaki görüşlerini, şikâyetle
rini ve isteklerini büyük bir anlayışla karşıla
maktadırlar.. Nitekim, Ankara'da Sayın Ortoli 
ile yaptığımız görüşmeden hemen sonra, işçi hak-

I larıyle, sorunlarıyle ilgili 39 ncu maddenin ha
rekete geçmesi, işlemeye başlaması sağlanmıştır. 
Ayrıca, uzun süredir toplanmayan Ortaklık Kon
seyinin önümüzdeki güz toplanması kesinleşmiş
tir. 

Burada, hisettiğinıiz bir küçük pürüz, biçim
sel bir pürüz vardır; özellikle başka üye dev
letlerden, halen doğrudan doğruya üye bulu
nan devletlerden gelebilecek o yöndeki istekler
den endişe duyulduğu için ve son ekonomik bu
nalım dolayısıylc bazı üye ülkelerin de anlaş
malarla kabul ettikleri yükümlülüklerin dışına 
kayma eğilimleri görüldüğü için, Avrupa Eko
nomik Topluluğunda, yazılı metinlerle oynama-

} ya karşı büyük bir çekingenlik vardır. Edindi-
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ğimiz izlenim şudur : Yürürlüğe girmiş metinle
re dokuncadan; ama gerekirse yeni ek metinler 
hazırlamak veya yürürlükteki metinlerin bazı 
noktalarda yeni yorumlarını yapmak suretiyle, 
Türkiye'nin haklı isteklerine çözüm bulma ola
nağı vardır. Şu ana kaçlar yaptığım temaslar, 
dostlarımızın bu konudaki iyiniyetine beni inan
dırmıştır. Elbette bu inancım, masa başına otu-
rulmadıkça kesin bir kanı haline gelemez; fakat 
şu anda bu bakımdan çok umutluyum. Güz ay
larında yapılacak Ortaklık Konseyi toplantısına 
Türkiye bu yönde ayrıntılı hazırlıklarla gide
cektir. Saym Ortoli ile mutalbık kaldık; o top
lantıdan hemen sonra da isteklerimiz üzerinde 
teknik çalışmalar süratle yürümek üzere başla
yacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye için, Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun ekonomik koşullarına 
ayak uydurabilmek elbette daha uzun zaman is
temektedir. Onun için şimdilik Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun Türkiye için önemi ikinci plan
dadır. Başlangıcından beri Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun siyasal önemi, Türkiye için bir 
bakıma daha çok ağırlık taşımıştır. Fakat bu, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri için böyle 
değildi; onlar için Topluluğun ekonomik yönü 
ağırlık taşıyordu. Ne var ki, dünyada son za
manlarda yer alan gelişmeler, üstelik özellikle 
Orta Doğu'da yer alan gelişmeler, Avrupa Eko
nomik Topluluğu üyesi ülkelerin gözünde bu 
topluluğun siyasî anlamına büyük ağırlık ka
zandırmıştır ve bilindiği gibi, aralarında bir si
yasal danışma mekanizması kurmuşlar ve işlet-
,meyo başlamışlardıi'. 

Biz dostlarımızla buluştukça, tam üye olma
dığımız için bu mekanizmaya tam dahil edile-
mesek bile, Türkiye'nin de istişareye dahil edil
mesi için bir yol bulunması zaruretini belirtiyo
ruz ; bu yönde de dostlarımızı anlayış içinde gö
rüyoruz. özellikle Orta Doğu'yu ilgilendiren ko-. 
nularda yapacakları, kendi aralarında ve Orta-
Doğu Arap ülkeleriyle yapacakları ilişkiler, ku
racakları ilişkiler, diyalog, istişerede Türkiye' 
nin mutlaka bir yer alması gerektiğim, (Bunun 
biçimi şu veya bu olabilir; ama bu yerin bulun
ması gerektiğini.) dostlarımıza son gezimde ha
tırlattım, görüştüğüm bütün devlet adamlarına 
hatırlattım; hepsi tam bir anlayış gösterdiler. 
Hatta, Avrupa ile Orta Doğu arasında ekonamik 
işbirliğinin, Türkiye'nin katkısı olmadıkça bir 
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aşamanın ' ötesine geçemeyeceğini, görüştüğüm, 
devlet adamlarını kaibul eder durumda gördüm. 
Bu bakımdan, Önümüzdeki güz yapılacak Ontak-
lık Konseyi toplantısının Türkiye için ve Tür
kiye - Ortak Pazar ilişkileri için büyük önem 
taşıması olasılığı vardır. 

Değerli arkadaşlarım, size dış ilişkilerimizi 
bütün yönleriyle en küçük ayrıntısına kadar an
latmış bulunuyoruz. Millî menfaatlerimize uy
gun bulduğumuz sürece, Yüce Meclisin dış iliş
kilerimizde bize göstereceği, Hükümete göstere
ceği destek, Hükümetimiz için en büyük kuvvet 
olacaktır. Eleştirileriniz, uyarılarınız için de; 
yardımlarınız, desteğiniz için de şimdiden teşek
kür ederim, saygılar sunarım. (O. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, ayakta sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş
bakan. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 60 ncı 
maddesi uyarınca, sayın siyasi partilerimize söz 
hakkı doğmuş bulunmaktadır. 

Söz sıra'sını Genel Kurula arz etmeden ön-
".e, Saym Adalet Partisi Grup Başkanvekili Ci
hat Bilgehan'm bir talebini karşılamak zorun-
layılm. 

Efendim, Saym Deaııiokratik Parti Genel 
Başkanı Ferruh Bozbeyli dünkü tarihle, «Meh
met Altımsoy» imzası ile söz isteminde bulun-
muşitur. Bumdan sonra, bugünkü tarihle ve Da
nışma Kurulu önerisi hazırlandıktan sonra ken
dileri, Saym Altmöoy'un imzası ile yeniden söz 
talebinde bulunmuştur. 

Daha sonra Sayın Feyzioğlu müracaat ede
rek söz isteminde bıdunmuştıır. 

(Bilâlhra zatıâliniz, Saym Demirel'in-söz ta-
lefbinde bulunduğunu ifade buyurdunuz. 

'Söz sırası bu şekildedir arz ederim efendim. 
Bu konu ile ilgili olarak, Demokratik Pairti 

Grupu adına Saym Ferruh Bozfbeyli, buyurunuz 
efendim. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

D. P. GRUPU ADINA FERRUH BOZBEY
Lİ (İstanbul') — Sayın Başkan, saym millet
vekili arkadaşlarım; 

Dış politika konuları ve özellikle Türk - Yu
nan ilişkileriyle ilgili olarak Sayın Başbakan 
tarafından Yüce Meclise sunulan bilgi ve' açık
lamalar dolayısıyla görüş ve temennilerimizi 
arz etmek imkânını buluyoruz. 
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önce şu hususu belirtmek isterim: Sayın | 
Başbakan, Meclislere bilgi vermek ve gerekli 
görüşmelere zemin hazırlamak hususunda geç I 
kalmıştır. Gerçi, Sayın Başbakan bu gecikme
yi Meclislerimizin toplanamamış olmasına bağ- I 
layabilir. Biz bu mazereti yeterli ve tatmin edi
ci bulunuyoruz. Bilindiği gibi, Sayım Başbaka- I 
nın Meclislere dış politika konuşumda bilgi ve
receği haberi önceki gün açıklanmıştır. Kendi I 
zihninde tuttuğu açıklama isteğini keşfetmekte 
asıl anazur sayılabilecek olanlar, milletvekilleri- I 
dir. Kaldı M, Sayın Başbakan Cumhuriyet Se
natosunda da bir açıklama yapmamıştır. 

lAiyrıea, çok önem verdiğimiz bir hususa da I 
bu vesile ile temas etmek isterim: Sayın Ece- I 
vit, Brüksel seyahatimden önce muhalefetin gö- I 
rüşünü almak ihtiyacını hissetmemiş, muhalefet I 
partilera başkanlarıyle bir görüşme yapmamış- I 
tır. 

özellikle dış politika konularında muhalefe
tin de desteğini bekleyen ve Devletimizin varlı- I 
ğı açısından, bizimde lüzumuna inandıği/mız bir I 
noktada Hükümetin bu davranışı, herhalde mü- I 
dafaa edilebilecek bir hulsu's değildir. I 

Dıiş politika konulan, özellifkle Türk - Yu- I 
nan ilişkileri son zamanlarda büyük ehemmiyet I 
ve ciddiyet kazanmıştır. Bu kadar ehemmiyet I 
taşıyan bir konunun gündem dışı bir konuşma I 
ile savuşturulması, işdn ehemmiyeti ile kabili I 
telif değildir. Hatta, şu sırada muhalefet s>öz- I 
«ülerinin konnjşjmaisından sonra Sayın Başbaka- I 
nın, bir açıklama yapma ihtiyacı doğması ha- I 
linde, bunu nasıl yapacaktır? Zannediyoruz ki, I 
uiyguladığıımız usul buna imkân vermeyecektir. I 

(Sayın Barbakanın Brüksel seyahati ve bu I 
arada Yunan Barbakanının görüşme isteğimüzi I 
reddetmesinin memleketimizde uyandıracağı I 
tepkiler, dost - düşıman dünya kamuoyunda il- I 
ıgî ile takJbedilm'ekJtedir; Türk kamuoyu da bü- I 
tün hassasiyeti ile dikkatlerini Meclislerimize I 
çevirmiştir. Bu derece önem kazanan bir meşe- I 
lenin günıdem dışı bir açıklama ile savuşturul- I 
iması herfhalde kamu vicdanını tatmin etmez. Bu I 
noktadan hareket ederek, Demokratik Parti I 
olarak konunun bir genel görüşme prosedürü I 
i/Çİnde ele alınması ve Meclislerimizde enine bıo- I 
yuna tartışılmam, bu suretle M'eclisiim.izin ve I 
kamuoyunun tam bir açıklığa kavuşması gere- I 
ğine inanıyoruz. | 

Gündem dışı bir konuşma münasebetiyle Hü
kümete tekrar söz düşmesi, olsa olsa bir sataş
ma dolayıs'iyle olabilir; bu da herhalde arzu edi
len bir husus olamaz. 

Dış politika ve özellikle son taiblosuyle 
Türk -, Yunan ilişkileri konusunda Meclisleri
mizde ciddî, seviyeli, verimli bir müzakere yap
mak, iktidar ve muhalefet olarak birbirimizi 
iyi dinleyerek ve birbiriımizi iyi anlayarak ha
reket etmek, milletimizin bizden beklediği, hele 
şu günlerde şiddetle istediği bir husustur. 

Bu gayeye ulaşmak için, Meclis Başkanlığı
na bir genel görüşme önergesi takdim etmiş bu
lunuyoruz. önergemizin zaman ve usul bakımın
dan nasıl bir işleme tabi olacağı huisusu, yarın
ki Danışma Kurulu toplantlısında ele alınacak
tır. 

Oenel görüşme önergemizin gündeme alındı
ğı gün, Demokratik Parti olarak, genel, dış po
litika ve Türk - Yunan ilişkileri konusunda Hü
kümetten soncularımızı, düşünce, görüş ve te-
mennileriimizi etraflıca arz edeceğiz. Meselâ bu
gün, Sayın Baş/bakanın konuşmasında beliren 
bazı sorulanımıza Sayın Başbakanın nasıl bir 
fırsat bulup da cevap vereceğini merakla bek
lemekteyiz. 

Somlarımız şunlar: Biz diyoraz ki, Türk ve 
Yunan Başbakanlarının bir müzakere etrafın
da bir araya gelmeleri, müzakere yapma imkâ
nı bulamamaları karşısında, artık, mercii nere
si olacaktır? Yani, bundan sonra kim kimlinle 
.temas edecek ve nasıl bir barışçı ve müzakere
ci yol bulunacaktır? Başbakanlar birbirleriyle 
görüşememiştir; o zaman, Devlet Başkanlarının 
birbirleriyle görüşmesi için bir yend zemin mi 
hazırlanacaktır; yoksa protokolün ve diplo
masinin bütün icapları baştan itibaren yeniden 
tetkik edilerek ve yeniden yoklanarak yeni bir 
müzakere olgunlaştırılması mı yapılacaktır? 

Yoksa, araya ibir üçüncü Devlet girip, ara
cılık mı yapacaktır? 

Biz bu soruların cevabını Sayın Başbakan
dan bekliyoruz; ama, uyguladığımız gündem 
dışı müzakere usulü, .Sayın Başbakanın çıkıp bu 
saraya cevap vermesine müsait değildir. Her 
halde Sayın Başbakan, bu sözlerimle kendisine 
sataştığımı da iddia edecek değildir. (D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri). 

(Ayrıca, Sayın Başbakan bugünkü konuş
masında (not alaIMMiğim kadar ifade ediyorum) 
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Kıbrıs sonum ile ilfgili olairak y&ıp'tığı kısa açık
lamada, Londra ve Zürih Andlaşmalarınia hiç te
mas etmemiştir. Merak ediyor ve soruyoruz: 
Londra ve Züriih Anlaşmalarından hiç temas edil
mediğine göre; acaba, bu andlaşmalardan rüeu 
mu ediyoruz? Sorudur, cevabını beklemek ihti
yacı içindeyiz. Her halde, fırsat olsaydı, Sayın 
Barbakan hu konuda ne düşündüğünü açıklaya
caktı. 

(Yine Sayın Başbakan, konuşmasının bir ye
rinde ; •«Hükümet olarak Filistin halklarının da
vasını benimsediğimizi» söyledi. Filistin halkla
rının davasını benimserken, bu ibarenin içinde 
'«Yasser Arafat» da var mı? Bu ibarenin içinde 
Yasser Arafat'ın eylemcileri, fikir yoldaşilıarı da 
var mı, yok mu? Bilmek ihtiyacındayız, cevap 
arıyoruz. (ıD. P. sıralarından «Bravo.» sesleri.) 

Yine bu arada, Suudî Arabistan'dan eli boş 
döndüğümüze göre; Suudî Arabistan ile de dost
ça münasebetlerimizi davam ettirmek bütün par
tiler için ortak bir ıgörüş olduğuna göre; kapa
nan bu kapıyı yeniden kim açacaktır; bu kapa
nan kapı hangi seviyede bir temasla açılacaktır? 
Bunu bilmek ihtiyacındayız. 

Bizim konuşma metnimizde yoktu. Bu konu
yu istismar etmek için birşey de düşünmüş de
ğildik; esasen sıkça tekrar edilen bir husustu. 
Sayın Başbakan kendisi söyledi, diyor iki; «J^han-
tom uçakları konusunda dün ne düşündü isem, 
buigün de aynı şeyi düşündüm.» 

Şimdi, bizim zihnimizde bir sual beliriyor: 
Sayın Başibakan dün ne düşündü ise, bulgun de 
'aynı şeyi düşünmüyor. Dün, Fhantom uçaklarına 
'karşı çıfkmıştı; bugün, Fhantom uçaklarını çalış
tıracak pilotların maaşını artırmak, uçuş tazmi
natını artırmak için tasarı getirdi ve Meclisler
den çıktı. Bu farklılığı biz böyle görüyoruz. Ce
vap vermek fırsatını bulsaydı, belki buna da bir 
cevap verecekti. 

Bütün bu sorularımızla, uyguladığımız üşü
dün yetersiz olduğunu belirtmek istiyorum. Bu 
soruların elbette cevabı olacaktır. Bizim içlin bu 
cevap yeterli IOIUT veya olmaz; ama, cevapsız so
rular değildi her halde. Bunun için, biz «meseleyi 
fbiır genel görüşme olarak ele alalım. Dünya ka
muoyunun da dikkatini çeken, Türk Kamuoyu
nun da bütün dikkatlerini Meclislerimize yönelt
tiği şu günde, böyle yarım kalmış bir müzakere 
yapmayalım» diyorduk. 
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Bu 'görüşümüzü, bugün toplanan Danışma 
Kurulu 'nda arz ettik. Başlangıçta Hükümet, bu 
.görüşümüzü kabul eder ıgöründü. Hatta, Hükü
met adına orada bulunan Sayın Devlet Bakanı 
Ibuna mütemayil göründü. Fakat, her halde kısa 
süre içkide bir müzakere yapmak arzusu galip 
ıgelmiş olmalı ki, bugün bu gündem dışı ko
nuşma ide mesele savuşturulmuş gibi oldu. 

iFaikat, yarın tekrar bu Danışma Kurulu top
lanacak ve Demokratik Parti tarafından veril
miş olan genel görüşme önergesinin zamanı ve 
usulü tayin edilecektir. Ümidediyoruz ki, en kısa 
zamanda bu igörüşme imkânı hazırlanmış olacak 
ve sorularımıza cevap vermek fırsatı da Sayın 
Başbakanın eline geçmiş olacaktır. 

İşte, Demokratik Parti olarak bizim muha
lefetimize rağmen, bu konu şimdilik gündem 
dışı bir konuşma çerçevesinde ele aüınımıştır. 
Biz de görüşlerimizi, düşüncelerimizi: bu çerçe
ve içinde ve satırbaşları halinde arz etmeye çalı
şacağız. 

ISayın milletvekili arkadaşlarım, son zaman
larda dış politika ve özellikle Türk - Yunan iliş
kileri konusunda önemli ve ciddî gelişmeler ol
muştur. Vatandaşlarımızın dikkatleri büyük öl
çüde bu noktaya çevrilmiştir. Hayat pahalılığı 
ve geçim derdini dahi ikinci plana iten bu geliş
meler karşısında, Hükümetin tutumunu üzüntü 
ve endişe ile izlemekteyiz. Ecevit Hükümetinin 
takip ettiği dış politika, Türkiyelinizin haklı da
valarını savunmakta ve Devlet itibarımızı koru? 
makta yetersiz kalmaktadır. 

Daha önce Suudî Arabistan seyahatinde 
olduğu gJbi, Brüksel gezisinde d« hazırlayıcı 
ve olgunlaştırıcı ön diplomatik temaslar ya 
olmamış, yabult yetersiz ve tesirsiz kalmıştır., 

Bu noktada 'Sayın Eıeeıvit'in, konuşmasının 
'başlangıcında ifade buyurduğu bir hususa ta
mamen katıldığımızı da söylemek isteriz. Katıl
dığımız husus şudur : Diyor ki, «iyi işleyen bir 
(bürokrasi oknadıfcça ve bir memleketin iç bün
yesinde durulmuş, vuzuha varmış, demokratik 
kurallar içinde vazife gören güçlü hükümetler 
olmadıkça, diplomatik müessiriyeit olmaz». 

Doğrudur, buna iştirak ediyoruz; fakat bu 
cümleyi söyledikten sonra, helmen 12 Mart Hü-
Ikümetlerine atıfta bulunması, «Ne yapalım, iş
ler onların devrinde bozulmuş oldu» delmesi, 
bir konuşmayı tekrar etmekten ibarettir. Çün-
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feü, -biraz sonra, aılkadaslar hep .beraber .gö
receğiz, buraya başka bir hatip çıkacak, ö da 
(diyecek ki, «12 Mart Hükümetlerimin içinde 
(siz de vardınız, biz de vardık; katıldık, bera-
Iber güven oyu verdik». Gelmişi karşılıklı, bir
ebirimizle (konuşacağız, bu balhiste en rahat ko
nuşması lâzım. gelen biziz. Ne 12 Mart Hükü
metlerinin içinde bulunduk, ne iştirak ettik, 
ne güven oyu verdik; faikat bu konuyu istis-
mar etmek ide istemiyoruz, Geçmiş bir devirdir, 
Ikapanlmış bir devirdir. (D.P. sıralarımdan «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Ön tclmaslar yeterli olmayınca, yüksek se
viyede yapılması düşünülen görüşme Sayın Eee-
vit'in karşısına bir emrivaki olarak çıkmıştır. 
Kionuşjmamızı ha'zırladığıımız sırada biz anese-
leyi böyle zanneıdiyorduik; faikat Sayın Başlba-
(kan biraz evvelki açıklamasında, «Biz, Yunan 
Başlbakanı ile konuşimadan evvel İde, işlerin böy
le olacağını biliyorduk» diye bir cümle kullan
dı. öümleyi tanı tespit edememiş olabilirim; 
bu da, bir kornişim a imkânı bulsa ydı Bayın Baş-
(ba'kanm açıklayabil e<ceği bir husustu. 

Evet; Sayın Eeevit'in karşısına bir emri
vaki olarak çıkmıştır, dolayısiyle meımleketi-
ımiz ımüşkül duruma sürüklenmiştir. Suudî Ara
bistan seyahatinde, Brüksel gezisinden de yet
kililer (ibize göre) eli boş dönmüşlerdir. Her 
halde, bu sonuç yüz ağa'rtıcı bir sonuç değil
dir. 

iSaym Ecevit meimlekete şikâyetlerle dön-
ımüştür. Ortak Paızar Katma Protokolünün re-
vizy.onuyla ilgili isteğimiz reddedilmiştir. Yu
nan Başbakanı görüşme İsteğimizi kabul et-
taelmiştir. Biz iyi niyetimizi ortaya koymuşuz 
ama Yunan yetkilileri anlayış göstermemiş... 
İşte, aldığımız sonuç bu. Sayın Başbakanın da 
şikâyetleri 'bunlar. 

Şikayet etmek ve dertlenmek dış politikada 
igeçerli bir usul değildir. Aksine, Hükümet Baş
kanının bu şikayetçi tutumu, Türk kamuoyun
da ciddî kaygılara yol aejmıştır. Mesele, kar
deşlik, yoldaşlık meselesi de olamaz. İşte, her 
şey ortada. Bu kardeşi ile meselesine temas et
tiğim için, ümit ederim ki 'Sayın Başbakan be
ni yanlış anlamaz, bir mesele izah etmek için 
Söylüyorum. Mesele,,, kardeşlik, yoldaşlık öl-
.çülerlyle ele alınmaz.. ŞüpShesiz kardeşlik değerli 
bir. histiır;, ama diplomaside aslıolan dipltoma-
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tik miicssiriyettir. Kararlı,, ciddî etkili bir. dış 
politika izleyeJbilınıeık, bütün mesele burada. 

ISonra, bu «kardeşlik» sözlünü 'başkaları da 
inkişaf ettirmeye başladı. Nitekim, Suudî Ara
bistan'a giderken de bu «kardeşlik» -sloganıyla 
gittik. Sonunda, dönerken eli b=oş dönülmüş ol
du. 

(Kendi milli bünycımizde yeterli bir kardeş
lik nizaımı kuramamış bir haldeyiz. Bunu açık
lıkla ifade edelim. Kendi millî bünyemizde ye
terli bir kari eşlik nizamı kuramamışken, Sa
yın Dışişleri Bakamımızın (Ibeni ımaizur gör
sünler) diplomatik üslubuyla Meclis kürsüsün
den nitelendirdiği, «gâvurlarla» bir kardeşlik, 
ancak romantizmin kitabında yer alır. (T)..P. sı
ralarından «(Bravo» sesleri) 

Bakın, bu «kardeşlik»,sözünü siolcu bir ka
lcım nereye kadar götürüyor : Solcu yaizara 
•göre, meğer biz Ruslarla da kardeşmişiz. Yurt 
dışımda ve yurt içinde Türk - Yunan ilişkileri
nin daha gergin bir ortama sürülklenimesini is
teyenler varldır. Bunu kesinlikfe bilelim. Tüıh.-
Yunan ilişkilerinin ciddî bir safhaya sürüklen
mesi halinde, Türkiye'mize yeni bir kardeş 
desteği tavsiye edenler ve hatta bu zeıminj ha
zırlamak isteyenler vardır. Hele, NATO konu
sunda, Ortak Pazar konusunda, haklarımızı 
'güven altına alıcı müessir çalışmalar gevşedik-
çe ve Hükümetin yarattığı tereddüt genişle
dikçe, bu propagandayı dadı a tesirli şekilde or
taya koyacakların varlığını ututmamalıyız. -

Tekrar ediyoruz, Devi etimizin itibarı ve ha(k-
lı davalarım izim korunması, kuvvetli ve mües
sir bir diplomasi, ciddî, cesur ve kararlı bir 
dış politika ite mümkün olur. 

Üaünıtü ile ifade edelim ki, ıSayın Güneş et
kisiz ve yetersiz bir tutum içindedir. Konuşma 
sırası Başbakanlar seviyesine gelmeden, dip
lomasinin bütün kademelerinde çeşitli te-
maslarlla bir zemin hazırlanır ve iş olıgunlaştırı-
lırdı. Bu yapılmamıştır, yapılmışsa bile yetersiz 
ve etkisiz kalmıştır. Sayın Başlbakan bir emri
vaki ile karşı karşıya gelmiştir. Reddediliş edil
meyeceğini bilmediği bir .görüşmeye gitmiştir. 
Önceden bilseydi, her halde, Yunan Cuntasının, 
ipi kimin elinde olduğu bilinmeyen Başbakanına, 
bu küstalblığı yapma fırsatını vermeyecekti. 
(D. P. sıralarından .«Bravo» sesleri, alkışlar). 
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Konuşmamızı hazırladığımız sırada olayları 
böyle biliyorduk, hiç değilse böyle tahmin edi
yorduk. Zeminde, diplomasinin alt kademelerin
den itibaren yeterli bir hazırlık yapılmadığı 
için, Sayın Başbakan bir emrivaki ile karşılaş
tırıldı diye düşünüyorduk; fakat Sayın Başba
kanın, konuşması sırasındaki bir cümlesini tes
pit •ettim. Sayın Baş/bakan buyurdu ki;- «Biz 
Yunanlıların böyle davranacağını biliyorduk» 
Bu biline bilene gidiiiyoıisa, reddedileceği de bi
line biline gidiliyorsa, üzüntümüz daha çok ar
tacaktır. O zaman iş çok daiha ciddî bir noktaya 
sürükleniyor demektir ve biz ister istemez şun
ları söyleyeceğiz; yanlış düşünüyorsak tavzihi 
Bayın Başbakana aittir; Baştbakan, bu beyanı 
dle, ya hazırlıksız teşclbbüsleri sonundaki du
rumunu örtbas etmek gayreti içindedir, yabut 
da Yunanlılara; «Biz Türkiyenin ciddî bir mü
zakere niyeti taşımadığını bildiğimizden müza
kereye oturmadık» demek mazeretini hazırlamak
tadır. İkisi de güzel değildir. 

Bu durum milletimizi gerçekten ve içten ya
ralamıştır. Sayın Güneş dalha "bir hafta evvel; 
«Olumlu sonuçları yakında alacağız» diye ilân 
etti; fakat Sayın Başbakan olumsuz sonuçları, 
bir hafta sonra, üzüntü ve şikâyetlerle Türk 
kamuoyuna açıkladı. 

Şimdi ne olacak? Başbakanlar seviyesinde 
yapılan ıgörüşme teşebbüsü akamete uğrayınca, 
konu hangi seviyede ele alınacak'? Devlet Baş
kanları seviyesinde bir görüşme zemini mi ha
zırlanacak? Yoksa, işler, diplomasinin ilk ka
demesinden itibaren yeniden mi ele alınacak? 
Araya bir arabulucu devlet mi girecek? 

İşin'asıl zor tarafı budur. Bize göre, bu du
rumun baş sorumlusu da Sayın Dışişleri Baka
nıdır. Sayın Başbakan da, Dışişleri Bakanından 
inandırıcı izahat almadan Yunan Başbakanına 
gitmiştir. Kendi milletinin bile güvenine sahip 
olmayan bir cunta yönetiminin tem'siloilerine 
karşı, çok değişik ve çok müessir bir diploma
tik yol takip edilmeli idi. 

iBütün bu gerçekler ortaya koymaktadır 
ki, Ecevit Hükümetinin dış politikası istikrarlı 
Ibir istikametten ve milletlerarası yerleşmiş 
usullerden mahrum olarak yürütülmektedir. Hü
kümetin dış politikada hangi niyetlerle yola 
çıkıp, hangi sonuçlara ulaştığı konusu daima 
tartışılır bir özellik taşımaktadır. Bir memleke

tin dış politikasının temel hedefleri vardır. Btı 
temel -hedefler istikametinde cereyan edecek 
.gelişmelerin getireceği meseleler, az çok, öncel
den anlaşılır halde olmalıdır. Milletlerarası ca
miada belli konularda, bir hükümetin neyi ya
pıp neyi yapmayacağı, bir temasın nasıl sonuç
lanacağı az çak bilinebilir. Üzüntüyle söyleye
lim ki, Ecevit Hükümetinin hangi konuda nasıl 
davranacağını anlamakta Türk kamuoyu dahi 
güçlük çekmektedir.; 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Sayın 
Başbakan konuşurken şöyle bir ifadede bulun
dular: «Türkiye dünyadaki yerini arayış dev
resi içindedir. Türkiye dünyadaki yerini henüz 
tespit edememiş durumdadır. Bu arayış iki ay 
dalha devam edecektir.» 

ISayın Başbakanın bu görüşlerine katılmaya 
imkân yoktur. Geçmiş hükümetlerin, dış poli
tikada tasvip etmediğimiz davranışları vardır. 
Ancak, Türkiye'nin dünyadaki yerinin belli ol
madığını ifade etmek son derece yanlış ve son 
derece tdhlikelidir. Türkiye'nin dünyadaki yeri 
bellidir. Türkiye daima hür demokratik dünya
da yerini almıştır. Hür modern dünyanın vaz
geçemediği bir unsurdur. «Türkiye'nin yeri he--
nüz belli değildir» diye, Türkiye -hür dünyadan 
koparılamaz. Türkiye'nin menfaatleri de, hür 
dünyadaki yerinin devam etmesine bağlıdır. 
Türkiye, Batı ittifakları içindeki şerefli yerini 
mulhaf aza etmelidir ve edecektir. 

'Bugünkü dünyada tarafsız .kalınamaz. Üçün
cü dünyanın ne olduğu henüz belli değildir. Hür 
olmayan dünyanın durumu da bellidir. Türkiye 
Batı demokrasilerinden ayrılamaz. 

iSaym milletvekilleri, 'hükümetlerin dış iliş
kilerde öncelikle dikkat edecekleri husus, dev
let itibarını gözetmektir. Türk Devletini diğer 
devletler nezdinde temsil eden kişiler, özel alış
kanlıklarım ve özel duygularını diplomatik .gö
revlerine karıştırmamak zorundadırlar. Bu tarz 
davranışlarla malûl politikanın, milletlerarası 
münasebetlerde ciddî bir sonuç doğurmadığı or
tadadır. Aslında, Türkiye kendi haklı davalarını 
dünya kamuoyuna duyuramamasının ve gerekti
ği şekilde anlatamamanın sıkıntısını çekmekte
dir. 

NATO .camiası içinde, Hükümetin mütered
dit tutumu yüzünden ağırlığımız yeterince his-
settirilememiştir. Bunun başlıca tezahürü, ••kon-
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vansiyton.el silâhlarda, çevremizle nazaran çok 
.geride kalışımız alarak 'belirtilmektedir. NATO 
camiasında beliren, müttefiklerin efeonomik kal
kınmalarına yardım temayüllerinden gerektiği 
ıgiibi yararlanamıyoruz. 

fOrtak Pazarla olan anlaşmamız Türkiye'nin 
aleyîhine işlemektedir. Ortak Pazar ülkelerine 
'karşı yüklendiğimiz birçok vecibe neticesinde 
elde edilen tâvizler, ortaklık dışı ülkelere kar
şılıksız olarak tanınan tâvizler neticesi, geçerli
liğini büyük ölçüde kaybetmiştir. Ortak Pazar 
ülkeleriyle ticaretimizde, aleyhimize büyük açık
lar vardır. Bu açık her geçen yıl biraz daıha bü
yümektedir. Bu sebeple, ortaklık anlaşmasının 
rovize edilmesinde ve lelhimizde tashihler sağlan
masında mutlak bir zaruret vardır. Hal böyle 
iken, Ortak Pazar Katma Protokolünün revize 
edilmesi taleplerimizin reddedilmesinden sonra 
Hükümetin de, ısrar etmek yerine, talepten vaz-
ıgeçtiğiıni açıklamasını hayretle karşıladık. Bir 
taraftan, zarara uğrayan millî menfaatler; di
ğer taraftan, millet önünde verilmiş vaitler; bü
tün bunları bağdaştırmak mümkün değildir. 

Cumhuriyelt Halk Partisi Grupuna mensup 
parlamenterlerin, katıldığı Ortak Pazar Par-
lamantösunun sosyalist grupuna, Türkiye'de 
anarşistlerin affı hakkında bildiri neşrettirmek 
yerine, halklı revizyon isteklerimizi destekleıme-
lerüni teımin etmek, millî ve ciddî bir davranış 
olmaz ımı idi ? 

Bu gündem dışı konuşma çerçevesinde söy
leyebileceklerimizi, ancak bu suretle özetleye
rek konuşmamızın sonuna geliyoruz. 

Sonuç olarak, belirtmek istediğimiz husus
lar şunlardır: Türk - Yunan ilişkilerinde ba
rışçı ve müzakereci bir yol izlemek lüzumun
dan saparak akıl dışı taşkınlıklara itibar et
melk, Yunanlı komşularımız için, ancak zararlı 
sonuçlar doğurabilir. Yunan idarecileri ara
sında, geçmişi ve geleceği hesap ederek basiret 
ytolunu tercih edecek kimselerin varlığından 
tamamen ümitsiz değiliz. Hükümetimizi bu ko
nuda ve diğer dış politika konularında etkili, 
'kararlı ve kesin tutum içinde görmek işitiyoruz. 
Bu yolda Türlk Milleti, bütün partileri ve bütün 
(müesseseleriyle bölünmez bir bütündür. 

Demokratik Parti olarak Hükümete yönelt
tiğimiz tenkitler, Hükümeti dikkatli, kararlı 
ve cesur görmek istediğimizin bir ifadesi olarak 

! kabul edilmelidir. Eükikrret, gerektiği yerde 
! tenkitlerimizi karşısında bulacak, gerefktiği 

yerde de desteğimizi yanında bulacaktır. 

I 'Sayın Başkanım, sadet dışına çıktım say-
ımazısanız, Sayın Başbakanın, gündemde bulu
nan «Deniz Hukuku» ile ilgili olarak ifade et
tiği hususlarda benim de bir çift sözüm olacak. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
D. P. GRUPU ADINA FERRUH BOZBEY-

Lt (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Başkan bugün Yüce Meclilsten.de ricada 
ibulundu ve «Deniz hukuku ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısının biran evvel çıkaralım» dedi. 

Arkadaşlarım, evvelâ bir hususu açıklığa 
i çıkaralım. Mecliste, Deniz hukuku ile ilgili 
j yetki kanun tasarısının çıkmasını istemeyen 
i hiç kimse yok. Aradaki fark şu; Hükümet di

yor ki, «Yetkiyi biıze verin, kanunu biz yapa
lım». Biz de diyoruz iki, «Hayır tasarını getir, 

I kanunu biz yapalım». Aradaki fark budur. 
Hükümet diyor ki, «Yetkiyi bana veri/n, ben 
yapayım». Biz de diyoruz ki, «Hayır! Getir ta
sarını, biz yapabm; tatile de girmeyelim, bunu 
çıkaralım». Bu konuda aramızda bir ihtilâf 
yok. 

Onun için, eğer Hükümet hazırsa, tasarısını 
yarın getirsin, yarın görüşelim; ama Hükümet 
hazır değil de, «Hele ben yetkiyi alayım da, 

I (ileride düşünürüm» diye bir hesap içindeyse, o 
zaman biz kaygılanıyoruz. Çünkü, bundan ev
vel bu Meclis bir yetki kanunu verdi arkadaş
larım; Personel Kanunu dolayısıyle bu Meclis 
Hükümete bir yetki kanunu verdil. Gerek biraz 
evvel ifaide edilen 12 Mart Hükümetleri, ge-

I refcse Sayın Eeevilt Hükümeti bu konuda bize 
İ tatmin edici bir sonuçla gelmediler. Kendileri 

12 tane kanun niteliğinde kararname ile Mecli
sin karşısına çıktılar, iki seneden ıberj bu kanun 
niteliğindeki fcaramamenin bir telkini bile görü-
şetmemiştilr bu Meclis. Aradan iki sene geçmiş
tir. Oysa Anayasa, «Kanun niteliğindeki karar
nameler çıktıktan sonra, Resmî Gazete ile ilân 
edildiği gün Meclise sunulur ve Meclis de, her 
şeye takaddümen, öncelikle bu kanunları görü
şür ve biter» diyor, 

BAŞKAN — Saıym Bcdbeyli, bir dakikanızı 
rica edefbilir miyim? iSaym Başbakan bunu, dış 

I politika, ile ilişki kurarak ifade buyurdular. 
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Kanımca, sdz teknik konuda konuşuyorsunuz. 
Istlrhamr ediyorum efendim. 

BASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Ço£ rica 
ederim Saym Başkan, aynı konuda konuşuyor
lar..* 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatiple konu
şuyorum. 

D. P. GRUPU ADINA FERRUH BOZBEY-
Lt ('Devamla) — Sayın Başkanım ikazlarına 
riayet ederek devam edeceğim efendim. 

Arkadaşlarım, işte bu ısebeple, esas haklkm-
da Hükümetle aramızda bir ihtilâf yoiktur. Bu 
t asan bize hemen gelsin, Meclislerimizden zan
nediyorum hep beraber bunu çıkarabiliriz. 
Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi 
adına hür beyanda bulunmak hakkını kendilimde 
görmemi; falkat aldiğıım ibtilba odur ki, onlar da 
itirazlarını meselenin şekli yönünden yapmak
tadırlar. 

Muhterem arkadaşlarum, bu vesileyle yine 
şunu da söylemek iaterim, kamuoyunda yanlış 
anlaşmalara vesile oluyor, meselâ, Millî Selâ
met Partili muhterem arkadaşlarım, diyorlar kil, 
«Adalet Partisi, Cumhurdyetıei Güven Partisi, 
Demokratik Partti, imam-hat ip okulları ile il
gili kanunu engellemek için Meclise gelmedi
ler». Yok; bu da doğru değildir ve aslı da yok
tur. 

Simidi biz teklif ediyoruz, (yarın Saym Baş-
kjanumıızın riyasetinde Danışma Kurulu topla-
•iDacfaktır) yeniden blir gündem tanzim edelim:. 
Mecliste göraşülmesi zor, tartışılmalı, çoğun
luk sağlananaisı güç meselelerdi ikinci plana bı
rakalım ve sırası ile (iar.kadaşlarıma da rica et-
(tim gönderdiler) Deniz Hukuku Yetki Kanunu, 
imam hatip okulu mezun iarıyle ilgili kanun, ay
rıca imam hatip okullarının orta kısımlarının 
ajçılmıaısryle ilgili tasarılar... 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, rica ediyorum 
biraz evvelki ikazımı lütfen dikkate alın efen
dim. 

EERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, yetkinize saygı ile davranıyorum; 
fakat biraz evvel Başibakanın burada sadedi aş
ması htaiMnde gösterdiğiniz müsamahayı sizdıen 
rica ettim, siz de verdiniz. Sözünüzde durunuz 
lütfen. 

İBASpCAN — Ben sözümde duruyorum Sa
ym Bozbeyli. Yalnız, deniz hukuku ile ilişkili 

olarak söyledikleri hususları dış politskia. ili© 
ilişki kurarak söylediler efendim; bu hususu arz 
etmeik istedim. 

EERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, blir şeyin yansını söyleyip yansını 
isıöyl'efmjeız'sem, derdimi nasıl anJatlafoilirim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FERRUH BOZİBEYLİ (Devamla) — İşte,. 

çıok önem verdiği'miz bu husus için yarın Sayın 
Başkanımızın riyasetinde Danışıma Kurulu top
lanacaktır. Listeyi okumak istiyordum.; fakat 
bunu sadet dışı telâkki ediyorlar; liste orada 
tespit edilebilir. Meclisimiz tatile girmeden ev
vel, gerek deniz hukuku ile ilgiii kanun, gerek
se diğer kanuınlatrı da çıkaralım. 

Bu durumu da bu vesile arz ettim. 
Yüce Meclise saygılar sunar, Hükümete ba

şarılar dilerim. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın. Boz-
'beylii. 

iSöz sıraısı C. G. P. Grupu adına Sayın Tur
han FeJyzioğlu>>nundur. Buyurunuz Sayın Fey-
aiıoğlu. 

C. G. P. GRUıPU ADINA TURHAN FEYZÎ-
ÖĞLU (Kayseri) — Saym Başkam, değerli ar-
ıkadaşliaanm, ;> 

ıC. G. P. Grupu olarak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına diğer iki parti ile bir
likte başvurup, dış politika konularında, özel
likle, son haftalar içinde önlemli gelişmeler arz 
eden konularda - kabilse Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde birleşik toplantı halinde; bu müm
kün görülmediği takdirde Millet Meclisine - Hü-
kümeltıçe gerekd açıklamaların yapılmasını iste>-
mtöikite me kadar ıhakh olduğumuz ve bu müra
caatta bulunmakla memlekete nasıl bir hizmieıt 
yaptığrauız, santram bugünkü müzökerelerle an-
laşılimıştM*. Müzakerelerin bitimine ulaştığımız 
noktada, bu fiayda daha da büslbütün belirgin 
ihale gelecektir. 

Usul bakımından bu yolu tutmamızın gerek-
'çesini de kısaca arz edieykn. Hükümet basına 
iaiça'klaimalai'da bulundu. TRT ekranında kendi
sini seyrettirmek imkânını buldu, bir çok açık
lamalar dış basında çıktı; fafcait işıkı asıl sahM 
ollan, milletin temsilcisi olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, son. öneımli geişmelerie ilgili 
bir resmî açıklama yapılmamıştı. HüMimet bu 
açıklamayı yapmadan evvel denetin yollarm-
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'dan .birime başvurup, Hükümetti ,§.u veya b u k o 
nuda suçluyor edası içimde bir. mtefeamizma işlet
mek yerine, istedik ki, Hülküm[eıt evvelâ gelsin, 
gerekli açiiklamjaiları yapsın ve biz de bu açıkla
maların ışığı altında görüşlerimizi ortaya koya
lım. 

Bu deniek değildir ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde denetim yolları işlemeyecektir. Bar 
baışlk'a siyasî parti, deniştim yokundan bu mese
lelerin ayrıca konuşulması ve Hükümetin soru
lan sorulara d',a cevap vermesine imkân verecek 
bir usul içinde konuların tartışılmasını yeğledi. 
Elbette, bunu da büyük hümıetle karşılıyoruz. 
Bunun da kendine has faydaları olacağı şüphıe-
slzd;ir. O usulün de işiemeslndıe bir sakınca gör
meyiz. Am;a, bugünkü açıklaim;a imkânının ve-
•rilm,iş olması yerindedir ve talebimizi kabul bu
yurdukları ve bu müzakereye, gündem dışı da 
olsa, imkân verdikleri için Sayın Başkana, Da-
aınşnra Kuruluna Ve bütün siyasî pa.rtile:re bu 
Vcsliıle ile grupunmızıın şükranlarını anz etmek 
işitenim. 

Değerli arfkadaşlarım, bütçe müzakereleri 
yapıldığı gün, bu kürsüden, cereyan etniıCİkte 
olan dış müzsakerelen, hayatî menfaatlerimizi il7 

gilendiren müzakereler'le ilgili olarak, C. G. P. 
Grupu adıma aynen şunları süylelmiştik: 

ı«iStaa])eıûmi tamamlamadan önee, iç politika
daki ıgörüş ayrıilıiklairımifz ne, .olunsla olsum, Hü
kümetin duş politikada milletiımizin kaklarını 
-ve yüce menfaatlerini korumak için girişeceği 
her teşebbüste ve yapacağı her mücadelede,. 
mıjuhialefet partisi olaıralk bütün gücümüzle Hü-
kümeıtin yanında yer almaya kararlı bulundu-
ğutmuz'u ifaıde etmek isıterilm. Türk Milleti, içe
ride ayrdıikları ne olurisa olsun, iç politika mü
badeleleri n|e olursa olsun, muhtemel bir düş
man kanşısıında veya hayatî millî menfaatleri 
ısıöz konusu olduğunda, birleşmesini, ttek bir bü-< 
tün haline gelmesini bilen millettir. Bunu daiimıa 
İspat etmiştir, bundan sonra, da ispat etle*? ek
tir. tç politikadaki çekişnueleıi'denı ortaya çıfca-
bilecak gelişmelerden hiç bir muhtemel düşma
nın veya Türkiye'nin menfaatlerine göz dikımiş 
hiç kiımlseınin hevese fca.pılmiaım|as,ı lazımdır. Dış 
politika konularında Hükümetin alacağı her 
ıcıiiddî tedibini, ajtaeağı her ciddî adıımı, millî men-
tfaatleııimizi konulmak için- yapacağı her davna-
mışı desteklemeye kanarlıyız, | 

^Ieıselele,riı.n,izıin barışçı usullerle halkdilniıe* 
si yolunda Hükümetin caıba - gösteremğ inden 
hiç kimsenin şüphe etmemesi gerektiği imaıneiın-
dayız» demiş ve ^ şöyle devam, etmiştim: «Tiklk 
'Milletli, mıüzalkereden korlkan millet değildir; 
ıama müzaikıere masasına korkarak olunan 
millet de değildir. Müzakereden korkmamalı, 
IköilklaTak nıüzaikerle yapmamalı ve Hükümet, 
muhalefetin de bu konularda kendisi ile bera
ber, millî menfaatlerin s avunul masında y amca
sında olduğunu hissetine l'd ir. Bundan kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. Bu arada, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini, ,clış politikamızın da kuvvetinin 
temelini teşkil eden, diplomasimize güç katan, 
millî savunmamızın ve iç ve dış güvenliğimizin 
teminatı olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin de eağ-
daişlaştırıîiinası ve güçlendirilmesi yolundaki çaba
lara azimle devam eldilmeisi lüzumunu belirt-
mjek isterim. Geçen dönemde- Türkiye Büyük 
Millet Meclisi «KEMO adını taşıyan 10 yıllık 
bir planı bu amaçla kabul dlmiiiştir.» demiştim, 
O zaman söylediğim sıözler kısaca bunlardı. De
vamı -da van. Yaınıilımıyorsam, yanlış hatiiriamı-
yorsıaım, muhalefet sözcülerinin konuşımallarmı 
•cevaplandıran iSayın Hükümet üyesi,, bu süzıle-
Tİmizin, o sırada devam etmekte olan hassas 
nıüzalkereler bakımından taşıdığı değere kadir
şinaslıkla işaret ehmiş ve bunu «vatansever bir 
tutum» olarajk bu kürsüde belirtmeyi vazife 
saydığını söylelınuşti. 

Bizim meselelere bakış açımızın- bu olduğu
nu, daima bu olmaya devam edeceğini belirtmek 
istenim,. 

Türdkiyc, dünyanın çrtk hassas bir bölgesin
de 'bulunuyor. Bazı ülkeler vardır ki, iç politi
kada da, dış politikada da, bizim, kolay kolay, 
Ikendimize ziyafet çeikercetsine bağışlayamayaca-
ğmıız bazı lüksleri göze alabilirler; birbiri cini
nin boğazıma dalha kolay saınlal>ilirien. Yanıbaş
larında ne süper devlet vardır, ne de dünyamın 
kritik noktasında otururlar. Türküye, dış poli
tika konularında, en başta cıoğrafyasının icabı 
olanak, sıon deneeede hassas davranmaya mec
burdur. 

Genci dünyada bir detant havası hâkimdir. 
(Sanîırım, NATO'nun 25 nei yıldönümü müna
sebetiyle Sayın Başbakan bu istijkamıettie konuş-
analar dinllemiş ve belki-ele yapmıştır;),; bu 
d'etanit havasının, bu yumuşama havasının ger-
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çeıMeşı^şmde NATO ittifakımın.. sağladığı, sa-
vurumıa gücünün sağladığı, kuvvet dengesinin 
büyük rolü olmuştur. NATO'nun kuruluşundan 
evvel, yayılma büyük bir hızla devam ediyoırdu. 
NATO'dan sonra bu yayılma, hiç değils'e NA
TO bölgesin dıe tamaimiyle durmuştur; faik at 
karşılıklı olarak söylenen en güzel sözlere rağ
men, bilhassa. Türkiye'nin çevresindeki bütün 
ülkelerin ne kadar hızlı bir silâhlanma yansı 
içinde olduğu dilkikatiımizdem kaçamaz. Yalnız 
kuzcyimiızdeki Sovyet Rusya ve Bulgaristan 
değil, müiıtefikiımiz durumunda olan Yunamis-
tap.ı da (bizi hedef tutması muhtemel bir şekil
de) silâhlanmatkTtadır; doğumuzda İran silâh-
lamımaiktadır; güneyimizde Irak ve Suriye sü
ratle silahlanmaktadır. Mıilyamlar sarf ederek 
en modern cihazları, uçakları, deniz.ve kana 
•araçlarını alaralk büyük bir süratle silâhla n-
<maktadıriar. 

Bu silâhlanmanın yalnız Türkiye sınırındaki 
ülkeler bakımından ve Türkiye sınırında oldu
ğunu da düşünmeyelim. Bâr yandan, d'et an t ile 
ilgili müzakereler yapılınken, Batı Avrupa ülke
leri de iç toplantılarında pekâlâ biliyorlar ve 
bazı raporlarında açıklıyorlar ki, Sovyet Rusya 
Orta Avrupa^dıa da tümenlerinin sayısını artır
maktadır, tanklarının sayısını artırmaktadır. 
Bir yandan el uzatılmakta; fakat bir yandan, an
laşılmaz bir şekilde konvansiyonel silâhlanını 
büyük bir hızla a-r.tinma.ya devam, etmektedir. 
Ve bunun karşısında Cenevre'de, ViyanaTcla ce
reyan eden müzakerelerde son derecede büyük 
bir dikkat içinde olmıak lüzumu devamlı olarak, 
milletlerarası toplantılarda ilgililer tarafından 
b elirt tilım'eikt edir. 

Türkiye ,kat kat teyakkuz içinde olması lâ-
zımgelen bir ülkedir. Çünkü, Türkiye, büyük 
delvleltiler arasında hem çekişmelerin, hem pazar-
lıkların konusu olaibilecek olan hassas bir böl
gede bulunan bir ülkedir. Bu noktaya yanılmı
yorsam, Cumhuriyet Halk Partisinin dış politi
ka konularındaki sözcüsü arkadaş unuz da, büt
çe müzakereleri, sırasında temas etmiş idi. 

ıStratejik alanda bir başka büyük gerçek 
var. Sovyet Rusya, Batıda öyle anlaşılıyor ki, 
Doğu Almanya'yı ayrı bir devlet olarak kabul 
ettirmek imkânına kavuştuktan ve İkinci Dün
ya Harbi »onunda Polonya için, Doğu Alm;anya 
için çizdiği yeni sınırları nihayet batılılara- ka-

ibul ettirdikten sonra,., antik şu anda Batada ye
ni bir yayılma hamlesine geçilmek değil; fakat 
statükoyu tescil etmek, kökleştirmek ve sağ-
lalmlaştınmak politikasını izliyor. Ekonomik iş
birliği ile sistiemıini kuvvetlendirmek, ideolojik 
savaşa devanı etmek; fakat arazi -kazanma yo
lunda veya Devlet çökertme yolunda yeni bir 
hamleye girişmemek. Buna mukabil, bir defa 
hükmü altıma aldığı ülkeleri de, Brejnev dokt
rinini uygulara a.ya devam ederek, gerekirse iç 
politikalarına müdahaleye djevam ederek, sos
yalist kaımp'ta tutımalk için kararlı bir tavır için
de bulunmak... Bu noktalaırda tâviz vermiyor. 
Cenevre konuşmalarında., haberlerin ve insanla
rın serbestçe dolaşımı konusunda, tâviz vermi-
yor. Sistemine «saldırı» teşkil edebilecek hare
ketler olarak, bunların karşısına dikiliyor. İde
olojik savaşa devam ediyor. Bir yaadam yumu
şamadan baıhsedilinken, bir yandan Mareşali 
Greşko, Pmvda'da, Izvcstiya'da çıkan yazılar
da sorumlu politıbüro üyeleri diyorlar ki, «Ba
rışı sağlayan, yulmuşaıma politikası değildir; kı
zıl ordunun gücüdür; barışı sağlayan budur. 
Komünizmin nihai zaferini sağlayacak olan da 
'budur; silâhlanını ayıa devam etmeliyiz» diyor
lar. 

Gerçeği görmek bakımından bütün bunları 
da nazara almak lâzımdır ve bunu dünya gö
rüyor. 

Bu böyledir de, Amerika Birleşik Devletle
rinin tutumu nedir. O da bütün ülkeler gibi 
millî menfaatinin peşindedir. Her zaman ifade 
ettiğimiz gibi, dış politikada, millî menfaat 
ideolojiden önce gelir. Bu gerçeği en iyi ıgör-
müş olan, Büyük Atatürk'tür. Birçok defa bu 
gerçeği ifade etmiştir. Dış politikada ideoübjik 
yakınlıklar veya uzaklıklardan önce millî men
faat hâkimdir. Misali, Çin - Rus münasebetleri. 
İdeolojileri birbirine çok yakın olduğu halde, 
aralarında büyük gerginlik olabiliyor. Buna 
mukaibil Amerika Birleşik Devletleri veya de
mokrat İngiltere; şimdi belki biraz daha sı
cak; ama kopkoyu bir diktatörlük içinde iken 
dahi, bir Portekizle ittifakımı stratejik sebep
lerle, askerî sebeplerle, sürdürüyor. 

Dış politikada his, ebedî dostluk nutukları, 
kardeşlik edebiyatı değil, dış politikada ger
çekçilik esastır. Dış politikada soğuk kanlı, ger
çekçi millî menfaat hesapları esastır. Bütün 
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milletler meseleye bu açıdan bakarlar. Yalnız 
'bizim değil, bütün milletlerin bu açıdan bak
tığını bilerek, meselelere bizim de gerçekçi şe
kilde bakmamız gerekir. 

Batıda (bir konsolidasyon politikası, statü-
•koyu koruma politikası takip eden Sovyet Rus
ya'nın, Doğuda da Çin duvarıyle karşılaştığı 
bir vakıa... Asya'da Çin'le karşı karşıyadır. Çin' 
in ekonomik gücü çok fazla değil; ama askerî 
gücü, nüfusu ve karış kaniş toprağını savun
maya kararlı olduğunu beran gösteren savun
ma hazırfıiklan dolayısıyle, Rusya için, o isti
kâmette bir genişlemeyi düşündüremeyecek 
ölçüye gelmiştir. 

•Buna karşılık, gerek Çinli stratejlerin, ge
rek Batılıların, devamlı olarak üzerinde dur
dukları, tahlilini yaptıkları; nutuklarında ve 
raporlarında ortaya koydukları bir gerçek 
var : Sovyet Rusya, Batısında ve Doğusunda 
durdurulmuş olan Sovyet Rusya, iki duvarla 
karşılaşmış görünen Sovyet Rusya, Güneye 
doğru yayılma politikasını sürdürüyor. Bengla-
deş olayı kendi kendine almamıştır. Bizim 
'müttefikimiz olan, Batının müttefiki olan, 
Çin'e dost olan Pakistan'ın, Sovyet Rusya - Hin
distan ittifakıyle (hem Çin'e karşı, bem Batı'ya 
karşı bir hareket olarak) parçalanmış olduğu 
ve bu parçalanmada ISovyet Rusya - Hint işbir
liğinin bir rıol oynadığı bugün 'artık herkesçe 
(biliniyor ve teslim ediliyor. Bir devlet ikiye bö
lündü. 

Afganistan'da olup bitenler, son darbe ve 
darbeden sonra olup bitenlerde Sovyet Rusya' 
nın ilişkisi öne sürülüyor. 

Sovyet Rusya'nın, Hint Okyanusuna ve Bas
ra Körfezine, petrol bölgesine, Akdenize, Avru-
panın yumuşak karnı olan, Afrika'nın yumu
şak karnı olan ve dünyanın en stratejik madde
si petrolün en bol bulunduğu bölge olan Orta -
Doğu istikametine doğru yayılma emelinden 
vazgeçtiğini ığösterir bir belirti yok. Tam aksi
ne, Irak'la yaptığı ittifak, Suriye ile olan mü
nasebetleri, Akdenize çok sayıda gemilerle bü
yük bir askerî gücü yığmakta olması vakıası, 
Türkiye*yi son derecede dikkatli olmaya sevk 
etmesi gereken faktörlerdir. 

Türkiye, ne savunmasını ihmal edebilir, ne 
dış politikada büyük gaflar, büyük hatalar yap
mak imkânına sahip bir ülkedir. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın ko
nuşmasında ilk yadırgadığım noktayı, anahat-
darıyle bir kaç genel çizgiyi böylece çizdikten 
sonra, belirtmek isterim. Sayın Başbakanın, bu
gün, bilhassa Meclisin haberdar olmadığı son 
temasları hakkında etraflı bilgi vermesini pole
mikten uzak, iç politika polemiğinden uzak bil
gi vermesini bekliyordum; fakat maalesef ko
nuşmasının özellikle ilk bölümünde, başlangıç 
kısmında, mütemadiyen geçmiş hükümetlerin 
hatalanyle ilgili bir hatalar bilançosu yapma 
gayreti içinde gördüm kendilerini. Meselemiz bu 
değil. 

'Geriye dönük tartışmalar yaparsanız, çok 
gerilere kadar pek çok şey söyleyebilirsiniz. 
Ferruh bey ne güzel söyledi, «'12 Mart sonrası 
hükümetlerine karşı Sayın E'cevit'in alerjisini 
biliyoruz ;• ama Cumhuriyet Halk Partisi, parti 
olarak bu hükümetlerin sorumluluğuna katıldı.» 
Dış politikasına da, başka politikalarına da ka
tıldı, rey verdi. Ondan evvelki dönemlerin dış 
politika konularına, Kıbrıs meselesi veya diğer 
konularla ilgili tartışmalara gidecek olursak, 
bizzat 'Sayın Ecevit'in dahil bulunduğu hükü
metlerle ilgili ço'k tartışmalar yapılabilir, yapıl
dı burada nitekim. Ama bujgün için, yalnız ge
riye dönük tartışmalar yapmak ve «her şey kö
tü idi, biz geldik her şeyi düzelttik; Türkiye'de -
dış politika, Orta - Doğu politikasıyle, batı po
litikasıyle, ekorioımik politikasıyle, Sovyet Rus
ya ilişkisiyle, bütün dış ilişkileriyle, her yönüy
le hatalı idi; biz geldik her şeyi düzelttik» inti
baını verecek şekilde konuşmak yanlıştır. Bir 
defa vakıalara uymaz. Birazdan arz edeceğim 
gerçeklerle hiç ilişkisi yoktur. 'Neler yapılmıştı, 
neler yapıldı; neler yapılmışken bozuldu bun
ları arz etiğim zaman görülecektir ki, bu iddia
lar son derecede haksızdır. Bu polemik tonunda 
ve dozunda, konuşmamın başında arz etmeye 
çalıştığım millî beraberlik havasını gerçekleştir
mek de zor olur. Sayın Başbakandan, bu iç po
litika polemiğini dış politika konularına sirayet 
ettirme hevesinden (sı'k sık görüyoruz, televiz
yonda da bunu yaptı1!ar) vazgeçmelerini rica 
edeceğim. 

Meselâ, Ege'de kıta sahanlığı konusu, Ege' 
de petrol arama konusu. Hiç bir hükümet üye
sinin ağzından, televizyon konuşmalarında, nu
tuklarında, bu kürsüde, şu gerçeği duymadık : 
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Ege'de kıta sahanlığında petrol arama kararını 
veren, bununla ilgili «Bakanlar Kurulu kararla
rını alan hükümet bu hükümet değildir, bundan 
evvelki hükümettir. 27 tane petrol arama ruh
satını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
veren hükümet (ruhsatların altındaki imzalara 
bakınız, Bakanlar Kurulu kararının altındaki 
imzalara bakınız, Resmî Gazete koleksiyonları
na bakınız) bundan evvelki hükümettir. Bir 
önemli adım atılmıştır. «Ondan evvel niye ara
madınız?» denilebilir. Karalarda petrol aranı
yordu, gücümüz yetmiyordu. Denizlerde petrol 
arama konusuna dünya yeni yeni yöneldi. Yu
nanistan yöneldi, biz de yöneldik. (Gecikmiş de 
'olabilir; ama insaf ile mütalaa etmek lâzımıdır 
ki, petrol fiyatlarının artışı, petrol arama tek
niğinin ilerlemesi, denizaltı petrol araştırmala
rının bütün dünyada aldığı hız, buna önem ka
zandırdı. 

înigilltere dünyanın nerelerinde petrol arı
yordu da, kendi kıyılarında aramıyordu? Son 
yıllarda aradı buldu. Şartlar öyle getirdi. Nor
veç aramıyordu, aradı, Hollandalı gidiyordu 
Endonezya'da arıyordu, Orta - Doğu'da arıyor
du; şimdi kendi kıyılarında arıyor. 

Denizaltı petrol aramacılığı hem teknik ba
kımdan, hem ekonomik 'bakımdan gitgide artan 
bir önem kazandı. Bu önemi .gözönünde tuta
rak, Yunanistan'la ilişkilerimiz 'bakımından ka
rarımızı vermek ve kıta sahanlığında hak sahi-
ibi olduğumuzu tescili etmek talkımımdan, bun
dan önceki Hükümet bu ka ran almıştır. Kara-
denizde 34 arama ruhsatının Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına verilmesine dair Ba
kanlar Kurulu kararının tarihini de, Sayın 
Altmışyeıdioğlu arkadaşım, Deniz Hukuku Yet
ki Kanunu konuşulurken, burada Yüksek He
yetinize arz ettiler, onun da altındaki Bakan
lar Kurulunun imzalarıma bakılacak olursa, 
hanıgi Balkanlar Kurulunun bu kararı aldığı in-
eelenirse görülecektir ki, 'bundan evvelki Hü
kümet, Karadeniz kıt'a sahanlığı içinde 34 alan 
için buıi'a benzer bir karar vermiştir. 

Ondan sonra ne yapıldı? Ne adımı atıldı? 
Yeni Hükümet geldi de, foeş ayda bunun üze
rine (nutuklar dışında, iddialar dışında) fiilî 
sonuç olarak ne ekledi? Ne elde ettik? Yunan
lılardan ne kopardık şu ana kadar? Bunun da 
muhasebesini yapmak zamanı geldi, biraz ev
vel' dinlediiğiımiz açıklaimaların ışığı altında. 
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Diplomaside, kuvry^tli olmak esastır. Phan-
tom uçakları yüzünden! bir polemik açmak is
tetmiyorum; ama Sayın Başjhakanm bu (konuda 
8 Ağustos 1972 günü verdiği demecin tam nişi
ni şu anda elimde. Bir defa daha incelemek is
tedim bu demeci.... O zaıman benim verdiğini 
cevap da yanımda; 1972 senesinde Yunanlıla
rın nasıl silâhlandığını, Ege Denizi ile ilgili ge
lişmeleri, bunun ortaya çukaraibileoeği prob
lemleri, Kıbrıs konusunu, Trakya ile ilgili so
runları, adalarda (sivil hava meydanı yapı
yoruz) nâmı altında da olsa girişilen birtakım 
faaliyetleri soz konusu ederek, Yunanistan 
Phanitom uçağı alınca, «Biz bunu almaya «mec
buruz» ıgöıriişünü, hangi gerçeklere dayayarak 
ortaya koyduğumuz meydanda. Bu kararı da 
bundan önceki hükümetler verdi. 

Biraz evvel bahsettim, (bir REMO planını, 
16 milyar liralık, bir modernleşme ve çağ
daşlaşma kararını, Silâhlı Kuvvetler ba
kımından bundan evveM Meclis ve bundan 
evvelki hükümetler aldı; yoluna koydu, ger
çekleştirmeye başladı. 

(Şimdi, bunun yeterli olup olmayacağını; 
yeni gelinen şartlar içinde, petrolün sağladığı 
ıbüyütk imkânlarla, civarımızdaki silâhlanmanın 
çok daha şahlanıması karşısında yeniden düşün
meye mecbur olabiliriz. Ama bir büyük adım, 
o günkü gücümüzle mütenasip olarak düşünü
len bir adım atı'Mı. 

Değerli arkadaşlarımı, Orta Doğu politikasın
da, son savaş sırasında, Türkiye'nin takilbettiği 
basiretli politika olmasaydı, Araplarla yaklaş
ma politikası dediğimiz politikayı bugün bir 
adım öteye götürmek mümkün olmazdı. 

Suriye ve Irak'la olan gelişmeler, Mısır'la 
aramızdaki münasebetler ve ıSuudî Arabistan' 
la, bütün diğer Arap ülkeleriyle, Kuzey Afri
ka'nın Arap ülkeleriyle aramızdaki münasebet
ler neredeydi, nereye geldi? Bundan evvelki 
hükümetler (12 Mart sonrası hükümetler de 
dahil bunda) bu mevzuda ne hizmetler yaptı
lar? Bunları Sayın Başbakan billmiyor olabilir; 
ama buradaki herhangi bir Arap elçisine sor
sa; bundan iki sene evvel en ağır şeyleri söy
leyen bir Arap devletinin büyükelçisine sorsa, 

I kendisine son İsrail - Arap savaşı sırasında 
Türkiye'nin gösterdiği mertçe dayanışmadan, 
igösterdiği dikkatten, Devletler Hukukunun bü-

387 — 
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tün iınlkânlarıııı kullanarak . yaptığı kardeşçe 
yardımımdan nılinnetlerini ve . şükranlarını ifa
de edecektir. 

. Yalbancılar bunu talidir eder haldedirler. 
çek defa dinlediğimiz için söylüyorum, pek çok 
.'buz çözüldü, pek 'Çok adım atıldı. Gayet karar
lı 'bir şekilde. «Zorla toprak işgali yoktur Arap 
ülkelerinden zorla koparılmış olan toprakların 
ı&on karışına kadar iadesi lâzımıdır» tezini 
Türk hükümetleri bugün savunmuyor; bundan 
önce savundular. Sayın Başfbakan, 'bizzat Sayın 
Turan Güneş'in Bütçe Komisyonunda yaptığı 
konuşmalara baksalar, bu politikadaki devam
lılığı görürle reli. Ama, bugün daha büyük eko-
nloımik islbirliği imkânları belirdi... Doğru, çok 
doğru. Bugün petrol zengini olan bu ülkelerle 
'ekonomik ilişkilerini artırma yarışma İngiltere 
de girdi, Fransa da girdi, Amerika Birleşik 
Devletleri de girdi, hütün Avrupa devletleri 
girdi ve bizim için de, şüphesiz, ıhımdan on ay 
evvel, sekiz ay evvel 'mevcut olmayan birçok 
yeni işbirliği imkânları doğdu. Bunları değer
lendirelim, akıllıca, en iyi şekilde değeri emdi
relim. 

Bu bir bayrak yarışıdır. Zemin hazırdır. iSon 
derecede iyi bir Orta Doğu politikası takiıbedil-
(miştir. Uyanık ve dalha eski .yıllardakinden, çok 
daha eski yılardakinden farklı bir politika ta-
kibedilmiştir. ISağlaım ibir 'zemin hazırlanmış -
tır. Arap devletleriyle ilişkiler ve Orta Doğu po-
litikasi bakımından bu zemin üzerine çok gü
zel 'eserler kurulalbilir. 

Bir boru hattı anlaşmasını işitiyoruz. Za
man zaman filân bakan televizyon ekranına çı-
Ikııyor: (Ellimizde on senelik, onlbeş senelik pet
rol ihtiyaçıımızı karşılayacak şekilde bir -aniaş
ıma var, bu sağlanmıştır; Türkiye'nin artık 
petrol bulamama derdi kalmamıştır. Elimizide 
Irak Anlaşması vardır) diye nutuk veriyor. Bu 
öveumelere radyolarda, televizyonda şahit olu
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlaşmayı kim im
zaladı1? Irak Boru Hattı Anlaşmasını imzala
yan da bundan .'evvelki) Hükümettir. 

Ortadoğu ülkeleriyle, Arap ülkeleriyle eko
nomik ilişki geliştirme balonundan elimizde 
'bundan- başka ne var"? Bir sürü vaat, bir sürü 
•nutuk, bir .sürü edebiyat... Ama elimizde, elde 
edilmiş. büyük bir anlaşma olarak, bu vardır. 

Bu anlaşmayı da yapan, bundan evvelki Hü
kümettir. 

Bu anlaşmanın bugüne kadar onaylanımama-
sının bir kusurlusu vardır. Kimdir?.. Biraz 
sonra vesikalar ve tarihler okuyarak size arz 
edeceğim. Bu anlaşma 'bugüne kadar onaylan
mamış ilse, bugüne kadar gecikmiş ise kusuru 
iktidardır. Son defa Sayın 'Saddaım Hüseyin 
ile Sayın Eeeıvit konuşmalarında buzları çöz
düler ve daha ileri, hakikaten faydalı, kredi 
anlaşmasına da uzanan bür anlaşmanın zeminini 
buldularsa, biz Boru Hattı Anlaşmasını onay
layacağız diyerek 'buldular herhalde.... Madem
ki dış politika ekonomik yönleriyle konuşuldu, 
ama niye bugüne kadar onaylanmadı? Bunu 
da arz edeceğim ve Sayın Başbakanın, deniz 
hukuku ile ilgili olan ve katıldığım temenni
sine, ben de konuşmamı 'biltirirken boru hattı 
ile ilgili bir t em eni ilâve edeceğim. 

Değerli . arkadaşlarım, bu birkaç misali, 
meselelere insaflı ve -objektif şekilde bakmak 
'gerektiğini ifa.de için arz ettim. 

Kıta sahanlığında petrol araıma ruhsatları
nı veren; Ortadoğu politikasında Araıplarla sı
kı dostluk, mertçe ve Birleşmiş Milletler pren
siplerine uygun dostluk temelini atan, bundan 
'evvelki hükümetlere ekonomik ilişkiler konu
sunda ilk anlaşmaları, büyük anlaşmaları ya
pan hükümetler silâhlanma konusunda, Bhantoan 
uçağını almayalım denmesine rağmen, «Yunan
istan bunları feingün alacak, ıbiz de alalım» diye 
Phantoım siparişlerini yıllar evvel vermiş olan 
hükümetler; diplomasimizi kuvvetlendirımck 
İçin askerî alanda, REMO plânı 'dahil, hazırlık
lara daha evvel girişmiş olan hükümetler hiç-
ıbir şey yapmadı, geldik beş ayda her şeyi biz 
•düzelttik...» Bu çeşit lâflardan vazgeçelim. 

Ne siz 'bizi böyle suçlaym, ne de biz sizi 
<bu insafsızlıkla suçlayalım. Memleketimizin le
hine olan uyarmaları, tenkitleri muhalefet ola
rak elbette yaparız. Ama bilesiniz ki, bu ten
kitleri Hülkümeltin daha güçlü olması için ya
parız. Yabancılara 'müzakerede hata yapmama
sı için, bize düşen vazifeyi yerine •getiriniz; 
ama yabancı ile karşı karşıya -olunduğunda, bi
raz sonra başka bir -misalini de arz edeceğim, 
biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bütün 

I milletin hükümeti sayarız. 
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-Sevgili arkadaşlarımı, izin verirseniz, şimdi, 
ıgüniin en önemli ;konusu gitbii görünen, hiç 'de
ğilse en hara.kctli (konusu gibi görünen Türk -
Yunan ilişkileriyle ilgili olarak grupuımuzun 
.'görüşlerimi arz edeyim y 

«Kıta sahanlığı», «ıKijbrıs» ıkonusu, «Azın
lıklar» konusu da dahil olmak üzere, bu ilişki
lerin «Patriikhane» yönü var, 12 Adanın silâh
lanması ile ilgili tarafı var; birçok ayrı yön
leri var; fakat aktüel olduğu için ö'zell'Jkle 
«Kıta sahanlığı» ve «Kıbrıs» konusu üzerinde 
dunma:k ist iyo rmm. 

Biraz evvel söylediğim gerçeği tekrar etme-
yoceğim. Ege'de Anadolu'nun uzantısı olan kı
ta sahanlığımızda, petrol arama halikı dahil ol
mak üzere bütün haklarımızın korunması, bir parti
nin veya bir hükümetlin değil, bütün hükümet
lerin izlemesi lâzım gelon millî bir politikadır, 
imillî Mr davadır; 'bu seviyeye yükselmiş bir 
(davamızdır. Bu millî davada bütün Tüıık Mil
leti yekvüeut olacaktır dost düşman bunu böy
le bilmelidir. 

Türkiye- Petrolleri Anonim Ortaklığına 
Pige'de 27 alanda ruhsat veren siya.sî partile
rin-, «Bugün 'muhalefettedmer» diye, «'Kıta sa
hanlığı. • konusunda başka türlü düşünmeleri 
söz konusu olamaz. Kıta sahanlığında, Türki
ye'nin davası haklı bir dava dur. Bu dava ta
kip edilmelidir ve bu davada Türk Milleti 
yekvüeut hareket ettiğini her vesile ile göster
melidir. 

Deniz hukuku konusunda görüşümüzü de 
'bu vesileyle arz etmek isterim: Kanunun ek
sik, a e ete hazırlanmış yönleri olduğunu gör
dük. Amaç, ilke, kapsam bu şerit yetki kanun
larında ayrı ayrı gösterilmek gerekir. Bizzat 
hu Hükümetin .sevk ettiği başka kanunlar a ba
kınız, bumdan evvelki yetki kanununa bakı
nız; bir madde kapsamdır, bir madde ilke
lerdir, hir madde amaçtır; ama bu kanuna 
'bakınız, amaç nerede, ilke nerede belli değil
dir; eksikleri vardır. Hangi ilkeler istikâme
tinde mevzuat çıkarmak için getirildiği be
lirtilerek yetki istenmemiştir. Ama buna rağ
men, Cumhıııiyetç.i Güven Partisi olarak, bu 
yetkinin' dışa dönük bir yetki olduğunu bil
diğimizden, konunun son derecede seyyal ol
duğunu bildiğimizden, yarın Karakas'ta alı
nacak bir karara karşı, ya im Yunan ITüküme-
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tinin, hatta bu geee Yunan Hükümetinim. a'a-
'bi'leceğr bir karara karşı, kanun kuvvetinde 
kararname ile (Meclis tatilde o'lsa dahi) yet
ki kullanmak gerekeceğini düşündüğümüz için, 
Devletler Hukuku alanına münlhasır olmak 
üzere bu yetkinin verilmesine taraftar olduğu
muzu, grup adına (Sayın Baş'bakan bu konuyu 
buraya getirmeden önce) hiz açıkladık» geldik 
ve reyimizi de verdik. Ben şahsen çıktım hu kür
süye, 'birçok defa 'bu kanuna müspet oy ver
dim. Maddelerde bazı açıklamalar yapılmasını 
rica edeceğimi, Komisyon Başkanı Sayın Kara-
kaştan bazı temennilerim olacağını, hiç değil
se Komisyon adına bazı hususların 'belirtilme
sini isteyeceğimi ifade etmekle beraber, grup 
olarak bunu desteklemeyi 'bir vazife say
dık. 

Se'bdbi açıktı; seyyaliyet isteyen hu konu
da Cumhuriyet Hükümetini yetkili kılalım, 
'güçlü kılalım Yunanlınının (Yarın Ege'de han
gi tertip veya hangi oyun içinde bulunacağını 
'bilmediğimiz Yunanlının) karşısıında Türk Hü
kümeti günü gününe, aynı gece, ertesi gün ted-
Ibirini aia'bilsin düşüncesiyle hu yetkinin ve
rilmesine taraftar olduğumuzu söyledik. Bu 
yjlda da davranmaya devam edeceğiz. 

Diğer yetki kanunları için (Parantez açmı
yorum, merak etmeyin) görüşümüz ayrı!.. Onu 
ifade edeceğiz zamanı gelince, ifade ettik za
ten. 

Değerli arkadaşlarım, kıta .sahanlığı konu
sunda Sayın Başlbakan, G Mayıs tarihli onu ta--
kip eden L>i Mayıs tarihli, Yunanistan'ın 'bize 
verdiği cevabî Notadan bahsettiler. Bu ceva
bî niotada, bu »oranların karmaşık niteliğine 
uygun düşecek bir müzakere yönteminden bah
sedildiğini ifade buyurdular. 

Gazete bilgisi olacak elimizde bazı bilgi
ler var. Bu, ot Mayus tarihli nota hangisidir, 
bilmiyorum. Bir genel görüşme açılırsa, Sa
yın Biozlbeyli'nin, «'Sorulara cevap vermeye im
kân verecektir» dediği ve o bakımdan üstün
lüğünü işaret, ettiği Usul içinde bir de genel 
görüşme acılalbilirse, Sayın Başlbakan bu konu
larda daha etraflı izahat vermek imkânını bu
lacaklardır. 

Yalnız, benim bildiğim, 25 Mayıs günü Sa
yın Ecevit millete 'bir müjde • verdika-. 20 Ma
yıs günü, «Kıta sahanlığı ihtilâfı var; Yunanlı-
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lanla bizim aramızda Ege'de gergin bir durum, 
günden güne gerginleşen bdr durum var. Mü
zakere talebine Yunanistan yanaşmıyor» baş
lıkları atıtoyotrıdu. Bu sırada Sayın Cumhurbaş
kanına yaptıkları mûtad haftalık ziyaretten çı
karken sanıyorum, Sayın Başjbakanın Türk Mil
letine iki müjdesi oldu; beşuş bir çehre ile, iki 
şey müjdeleyeceklerini ifade ettiler. Bu müjde
lerden 'biri, Kıibrıs'ta, bir süre önce kesilmiş 
-olan toplumlararası müzakerelerin yeniden baş
ladığı müjdesi idi. 

İkinci müjdelerini aynen kenldi (beyanların
dan okuyorum' : «Yunanistan, kıta sahanlığı sı
nırlarının iki devlet arasında tespitini, saptan
masını kalbul etimiştir». 

Değerli arkadaşlarım, bunu söyleyen, Tür
kiye Cumhuriyetinin Başbakanı; her hanigi bir 
kimse değil. Kıta sahanlığı konusu ana hatla-
rıyle konuşmak veya aramızdaki çeşitli ihtilâf
ları konuşmak için değil; «ıkılta sahanlığı sı
nırlarının saptanması, tespiti için» Yunanistan 
barışçı yolu, müzakereyi kalbul etmiştir, habe
ri bizim için son derece sevindirici bir h ab endi. 

25 Mayıs'tan, bugün Teimımuz'a geldik; 
araldan 1 ay 10 gün /kadar zaıman geç'fei, bir 
/buçuk aya yaikın bir zaman geçti; ne terakki 
kaydettik 1 Bir buçuk aya yakın zaman geçti.. 
««Kıta sahanlığının sınırlarını tespit için mü
zakere şöyle dürtsün, kuta sahanlığı meselesini 
nasıl ele alacağız diye müzakereyi dahi kalbul 
«itmiyorlar» buyuruyorlar. Yunanlıların müza
kerenin sözünü dahi eitmek istemediklerini söy
lüyorlar. 

Demek ki, aradan geçen zaıman zarfında 
ileriye doğru 'bir aldım değil kendi ifadelerine 
ıgöre, geriye doğru bir kayma olduğu anlaşı
lıyor. Nedir bu kaymanın sehepleri? Ne oldu? 
25 Mayıs 1974te.İki -Sayın Ecevit'in müjdeli de
meci, sanıyorum ki, yanılJrnıyorısam, fazla iyim
serdi. Belki notanın oclk acele tefrikinden, 
dikkatle tetkik ödaknemiş olmasından doğan 
hatalı müjde ildi. Meselenin yanlış anlaşıldığını 
gösteren bir beyandı hu. Atina neyi kabul et
mişti. Yoksa, Atina bu notasında, eski tezinde 
ısrar mı ediyordu, daha sonra gaızetelerin id
dia etifciği gilbi Atina diyor muydu ki (ondan 
sonra yabancı ve yerli basında çıkan yayınlar
da öyle iddia ediliyor) :. «/Kıta sahanlığı ko
nuşumda biz 1958 Cenevre Andlagması hüküm

lerinin uygulanmasını istiyoruz. Bunun dışın
da meyi konuşalım ? Bu Anlaşma hükümleri uy-
'gulanlsm. Bunu uygulamak için buyurun». 

Bu sınırlar içinde olunca, 1958 Cenevre And-
laşmasıyle ilgili bizim bir görüşümüz ve haklı 
'bir görüşlümüz vardır; Cumıhuriyet Hükümet
lerinin haklı olarak savundukları bir görüş 
vardır: 

'Cenevre Andlaşması özel durumlar derpiş 
etmiştir. Ege Denizinde özel bir durum vardır. 
Kıyılarımızdan bazan 2 - 3 mil ımeisafedeki ada
lar, irili ufaklı adalar kiminin üzerimde 15 Yu
nanlının, kiminin üzerinde bir avuç insanın 
yaşadığı bazı kayalıklar dahi, 200 mil uzun
luğunda kıta sahanlığına sahip olacak da; kos
koca Anadolu yarımadasının, Eıge Denizinde, 
aradan geçen orta hat 3 - 4 mil mesafede ise, 
o karasuyundaıı ötede hiç bir hakkı bulunma
yacak. 

Bunu kabul etmek mümkün değildir ve bu 
özel duraımın ta kendisidir. 1958, tarihli Ce
nevre Anidlaşımaısı, özel durumlarda, tarafların 
ımüztfkere edeceğini ortaya koymuştur. Lahey 
Adalet Divanının bu yolda kararlan vardır. Bu 
itibarla, Ibizıim tezimiz hukukî alanda haklıdır; 
ama Yunanlılarla bunu oturup müzakere ede
rek, barışçı yoldan bir sonuca ulaştırmak me
selesi vardır. 

Hemen bir hususu ifade edeyim : Dış po
litikanın değişmez gerçeği : «Ibarışçı yoldan ne
tice alabilimek için kuvvetli olmak şarttır.» Hiç 
Ibir yeşil çııihalı masa etrafında yeteri kadar 
kuvvetli olmadığımız zaman ve karşı taraf sizi 
yeteri kadar kuvvetli, iradeli ve haizırlı.klı gör-
Imeldiği zaman netice almanın mümkün olmadı
ğını bütün diplomasi tarihi ve siyasî tarih gös
terir. Mesele, kuvvetli olmaktadır ve itiraizlara 
rağmen işte bunun için Fantom uçakları alın
mıştır. Bunun için REMO Planı yapılmıştır. 
Bunun için Türk Silâhlı Kuvvetlerini ayakta 
tutmak lâzımdır, güçlü o'limak lâzımıdır. 

Haksız kuvvet işe yaramadığı gilbi, sonun
da kuivvete dayanmayan hak da, milletlerarası 
ilişkilerde maalesef yeterli değildir. Türk Mil
leti kuvvetlidir; Türk Milleti müstenittir, güç
lüdür. Yunanlılar hiçbir yanlış hesaba kapıl
mamalıdırlar. Bu toür&üden, 'bu milletin bir 
ferdi olarak ifade ediyorum ki, Yunanlılar Eıge 
Denizinde Türk Milletinin meşru haklarını ta-
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nımaya, Tüılk Milletinin, gücü okluğu için mec
bur edileceklerdir. Akılları varsa bunu, her 
i'ki milleti çok fazla ıstıraba düşünmeden ve 
her ilki taraf için de çok büyük açılara malo-
labileceık hatalı yollara sapmadan kabul eder
ler. 

ıSaym Güneş'in Ott nva'ya gitmeden evvel 
televizyonda bir konuşması oldu. Ottov/a'ya 
'gitmeden evvel Bayın Güneş'in televizyonda, 
'dış politika konularımda harita önünde yap
tıkları açıklamaları dinlerken; Sayın Başbaıka-
nın 25 Mayıs günlü müjdesinin, pek de beni 
sevindirdiği kadar 'müjdeli olmadı-ğı 'kuşkusu 
(doğrusu'nu isterseniz) içime düşmüştü. Sayın 
Mehmet Barhıs kendilerine sordular : «Yunan
lılar sıon notalarında, uzun zamandan beri ka
bul etmedikleri muza İve re yolunu kabul etti
ler. Kıta sahanlığının 'müzakere yoluyle tes
pitini kalbul ettiler, değil mi?» dedi. Hatırımda 
(kaldığına göre, meal en arz ediyorum. Sayın 
Güneş'in sözleri, «Elli, bu notayı ta.ma.miyle 
böyle yorumlamak doğru olmaz» tarzında idi. 
«Müzakereyi 'kalbul ettiler demek, doğru ol
maz» Basında ertesi gün çıkan özette gördüğü
müz cümlede budur : «Müzalkereyi kabul et
tiler d emcik doğru olmaz». Nota, aynı mota idi. 
Beş gtin evvel Sayın Başlbalkan, aynı nota için, 
«Kıta sahanlığı sınırlarının iki devlet arasın
da barışçı usulle tespiti yolunu kalbul ettiler» 
'buyurdular. Aynı nota için Sayın Güneş de, 
«Müzalkereyi 'kalbul ettiler demelk 'doğru olmaz» 
diye 'buyurdular. 

Demek 'ki, ortada. 'Sahiden, notayı değeri endir-
;ni'ede ve Yunanlıya teşhis koymakta (bir 'hata ol
du. Bıı batanın da, müteakip 'gelişmelere, 'bazı et
kiler yapmış olalblleeeği hatıra gelebilir. Sayın 
Eeevit-in çok (iyimser sözlerini, Sayın Dışişleri Ba
tan ı o akşam televizyonda sanki tashih 'etme gay
reti liginde idi. Batta fazla iyimser olmamaya (Ot-
tavva 'görüşmeleri baklanından) dikkat ediyordu. 

Ot'tawa konuşmaları yapıldı; 'dış ve iç (basında 
takip 'etmeye çalıştık. Nezaket çerçevesi içinde ve 
çok dostane ıbir üslûp içinde; iki dost- insan arasın
da 'medenî inişkiler içinde 'geçtiği, güçlüklerle geç
tiği .anltaşılıyor. Dış (basın Ibunıın için «friendly» 
tabirini kullandı, «dostane» tabirini kullandı. Fa
kat öze dokunan, dişe dokunan •konuların ele alm-
anadığmı iddia etti bir kısım çevreler. Bazı basın 
çevreleri öyle tespit etmişler; ne kadar öze do
kunuldu, bi 1 m \yo r u m. 

Şimdi, bugün Sayın Başbakanın açıklaıma'sın-
dan öğreniyoruz iki, aslında, Otta wa'da çok ente-
re.-;an bir gelişme olmuş. İki Başbakanın birlikte 
bir 'bildiri yayınlamaları, unüşterek Ibir ibikliri ya
yınlamaları kon usuna kadar adım atılmış, Gerçii 
bu ıbildiri kıt'a sahanlığı kon usunu çözecek ıbir 
bildiri, çözümün prensibini koyan 'bir (bildiri de
ğil ; ama bütün (bu 'meselelerin müzakere yoluyle 
ele alınması müzakereyle çözülmedi hususunda ta.-
ıaflarm anlaştığını ifade eden, !bir 'temellin atıl
ması yolunda onanlasın a okluğu imtilbaını veriyor 
Sayın Başbakanın şimdi yaptıkları açıklatma, Ama 
arkası 'gelmedi. 

Demek ki, Iburada, Sayın Başbakanı, (Başba
kanlar seviyesinde, zirve 'seviyesinde) Ibir temasa 
sevk cdeıiken bir hataya 'düşmüşüz. 

Başbakanlar 'seviyesliııde, 'zirve seviyesinde ya
pılacak olan temaslara, son derecede dikkatli ha
zırlanmak lâzımdır. Diplomaside, hangi ülkeler 
arasında olursa olsun, bunlar dost, müttefik: veya 
hasım olsunlar; 'gergin durum veya barışçı du
rum olsun; ıbir ekonomik yardım anlaşması veya 
ıbir kültür anlaşması, en basit bir mesele 'söz (ko
nusu olsun, Başbakanlar seviyesinde Ibir teımasia 
gitmeden evvel, 'diplomatik 'Seviyede ve Dışişleri 
Balkanları seviyesinde mesele öyle olgunlaştırılır 
İki, Başbakanlar 'bir .araya geldikleri zaman feirlbir-
leıinden dalla gergin ayrılmaklar. Barbakanlar 
koparmak için değil, (bir şeyi ibitiı-mek için 'bu-, 
'kısmalıdırlar. Buna dikkat edilir. Çünkü 'bili
nir 'ki, iyi hazırlanmamış zirve toplantıları, me-
seleleıin çözümünü kolaylaştırmak yerine, mev
cut güçlüklere çok daha (büyüklerini eMer; higısî 
olarak 'ekler. i ler iki ülkenin 'milletlerin ikaTşı-
lıklı prestijlerli bakımından önemli (bir noktaya 
geliuelbillr. Bunun içindir 'ki, zirve toplantıları 
daima 'büyük ıbir itina ile hazırlanır. Bazen bu 
yüzden aylarca geciktirilir; bazen (bir 'cümlenin, 
'bir ibarenin üzerinde anlaşma olmadığı için 'er
telemeler yapılır, «Başbakanları Ibir araya getir-
m ey elini, erkendir» denir. 

Değerli arkadaşla rnn, İbu fikirleri, Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsünü konuşturarak tekrar-
lamaik isterim. Sayın Ülman, çok 'yakın Ibir tarih
te, bütçe konuşmaları yapılırken, zaımedij'orum 
Mayıs ayının 20'si sıraliarından bu kürsüde yap
tıkları konuşmada Orta Doğu bölgesiyle ve Orta 
Doğuda yapılan bazı tomaylaıia ilgili olarak, ta
biî iktidar grupuna 'mensup olmanın dikkati ve 
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ölçüsü içinde, llcel'ini'eieri çok dikkatle sieçmek nvec-
iburiyeti içinde, yine ile çok llıaiklı ökm şu 'eleşti
riyi kendi Hükümetine yö'nelıtmek lüzumunu iris-
s'eıtımişitir. Cumhuriyet Halik Partisi (trupu atlına 
eliyordu iki 'Sayın Utman, o gün 'bütçe 'tenkidin
de: «Bunun yanışım Türkiye, Ortta Doğu Ibötge-
iSİıide Ibuilunıni'anm kendisine verdiği ekonomik ola
nakları çok iyi değerlendiirm'ölidir. Hiz inarııyo-
ruz ki, bugün Türkiye iio Arap devicitlcTİ lapasın
da işbirliği yapılmaya müyai't pik çok konu var
ılır.» Yüzido yüz katıildığımız ibir ifade. 

Sayın Üknan 'devam ödüyor, ki ıhıma, da, ka
tılıyorum ve iş'te Ibu cüml'e Hüküm-öte ithaf edil-
aııiştir: «Aneaik, 'bunu yapanken, (yani 'bu işbirli
ğini geliştirıııeyo çalışırken) iyi hazırlanılmamış 
yüksek seiviiyeli görüşmeler'dcrı çok, 'gösterişdi ziya,-
retl erden çok, teknisyenler seviyesindeki sabır
lı çalışmalara önem vermeliyiz. Çünkü, iç poli
tikada olduğu gibi, dış politikada da başarı, 
uzun ve ciddî ön hazırlıklardan geçer.» 

Bu cümle yeteri kadar şeffaftır. Bu cümley
le, hangi gösterişli ziyaretin kastedildiği belli
dir. 

C. H. P. iktidar grupu sözcüsü tarafından, 
bu sözlerle, teknik seviyede gerektiği gibi ha
zırlanmadan hangi seyahatin yapılışının -kaste
dildiği açıktır. ıSabırSrz, ıgiöslter'işısiz yönelmiş ibir 
dış politika teması yüzünden, memleketin zarar 

( görebileceği iddiası meydandadır, ve yerinde
dir. 

Ben, Brüksel toplantısı ilcin, ıSa yın Ül man'ın 
daha evvelki bir dış temas için kullandığı söz
leri muhalefet grupu sözcüsü olmama rağmen -
aynı acılıkla kullanmayacağım. Onun kullandığı 
meselâ «gösteriş» sözünü kullanmayacağım. 
Çünkü, Sayın Ecevit'in pek gösterişi sevmediği
ni bilirim. 

Bir de, Brüksel'e nasıl olsa gidecekti. Yani 
gidip Androçopulos'Ja görüşelim diye özeL su
rette bir seyahat yapmadı. Ama, bir zirve tema
sının, Başbakanlar seviyesinde 4,5 saat süren bir 
zirve temasının hazırlıksız yapılmış olduğu; 
diplomatik temaslara nereye varıldığı iyice bi
linmeden yapılmış olduğu meydanda!. Biraz ev
vel verilen resmi bilgilerle bu gerçek büsbütün 
meydana çıktı. Daha evvel televizyonda dinle
diklerimizi yanyana koyunca durum belli idi; 
Başbakanın sözü ile Dışişleri Bakanının çelişik 
olan sözleri bunu gösteriyordu, endişemizi artı-
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rıyordu; ama durumu şimdi daha iyi anladık. 
Bir metin üzerinde ön mutabakat olduğu söy
leniyor; adamlar, bırakınız o metnin yayınlan
masına razı olmayı, basma söylerken, «Müzake
re» sözünü kullanmayı kabul etmiyorlar. Nere
de kaldı bu «Müzakere» sözü? 

Tctoııes ve Güneş arkadaşımız arasındaki ko
nuşmada bir yanlış anlamama mı oldu, ne oldu 
bilmeliyiz. Eğer bir Bizans oyununa geldikse, 
burada açık açık ifade edilmelidir. 

Sevgili arkadaşlarım, tabiî, Türkiye'nin bir 
talihsizliği vardı bu teması yaparken; Türkiye 
olarak bir güçlüğümüz vardı. Bunu da insaf ile 
teslim etmek lâzım. Karşıda bulunan Başbakan 
bir cunta hükümetinin Başbakanı.. Siyasî kişi
liği, gücü ve ağırlığı olmadığı için netice itiba
riyle bir memur durumunda bulunduğu için, 
manevra kabiliyeti, hareket kabiliyeti az oldu
ğu düşünülebilir. Tetenes'in, daha evvel vermiş 
olduğu vaatleri tutamayacak bir duruma düş
tüğü iddia edilebilir. Fakat, Sayın Başbakan bu 
ihtimali de ortadan kaldıran bir ifadede bulun
dular. «Biz tutumlarının böyle olacağını biliyor
duk» dediler. 

Şimdi sormak icap ediyor1'? Tutumlarının 
böyle olacağını biliyordu iseniz, o zaman basma 
daha evvel vermiş olduğunuz bir demeciniz var
dı, ona sadık kalsaydmız daha iyi olmaz mıy
dı Sayın Başbakan? diye sormak düşüyor bize. 

Sayın Başbakana Türkiye'den hareketinden 
evvel bir gazeteci sordu: «Brüksel'de ne yapa
caksınız? Androçopulos ile kıta sahanlığı konu
sunu, Kıbrıs işini müzakere edecek misiniz? 
«Hayır» dedi, (basında çıkanı naklediyorum, 
bilgimiz basından) Dedi ki ; «Başka işler var; 
ancak tanışma vesilesi olacak; ayak üstü de el
bette konuşabileceğiz.» 

«Tanışmak ve ayak üstü konuşmak» sözle
riyle bu temasın ciddî bir müzakere teması ol
masına ihtimal vermediğini belirten bir ifadele
ri olmuştu. §imdi ifade ettiler ki; «Zaten biz bu 
temastan fazla bir şey beklemiyorduk, sonucun 
böyle olacağını biliyorduk; ama dünyaya Yu
nanlıların müzakereden kaçtığım göstermek 
için bunu yaptık.» 

Değerli arkadaşlarım, bilmiyorum, polemik 
üslûbunda bir demeç vermek, bir demeç bahane
si bulmak bir zirve toplantısı için yeterli midir? 
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Bir demce bahanesi bulmak, bir zirve toplantısı
nın gerekçesi olur mu? Sayın Ülman'm bir gö
rüşüne hep beraber katılalım. Bu, iyi niyetli ve 
bizzat Cumhuriyet Halk Partisinden gelmiş bir 
uyarıdır. Her halde bu uyarmanın kötü niyetli 
olduğunu Hükümet iddia etmeyecektir. Kendi 
grupunun uyarısına Hükümet uysun. Zirve top
lantıları teknisyenler seviyesinde hazırlanarak 
yapılsın!. (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkış
lar) 

Yeteri kadar hazırlık olmadan yapılan zir
ve toplantısı hakikaten iyi netice vermez; hele 
karşımızda, Yunanlılar gibi, bu çeşit diploma
tik temaslarda bazı özellikleri olan ve yıllardan 
beri bu özellikleri bilinen kimseler mevcut olun
ca. Bu konuda bize izafe edilecek, muhalefete 
izafe edilecek bir kusur, (bir parti adına söylü
yorum) deniz hukuku konusunda vesaire, yok
tur. Hükümet de bu sözlerimizi, başlangıçta söy
lediğim millî beraberlikle ilgili sözlerin ışığı al
tında değerlendirsin lütfen. 

Yalnız; «Hiç kimse bir şey yapmadı, biz gel
dik hallettik» demeyin. Halledin de ondan son
ra, hep beraber sizi alkışlayalım. Bu mevzuu 
halletmekte elimizden geldiği kadar yardımcı 
olalım. Bu mevzuu iç politikaya dönük bir po
lemik konusu haline getirmeyelim. Bu davamı
zı kuvvetlendirmez. Bu konularda bir bayrak 
yarışı olduğunu bilerek, her hükümetin, elinden 
geleni, o günün şartları içinde değerlendirerek 
yaptığını ve dış politikanın çok girift olduğunu, 
bazen belli bir konuda bir adım atmanıza mani 
olan çok daha hayatî bir başka güvenlik konusu
nun karşınızda bulunabileceğini, her şeyi düşü
nerek, insaf ile mütalâa edelim. Yapılanları. 
yapılacakları böyle değerlendirelim ve bu mese
leyi çözmek için birbirimize yardımcı olalım. 

Kıbrıs konusuna gelince arkadaşlarını; Kıb
rıs, kıta sahanlığı ve Yunanlılarla münasebet
lerimiz bakımından bir konuyu iyice tespitte 
yarar var. Yunanistan ekspansiyonist, yayılma 
hevesinde olan bir devlettir. Bunu böyle bilece
ğiz. Dosttur, mütteffiktir, daha büyük birtakım 
tehlikeler karşısında tarih bizi bir noktada müt
tefik yapmıştır; ama bilmek lâzımdır ki. Yu
na nist anın bazı özellikleri vardır. Millet olarak, 
Devlet olarak sosyolojik yapısı, kilisenin rolü 
acısından' bazı özellikleri vardır, 
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1829 yılında bağımsızlığına kavuştuktan son
ra Yunanistan devamlı olarak genişleme, yayıl
ma politikası izlemiştir. 1881'de Tesalya'yı il
hak etmiştir. Balkan savaşından sonra Girit, Mi
dilli, Sakız adalarını, Makedonya'y1 koparmış
tır bizden. İstiklâl Savaşındaki büyük zaferimiz
den sonra dahi, çok büyük bir zafer kazanılmış 
ve Yunan orduları son erine kadar denize dö
külmüş olmasına rağmen, İstiklâl Savaşını ve 
Birinci Dünya Harbini bitiren anlaşmalarla, Ba
tı Trakya, Türk - Yunan savaşı başlamadan ön
ce bizim elimizde olan Batı Trakya (İstiklâl Har
bi ve Birinci Dünya Harbi bitiminden sonra Yu
nanistan'ın bir yeni genişleme adımı olarak) 
Yunanlıya geçmiştir. İkinci Dünya Savaşından 
da yararlanmayı bilmişlerdir; İkinci Dünya Sa
vasından sonra, daha evvel İtalyanlara verilmiş 
olan Rodos'u ve 12 adayı almıştır. Bu suretle, 
küçücük Mora Yarımadası isyanından ve kü
çük Yunan Devletinden bu yana, 150 seneden 
daha az bir tarih boyunca, Yunanistan, biraz 
evvel arz ettiğim aşamalar!a* gitgide bizim aley
himize gelişen bir yayılma politikasının sahibi 
olmuştur. 

Lozan'la kurulmuş olan bir denge vardır. Son 
olarak Kıbrıs'ta bu dengeyi bozmak istemişlerdir. 
1945'1 erde 12 adayı aldıktan sonra 1950'lerde de 
Kıbrıs'a el koymak istemişlerdir. Kıbrıs konusu, 
Türk - Yunan münasebetleri bakımından öyle bir 
noktada ortaya çıkmıştır ki, Türkiye o noktada 
«Dur» diyebilmiştir. İlk defa, Türkiye, Yunanlı
nın «Benimdir» dediği ve üzerinde yüz küsur se
neden beri hak iddia ettiği. Victoria uzmanın
dan beri birtakım teşebbüslere geçerek hak iddia 
ettiği Kıbrısa Zürih ve Londra Andlaşmalarıyle, 
(bir aşamadır, bunu teslim etmek lâzımdır tarih 
içinde) alay göndermeye muvaffak olmuş, Türk 
Bayrağını dikmeye muvaffak olmuş; bir millet
lerarası anlaşmayla «Bu ada Yunanlının değildir. 
Bu ada bağımsızdır ve üzerinde Türk cemaati 
vardır; Türk'ün de hakkı vardır, Türkiye Cum
huriyetinin hakları vardır; asker bulundurma 
hakkı vardır.» diyebileceğimiz bir statüye bağlan
mıştır. Yeterli midir? O elde edilebilmiştir o gü
nün şartları içinde!.. 

Daha evvel uyanılsa idi.. Evet, çok başka, şey 
ler yapılabilirdi. 1962'de çıkarma gücümüz olsay
dı, 1963 'te sahiller elimizde iken bir başka türlü 
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davransaydık ne olabilirdi? O günün şartları için
de söyledik görüşlerimizi.. Zaman oldu tartıştık. 
Partiler bünyesinde, bu Mecliste beş altı defa bu 
konuda konuştuk. Bu mazi tartışmasına bugün 
girecek değilim. 

Ama Kıbrıs'ta nerdeyiz şimdi! Bunu tartış
makta fayda vardır. 

Bu noktada, Hükümet, evvelâ koalisyon pro
tokolü veya Hükümet programıyle federasyon te
zini ortaya attı. Federatif devlet. 

Değerli arkadaşlarım, eski Meclislerde bu ko
nuda birkaç defa maruzatta bulunmak imkânını 
buldum. Kimse kusura bakmasın, ben bu federal 
devlet formülüne öteden beri fazla inanmamışım-
dır. Sebebini de arz edeyim: 

Devlet, bir milletin bulunduğu yerde vardır. 
Federal devlet, bir milletin bulunduğu yerde, o 
milletin devletidir. İsviçre federal devlettir. Evet 
Almanca konuşan vardır, Fransızca konuşan var
dır, İtalyanca konuşan vardır; hatta bir küçük 
dördüncü dil vardır. Ama bunların hangisine 
sorarsanız sonunuz; meselâ Cenevreli Fransızım 
demez, İsviçreliyim der; Zürihli, Bernli, «Ben 
Almanca konuşuyorum, o halde Alınanım,» de-
demez, «İsviçreliyim» der. 

Gidiniz Kıbrısa!.. Kıbrısta bir Kıbrıs milleti 
yoktur. Kıbrısta Türkçe konuşan; «Ben Türküm» 
diyor. «Ben, Türkçe konuşan Kıbrıslıyım» demi
yor. Belçika'da Flaman dili var; Belçika'da Fran 
sızca var. Ama Flamanca konuşan da Belçikalıyım 
diyor; Fransızca konuşan da Belçikalıyım diyor. 
Orada federatif bir devlet yapabilirsiniz. 

Kıbrısta bir Kıbrıs milleti yok; Kıbrısta iki1 

ayrı milletin iki uzantısı vardır. Dinî bayramı be
nim dinî bayramımdır. 29 Ekim'de Cumhuriyet 
Bayramını kutluyorlar. Yunanlı da, Kralın tahta 
çıktığı culûs gününü millî bayram diye kutluyor. 
Veya Yunan millî bayramlarını.. Kıbrıs Bayrağı
nı tanımıyor Kıbrıslı. Türk, evine Türk Bayrağı
nı asıyor; bayramında Türk Bayrağını alıp do
laşıyor. Okuluna dershanesine ay yıldızlı bayrak 
asıyor, öbürü de Yunan Bayrağını asıyor sını
fına, dershanesine!.. Durum bu. 

Gerçekte iki ayrı cemaat, iki ayrı milletin 
uzantısı vardır ve bu hâdise öteden beri böyle idi. 
Tarihte hiçbir zaman ayrı hüviyette, bir Kıbrıs 
milleti olmadı; olduğunu iddia etmedi. Makarios 
bağımsızlıktan yana imiş Enosise karşıymış; Ma-

kariosun resmen, Türk Hükümetince bilinen pek 
çok sözleri vardır. 

«Ben, hiçbir zaman bir ayrı Kıbrıs milleti 
yaratmaya çalışmadım; çalışmayacağım; Tanrı 
beni bundan korusun. Kıbrıslı Elen milletinin 
parçasıdır.» demiştir müteaddit defalar. 

En son defa, kararlı tutumumuzla 12 bin, 15 
bin Yunan askerinin tahliyesine müncer olan, 
güçlü noktada müzakere yaptığımız için sahiden 
büyük netice aldığımız en son Boğaziçi - Geçit-
köy mücadelesinden sonra dahi, Makarios'un, üs
tü kapalı olsa dahi, hâlâ da Enosisten vazgeçme
diğini ifade eden beyanları elimizdedir, Hükü
metler de bunu bilirler. 

1878'de Kıbrıs İngilizlere geçtiği günden iti
baren, Kıbrıslı Rum Yunanistan'la birleşme da
vasının peşindedir. 600 kilisede âyin yapılarak 
Kraliçe Victoria'ya dilekçe verdikleri tarih 1890' 
lardır. O zaman Ada'daki Türk müftüsü de; «Bu, 
Yunanlının eline düşmek» Yunanistan'a ilhak de
mektir. Buradaki bütün Müslümanların, Türkle
rin derhâl imhası demektir, buna asla razı olma
yız.» diye ilk protestosunu yapmıştır. 

Denktaş - Makarios mücadelesi, o zaman müf
tü ile gene o zamanki rahipler arasında, 1800 ter
de başlamış ve devam eden bir mücadeledir. 'Bu 
mücadelede, «Bir Federal devlet kurduk, bunla
rı kardeş ilân ettik, aynı milletin mensubu ola
rak buyurun yaşayın.» demekle bitmez. O Eno
sisten vazgeçmeyecektir; Yunanlı da biliyor ki, 
biz, bu Enosis ilân edildiği zaman buna razı ol
mayacağız. Enosisin karşısında, «Kıbrıs'ta ayrı 
bir Türk idaresi vardır.» sözünü söylemekten baş
ka o ilân ederse çarem yoktur. 

Kıbrıs Türk yönetiminin kurulması bunun 
için faydalı olmuştur. Yerinde bir adımdır, müs
pet bir adımdır, doğru istikamette atılmış bir 
adımdır. 

Hükümet, «Coğrafî temele dayanan bir fede
rasyon istemediğini,» daha sonra açıkladı. 

Sevgili arkadaşlarım, evvelâ, «Eski hükümet
ler, Kıbrıs konusunda bir yanlış politika takip et
mişlerdir, şimdi federal devlet tezini savunuyo
ruz.» tarzında, yeni bir görüş ortaya atıldığı id
diası ile, çıkmıştır, bu Hükümet. Yeni bir görüş
le ortaya çıktığı intibaın verecek sözler söylemiş
tir bu kürsüde Türk umumi efkârına. Fakat da
ha sonra bu konuda ne oldu? Bunu da tahlil ede
lim; tıpkı kıta sahanlığı işinde olduğu gibi. 
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Saym Güneş'in Bütçe Komisyonunda yaptığı 
konuşmanın metni basılmıştır, lütfen tetkik bu
yurunuz, yanımdadır metin. Lütfen, daha sonra 
bu kürsüde Dışişleri Bakanlığı bütçesi konuşu
lurken, Dışişleri Bakanımızın Hükümet adına 
yaptığı açıklamayı okuyunuz. «Bu, yepyeni bir 
tez değildir.» denmiştir. «Biz federasyon dedik; 
ama aslında kast ettiğimiz şibih federasyondur.» 
denmiştir. Saym Güneş Frenkçe de söyledi; 
«Quasi Federatif» tâhirini kullandı. Yâni fede
rasyon benzeri bir şeyi kast ettik bununla, bir 
coğrafî temele dayanmayacak, ama yönetimde fe
deratif olsun. dedi. E, zaten Zürih - Londra and-
1 aşmasının esasında da vardır bu çeşit federasyon 
usulü.. Doğrudur. Saym Ülmanda buna temas et
tiler. Zürih - Londra Andlaşmasmm temelinde 
bu manada bir yetki bölüşümü vardır. Coğrafi te
mele dayanmayan bir yetki bölüşümü mevcuttur. 
Yani federatif devletten maksat, mutlaka arazi 
bölüşülmesi üzerine kurulu birşey değildir sözü
nü arkadaşımız haklı olarak ifade etti. 

Bilhassa Hükümet, «Sözümüz yanlış anlaşıl
masın, biz federatif sözü ile şunu kastetmedik; 
ileride Ada'nm taksimine müncer olabilecek, ara
zi bütünlüğünü ortadan kaldırabilecek, enosise 
karşı Türkiye'nin de, bu federatif bölümde Türk 
olan da bizim olacak tarzında bir iddia ile orta
ya çıkmamıza yol açacak bir tezimiz yoktur. 
«Toplumlararası müzakerelerde ötedenberi ne 
söyleniyorsa, işte biz federatif sözü ile bunu kast
ettik» anlamına gelen; fakat ilk beyanlarına gö
re hakikatte büyük ricat teşkil eden beyanlarla 
ortaya çıktı Hükümet sözcüleri. Eskiden ne söy
lemişsek o imiş. E, ne söylemişsek o idiyse, bari 
toplumlararası müzakereler, bugüne kadar Türk 
Hükümetinin savunduğu ve Denktaş'm savundu
ğu istikamette yürüsün denebilirdi. 

Saym Dektaş'a, müzakereler yeniden başla
yınca sordular; Başbakan müjdeledi. Başladı di
ye; 

«E, peki, oturdunuz masaya; federatif sistem
den vazmı .geıçtindz ?» Bayın De'nk'taş'm cevabı şu 
idi; «Biz ortak bir devlet içinde Türk haklarının 
sağlandığı bir sistem istiyoruz. Bunu, zannediyo
rum ki, Kıbrıs konusunda da büyük iddialarla 
ortaya çıkış, federal devlet sözü ile ortaya çıkış, 
sonra da «Bununla kastettiğimiz; ötedenberi mü
zakerelerde savunduğumuz şeydir» iddiasına rü-
cu ediş tarzında yorumlamak mümkün. 

«Herhangi bir tutum değişikliği vuku bulma
dı», sözünü söyledi resmî ağızlar. Yeni bir usul 
getirmediklerini ifade etmeye çalıştılar, müzake
renin başlayabilmesi için. Yeni bir unsur gelme-
diyse, her hangi bir tutum değişikliği söz konusu 
olmadıysa, Kıbrıs müzakerelerinde, Türk Devleti 
bakımından, o halde yanlış bir yola girilmiştir. 

Hemen şunu ifade edeyim değerli arkadaşla
rım; ben, Cumhuriyet Hükümetinden, aslında, 
muhalefet partisi sözcüsü olarak rahatlıkla söyle
yebileceğim bazı şeyleri çıkıp resmen söylemesini 
istemiyorum. Çünkü biliyorum ki, daha zor söy
lerler. Hükümet sorumluluğunu taşıyan insanlar 
daha zor söylerler. Enosisi düşünür de Yunan 
Dışişleri Bakanı, «Enosis» demez, diyemez. Bu
günkü müzakere ortamında!.. Tıpkı bunun gibi, 
Türk Dışişleri Bakanının, Türk Başbakanının da, 
bu konuda bazı şeyleri telâffuz etmemesi çok gü
zel anlaşılabilir, hatta yerinde bir davranış ola
rak görülebilir. Yalnız bir şeyin milletimizce bi
linmesi lâzımdır ve bunu muhalefet adına konuş
manın rahatlığı içinde şimdi söylemek isterim; 
Kıbrıs'ta davayı kazanacaksak, Yunanlının her 
hangi bir zayıf anımızda, fırsatı eline geçirdiği 
her hangi bir vakitte, enosisi gerçekleştirmek is
tediğini ve isteyeceğini bilerek, hazırlıklı olmakla 
halledeceğiz, kuvvet durumunu muhafaza edece
ğiz. 

«Efendim, kâğıt üzerinde anlaşma oldu, ba
rış oldu, silâhsızlandırılma Kıbrıs'ı, silâhtan arın
mış Kıbrıs..» 

Bu ne parlak tezdir. «Fedaratif Kıbrıs, silâh
tan arınmış Kıbrıs.» Bunu söyler Sovyet Rusya. 
Niye söyler bilir misiniz? Silâhtan arınmış Kıb
rıs'ta, tek silâhlı örgüt Akel kalır da ondan. Kıb
rıs Rumımun % 40'mm desteğine sahip olan, si
lâh depoları hazır olan, aşırı sol partisi; Mosko-
vaya bağlı Akel partisi adanın hâkimi mutlakı 
olur da ondan. Yunanlı da çıksın ister, Türk de 
çıksın ister Yunan alayı, da, Türk alayıda çık
sın, bütün diğer yabancı kuvvetler çıksın; ister 
bunu. Günün birinde Akdeniz'de yeni bir Küba 
yaratmak için ister. 

Ama. Türkiye'nin menfaati nerededir? Türk 
Cemaatinin haklarını koruyacak en büyük te
minat, altında Androçopulos'ım veya onun yeri
ne gelecek başka bir «Pulosun» imzasını taşıyan 
beş on sayfa yazı ile bir kara imza değildir. Kıb
rıs'ta Türkün hakkını koruyacak olan başlıca kııv-
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vet, silâhlı kuvvetimizin orada bulunması ve de- I 
vam etmesidir. Silâhtan arınmış Kıbrıs tezi asla 
bu Hükümetin de telâffuz etmediği ve kabul et
meyeceğinden de emin olduğum bir görüştür. Ka
bul etmezler, emnim Kabul etmememiz gereken 
bir görüştür. Ama bunu öne sürenler olur, zaman 
zaman, Türkiye'de ve dışarda. 

Federatif devlet fikrini, Rusya, bütün diğer 
çözümlere tercih edebilir. Devamlı bağımsız bir 
Kıbrıs, tabiî işine gelir. Günün birinde bir Ak
deniz Rubası olur mu diye!.. NATO'nun iki üye
sinin uzantısı şeklinde çözüme bağlanmış bir Kıb
rıs istemez. Yunanistan'ın ve Türkiye'nin üzerin
de nüfuzu, üzerinde hâkimiyet kurabileceği bir 
Kıbrıs istemez. Bütün olsun, federatif olsun, el
bette işine gelir. Hele, hele tamamiyle silâhtan 
arınırsa pek çok işine gelir. Ama bizim için bilin
mesi gereken nokta, bir Kıbrıs milleti olmadığı
dır: Yunanlının kendisini Yunanlı saymaya. (100 
sonedenberi saydığı gibi) devam edeceğidir. Yu
nanlı, yalnız 1923 Eylülünde, 9 Eylül zaferi
mizden sonra, Yunan ordusu İzmir'de denize dö
küldükten sonra, beş sene, altı sene susmuştur. | 
Onun dışında her yıl enosis diye kavga etmiştir 
Yunanlı!.. 1880 yılından beri, bitmeyen, tüken
meyen, sistemli ve yüz seneye yaklaşmış bir kav
ga karşısındayız. Bunun karşısında biz de bilme
liyiz ki, kuvvetli olmaktan başka, çare yoktur. 
Ada'ya köklüce fiilî olarak yerleşmek, cemaatimi
zi iktisaden kuvvetlendirerek, silâhlı tutarak, 
mücahitlerimizi ayakta tutarak, Türkiye olarak I 
her an (enosos ilân edilirse) ayrı Türk Devleti 
kurulmuştur ve biz de yanındayız, desteğindeyiz» 
demeye hazır olarak, oradaki Türkü kurtarabili- ı 
riz. Bunun dışında bir çare olmayacağını iyice 
içimize sindirmemiz lâzımdır. Bunu bu açıklıkla I 
ben söylüyorum. Hükümetin de buna inanması
nı isterim. Bu açıklıkla söylemesini istemem. I 

Sevgili arkadaşlarım, Orta - Doğu konusun
da, sözlerimin başında bazı konulara temas etmiş
tim. Irak Anlaşmasına temas etmeden yapamaya
cağımız, bir defa daha . Orta - Doğuya, doğru I 
manevî ve hissi açılma olmuş da, bundan evvelki 
hükümetler zamanında, bu manevî ve hissî ya-
yakınlık dışında bir şey yapmamışız. Manevî bağ
larımız olduğunu söylemişse bundan evvelki hü
kümetler, çok doğru söylemişler. Tarihî ve mane
vî bağlarımız olduğunu bugünkü Hükümet de 
söylüyor. Ama, «O zaman kurulan münasebetler j 
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sadece manevî ve hissî planda kalmıştır, bunun 
dışında elle tutulur bir şey yapılmak istenmemiş
tir.» demek yanlıştır. O günün şartları içinde ik
tisadî temaslar kurmaya da çalışılmıştır. Zemin 
hazırlanmaya çalışıl raıştır. 

Bilhassa son savaşta, açık söylüyorum, iş ba
şında bulunan Hükümet (mesuliyet taşıyorduk-
onun için yakından biliyorum) Arap devletlerine, 
kardeşlerimize karşı son derecede mert ve dürüst 
hareket etmiştir. Devletler hukukunun savunu
cusu olmuştur. Zorbalığın karşısına, zorla toprak 
ilhakının karşısına dikilmiştir. Siyonist emper
yalizmin mütemadiyen kuvvet zoru ile Orta -
Doğuda genişlemesinin karşısına çıkmıştır. O Hü
kümet de, bu Hükümet de, yerden göğe kadar 
haklı olarak, «Araplardan alman topraklar Alp
lara iade edilecektir. Kudüs şehri, İslâm Kudüs 
şehri, Musevi Devletinin başkenti niye olsun? Ora
da da haklar tanınmalıdır. Filistin halkının meş
ru hakları tanınmalıdır.,» demiştir. Demeye de de
vam edecektir. Birleşmiş Milletlerin kararları 
da bu. Buna saygılı olmaya devletler mecbur. Bu 
konudaki politika devamlı bir millî politika ha
line gelirse, partiler arası bir politika haline ge
lirse iyi olur ve bu yolda adım atılmıştır. Bu isa
betli politikayı devam ettirdiği için, bu Hüküme
tin politikasına bu noktada tamamiyle katılıyo
ruz. Bu görüşü, meselâ tuman arkadaşımla bera
ber, bir Lübnan kararı söz konusu olduğu zaman 
aynı istikamette rey vererek, konuşarak savunmu
şuzdur. İsrail'e karşı, Avrupa Konseyinde «Lüb
nan da temsil edilsin» demişizdir. İsrail vardır; 
Lübnan girmek ister. Almazlar. Bu haksızdır 
demişizdir. Fakat, şu İrak'la yapılan anlaşma 
konusuna, gelmek istiyorum. İşte, ekonomik 
muhtevası olan bir anlaşma arkadaşlar!.. Bu an
laşma karşısında, bugün hâlâ ben Sayın Başba
kanı meseleyi yeteri kadar kuvvetle ifade eder 
durumda görmedim. «Yüce Meclis kabul buyu-
rursa» diye noktaladılar. Hükümetin bu konuda 
görüşü nedir? Sarih olarak ifade etmelerini is
terdim. Bunu istemeye hakkımız var mı?., Gali
ba biraz var. Günkü bu anlaşma bundan önceki 
Hükümet tarafından aktedilmiş idi. Daha iyisi 
yapılamaz mıydı? Her milletlerarası anlaşmada 
.daha iyisi yapılır. 35 cent,. Ben de buna mut
tali olduğum zaman ilk sorduğum bu oldu. Ne 
demek? Niye şahit? Niye zamanla artmasın? İlk 
sorduğum bu oldu. İtiraz ettim. «Altın parite-
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sine göre değişir.» dediler. Doların kıymeti dü
şerse altının değeri artarsa, madde vardır; do
lar değerini kaybettiği takdirde altın esasına 
göre artacaktır dediler. Dışişleri Bakanlığı adı
na, bugünkü Hükümet adına, bugünkü Başba
kan veya Dışişleri Bakanı adına ifade veren de
ğerli hariciye temsilcisi arkadaşım, daha İm gün
den Türkiye anlaşmayı tasdik etmeden, bu mik
tar 39 cente vardı dediler. 

Suriye de, bunu, yıllar yılı uğraşarak 41 cen
te çıkarmıştır. Çıkabilir. Bu nas değildir, deği
şebilir buyurdular. Cumhuriyet Hükümeti bu 
anlaşmaya taraftar mı değil mi?. Sorduk, Dışiş
leri Komisyonunda sorduk. Anlaşma gündem
deydi. Haftalarca konuşulmadı, aylarca konu
şulmadı. Hükümet bu anlaşmayı geri almak ar
zusu izhar ettiği veya geri aldığı için konuşul
madı. Müddeti bitti. Yeniden tasdik için Türk 
Hükümetinin bir zaman ihtiyacı olması sebebiy
le, mektup teati edildi. Bu mektupların nüsha
ları Yüce Meclisin komisyonuna dağıtıldığı için 
arz edeyim. 

20 Nisan 1974 tarihini taşıyor. «Türkiye Bü
yükelçiliği Bağdat!» Altındaki imza «Nazif Cuh-
ruh.» Bu anlaşma bitmişti arkadaşlar. Türk Hü
kümeti «Zamanında tasdik edilmedi, bitti» diye
bilirdi; ama bu Hükümet Büyükelçisine talimat 
verdi ve bu Hükümet zamanında, 20 Nisan 1974 
tarihinde, büyükelçi, Cumhuriyet Hükümeti adı
na, «Hükümetim adına ifade ediyorum» diyerek 
Irak Dışişlerine yazı yazdı ve yazdığı yazı ile 
müddetin, onaylama müddetinin 20 Nisan 1974' 
ten başlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
halen içinde bulunduğu dönemin sonuna kadar 
uzatılmasını istedi. Irak Hükümeti bunu kabul 
etti. Bu dönemden maksat, 13 Haziran'da tatile 
giriyoruz, o mudur? Yoksa bizim Anayasa huku
kumuzda dönem 4 yıllık dönemdir. Bu mudur? 
Bilmiyoruz; ama herhalde bir mehil aldık ve an
laşma yenilendi. Bu Hükümet zamanında yeni
lendi. 

Başka bir vesika elimize geçti. Altında Sa
yın Ecevit'in ve bütün bakanların imzası olan 
bir kararname Resmî Gazetede çıkmış. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında haimpeitnol hattı anlaşması
nın öngördüğü tedbirlerin alınmasına dair Ba-
kanlıklararası Ekonomik Kurulda görüşülüp, 
kabul edilen ilişik kararın yürürlüğe konması. 

deniyor. Anlaşma onaylanmadı, ama Hükümet 
bu anlaşmanın uygulanma siyi e, icrasıylc, hattın 
inşaatıyle ilgili bazı tedbirler için kararname çı
kardı, benimsemiş görünüyor. 

Fakat mukavemet kendi partisinden geliyor. 
Bu mevzuda iktidarın görüşü nedir? İktidar yal
nız hükümetteki üye demek değildir; iktidar, 
gruplarıyle, hükümetiyle iktidardır. İktidar bu 
anlaşmanın yanında mıdır, değil midir? Bunu, 
bilmiyoruz biz muhalefet olarak. 

Eğer Hükümetin bir bildiği varsa arkadaş
lar, eğer bunu zararlı sayıyorsa, vazifesidir çı
kıp zararlıdır demek. Ben de reyimi vermem o 
zaman. Bütün teknik imkânlara sahip değilim, 
ben benim elimde ne Dışişlerinin çok değerli 
uzmanları, ne Petrol Dairesinin değerli uzman
ları var. Hükümetin söylediği sözlere, verdiği 
bilgilere dayanarak «Faydalıdır» diyoruz; tet
kik ediyoruz, faydalı olduğuna inanıyoruz ve 
rey veriyoruz. «Petrolün fiyatından çok, petrolü 
güvenli şekilde bulabilmek önemlidir» diyorlar. 
Petrolü güvenli şekilde bulmamızı sağlayacak
tır, çok başarılıdır diyorlar. Televizyona çıkı
yor bu Hükümetin bakanı, petrol bakımından 
büyük imkânlar sağlayan, geleceğimizi teminat 
altına alan anlaşmamız.var, anlaşma imzaladık 
Irak'la diyor, övünürken söylemiyor, benden 
evvelki Hükümet yapmıştı diye.. Vururken, ben
den evvelki Hükümet yapmıştı diye vuruyor!.. 
Taraftar mıdır, değil midir? Bütünüyle elimiz
de karar vermek.. Daha gelmedi, Meclise. Komis
yonlarda, Bütçe Komisyonunda konuşuluyor. 
Altkoiiıi'isyona gitmiş. Mııkavemeıt geliyor. İkti
dardan geliyor. Bunu bilmek istiyoruz. 

Bu Hükümet zamanında, Suudî Arabistan'la 
aktedilen bir iki anlaşma dışında, (kültür an
laşması ve normal ticarî anlaşma dışında) ekono
mik ilişkiyi geliştirmek için ne yapıldı ki, bun
dan evvel manevî idi, hissî idi, biz şimdi ekono
mik ilişkileri geliştiriyoruz, deniyor. 

Geliştireceksiniz tabiî, 3 milyar dolar geliri 
olan İran 16 milyar alıyor, 2 milyar dolar geliri 
olan L0 - 15 milyar alıyor, falan yerdeki bir dev
letin 5 misline çıktı dolar olarak geliri.Elbetteki 
ekonomik ilişkileri geliştirmenin tam zamanı
dır ve Hükümeti, bu istikamette çalışırsa, kut
larız. Ama vazgeçelim övünme icap edince aynı 
anlaşma ile övünüp, vurup tozutma icap edince 
aynı anlaşmaya vurup muhalefeti suçlamaktan, 
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vazgeçelim!. İyi mi, kötü mü? Hükümet görüşü
nü söylesin, ona göre davranalım. 

Haşhaş ekimi konusuna Sayın Başbakan dün 
temas ettikleri için bugün dokunmadılar; fakat 
dış politika konusu olduğu için izin verirseniz 
bir kaç kelime ile temas etmek istiyorum. 

P>u konuda daha evvel Yüce Meclis huzurun
da kısaca görüşümüzü şöyle ifade etmiştik; ay
nen okuyorum: 

«Haşhaş ekimi konusunda devam eden temas 
ve müzakerelerde, Hükümetin başarılı sonuçlar 
elde etmesi için, bütün gücümüzle yardımcı ol
maya C. G. P. Grupu olarak kararlıyız. Bu ko
nu, polemiklerle ölçüsü dışına taşırılmadan, mil
lî güvenliğimizle ilgili hayatî menfaatlerimiz 
gözden kaçırılmadan, fakir Türk köylüsünün 
hakları ve geçim durumu korunacak şekilde bir 
çözüm yoluna ulaştırılmalıdır. 15u yoldaki çalış
malarda başarılı sonuçlar elde edilmesini yürek
ten diliyoruz.» demiş idik ve görüşümüz bugün 
de değişmemiştir. 

Kararnameyi inceledik, izin usulü getirmiş
lerdir; 5 dekardan fazla ekemez hiçbir köylü 
demişlerdir; verimsiz ve fakir topraklara önce
lik verilir; ancak haşhaş yetişebilen, başka ürün 
elde edilemeyen topraklara öncelik verilir, ge
çim darlığı çeken köylülere öncelik verilir, de
mişlerdir; kaçakçılıkla etkili şekilde mücadele 
tedbirlerinin alınacağı kararnamede belirtilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten demokratik 
bir ülkede vatandaşın geçim derdini, vatanda
şın dileğini, hissiyatını hiç hesaba katmayan 
davranış içinde bulunulamaz. Nasıl Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti, kendi umumî efkarı
nı düşünüyorsa, bizim de demokratik bir ülke 
olarak kamuoyunu düşüneceğimizi kabul etmek 
durumund a dır. 

İlâç sanayiinin muhtaç olduğu haşhaşın bu
lunmaması, Amerika'nın haşhaş açığını kapat
mak için Hindistan'da üretimi artırmaya rıza 
göstermekte olduğuna dair haberler, hatta Ame
rika içinde haşhaş ekme hazırlıkları ile ilgili 
birtakım (kararlar demeyeyim, ama) görüşme
lerin, hazırlıkların yapıldığı yolundaki yayınlar 
karşısında, Türkiye'nin, bu mevzu üzerine, «Haş
haş açığı varsa biz bunu kontrollü şekilde eke
riz» diye eğilmesi, kanaatimce bakkı idi ve ka
rar alınmıştır. Başarılı olsun. 

Şimdi bizim Hükümetten öğrenmek istediği
miz, bilmek istediğimiz bir iki konu var. 

Bu konuda müzakere tarzında, temas tarzın
da gelmeler gitmeler olduğunu biliyoruz. Bu ko
nuda, konunun bu yönüyle ilgili olarak, bugün
kü konuşmalarda ve dünkü konuşmalarda yete
ri kadar aydınlanmadık. Kararı dikkatle almak, 
hesaplı şekilde almak son derecede önemlidir. 
Karar alınmıştır. Türk köylüsü ve milleti için 
hayırlı olsun. Bu kararı iyi uygulamak da ka
rarı iyi almak kadar önemlidir. Gerçekten Türk 
Devletinin haysiyetini angaje etmiştir Sayın 
Başbakan dünkü konuşmasıyle. Kaçakçılığa ma
ni olacak, insanlığı zehirlemeyecek bütün tedbir
leri ciddiyetle almak hususunda herkes kendi
sine düşeni yapmalıdır. 

Kararı iyi uygulamak kadar önemli olan bir 
başka nokta da, kararı dünya efkârına ilgili 
devletler efkârına iyi anlatmaktır. 

Karardan önce, anlatma çabaları sarf edildi, 
biliyoruz; fakat sonuçlarını Millet Meclisi ola
rak tanı bir şekilde bilmiyoruz. Bu aydınlatma, 
anlatma çabaları, Kissinger konuşmaları, Cenev
re'de narkotik komisyonunda cereyan eden ko
nuşmalarda devletimizin görüşünü açıklayanla
rın meseleyi ne ölçüde muhataplarımızı ikna 
ederek, ortaya koydukları, ne netice aldığımızı 
Meclis olarak bilmiyoruz. Anlatma gayretine de
vam etmeliyiz. 

Türkiye'nin güvenliği açısından önemli olan, 
ittifaklarımıza ve dostluklarımıza darbe vura
cak polemiklere meseleyi götürmemekte yarar 
olduğunu bilmeliyiz. 

Bu gibi mevzuları, ebadının çok ötesinde baş
ka amaçlar için kullanmaya hazır kuvvetler 
Türkiye dışında da vardır, Türkiye içinde de 
vardır. Hükümetin bunu çok iyi bilmesi ve Hü
kümetin, maksadını çok aşan birtakım amaçlar
la bu konunun istismarına imkân vermemesi 
şarttır. Bizim Parlamentomuzda rahatlıkla çı
kıp, Amerikan Kongresi için veya Amerikan 
Hükümeti için konuşulduğu gibi, yarın onların 
da kongresinde birisi bir nutuk çekince, bu mev
zuu ele alıp, ikinci bir Jhonson mektubu gibi 
ele alıp büyüterek, bir polemik konusu haline 
getirerek ve hissi planda Türkiye'yi Batı'dan ve 
ittifaklarından uzaklaştırıp, konuşmamın başın
da arz ettiğim dünya stratejisi içinde belli bir 
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istikamette lokma yapmak için gayret göstere
cek olanlar bulunabilir. Cumhuriyet. Hükümeti
nin bunlar karşısında da isabetli tedbirleri al
masını temenni ediyoruz. 

Bu gibi polemiklere bugüne kadar imkân ver
memekte başarılı oldular; bundan sonra da bu 
gibi polemiklere imkân vermemekte başarılı ol
maya devam etmelerini istiyoruz. 

Gerçekten, haşhaş konusu, bu nezaketi için
de dikkatle uygulanmalıdır. 

Asya'ya açılana 'konusundan 'bahsettiler. As
ya'ya 'açılma deyince Çin'le temastan (başladılar. 
Çin büyük bir devlet, önemli ibiir devkt ve Çin'le 
iktisadî, ticarî ilişkilerimizi gcftişrirmdlite fayda. 
var. İdeoloji dalım, satalım demiyoruz; ama, mal 
alıp satmak bakımından herkes kuyrukta,, yarış
ta, Bizim de Çin'le ilişkileriımizi geliştirmemizde 
sadece yarar vardır. Stratejik planda, kuvvetler 
dengesi (bakımından da yarar vardır. - Komşuluk- * 
'lamama bakımından da yarar vardır. 

Fakat Asya deyince, ilk olarak İra.n'l'a ilişki
lerimizin gelişti rilnıesi 'konusunda Hükümet nez-
dinde bir uyarıda (bulunmak, bir ricada bulun-

• mı ak işitiyorum. İran bizim nıüttefikimiz ve yakın 
komşum uz. İran çok büyük gel isme! ere namzet 
bir devlet. İrian, (birçok tehlikelere, tıpkı bizim 
mraruz olduğumuz ölçüde maruz olan bir devlet. 
Konuşmamın başında, arz ettiğim; Güneye doğru,' 
petrole, doğru, Akdeniz'e, flint Okyanusuna doğ
ru yayılma 'Stratejisinin önündeki duvarlardan 
bini, Türkiye başlıeasi; İran diğeri. 

İran'ın büyük ekonomik potansiyeli var. 'Yal
nız birkaç gün evvel Fransa,ya. yaptığı ve Fran
sız basınında çok .büyük yankılar uyandıran se
yahatinde, İran Şahı 4 milyar dolar (60 milyar 
Türk lirası tutarında) sipariş verdi. 1 milyar do
ları, yani 15 ımilyar Türk lirasını peşin olarak 
Fransız Merkez Bankasına, yastırdı. Böylesine eko
nomik güce ulaşmış bir devlet... Biz, Bölgesel Kal-
kınıma için İşbirliği Teşkilâtı içinde, bu petrol 
rengini büyük komşu ile, iktisadî »bakımdan bü
yümekte olan komşu ile, müttefikiz yan yanayız. 
İktisadî gelişime bakımından, çok daha uzaklara 
gütmeden yapabileceğimiz pek çok işler var. 

«60 (milyara, yakın sipariş ve idi.» Neler? 5 
tane nükleer santral, 1 büyük demir çelik tesi
si, Tahran'da ve (büyük şehirlerde metro tesisle
ri, 1 gaz boru battı, 12 likldgaz taşımak üç/in tan
ker ve büıtün İran demiryollarının elektriklendî-

3 . 7 . 1974 O : 1 

nilmesi için anlaşma.. Yalnız Fransa, ile yaptığı 
an'laşmia bu. Almanya ile de çok geniş ekonomik 
işbirliğine giriyor. Arkadaşlar, «işbirliği», «iş
birliği», diyoruz; doğru. Ekonomik bakımdan 
ıtemas diyoruz. Nerede canlılık, yakınlık görür
lerse ve nerede iş bilen insanlarla, karşılaşırlarsa, 
paralarını en sağlam şekilde değerlendirmek is-
terlei'. 

Nihayet, 25 yıl sonra bütün rezervlerinin bi
teceğini! bilen bu devletlerin, sadece hissi ve ro
mantik yaklaşımlarla veya kardeşlikten, hatta 
din kardeşliğinden de bahsetseniz, dolarlarını so
kağa altimayacaklarını biliyoruz, 'görüyoruz. Ya-
ıntani de bunu 'Söylüyor, İran Şahı da bunu söylü
yor; 20 sene, 25 sene dayanacak bu; diyor. Ben 
o zamana kadar büyük sanayi devleti olmaya 
mecburum, sonra aç kalırım, diyor. 

Onun içindir ki, karşılıklı menfaat gösterdi
ğiniz zaman imkânları değerlendirebililrsinıiz. Bu 
yolları aramakta fayda vardır. İran'la münase
betlerimizin gelişmesi bakımından, son CENTO 
toplantısı ve İı'an Hariciye Nazırının Türkiye'ye 
yapacağı züyar'et önem taşıyordu. İran, ziyaret-
gâh oldu, bütün Batı devletlerinin, büyük dev
letlerin, süper devletlerin ziyaret 'ettiği ülke ol
du. Şah iistirahate gittiği zaman İngiliz nazırları 
ayağına kadar gidiyor, ikisi üçü bir anada. Fran
sız Reisicumhuru, büyük imparatorlar gibi kar
şıladı kendisini. Büyük, en büyük devlet reis
lerine yaptığı şereflerle, itibarlarla karşılan
dı. Biz," İran Hariciye Nazırının iki saatlik bir 
ziyaretini iptal ettik. Ne imiş? Af Kanununun 
5 ııci maddesi şöyle çıkmış, böyle çıkmış, bir 
'kısım kimseler affedilmemiş, buhran çıkmış.. 
Canım, Dışişleri Bakanı C. H. P. Genel Sekre
ter.* yardımcısı... Benim çok sevgili, çok-eski 
dostum, arkadaşım. Ama, bir İran Hariciye 
Nazırının Türkiye'ye yapacağı iki saatlik 
ziyaret,, iktisadî işbirliği bakımından bu kadar 
önem kazanmış bir yakın komşunun ziyareti 
iptal edilmemeliydi zannediyorum. Hatta, 
CENTO toplantısı ki, ilk defa yeni bir İngi
liz Hariciye Nâzım katılıyordu. Kissinlger ora
da olacaktı, meselelerimiz vardı; İran, Hari
ciye Nâzın seviyesinde katılıyordu; Pakistan 
önem veriyordu;, bu CE,NTO toplantısına bü
tün devletlerin, çok büyük önem verdiğini bi
liyorduk. içerideki bu kriz dolayısiyle CEiNlTO 
"toplantısına gitmemeyi de şahsen yadırgamış 
olduğumu arz etmek isterim. 
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Değerli arkadaşlarını, Sayım Başlbakan, ya
bancı sermaye ve petrol şirketleri konusuna' 
da temas ettiği için, izin verirseniz 'bu konu
daki bir görüşümü de arz edeyim., 

Yaibancı petrol şirketleri bahsinde, Hükü
metlin hassasiyetini paylaşan bir üyesiyim bu 
Yüoe Meclisin. İki defa 'bu Meclis, 'bu şirketlerle 
ilgili kanunlara el'koymuştur, araştırma önerge
siyle. İki defa Büyük Millet Meclisinin tari
hinde İÖ'öO yılından 19174 yılma kadar geçen 
tarihlinde,. iki defa Meıclıis Araştırması açıl
mıştır. Bu iki arattırma önergesinin allında da 
tesadüfen, 'birisinde o tarihte Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkahvekili olarak, diğerinde 
Güven Partisilnin Genel Başkanı olarak; ama 
her ikisinin altında da benim imzam vardır. 
Aynı davalarıı savunmak için. 

Koru hattı 'konusuydu, rafineri inşasıydı, 
'o günden ele aldık. İkinci Kalkınma Planında 
;bir hüküm vardır; «Türkiye'de kârlı iş olan 
rafinaj işi Devletçe yapılmalıdır.»' 

Arama pahalıdır, arama risklidir, arama 
güçtür. Yaibancı şirket arama işine rafinaj işi
ni tercih edebilir. Nakliye işi ciok kârlıdır. Pe
rakende satış çok kârlıdır. Abra Türk Devleti 
bu kârin işleri yabancıya verip, en eziyetli 
iş olan arama işini üstüne almasın, burada den
geyi kaçırmayalım. ATAŞ rafinerisinin tevsii 
yanlıştır. A'liağa rafinerisi yeıündedir. İPKAŞ 
bizim olacaktır yakın zaman sonra (Yaban
cıydı ama 'bizim, olacaktı birkaç sene sonra) ; 
İPKAŞ tevsi edilebilir. Yani millî rafineri ku
rulabilir tezini savunarak, plana, (önerge ve
rip) madde ilâvesini isteyen parti bizim par-
timizdi. Biz imzaladık, teklif ettik ve Yüce 
• Meclis bütün kanatlarıyle. kabul etti. Adalet 
Partisi iktidarda idi ve kalbul etti Adalet Par
tisi. Bir hüküm plana girdi. 

''Hülâsa, bu konuda, (Rafinajın millî ellerde 
\olması konusunda haklı bir davadır, öteden 
'beri savunduğumuz bir davadır, İkinci Plana 
girmiş olan ilâve fıkranın savunucusu olmu
şuzdur. İki defa, Petrol. Araştırma komisyoır-
îarıında bu tezi savunmuşuzdur. 

Yine kadirşinaslık olsun diye ifade edeyim; 
Adalet Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Güven 
Partili, o zaman Millet Partili, Yeıd Türkiye 
Partili arkadaşlar dâhil, oybirliği ile bu komis
yonlarda, matematik olarak gerçekler ortaya 
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konunca isabetli kararlar verilmiştir; nıil'lî 
menfaatlere uygun kararlar verilmiştir. Her 
iki komisyon da faydalı işler yapmıştır. 

Bugün söz konusu olan bu iki şirkete, boru 
hattından, (Ucuz bir tarifeden yararlanmaları 
dolayısiyle) ne kadar faz1 a kâr gittiğini, bu
nun bir kayıp olduğunu, boru hattı nakliye 
vergisi adı altında bir vergi alınmazsa, tanker 
veya demiryolu taşımasına göre boru hattı ta
şımasından sağladıklar'], 100 milyonlarca, lira 
fazla kâınn döviz olarak dışarı gittiği tezini 
Güven Paı tisi olarak ortaya koyduk, savun
duk; Komisyon bu gereği ittifakla karara'bağ
ladı, matematik gereklere dayanarak. Sayın 
Korku!:. Özel, Türkiye Petrolleri' Anonim Or
taklığı Genel Müdürü idi; Genel Müdür1 olarak 
fevkalâde vatanseverce yar'dım etmiştir; her 
zaman şükranla söylerim; rakamları getirmiş
tir, Komisyonu aydınlatın ıştır ve Komisyon 
'oybirliğiyle kanar vermiştir. Meclis gerekli ka
nununu yapmıştır; boru hattı vergisi konmuş
tur ve Türkiye bundan çok şey kazanmıştın*. 
Bu konularda hassasiyet .s'oıı derece yerinde
dir. 

«Yabancı sermaye» konusunda bizim temel 
fikrimiz şudur: Ya'bancı sermayeye d'ost veya 
düşman olunmaz. Birkaç defa, «Yabancı serma
ye ateş gibidir., demişimdir, yine de tekrar 
edeyim. Bir . âlet gibidir. İyi kullanırsanız iyi 
olur, kötü kullanırsanız kötü olur. Ateş iyi 
midir, ateş dost mudur? Ateş, harman yerinde 
düşmandır, halı üstünde zararlıdır, Hıolbada ya
rarlıdır, lokomotifin kazanında yararlıdır. 
Kullanma yerine bağlıdır, kullanma şeklini
ze bağlıdır. Yabancı sermaye de tıpkı böyle
dir: Nereye ve nasıl kut andığınıza Ibağlıdır. 
Akıllı 'kullanırsanız, siz ona hâkim, olarak, 
kontrol edç.rok kullanırsanız faydalıdır. Ama 
çıplak elle avuç'layıp, ilânı aşk edip, çıplak 
göğsünüze-» bastınrsanız, yakar. Ama belli bir 
mesafede ısınmak için kullanırsanız ısınma kay
nağı. olabilir, enerji kaynağı olabilir. 

Yaibancı sermayeden Rusya, yararlanıyor, 
Koma uya ya ra rl anıyor, Yugiosl av'ya alabildiği
ne yararlanıyor. Alman firmasına, «Gel yatı
rını yap, Yugoslav işçisini artık Yugosllavya' 
da çalıştı ra yum.,» diyor. 

Uzun yıllar sonra, sosyalist ülkeler, niha
yet 'bunu keşfettiler. Bu konuda ideolojik kav-
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gayı 'bıraktılar. Teknoloji istiyorlar, bir şey 
'öğreten teknoloji. 

'Getirdiğinden fazla götüren değil, getirdi
ğinden da'ha az döviz götüren; Türkiye'nin dış 
ticaret dengesine, dış ödeme dengesine müs
pet katkıda bulunan; ihracata dönük, nenim 
iş'kolumun, emeğimin yarattığı ürünü ihraç 
eden; yeraltındaki (benim madenimi ham ola
rak değil, işlenmiş olarak ihraç etmek için 
'burada tesis kınan ve benim yapamayacağım 
;bir tekrm.lojiyi, üç sene, beş sene, on sene daha 
yapamayacağım bir teknolojiyi daha erken 
'bana getiren ve teıakkimi hızlandıran yaban
cı sermayenin düşmanı olunmaz. 

Ama yabancı sermaye vardıır ki, gelir, tü
ketim malı imal eder, mevcut olmayan ihtiya
cı ihdas eder; halkı, aslında kalkınma bakı
mından pek de muhtaç olmadığımız bir mad
denin tüketimine alıştırır, hammaddesini ithal 
eder, kârını yapar, dışarıya götürür. Bunun, 
kalkınmam bakımımdan bir faydası yoktur. Bu 
yalbaneı sermaye, çıplak ede avuçlanan ateş gi
bidir. 

ıBu konudaki görüşümüz 'budur. Hükümet bu 
yolda, ideolojik birtakım düşmanlıklar, hay
ranlıklar ötesinde, bu realist açıdan meseleye 
bakacak olursa, bu konuda bir ihtilaflımız ola
cağını sanmıyorum. 

Ekonomik konulara Sayın Başbakan temas 
ederken, dünyadaki ekonomik krizin, nükleer 
tehlike kadar büyük tehlike haline geldiğini, 
en 'büyük tehlike haline geldiğini, bazı kimse
lerin belirttiğini ifade etti. 

ıGe'liniz bu maktada, Hükümete, çok ciddî, 
yürekten gelen bir uyarıyı muhalefet olarak 
biz yapalım. Evet doğrudur. Daha dün elimde 
enflasyonla ilgili bir kitap vardı. Kapağında. 
- Sayın Başbakan edebiyatçıları sever - iktisat
çı olmayan bir edebiyatçının, Hemiıı!gway adlı, 
N'olbel kazanmış meşhur bir edebiyatçının enf
lâsyonla ilgili - enflâsyon üzerine yazı yazdı
ğını hiç bil!miyOrdum - bir cümlesini gördüm. 
Diyor ki; «Zayıf hükümetler en kolay yol ola
rak enflâsyonu seçerler. Sıkışırlarsa savaşı se
çerler.» Hemingvvay'm zikredilen kitabının 
adıl: «Gelecek Savaş Üzerine Notlar» zaten ya
zar diyorki: «Her iki formül hükümetlere ge
çici bir rahatlık sağlar. Enflâsyon da, savaş da. 
Ama daimî ve feci bir yıkım getirir.»' 

Fevkalâde güzel bir söz gibi geldi bana, 
siyasî hikmet dolu bir söz giibi geldi hana. 

Değerli arkadaşlarım, enflâsyon Türkiye' 
de, bugün Batı ülkelerindeki oran ölçüsünde 
değildir; Çok daha hızlı koşuyor. Çok,, çok da
ha hızlı. Mayıs rakamları da elimize geçti, gör
dük; çok daha hızlı koşuyor. Bazı Batı ülkele
rinde, Ahıi'anyada'ki kadar kontrollü değil; 
Fransa'da Almanya'dan çok daha hıza, doğ
ru. İngiltere'de hızlı, doğru; ama bizdeki 'bun
larla mukayese edilmeyecek kadar hıızlı gi
diyor. 

.Geçen yılın korkunç nispetlere varmış ol
duğunda he'pimizin ittifak ettiğimiz ve bugün
kü iktidar sözcüleri tarafından en ağır şekil
de dile getirilmiş olan enflasyon oranlarına, bu 
gidişle rahatlıkla ulanılacak, belki yıl bitmeden. 
Çok hızlı gidiyor, onu çok aşmak ihtimali be
liriyor, rakamlar üst üste yığıldıkça. Bu itibar
la ekonomik tehlike ki, enflasyonu kastediliyor 
tabiî geniş ölçüde. Bu ile ekonomik tehlikeye 
'Sayın Başbakan işaret etmekte çok haklıydı. 
Yalnız bunun, aynı zamanda, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti bakıimından da üzerinde du
rulması gereken önemli bir konu olduğunu be
lirtmek isterim. 

iSevgili arkadaşlarım, sözlerimi tamamlıyo
rum. Huzurunuzdan ayrılmadan evvel, dış po
litikada Cumhuriyetçi Güven Partisinin, millî 
menfaati, her türlü iç politika çekişmesinin ve 
her türlü peşin ideolojik hükümlerin ötesin
de tutmaya devam edeceğini belirtmek isterim. 

Bizim için dış politikada millî menfaat esas
tır. Haklı davalarda ve memleket yararına ya
pacağı ciddî teşebbüs ve müzakerelerde her 
Cumhuriyet Hükümeti milletin desteğini yanın
da bulmalıdır. Ciddiyetten yoksun, memleket 
yararına değil, içe dönük, ideolojik propagan
dayı hedef tutan veya mesele halletmek yerine 
mesele çıkarmak mahiyetindeki propaganda 
amaçlı davranışların açık bono verilerek destek
lenmesi anlamına gelmez bu sözlerimiz. Böyle 
davranışlarla karşı karşıya kalırsak, bunların 
karşısına dikiliriz. Ama memleket yararına ata
cakları her adımı, yürekten, tam bir samimiyet
le desteklemeye devam ederiz. 

Dış politikada, iç politika polemiklerine ben
zeyen üslup ile netice alınmaz. Hesaplı, dikkatli 
ve gerçekçi olmak zorunluğu vardır. Bu temel 
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anlayışımızı bir defa daha ifade ettikten sonra 
ımillî menfaatlerimizi korumak için yapacağı 
her ciddî ve faydalı çalışmada Cumhuriyet Hü--
kümetine başarılar dileyerek grupun adına Yü
ce Meclisi saygı 'ile selâmlıyorum. 

Deniz hukuku bakımından müsterih olsun
lar, rey vereceğiz, ve çıkmasına çalışacağız. 
«Irak boru hattı» konusunda da görüşlerini isti
yorum. Çıkmasını istiyorlar mı, istemiyorlar mı1? 
İstiyorlarsa bunu tartışmalı kanunların önüne 
almak hususunda Hükümetin yardımcı «İmasını 
istiyoruz. Çünkü, biz bunun tasasına düşüyoruz; 
ama bu anlaşmayı öne almak ve onaylamak için 
Hükümette ve iktidarda yeterli gayreti görmü
yoruz. Bunun üzüntüsünü çekiyoruz. 

Saygılar sunarım efendim, teşekkür ederim. 
(C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ueyzi-
oğlu. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Süleyman Demirel'in. 

Buyurunuz Sayın Demürel. 
A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN DEMİ-

REL (İsparta) — Sayın Başkan, şayet saat 20' 
de kesecekseniz, benim konuğımam 50' dakikaya 
sığmaz. 

BAŞKAN — Efendim, gerekirse devamı ko
nusunu oylarım. 

Buyurun. (A. P. sıralarından alkışlar). 
A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN DEMİ

RE L (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 
Dış politika konusunun Meclisler zemininde 

görüşülmesi için bir gayret sarf ettik, geliyo
ruz. Crönül isterdi ki, bu imkânı Hükümet ha
zırlasın. Düşüncemiz şu idi : 

Türkiye'de bugün dış politika konusunda 
büyük bir alâka ve büyük bir hassasiyet mev
cuttur. Bu alâka ve hassasiyetin, bir süreden be
ri devam edegelen, bilhassa Türk - Yunan mü-
nasebetlerindeki tartışmadan doğduğu inkâr ka
bul etmez. Türk vatandaşı, «Acaba Türkiye bu 
ihtilâfın sonunda nereye sürüklenecek veya bu 
ihtilâf netice itibariyle nereye varacak h> endişe
si içinde olmuştur ve bu endişe içinde olmakta 
da haklıdır. Nihayet, ihtilâfların silâhlı bir ça
tışmaya varması, şayanı arzu olmaz. Ama, ihti
lâf böyle bir neticeye varırsa, aslında bunu ka

rarını verecek olan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. Ayrıca, Türkiye'nin her meselesinin has
sasiyetle üzerinde durulduğu yer, Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. O 'itibarla, bu konunun bi
ran evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi zemini
ne gelmesi ve konuşulması yerinde olur ve böy
lece hakikaten kamuoyu da aydınlanır. Evvelâ 
Meclisler, kamuoyunun bir mümessili olarak me
seleyi enine boyuna tartışırlar. Bundan da, mem
lekete zarar gelmez, fayda gelir diye düşündük. 

Değerli milletvekilleri, dış politika meselele
ri harp içerisinde dahi konuşulur. «Dış politika 
meseleleri konuşulduğu zaman, karşı taraf biz
den bir şey öğrenir.» endişesine kapılmaya ma
lın! yoktur. Herkes birbirini biliyor. O itibarla, 
hele bugünkü dünyada, bugünkü haberleşme va
sıtalarının bulunduğu bir ortamda, hele böyle 
yan yana yaşayan ülkelerin birbirini bilmemesi 
mümkün değildir. Dış politika meselelerinin 
konuşulabiliri esi, ancak ittihat sağlar, beraber
lik sağlar ve tenkitler, telkinler, tavsiyeler ya
pılır; bunların dozu ağır da olabilir. Fakat, ne
tice itibariyle dış politikanın tatbikatını yapan
lar, bunların değerlendirilmesini başarabilirler
se, bundan memleket fayda görür. 

Hükümetler harp içerisinde dahi değişir. Bi
naenaleyh, bir konu 'müzakere edilmeye başlan
dığı zaman, «Bu konu üzerinde mütalaa serde-
dilmesiin» şeklinde bir düşünce olamaz. 

Gönül isterdi ki, bu tartışma, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yapılsın. Yani, Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu bu tartışmaya beraber
ce iştirak etsin. Bunda şu faydayı görürdük : 

Netice itibariyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, iki Meclisin oluşturduğu bir Meclistir. Ama, 
savaş kararını veren Meclistir. «Türkiye sava
şa mı gidiyor ki, savaş kararını veren bir Mec
lislin bunu tartışmasında fayda umuyorsunuz? 
Savaşa gideceği zaman bunu tartışırsa, zaten 
çok geç kalınmış olur.» Bu düşünce ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine müracaat etmiş ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanına 
bu konunun görüşülebiliri esinin usulünün, şek
linin bulunmasını rica etmiştik. Bu usul ve şe
kil ancak bugünkü haliyle bulunabilidi. 

Bugünkü hali şudur : Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 60 ncı maddesine göre Hükümet bir ko
nuda izahat verir. Olağanüstü hallerde bu iza
hat söz konusudur. Bu izahat bir defa 20 daki-
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kayı geçemez. Ondan sonra da siyasî partiler 
onar dakika bu izahat üzerinde konuşabilirler, 
konuşma hakkı doğar. 20 dakikaya Hükümetin 
sığması mümkün değildir, onar dakikaya siyasî 
partilerin sığması mümkün değildir. Nitekim 2 
saat Sayın Hükümet Başkanı konuşmuştur, 1,45 
saat Sayın Feyzioğlu konuşmuştur. O itibarla 
10 dakikaya, 20 dakikaya bu meseleyi sığdır
mak mümkün değildir ve aslında 10 dakikaya, 
20 dakikaya sığdırdığımız takdirde de veya sığ
dırmaya çalıştığımız takdirde de konunun öne
miyle mütenasip hareket etmiş olmayız. 

Değerli milletvekilleri, usuller, aslında, vir
gülü virgülüne tatbik edilmelidir. Tatbik edil
melidir ki, birtakım ihtilâflar doğmasın. İhti
lâfları önlemenin yolu, usulleri okluğu gibi tat
bik etmektir; ama usuller, esası da ortadan kal-
dırmamalıdır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanı Danışıma Ku
rulunu toplayarak, müracaatımız üzerine, Tü
zükte mevcut süreleri Millet Meclisi Genel Ku
rulunun tasvibine arz etmek üzere bu formülü 
buldu; bugün bunu konuşuyoruz. 

Huzurunuzda, konuşmamın başında, şunu 
ifade edeyim, bizim söyleyeceğimiz şeyler, ten
kitler, telkinler, birtakım endişeler mutlaka ce
vaplandırılması için değildir. Onu kaydedeyim. 
Hükümetin sıkıntılarını biliriz. Hükümetin ce
vap vermekte güçlük çekeceği hususlar olabilir 
veya o cevapların açıklanmasında, yürütülen po
litikanın memlekete fayda sağlamayacağı gibi 
birtakım durumlar hasıl etmesi olabilir; ama 
uyarıları gayet iyi niyetle yapacağız ve üslubu
muz ne olursa olsun, bunlardan faydalanma yol
ları aranırsa, sanırız ki memleket yarar görmüş 
olur. O husus tamamen dış politikayı yürüten 
kadroya ait bir husustur. 

Meclislerin böyle âcil konularda bir mesele
yi müzakereye alamamaları, doğrusunu isterse
niz bir eksikliktir, bana göre. Başka meclisler
de debat - general eledikleri, bir konunun orta
ya atılıp konuşulması mümkündür ki bu genel 
görüşme olarak bizim lisanımıza geçmiştir. Ama 
genel görüşmeden biraz farklıdır. Gensoru, ge
nel görüşme olmadıkça bir meseleyi konuşama
yacak mıyız? Bir ımeselenin konuşulması zaru
ret haline geldiği vakit konuşulabilmelidir. 

Nitekim, Cumhuriyet Senatomuzun İçtüzü
ğünün 131 ve 132 nci maddelerinde bu husus 

sağlanmıştır. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 131 nci maddesinde : «C. Senatosu üyeleri 
Hükümeti iç. ve dış durum hakkında açıklama 
yapmaya davet eden önergeler verebilirler. Hü
kümetin açıklamasından sonra önerge sahiple
rinden birisine ve grup sözcülerine söz verilir.» 
diyor. 

132 nci maddesinde ise; «İç ve dış politikaya 
ilişkin konularda Hükümet gündemi dışı olarak 
C. Senatosuna her zaman kendiliğinden bilgi 
verebilir. Hükümetin açıklamasından sonra ön
celikle muhalefet grupları sözcülerine söz veri
lir. 

Gruplar cevap hazırlığı için mehil isterlerse, 
konu ertesi birleşim gündemine alınır ve görü
şülür.» diyor. 

Meclislerin, şunu yine ifade edelim, bir süre
dir dış politika konularını gazetelerden takip 
ettiği malum. Gazetelerden dış politika konula
rını takip ederek denetleme görevi yapmak ko
lay bir iş değil; imkânsız değilse de, kolay bir iş 
değil. Ayrıca Hükümet, Meclislerin desteğini, 
tenkidini, muayyen konulardaki fikirlerini al
makla hiçbir şey kaybetmez. 

Onun içindir ki bu imkânın Hükümet tara
fından hazırlanmasını temenni ederdik. Hükü
met ne yapacaktı? Gündem dışı çıkıp 20 dakika 
konuşacak, sonra onar dakika partiler konuş
sun diyecek... Bu iyi olmazdı, ama böyle bir yol 
bir çalışma sonunda bulunabilmiş, bugün fikir
lerimizi iyi ifade etmek imkânını bulduk. 

Şunu peşinen ilâve edeyim ki; Hükümetin 
ne söyleyeceğini bilmediğimiz için, sadece bura
da dinleyerek ve zihnimizdeki birtakım husus
ları verilen bilgilerle birleştirerek, bazı mülâha
zalar serdedeceğiz. 

Sözlerimin hemen başında söyleyeyim, Hü
kümet, Meclislere daha tafsilatlı bilgi arz etme
li idi. Hükümetin verdiği bilgiler çok geneldir 
ve çoğu da bilinmeyen şeyler değildir. «Ne taf
silât istiyorsunuz?» derseniz, yeri geldikçe, ne 
tafsilât istediğimiz hususlarında bazı düşünce
lerimiz olacaktır, söyleyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın başka par
lamentolarında dışişleri konuları, (ki bizim par- • 
lamentomuzda bu bir zamanlar adetti) Millet 
Meclisinin ve Senatonun Dışişleri komisyonla
rında Dışişleri Bakanları tarafından komisyon 
üyelerine bir kapalı celsede enine - boyuna izah 

- 403 -
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edilir ve bu izahattan gruplar haberdar olur, 
böylece siyasetçiler daha çok aydınlanmış olur
du. ^ . 

Gayet tabiîdir ki, şayet Hükümet, bir açık 
celsede "söylemekte mahzur gördüğü hususlar 
varsa bunları kapalı celse yaparak da söyleye
bilir. Mutlaka, eninde - sonunda nihaî karar ve
recek olan merciin zamanında ve hadiseler çık
tığı anda haberdar olması lâzımdır, şarttır. 

Şimdi biz, aslında tenkide medar olacak ka
dar dahi bilginin bir kısmıma yeni muttali olu
yoruz ve düşüncelerimizi bu bilgilere istinaden 
de serdetmeye çalışacağız. 

Türk dış politikasının hedefleri nedir? Bu
nun tepe noktalarını iyi tespitte fayda var. 
Türk dış politikasının hedefleri, (dünyada bu
gün sanıyorum, Birleşmiş (milletlere bağlı 132 
bağımsız ülke var) dünyanın 132: ülkesi ile dost
luklar kurmak değildir, dünyanın 132 ülkesi ile 
münasebetler kurmak da değildir. Mutlaka 
Türk dış politikasının önemli hedeflerine göre 
öncelikler verilmesi zarureti vardır. 

Türk dış politikası; aslında Türkiye'nin gü
venliğini sağlamak, iktisadî kalkınması ile ilgi
li sahada diplomasinin imkânlarından azamî şe
kilde faydalanmak ve nihayet ülke etrafında 
bir dostluk çemberi meydana getirmek ve ülke
nin dışında, ülkenin çeşitli beynelmilel plat-
formlardaki meselelerine yardımcı olacak dost
luklar meydana getirmek ve Türk kültür varlı
ğını büyük Türk toplumu için yaşatmak şeklin
de özetlenebilir. Hiç almazsa ben böyle özetleye
ceğim. 

ıBugünkü dış politikamız bu maksatlara ne 
kadar hizmet ediyor? Onun bir kritiğini yapa
cağım. 

Buraya gelmeden önce dünyanın içinde bu
lunduğu duruma kısaca ben de temas etmek is
tiyorum, gayet kısa. 

11974 dünyası, şüphesiz ki 1950 dünyası de
ğildir, 19!45 dünyası değildir, hattâ 1960! dünyâ
sı değildir. Bir- değişik dünyadır. Billhassa 19)73' 
ün ortasıyle 'beraber başlayan ekonomik hare
ketlerin, '1972'nin başıyle beraber başlayan si
yasî hareketlerin dünyadaki kutuplar üzerinde 
önemli rolleri olmuştur. 1973 başlarında, dünya
da, Birleşik Amerika, .Sovyetler Biriliği, Kızıl 
Çin gibi üç (güçlü devlete ilâveten, ekonomik ba
kımdan JapOnya ve Ortak Pazar giibi iki büyük 

kudretin daha meydana geldiğini ve buna ilâve 
edildiğini .görüyoruz. Ama 1973'lerde meydana 
gelen enerji krizi, daha doğrusu petrol krizi, o 
zamana kadar devam ettirilen bir üstünlük kav
gasında Ortak Pa.zar ülkeleriyle Japonya'yı çok 
zor duruma sokmuştur. Beşli büyük devletıler 
varlığı üzerinde dünya 'ilişkileri kurulma yolun
da iken, evvelâ Birleşik Amerika ile Ortak Pa
zar arasındaki, Birleşik Amerika ile Japonya 
arasındaki ekonomik üstünlük mücadelesi, 
Fransa'nın başlattığı doları mağlûp etme kav-
gasıylc yenilenmiş, daha sonra meydana gelen 
petrol krizli, hakikaten Ortak Pazarı nerede ise 
dağıtabilecek duruma sokacak kadar önemli 'bir 
duruma getirmiştir. Bugün dünyanın en igüçlü 
ekonomilerinden birine sahip olan Japonya, 
dünyanın en yüksek enflâsyon nispetinin bu
lunduğu bir ülke haline gelmiştir. 

Bu ekonomik durumun yanında, Birleşik 
Amerika, bir tarafta kutupta «Polaris» bekle
tirken, öbür tarafta 'kendi ülkesinin çeşitıli yer
lerinde kıtalararası füze üsleri meydana getir
mişken; bir tarafta, bütün dünyayı gece gündüz 
dolaşan stratejik hava kuvvetleri meydana ge
tirmişken ve bütün bunları da 'Sovyetler Birli
ğinin ortaya koyduğu tehdit ve tehlike için 
aneydana getirmişken, birden siyaset değiştir
miş, Sovyet'ler Birliği ile dostane münascibetler 
tesisine gitmiştir. Hiç olmazsa, 'gergin münase
betlerin yenini, karşıllıiklı ziyaretler almıştır. 
Karşılıklı ziyaretler halini almakla da kalma-
imıştır; bir misal için söylüyorum, bundan on 
sene evvel ülkemizi ziyaret eden Gromiko'nun 
Ko'kakola içmediğini biz gördük; ama hundan 
bir kaç gün evvel radyo haiber'leri arasında Mos
kova'da Kokakola fabrikasının yapıldığını da 
duyduk. Binaenaleyh, Kokakola içmeyi Ameri
kan düşmanllığmm bariz işareti sayan bir zihni
yet bugün Kokakola fabrikası yapacak duruma 
'geilmdş. 

Aslında biliyorsunuz Kokakola Türkiye'de 
de uzun süre emperyalizmin aleti falan sayıldı. 
Şimdi Sovyetler Birliğimde fabrikası yapü-
ma'ktaclır. Bulgaristan'da, Romanya'da ve Yu
goslavya'da da bunların fabrikaları bir süre ön
ce yapıldı. Binaenaleyih, biz kimin önündeyiz, 
kimin gerisindeyiz; herkes tafbiî ki ona göre 
düşünecektir. Bu söylediğim şeyin bir manası 
oflması gerekecektir. 
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.Mesele burada da kalmıyor. Amerikan Cum
hurbaşkanı'Çin'e gidiyor; Çin'le Sovyetler Bir
liği arasında önemli'bir rekabet doğuyor Ve ı\}-
m ideolojiye sahip iki devlet, yani Sovyetler 
Birliği ve Çin ideolojik sınırlanın aşıp mi'üyet-
çilıik meselelerinin içine giriyorlar. Adeta top
rak bütünlüğü bakımından birbirlerini tehdit 
eder vaziyetler alıyorlar, sınır meseleleri çıkı-
yor. Bu durum tamamen siyasî dengeyi değiş
tirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün İtana sorarsa
nız; Sayın Başbakanın izah ettiğinden de öte
de bir durum dünyada mevcuttur'. 

Detant; detant geride kalmıştır. Şimdi Ame
rikan Cumhurbaşkanının kendi ifadesiyle Ncvv 
Peaee Strneture, yani «yeni sulh nizamı»1 araş
tırılmaktadır. Detant geride kalmıştır. 

Detant ne idi? Detant; gerginlikten kurtul
ma. Neyin gerginliğinden kurtulma'? İkinci 
Dünya Haribini Nazilere ve Faşistlere karşı yap
mış bulunan İngiltere, Birleşik Amerika ve 
Rusya, (lıilhassa üçü) daha sonra tabiî onun ya
nında Fransa, bunları ezdikten sonra komüniz
min bütün Avrupa'yı işgal edeceği kuşkusuna 
kapılmışlar ve Brüksel anlaşmasıyle evvelâ altı 
Avrupa devleti, komünizm afetinin bütün Av
rupa medeniyetini süpürmesine, oı tadan kaldır
masına karşı koyabilmek için bir (beraberlik 
meydana getirmişlerdir. Bu beraberliğin Ame
rika tarafından desteklenmiş olması bir şey ifa
de etmiyordu. Bu beraberliğin içinde Amerika' 
ımı olması lâzımdı; bu da bir şey ifade etmiyor
du. Bunu dahi kendilerine teminat saymamış
lardır. Amerikan ordularının Avrupa'da, kalma
sı ancak kendileri için bir teminattı. Avrupa'da 
kalan Amerikan ordularının Kus orduları karşı
sında dayanabilmesi mümkün değildi. Rusların 
Avrupa'daki güçleri tür kurşunun bir sigara 
kâğıdını deldiği gibi, karşısındaki cepheyi dele
cek vaziyetteydi. Ama bir Fransız mareşalinin 
çok enteresan bir ifadesi var; İngiltere'ye mua
venet talebiyle gittiği zaman. Birinci Dünya 
lTaribi öncesinde anlaşma yapalım dedikleri va
kit, «Anlaşmaya ihtiyaç yok, bir manga asker 
gönderin.» demiştir. Şayet onların askerine ora
da kir tecavüz vaki olursa, o anlaşma olsa da ol
masa da, zaten o işin içine girecektir. 

Binaenaleyh, o- günden 'bugüne dünyanın 
jandarma devleti vaziyetinde olan Birleşik Ame

rika, soıi birkaç sene zarfında dünya jandar
malığını bir kenara bırakıp, dünya polisliğini 
bir kenara, bırakıp başka roller alma yoluna git
miştir-. Esasen, Birleşik Amerika tediye muva
zenesi zorlukları içine girmiştir. Birleşik Ame
rika'nın sattığı aldığından daha • az du
ruma girmiştir. Birleşik Amerika ge
nellikle bir kapalı ekonomiyi yürütebi
lecek dünyadaki tek . ülkedir veya birisidir. 
Ürettiğini tüketecek bir memlekettir. Ekono
misini tamamen Cari BreeJht'in tüketim naza 
riyeleri üzerine kurmuştur. .Ekonomisinde % 5 
ihracat dahi ona kâfi gelecektir. 

Birleşik Amerika, hudutlarını kapattığı za
man, kahve gibi birkaç madde müstesna, diğer 
hiçbir şeyi almadan hayatını idame ettirebile
cek bir ülkedir. 600 milyon ton petrol kullanan 
Amerika, zaten 550 milyon tonunu kendi ülke
sinden çıkarıyor. Kuyularını sıkıştırırsa bunun 
600 milyonunu da çıkarır. Birleşik Amerika' 
ımı Orta - Doğudan aldığı petrol ne ki? 301 mil
yon ton... Binaenaleyh, Birleşik Amerika, bil
hassa Japonya'nın ve bilhassa Avrupa'nın, ya
ni yıktığı iki ülkenin, kendi yardımlarıyle 
(Marshall Planı ile ve daha sonraki Japonya'yı 
kalkındırma planı ile kalkınmış) büyük ekono
milere sahibolmasmdan kuşku duymuştur. Me
sele pazar meselesi de değildi, ama bir üstün
lük m es e leşiydi. Bu üstünlük meselesinin yarat
tığı gerginlikler 'dünyayı bir ekonomik krize 
itmiştir. Bu arada İngiltere fevkalâde zor va
ziyettedir, Almanya fevkalâde düzgün vaziyet
tedir, fakat Avrupa'nın birtakım memleketleri 
fevkalâde zor vaziyettedir. 

Değerli arkadaşlarım, Ekonomist Alecmua'sı-
ııın 1 Haziran tarihli nüshasında «Demokrasile
rin c/c 20 fiyat artışını taşıyamayacağı» yazılı. 
«!% 20 fiyat artışı devam ederse demokratik ül
kelerde istikrarın konulamayacağı.» yazılı. Bi
naenaleyh, dünya enflasyonunun siyaset ala
nında ülkeleri nereye götüreceği şu anda meç
huldür. Dünya enflasyonu, aslında bugün her-
şeyin önüne geçmiştir. Enflasyonun önünde da
yanabilecek Hükümetler de yoktur. Ben bunu, 
İm kürsüden kerrat ile ifade ettim; enflasyo
nun yıkamayacağı duvar da yoktur. Enflasyo
nun meydana getirdiği hoşnutsuzluklar, fuka
ra halk kitlelerini ezecektir ve fukara halk kit
lelerinde meydana gelen hoşnutsuzlukları da gi-
dei.lm.ek kolay olmaz. 
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Dünya enflasyonunu başka bir şey zorluyor, 
ftıanımadde kıtlığı. Bir hammadde muharebesi 
cereyan etmiştir bu ekonomik krizin içinde. En 
(kuvvetli hammadde petroldür; ama mesele yal
nız petrolle kalmamış, gıda maddelerine de si
rayet etmiştir; buğday bunlardan en önemli bir 
aneta haline gelmiştir. 60 dolar civarında satıl
makta olan buğdayın tonu, 250 dolar seviyesi
ne kadar birdenbire yükselmiştir. Birleşik Ame
rika, 1973 senesinde, sadece eskiden bedava 
verdiği tarımı ürünlerini ihraeetmek suretiyle 
20 milyar dolarlık gelir elde edebilmiştir. Birle
şik Amerika'nın bu sene'ki buğday istihsali, ge
çen seneki istihsalinden % 21 - 22 fazladır ve 
Ibu suretle de daha çoık ihracatçı durumuna ge
çebilecektir. Sovyetler Birliği aynı hammadde 
meselesi ile karşı karşıyadır; ama yarın, me
sele demir cevherinin bir yeni stratejik madde 
(haline gelip, dünya 'ekonomisini zorlayaTnayaca-
ğını kimse söyleyemez. Bilhassa Japonya gibi 
demir istihsalini 100 milyon tona çıkarmış bir 
ülke için, demir cevheri fevkalâde önemlidir. 
Almanya gibi demir istihsalini 50 milyon tona, 
İtalya gibi 50 milyon tona çıkarmış ülkeler için 
demir cevheri fevkalâde önemlidir. Bunlar, as
lında stok da edilebilen mallar değildir. Birta
kım memleketler-, bilhassa Güney Amerikanda 
madenler satınalmışl ardır. 6 milyon ton rezervli, 
10 milyon ton rezervli madenler satmalmışlar-
dır; madeni satınalmıştır olduğu gibi. Bina
enaleyh, dünyanın ikinci meselesi de bu. Bun
ları bilgi için arz etmiyorum, bunların meyda
na getirdiği sıkıntılar muvacehesinde bizim ye
rimiz neresi olacaktır? Onun için bunları söy-
lüyoirum. 

Bir diğer hususu da zikretmeden geçemeye
ceğim; o da İsrail - Arap harbinin meydana ge
tirdiği durumdur. 

Değerli milletvdkilleri, bu İsrail - Arap har
binden alınacak birçok derişler vardır. 1067 mü-
dahalelsinde, 1967 ihtilâfında İsrail'in 1,5 - 2 
gün gilbii bir kusa süre içinde netice alabilmesi, 
miraıj uçaklarının ve İsrail Ordu'sunun fevkalâ
de hazır bulunması sayesinde olmuştur. 

İsrail 3 milyonluk 'bir ülke olmasına rağ
men, 30 - 35 milyon nüfuslu bir ülkeyi baskın
la çok kısa bir zamanda alaşağı edebilmiştir. 
Binaenaleyh, baskının üzerinde, altını çizerek 
duruyorum. Bu, başkalarının da birtakım işta

hını kabartabilir ve nihayet 1967 yılından bu 
yana geçen süre içinde Arap - İsrail münasebet
lerinde görülen durum... İyi niyetlerle ve dos
tane bir şekilde bu ihtilâfı halletmek istiyoruz, 
sulh yoluyle halletmek istiyoruz, müzakere yo-
•luylo hallelımek lifliyoruz,.. İyi niyetlerin (kâfi gel
mediği görülmüştür. Sadece iyi illiyetlerin kâfi 
'gelmediği görülmüştür. Hattâ ıbir noktada, iyi n';-
yetlerin, sadece iyi niyetlerin zaaf ifade ettiği 
göıülmüş-tür. Hattâ fcPr noktada, 'sadece Uy i niyet
lerin, karşıdakini caydırıcılıktan vazgeçilip, çok 
dalba (küstah, kıldığı görülmüştür. Bu- dubarla Mı
sır - İsrail meselesinden alınacak dereler 'vardır. 

Mısır - İsrail meseleyJndcn alınacak (bir ders 
daha var: 1967'nin zaferini 'elde eden İsrail'in 
Amerika 1nın büyük yardımlarına rağmen çok kı
sa süre içerisinde netice alamadığıdır. Çünkü, 
tank karşısında tanlksaviar füzelerinin meydana 
getirilmiş olması, uçak karşısında uçaksavar i'üze-
lerinin ımeydama getirilmiş olması (burada denen
miş ve tanlkı ve ueJağı geniş çapta müessir 'vasıta 
olmaktan âdeıba çıkarmıştır; aıma çok Ibüyük zayiat 
verilmiş, Sovyetler Bir»!iği ve Amerika Birleşik 
Devletleri hava yoluyle takriben 35''er bin ton 
malzemeyi en kıt>a 'zamanda bu harp sahasına 
nakletmek .mecburiyetinde kalmışlardır. 'Neticede 
Orta Doğunun hu bölgesinde, bir harp sahnesi 
açılmadan, yıllarca sürecek (bir harp sahnesi açıl-
madan büyük devletıleri çatıştıracak (bir harp sah
nesi açılmadan işlin sulhe doğru yöneldiği görül
müştür. İşte (bizim dış politikam ızdyki Önemli 
meselelerden 'birisi ide, bir röper 'noktası da bü
yük devletleri, 'ülkemiz etrafında veya ülkemizle 
ilgili 'Olarak çatışır hale getirm'emeye azamî dik-

- kat sarf 'ötımck olagelmiştir Ibu zamana, kadar. 
Çünkü, sahne olan memleketin no İhale geldiği, 
büyük 'devletlerin çatışmasına sahne olan devlet
lerin ne 'halle geldiği görülmüştür. İşte Wieitnam, 
işte Kore, işte Almanya... Onun içindir ki, 'biz dış 
politikamızda fevkalâde ince hesapları yapmaya 
ve ıbu 'imce hesapların gereğine riayet eltaneye mec
burum. 

Bir hususa dalıa işaret etmek istiyorum. Bu 
sene Orta Doğu ülkelerine, (yani İran dahil bü
tün Basra Körfezi, etrafındaki ülkelere, Suudi 
Arabistan ve petrol çıkaran Ibu ülkelere) gelecek 
petrol parası 84 ani'lyar. dolar. Bu 84 milyar do
ların takriben 40 (milyar doları bağlı olacaktır; 
ama 45 milyar doları bir serbest paradır. Yani 
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nerede kullanılacağı '-beli olmayanı 45 'miyar do
lar; bölgeye Ibu sene para -alka'oalkttır. Taibiî 'ki, bu 
bölgedeki petrol üreten memleketlerin Ibu parayı, 
Batı ülkelerinin (bankalarına götürüp yatırmaları 
veya yaıtırım sabaları araımaıları, kendi ülkelerin
de yatırım sakatları aramaları mümkündür. Böy
le büyük Ibir paraya kavuşan İran büyük l>ir sıi-
lâhlanmanm içline •girmiştir. Aynı zaımanda benim 
(bildiğim kadarıyle 10 milyar dolarlık da, sınaî ya
tırımlar siparişine 'geçmiştir ve en kısa zamanda 
Avrupa'mın '5 ııci en kalkınmış ülkemi olaıbı'ljnıe 
hevesi içerisindedir. Tükenen yeraltı servetlerini, 
tükenmeyen yer üsbü faaliyetleri ihalinc çevirme
nin akıllı yolunu tuıtmuf tur. 

Irak, 'vaktiyle, yani 1958 İhtilâli öncesinde îböy-
lo bir şeye (baş vurmuştu. Petrolden 'elde ettiği 
paranın c/c TOUni kalkınmaya sarf etme yolunu 
tutmuştu. Sonra, lııtlilâl hareketinden bu yana, bu 
lıaımleyi yürütememiştir. Çünkü, ibiliyoıiardı kii, 
petrol (bir gün tükenecek; ama yer üstü İmkân
larını ıgeMştirirse, onun tükenme ihtimali yoktur. 
'Böyle Ibir ortamda Türkiye Ibülııınmalktadır ve bir
çok değişiklikler, diş politikaya tesir eden birçok 
değişiklikler 'meydana gelmiştir. Bunlara rağmen, 
Türkiye yine 'gözettiği röperleri gözet egelmeye 
meöburdur. 

Dış politikamın diğer biır özelliğine daıha te-
tmjaJs eıtm'ek istiyorum. Bu da çoklu politikadır. 
Çok kusa süre önce, az animden 10 senle önce, hele 
1960'larida devleitler öylesine bloklaşanımı ki, 
ibeynelmillıel zeminlerde, beynelmilel platfomı,-
ilarda dahi beralber hareket etımeme, âdeta dost
luğum bozulmasına sieibebolmakta idi. Dostluk, 
mutlaka küslükte ortaklık ile kaimdi. Yavaş 
yavaş çok yanlı politikayı her memleket geliş-
törmıeye kalkmış ve biz de bu çok yanlı politi
kayı geliştirmielde bir hayli mesafe almışızdır. 

Dıeğıerli milletvekilleri, Türkiye'de Hükümet 
programına,, «'Taırdihî ve manevî bağlarla bağlı 
bulunduğumuz Arap memleketleriyle olan dost-
luşila.rı'm.ızı gelişitireoeğiz» diye koyduğumuz hü
küm, dünyanın tenkidine bu parlamentoda sıe-
ıbebolmuştur. Bugün memnuniyetle görüyoruz 
ki, bir Arap devletleri vardır, bu devletlerle 
•münasebet geiliştikımıekte fayda vardır ve bu 
münasebetlerin geliışitirilmieisıünde biz önemli rol
ler daruıhde etmişizdir. 20 küsur sene, yani 1945' 
ifeen 1964'lere kaıdar donmuş bulunan Sovyetler 
(Birliği ve etrafıimızdaki diğer memleketlerle 
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olan münasebetlerimiz, yine 1964 sonrasında 
gelLştiirlilimıeye bağlanmıştır. O zamama kadar 
bu münaisdbeıtleri geliştiirime, dostlarıımız tanla
rından aks değiştirme manasında ailmırdı. Aks 
mı değiştiriyor Türkiye, mihver mi değiştiri
yor. 

Yalnız burada önemli bir hususa dokunmak 
istiyorum. Bu «nıultilaterall» çok yönlü denilen 
politika, yanıi herkesle dositluık kurma politika
sı, o ülkeleri, şayet dikkat edilmezse çok kıissa 
zamanda itibarsız hale getirebilir-, güvenilmjez 
hale getiıne'bilir. Çokluk politika, çok yanflı po
litika, bir mavi bonıouık politikası olamaz. Ahide 
vefa,, çok yönlü politikanın en hâkim unsurla
rı ııjdan birisi olmak gerekir. Herkesle nereye 
ıkaıdar gidebiliıisiniz ? Eğer bir aıhdin iç e raisinde 
isemiz, onun şartlarına mutlaka riayet etmek lâ
zımdır; onun dışında kalan sakada başkalanyle 
münasebetler tesis edelbilıireiniz. Yoksa, «ıSenin-
le de varım; seninle de varım.» dediğiniz m-
nıan, kiminle nereye kaıdar, nerede varsınız, bu
nu anlatmak imlkânı olmîaz ve çok kılsa zaıman
da kimse size güvenımlez, yalnız kalırsınız. Çok 
yönlü politikanın bu özelliğine işaret etmek isıti-
yorıiinij. 

Asllınıda böyle bir politika takibediilniiediği 
takdirde, gerçekçi bir politika talkibedilmiş ol-
<maz. Karşılıklı itimıait ancak ahde vefa sayesikı-
•dıe sağl amir. 

Değerli milletvekilleri, dış münasebetlerde 
lıiç akıldan çıkarmamak lâzıimdır ki itibar da, 
aihde vefa da ancak sağlam esaslara oturmuş 
dostluklar sayesinde muhafaza edilebilir. Dost-
lulklaL'in sağlam esaslara otuıtiması, mutlaka, kar
şılıklı menfaate oturmasıdır. Karşılıklı menfa
at bulunmadığı yeAİe, yani taraf]ardan birisi 
sadece allan, diğeri sadece veren durumunda 
ise, o çeşit dostluklaırfdan mutlaka şüphelenmek 
lâzımdır. Çünkü, o çeşit dostlukların eninde so
munda bir siyasî nüfuz alltına girme gibi bir du
rulma o memleketi sokmaması mümkün değil
dir. 

Onun için, iki memlekiet şayet bir dostluk 
knırmuşsa, buınu değerlendirirken, sadece verdi
ğinizi değil, aldığımızı da düşünmek mecburiye
tindesiniz. Yani, sadece verdiğinizi düşünüp, bu 
dostluğu bozmak mümkündür, Filanca bizi sıö-
mürüyo'r, filan memleket bizi sömürüyor demek 
mıüm'künidür; amıa o dostluk neyin üzenine otur-
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uııuş; ne •alıyorsun, ne yeriyorsun ? Eğer hiç, biır 
şey vermeden her şeyi adıyorsan, o çeşit dost
luklara bir ülkenin yanaşması eninde sonunda-
kendisi iöin felâket olur ve bugün auttuk böyle 
bıir doıstiluğa da yanaşacak kimSe yoık. Deımek 
istiyorum ki, dış münasebetlerimizde gençekçi 
politika dediğimiz politika mutlaka karşılıklı 
menfaatıe dayanacaktır ve mutlaka karşılıklı iti
mada dayanacaktır, mutlaka ahde vefaya da
yanacaktır. Bunlar yoksa, bir memleketim dış 
siyasetinin iyi idame edildiğini söylemek imkânı 
yoktur. 

'Memılekc'tljeır gerek dış politika mçsıeleieriın-
ide, kenjdi meselelerinde, başkalarının meseiele-
rinde; garekse dostluk burdukları ülkeler ara
sında, zaman zalman tercih yapmak mecburiye
tinde kalabilirler. Çünkü bir memleketin dair 
zamanında işe yaramiayrn bir dostluk, sıhhatli 
biir dosıtllu'k değildir. Yani iyilik veremeyen, 
(kötülük veremeyen bir varlık bir şey ifade et-
mıe:z. Onun içindir ki, «ıSieninle de dostum, se
ninle de dostum,, seninle de dostum» dediğiniz 
zaman, hangi noktada neyi tercih edeceksiniz 
de, dostum dıediğiniz kimseler tarafından bilin-
:mıeıl,ildir. Kiminle neıreye kadar dostsunuz1? Eğer 
bu iyi va'zedilmejden çok yönlü politika yürüt
meye kalkılırsa, çok kısa zamanda yalnız başl
ımıza kalırız. 

Değerli milletvekilleri, bu genel mülâhaıza-
laırıımdan sonra Türkiye'nin bugünkü durumu 
üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Türkiye dış politikasından neyi bekler; onu 
ifade ettim. Evvelâ Türkiye, dış politikasından 
güvenliğini sağlayaıbill'iyor mu, sağlayamıyor 
mu onu bekler. Türkiye'nin bir güvenlik mese
lesi vaır mıdır veya Türkiye'nin bir güvenlik 
meselesi nereden çıkıyor? Türkiye tek başına 
kemdi kendisıinin güvenliğimi sağlayabilecek bir 
ülke 'değil mi? Yakım maziye bakıldığı zamıan, 
Türkiye'nin büyük devletlere komşu olmasının 
doğurduğu birtakım zorluklar olmuştur ve bu 
zorluklar karşısında Türkiye, çok sıkıntılar 
çekmiştir. 

NATO teşkilâtı kurulduğu zaman Türkiye 
bunun üyesi değildi, NATO teşkilâtı, Avrupa' 
da Brüksel'de altı ülkenin bir araya gelip, ko-
ımünizm afetinden Avrupa'yı kurtla rınafc, Batı 
imıedenıiyietiini, daha doğrusu nredeıniyetini kur-
•taınniialk için kurduğu bir savunma teşkilâtıdır. 

Dalha, sonra baişka memleketler alınmıştır; aını;a 
1952'de ancak Türkiye buraya girebilmiştir. 
NATO'ya girmieye kimse zorlam aım ıştır Türki
ye'yi. Türikiye 'kendisi NATO'ya girmek duru
munda olmuştur; kendi arzusu ile olmuştur. 
Uzun yıllar, uzunca yıllar diyebileceğim, hiç 
olmazsa 6 - 7 seme, 8 sene, NATO'yu, Türkiye' 
nin bağımsızlığına engel sayanlar oldu bu ülke
de. «Türkiye NATO'ya girdiği için bağımsızlı
ğını yitirmiştir» diyenler oldu. Bu Meclislerdie 
bu müzaikereler yapıldı ve biz bun lan savunmjalk 
mecburiyetinde kaldık. Bugün memnuniyetle 
görüyorum ki, NATO hakikaten Türkiye için 
lâzımdır; Tüı'k pariaınıemtiosu, hiç olmazsa göne-
bilidiğiim bilebildiğim kaıdlarıyle bütün grapla-
i'iyle NATO'mun iüznmun'a inanmış görünüyor. 
Bu önemli bir gelişmedir arkadaşlar. «'NATO' 
yâ, haiyır» yazıları duvarlanda duruyor. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 'Daha.bü
yük şehirlerin duvarlarında duruyor. 

Türkiye NATO'ya niçin girmiştir? Gelin 
meseleleri İKsr şıeyden tecerrüit ederek konuşa-
•lıım. Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin bir nu
maralı meselesidir. Güvenliği ne ile yapaealk-
sın? Kendi kuvvetinle. Kendi kuvvetine ilâve 
^güvenlik ekleyebilirsen bunda zaırar var mı? 
Yok. Türkiye kendi kuvvetine ilâve güvenlik 
leklemıiştir. Ben, Türkiye'mim güvenliğini NATO' 
ya dayadığını; aıma ona ilâve güvenlik çıkar
ması lâzım)g:el|diği kanaatinde değilim. NATO' 
nün içinde güvenlik bulaoaktitr Türkiye; ama 
Türkiye kendi güvenliğini kendisi sağlayacak, 
ilâve güvenliğini, müdafaa sistemlerinden bek
leyecektir. Bu tavrıyle de, müdafaa sistemleri
ne güveni olmadığı gibi bir düşüncenin içinle 
de sokmamak lâzımıdır Türkiye'yi. Ama, kendi
simi siavunımiaya azmi olmayan bir memleketi, 
başkaları savunamaz. Savunma ihale edileıcıeık 
bir şey değildir. Evvelâ kenldiniz, kendinizi sa-
.vunmaya 'mutlaka kararlı olacaksınız, ondan 
sonra... O 'zaman itibarınız daha da artar. O za
man bir müşjterek güvenılilk sistemi içerisinde 
size itibar ederler. Bir güvenilir dost ancak 
böyle olursunuz, bir güvenilir müttefik ancak 
böyle olursunuz. 

İttifak; NATO ittifakı kime karşı yapılmış? 
Her halde Eskimolara karşı değil. NATO itti
fakı, bir komünizm tehdidi karşısında, komünıiız-
ımje karşı olan ülkeler yan yalına gelmiş ve yapıl-
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imiş; NATO ittifakı budur. Bunun karşısına tla 
Vıarşlova ittifakı ikomımus Dünya öyle bir -nok
taya geldi iki, NATO ittifakımın. hemen hemen 
ziini'amjdarlığını yapanı Birleşik Asmemka, NATO' 
num 25 noi yııldönümü belgesine imza koyuyor 
•ve bir gün evvel veya biır gün sonra da Mosko
va'ya gidiyor. Aslında bunda şaşılacak birşey 
yok; ama söylemek istediğim şey şu: Detant 
veya yeni suilh -nizamı, demokratik ülkeleri, de-
amjolkrasiyi ve kendilerini savunmaktan cıaydır-
omam-alıdır; detant veya, yeni sulh nidamı. De
mokratik ülkeleri hiraraya getirmek fevkalade 
zordur; anı a dağıtmak fevkalâde kolaydır. De-
jıijolkrıaltiilk ülkeleri kendilerini savunma azimin-
den uzaklaştırımalmalıdiır, daiha doğrusu bir ra
hatlık verilmemelidir. Üzüntü ile ifade edelim kıi, 
CıO-existencc diye başlayan sulh içimde beraber 
yaşama, pcace full co-existence diye başlayan 
bir hıarleıkeıt, daıha çok Kruçef'le başlamış bir 
Hareket; neticede demokratik ülkeleri detanta 
ıgötünmüş, detant da deımoıkraitik ülkeleri çok 
gevşetmiiştir. Ne detanta ımand olacak halimiz 
var, ne şu var, ne bu var; yalnız ileriye döniüik 
(bazı endişelerimiz var, bu endişeleri söyleyece
ğiz. 

Detant; evvelâ Biati Almanya - Doğu Al
manya yaklaşılmaları olunuş; daha sonra, Avru
pa memleketleri arasımda, âdeta bu NATO'yu 
meydana getiren tehdit, tehdit midir değil mi
dir münakaşaları olmuş; hatta, NATO'nun bün
yesi içerisinde NATO lâzımı mı değil mi müna
kaşalarıma kadar melsele gitmiştir. General De 
ıGaüllIe'ün Fransa'da Fransa'yı NATO'nun içe
risinden, şeıklem kalıp da fiilen çıkarmasıylc 
baışılayan haırekelt, NATO'ya büyük bir darbe 
olmuştur. Bugün, a,çıkl]k,la ifade edelim, dünya
nın % 40'ı komünist idanenin eline geemıiştir; 
•% 40'ı. Komünıiıst idare, demirperde bir idare
dir, hiç kimsenin sesi soluğu çıkmadan, istediği 
anda istediği kalda.r kuvveti yanyana getirebile-
cektir. Bunun karşısında demokratik ülkeler 

detanttı, yeni sulh nizamıydı derken, komıünıist 
yayılmasının bir gün iştdihas.ımı artımr'laırsa dün
ya içim felâket olur. 'Komünizm, dünya komü-
ııilst devletini kuramadıkça rah'atlamıayaeaktır. 
Kotmjünıizmin hedefi, dünya komünizm devlıeti-
'dir. Onum içimdir iki, komümizımim bir tehdit ol-
(maktiaın çıkarılması, tehlike olmaktan çı'karılma-
ıSi, tehlike olmaktan çıkarılması, hiç olmazsa 
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ikoımünizme karşı duyarlılığın ortadan kalkmış 
olmasını demokrasi içim fevkalâde zararlı, emin
de somunda altından kalkılamayacak bin* hal 
olarak telâkki ediyorujm. Bu hususu dile 'getir
ilmek istedim. 

Değerli milletvekilleri-, şimdi önelmli bir ko
nuya gidiyorum: Türkiye NATO'ya dahil. Türk 
dış politikasının (1) nmmıanalı hedefi güvemılıik 
sağlamaktır. 

BAŞKAN — Efendim, çalışma süremiz dol
du. İzin veı'irseniz, zatıâlimiz bu önelmli konuya 
geçmeden evvel Millet Meclisinin iznini alımaık 
zorundayım. 

ıGalışımalarıımiiZin, bu konunun bitimime ve 
sunuşlarım sonuna kadar devamı hususunu Yü
ce Heyetin onayıma sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kajbul edilmiştdr. 

Teşekkür ederim efendim, buyurun. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, Türkiye NATO üyesi bir 
ülke olarak phamtomlar ve (Kıbrıs'ta kullanıl
mak üzere veyahut da Türkiye'nin NATO tarafın
dan tedarik edilmeyen bazı malzemeleri hariç) 
«ilâhımı genellikle NATO'dam tedarik etmiştir. 
NıATO'ya girdiği 1952 senesinden bu yama (on
dam evvel biraz İngiliz eslilhası ve saire) enfrast-
îiübtür olarak ve silâh olarak NATO'dam Tür
kiye'min temim ettiği kaymakların yekûnu 4 mil
yar dolardır. Bu 4 mıilyajr dolarlık silâhı ve 
emfııastrüktürü Türkiye NATO'dan teinin etlme-
seydi bunları kendi kaymaklarıyle almak mec-
buriyetiınıdeydi. Binaenaleyh kalkmımaısıma ayı
racağı kaymakları mecburen, silahlanmaya ayır-
nm,afc durumundaydı. 

1964 yılımda 400 milyon dolarlık ihracat ya
pan Türkiye'min, birçok şeyleri almak mecbu
riyetinde olan. Türikiye'nin silâhı ne ile alaeağı 
hususu fevkalâde önemli bir konu idi Alırdı si
lâhımı; ama ekoniomifc kalkınmasını ona göre 
götürürdü. , , 

Kaldı ki, bir maktadan, itibaren NATO tara
fımdan. temin edilmiş bulunan, bilhassa NATO' 
ya dahil Birleşik Amerika ve Alımamya tarafım
dan bir miktar temin edilmiş bulunan silâhla
rın da konvamısiyomel bir harbin icaplarını yeri
ne getirecek durumda olmadığı görülmüştür. 

Binaenaleyh şimdi sıoruyo>rum: Bunu bütçe
min sıom konuşmasında da söyledimı, bütçede bu
günkü Silâhlı Kuvvetlteriımıiziın sadece günlük 
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ihtiyaçlarını karşılayacak ıkaıda,r para var ye 
ıbir de RiEMO projesi içerisinde, yani 16 milya-
ırın takriben sekiz seneye yahut yedi sieneyıe 
'bölünmesi ile ortaya çıkan 2 milyar, 2,5 milyar 
^civarında Türk liıiaısı sıilâhlanima için mevcut, 

Türfciyie'nin güvenliğini sağlamada en öneim-
li is; Türkiye'nin başı derde girdiği takdirlde 
Ibaşfcalsı gelinceye kadar veya başkası gelmedi
ği takdirde kendisimi savunabilmesi içim. silâh-
lanmalsı ne duruimdadır1 İşte budur hükıümiet 
(meselesi. 

Hükümet Meclislere karşı sorumludur. Ne
den sorumludur 1 Ülkenin savunulması ndan sıo-
ınıımlujdur. Bunu konuşm,ayan Meclislerin bun-
ıdjan önemli nesi bulunduğuma şaşarım. (A. P. 
sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) Birleşik 
Amerika'da ve Avrupa'nın diğer parlaim>entola-
rında bu meselelerin ne kadar açık bulunduğu: 
orta yerdedir. Bizim, muhtemel düşmanlarımıız 
veya mıuhıayyet düşmanlaıriimız bizim, ne sarf et-
itiğilmizi, ne verdiğiimizi me aldığımızı bilmiyor
lar mı? Kemdi kendimizi aldatmaya mahal yok. 

Binaenaleyh Türk dış politikasının, Türki
ye'nim güvenliğine yönelmiş gayretleri n,e saf
hadadır? Bunu soruyorum,. 

Değerli milletvekilleri, 1966 senesinde bu 
.konular, biilhaısısa bize silâh veren iki memleket
le uzun uzun müzakere, münakaşa edilmiş; Bir-
ielşilk Amerika, «Yavaş yavaş kendi gücünüzde 
•ayakta durmaya başladıımız, 'kendi silâhımızı ken
tli paranızla, alın» demiştir. Müzakereler, müna
kaşalar yapılmış; 670 milyon dolarlık 5 sene 
içerisinde satınaılınmak üzere bir silâh anlaşma
sı yaıpıllmıştı ve Birleşik Amıeriıka, bu silâhları 
verirken, bir kısmın.! hakiki değerlerinin de bir 
hayli altında verdiği için 670 milyon d;ola;r de
ğil, daha çok silâh alma imkânlarını sa^layabil-
ımişitik. Bugün Türk Silâhlı Kuvvetieırdni fevka
lâde müessir hale getirebilmek, zamanıdır ve 
Türküye buna .mecburdur ve bu o kadar önemli 
'bir hadislerdir ki, eğer birtakım .meselelerin sü-
.rüncıeımeide kalmasını istemiyorsak, bir caydırı
cılığı, kâfi derecede mevcut değilse caydırıcı
lık, caydırıcılığı kâfi dereceye getirmeye Tür
kiye medburdur. 

Değerli milleltvefcilleri, Türkiye'nin en önem
li bir meselesime tenıiaıs ötmek istiyorum. Saınımıa,-
yın bizimle büyük devletlerin şu veya bu şekl
ide bir ihtilâfa gireceğini. Aletler bulacaklarıdır, 
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I aletler, valsıtalar bulacaklardır; görünmeyecek-
I ferdir orta yerde" ve alat ve vasıtalarımı sllâlı-
I laındıracaklardır, şayet şu ana kadar silâhlan-
I dırmadıilarisa. 
I Bunları çok açık söylemek istemiyorum. 
I Çünkü tanları Hükümet bilir. Binaenaleyh, ct-
I riafımızdalkî silâhlanımaıya, etraıfıımızıdaki silâh

lanmanın birtıalkıim hayalî dostluk ve iyi niyetle 
karşılainaıbileıceğiınc kani değiliz, (A. P. sırala
rından alkışlar) 

I Onun içindir ki, Türkiye'min silâhlanması 
konusunlda, Türk dış politikasının hangi bizmıe-
tin içinde olduğunu bilmıok isteıriz. 

Kendi kaynaklarımızdan ise silâhlannııaımızı 
ne seviyeye çıkaıraıbileıceğiımiızi bilmek isteriz. 
Bugün Türk Silâhlı Kuvvetlerinin konvansiyo-
nel bir harp için dahi pek çok ihtiyacı bulun
duğunu kinişe inkâr edemez. 

Bu .konuya, girlmişken bir hususta temas ei-
nnok iıstiiyoruim, Hükümet bir fırsat bulduğu za-

' man Meclisleri ve kamuoyunu aydınlatmalıdır. 
Gerçi bu NATO dekle rıaısyionu bir iyi niyet delk-

I lerasy onundan ibarettir. Böyle 14 memleketi 
! falan bir araya getirinc'e dekteıraısyon neşri fa-
j l;an kolay olmaz; ama bunun içerisinde bir şey 

var, bir ibare var, bu dıelkleraısyonun. NATO an-
I laişmıaısımn ikinci maddesi bu Meclislerde çıok 
I (münakaşa edildi vaktiyle, Bu madde şu idi: Bu 
] andlaışmaya dahil olan miemjlcfceıtler birbirıitoe 
; yardımı tede-cek; ama tehlikeyi kendileri doğur-
! muş olmayacaklar. Eğer tehlikeyi kendileri dlo-

ğmlmuşı&a, o zamıan başka mieımlefcetler gelip si-
I zin yüzünüzden kafasını derde sokmaz, O an-
I laıma gelebilen bir maidde vardı. Bunun gayet 
; tahiî iki, tıehlikeıyi sen mi doğurdun, başkası mı 
| doğurdu diye, münakaşa edilme zamanı içeri-
\ sinde daihi, o zaman içıerijsinde dahi herkes, aldı

ğını alır, verdiğini verirdi. 

•Şimdi şöyle bir ibareyi görüyoruz: NATO' 
nun ilk günlerindeki santiarda derinliğine ve 
çok büyük değişiklikler olmuştur. Yani bunun 
bir geırekçe olarak kullanıl arak ileride birtakımı 

I melsıelelcre selbebıoilimaımalsımı ümidîedıerim.. 
j Bir şleyi daha açıklıkla ifade edelim arka-

daışla,r, hiiç kimse, hiç bir memleket başka bir 
I memleketin kara gözü için ona ne askerî ba-
I kımdan yardımcı "olur, ne iktisadî bakımdan 
I yaııdımcı olur. Bunlar müşterek menfaat meısıe-
I leşidir. NATO uzun zamandır, bilhassa kanat 
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tiabir edilen, Türkiye ve Yunanistan, yukarıda 
İskandinav memleketleri. ve Portekiz uza'k ka
lıyor. Bunlardan kurtulma çaresi içimdedir, de
şmeyeceğim de; değişen stratejik hedefler karşı
sında yeni birtakım sıkıntılara Türkiye'nin gir-
mıiemelsi lâzımjdır. Bakınız, Mısır ile Birleşik 
Amerika taım, 18 sem© - ki, 1956'dam beri sanıyo
rum, yanli Asisuan hadisesinden beri - fevkalâde 
zıt münasebetlerim içindeydiler Ve Sovyetler 
Birliği ile Mısır iyi münasebetlerin içinde idi. 
Bugün yerler değişti. 

[Binaenaleyh, Türkiye'nin NATO'nun liderli
ğini yapan ülkeler nezdinde, stratejik önlemin
de ne değişiklikler meydana geldiğimi düşüm-
m]ek, ona göre dış münasebetlerimize ülke gü
venliğinde meydaına gelebilecek birtakım, tered
dütleri izale edeeelk yeni tedbirleri getirmek ve 
oma göre de eksiklerimizi taımaımilarnak; sanıyo
rum, ki, her şeyden önemli hale gelmiştir. 

Bir hususu miemnuniyetle kaydedeyim: Tür-
ikiye'de üsler olmuştur, tesisler olmuştur, müş'te-
rıek tesisler olmuştur. İşte bunlara biz vaktiyle 
'«tesisleri» dedik. Yok, «üs» dediler. «Müşterek 
tesis» dedik. «Türkiye'nin 35 milyon M2 saha
sının -başka memleketlere verildiği» iddia lan 
ortaya atıldı ki, bu 35 000 dönüm eder. Bunu 
dönüm olarak söylemeyip de, metrekare olarak 
söylemek, sanki Türkiye'nin her tarafı gitmiş 
gibi bir manaya gelirdi. Hatta bunu miiliımetre-
kareye çevirdiğiniz zaman rakamlar çok daha 
büyüyordu. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
gülüşmeler) Ama, kullananlar bunu fevkaladle 
iyi kullandılar. Türkiye'nin 35 milyon metreka
resi başkalarına verilmiş. Bilhassa «Anti - Ame-
riıkamiızm» i yürütenler, bu cereyanı körüklem;iş-
lerdir. Öyle bir Türkiye' ki, Amerika'nın avu-
cunum içine girmiş. Nasıl girmiş?» 35 milyon 
nıetreikaresi bile Türkiye'n^. gitmiş» gibi bif 
havayı yaymışlardır. 

Bugün yine memnuniyetle müşahade ediyo
ruz ki : Sayın Dışişleri Balkanının: ve Sayın Mil
lî ıSavumma Bakanımın beyanları, «Bunlar müş
terek telislerdir ve Türkiye'nin mıenfaaidme ha
dim tesislerdir ve Türkiye bunları müştereken 
(kullanır. Türkiye'nin savunması için lâzımıdır.» 
Yani bir bağımisiKİik vesaire meselesi değil, Tür
kiye'min bağımsız kalmasını - dama doğrusu -
Ibağılmjsızliğinin elden gitmesinin değil, Türki
ye'nin bağımsız kalmasını sağlamak için alın-

ımış tedbirlerdir. Türkiye'nin buraya gelmiş ol-
ımasını da büyük bir memnuniyetle karşılıyo
rum. (A. P. sıralarımdan «Bravo*» sesleri, alkış
lar) 

Bu konuyu tamamlamadan önce, gerek Sa
yın Başbakanın, gerek Sayın Dışişleri Bakanı
nın ve gerekse Sayın Savumima Bakanının bir 
ifadeleri üzerinde duracağımı: 

«NATO ile ilgili olarak ilâve silahlanmaya 
ihtiyaç vardır. Ancak ulusal güvenliğimiz ve 
savunmamız açısından, yalmızıoa NATO'ya da
yanmamın. yeterli olmadığı görüşündeyiz.» Buma 
katılmamak mıümiküm değil. Yeterli olmadığını 
sıerd etmek kâfi değil. Yeterli haile gelmek içim 
ne tedbirler düşünüyorsunuz ? KEMO projesi di-
şmda bir para bütçemizde yoktur. İşte ben, bu
nun üzierimde duruyorum. REMO projesinin, 16 
milyar liranın takriben 6 milyar lirası Phant om
lara gidecektir; geriye 10 milyar lira kalıyor. 
10 milyar lira ile Silaih.li Kuvvetlerim kamyo
nundan tankıma kadar peik çok ihtiyacı vardır. 
ıSilâh meselesinde, milyarlar falan bir şey ifade 
etmiyor. 

Onun içindir ki; Türkiye'nin güvenliğimi 
sağlamada, dış politikayı vasıta olarak kullanıa-
•rak, Hükümet ne düşünüyor! Diplomasi bir bü
yük vasıtadır. Bu vasıtayı kullanarak ne düşü
nüyor1? Kemdi kaynaiklarından ne düşünüyor? 

Bir huisusun daha vuzuha kavuşması lâzım
dır: Saym Dışişleri Bakanı vermiş bulunduğu 
bir beyanatta, «Siyasî tercihimiz Biati dünyası-' 
ıdır» diyor. Burada söz konusu olan, NATO'nun 
'Türkiye'ye sağladığı güvenlik dışında kalabiille-
cejk güvenlik sorunlarına bir çözüm bulmaktır. 
NATO'nun dışımda kalabilecek güvenlik sorum
ları melerdir? Bunlara Hükümet olarak ne çö
züm. düşünüyorsunuz? Bu, biraz evvelki ortaya 
ıkaylduğum sorunun devamı olarak yöneltilmiş
tir. Yerli harp sanayii üzerinde fikirler, düşün
celer var. Ne zaman, nereye kadar gidilebilece
ğini de yine Hükümetin nazarı dikkatine sunu
yorum,. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bir ara 
rnıillî ordu münakaşaları da yapıldı. Bir süredir 
(bu münakaşalarım kesilmiş almaşımdan memnun 
olmamak mümkün değil. Ne değişmiştir? Yani 
Türkiye'nin ordusu daha evvel millî değildi de 
şimdi mi millî oldu? (A. P. sıralarından. «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Ne değişmiştir? Türkiye' 
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oi'n ordusu kurulduğu tarihten beri millîdir. O 
kadar millllîdir İdi, hiç bir ordu Türkiye'nin or
dusu gibi millî değiılidir. (A. P. sıralarından 
«•{Bravo» sesleri, alkışlar) Ve Türk Milletinin 
özüdür Türkiye'nin ordusu. 

Şimjdi arlkadaşlar, biliyorsunuz askerî m/ese-
lejler Meclislerde çjok konuşulmazdı. Meclislerim 
bu meseleleri konuşimaısı lâzımıdır ve 7 - 8 seme
dir bu meseileler konuşuluyor. Bunların konu-
şulmaisı lâzımıdır. Bir memleketin savummlasına 
'ayırdığı kaynaklar, eiğer oraya ayırmasa kalkın
masına ve solsyal meselelere gidecektir, öyle iisie 
bir denge kurmak lâzımdır ki, savunmalsını ve 
sosyal ve ekonomik kalkınmasını fevkalâde iyi 
giötürelbiürsiniz; ama burada sosyal ve ekono-
mjük kalkınmanın heyecanına kendinizi kaptırıp 
savunmlayı ihmia! edemezsiniz. 

Türkiye'nin ordularımın NATO kumandasın
da olduğu, NATO kumandasının dışında da bir-
taünım kuvvet meydana getiriılmjesıi münakaşala
rı da, yapıldı. Ümıidediyoruim ki, herkes anlamış-
tır ki, Türkiye'nin bütün orduları Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin emrindedir ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi işaret vermedikçe bu ordu 
kullanılamaz. Zaten Türk Anayasasına göre 
ikimıse emir verip bu orduları şurada burada 
kullanamaz. Bunlar bir muhayyel harp halinde 
cephelerin nasıl hareikete geçirileceğine dair 
biriakim düşüncelerdir; ama maalesef 35 mül-
yoın metrekare toprağı vermişiz üs diye, ondan 
sonra ordularımızı başikalarının emrine vermi
şiz, bize ne kalmış gibi münakaşalar yapılaıgel-
di. Sanıyorum ki, ordularımızın kendıi emrimiz
de olduğu hususunda da bugün tereddüt kalma-
ımıştır. Bu çeşit beyanlar yapılalgelmiştir. Artık 
elslki beyaınilar yapılmıyor, bunılaırdan memnuni
yet duylmıamıak mü'mjkün değil. 

ıŞıimdi 2 nıci konuya gelmek istiyorum. Bu 
'dış politikayı vaısıtıa olarak kullanarak Türkiye' 
inin kalkınmasına ne hizmetler getiriyorsunuz1? 

sürimez, seraba düşmeyelim. Dış ülkelerdeki iş
lilerimizin büyük teşvikler neticesinde Türki
ye'ye gönderdikleri senede 1 milyar dolara ve 
biriken 2,5 milyar dolara bakıp ihracat tembel
liğine Türkiye girdiği takdirde ve ekonomisini 
ihracat yapamaz hale Türkiye getirdiği takdir
de, o zaımian yinıe aynı noktaya varırız. O nokta 
da, iktisadî büyümelsiiıni, egemenliğini ve bağım
sızlığını tam, koruyanalk sağlanabilen bir Tür-
(kiye oilalmayiz, oraya varmamak lâzım. Bunun 
üzerine gayet önemle işaret ediyorum. 

ıNihaiyet planlı döneme girdikten sonra planı 
finanislmanı Türkiye konısıorsiyoımu tarafından 
Ikarşılamageidi. Buna ilâveten senede 40 milyon 
dolar civarına kadar inmiş bir Amerikan ikti
sadî yardımı meselenin içine girdi. Planlımızın, 
(kalkınma hamlemizin finansmanı için birçok 
kaynaklara başvurulmuştur. Aksu Kâğıit Fab
rikası Japonya'dan alınmış bir kredi ile Gire
sun'da yapılmıştır. Samsun'da Bakır Fabrikası 
30,5 rajilllyon dolarlık Amerika'dan alınmış bir 
kredi ile yapılmıştır, 40 sene vadeli ve % 1 fa
izli. Dalamam Kâğıt Fabrikası Fransızlardan 
alınmış bir kredi ile yapılmıştır. Seydişehir Alü
minyum, Fabrikası Sovyetler Birliğinden alın
mış bir kredi ile yapılmıştır. Başka bir fabrika 
İtalyanlardan alınmış bir kredi ile Bursa'da ya
pılmıştır. Mersin Gübne Fabrikası Kuveyt'ten 
lalınmış bir kredi ile yapılmıştır. 

(Binaenaleyh; Japonya'dan Kuveyt'e, Ku-
vieyt'ten Birleşik Amerika'ya, Birleşik Amerika -
dan İngiltere'ye ve dünyanın çeşitli ülkelerin
den imjkân aktarmak suretiyle bu teslisler mey
dana getirilmiştir. Binaenaleyh, çok yönlü, den
geli yabancı sermayeye gideceğiz. Zaten Tür-
<kiye oraya gitmiş, yelt'er ki, yabancı sermayeyi 
ürkütmeyin. 

Burada yabancı sermaye çoîk münakaşa edil
di. Türkiye'ye gelmiş bulunan yabancı sermaye -
niiın yekûnu 500 milyon dolar. Bunun 350 mil
yon doları petrol saihaisına gelmiş. Türkiye'de 
10 - 12 senedir yapılmakta olan yabancı serma
ye münakaşaları Türkiye'de güvensizlik uyan
dırmış, yabancı sermayeye karşı. 

Arkadaşlar para bu, hiç kimse parasını geti
rip riskli bir yere atmaz. Yabancı sermayeyi s!ö-
mürii aleti sayıyorsanız, emperyalizmim aleti sa
yıyorsanız ve bir gün yabancı sermayenin geti
renin elinden alınması ihtimali varsa yani haik-

Arkaldaşlaır, Tüı'kiye uzun seneler tediye 
muvazenesini denkleşıtıirememiş bir ülke olarak 
dışarıdan yardım almıştır. Bu yardımların bir 
(kısımını günlük ihtiyaçlarını karşılamada kül
li alınmıştır. Yani ordusuna giyecek almıştır yar
dım, içerisinde, ordusuna ayakkabı almıştır yar
dımın içerisinde, donıyağına kadar almıştır. Şiim-
di Türkiye fevkalâde mesut bir noktaya geldi. 
Yalnız bu nokta uzun sünmez. Yani bu iş uzun 
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şlnaıs'lığmıza itimat yoksa veya o tereddüdü 
uyamdırıyorsajnız o takdirde yabancı sermaye 
niye gelişin Türkiye'ye? 

Türkiye yabancı sermaye gelen bir ülke de-
ğıiıklir. Yani böyle üç - beş kalemi yabancı ser
maye gelmiş bunları yabancı sermaye falan 
saymak mürmkün değildir. Cem'an, 150 - 200 
milyon dolar civarında yabancı sermaye gelmiş, 
(bunlar bir rakam değil. Onun için Türkiye ya
bancı sermayeden faydalammak istiyorsa evve
lâ güven verecek, ama kemdi hür teşebbüsüne 
aracı, ktenidi hür teşebbüsünü sömürü düzeninin 
aletti sayan bir zihniyetin Türkiye'ye yabancı 
stermı-aye getirebileceğini sanmak mümkün de
ğildir. (.A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar)* 

Değerli arkadaş] arım, Ortak Pazar ile ilgili 
bir iki mtilâhazaımı arz edeceğim. Sayın Başba
kan buradan ifade buyurdular ve elimde gazete 
kupürü vıaa\» Türkiye AET'den revizyon iste
ğimde bulunıımayacak.» Gazetenin başlığı bu. Bu 
gazetenin baş muharriri ertesi günkü 26 Hazi
ran tarihli başmakalesinde bunun gerekçesini 
veriyor ve bunu savunuyor." Aşağı - yukacı de
diği ş'ey şu; mieğer kait'mja protokolde öyle hü
kümler varmış ki, Türkiye'min revizyon talep
lerini karşılayalbiHirmiiş. Yani katıma protokolde 
öyle esneklikler varmış ki, bir revizyon yapma
dan revizyon ihtiyacını karşılayabilirmiş. 

Değerli milletvekilleri, bütçenin görüşülmesi 
sırasında da, Hükümet programının görüşülme
si sırasında da söyledim. Katıma protokolde dü
zeltime yapılmasını taielbejtmeikte şaşılacak bir 
şey yok. O günkü Hükümet uzun uzun müzia-
kereler yapmış onaya kadar getirebilmiş. 
O günkü şartlar içerisinde onları sağ-
layalbilmiiş. Siz daha iyisini sağlayalbiilirsemiz 
buyurun sağlayım. (A. P. • sıralarımdan. «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Ama dedim, ki; Türkiye'de her 
ıgelen Hükümet katma protokol düzenloyeeeğiz 
diye bu ülkelerin karşısına giderse, korkanım 
bizi ciddî telâkki etmezler. Nihayet Türkiye bu j 

gün Ortak Pazarın üyesi oimaısa ne olacak? İt
halâtının yüzde ellisini zaten Ortak Pazar nıeım-
leketlerimden yapmaya mecburdur Türkiye... 
Birşey ailmayaealk mısınız'? Alacaksınız. Nere
den a.laieaksıni'z ? En yakın ülkeler oraları, en 
rantajbl ekonomi işleten oraları. Oradan alıyor
sunuz zaten ve ihracatınızın hemen hemen yüz

de elliye yaikınını o ülkelere yapıyorsunuz. O 
ülkelerin ticaret hacmi 150 milyar dolar. Tür
kiye'nin tüm tiearet haemji 4 milyar dolar. Simi
di petirolle beraber 5 milyar dolar. Yami ticaret 
hacimlerinin otuzda biridir. Onun içindir ki, ha
kikaten ne istediğimizi iyi bilmeye ve istediği
mizi ne ölçüde koparabileceğimizi iyi bilmeye 
ve kesin tavırlar takınmaya mecburuz. Türki
ye'ye bir tek kuruş kazandırmıanım biz taraf İmi
yiz; ama bir tek kuruşu beş senede kaaandırır-
samız kaybettirdiğiniz çok daha fazla olur. 

Ben birşey söylemek istemiyorum, ama sa
dece bundan dört ay evvel revizyon isteğiyle çı-
lkan ve bunu Hükümet programına koyan Hü
kümetin bugün revizyondan vazgeçmiş olduğu
nu ifade etmiş olmasını kaydetmek istiyorum, 
Hükümet pr'ograanı şöyle diyor: 

«Öte yandan AET ile olan ilişkilerin esas; 
aniaşjmlalar doğrultusunda yürütülmesine de
vam edilmekle birlikte, geniş dönemi koşulları
nı düzenleyen protokoller yeniden ele alınacak, 
toplumun ortaklık dışı ilişki kurduğu diğer ül
kelerin santiarı ve bu ülkelere uygulamam re
jimler gözönünde bulundurularak Türkiye'ye 
en uygun şartlarım sağlanıması için gerekenler 
yapılacalktır» deniliyor ki, «Gerekenleri yap
tık, sağlay almıyoruz» Bumdan ibarettir denen, 
Yani simidi revizyon isteğimden vazgeçtik de
mek, «Gerekenleri yaptılk, sağlayaımryoıruz» de
mektir. Demek ki, o şartları sağlayanlar baya
ğı iyi şartlar sağlamışlar Türkiye için. (A. P. 
sıralarından «'Bravo» sesleri, .alkışlar) 

Simidi eSkomomik ilişkiler mıeseilesimde OEÖD' 
dem Sayım Hükümet Başkanının bu kürsüden 
hiç bahsetmemesini hayretle karşıladım,. OECD, 
aslında Türikîye, İran, Pakistan aıraısında 1964 
senesinde üç memleketin sadece «Biriz, berabe
riz, kardeşiz» demekten bir şey çıkmadığını gö
rerek, ayrılamıayacaık şekilde bağlanmak için 
ekonomik ilişkileri güçlendirmenin gereğine 
inanılarak atılmış bir adımdır. Doğrudur. Aıma 
bugünün pazarı olmayabilir. Yarının paızao 
olacaktır. Bölgede 100 milyon nüfus vardır ve 
bu 100 milyon nüfus Müslümandır. Ayrıca bir
birleriyle 'karayolu, hava yoluyle bağlanmaları 
çok kolaydır; yanyana üç memı/lekettir. Arala
rında tarihî ihtilâflar yoktur. Arala/rmdıa ge
nellikle husumetler yaktur. Aralarında çekemie-
mezli'kler olmaımiası lâzımgelir ve CENTO'ya da 
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üyedirler. Bu üç ülkenin iktisadî münasclbetile-
riiiıi ge^işitirm^lerinde çok büyük faydalar mü
lâhaza edilmiştir. Amla diyecefesıiniz ki, bu üç 
ülkemin yetiştirdiği de aynı ithali ettiği de aynı 
Yani birbirlerine pazar olacak durumları yok 
şimdilik. Ama hu halde dahi birçok ekonomik 
oimikânlar vardır. Bugün dünya ticareti içleni
şinde birçok hususlar oluyor. Bir nisemlefcet 
kiendi yetiştirdiğimi başka bir ülkeye satıyor; 
baş^ka bir ülkeden daha münasip şartia.da bir-
şey bulursa onu ikame etımcik için - belki stan
dardı daha düşüktür - onu alıp ku'llamaıbiliyor. 
Bu ticaretin usûlleri anasına girmiştir. Üç mem
leket araısmdaiki ticari münaısebeitleri geliştirıme-
nin bir kenarda kalımaması gerekecektir. Türfk 
Dış Bolitilkalsmın bu yöridelki hizırnletiııi ihjm;al et
memesi gereğine imanııyor-uım. 

•Değerli rnilleitveikilleri, dedim ki, 45 milyar 
dolar para var. Petrol parlası. Suudi Araıhisitam, 
Kuveyt, İran, bu bölgede. Yani yüzıen para bu, 
başılboş, para, Yani başıboş dediğim, nereye gi
deceği nereye konacağı belli olmayan para, 
Bankada,n başka bir yere komamaz, yapacağı 
'birşey yo!k. 

ıBu pazarlara çıkalım, çıkalım bu pazarlara. 
İşte burada önemli bir mesele başlıyor. Ne sa
tacaksınız bu pazarlara? Ne? Yani geme burada 
düşünmek lâzımdır ki, o ülkeler de 'başka bir 
yerden yarı palhaisına alabildikleri bir malı siz
den iki mislime almazlar. Yani bir dolara ala
bildiği bir malı sizden iki dolara almaz. E, siz 
onu bir dolara satsanız aradaki farka dayana-
mazsımız. İşte buradan geliyor rekabet gücü olan 
•endüstrileşmeye. Rekabet gücü olan bir endüst
riyi kurabilirseniz o zaman bu pazarlar sizin 
ayağınıza ,gelir, siz de oraya, gidensiniz. Onlara 
.satacak bir şeyiniz olur. Yani biz bu 45 milyar 
dolan ıgörüyoruz da başkaları görmüyor mu? 
Bu pazarlara Japonya, bu pazarlara Kızıl Çin, 
Ibu pazarlara Hindistan, hu pazarlara Amerika, 
İngiltere, Almanya hepsi girmiş. Bunları dosta
ne konuştuğumuz zıaman, «Bay hay alalımı, siizdem 
alalım ama dünya fiyatlarından» diyorlar. Dün
ya fiyatlarına satmam diyemezsiniz. Öyle ise- ge
lin dünya fiyatlarına mal satan bir endüstri ku
run Türkiye'de. Yani rantalbl olmayan, rekabet 
gücü olmayan'bir endüstriyi kurduğunuz tak
dirde Türkiye'nin ızatem Ikılt 'kanaat olan (kaynak
larını da tüketirsiniz. Türkiye'nin dış ülkelere 

mal satabilmesi ancak rekabet gücü olan bir 
endüstriyi kurmasına bağlıdır. 

ISiyalh Afrika : Evet, siyah Afrika'da milyon
larca müslüman memleketi var. Bize de çok 
'bağlı imlsanlardır. Hakikaten beyaz Avrupa'lı 
bunları senelerice müstemleke aihalisi olarak is
tismar ettiği iıçin, 'beyaz Avrupa'lıdan nefret 
eden bu insanların müslüman olan Türklere kar
şı sevgileri, muhabbetleri, saygıları da vardır. 
Ama o pazarlara gidebilmek için gene sataca
ğınız bir şey olmalı. Hizmet götüreceksiniz ar
kadaşlar. Do'ktoranuz yok gönderecek, Libya. 
ma'stanelerine. Keşke olsa. Afganistan'a göndere
cek doktorunuz yok. Keşke olsa. 16 bin doktoru 
olan Türkiye'nin doktorunu 50 bine yüz bine 
çıkarmadıktan sonra ne gönderce eksimiz ? Gelin 
evvelâ (bizim başka ülkelere hizmet ve ticaret, 
yani daiha doğrusu mal ve hizmet ihraç -edebil-
mıemiz için, mal ve hizmeti çoğaltalım. Bu onun 
tek yolu; ikinci Ibir yolu yok. Planlı, hızlı, istik
rar içerisinde devamlı dengeli bir kalkınma ile 
olur bunlar ancak, hiç başka bir yolu yok. Gö
receksiniz istikrar içerisinde, derigeli bir kalkın
ma % 6,5 - 7 'Civarında bir kalkınma hızı ile 12 
sene zarfında Türkiye gelirini dört misli katlar. 
Yani İİ2 sene zarfında bir misli değil dört misli 
kâtlar mürekkep faiz hesabı ile yapın hesabını, 
o çıkar. 

iŞimdi, bu ülkelerle ilişki kurabilmek plato
nik olmaz. Alacağın bir şey olmalı, satacağın bir 
şey olmalı. Alacağın bir şey yoksa, satacağın bir 
şey yoksa bütün dünya ile ilişki kursanız, (bu
mun Türkiye'ye hiçbir faydası olmaz. Öyle ise 
ıgelin Türkiiye^nin evvelâ üretim hacmini artıra
lım, ama Türkiye'yi hür (bir ülke tutarak. Ba
kınız hür ve demokratik bir ülke değilseniz. Av
rupa camiası sizi içine almıyor. Sayın Başba
kan burada şikâyetlerde bulundu. Gerçi ara re
jim var işte o.. Ara rejim tabirini bir kısım ha
tipler kullanıyor, biz ona olağanüstü dönem 
diyoruz, 'biraz da olağan dışı dönem diyoruz. 
Kendimiz de o işin hedefinde olduğumuz için 
ne desek hazan yanlış da anlaşılabiliyor; ama 
!bir .gerçeği ne olunsa olsun, ben söyledim diye 
gerçek saymak gerekmez. Eğer hu bir gerçekse 
herkes sonunda o noktaya gelir, gelmez. Ama bu 
dönemin de Sorumluluğunu alacak orta yerde 
Hıiç kimse yok. Bazan o onun üstüne atıyor, 
o onun üstüne atıyor, o onun üstüne atıyor ya, 
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aslında bunun sorumluluğu bunalımın faturası
dır. Bunun sorumluluğunu kimse üstüne almaz, 
o ıgünkü hükümetin Başbakanı, beni bu hükü
mete başbakan yaptılar, git partilerle temas et 
dediler. Ondan sonra istediğim adamı içinizden 
alacağım, benim icraatımdan siz sorumlu olma
yacaksınız, her icraatımı teker teker getireceğim 
ve kalbul ederseniz geçireceğim, kabul etmezse
niz geçirmeyeceğini. E., yasa organına gelmeyen 
icraat ne olacak? Onu (ben yapacağım, onun 
'sorumluluğunu kim deruhte edecek? Zaten 
iş karışınca, yapacağım, onun sorumluluğunu 
kim deruhte edecek? Zaten iş karışınca, talbiî ki 
neticesi de karışık olacak. Yani kaidelerin dı
şına çıktınız mı, burada gelip ben vardım, sen 
yoktun falan diye söylemek çok kolay. O gün
lerin içinden geçtik geliyoruz (A. P. sıralarından 
alkışlar.) Allah'a şükür ki, bulgun şu münaka
şalar şu çatının altında büyük bir rahatlıkla: 
yapılıyor ve bunu Türkiye'nin ilerisi için fev
kalâde iyi bir işaret saymak lâzımdır. Önemli 
olan bu 'büyük müessesenin devamlılığıdır. 

Değerli milletvekilleri, Ortak Pazar mesele
sinde ben Sayın Başbakan gilbi düşünmüyorum, 
kendisinden farklı düşünüyorum. Ortak Pazar 
meselesi bizim için bir siyasî mesele değil, bir 
iktilsadî meseledir. Avrupa için de bir iktisadî 
mesele idi, iktisadî meselenin sonunda bir si
yasî entelgrasyona gidebilir mi, .gidemez mi me
sel esiydi. Hudutları kaldırdıktan sonra, paraları 
ibirleştirdikteın sonra, endüstride ahenjgi sağla
dıktan sonra ayrı ayrı devletleri olmuş, ayrı ayrı 
milletler, hiç kimse millet olmaktan vazgeçmez, 
bir supranasyonal idareye hiç kimsenin Avru-
pada razı olması mümkün değildir. Belçika gi
bi bir memlekette flaman - valon kavgası ya
pılırken, Fransa ile, Almanya ile bir millet ola
lım diye, bir araya gelmeleri mümkün değildir. 
Bunlar, birtakım Avrupa hayalcilerinin ütopik 
düşünceleridir. Ama ondan evel Ortak Pazar bi
zim için bir kamçıdır. 22 sene zarfında çağdaş 
uygarlık seviyesi denen bu çizigiye ulaşacaksı
nız, yani buradan karşı duvara kadar 22 daki
kada koşacaksınız veya 2 saniyede koşacaksınız. 
Eğer 'bunu koşmazsanız yarışı kybedersiniz bu 
ibizim için kendimizi, kendi üretim seviyemizi, 
kendi hizmet seviyemizi, kendi eğitim sevye-
Imizi kendi enfrasıtrüktürümüzü, kendi umarımızı, 
kendi refahımızı Avrupa seviyesin? çıkarabil
mek için bir zorlamadır. 

Binaenaleyh, bu hususu böyle anlamak lâ
zımdır ve önemli meselesi de zaten budur. Yok
sa Türkiye'nin Batı Camiası içinde bir siyasî 
kaynaşmaya dahil olması meselesi değildir. Tür
kiye, Batı Camiasının ülke bakımından en büyük 
nüfus bakımından beşinci büyük memleketi olup 
kabuğu kaşınmamış potansiyele sahiptir. 

Onun içindir ki, Türkiye'nin .kalkınmasında 
bir itici kuvvettir Ortak Pazar ve Ortak Paza
rın en çok Türkiye'ye faydası vardır, başkaları
na da faydası olacaktır, başkalarına faydası 
olmazsa ısizi oraya koymazlar zaten. Ama en çok 
bize faydası vardır, Türkiye gayret sarfetmeli-
dir, bu önümüzdeki yılları boşu boşuna geçirme
meliyiz, bu gayretinin hedefi de Ortak-Pazarın 
tam üyesi olabilecek sekilide kalkınma hamlesini 
yürütmek olmalıdır. İşte bu hususta da Türki
ye'nin birtakım şeyleri düşünmesi, taşınması ge
rekiyor. 

Bir hususa daha temas edeceğim, bu da 
'Türk - Amerikan, Türk - Sovyet ilişkileri mese
leleridir. Büyük devletler bir realitedir arkadaş
lar. Aslında büyük devletleri ister siz yok sayın 
ama onlar yok olacak değildir, vardır ve bir 
realitedir. Ne bağımsızlığın zamanıdır, ne şu
dur, ne budur ama bunlara olan siyasetinizi 
Ihanjgi ölçüler içinde yürüteceksiniz? 

Birleşik Amerika Dışişleri Bakan yardım
cısı Joseph Sisko'nun bir beyanatını burada 
okumak istiyorum. «Türk Amerikan ilişkileri 
değişen Atlantik münasebetlerine göre ayarlan
malı midir? Nasıl sualine, buna kesin bir cevap 
verilemez. Tarif olarak üzerinde önemle duru
lan hiçbir ilişki sabit değildir ve zamanla de
ğişir. Gelecek yıllarda Türk - Amerikan ilişki
lerinin ne şekilde tezahür göstereceğini kestir
mek güçtür. Çünkü, günün önemli konularının 
ne olacağını ayrıntılı şekilde bilemeyiz veyahut 
ortak menfaatlerimizin neleri gerektireceğini 
tahmin edemeyiz. Bunlara karşılık ilişkilerimi
zin temel çerçevesi ve sağlam kuruluşunun aynı 
.kalacağını tahmin edebiliriz.» Bu beyanat 
8 Mart 1974 tarihli .gazetelerde çıkmıştır. Bu 
beyanatın esprisinde biz kadim dostumuzdur 
Türkiye, Türkiye ile bizim münasebetlerimiz 
fevkalâde muntazamdır, düzgündür gibi her za
man söylene 'gelen sözlerin dışında ne olacağı 
kestirilemez gibi bir müphemiyet olduğu için 
Hükümetin nazarı dikkatine sunuyor, Türk Ame-
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rikau ilişkileri hem Amerika için fevkalâde de
ğerlidir, hem Türkiye için fevkalâde değerlidir. 
Zaten birlisi için değerli, öbürü için değersiz ol
sa, bu ilişkilerin sağlamlığı söz konusu olmaz. 

Türkiye Sovyetler Birliği ilişkilerine gelin
ce: .Sovyet'ler Birliği bizim en büyük komşaımuz-
dıır ve bir süper devlettir. Bir süper devlet kom
şu ile iyi münasebetler tesisinde zorluklar ola
gelmiştir. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana 
da olagelmiştir. Nitekim 19415 senesinde Sıovyet
ler Birliği ıgelip «Ademi tecavüz paktını artık 
ortadan kaldırıyorum, karşılıklı güvenlik kalkı
yor» demiş, boğazlar üzerinde ve Türkiye'nin 
üç vilâyeti üzerinde taleplerde bulunmuştur. Bu 
talepler, Türkiye ile Sovyetler Birliğinin mü
nasebetlerini 20 sene inkıtaya uğratmıştır. 

ISovyetler Birliği Dünya'ya açılıyor. Bu açıl
mada biz iyi komşuluk münasebetlerini geliştir
mek için karşılıklı münasebetlerimizi geliıştir-
miişizdir. Bugün Türkiye'de 7 - 8 tane büyük 
sınaî tesis (Sovyetler Birliğinden sağlanmış 500 
milyon doları aşan bil* kredi ile yapılmaktadır. 
Bunların birkaç tanesi hizmete girmiş ve 2715 mil
yon dolar tutacak olan iskenderun tesisi önü
müzdeki günlerde hizmete girecektir, ikinci ve 
ondan sonra da üçüncü kademesi gelecektir. 

ISovyetler Birliği ile münasebetlerimizin ga
yet gerçekçi, yaipabileceğimiz kadarını yapmak 
Suretiyle ve ülkemizin toprak bütünlüğüne, her 
iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğüne, İçiş
lerine karışmamaya, karşılıklı saygıya ve itima
da dayanan bir şekilde yürütülmesinde ülke 
için faydalar vardır. Sovyetler Birliği bugün 
Birleşik Amerika ile iyi münasebetlerin içine 
Igirerken, dün Birleişik Amerika ile Türkiye'ınin 
müşterek tesisler Türkiye'de bulundurmasından 
fevkalâde büyük huylanmaların içerisindeydi. 
Fevkalâde büyük tedinginlerin içerisindeydi; 
ama bizim taarruz eden bir ülke değil, kendimi
zi savunan bir ülke olduğumuz üzerindeki itina
mız görüldü sanıyorum; ama bütün bunlarla 
beraber bu münasebetler iyi bir şekilde başlatıl
mıştır, dostane 'geliştirilmesinde faydalar var
dır. 

Şimdi konuşmamın bu bölümünde Yunan me
selesine ,geliyorum: Değerli milletvekilleri, Yu
nan melselesi sadece bir kıta sahanlığı meselesi 
değildir. Kıta sahanlığı meselesi Yunan mesele
sinin, yani Türkiye için arz ettiği durumlardan 
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biridir ve kıta sahanlığı meselesi yeni aktüel 
hale gelmiştir. 

Şunu açıklıkla ifade edelim: Eğer bir ülke 
ile komşu iseniz o ülke ile gayet tabiî ki zaman 
zaman problemleriniz olacaktır. Bir problem 
olunca hemen karşılıklı silâha davranılmaz. Ama 
egemenlik ve hakların gaslbı gibi durumlar hasıl 
olursa, silâh zaten kaçınılmazdır. Binaenaleyh, 
siz ne kadar barışçıyız, sulhçuyuz ve saire de
seniz karşınızdaki; iyi, bunlar barışiçıymıiş üstle
rine vardıkça birşey alabilirim diyorsa, böyle 
barışçılık olmaz. Yani, faturası bir taraf tara
fından ödenen 'barışçılık olmaz. 

Türk - Yunan meselesinde Sayın Feyzioğlu 
/gayet güzel ifade ettiler. Bu zamana kadar biz 
hep veren olduk. Girit'i veren Türkiye, Make
donya'yı veren Türikye, Garbî Trakya'yı veren 
Türkiye, Adaları veren Türkiye, nerede ise Kıb
rıs'ı veren Türkiye olmak üzere iken, uçundan 
tutabildik. (Sıkı da tutabildik, sıkı da tutmaya 
devam edeceğiz. 

Binaenaleyh, ben evvelâ Kıbrıs meselesin
den başlayacağım ve üzüntü ile ifade edeyim, 
benim için sürpriz değildir, Başpiskopos Maka-
rioS 1 Temmuzda bir beyanat veriyor. Bu be
yanat ile Başpiskopos- Adadaki bütün yabancı 
kuvvetlerin oradan gitmesini istiyor. Bu çok en
teresan bir römarktır. Daha önce de böyle baş
lamıştır, yani, 19ı63'te başlayan kriz de böyle 
başlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümeti huzurunuz
da uyarıyorum. Kıbrıs meselesi sadece Kıbrıs' 
ta başlayıp, Kıbrıs'ta biten bir mesele değil, 
Türk - Yunan meselesidir. İhtilâfın birinci gü
nünden sonuncu gününe kadar da öyle tutulmuş
tur. Zaten Makarlos'un herhangi bir hareketi 
ertesi gün Türk - Yunan meselesi haline gelir. 

ıŞimdi Hükümeti ne bakımdan ikaz ediyo
rum. Üzüntü ile ifade edeyim ki, bugün Adada 
20 bin millî îmurafız, 10 bine yakın Yunan as
kerî, bir miktar polis ve bir mikar da milis 
kuvveti Rumların elinde mevcuttur. 8'e yakın 
halva. meydanı, radar, top ve saire birtakım, harp 
alet ve vasıtaları da mevcuttur. Aslında 1967'de 
ıbiz bunların büyük bir kısmını, yani bilhassa 
Yunan askerini tümüyle çıkarmıştık, silâhları 
ile de çıkarmıştık. Anlaşılıyor ki, yeniden sız
malar vaki olmuş. (C. H. P. sıralarından, «4 
ayda» sesi). 
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4 ay meselesi değil, zamanını söylemedim. 
Ne kadar nezaketle konuşmaya çalışıyorum, is
ter 4 ayda olsun, isterse 4 sene olsun, bir ger
çek var orada. Yarın mesele çıkarsa hep göğüsle
mek mecburiyetindeyiz. Yani, siz gidin biz yo
kuz demeyiz. 

[Burada önemli olan mesele şudur; Kıfbrıs 
Türkiye'nin hem izzetinefsidir, hem vazgeçe
meyeceği tarihî haklar burada yatar. Tarih 
haklarının yanında izzetinefsidir, üzerinde ısrar
la duruyorum. 

iKıhms'la bir emrivakiye getirmek istenilmiş
tir, Türkiye. Kıbrıs meselesi demek, Ibir emri
vakiye gelmeme meselesi demektir. Bir emriva-
kiye gelmemek için neler yarpmak lâzım? Çok 
dikkatli olunmasını mutlak manada telkin edi
yorum. Türkiye ne zaman içinde istikrarsızlığa 
girerse, devletin kudretini bir kenara, hesalba 
katmayanların veya Türkiye'nin o istikrarsızlık 
anında dalhi bir dış tehlike millî menfaatlerin 
gereği olduğu görülünce Parlamentosuyle, tüm 
milletiyle herşeyi bir kenara atıp, bütün çekiş
melerini 'bir kenara atıp beraberce dış tehlike
yi göğüslemede bu zamana kadar göstermiş 
(bulunduğu vatanperverliği yanlış hesaplayabi
lirler. Yanlış hesaplayanların başına dert açılır, 
ama zarar da. görülür. O itibarla Kılbri'sla ilgili 
ısrar ile telkinde bulunuyorum, Ibazı tavsiyelerim 
de olacaktır. Önemli olan Kıbrıs'ta gayet tabiî 
ki sulh ve sükûna kavuşmak, bir Kıbrıs mese
lesini sulıhçü bir yoldan giderek ıbir solüsyona 
'bağlamaktır. A'mıa bu solüsyona ne zaman ve na
sıl bağlanır? 500 binlik Kıbrıs nüfusunun 350 
bini Rum, 150 bini Türk ve Türkler 73 yerde 
•oturuyor. Oturdukları yerler adanın bir tarafı 
değil, çeşitli yerlere yerleşmişler. Anklavlar 
halinde, hatta bir kısmının dünya ile alâkası 
yiok, sadece oturuyor oturduğu yerde. 

Kıbrıs'ta Rum kesiminin yıllık miliî geliri 
adam hasma 1 200 dolar, bizim kesimde 400 do
lar ve bizim bir mücahit teşkilâtımız, yani Kıb-
rıs'ın bir mücahit teşkilâtı vardı; bu mücahit 
teşkilâtının yekûnu da bulgun Rumların asker
lerinin veısairesinin onda biri kadar. 

Kısrıs'ta bir fiilî durum mevcuttur. Fiilî 
durum şudur. Makarios Anayasayı ihlâl etmiş, 
bir kenara atmış; uzunca bir süre Makarios'u 
o çizgiye getirmeye çalışmışız, getirememişiz; 
bir fiilî durum da biz koymuşuzdur orta yere. 

Bir Türk yönetimi mevcuttur. Binaenaleyh bu
gün Kılbrıs'lı vatandaş, Kıbrıs'lı soydaşımız ken
di kendisini yönetmektedir. Polisi kendisinindir, 
.mahkemesi kendisinindir, tapusu kendisinindir, 
her şey kendisinindir. Evvelâ bu yönetimin işi 
işlemesi lâzım. Rumlar 'bizim yönetimimizin içi
ne, bizim oradaki önde gelen lider kadrosunun 
içine de fesat sokmakta gayet mahirdirler. Bu 
yönetimin, mutlak manada iyi işlemesi ve ora
daki soydaşımızı memnun etmesi lâzım. Yani, 
[bürokrasinin içine boğulan bir yönetim değil, 
Ibir cihat yönetimi olarak iyi işlemesi lâzım ve 
'bugün biz, asgariden fiilî durumu muhafaza 
edebilmeliyiz Kıbrıs'ta, 'Kendi kendini yöneten 
150 bin Türk.. 

Şimdi, solüsyon ne olacaktır ? 
[Solüsyon aranıyor. Kolay bir solüsyon de

ğil, iç içe girmiş nasıl ıbir solüsyon çıkaracak
sınız? Solüsyon mutlaka bizim oraki cemaatimi
zi, topluluğumıuzu azınlık durumuna düşürme
yen bir solüsyon olmalıdır. Solüsyon, mutlaka 
bizim cemaatimizin teminat içinde olmasını sağ
layan Ibir solüsyon olmalıdır. Yani Türkiye mut
laka göz kulak olmaya devanı etmelidir. Solüs
yon mutlaka oradaki askerimizi muhafaza eden bir 
solüsyon olmalıdır. Başka türlü teminat işlemez. 
Üzüntü i e ifade edelim, 150 bin Türk'ün oturduğu 
sahalara girebilecek bir sahil kapısı da yoktur. 
ISaint Hillarion Kalesi ile Girne limanı arasında 
1,15 kilometrelik bir mesafe, Saint Hillarion 
Kalesi bizim elimizde, daha doğrusu bizim soy
daşlarımızın elinde, Girne iskelesi Rumların elin
dedir. Türkiye'ınin tek en yakın yeri orasıdır. 
Öyle -Ibir durum da hâsıl olmuştur. Maalesef çok 
kötü bir durum ortaya çıkmış, zaman içerisinde 
Ibir hayli izale edilmiş ve Türk yönetimine.kadar 
gelinebilmiştir. 

ıŞ'iimdi biz toplumlar arasında bir müzakere 
haşlatırken, asgariden Türk Cemaatinin yeniden 
'bir saldırıya mâruz kalmaması ve iki cemaatı bir 
arada yaşayacak olan kendileridir), bir arada 
yaşamanın şartlarını kendileri bir arasın bulsun
lar, acaba ne bulibilirler diye bu meseleye adım 
atmışızjdır. Bu müzakereler, kısa zamanda bit
mesi şayanı arzu, bitmeyebilir. Bitmemesi ha
linde mutlaka, bitmeyeceği düşünülerek tedbir 
alınması lâzımdır. (Ne tedbir lâzımdır? Evvelâ, 
Yunan meselesi şayet şu veya bu şekilde müza
kere masasına gelirse, önemli meselelerden biri-
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si de oradaki kuvvetleridir.^ Hakları yoktur ora
ya kuvvet götürüp koymaya. 

İkinci meselle, Kıbrıs'ta muhaceret var. Ge
çen sene 1 500'e yakın vatandaşımız Avulstral-
ya"ya ve İngiltere'ye gitmiştir. Oradaki nüfusu
muzu mıulhalfaza etmeye mecburuz. Vatan, Vatan 
yapmak kolay değil. Hakikateın fevkalâde zor 
şartlar altında Kıbrıs'taki soydaşlarımız, fev
kalâde zor şartlar altında milletlerinin büyük
lüğünü orada ispatlamışlardır; kahramanca 
kenjdilermıi savunmuşiardır. Ezaya cefaya mâ-
iruz kailmışlair yılımaımışlardır. Öldürülmüşlerdir, 
İh er türlü eziyete mâruz kalmışlardır; ama yıl
mamışlardır. O bayrak orada dikili durmalı, o 
meşale orada dikili durmalı ve o alev yanmalı
dır. 

IKıbrısfta işsizlik: Kıbrıs'ta kol kuvvetiyle 
çalışan kimse işsiz değil, Pazar günü dahi iş 
var. Yalınız, okumuş Türk çocukları işsiz. 6O0 
'Türk çocuğu bulgun işsizdir; bizim üniversite
lerimizden, Londra'dan vesaireden, dalha çok 
bizim üniversitelerimizden .mezun olmuş Türk 
çocukları işsizdir. Bu 'bir istikrarsızlık sebebi 
olabilir. 

Bunun yanında işaret etmek istediğim bir 
iki nokta da şudur : 

Yunanlılar Kıbrıs'ta çeşitli müşterek tesis
ler yapıyorlar, biz de yapmalıyız. Bunlara 
adim atmıştık; ama bu adımların ihya edillnıe-
ısi lazım gelliği kanaatindeyim, onun için söy
lüyorum bunları. Çeşitli müşterek tesisler; ban
kalar kurdular, birçok şeyler açtılar, sınaî 
teisisler yaptılar, biz de aynı şeyleri yapmalı
yız. Bizim bir tek bankatnız var. Kıbrıs'ım, i'k-
itisaden güçlenmesi için bir özel plana ihtiyacı 
vardır. Bu özel planm çalışmaları yapılmıştır, 
ikıismen de tatbik edilmiştir; aıma bunun ihya 
edilmedi laaım geliyor. Kıbrıs'taki Türk varlı
ğını mutlaka güçlü, Kıbrıs'ı vatan yapmaya 
azimli ve ilktisaden öbür tarafa muhtaç olmaız 
durumda tutmak ve şemsiyemizi iyi hisSelttir-
imemiz lazım <gelecıelktir. 

Bir diğer konu da şudur : Kıbrıs'ta tnlgiliz-
lerln tesisleri var. Bu tesislerim Makarios'a 
devri hali Türkiye .için fevkalâde zararlıdır. 
Bu konuşmalar, dünya basınında zaman zaman 
yer alıyor, bu hususta da Hükümetin dilklkatli 
-olması gerekeceği kanaatindeyim. 
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Kıbrıs'ta memurlar, öğretlmenlere, mutlaka 
(hakikaten Türk yönetimini yürütebilecek bir 
(şekilde bir şevk daima verile gelmelidir. Kıb
rıs, mutlaka çolk yakm br alâlkayı Hükümeti-
ımiizden bekler. 

Kıibrıs Rumlarının tatbik ettiği bir akritas 
planı var. Bu planm hedelfleri şudur : Türklere 
halklarını vermemek. Yeraltı teşkilâtları kura
rak Tüı^k toplumunu taciz etmelk, Türklerin ve 
yetkililerinin dünya ile alâkasını kesmek, de
vamlı neşriyat yaparak Türkleri Kıbrıs'a te
cavüz etmeye hazırlanan bir ülke lOİaralk teşhir 
etmek. Esas davanın Enıosis -olduğunu maislkele-
ırnelk, Türk toplumunu parçalamak, eıkonıomik 
(olaralk bunaltmak, tedhiş ve baskı ile Türkleri 
giöçe zorlamak, Türk topraklarını satın almak. 
Türkiye'min zayıf bir anında ila Emosis'i ilân 
etmektir. Bu, Ihalkikaten bir ülkeyi bitirme pla
nıdır, bir ülkeyi tahrip etme planıdır. Bu plan 
yürürlükte. Bu plana karşı koyacak tedbirle
rin düşünül e gelmesi lazımdır .diyorum. 

'MalkariloS kendisi her yere gidiyor, Cuımhur-
baışkanıyıım diyor. Ve diyor ki, «Oradaki Türk 
topluluğu, azınlık o. Sizin memleketinizde azın
lık yok mu?» 

Batı Trakya faciasından sonra bir a;zmlık 
halinde Türkiye'nin dışında Yunanın elinde 
bir Türk bıralkmalk dahi vebaldir. -Değil 150 
bin 'kişi, bir tek kişi bırakmak dabi vebaldir. 

Yine bir hulsuisa Hükümetin nazarı dikkatini 
-çekeceğim. O da televizyondur. Televizyon sa
dece Kıbrıs için değil; aıma civardaki bütün 
Türk topluluğu için lazım; ama Kıbrıs en kısa 
zamanda televizyon seyredebilir hale getirilme
lidir. Yani Türkiye'deki televizyon seyredilebil-
melidir, Antalya Televizyonu seyredilebdlımeli-
dir yahut Adana Televizyonu seyredilebilmeli-
fdir. 

Bunlar tafısilâft. değil, Türk varlığını muha
faza için fevkalâde önemli addettiğimiz bazı 
hususlardır ve orada var olma azlmlni yaşat-
tığıımız sürece «Kıbrıs» meselesinde başkasının 
başka bir şey yapması mümkün değildir. 

ıŞimdi, bu «Kıta sahanlığı» meselesiyle ilgili 
olarak Yunanlılarla olan diğer ilhtiâfımıza ge
leceğim. Buna gelmeden evvel Garbi Trakya 
meselesi üzerinde durmak istiyorum. 

Yunanlılar Garbi Trakya'da fevkalâde us
turuplu, hiç seS seda çıkartmayacak biçimde 
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<orada - ki, Garibi Tralkyanm % 95 i Türktü -
Türk varlığını yok etmen ita yolları içindedirler. 
Hem kültür varlığını, heim bizatihi sayı var
lığını yok etmenin yolları içindedirler. 

'Üzüntü ile ifade edelim ki, bu 12 Adanın 
Yunanlıların elimde «limaisı adota Anadolu'nun 
önünü kapatmışit ı r. 

1939 işemesinde cari bir karasuları rejimi 
var. 1939 senesinde İtalyanlarla aikıtedilmiş, bi
zim akdettiğimiz bir karasuları rejimi. Bugün 
io rejim cari. O rejim carj ilken, ki «'karasuları 6 
mil mi, 12 mil imi?» münakaşası olmadan önce 
dahi bugün Türkiye 5 yerden Ege Denizine çı
kabilir. Şayet (karasuları 12 'mile çıkarılırsa 2 
yerden eı'kalbilir. Yani önünüzde bir peride, Yu
nan karasularımı geçmeden sadece 2 yerden 
Ege Denizine çıkabilirsiniz. Binaenaleyh ne bi
çim bir dertle karşı karşıya olduğumuzu orta
ya koymaya çalışıyorum. Hükümet, Karakas 
'toplantısında, karasularının (özel şartlar na
zarı dikkate alınmaksızın, ada rejimi .vesaire) 
12 mile çıkarıllma'sı gilbi bir durumla Türkiye'
nin karşı karşıya kalmaması için ne tedbirler 
almıştır? Fevkalâde önemli bir 'konudur. Şayet 
«özel şartlar» ibaresi konmadan bu cihete gi
dilirse, gerek karasuları bakımından, gerekse • 
idenizin paylaşılması bakımından daha çok zor
luklarla karşı karşıya kalacağımız taibiîdir. 

Değerli .milletvekilieri, aslında kıta sahanlı
ğı mücadelesi, Ege Denizinin Yunan gölü yapıl
ması için atılmış bir adımı başarıya ulaştırma 
mücadelesidir. Yunanlıların yapmakta olduğu 
kıta sahanlığı mücadelesi, Ege Denizini Yunan 
gölü yapma mücadelesidir. 

Grönül isterdi ki bu «kıta sahanlığı» ndan, 
herkesi 'biliyor farzetmeden ne anlıyoruz, ne an
laşılması lâzım bir izah edilsin. Şayet adalar ol
masa Anadolu'nun önünde, kıta sahanlığı mese
lesinde o kadar zorluklar çıkmaz. 

Bir Cenevre Anlaşması «var. 195'8'de Yuna
nistan buna imza koymuş, biz koymamışız. Bu 
Anlaşmaya göre, 200 metre deniz derinliğine 
varıncaya kadar orası kıtanın devamı sayılıyor. 
Adalar için de özel rejimler konmuş; ama ada 
ile kıta arasında 6 mil mesafe varsa ve kara su
yu olarak ikisinin ortasını almışsanız; 3 milden 
öbür tarafta sizin kıta sahanlığı hakkınız yok
tur, gilbi bir iddia ile karşı karşıya kalırsanız, 
'bir önemli hadisedir, 

•Kıta sahanlığı meselesi bu zamana kadar 
niye söz konusu olmamış ve aslında Hükümet 
programında da kıta sahanlığı, ile ilgili falan 
hiç bir şey yok. Deniz hukuku ile birtakım hu
suslar var ve aslında 7 Şubat günü (yani Hükü
metin güven oyu aldığı gündür o) nota veriyor 
Yunanistan, niye nota veriyor? Çünkü onların 
kendilerine ait saydığı bir kıta sahanlığında 
ıbiz ruhsat vermişiz, petrol arama ruhsatı. Resmî 
Gazetemizde çıkmış, onun üzerine veriyor. Bi
naenaleyh, 'burada daha evvel birtakım iddialar 
dldu; biz başkalarının verdiği hakları geri alı
yor filan diye, ondan sonra Türkiye'nin menfa
atlerini hizim kadar koruyan kimse yoktur fi
lan, hanigi hakları korumuştur bugünkü Hükü
met? Türkiye'nin hangi haklarını ye başkaları 
hangi hakları k'orumamıştır ? Binaenaleyh, bu 
kadar önemli meselelerde böyle uluorta lafların 
ortaya atılmaması lâzım. Korumuş ta ne yap
mıştır? Hangi neticeyi almıştır? Şu neticeyi al
dım, beyanat verdim... Beyanat vermekle hak 
korunmuş olmaz ki, netice alınacak. Başkası ra
zı mı olmuş? İOTÖ senesinden beri denizlerde 
petrol arama söz konusu olduğu zaman, ruhsat
lar verilmiş ve bu ruhsatlar adaların öbür ta
rafında, adalar denizinin içinde kıta sahanlığı 
sayılacak yerde, yani Anadolu'nun kıta sahan
lığı sayılacak yerde, onların kabul etmediği yer
dedirler. 

Şimdi değerli milletvekilleri, 1939 Kara Su
ları Anlaşması ve 1958 Cenevre Anlaşması bir 
de FÎR Anlaşması var. Bu üçünü Yunanlılar 
Ege Denizini kendi gölleri yapma için kullan
maktadırlar. 

FIR Anlaşması, bu da son günlerde bizim 
gazetelere intikal etti, herkes birbirine sordu 
ne imiş, bu, ne imiş bu FİR Anlaşması, diye. 
FİR Anlaşması şudur : Beynelmilel Slivil Hava
cılık Teşkilâtı uçakların hangi bölgelere geldi
ği zaman, önündeki ülkelere haher verilmesi 
için birtakım anlaşmalar yapıyor. İ950, 19ö2'de 
yapmış. Biz demişiz ki, bizim karasuları dışın
daki uçaklara bakacak halimiz yok. ıSivil uçak 
düşerse alâkadar olacaksınız, o hudutları ge
çerse o memlekete haber vereceksiniz, Daha 
sonra bunun üzerinde durulmuş, değiştirilmesi 
istenmiş; ama her sene zaten 'Sivil Havacılık 
Teşkilâtı, sivil uçaklar için anlaşmalar yapıyor, 
yani onların yollarını çiziyor. Bu anlaşmada her 
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memleket muayyen bir yeri kendisine o uçak 
geçerse haber verme yeri olarak almış; ondan 
sonra askerî uçakların geçme meselesine gelin
ce Yunanlılar sıkıntı çıkarmaya başlamışlar, 
ki sırf ileride 'denizin üstü de bizim, hava biziim-
se altı denliz de bizim diyebilmek için. Böyle 
Beynelmilel milletlerarası iSilvil Havacılık Teş
kilâtının uçakları ihbar için ve birtakım anılaş
malar yapması ile meınleketlerin sınırları çizi-
leibilir mi? Sınırları çiziilemez. 

Binaenaleylh, ne yapılacaktır, ne yapılması 
lâzımdır? Aslında Eige Denizinde hakkaniyet 
esasına dayanarak ve Anadolu'nun hakkı deni
zin 'altında da savunularak mutlak manada ne
tice alınmalıdır. 

Bu hususta, bir iki mülâhazam daha olacak, 
onları söyleyeceğim. 

Hakkaniyet esastır. Şayet karasuyu 6 - 12 
yahut 100 mil deseniz, yahut da 2Ö0 M. derin
lik derseniz meselâ Saint Helen Adasına kadar 
okyanusun yansını vermek lâzım, geliyor. Bu-
ınuıı bir mantığı yok. Yani özel durum, fevkalâ
de önemli 'bir meseledir. Adaların özel durumu, 
fevkalâde önemli bir meseledir. Yani, 6 mil 
ötemizdeki adayı elde ettiği yetmezken, Yunan
lıların ondan ötesi de size ait değildir» diye de
nizi kapatmalarını anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; Yunanlılar uzun za
mandan beri NATO standartları dışında silah
lanmaktadır ve bu önemli bir konudur. Açıklık
la ifade edeyim : Türkiye üzerinde yaptıkları 
yanlış hesaplarda hep başlarını feci şekilde der
de sokmuşlardır. Şayet, Türkiye üzerinde yeni
den yanlış hesap yapmaya kalkarlarsa, bu defa 
hiç d'irilemeyecek şekilde başlarını bilâya sokar
lar. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri; Sayın Hükümet Baş
kanının bazı beyanlarından feıvkalâde tedirgin 
oldum, açıklıkla ifade edeyim. «Öyle beynelmi
lel meseleleri öyle kolaylıkla halletmeye başla
dık ki,»' buyurdular; «Bir hava meydanında 
yarım saat içinde, su meselesini hallettik, pet
rol meselesini hallettik. Hepsini hallettik, hal
loldu.» Yahut 1 - 2 saatin içinde hallettik, di
yorlar. Yahut asgariden ben bu intibaı aldım. 
îşte bundan fevkalâde tedirgin oldum. «Tam 
böyle demedim» deseniz dahi, denen şey bu in
tibaı veriyor ve burada fevkalâde hassasiyetle 
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üzerinde duracağım mesele, Irak ve Suriye ile 
olan münasebet'leramizdir. Irak ve Suriye ile 
olan .münasebetlerimizde, eğer «Su hakları» ko-

• nusunu böyle bir saatin içinde falan hallettiyse-
niz, mutlaka yanlış halletmişsinizdir. Esasen 
onlar üzerinde anlaşma olması lâzımdır. Onları 
sizin zaten halletmeye hakkınız da yok. Onlar 
üzerinde anlaşma olacak, ondan sonra Meclisle
re gelecek, Meclislerden geçecek... 

Arkadaşlar; Türkiye'yi bugünkü Türkiye 
olarak düşünmeyiniz. Yarın Türkiye'nin Mezo
potamya kesiminde 10 milyon nüfus beslenecek. 
Bu yarın çok uzak değil. .70 - 810* milyonluk Tür
kiye'yi nereden besleyeceksiniz? Fırat'ın suları 
bugün boşa akıp gidiyor. Değil öyle bir şey. 
Yarın bu sular bize lâzımdır, hem de çok kısa 
zamanda lâzımdır. 

ıSize Birleşik Amerika'da Colorado Nehrinin 
.sularının taksiminde çıkan münazaanın - 7 tane 
eyalet arasında - 20 senede hallblalblldiğini ifa
de edeyim,. Hâkim davaya başlamış, dava bitti
ği zaman - ki 20 sene sonra, - tekaüt olmuştur. 
Meksika ile Birleşik Amerika arasındaki Rio 
Oranda Nehrinin sularının taksiminde anlaşma 
süresi 20 sene almıştır. Fırat suları, Dicle sula
rı bunlar fevkalâde önemli konulardır. Yalnız 
Fırat ile Dicle değil, Zap da var. Ta öbür taraf
ta, cenuptaki sulardan bahsediyorum : Afrin' 
den Muratpaşa'ya kadar hepsi var; aşağıda on
ların içinden çıkıp gelen Asi Nehri var. Irak 
zaman zaman Fırat suları üzerinde hak iddia 
eder. Bizim oraya varıncaya kadar, yani bizden 
Irak'a varıncaya kadar Suriye'nin Tapka Ba
rajı var. Meseleyi yanlış anlamadıysam, yani 
«Sular meselesini çok kolaylıkla hallettik,» ayrı 
bir iştir. «Aşağısı kurudu, bir miktar su bıra
kın»1 ayrı bir şeydir. Bıraktığımız su, zaten 
Irak'a varıncaya kadar Tapka Barajında ayrı
ca Suriye'de tutuluyor; Suriye bırakmazsa aşa
ğıya bir damla su gitmez. 

Arkadaşlar, 'Suriye'de 'bilhassa Mezopotam-
yayı yani Irak'ı yapan topraklar, hep Türkiye' 
den akıp gitmiş topraklardır. Bu suların her 
damlası fevkalâde önemlidir. 19'48'den (beri de 
bu müzakereler devam eder, yani bunların üze
rinde konuşulur. Böyle bir çırpıda hallolacak 
meseleler değildir, <;oik dikkatli hareket etmek: 
lâzım. Şayet bu meselelerde karşı tarafa kolay 
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hallolacak intibaını veriısek dostlukları iniz bo
zulur, dostlulklar bozulur. 

Şimdi geliyorum ikinci bir konuya; Irak ve 
Suriye ile olan dostluğumuzda yine hep veren 
ölm.ahıalryı'z, Hep veren... Hep verenli bir dış 
politikayı yürüt mele e ok kolay. Huzurunuzda 
ifade edeyim, 1959 katliamı şayet tekrarlanır
sa Tüulviye'nin buna seyirci kalması mümkün 
değildir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Ve Türk varlığını yoıketme hamlesi; 
böyle doıstlük olmaz, kardeşiz, kardeşiz diye 
birebirimize sarılıp. .Kerkük'de, Musul'da, Te-
laihver'de 1 milyon Türkmen var. Okulları var 
kapatıyoıısunuz. Böyle nasıl doistluk olur ya
ni? Yaızı öğrettirmiyorsunuz, buradan giden ki-
taibı okutturmuyorsunuz. ıBuııu bugün Yugos-
lavlar yapıyor [Makedonya'da; Maııastrr'da, 
Üsküp'de Türk okullarına kitap gönderiyoruz, 
'Türk okullarına öğretmen gönderiyoruz. Ama 
»clbür tarafta bir Türk kültür merkezini Irak' ta 
•açıncaya kadar çok sıkıntılar çekilmiştir. Önem
li olan her topluluğun kendi kültürünü yaşat
ması davasıdır, hakkıdır Türk toplumunun 
Irak'ta kültürünü muhafaza etmesi. 

Onun içindir ki, Irak'la olan dostluğumuzu 
çok değerli bir dostluk sayarız, hep başından 
(beri öyle yapmışızdır. Yalnız bu dostlukta sa
dece veren olmamamız gerek. Nuri Sait Paşa ve 
onun zamanındaki idare varken de iyi münase
betlerimiz vardı, daha sonra da hep iyi müna
sebetlerimiz olmuştur; ama bu iyi münasebet
lerde Iraklı kardeşle timizin bizi biraz anlayış
la karşılamaları ve "hakikatten oradaki toplu
mun, Türkiye - Irak münasebetlerinde köprü 
olmasında fevkalâde itinayla durmaları lâzım
dır. 

ton petrol bulunıması, petrol kimin olursa ol
sun petrolünün bulunması, petrolün bulunması 
İskenderun Limanında Türkiye için büyük bir 
şeydir. 100 milyon olursa daha iyi. Ahvaz - is
kenderun boru halttı 900 milyon dolarla icra ha
line gelmişti. 12 Mart bunalımı gelince olduğu 
yerde kaldı ve Türkiye'ye getireceği, senede 
sadece boru hattı kirasından. Türkiye'ye geti
receği 110 milyon dolardı başlangıçta, 40 mil
yon dolar da İskenderun Limanındaki tahmil -
talhliyeden gelecekti; 150 milyon dolar Türki
ye'ye bir fayda sağlayacaktı, bu ameliye. O kal
dı. İstikrarsızlık dolayısıyie İranlıların gaz hat
tına ne ölçüde 'önetaı vereceğini bilmiyorum; 
ama hiç. olmazsa bu üzerinde mutabık kalınmış 
Kerkük - İskenderun boru hattının yürütülebil
mesi lâzıim. Ama Bütçe Encümeninde sırf icra 
işlerini-yürütsün diye 30 üye sizin, 20 üye muha
lefete ait. 30 üyeniz var. Bunu biziiın arkadaşla
rımız savunuyor, siz bunu geriye alıyorsunuz. 
Hakikaten inanıyorsanız kendi imzanızla sevk-
etmiş olduğunuz bunun delili, inanıyorsanız bu
nu savunun ve çıkarın getirin burada bunun 
'biran evvel tasidıki gerekecek. Bunun nesini 
'tetkik edeedksiniz? Ya kaJbul edeceksiniz, ya 
da reddedeceksiniz. Zaten anlaşma bu, anlaş
mayı Meclislerin düzeltmesi mümkün değil ki? 
Ya tasdik edecek, ya reddedecek. 

Binaenaleyh; başarılarınızı sayarken yani 
şunları yaptık, derken meselâ Irak boru hattı 
diye ifade ettiğiniz konu sizin pek başarınıza 
sayılacak bir husus değil. 

Bir hususu öğrenmek isteriz, Orta - Doğuda
ki ülkelerle işjbirliği yaparken acaba benim Sa
yın Başlbalkanın ifadelerinden anladığım doğru 
mu? Orta - Doğu ülkeleri ile bir müşterek pa
zar mı kurmayı düşünüyorsunuz? Bunu telâffuz 
etmediniz ama verdiğiniz imajdan onu anladım. 
Bu hususun bir fırsat düştüğü zaman Hükümet 
tarafından aydınlatılmasında fayda görürüm. 

'Bir diğer husus da; «Barışı sağlamlaştır
mak için her katkıda bulunacağız. Bilhassa 
Arap Devletlerinin haklı davası ve Filistin'in 
davasına desteğiz, burada barışı sağlamlaştır-
malk için her kaktılda bulunacağız.» 

Aca'ba bu katkı nedir, ne olabilir Çünkü 
Ibunlar gayeit çabucak başka manalar anlaşıla-
bileccik şeyleridir. Bunu bilmek lazımdır. Bütün 
bunlardan sonra şunu söyleyeceğim, Orta - Do-

Şimdi Irak boru hattı meselesi üzerinde du-
nacağım. Sayın Feyzioğlu bunun üzerinde dur
du. Hükümet Irak boru hattının yapılmasının 
faydasına inanıyor mu, inanmıyor mu? İnan-
anıyorsa, kararname sevketmemesi lâzımdı. İnanı
yorsa gelip bunu savunması lâzımdı. Irak boru 
(hattı Bütçe Plan Komisyonunda duruyor. Evve
lâ geri alınmıştır. Anlaşimayı yapan sizsiniz. Ya
ni anlaşma dalha evvelki Hükümet tarafından 
(hazırlanmıştır, senelerden beri hazırlanan bir 
şey. 

Değerli üyeler, Türkiye'de nereden gelirse 
.gelsin İskenderun Limanında 35 ilâ 50 milyon 
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ğu politikası ile ilgili olarak Cumhuriyet Halik 
Partisinin çok büyük melsafe kaydettiğini tes-
pit eltmiş bulunuyoruz, hep beralber. Çünkü 
Cumıhuriyet Halk Partisi, Orta - Doğu nıeisele'-
sinlde, biz; «Arapların meşru halklarının savu
nulması lazımıdır, onlara biz manevî desteğiz» 
dediğimiz zaman; «Bu nıclsele'ye karışılmasın, 
Türkiye bu meseleye karışmasın, Türkiye bu 
meteelede de tarafsız kalsın» şeklindeki beyan
larının üzerinden henüz iki sene geiçımedi. 

Bulgun Cumhuriyet Halik Partisinin; «Arap
ların haklı davalarına biz de delsiteğiz» demiş 
olmasından memnuniyet duyuyorum, geldikleri 
yer yanlış (bir yer değildir, jdioğru bir yerdir, 
ama senelerce bugün igeldikleri yere karşı çık
an üşlaridır. 

ISuuldî Aralbistan seyahalti; Sayın Er'bakan 
hakkında çlok şeyler yazıklı, çizildi, 'konuşul
du. Bern telk kelime söylemedim, iki - üç kelime 
(söyleyeceğim.. 

iSuudî Araibistan bizim çok değerli bir dos
tumuzdur, fevkalâde iyi münasebetlerimiz var
dır ve bu münaseneltlerin çıok sıcak hatıraları
nı hiz hükümeltiken beraberce yaşadı/k ve bun
ları taşınız. Karşılıklı sevgi ve saygı ile iki ül
ke Iblrlbirine bağlıdır. 

Biz Hükümeit iken Sayın Sunay Suudî 
Aralbistan'a ziyarette gitti. Suudî Arabistan'a 
ziyarete gidilmesini memnuniyetle karşılıyo
ruz. Evvelâ onu kaydedeyim. Yalınız Suudî Ara-
(bistan'a giderken; «35 ımilyaır liralık proje gö
türüyoruz, ucuz petrol alacağız» gibi birtakım 
ıblüyük iddialarla yola çıkıp, bir taraftan Baş
bakan Yardımcısı bunu söylerken, diğer ta-
ıraftan aynı Büküme'tin Dışişleri Bakanı «Niye 
ibaşka ülkeler, Arap ülkeleri, Müslüman ülke
leri bize ucuz petrol verisinler, sefbep ne yani?» 
diye yazılar yazmıştır ve ndticelde de bilmiyo
rum ucuz petrol ne zaman gelecek, «islonradan 
mı göndereceğiz» dediler nedir, yoksa hiç bir 
ızaman gelmeyecek mi bilmiyorum, ama Türki
ye için itibar kırıcı olmuştur, açıklıkla ifade 
ejdelim. Gidersiniz dostluk kurmak için, -ama 
Türkiye el avuç açan bir ülke olmamalıdır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, 
Dostluk da kuransınız, tesisler de kurarısınız 
Türkiye'de, İhracat da yaparısınız... 

ÖMER NAİMİ BARIN (Elâzığ) — Bulgaris
tan-dan ne halber? 

.SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bul-
ıgaııisitanidan bir ımeteliık isteyen namerttir, al-
çalktır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar)! 

Yalanın ve iftiranın bayrağını taşımayı 'bı
rakın. 

ÖMER NAİMİ BARIN (Elâzığ) — Elektrik 
meselesi. 

BAŞfKAN — Efendim, müdahale etmeyin, 
istirhamı ediyorum. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bü
tün dünya birlbirine bağlı elektrikte. Elektrik 
ıbir alışverişltir, çimento gilbi... 

ÖMER NAİMİ BARIN (Elâzığ) — Petrol 
nıeiselesi petrol... 

BAŞKAN — Efendim, gurupun -söz hakkı 
var, istirham ediyorum; cevap verme imkâ!-
nınıız da var; müldalhale etlmeyin haıtübe. 

'SÜLEYMAN DEMİREL ((Devamla) — Ben 
no söylüyorum, benim söylediğim gerçek mi? 
«35 milyar liralık proje .götürüyoruz.» Hani ne
rede, 35 milyarlık projenize ne oldu? Bunları 
.gidenken söyleyeceğinize, gelince söyleseniz 
daha iyi değil miydi? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Onları da se
nin gazeteler yazdı. 

(SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ben 
senin ne yaptığınla alâkadar değilim, devleri
ne verdiğin zararla alâkadarım. Kendin ne ya-
partsan yap. 

Ondan sonra, «35 'milyar liralık proje», 
«ucuz petrol» giibi, beyanlarla yollara çıkıp da, 
resimî ziyaret bitltükten sonra, «illâ ben bunu 
koparacağım» diye oralarda oturmanın ve bir-
ıtalkım mektuplar yazmanın vesairenin devlet 
iltibarma yıkıcı tesirleri var. Bu ne olur, 'bakı
nız : Heım kendimizi küçük düşürür, hem dolst-
luğumuza zarar verir. Yani, vatandaş düşünür 
ki, «E, biz bunlara dost do'si diyorduk;, ne ol
du, niye bize para vermediler ?» 

Sonra, Merkez Bankasında ikübuçufc 'milyar 
dolar paranız var; binisi size para verse ne 
yapacaksınız? Gelin evvelâ yatırım hamlesine 
bir hareket verin, para nereden olsa bulunur. 
Onlardan da alın para; ona da (bir şey demiyo-
ruım. Ama aldıktan sonra ilân edin. Suudî 
Aralbistan sizin himayenizde bir memleket de
ğil ki.... Ne o sizin himayenizde, ne siz onun 
hiyaırneıslnıde olabilirsiniz; müstakil devlet... 
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Değerli milletvekilleri, burada Hükümeti 
ilki hususta tenkit edeceğim. Bunlardan birisi 
Lahor Konferansmıdalki sessizliğidir Hüküme
t in; ilkincM de Kuala Lumpur toplantısına ba

kan seviyesinde iştirak edilmeyişidir. 
Arkadaşlar, Türkiye'nin blir Müslüman ülke. 

olmasının lâikliğe bir aykırılığı yok ki.. (A.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

I>evlet olarak: lâik olursunuz. Oraya gitti
niz mi, onlar İslâm devletleri; binaenaleyh, 
orada Türkiye'nin en büyük, yani nüfusunun 
yüzde doksandokuzu Müslüman olan bir devlet 
iolara!k lâik olması hiçbir şey vermezdi. Tür
kiye'nin sesi çıkmalıydı orada. 

Sanki, «Aman, lâiklik bozuldu» derler diye 
bir kuşkunun içine girmeye hacet yoktu. Gir
mezdi, buna ihtiyaç da yoktu. Binaenaleyh, 
Müslüman memleket] eri... 

Arkadaşlar, Kıbrıs •meselesinde çektiğimiz 
sıkıntılar orta yerdedir. 1965 senesinin Aralık 
ayında üç memleket faizimle beraber kaldı: 
Iran, Suudî Arabistan ve Pakistan.. Beynelmi
lel platformlarda bu kadar ımeselefmiz var; bun
ları ikimin desteğiyle halledeceksiniz? Sonra, 
«Bilz bir Müslüman memleketin, ülkenin çocuk
larıyız» demekten niye endişe edelim? (A.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Kuala Lumpur'da Bakan seviyesinde tem
sil edilmeliydi Türkiye.Denilecektir ki, «Efen
dilin, Dışişleri Bakanı o zaman Brüksel'deydi 
Ottawa'daydı» E, bir Devlet Bakanı gidebilir
di... 

Afrika'ya önem verelim 'diyoruz; şunu ya
palım, bunu yapalım diyoruz. Nasıl önem vere
ceğiz yani? Biraz sonra onlara da temas edece
ğim zaten. 

Yunan meselesini toparla.maik istiyorum. 
1969 senesinde Lahey Adalet Divanında 

«Heligoland Adası» muhakemesi görülmüştür. 
Bu mahkemenin ada rejimi için önemli birta
kım karar lan var ve kıta sahanlığı meselesine 
-getirdiği ölçü .de hakkaniyetlidir. Binaenaleyh; 
eşit mesafe bir şeyi ifade etmiyor. Hakkaniyet 
getirdiği. Adalarda 350 bin nüfus var, Anado
lu yarımadasının önünde 6,5 milyon nüfus var. 
Binaenaleyh siz 350 bin kişi ile nasıl gelir de 
6,5 milyon • insanın önünü kapatırsınız. Yani 
ıgeride kalan 40 milyon ayrı. 6,5 milyon nüfus... 
Eşitlik değil, hakkaniyet esastır, doğru ölçü-
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ler bulunmalıdır ve mutlaka meselenin içeri
sinden doğru ölçüler içerisinde çıkılabilmeMdir. 

Elimde bir gazete iküpürü var, bu gazete 
kupürünü bütün üyelerin nazarı dikkatine su
nuyorum. Ga,zete kupürü 25 Mayıs 1974 tarihli
dir, başında «Yunanistan silâh içlin Fransa'dan 
ıkredi sağladı» Haberi veren BBC. Ortasında 
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan
lığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya g'öre, 
«Yunanistan gerekirse Türkiye ile savaşacak» 
Baş haber BBC'nin, ortadaki haiber, Amerika 
Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığının, al
tında bir haiber daha var; Sayın Başbakan, 
«Buna ihtimal vermeyi biz 'doğru bulmuyoruz» 
diyor. Bu bir sayfanın içinde. Milliyet Gazetesi
nin 25 Mayıs 1974 tarihli nüshasında (bu sırada 
hatip bir gazete gösterdi) BBC, «Yunanircltan 
Fransa'dan silâh alıyor» diyor, Amerika Birle
şik Devletleri Savunma Bakanlığı, «Türkiye ile 
savaşacak» diyor, faz âdeta; yapmaz öyle şey 
diyoruz. 

Değerli ark adaşlarımı, bu meselenin fevkalâ
de büyük önemi var. Bunun üstünde Hüküme
tin ciddiyetle durması lâzım. Birtakım beyanat
lar vererek, radyoları konuşturarak, şunu bunu 
yaparak bu meselenin üstesinden gelmek müm
kün değil. Bumdan daha ötesini de söylemek 
isterim fakat şu anda bu konuyu bu noktada 
bırakıyorum; sanıyorum ne demek istediğim 
anlaşılacak kadar vuzuha kavuşmuştur. 

Bir arkadaşımız sual takriri veriyor. Hükü
metin cevabı var. Bu cevapta; - iki bu cevap 26 
Nisan tarihlidir - «Dikkat buyurmuş olacağı
nız veçhile birkaç hafta kadar önce suni bir 
bunalım yaratmak için, Yunanistan Trakya 
bölgesindeki kuvvetlerine hazırlık emrini ver-
dfnmistl» Buna, yazılı bir sual takririne karşı 
Hükümet cevap veriyor. Bu Yunanistan'ı bir 
suni bunalım içinde telâkki etmeyin. Fevkalâ
de yanlış olur. Yani meseleyi kâfi ciddiyetle 
tuttuğunuz kanaatinde değiliz. 

Sayın Hükümet Başkanının Akropolis Gas-
tesine bir' demeci var; «Ege Denizi dostluk de
nizi olmalıdır» Halbuki, Yunan da diyor ki, 
«Ege Yunan denizi olacaktır.» Yani bunun kar
şısında bu şekilde çıkamayız düşüncesindeyim. 

Savın Başbakan, burada Yunanlıların bizi 
kâbus gibi gördüğünü, dünya kamuoyunu ve 
Yunan kamuoyunu bizim davamızın haklılığına 
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inandıracağını ifade ettiler. Ne ile? îyi niyetle. 
Arkadaşlar, iyi niyet güzel bir şey de, iyi niyet 
tek başına netice almaz. Diploması ile netice al-
mıak mı istiyorsunuz arkasında kuvvet olacak, 
ama aklınıza her estiği zaman kuvvet kullanacak 
değilsiniz. Arkasında kuvvet olmayan diploması 
ile netice alınamaz ve hiç iyi niyet içinde olma
yan kimseye dünyanın iyi niyetini göster neye 
yarar? 

Bu konuda çok söylenecek şey var ama, bir 
iki şey daha söyleyeyim müsaadenizle: Sayın 
Başbakanın Yunan Başbakanı ile yapmış olduğu 
Brüksel konuşmasına değinmek istiyorum. Me
selenin üzerinde enine boyuna durmak istemi
yorum, çok vaktinizi aldım, ama mesele üzerinde 
enine boyuna durulacak cinstendir. Hakikaten bu 
ıçeşit konuşmaların (Sayın Feyzioğlu'nun remark-
larına aynen iştirak ediyorum) çok iyi hazırla
narak yapması lâzımdır. Sonra, ileride yapıla
bilecek olan şeyler de yapılamaz hale getirilebi
lir. Zaten diploması meselesi koparma değil, 
meseleleri bağlama sanatıdır. 

Değerli milletvekilleri, Başbakanla konuşa
rak mesele hallolmaz, mesele şube müdürleri ko
nuşarak, sefirler konuşarak, bakanlar konuşa
rak, karar safhasında mesele başbakanların önü
ne getirilir. Nihayet Sayın Ecevit Türkiye Cum
huriyetinin Baş/bakanıdır. Unutmamak lâzım 
ki, böyle bir şey ister gibi bir yere gidilmez, 
vermediği takdirde bunun doğuracağı reperküs-
yonlar bütün milleti üzer ve üzmüştür de. Gö
nül isterdi ki, Sayın Ecevit «Barışçı teklifleri-
ımiz kabul edilmedi» diye Türkiye'ye ıgeleeeği-
ne ; «Onların tekliflerini biz kabul etmedik» 
diye gelseydi (A.P. sıralarındaın alkışlar ve 
«Bravo»»' sesleri.); 

Değerli milletvekilleri, Sayın Ecevit burada 
Deniz Hukuku ile ilgili bir konuya temas etiti-
ler. Buna bir iki cümle ile bir temas etmek istiyo
rum; nedir bu deniz hulkulku, ne istiyorsunuz 
Deniz Hukuku ile Hükümet olarak? Yani De
niz Hukuku yeitikisl ile bu sahanlık meselesinin 
ne ilişkisi var? Gelin bunları bir izah edin. 
Yani buraya çıkıp da «Biz sahanlık meselesi 
için yeıtlkli' istedik, Palamento bunu veıımedi» 
demeyin. Ne istiyorsunuz, yetkiyi ne yapacak
sınız yetkiyi nerede kullanacaksınız, ne için 
yetki lâzım? Bakınız işte getirdiğiniz kanun 
Ibu. Bu kanun 11 tane başka kanunda 82 mad-

I deyi kaldırıyor. 11 tane kanunun sistematiğini 
bozuyorsunuz, 82 madde kaldırıyorsunuz, kal
dırdığınız maddelerde esasen Anayasanın 64 
ncıü maddesine göre size bu yetki verilemeK;. 
Yani, Anayasanın 64 ncıü maıdJdesi tarif ettmiş 

.hangi hallerde yetki verilemeyeceğini: «Temel 
I hakların, mülkiyeti ve saireyi alâkadar eden 

konularda yetki verilemez.» 
I Bakınız istediğiniz yetki kanununda ne 

var? Şiımdi söyleyeceğilm onu. Madde 3. - «Yu
karıdaki hususlarda ceza hükümleri sakindir. 
İşbu kanuna 'dayanılarak çıkarılacak kararna
melere aykırı hareket edenler veya bu karar
namelere istinaden verilecek emirler ve yasak
lara riayet etmeyenler kanunlarda başkaca bir 
ceza gösterilmediği takdirde 10 bin liradan 
25 bin liraya kadar ağır para cezası, ve 7 gün
den 6 aya kadar da hapis cezası veya tbunlar-
dan biri ile cezalandırılır»! 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli) — Uygun... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sa
yın Güneş, bakınız Anayasaya nliye uygun de
ğil. Bir şeyin Anayasaya uygun olmadığını söy
lemek için hukuk profesörü olmaya falan lü
zum yok. Ben basit mantıkla göstereceğim. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

•Bir fiil önceden suç olarak tayin edilmemiş-
se ve vatandaş, kanunlarla tayin edilmiş bir 
fiilin suç olduğunu bilmiyorsa kararnameyle 
isuç nasıl ihdas edersiniz? Nasıl ihdas edersiniz 
suçu Anayasanız ve kanunlarınız şu fiil suçtur... 
Hukuk Devletinin önemi burada. Yapmayın bu
nu, keyfî idareye yol açarsınız, bunların «tatbi
katında birçok sıkıntılar çıkar... 

Ne istiyorsunuz? Getirin kıta sahanlığı me
selesini ; Türkiye'nin lehine çözmek için istediği
miz şudur, şudur,, şudur deyin, saıbaha kadar 

I çalışıp çıkaralım. Buraya getiriyorsunuz; 6309 
sayılı Kanunda bilmem 25 - 30 madde, Su Ürün
leri Kanununda şu kadar madde, bumda bu ka
dar madde... Peki, sahillerin korunmasını Do
nanmaya verelim. Sahillerin korunmasının Do-
nanımaya verilmesi de bu kanunun içinde. Sahil
lerin korunmasını niye Donanmaya verelim?... 

Değerli milletvekilleri, gelin bu Devleti da
ğıtmayalım. Donanma, Ordu, Hava Kuvvetleri 
bir şeyi iyi yapıyorsa «Al sen yap» dediğiniz 

I takdirde, başka bir şeyi daha iyi yapıyorsa «Bu-
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mı da al sen yap» dediğiniz takdirde,; tek gö
revi, yani en önemli görevi, en başta gelen gö
revi harp olan, harp etmek olan Donanmayı ve
ya Orduyu sivil hizmetlerin içerisine sokarsı
nız ve yıpratırsınız. Harp gücünü zaafa uğratır
sınız. Getirin bir kıyıları, sahilleri koruma ka
nunu... Geçen sene geldi bu, burada hep bera
ber konuştuk bunun ve geriye çevirdik. Getirin 
ibir sahilleri koruma kanunu, Dahiliye Vekâle
tine bağlı, bir sivil idare getirin; kuvveti kâfi 
gelmiyorsa, Donanmadan yardımı her zaman is
teyebilir. 

«Emniyet hizmetlerini Ordu daha iyi yapı
yor.» E, verelim asker yapsın... Şu hizmeti Or
du daha iyi yapıyor; verelim aslker yapsm... O 
zaıman askeri aslî gayesinin dışına çıkarırsınız, 
aslî gayenin dışına çıkarırısınız. Yani bu hiz
metlerin görülmesinde... İşte burada duruyor o 
kanun. Getirin deyin ki... Buraya birçok şeyler 
yazmışısınız. Bunun kapsamı ne? Amacı ne? Na
sıl verecek Parlamento? 11 tane kanunun 82 
maddesini kaldıracaksınız, size yetki olarak 
ne verdiğimiz belli değil. Bunun sahanlıkla fa
lan da bir alâkası yok. Gelin buradan söyleyin, 
neresi bunun sahanlıkla alakalı? Bunu aldığı
nız zaman saihanlıık meselesi nasıl hallolacak? 
Yani, ne yapacaksınız bu yetkiyi aldığınız za
man? Bu yetki ile ne yapacaksınız da sahanlık 
meselesi hallolacak? Gelin onu söyleyin. Yetki 
(bu..; 

Sayın Hükümet Başkanı; «Türkiye kapalıy-
mış, simidi bütün memleketlere açılmışız, her
kesle dostluklarımız kopmuşnıuş» diye buyur
dular. Ben bazı eleştirileri yönelteceğim. Bu 
devletlerarası dostluklar da şahıslar arasındaki 
dostluklar gibi gayet nazik şeylerdir; nezaket
le muıkaibele edilmesi lâzımdır. Biz Adalet Par
tisi olarak gözümüze çarpan bazı hususları, 
dostlukların muhafazası bakımından, saymayı 
bir görev sayıyoruz. 

Libya Başbakanı Türkiye ye gelecek. Günü 
ilân edilmiş ve gelmesine birkaç glm kalmış, 
«Gelme» diyoruz. «Efendim Hükümet istifa 
edecekti...» Hükümet istifa edebilirdi; yenisi 
kuruluncaya kadar aynı Hükümet gene görer 

ve devam ederdi. Bunlar gayet normal şeyler
dir; ama iki gün evvel gelmesi lâzımgelen kim
seye «gelme» demeniz bir kırgınlık vesilesi olur. 

iSaym Dışişleri Bakanı Bütçe Komisyonunda, 
İtalyan Dışişleri Bakanının 7 Haziranda Tür

kiye'ye geleceğini söylüyor. 7 Haziran geceli 
herhalde bir epeyce zaman oldu. 

NATO Savunma Bakanları toplantısı gibi 
bir önemli toplantı oluyor. Burada bir rey me
selesi için, Savunma Bakanı bu toplantıya ka
tılmıyor. 

Milletlerarası Para Fonu Toplantısı oluyor. 
Beyneiemilel müesseseler ile münasebetlerimizi 
nasıl tanzim edeceksiniz böyle? Beynelmilel, 
Milletlerarası Para Fonu Toplantısı oluyor, Yir
miler Toplantısı; Sayın Maliye Bakanı bu top
lantıya, burada oylama var diye gitmiyor. 

AET ortaklık toplantısı yapılacak; haziran, 
temmuz teklif edilmiş. O tarihlerde Kızıl Çin'e 
gideceğimiz esbabı mucibesiyle, bu toplantının 
tarihi bile tespit edilmiyor. Sonbahara, belirsiz 
bir tarihe bırakıyoruz. Türkiye'nin dostlukları
na hizmet edilmiyor, böylece. Bunlar fevkalâde 
nazik işlerdir. Ondan sonra bütün bu olup bi
tenler karşısında, Türk dış politikasının haki
katen daha ciddî tutulması lâzım, hayaller için
de lolunmaması lâzım, gerçekçi olunması lâzım, 
uzun yıllar boyunca kurulmuş dostluklara fev
kalâde riayetkar olunması lâzım, karşılıklı gü
ven esasının hâkim olması lâzım. Hakçası, bun
ların bir çoğunu bugünkü dış politikanın yürü
tülüşünde görmüyoruz. 

Sözlerimin sonunda şunu ifade etmek istiyo
rum : Hükümet, Türkiye Cumhuriyeti hüküme
tidir. Biz muhalefetiz. Bunu 80 Mayıs günü de, 
daha sonra da ifade ettim. Biz tenkit ederiz, tel
kinlerimizi de söyleriz, fikirlerimizi de söyleriz, 
bunların dozu gayet sert de olur, üslubumuz 
içinde olur, ama Türkiye'nin gerçek menfaatleri 
söz konusu olunca, şayet Türkiye'yi maceraya 
sürükleyen bir dış politikayı yürütüyorsanız, 
onun karşısına çıkarız. Ama Türkiye'nin men
faatlerini kollayan dış politikayı yürütürseniz 
ve önemli meseleler meydana çıktığı zaman; biz 
ne söylersek söyleyelim, tenkitlerimiz, telkinle
rimiz hepsi ondan sonra milletçe beraber olarak 
o millî meselelerin arkasında dururuz ve şunu 
açıklıkla ifade ediyorum; Türkiye'nin Yunanis
tan ile olan münasebetlerinde bu zamana kadar 
Yunanistan hep alıcı durumda olmuştur, bun
dan sonra Yunanistan'a Türkiye'nin vereceği 
hiçbir şey yoktur. 

Yunanistan, kıta sahanlığı meselesinde yeni 
bir emrivaki ile (Çok alışıktır bu emrivakilere) 
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Türkiye'yi karşı kargıya bırakma umudunda ise, 
bunu fevkalâde pahalı öder. 

Türkiye'nin gerek Kıbrıs meselesinde, gerek 
kıta sahanlığı meselesinde, gerekse diğer büyük. 
meselelerinde milletçe beraberlik içerisinde, bir
lik içerisinde ve milletçe aynı kavganın (Siyasî 
kanaatlerimiz ne olursa olsun) saflarında ola
cağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmaması ge
rektiğini huzurunuzda ifade ediyor, beni uzun 
saatler dinlediğiniz için saygılarımı sunuyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demi-
rel. 

Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Grupu adı
na Sayın Hasan Aksay'm. 

Buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADİNA HASAN AKSAY 

(İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Dış politikamız üzerinde Millî Selâmet Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarını
za çıkmış bulunuyorum. 

Hükümetin, dış politikamız ve özellikle Yu
nanistan'la ilişkilerimiz üzerinde bu şekilde ge
niş izahat vermiş olmasını memnuniyetle karşı
lıyoruz, Hükümet Programındaki, «bütün ülke
lerle dostluk ilişkilerini sürdürmek azminde olan 
Hükümetimiz, özellikle müttefiklerimizle, kom
şu ülkelerle ve aramızda tarihî ve manevi bağ
lar bulunan ülkelerle iyi ilişkilerin geliştirilme
sine büyük önem vermektedir» sözü ile, dış po
litikamıza yeni ağırlıklar getirmiştir. Nitekim 
geçirdiğimiz kısa dönem içerisinde bu ifadenin 
tatbikatı görülmüştür. Başta Suudî Arabistan 
olmak üzere devlet adamlarımızın, tarihî ve kül
türel bağlarla bağlı bulunduğumuz komşu ülke
lere yaptıkları resmî ziyaretler ve halen Mori
tanya'nın Sayın Reisicumhurunun misafir ola
rak bulunduğu memleketimizden yeni ayrılmış 
bulunması, Hükümet Programına uygun bir tat
bikattır. Bu tatbikatın hızlanarak devaım etmesi 
temennimizdir. 

Kendisi ile ihtilâfımız bulunan tek devlet 
olan Yunanistan'la münasebetlerimize geçmeden 
önce, bir noktaya işaret etmekte fayda vardır. 

Meselelerimizin daima görüşmelerle, sulhçü 
bir yoldan halledilmesi en samimî temennimiz
dir. Ancak yine ifade edelim ki, haklarımızın 
korunması için müzakerelerin tesirsiz kalması 
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halinde, her türlü katı ve kararlı davranışı hak
larımızın zarurî bir icabı olarak görüyoruz. Hü
kümetin bu husustaki kararlı tutumunu tasvip 
ediyoruz. 

Dış politikamızda büyük ehemmiyet kazanan 
Ege denizi üzerindeki siyasî duruma gelince, en 
tabiî haklarımız bugün karşımıza bir problem 
'olarak çıkmaktadır. Bu tabiî haklarımızın böy
le önemli problemler haline gelmesindeki geç
miş tutumların üzerinde durmayı şimdilik tay
daşız telakki ediyoruz. Ancak tarihî, coğrafî ve 
her bakımdan 12 adanın Türkiye'ye aidiyeti ta
biî olmakla beraber, bu hududun yanlış ve hak
sız çizilmesi, FİR hattının Ege denizinin orta
sından geçirilmesi gerekirken, ışıkları Türkiye' 
den görülen adalarla Türkiye arasından geçiril
miş olması gibi hususlar, Ege denizinde şimdi 
problem olarak karşımıza çıkan meselelelerin 
temelini teşkil etmektedir. FİR hattının adalar-
normal ve tabiî yerine çekilmesi, Türkiye ile 
la bizim aramızdan geçmesinin millî menfaatle
rimizle uyuşması mümkün değildir. Bu hattın 
Yunanistan arasından, Ege denizinin ortasın
dan geçmesi lâzımdır. Bu konudaki Hükümetin 
kesin ve kararlı tutumunun yanındayız. 

G^erek kıta sahanlığı, gerekse Ege denizinde
ki petrol arama haklarımızın tam olarak kulla
nılması bir zarurettir. Hükümetimizi bu konu
da kesin, etkili ve kararlı görmekten memnu
nuz. Bu konuda, Millî Selâmet Partisi Grupu 
bütün gücüyle bu kararın yerine getirilmesinin 
yanındadır. 

Bu noktada, Batı - Trakya Türklerine yapı
lan kötü muamelenin düzeltilmesi hususunda ve-
Kıbrıs meselesinde Hükümetin kararlı tutumu
nu destekliyoruz. 

Komşumuz Irak'la olan boru hattı anlaşma
sının bir an önce Meclisimizden geçirilmesi; ta
rihî ve kültürel bağlarla bağlı bulunduğumuz 
bu komşu ülke ile münasebetlerimizin gelişme
sinde müspet bir merhale olacaktır. Bu konu
nun Meclisimize gelmiş olmasından hususen 
memnuniyet duyuyoruz. Ancak, bu kanunun ta
tilden önce çıkarılmaması, 350 milyon dolarlık 
tekliflerin müddetinin dolmasına sebep olacak 
ve böylece yeni yapılacak ihaleye gelecek çok 
yüksek fiyatların ise belki de durumu fiilen im
kânsız hale getirtmesi neticesi doğabilecektir, 
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Netice olarak, Millî Selâmet Partisi Grupu 
adına millî menfaatlerimizin korunması yolun
daki katî, tesirli ve kararlı tutumu tasvip edi
yor, Hükümetin yanında olduğumuzu tekrar ifa
de ediyoruz. 

•Saygılar sunarım. (M. S. P. ve C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ak-
say. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Halûk Ülman'mdır. 

Buyurun Sayın Ülman. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar). 

C. H. P. GRUPU ADINA HALÛK ÜLMAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; sözlerime başlarken hepinizi Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına en içten duy
gularla selâmlarım. 

Bugün burada Ecevit Hükümetinin izlediği 
dış politikanın tartışmasını yapıyoruz. Önce şu
nu belirtmek isterim ki> bu, henüz dört aylık 
uygulaması olan bir dış politikadır. Bu bakım
dan, dört aylık bir uygulamadan büyük sonuç
lara atlamayı son derece sakıncalı görürüm. Bu 
tartışmanın bundan daha önce yapılması elbet
te ki son derece iyi olurdu. Ancak bunun kusu
runu, öyle sanıyorum ki, iktidar partilerinin 
üzerine yüklemek; insaf ölçülerini fazla aşmak 
olur. 

Hep hatırılıyoruz, iki haftadır biz bu Mec
liste oturumu açacak çoğunluğu temin edeme
dik. Sayın' Bozbeyli dedi ki : «Meclislerin top-
lıanımattia'sı bir mazeret sayılmaz. Eğer halber ve
rilseydi, denseydi ki, Başbakan dış politika üze
rinde izahat verecektir, bir tartışma yapılacak
tır, milletvekilleri bu toplantıya gelirlerdi.» 

Bana öyle geliyor ki, milletvekillerinin gö
revi, Başbakan konuşacağı zaman Meclise gel
mek değildir. Milletvekillerinin görevi, Meclis 
Siürdkli toplandığı sırada Mecliste olmaktır. Eğer 
milletvekillerini, «Başbakan konuşacaktır, ge
lin» diye getireceksek, ya Hükümetin işleri bı
rakması lâzım, ya Meclisin hiç. toplanmaması 
lâzım. 

Benden önceki sayın konuşmacılar, dış poli
tika konusunda çeşitli görüşler ileri sürdüler, 
çeşitli eleştiriler yaptılar, hatta tamamen haklı 
olarak kendi yetkilerinin ve görevlerinin çerçe
vesi içinde bazı rahatsızlıklarını dile getirdiler. 

Bu, Türk - Yunan ilişkilerinden genel politika
ya kadar çeşitli bir çizgi üzerinde uzanan geniş 
konularda oldu. Bazıları izlenen politikanın vu
zuhsuzluğundan bahsettiler, bazıları Başbakan
lar arasındaki son görüşmenin başarısızlığından 
bahsettiler, bazıları aşağıda değineceğini başka 
konulara değindiler; ama bana öyle geliyor ki, 
dile getirdikleri rahatsızlığın gerçek nedenine 
inemediler, gerçek nedeni üzerinde bir teşhis 
koyamadılar. 

Şimdi, bundan önceki hiçbir iktidarı tenkit 
için söylemiyorum, genel bir müşahedede bulun
mak için söylüyorum, genel bir kurala varabili
riz zannediyorum bu konuda. 

Rahatsızlığın gerçek nedeni şudur : Ecevit 
Hükümeti, işbaşına geldiği günden bu yana Tür
kiye'ye yeni bir dış politika yaklaşımı getirmiş
tir. Bu yaklaşıma şu diyebilirsiniz, bu diyebilir
siniz, sizin kendi görüşünüzdür; ama bizim bu 
konuda bir görüşümüz vardır şimdi ben buna ge
leceğim. Muhalefet partileri bu yeni yaklaşıma 
alışkın olmadıkları için bir tedirginlik duymak
tadırlar, bana öyle geliyor. Nedir bu dış politi
ka yaklaşımı? Tekrar ediyorum, hiçbir iktidarı 
suçlaımalk amacıyle söyleımiiyoruim. Ancak, geç-
mişe dikkatli göz atacak olursak görürüz ki, 
Türkiye şimdiye kadar hep olayların gerisinden 
giden, olayların peşinden giden, günü gününe 
ve günlük bir dış politika izlemiştir. Şimdiye 
kadar beklenen şudur : Önce olaylar çıksın, ge
lişsin, ondan sonra Hükümet bu olayın üzerine 
eğilsin ve bir durum alsın. Şimdiye kadar bek:-
lenirdi ki, önce bunalımlar patlak versin, biz on
dan sonra bir tutum saptayalım. TekAar ediyo
rum; bu bir kınama değildir, bu da bir dış poli
tika yaklaşımıdır ve dünya siyaset literatürün
de «Bekle ve gör» politikası diye çok tanınmış 
bir adı da vardır. 

Şimdiye kadar bizim dış politikamızda izle
diğimiz tutum bu olmuştur. Doğu ülkeleriyle 
izlediğimiz politika bu olmuştur, Batı ülkeleriy
le izlediğimiz politika bu olmuştur, Üçüncü 
Dünya karşısında izlediğimiz politika bu ol
muştur, komşularımızla ilişkilerimizde izlediği
miz politika bu olmuştur, «Kıbrıs» konusunda 
izlediğimiz politika bu olmuştur; «Azınlıklar» 
konusunda izlediğimiz politika bu olmuştur; 
Ege'de izlediğimiz politika bu olmuştur. 

Örnek vereyim : Bugün burada bu kürsüde 
sosyalist blok ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştir-
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meniiz gereğini savunan çok konuşmacı oldu. 
Bugün bunu savunanı artık kınar durumda de
ğiliz, kınamıyoruz- ama bundan 3 sene önce, 4 
sene önce, 5 sene önce «Sosyalist blokla ilişkile
rimizi geliştirmeliyiz.» hatta bırakınız sosyalist 
bloku, «Üçüncü Dünya ile ilişkilerimizi geliştir
meliyiz.» dediğimiz zaman insana, vatan hainli
ğinden satılmışlığa kadar giden çeşitli sıfatlar 
izafe etmek işten bile değildi. 

Şimdi bugün Yunanistan ile karşı karşıya 
bulunduğumuz duruma, biz hep bu «Bekle ve 
gör» politikası ile geldik. Saym Demire! çok gü
zel belirttiler; Yunanistan ile ilişkilerimizin bu
günkü hali almasına; 1938 sözleşmesinden, Ada
ların devredilmesinden, FİR anlaşmasının ya
pılmasına kadar uzanan bir dizi yanlış adımlar, 
«Bekle ve gör» politikasının yarattığı yanlış 
adımlar sebep olmuştur. 

Şimdi değişik tutum şudur : Ecevit Hükü
meti olayların peşinden değil, önünden giden; 
bunalımların çıkmasını beklemeden onların kö
künde yatan nedenlerin üzerine eğilen; böylece 
olaylara, bunalımlara hâkim olmaya ve yön ver
meye çalışan bir dış politika izlemektedir ve bu 
dış politika açık bir dış politikadır, gözler önün
de yapılan bir dış politikadır, gizlisi saklısı ol
mayan bir dış politikadır. Sayın Demirel'in, 
«Hükümet bilinmeyen bir şey söylemedi.» deme
sinin başlıca nedeni budur. 

Şimdi öyle sanıyoruz ki, bu yeni siyasal yak
laşım, dış politika yaklaşımı, «Bekle ve gör» 
politikasına çok alışkın olduğumuz için içimiz
deki pek çok insanı tedirgin etmektedir, kuş
kuya düşürmektedir. Muhalefetin rahatsızlığı
nın altında yatan gerçek neden de, bana kalırsa, 
budur. 

Saym Başkan, değerli (milletvekilleri; olup 
bitenlere bu açıdan bakılınca, yani alışkın ol
madığımız bir dış politika yaklaşımı ile karşı 
karşıya bulunduğumuz gözönüne alınınca, mu
halefetin yanlış rahatsızlıklara, kuşkulara kapıl
masını yadırgamamalıyız. Muhalefet bu eski 
alışkanlıkların etkisiyle, bu açıdan baktığı için 
Ecevit Hükümetinin dış politikasını, Meclis kür
sülerinde bu kadar açık olmasa bile, bundan 
önceki bildirilerinde, bundan önceki konuşma
larında maceracılıkla ve sorumsuzlukla nitelen
dirmiştir. 

J Şimdi insaf ile sormak gerekir : Hangisi 
maceracılıktır, hangisi sorumsuzluktur? 

Yunanistan'ın, karasularını 12 mile çıkara
rak Türkiye'yi kıta sahanlığındaki doğal kay
naklardan yoksun bırakmaya yönelen girişimi
nin karşısına çıkmak maceracılık mıdır, sorum-

! suzluk mudur? 
Yunanistan, Türkiye'nin isteklerine sırt çe

virince ona görüşmeyi önermek maceracılık mı
dır, sorumsuzluk mudur? 

ıKıta sahanlığımızdaki haklarımızı koruyaca
ğımızı dosta, düşmana göstermek için tamamen 
uluslararası hukuk kurallarına uygun bir biçim
de buraya bir araştırma gemimizi göndermek 
maceracılık mıdır, sorumsuzluk mudur? 

Kıbrıs'taki soydaşlarımızı bir azınlık duru
muna getirmeye yönelik «Üniter devlet» sloga
nına karşı çıkıp; onların, Kıbrıs'ın yönetiminde 
ve kaderinde gerçek bir pay sahibi olmalarını 
sağlayacak federatif sistemi savunmak macera
cılık imidir, sorumsuzluk mudur ? 

Yüzbin aileyi açlığa mahkûm eden bir ka-
I rarı cesaretle kaldırıp, 7 ilde yeniden afyon eki

mini sağlamak maceracılık mıdır, sorumsuzluk 
mudur? (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

İki büyük petrol şirketinin şantajına boyun 
eğmemek ve Petrol Kanununun bize verdiği 
yetkileri kullanmaya kararlı olduğumuzu açık
tan ilân ederek, Türkiye'ye ucuz petrol akımı
nı gerçekleştirmek maceracılık mıdır, sorumsuz
luk onudur? 

iOrtak Pazarla imzaladığımız protokollerde 
Türk tarımı ve endüstrisi yararına. bulmadığı
mız hükümleri değiştirmeye çalışmak maceracı
lık mıdır, sorumsuzluk mudur? 

Bütün bunlar maceracılıktır da, sorumsuz
luktur da; tam Türk ve Yunan Başbakanları 
arasında kıta sahanlığı konusunda görüşme ya
pıldığı sırada, Hükümetin kıta sahanlığı konu
sunda istediği yetki tasarısını engelletmek mi so-
Tiımluluktur ? (C. H. P. sıralarından «Bravo Ho
ca» sesleri, alkışlar). 

I Bütün bunlar, maceracılıktır, sorumsuzluk
tur da; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin 
kararlılığını gösteren bir manevraya giriştiği 
bir sırada, yabancı basma demeçler verip, Hü-

{ kümeti güç gösterisi faaliyetlerine sığınmak ve 
j diplomasi kurallarını zedelemek ve suçlamak 

mı sorumluluktur?.. (C. H. P. sıralarından «Bra-
I vo» sesleri). 
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Şimdi, bütün bunların cevabını kamuoyu 
önünde vermek kolay bir şey değil. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bizim görüşü
müz odur ki, hiçbir partinin, hiçbir başka parti
den aynı politika görüşlerini beklemeye hakkı 
yoktur. İç politikada olsun, dış politikada ol
sun her partinin kendine özgü görüşleri vardır, 
olmalıdır. Bunlar, öteki partilerden ayrılan gö
rüşler de olmalıdır. Görüşler aynı olduktan son
ra ayrı partilere ne ihtiyaç vardı"? 

Her partinin kendisine göre iç ve dış politi
ka görüşleri olması gerektiğine göre, bunların.. 
birbirlerinin politikalarını beğenmemeleri, eleş
tirmeleri de çok doğaldır. Ancak eleştiriyi ya
parken, yalnızca karşısındakinin politikasını be
ğenmediğini söylemek yetmez. Ortaya kendi al
ternatiflerini de, he'r partinin açık ve seçik bi
çimde koyması gerekir. İç politika farklılaşma
larını, dış politikaya aktarmak değildir amaç. 
Amaç, her partinin dış politikada ötekinden 
farklılaşmasını açık ve seçik biçimde ortaya 
koymasıdır. 

Şimdi, bugün Yunanistan'la bizim aramızda 
olan anlaşmazlıklar nedir? Her parti kendisine 
göre bunu koydu. Müsaade ederseniz ben de 
Halk Partisi açısından meseleye eğileyim. 

Sayın Demirci'm de söylediği gibi, Türkiye 
ile Yunanistan komşu olduğu için, gayet doğal 
olarak aralarında zaman zaman ihtilâflar çıkan 
iki ülkedir. Bu anlaşmazlıklar her zaman var
dır; ama baze'n suyun üstüne vurur, bazen alta 
uykuya yatar. Şu sırada Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki anlaşmazlık gene suyun yüzüne vur
muştur. Hangi vesile ile vurmuştur? Ege deni
zindeki karasuları ve oıran bir doğal sonucu 
olarak kıta sahanlığı konusunda suyun yüzüne 
vurmuştur; ama yine bütün particilerin birleş
tiği gibi, (bu noktada da birleşiyoruz) asıl se
bep, bu' anlaşmazlığın altında yatan anasebep, 
daha da gerilere gider, daha da derindir. As
lında bunalımın asıl sebebi, Türkiye'nin şimdi
ye kadar, tarihî boyunca hep Yunanistan lehi
ne gerilemiş olmasıdır. 

Meselenin teferruatına girmeyeceğim. Lo
zan dengesi kökünden bozulmuştur; Bütçe gö
rüşmeleri sırasında Mecliste bir vesile ile bunu 
anlatmak fırsatını elde etmiştim. Yunanistan' 
da, Batı Trakya'da bıraktığımız azınlıkların ha
li içler açısıdır. Ege adalarının tümü Yunanis-

tanı'ın eline geçmiştir, bir tek Kıbrıs kalmıştır 
geçmedik, o da fiilen Yunan egemenliği altında 
görünmektedir, Rum egemenliği altında görün
mektedir. 

Bunun yanı sıra, Türkiye Ege denizinde 
(Adaların dışında) Yunanistan'a birtakım ta
vizler vermek zorunda kalmıştır ki; bunun ba
şında gelen taviz (çok söylendi) meşhur FİR 
anlaşmasıdır. 

Şimdi, yeni Hükümet işbaşına geldiği zaman, 
karşısında «Yunan adaları, karasuları, kıta sa
hanlığı» meselelerini bulmuştur. Bundan önce
ki Hükümetin bir girişimi vardır, doğrudur. Hü
kümetin yaptığı girişim, petrol arama ruhsatı 
vermek girişimi, Yunanistan'ın protestosu ile 
karşılaşmıştır. Ve yeni Hükümet işbaşına gel
diği anda, bu protestö'Tîarşısmda bir durüm~âl-
mak zorunda kalmıştır."Ne~~yâpacaktır ? «Haklı
sın, buraları senin karasuların dahilindedir, se
nin adalarının karasuları içindedir, benim kıta 
sahanlığımın içine girmez. Bu aramadan vazge
çiyorum» mu diyecek? Yoksa, «Hayır, buraları 
benim kıta sahanlığım içindedir. Ben bu arama
ları devamı ettireceğim» mi diyecektir? Tabiî ki 
Hükümet ikinci şıkkı yapmıştır. Bir vesile ile 
de söylediğim gibi, artık Yunanistan karşısında 
Türkiye'nin gerileyecek durumu kalmamıştır. 

Şimdi Hükümet, Yunanistan'ın notasına kar
şı bu bölgelerde petrol aramaya devam edece
ğini söylemiştir ve Yunanistan ile görüşme öner
miştir. 

Bu, gördüğüm, dinlediğim, dinleyebildi
ğim ve izleyebildiğim kadarıyle hiçbir sözcünün 
eleştirisini kazanmış bir tutum değildir. Yani 
Hükümetin petrol arama konusundaki görüşü 
ve tutumu, bütün partiler arasında tasvip ka
zanmıştır. Fakat iş, bu politikanın uygula
masına gelince, Hükümet «maceracılık» ithamı 
altında kalmıştır. Eğer, bu tutumun doğru ol
duğunu kabul ediyorsanız; Hükümetin bundan 
başka bir şey yapmasının, başka türlü davran
masının mümkün olmadığını kaibul ©diyorsanız, 
bunun arkasından gelen girişimleri de kabul et
mek zorundasınız. «Efendim bu maceradır. 
Ne ölçüde genişletebilirsiniz? Bu bir savaşa gi
der...» Eğer savaşa gitmesin, istiyorsanız; o 
zaman Hükümetin bu tutumunu tasvip etme
mek lâzımdır. Eğer .savaşa kadar gitmeyi göze 
alamazsa, Hükümet bu meseleyi nasıl çözecek-
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tir? Bu alternatifi muhalefet partileri açık ve 
seçik biçimde ortaya koyamadılar gibi geliyor 
bana. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — İşte «Pro
fesör» böyle olur. 

C. H. P. GRUPU ADINA HALÛK ÜLMAN 
(Devamla) — «Petrol arayacağız». Tamam. 
Buna muhalif değilsiniz. «Bunu görüşmelerle 
sağlayacağım» Tamam. «Görüşmelerle sağlaya
cağız» diyoruz. «Neden görüştünüz?» diyorsunuz. 
«Neden Yunan Başbakanı ile Türk Başbakanı 
görüştü?». «Görüşmelerle olmazsa, kuvvet kul^ 
lanmak gerekecektir» diyoruz. «Kuvvet kullan
mak, maceracılık olur» diyorsunuz, , Bu işin 
içinden çıkmak bize bir parça güç görünüyor. 

Tekrar ediyorum; siyasî partilerin dış poli
tikada birbirlerinden ayrı görüş sahibi almaları, 
en doğal haklarıdır; ama bir görüşü tenkit et
tiğiniz zaman, onun karşısına mutlaka ve mut
laka alternatifini getirmek zorundasınız. 

Tenkit edilen konulardan bir tanesi; Sayın 
Bozbeyli diyor ki, «Türk ve Yunan Başbakanla
rı konuştular, başarı olmadı. Şimdi ne olacak?» 

Şimdi ne alacak? Şimdi biz, kıta sahanlığı 
üzerindeki haklarımızı kullanmaya devam edece
ğiz. Ondan sonra olacağı, artık Yunanistan'ın 
bileceği bir iştir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Yine Sayın Bozbeyli, defalarca cevaplandı
rılmış bir noktaya değindiler ve «Hükümetin 
tutumu, NATO ve Ortak Pazar konusunda te
reddütler yaratmaktadır» dediler. Öyle sanıyo
rum ki, bu hususta çeşitli defalar söyledik; 
NATO ve Ortak Pazar konusunda Hükümetin 
tutumu gayet açıktır. Türkiye NATO'nun da 
bir üyesidir. Bugünkü şartlar altında savunma
sını NATO içinde sağlamak zorunlluğu vardır; 
ama NATO içinde olmak, mutlaka NATO'nun 
en güçlü devletinin veyahut güçlü devletlerinin 
izlerinde yürümek, dümen sularında gitmek an
lamına gelemez. 

Aynı biçimde Ortak Pazarla da anlaşmamız 
vardır, protokollerimiz vardır; ama Ortak Pa
zarla ortaklık statüsü içinde bulunmamız, bi
zim protokollerde beğenmediğimiz hususları de
ğiştirmemize engel olamaz. 

Sayın Feyzioğlu, Hükümetin endişe duy
duğu poiHikasını kâh övücü sözlerle, kâh yerici 
sözlerle anlatırken bir gayret içinde göründüler. 

3 . 7 . 1974 0 : 1 

O gayret de, bugün Hükümetin izlediği poiiti-
kayı, kendilerinin, daha doğrusu kendilerinin 
demeyin de, 12 Mart sonrası hükümetlerinin 
başlatmış olduğudur. Petrol arama ruhsatı ve
rişinden 1 utunuz; Orta - Doğu ile, diğer ülkeler
le dostluk politikasının onun doğal bir sonucu, 
12 Mart sonrası hükümetlerinin izlediği politika
nın doğal bir sonucu olduğunu söylemiştir. 

Bu arada benim de bir sözümü söyledi. De
di ki, bütçe konuşmaları sırasında aynen şun
ları söylemişim: (Söylediğim doğrudur) 

«Ancak ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya devam 
ederken, iyi hazırlanmamış yüksek seviyeli gö
rüşmelerden çok, gösterişli ziyaretlerden çok 
teknisyenler seviyesindeki sabırlı çalışmalara 
önem vermelidir. Çünkü iç politikada olduğu 
gibi dış politikada da başarı, uzun ve ciddî ön-
hazırlıklardan geçer.» 

O gün olduğu gibi bugün de aynı kanıdayım. 
Ancak, bazen öyle zirveler vardır ki, bunu Sa
yın Feyzioğlu çok iyi bilirler, buraya başarı 
kazanamayacağınızı bile bile gidersiniz. Nite
kim Sayın Başbakan bunu açıkça söyledi, açık 
politikası gereği hiç saklamadan söyledi. «Gider
ken bir şey, bir sonuç elde edeceğimize inanmı
yordum» dedL Peki,. bir sonuç alamayacağınızı 
bildiğiniz hailde, yani iki ülke arasındaki iliş
kilerden bir sonuç alamayacağınızı bildiğiniz 
halde neden gidersiniz? Kendinizin ve karşı
nızdakinin nerede durduğunu bütün dünyaya 
göstermek için gidersiniz. Ben nerede duruyo
rum, karşımdaki nerede duruyor? Bunu göster-
ımek için gidersiniz. Ben bu zirveye (Eğer zirve 
adını veriyorsanız Başibakanlar arasındaki gö
rüşmeye barıştan yana olduğum anlaşmadan ya
na olduğumu göstermek için gittim; ama Yu
nanistan'ın gösterdiği; anlaşmadan yana olma
dığıdır, barıştan yana olmadığıdır. Bu zirve 
sayesindedir ki, bugün bütün dünya Yunanis
tan'ın bir anlaşmaya, aslında o kadar sığındığı 
1958 Cenevre Anlaşması gereği olan bir anlaşma
ya yanaşmadığını görmüş durumdadır. 

Yine bu zirvelerden bir misal vermek için 
söyleyeyim; yine Sayın Feyzioğlu pek iyi bilir
ler. Başkan Kennedy ile Kruçef'in Viyana'da-
ki görüşmesi de önceden hazırlaıumış, belli bir 
gündeme bağlanmış bir zirve değildi. Biraz ön
ce dediğim gibi, iki Devletin de karşılıklı ola
rak kendi kamuoylarına, dünya kamuoylarına 
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nerede durduklarını göstermek için yaptıkları 
bir zirve toplantısı idi. 

Şimdi bundan sonra Türkiye, Yunanistan 
karşısında yapacağı her harekette dünya kamu
oyu önünde haklı durumdadır. Bütün yolları 
denemiştir, sonunda görüşmeye kadar varan 
yolları denemiştir, Yunanistan'dan cevap ala
mamıştır, olumlu cevap alamamıştır; bundan 
sonra kendi haklarını kendi bildiği gibi kullan
makta; dünya kamuoyu önünde de, kendi ka
muoyu önünde de gayet rahatlığa kavuşmuş du
rumdadır. 

Kıbrıs konusundaki görüşmelere gelince; 
Kıbrıs konusunda Sayın Feyzioğlu yine bir en
dişe belittiler. Dediler ki, «Ben bu federasyon 
tezinin yürüyeceğine inanmıyorum.» Neden fe
derasyon tezinin yürüyeceğine inanmıyor? Çün
kü, iki uluslu yerde federasyon olmaz. Fede
rasyon ancak tek uluslu ülkelerde yürüyebilir. 
İsviçre'yi misal verdiler, ki bence doğru bir 
misal değildir, kusura bakmasın, isviçre'de 
hakikaten çeşitli usullar vardır, kendilerin İsviç-
re'li saymaları, aslında asıl soylarını unutma
larını gerektirmiyor, pek çök vesile ile bunu 
görüyorsunuz. 

Peki, Ada'da iki tane ulus var. Bunlardan 
federasyon çıkmazsa üniter devlet nasıl çıkacak? 
Demek ki devlet de çıkmaz. O takdirde alter
natif nedir? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ben 
tam aksini söylüyorum, müstakil Türk Devleti
ni... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, böyle bir gö
rüşme usulümüz olmadığını bilirsiniz efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Üni
ter Devlete ben baştan beri karşı çıktım, rîica 
ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA HALÛK ÜLMAN 
(Devamla) — Eğer iki ayrı ulus bir federasyon 
içinde yaşamayı başaramazlarsa, müstakil üni^ 
ter bir devletin sınırları içinde yaşamayı hiç ba
şaramazlar. Bizim görüşümüz budur. 

Üniter devlet sözü muhalefet çevrelerinde, 
gerçd burada pek tekrarlanmadı, ama muhale
fet çevrelerinde... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Han
gi muhalefet efendim? Tasrih ediniz. 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum Sayın 
Feyzioğlu. 
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C. H. P. GRUPU ADINA HALÛK ÜLMAN 
(Devamla) — Muhalefet geniş bir cephe olduğu 
için artık hangisi alırsa alsm üstüne.. (Gülüş
meler) 

Üniter devlet görüşü bazı çevrelerde Türk ta
rafı ile Rum tarafı arasında, Türkiye ile Yu-> 
nanistan'ın ve Birleşmiş Milletlerin katılması 
ile yürütülen genişletilmiş toplumlararası görüş
meleri baltalayan; Ecevit Hükümetinin progra
mında önerilen f edaratif sistem ve Hükümet prog
ramında yer alan federatif sistem bazı çevrelerde 
Ada'da bir süredir yürütülmekte olan toplum
lararası görüşmeleri dumura uğratan bir tabir 
olarak görülmüştür ve denilmiştir ki; «Zaten 
Ada'da bir süredir toplumlararası görüşmeler 
yapılıyordu ve bu görüşmelerin sonunda da 
aşağı - yukarı federal özelliklere sahip bir dev
let kurulma yollunda anlaşmaya gidiliyordu. 
Ecevit Hükümeti federatif sistem sözünü söyle
mekle Ada'dakli toplumlararası görüşmeleri bal
talamıştır, bir sonuca varılmasını güçleştirmiş
tir...» 

Şimdi bir defa Rum tarafının bundan bir 
süre önce toplumlararasi görüşmelerden çekil
mesinin nedeni; bana kalırsa bu federasyon sis
temi değildir, federasyon görüşü değildir. 
Rumlar bu görüşmelere bundan önce Yunan 
Hükümetinin baskısı altında ve bir parça da is
temeyerek oturmuş bulunuyorlardı. Bunu olsa 
olsa bir bahane etmişlerdir, ancak açık bir nokta 
var; Bugün eğer yeniden görüşmelere oturdu-
larsa, toplumlararası görüşmeler bugün yeniden 
başlamak üzere ise, bu, hiç kuşku duyulmasın 
Lefkoşe üzerinde ancak marjinal bir etkisi olan 
Atina'nın baskısı ile değildir; Türk Hüküme
tinin kararlı tutumu sayesindedir. Türk Hükü
metinin kararlı tutumu sayesindedir ki, bugün 
Kıbrıs'ta Rumlar yeniden masa başına oturmak 
gereğini duymuşlardır. 

«Ne büyük şey yapmışlar...» deniliyor, duy
dum bunu, kulağıma geldi. Eğer bir başka ikti
darın zamanında Yunanlıları, Rumları görüşme 
masası başına oturtmuş olmak büyük bir şeyse, 
Rumları yeniden masa başına oturtmak Eoevit 
Hükümeti zamanında yapılmış büyük bir şey
dir. Sizin Hükümetiniz, sizin iktidarınız zama
nında yapılan şeyler büyük olacak, bizim iktida
rımız zamanında yapılan şeyler küçük olacak; 
bunu ne insafla, ne de gerçeMe bağdaştırmaya 
imkân yoktur. 
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Eeevit Hükümeti, Kılbrıs'da fonksiyonel fe
derasyon görüşünü üniter devletin antitezi ola
rak ortaya koymuştur. Bilindiği gibi, bu Kıbrıs 
görüşmeleri devanı ettiği sırada, Rumlar hep 
'üniter devlet ilkesi arkasına sığınarak bu görüş
meleri yürütmüşlerdir ve bu üniter devlet görü
şü Türkiye'de yetkili kişiler tarafından savunul-
ımuştur; Birleşmiş Milletlerdeıki temsilcilerimiz 
tarafından da benimsenmiştir. 

Şimdi diyeceksiniz ki, koyduğumuz statü, içi
ne verdiğimiz statü başka türlü olursa, Rumlar 
üniter devjet görüşünü kullanmışlar; bundan ne 
çıkar? Siz isme değil, muhtevaya bakınız... Eğer 
biz ünite'? devlet ismi altında sizin istediğiniz tür
den bir fonksiyonel federasyon kurmak imkânı
nı bulsaydik, bu iyi olmaz mıydı? Bu üniter dev
let sıfatını koruduğunuz sürece, içine verdiğiniz 
muhteva ne dursa olsun, bunun eninde sonun
da başınıza dert olması işten bile değildir. Üni
ter devlet ilkesine aykırı bulacağı her konuyu 
yarın reddedecektir, her konuyu yeniden görüş
me masası başına getirmeye çalışacaktır Rum 
tarafı ve üniter devlet ilkesini bütün dünyaya 
kendi münhasır haıkkıymış giibi tanıtmaya çalışa
caktır. 

ıŞuna dikkatinizi çekerim: Eeevit Hükümeti 
işbaşına geldiğinden bu yana ne bir Yunan bil
dirisinde, ne bir Rum bildirisinde, ne de uluslar
arası bir kuruluşta artık Yunanlıların üniter 
devlet sözünü telâffuz ettiklerine rastlanmamış
tır. 

Sayın Demirel çok dikkate değer bir konuşma 
yaptılar; hakikaten son derece ilgiyle dinlenen 
!bir konuşma yaptılar ve birtakım doğru noktalara 
değindiler. Ekonomik konularda söylediği çok 
doğrudur. Eğer satacak malınız yoksa, eğer gön
derecek teknolojinin, eğer gönderecek elemanınız 
yoksa Arap ülkeleriyle, değil yalnız Arap ülke
leriyle, başka ülkelerle nasıl, ne gibi ekonomik 
ilişkiler kurabilir, bunların parasından ne biçim
de yararlanabilirsiniz? Bu çok doğru bir soru
dur. Ancak, bu şu noktayı gösteriyor: Türkiye 
y ı lar öncesinden bugünkü montaj ve paketleme 
'.sanayiine değil, gerçek sanayie girmek zorunday
dı. Türkiye sanayileşme yolunda kaybettiği her 
dakika ile bugün ortalıkta yüzen başıbozuk do
larları kaybetmek durumuna da girmiş bulu
nuyor. 

Gene Sayın Demire! savunma konusunda da 
çok doğru söylediler; Savunma politikası tartışıl

mak lâzımdır, savunma politikası kadar ciddî 
hiç birşey yoktur.... Bu da büyük bir aşamadır. 
Çünkü, bunları üç - dört sene evvel söylediğimiz 
zaman vatan hainliği ile suçlanmak, satılmışlıkJa 
suçlanmak işten bile değildi. Savunma politika
sının mutlaka burada tartışmak zorundayız; cid
diyetle tartışmak zorundayız. 

NATO çok yararlı olmuştur Türik savunma
sına; bunu kimsenin tartıştığı yok. Yalnız şu
nu da iyi bilelim: Biz de NATO'ya çok yararlı 
olduk. Biz NATO'dan almış değiliz; biz NA-
TO'daıı aldığımız kadar NATO'ya da vermişiz. 
Zaten o yüzdendir ki, Türkiye ile NATO ilişki
leri (gene Sayın Demirci'm taibirıiyle) devamlı 
olmak imkânını, sürekli olmak imkânını bul
muştur. 

NATO içinde olmak (Sayın Demirci'm söz
lerinden yanlış çıkarmadımsa, (kendisinin de 
kabul ettiği gibi) bizim hareket serbestimizi 
önemli ölçüde kısıtlayan bir durumdur. Bu de-
meik değildir ki, hareket serbestliğimizi kazan
mak için NATO'dan ayrılmalıyız, O ayrı ko
nu, Kendileri de formülü söylediler; önce ken
di savunmanızı kurmazsanız, NATO size zaten 
ek bir güvenlik temin etmektedir, tam güven
likte olamazsınız dediler, yanılmıyorsam eğer. 
Ama burada şu sonucu çıkarmaya dilim varmı
yor: Yani, «NATO içindesiniz, büyük devletler 
de küçüklere karşı kendileri ortaya çıkmazlar, 
daima birtakım, paravanalar kullanırlar; bu 
noktayı da iyice dikkate alın; NATO içinde ol
duğunuzu dikkate alın. NATO içinde hareket 
'kısıtlılığınızı da bir ölçüde dikkate alın. Aca
ba bu ibizi Yunanistan karşısında harelketsâzlıiğe 
mi götürür ?»-

Eğer bu sonuca gidecekse, Sayın üemirerie 
aynı şekilde düşünemiyorum. NATO içinde ol
manın önemli kısıntıları olabilir; ama ben, mil
lî menfaatlerim gerektirdiği zaman, nerede olur
sam olayım, imkânlarım ne olursa olsun Türki
ye'nin millî kaynaklarını ve menfaatlerini sa
vunmak durumundan kendimi alamam. 

iŞimdi, bir şey daha var ama onu söylemeye 
'gerek var mı? Sayın BozJbeyli: «Londra ve Zü-
rih anlaşmalarından rücü mu edilmektedir? 
Çünkü, Sayın Eeevit bundan hiç bahsetmedi» 
dediler. Sayın Eeevit başka anlaşmalardan da 
hiç bahsetmedi, Lozan Anlaşmasından da bah
setmedi. 1939 İngiliz - Fransız - Türk ittifakm-
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dan da bahsetmedi... E, bunlardan bahsetmedi 
diye, bunlar yoktur diye bırakılacak değil her
halde... 

Ayrıca bir nokta daha var, buna cevap ver
meyecektim, ama şimdi vermek gereğini hisse
diyorum: «Filistin halklarının hakkı. Bunun 
içinde Yaser Arafat da var mı?» Bunun içinde 
Yaser Arafat var. Siz isteseniz de var, isteme
seniz de var. Çünkü bütün dünya Yaser Ara
fat'ı «Filistin Kurtuluş Cephesi» nin lideri ola
rak görüyor ve Yaser Arafat'ı, Filistin Kurtu
luş Cephesinin temsilcisi olarak Cenevre Kon
feransında karşılamaya hazırlanıyor. (C. H. P. 
sıralarından, «Bravo» sekleri, alkışlar.) İşte bu 
nevi politikadır ki, Türkiye'yi yanlış yerlere 
götürür. Yaser Arafat'ın gerillaları varmış, ge
rillalar bir zamanlar Türkiye'de yanlış işler 
yapmışlar. Ülkenin altını üstüne getirmişler; e, 
biz Yaser Arafat'ı tanımayız... Olayların pe
şinde giden politika budur. Olayların önünde 
©iden politika; Yaser Arafat'ın, bu Kurtuluş 
Cephesinin lideri olduğunu isteseniz de isteme
seniz de tanımaktır. (C. H. P. sıralarından, al
kışlar) 

Gecenin bu saatinde fazla vaktinizi almamak 
için bir noktaya yeniden değinerek sözlerimi 
(bitireceğim. Dört aylık bir Hükümetin dış po
litikasını eleştiriyorsunuz, hirtakım kuşkular 
'koymuşsunuz, kuşkuları yanlış şeyler üzerine 
ıbina etmişsiniz ve... 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Ders 
veriyor ve... 

C. H. P. GRUPU ADINA HALÛK ÜLMAN 
(Devamla) — Kimseye ders vermek haddim de
ğil. Ben, düşüncelerimi arz ediyorum, onu iyi
ce hilelim. 

Dört aylık bir Hükümetin dış politikasını 
eleştirirken özellikle arkasındaki bütün devral
dığı güçlükleri de biliyorsanız, biraz daha in
saflı olmak gerekir kanısındayım. Hele, şunu be
ğenmiyorum, bunu beğenmiyorum, şuna' dikkat, 
ıbuna dikkat 'et derseniz, beğenmediğiniz nok
tada şunun yapılmasını istiyorum, bunun yapıl
masını istiyorum, şu noktaya şöyle dikkat et
meni istiyorum, bu noktaya da böyle dikkat et
meni istiyorum demek zorundasınız. Bu Par
lamentoda iktidar, senelerce «sorumlu muha
lefet» sloganına sarıldı ve sorumdu muhalefeti 
savundu, Bunu savunan bir iktidar, muhalefete 

düşünce başkasında tenkit ettiği şeyleri kendisi 
yapmamak durumundadır. 

Bu noktayı da belirttikten sonra hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ül-
nıan. 

1 Dışişleri Bakanı Sayın Güneş, bir tezkere' 
göndererek, «Sayın Bozbeyli, Sayın Feyzioğlu, 
Sayın Demirel, konuşmaları sırasında Hüküme
te, ileri sürmüş olduğu görüş ve beyanlardan 
farklı görüş ve ifadeler atfetmişlerdir. Bu ne
denle İçtüzüğün 70 nci maddesine göre söz is
tiyorum» diyorsunuz efendim. 6 - 7 saatlik bir 
müzakere zamanı geçirdik, sayın hatipler uzun 
uzun fikirlerini beyan ettiler efendim. Tabiî 
ben hangi konularda size sayın Hükümete ayrı 
görüş izafe ettiler, tespit etmem mümkün de
ğil. Sizden rica ediyorum, mümkünse yerinizden 
hangi konularda olduğunu ifade buyurursanız 
efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli) — Efendim, bunları saymak çok uzun 
sürer. Hepsini de teker teker huzurunuzda arz 
edebilirim. 

BAŞKAN — Konu olarak hiç olmazsa, Sayın 
Güneş. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli) —• Yunan notası hakkında Sayın Baş
bakanın gazetelere vermiş olduğu söylenen de
meç yanlıştır. 

İki Başbakan arasındaki müzakereler başla
madan önce benim Ottawa'da söylemiş olduğum 
sözler yanlıştır. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim. An
laşılıyor ki bazı konularda, açıklama yapmak 
lüzumu vardır. Yalnız istirham edeyim, sadece 
izah buyurduğunuz şekilde olsun efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
ibıı konuda müzalkere usulü yoktur efendim, dik
katinize sunmak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, cevap niteli
ğinde olmamakla birlikte, açıMama yapmak za
rureti hâsıl olduğundan söz veriyorum. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Şu anda gün
dem dışı bir meselede Hükümet beyanda bulun
du, gruplar beyanda bulundular, bir müzakere
ye girilmiş değil ki, söz veresiniz. Söylemiş ol
duğumuz sö'zlerin değiştirilmesi istikametinde 
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veya bunlara cevap verilmesi istikameftinde bir 
müzakereye girerseniz, gruplar da bu hakları
nı kullanacaklardır. Bu şekilde siz yeni bir 
usul ihdas etmiş olacaksınız. Tekrar Hükümet, 
gerdkli açıklamayı her an, her birleşimde gün
dem dışı yapma imkânına sahiptir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bo-
zatilı. Yalnız, İçtüzüğümüzün 70 nci maddesini 
sanıyorum ki, zatıâlindz de biliyorsunuz. Bura
da şöyle diyor: İleri sürmüş olduğu görüşten 
farklı bir görüş kendisine atfolunan Hükümet, 
siyasî parti grupu veya milletvekilleri bunu 
düzeltmek, tashih etmek imkânına sahiptir.» 
Sadece bu konuda söz verdim efendim, teşek
kür ederim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Ancak, müza
kere başlayıp gündeme geçildikten sonra söz 
verebilirsiniz. 

BAŞKAN —• Efendim, istirham ediyorum 
oturunuz yerinize, şu gecenin geç saatinde. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Gündem dışın
da müzakere usulleri uygulanmaz. Şimdiye ka-
darki Meclisin tatbikatı buldur. Gündeme geçil
dikten sonra buyurduğunuz bu 70 nci madde 
tatbik edilebilir. Bunu dernek istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim açık
lamanıza Buyurunuz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuzda hangi hükme göre konuştu-
ğuıma biraz daha vuzuh getirmek imkânını ba-
oıa verirseniz, anaımnhalefet partisi Sayın ıSü-
leyman DemirePin «Birtakım usulî zorluklar 
yüzünden, birtakım mühim memleket meselele
rinin burada süratle konuşulmasına engel olma
yalım» şeklindeki* beyanını direktif saymanın 
doğru olacağını, hiç olmazsa kendi partisinin 
sözcü ve uzmanları için doğru olur sanıyorum. 

'Türkiye Cumhuriyeti çoğunluğuna dayanan 
(Muihalefet tarafından beyenilmese de) bir Hü
kümetin Dışişleri Bakanıyım ve bu sıfatla ken
di kanaatime göre doğru, muhalefetin iddiasına 
ıgöre yanlış birtakım beyanlarda bulunmakta
yım ve Türkiye Cumhuriyetini taahhüt altına 
sokmaktayım. Binaenaleyh, Dışişleri Bakanla
rının silk silk memleket dışına çıkma mecburi
yeti ve birtakım protokol mükellefiyetleri se
bebiyle her zaman Mecliste bulunamamasmdan 

doğan bir dış politika müzakeresi gecikmesini, 
Meclis Başkanlığı hakikatte gündem dışı ile pek 
de o kadar ilgili olmayan (çünkü gündem dışı 
belli bir konu üzerindeki beilli bir beyandır) 
dış politikanın tümünü, Hükümetin beyan etti
ği ve beyan etmediği hususlarda her şeyi dile 
getirdikten sonra, Dışişleri Bakanına da, bir 
miktar olsun ve mümkün olduğu kadar sınırlı 
kalmaya çalışacağımdan da emin olmanızı te
min ederek söylüyorum, söz hakkı verilmeyecek 
olursa, o zaman muhalefetin aklından geçtiğini 
hiç zannetmediğim bir durumla karşı karşıya 
kalırız; «Gündem dışı bir konuşmadır, nasıl 
olsa Hükümet baştan konuşacaktır, sonunda ağ
zımıza geleni söyleriz, elbende usulü onda ka
lır.» muhalefetin böyle düşündüğünü sanmıyo
rum. 

Bu itibarla, Danışma Kurulu ve Başkanlık 
Divanı tarafından oldukça ve liberal sekilide 
yorumlanan bu maddenin benim hakkımda da; 
ama sadece bazı konuları tasrih için kürsüye 
geldiğimi de bilerek bir imkân vermesini arka
daşlarım müsamaha ile karşılayacaklardır. Kal
dı ki, bunun herkes için faydalı olacağını sanı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu 'hudutlar içinde 
kalmak mecburiyetinde olduğumdan ötürü, sı-
rasiyle, bence önemli sayılan ve Türk dış poli
tikası bakımından, dış kamuoyu halamından 
önemli olan bazı sorunları dile getirmek ve bun
ları dile getirirken de içerideki muhalefet li
derlerinin bazı endişelerini bertaraf etmek isti
yorum-

iSaym Bo^beyli'nin peşinen «Bu sualleri so
racağım, ama tüzük hükümlerine göre cevabını 
veromeyeeeksliniz.» gibi bir nevi «sakın ha söz 
almasın» kabilinden suallerin ortada kalmaya 
matuf olan beyanlarına söyleyecek bir şeyim yok. 
Bunların bir kısmını Sayın Halûk ÜLman cevap
landırdı. Bu itibarla müsaade edersenıiz ben Sa
yın Feyzioğlu'nun bazı beyanlarına değinerek, 
bana göre ve belgelere göre hakikaten uymayan 
bazı hususları belirteceğim. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, istirham ediyo
rum cevap niteliğinde olmasın efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Beyefendi nasıl cevap verilir? 

BAŞKAN — Cevap niteliğinde olmasın efen
dim. Şimdi... 
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DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Beyefendi, cevap değil tavzih, tas
rih. Oevap dışında her türlü açıklama ne ma
naya geliyorsa o. 

BAŞKAN — Efendim şimdi.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ 

(Devamla) — Cevap dam ek, «Sen yanlış söyle
din...» Yanlış beyanda bulunmuşlardır, böyle söz 
söylenmemiştir hâdise böyle cereyan 'Gitmemiştir, 
diyecek olursam Ibu cevap olamaz sual olur mu?.. 
İnsaf 'buyurunuz. 

BAŞKAN — E Ebette efendim, o şekilde -olur, 
o şekilde Olur. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ 
(Devamla) — Tamam, ben de öyle (söylüyorum 
Sayın Başkan. Müşahhas olaylar üzerinde konu
şuyorum Sayın Başkan. ' ' 

Kendileri, Yunanlılarım kıta sahanlığı konu
sunda (bize verdikleri nolıayı değerlendirmemizde 
bir 'hata olduğunu ve Sayın Barbakanın, Yunanlı
ların müzakereyi kabul ettiği yolunda 'beyanda 
'bulunduğunu söylediler; yanlıştır. Bilgileri yan
lıştır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Tele
vizyonda 'bıunu söylemedi mi?.. 

BAŞKAN — Efendim müdahale eıtımeyin, is
tirham ediyorum Sayın Feyzioğlu. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ 
(Devamla) — Zatıâlinizin elindeki metin yan
lıştır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Olaibi-
llr efendimi, mümkün. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ 
(Devamla) — Müsaade ederseniz anlatacağım. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen
dim müsaade sCzin. Lütfediniz ne yanlışsa bunu 
izah ediniz, öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — 'Sayın Feyzioğlu, yerinizden ko
nuşma hakikiniz olmadığını tefedir edersiniz efen
dim. İstirhamı ediyorum. Bu şekilde olursa 'müza
kereyi takip etme imkânımız yok efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ 
(Devamla) — Eğer konuşmanız (bunu öğrenme
nizi temin ediyorsa, devam buyurun konuşmanı
za. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, mü-
ztalkereyi takip dtme iimkânımız yok. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ 
(Devaımla) — Ben konuşursam öğreneceksiniz. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ski 
dinliyorum, sizi dinliyorum, tamam efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ 
(Devamla) — Elimde Başbakanlık Basın Merkezi 
Başkanlığının 25 . 5 . 1974 tarihli bülteni var. 
Radyoda okunan bülten de ıbudur. «Bugün Yu
nanistan'dan Ankara'ya bir nota gelmiş bulunu
yor. Bu notaya göre Yunanistan, ki'ta sahanlığı 
sınırının iki devlet arasında saptanmasını, tespit 
edilmesini 'kabul etmiş bulunmaktadır. Böylece, 
memleketimizin bu sorunu barışçı olarak, karşı
lıklı anlayışla (bir çözüme ıılaştırma ilkesi, Yu
nanistan tarafından da benimsenmiş 'görünüyor.» 
Notada denen şudur: Benim 'elimdeki *bu, öteki 
notalar var zannediyorum; arkadaşlarım getirir
lerse aynen okurum. 

Kıta sahanlığının her iki ülke arasında dosta
ne bir şekilde saptaramasına Yunanistan karşı de
ğildir. Sayım Barbakanın ifade ettiği de bundan 
İbarettir. Sayın Feyzioğlu'nu yanıltan, (televizyon 
ve radyonun kısa haberlerde «Barbakan, Yunanis
tan'ın müzakereyi kabul ettiği...» yolundaki öze
tidir ve 'bundan ötürü de yine, ben de aynı tele
vizyonda Barbakanın böyle söylemediğini ve Yu
nanistan'ın kesinlikle müzakereyi 'kalbul etmiş ol
duğunun 'söylenemeyeceğini ıbeyan ettim. Demek 
ki, hâdise böyle değil. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Onu da 
söyledim, aynen söyledim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ 
(Devamla) — Bize yönetilen yine bazı davranış
lar var ki, (bunlar vukua gelmemiştir. Dışişleri 
Balkanı ile Barbakan Ot.ta.wa toplantısından son
ra Brüksel'e giderken, Dışişleri Bakanı «Olumlu 
adımlar atılacaktır.» demiştir, Başbakan ise «'Gö
rüşmeye gidiyorum.» demiştir, (buyurdular. Eğer 
Türkiye Büyük Millet 'Meclislinde Otta.wa ve 
Brüksel müzakere!] erlinin (vedikalan üe (beraber) 
nasıl cereyan ettiğini, kimseyi tenkit için değil; 
fakat hepinizin bilgisi için 'söylememe müsaade 
ederseniz, Sayın Barbakanımızın özetlediği bu 
konuyu 'biraz daha açabilirim. 

Ofctawa'da (bizim Yunan Dışi'şleri Bakanı ile 
beraber karara bağladığımız husus, yalnızca kar
şılıklı dostluk, kardeşlik bildirisi yayınlamak de
ğil idi. Yunanlılara; Sayın Başbakanın da ifade 
ettiği gilbi aramızdaki ihtilâfları çözelim, işbirli
ğine kadar gidelim Ihususları uzunboylu anlatıldı, 
şimdi tekrar etmeye lüzum yok ve bunu müzakere 

http://Ot.ta.wa


M. Meclisi B : 105 

yolu ile yapalım dedik. Niye müzakere yolu ile 
yapalım dedlğiımizi 'de, yüne müsaade 'ederseniz, 
Yunanlılarla teati 'ettiğimiz komisyonlarda müza
kere yolu ile yapalım dediğimizi ve niye bunu 
'zirve toplantısıma kadar götürüp, bugün dünya 
kamuoyuna işte (benim İngilizce telâffuzunla kim
se kusura (balamasın, nota geldi. Yunanlıların kıta 
sahanlığı ile ilgili notaları İngilizce gelir, öıbeki 
notaları Fransızca gelir. Çünkü, [uta sahanlığı 
konusunu biir bankası yazar ve çoğu kez de tazen 
öteki notaları 'başka (bir 'devlet (memuru nm diye
yim, yetkilisi mi diyeyim, o yazar. Onun için 
aralarında çelişkiler de 'vardır: «... thc HeTlenic 
G-overnıment are not opposed 'to 'a deliımiıtaıtiom of 
tbe continamtal shelf between tıbe two eountries..» 
vesaire,.. Ba;şlbafcanm dediği (budur. 

Arkadaşlarım, biz Ottawa'da, Yunanlıların 
müzakereyi kabul .ile, 'kabul edememe arasında 
'sıkışmış olduklarını -gördük. En nihayet ben, Tür
kiye Cummuıiyetinin Meclise kamı mesul bir Dış
işleri Bakanıyım, Hükümete karşı aiiesülüm, Hü
kümetin politikasını Başbakan koordtino eder, be
nim en nihayet yapacağım tek -ş'ey, çok sıkışırsam, 
Ühıtâya da düşersem telefonu çevirip Başvekille 
görüşüp bir ş&y teklif 'etmekti. Bir parlamenitoya 
dayanan parlaımenter düzende (bir Dışişleri Baka
mımın ne kada;r yetkisi varsa-, benlimi de o kadar 
yetkim var idi. Ama açık vakıa şu: 

Yunan Dışişleri Bakanı; (büyükelçi, sonra da 
terfi eder gibi Dışişleri Bakanı olmuş. E, adam. 
talimat almak mecburiyetinde ve talimatın kim
den alınacağı da çok kesin olarak belli 'değil. Baik-
tık karşımızda Yunanistan'm Dışeşler'i Bakanına., 
diğerlıerli var, adam «olsun» diyor, öteki «'Oİma-
'Sin» diyor, aralarında konuşuyorlar. İçinizde her
kes (bilir ya,, bakanlık yapmış olanlar daha fazla 
(bu (işi 'bilirler; n'e kadar güler yüzlü, sempatik ve 
her türlü tenkide açık bir (bakan olsa 'dahi, dev
letin memurları, Bakan konuşurken «orası yanlış, 
(burası doğru» demezler. 'Karşımızdaki manzara 
(bu. Onun üzerine dedik ki, «'Bize şimdi cevap ve-
Tomliyorsani'Z, îbirkaç gün sonra Brüksel'de 'topla
nacağız. Eğer talimat 'almanız gerekiyorsa 'bu ta-
liaitı alın.» dediler ki, «T'amam, öyle olsun, 'Zaten 
Başbakanlar da (gelüyor, ;bıı nıfâcleyi göıüşüıier.» 
Bir adım daha gittik, dedik ki, «Başbakanlar bu
luşacak, onların karara varmaları için tazı metin
lere ihtiyaç var.» mademki ımüzaikei'C ille mesele-
ler yürüyecek, ne şekilde müzakere edileceğine 
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dair Başbakanlar karşılıklı oturup iki saat metlim 
hazırlaımazlar. Atina 'dafci Türk Büyükelçisi, An
kara 'daki (Efendiım, özür dilerim bu izahatı ver
diğim için; fakat zannediyorum bunları bilmeye 
hakkınız var on aızındam ve bunları söylenıeye toe-
nüm için (mecburiyet var) Yunan Büyükelçisli ve 
Ankara'da Yunan 'masasına, Atina'da Türk ma
sasına -bakam devittin ıbir ibüyük memuru bir ara
ya gelsinler ve 'bu komisyon]arın nasıl kurulacağı, 
(müzakerelerin nasıl yapılacağını karara (bağlaşım
lar, (bir vesüka, hamlasınlar, bir draft hazırlasın
lar, burada görüşülsün, konuşulsun 'dedik. Yunan
lılar bumu da kabul ot ti ler ve'Dışişlerii Bakanlığı 
'memurlarından Sayın Eomei Barutçu Türkiye ta
rafından, onlar (tarafından Metaksas, bizim ta
rafımızdan Atina. Büyükelçiımiz Kâmuran Gürün, 
onların tarafından buradaki Sayın Büyükelçileri 
Kozımodopulos'un 24 sabahı Brüksel \Je toplanıp, 
bu belgeyi hazıria<ma:larına ve Başbakanların tas
dikine sunulma sına karar 'verildi. Buna taraftar 
Oldular, «Doğrudur» -dediler. 

Bu, hakikaten ileri ve olumlu bir adımdır; fa
kat bu durumu da Sayın Barbakanımıza, tabiî 
Hükümet oıkâmrn'a, Ankara'ya 'telle özet olarak 
bildirdik; fakat, içimizde (bir şüphe vardı. Karşı
mızdaki Yuman delegasyonunun hepsi; demin de
diğim (gibi, vakıa biri balkan, öbürleri »memur ama, 
herkesin kendime göre fikri olabilecek bir dunun 
var, muilıltemelem Atina'da iberkesim kendine (göre 
(bir fikri var. Orada ıbu vaziyeti tespit etmiştik, 
onun içim içimizde Ibir şüphe var idi. Brüksel'de 
ayın 24'ünden önce, ben daha Paris'ten hareket 
'ederken, Paris'teki Yum'aın Büyükelçisi bizıim Se
faretimize telefon etti ve 'dedi ki, «Bu yüksek me
murların toplantısı, Başbakanların görüşmesinden 
sonraya bırakılsın.» Hakikatte, Ibizim iç değerlen
dirmemiz olarak, o andan litii'baron müzakerelerin 
somut sonuç vermeyeceği anlaşılıyordu, Ne anla
şılıyordu? Ne elde etmek işitiyordu Yunanlılar? 
Yunanlılar, -herhangi bir somut karara, 'Varılma-
daın, ıbir müzakere planı yapılmadan «Kardeşlik -
dostluk» diyecekler, NATO'da tayan ettikleri -gi
bi, «Müzakere ©dilmeğimi kabul ettik» diyecekler 
ve omdan sonra 'dünyanın 'huzuruna «E müzakere 
edeceğiz of endim. Türkler hâlâ daha (geımi gönde
riyor.» ''diyecekler. «Müzakereye oturulacak bir 
mevzuda, sulh yolu ile halledilecek bir mevzuda 
gemi 'gönderiyorlar, zorluyorlar» diyecekler. 

Türkiye mim şimdiye kadar bu konuda haklı ol
duğunu dünya kamuoyuna 'gösteren şu olmuştur: 
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Yunanlılar; «Deniz bizimdir», diyorlar, sonra da 
«Müzakere 'ötmeyiz...» Cevabımız gayet (basittir, 
milletlletlerarası teşekküllerde, 'devletlerde, zan
nediyorum (yani «Tefahür oluyor, kendini methe 
diyorsun» demiyesinlz diye söylüyorum), herke
se anlaitmrşrzdır. Ne biçim şey? Hem 'deniz 'benim
dir, 'diyor, hem müzakere etmiyor. Böyle şey ol
maz... Bunun (kesin bir ispatını yapmaya ihtiyaç 
var idi. Otururlarsa müzakereye, mesele yok. Bu
nu 'anladığımız içindir ki, böyle bir deklarasyon 
yapılmasına taraftar olmadık. Dünya kamuoyunu 
Ibulandıranak için... Zaten gözü edilen nota (Sayın 
•Başbakanın da beyanında (belirtildiği gibi), «Gö
rülebilir» şeklinde. Yunanlılar açıkça müzakere 
•talbirini kullanmamaya di'klkaıt ediyorlar; fakat 
milletlerarası enstamsîlaıda «Biz onlara, muhalif 
•değiliz, aykırı değiliz» demeye •çalışıyorlardı, (bun
ları kapattık. 

Z'irVe toplantısında, biz onlara «Hayır» des'ey-
di(k... Yani 'tabiî bunu, Sayın Dcmirel/in içinde co
şan vatanî hislere bağlı bir jest telâkki ediyorum. 
Çünkü, nesine hayır diyeyim, müzaikere etmeye
lim mi diyeyim? Müzakerelerin durumu budur. 
Zirve ıtoplanitısında sonuç 'alınmalıydı, 'şube mü
dürleri 'seviyesinde başlamalıydı... Yunanlıların 
(tezi budur; «Sulbe müdürleri seviyesinde hu yapıl
sın, deklarasyon yapılsın.» 

Efendim, bizim Hükümdtimıizden önceki çok 
hükümetler hudutlarda buluşup deklarasyonlar 
yaptılar, bir şey çıkmadı. Yunanlılar, (Kendile
rinin de beyan ettikleri gibi) sindi sinsi orada, 
Iburada Türk haklarını kemirmeye devam ettiler. 

ı«Bu İhtilâfı, karasuları ihtilâfını iriye büyüt
tünüz1?»... Bu mesele ile Sayın Demirci'm yanlış 
olarak bize (izafe ettiği 'bir hususu belirtmek isti
yorum; «Hükümet Programında bu yoktur» bu
yurdular. Hükümet Programında bu edille-d er-
Ibaasıyle vardır. (C. II. P. sıralarından gülüşme
ler) Denizlere ve deniz yaltaklarına ilişkin sorun
ların... 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Var 
dedim onu. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ 
(Devamla) — Yani, «Açıklıkla yoktur» 'dediniz 
de. 

«Deniz yatakları» tabiri, kıta sahanlığı kav-
ıraımmdan daha geniş olan bir kavramdır, en 
azımdan içine kıta sahanlığı tabirini alır, var
dır. Arkadaşlarım, itiraf edeyim (eğer bir iti

raf sa) aslında karşı karşıya bulunduğumuz ih
tilâf işte bu metinden çıkmıştır. Gerçekten kı
ta sahanlığı üzerinde Türkiye Petrolleri Amo-

- - nim Ortaklığına, çolk geç olmakla beraber bir
takım müsaadeler verilmiştir; fakat Yunanis
tan şimdiye kadar Türkiye'nin çok beyanları
na, çok müsaadelerine «Osmanlının yasağı» 
gibi çok rastladığı ve bunlar kısa bir zaman
da unutulduğu için, «ver bakalım, mısırın ko
çanı gibi elimde (kalsın Resmî Gazetede» diye 
'düşünmüştür. Fakat, ne zamanki yeni Hüküme
tin bunu ciddî bir sorun olarak yürüteceği ka
naatine varmıştır; aa belâ çıkıyor, derhal no
tayı dayamıştır; notayı dayamasının iselbelbi bu. 
Aylardan beri Resmî Gazetede ruhsatlar yayın
lanmışken notayı vermeyen Yunanistan, Tür
kiye'nin yeni Hükümetinin işibaışma gelmesin
den bir hafta sonra bu notayı niye verdi'? Çün
kü, bununla beraber Türkiye'nin haklarını ko
rumak için faaliyete geçeceğini çok iyi anladı; 
ha, Türkün gözü açıldı uyumayacak... Bizim 
yaptı ğımuz bundan ibaret. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — No
tanın tarihi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — 9 Şuibat Notası, iş'te burada, gizli bir 
şey değil; 9 Şubat ,-mı idi .. 

' SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — 7 Şu
battır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — 7 Şubat yalhut, birse y değiştirmez. 

I FEYZULLAH D-EĞERLİ (Tokat) — Zihni 
evvelimiş. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Sizden daha az çok zihni evvel oldu
ğunu zannetmem efendim Yunanlıların. 

Değerli arkadaşlarıım, Yunanlılarla bu kuta 
sahanlığı ihtilâfının başlangıcı bu. Sayın Pro
fesör Ülman'm belirttiği gibi, dış politikada 
aynı şekilde düşünmemiz mecburiyeti yok; dü
şünürsek iyi olur; ama bu çok istisnaî bir şey
dir, düşünürsek iyi olur. Arkasında bütün bir 
Meclisi bulabilen Hükümet çok güçlü olur. Ba
zen de ondan daha ileriye giden bir muhalefet 
vardır, o zaıman da gene güçlü olur; ben ol
mazsam ötcP&i benden daha fazla isteyecektir, 
demek imkânına sahip olur. Bunları gayet iyi 
anlıyorum, böyle de olması lâzım. Ama bir nıok-
ıtaya dÜkkat etmek icap eder. O da şu : Bu 
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Tlüjkiüımeit güdecek olursa Türklerin bu davası 
yatar intibaını verdik imi, binden çok daha de
ğerli ve ikalbiliyeitli arkadaşlarımız gelse dahi 
'bu davayı halledemezler. Maalesef, genelliikle 
bugün ve eğer mazur görürlerse bunu Adalet 
Parftisi içim söyleyeceğim daha çok, Adalet 
Partisinin ve saym liderinin tutumu budur. 

. Şimdi, içim yandığı için müsaade edin söy
leyeyim ve emirlerine iltilbâen de, bir milletve
kili ve ana muhalefet partalsi liderinin emirleri 
telâkki ettiğim için, ona ittilbâen de gerçeğin 
nasıl olduğunu anlatayım bu yeltlki kanunu me-
»ele(sıitalde. 

Yunan Barbakanı ile ertesi gün müzakere
ye, konuşmaya, zirveye, her ne hal ise, otur
madan evvel Türk Başbakanımın, Türk Dışiş
leri Balkanının Brüksel'de Dışişleri Bakanlığı 
«servislerinden aldığı telim 'bir aynı da Yunan
istan'a gitmişti, kıta sahanlığı ve Ege Denizi 
ile ilgili Bülkümetln istediği yetki kanununun 
görüşülmesi içim Mecliste ekseriyet bulunma-
ımıışitı. İnsaf ediniz. Bundan ötürü, şimdi işba
şında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Hü-
Ikümetinim, irili ufaklı bir miktar zayıfladığımı 
kalbul edelim ve bundan dolayı ela, hatta Hü
kümetten ayrıklığımızı kalbul edelim, eğer geri-
lemişısek Yunanlılara karşı, bizim yerimize gel
diğinizde ne dahi olsanız bizim bıraktığımız 
yerden başlayacaksınız, geriden baışlayacakisı-
niiz. 

Şimdi bu yetki kanunu Anayasaya... Gecenin 
Ibu saatinde dinlemeyi kolaylaştırır diye Saym 
Demirel'den, bir eespri yapmama müsaade iste
yeyim. Tabiî bir şeyin Anayasaya uygun olup 
olmadığımı söylemek içim Anayasa profesörü 
olmak gerekmez; fakat doğru olarak söylemek 
için galiba hukukçu olmak gerekir ve bazen in
san kendi mesleği dışında kişilerden uzman, se
çerken yanılabilir de. -Saym Demirci'e, bu ka
nunum Anayasaya aykırı okluğunu söyleyenle
rin hukuk bilgisi, hakikaten hukuk bilgisi ol
saydı, hukuk tahsilli fakültelerde sabah başlar, 
akşam biter, diploma1]arı verirlerdi herkese. 

Şimdi bakın; meselâ kendisıine bu konuda 
'açıklamalarda, bulunan uzman arkadaşı, bu me
selenin (bırakın çoktan mâhlüldur ya) en son, 
yahut Türk tatbikatında Anayasa Mahkemesi 
tarafından halledilmiş ve karara bağlanmış ol
duğunu söylemeyi unutmuş, yahut bilmiyordur. 

Kendisimin Anayasa hakkındaki görüşleri çok 
saygıdeğerdir; ne var ki, Anayasa Mahkemesi
nin görüşleri hukukî bakımdan biraz daha de
ğerlidir. Kararın çok saygın olması başka, de
ğerli olması başkadır. 

Şimdi, zaten Anayasa Mahkemesinin kararı
na lüzum yok. Hukuk Fakültesinde ceza huku
ku okuyanlar Türk Ceza Kanununun 5i2i6 ncı 
maddesini bilirler. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu--
nu istedim, yanlışlıkla Umumî- Hıfzıssıhha Ka
munu gelmiş. Hemen açtım, orada da var bu. 
iSıtma ile Savaş Kanunumda da var bu; Türk 
Ceza Kanununda da var bu; Türk Parasının, 
Kıymetini Koruma Kanununda da var bu. 

Eğer bu deliller kendilerimi tatmin etmiyor
sa, isterseniz (ükelâlık olacak ve geçenim bu 
saatinde de biraz gereksiz olacak) niye burnum 
Anayasaya uygun olduğunu, burada suçun ka
nunî unsurunun, maddî unsurunun, manevî un
surunun bulunduğunu teker teker anlatayım; 
ama bitmiş bir meseledir bu. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, konuşmanız süre
ye taibi efendim. Bu konuda, Danışma Kurulu
muzun «iSüre kaydı aranmaz» kararı cari değil. 
Beş dakikanız var, yine istirham edeyim sadece 
cevap değil de... 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) —• 'Saym Başkanım, zannetmiyorum: ki, 
«İSoldan» diyeceğim; fakat «sol» ortada oturu
yor, neyse soldan sağa kadar benim konuşmam
dan çok şikâyetçi olan arkadaşlar bulunsun. 
Omum içim sizden daha liberal bir anlayış rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim. Bu, 
Başkanilığm anlayışı ile ilgili değil Saym Güneş, 
Kaldı ki,, zatıâlinizin görüşü gibi de değil efen
dim. Saym Adalet Partisi Grup Başkanvek'ili-
nin, elimde bu konuya dair tezkeresi de var 
efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEiŞ (De
vamla) — O halde şu sözlerimle bitireyim : 
Yetki Kanunu ile ne getiriyorsunuz?.. 

Arkadaşlar, karşımda parlamentosu olma
yan, üç kişinin oturup kanun yaptığı, teşkilât
ları değiştirdiği, karasularını istediği giibi ge
nişlettiği daralttığı bir devOet var ve Karakas' 
ta bir fonferans var. Karakas'ta (Benim anlat-
imama lüzum yok ya, Peyzioğlu bunları burada 
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anlattı) her ülkenin millî kanunlarına göre ya
pılabilecek devletler hukuku tasarruf lan var. 

«Getir kanun yapayım...»1 Bu Medisin sabah 
oturup, Yunan ihtilâfı bitirilinceye kadar her 
igün sürati berkıyyede çeşittir kanunlar çıkar
ması lâzımdır. Bundan ötürüdür ki, «Canım, 
beyefendi dış politika konuşuluyor.» diyorsu
nuz. Kaç kişiyiz burada? Kendi kendimize ko
nuşuyoruz, hani Meclis? Yapmayın... Gerçekçi 
olalım. Kaldı ki, yetiştiremeyiz. 226 adam bura
mda müstemirren otursa yetiştiremeyiz. 

Yunanlılarla bir savaşa girmişiz. Bu savaş 
bir cephede, bir hukukta yapılıyor. En geç kal
dığımız taraflar bunlar. 

Karakas'taki kararlara göre, Yunanistan'ın 
alacağı kararlara göre, çıkaracağı kanunlara 
göre süratle hareket etmemiz lâzımdır. 

Bunun takdiri her partinin kendisine kal
mıştır. Bu, Ege Denizi savaşında Hükümetin 
elinde devletler hukukunda önemi,! bir silâ^ 
mahiyetindedir ve bir de üstelik 'Sayın Demire1' 
in çok beğendiği ve Anayasaya da girmesin* 
büyük ölçüde katkıda bulunduğu kanun kuv
vetinde kararname usulünden ibarettir. Mevcut 

•C) GENSORU, GENEL (GÖRÜŞME VE 

1. — \D. P. Grupu adına parti İGenel Başkanı 
Ferrvh \BodbeyM'nin, Jlükümetin izlediği dn§ po
litika -ve özellikle Türk - Yunan ilişkileri konusun
da )bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/2). 

iRAıŞKAiN — Demokratik Parti Sayın Genel 
Başkanının dış politika ile ilgili bir genel gö
rüşme talepleri var, takdim ediyorum efendim. 

ıMiileit Meclisi Sayın Başkanlığına 
(Milletlerarası ilişkilerin çok süratli değişim

ler gösterdiği bir dönemi yaşamaktayız. Günü
müzde diplomatik gelişmeler devletlerin iç siyasî 
faaliyetler ölçüsünde yakından izledikleri konu
lar durumuna gelmiştir. Diplomatik faaliyetler 
devletlerin yalnız dış ilişkilerini değil aynı za
manda iç siyasî, sosyal ve ekonomik hayatını da 
etkilemektedir. 

Son yıllarda çok kutuplu bir seyir izleyen 
milletlerarası ilişkiler günümüzde yeniden iki ku
tuplu bir eksen etrafında yoğunlaşmıştır. 

Karşılıklı kuvvet dengesine dayanan ikili 
(bloklaşma geçen yıllarda Kızıl Çin'in milletler-

kanunlardaki hükümler kaldırılacak değildir. 
Miliî bir davanın yürütülmesinde, milletlerarası 
alanda ihtiyaç görüldüğü zaman değiştirilmesi 
ihtimali bulunan hükümlerden ibarettir. Hükü
met durup dururken Maden Kanununu, şu ka
nunu, bu kanunu değiştirmeye asla niyetli de
ğildir. Milletlerarası alanda, hukukî seyyaliyeti 
sağlayan bir şeydir. Herkes bunun için istediği 
gibi reyini kullansın, izahat emre diliyorsa her 
madde hakkında kamun müzakere edilirken, ar
kadaşlarım ve mütehassıslar izahat vermeye de 
hazırdır. Ondan sonrası, herkesin hakikaten mil
lî davalarda beraberiz laifmı, Yunan Başbakanı
nın, «müşterek beyanname çıkaralım, kardeşlik 
ilân edelim, başka bir şey yapmayalım» sözü gibi, 
sadece içerde geçebilecek, dışarıda doğabilecek 
zararlarını telâfi etmeye çalışacağımız bir- söz-
müdür değil midir, bu anlaşılır. 

Hepinizi saytgı ile selâmlarım ve özür dilerim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Bu konu ile ilgili görüşmeler bitmiş bulun
maktadır. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ. 

arası sahneye çıkması üzerine üçüncü bir boyut 
kazanmış görünümündeydi. Ancak Hindilsittan'uı 
nükleer kulübe girmesi Orta - Doğu'da bâzı 
ülkelerin de aynı çabaya girişmeleri ve petrolü 
silâh olarak kullanmaları Kızıl Çin'in önemini 
ikinci plana atmıştır. 

(Bugün dünyamız ekonomik güce ve diploma
tik üstünlüğe dayanan yeni bir ikili bloklaş
manın sancısını çekmektedir. 

Demokratik ülkeler İngiltere, Almanya, ve 
Fransa'daki son siyasî gelişmelerle NATO bün
yesindeki geleneksel yerlerini almaktadırlar. 
Orta - Doğu ülkeleri de 1967 savaşından beri ilk 
defa demio.knatik batı camiası ile münasebetlerini 
en iyi noktaya getirmenin gayreti içindedirler. 

Böylece devletlerarası ilişkilerde diplomasi, 
diplomaside de Amerika Birleşik Devletleri ile 
Sovyet Rusya önplana çıkmaktadırlar. 

(Bütün bu gelişmeler içimde bulunduğumuz 
milletlerarası konjonktürün Türkiye açısından 
hassas bir konjonktür özelliği taşıdığını ortaya 
koymaktadır. 
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ÛBSoeıvit Hükümeti bu ha&sas konjonktürün ge
tirdiği gerçeklerle bağdaşmaz bir tutum içinde
dir. 

Türkiye'nin bu dönemde çak kararlı, ciddî, 
ıkendine .güvenir ve kendine güvenilir bir politi-
Ika izkimesi zorunludur. Türkiye attığı her adımı, 
dikkatle altmak ve bu adımlarla istikrarlı bir 
dış politika çizgisi üzerinde mesafe almak du-
dumundadır. 

ITürk dış politikasının kendine güvenen, şah
siyetli ve milletlerarası camianın şerefli bir üyesi 
olmaktan doğan vakara sahip geleneksel özel
likleri titizlikle korumalıdır. 

Halbuki Ecervit Hükümeti bu özellikleri zede
leyici tutumlar içindedir i 

il. 'Hükümeti teşkil eden partilerin seçim 
önıeeısi tutumları Türkiye'de olduğu kadar dos
tumuz olan demokrasi dünyasında da bazı te
reddütlere yol açmıştır. Özellikle NATO ve AET 
(çevrelerinde beliren kuşkuların 'hiçbir komplekse 
kapılmadan devletimizin şahsiyetine uygun bir 
tutumla (giderilmesi gerekirdi. Halbuki Ecevit 
Hükümeti bir taraftan kendine güvensizlik ifade 
eden «Batı bize teminat versin» şeklinde meydanı 
okumalara girişmiş, diğer taraftan AET nezdin-
de çok haklı olduğumuz revizyon faaliyetlerini 
genç ekleştirememiştir. 

Öte' yandan iktidar çevreleri-, bağımsız mah
kemelerin kanunlara dayanarak mahkûm ettiği 
kişilerin affını ve komünizmin suç olmaktan 
•çıkarılmasını temin etmek maksıaldiyle Batıdaki 
bazı kuruluşların Türkiye'nin içişlerine karıştı
rılmasına zemin uygulayıcı davranışlara giriş
mişlerdir. T. B. M. M. iradesini bazı yabancı 
mihrakların kınamağa kalkışmasına göz yumul-
ımuşjtur. 

IMillî ve şahsiyetli bir dış politikanın gerek
lerinden ıçiok uzak olan bu tutum ve daıvranışla-
rım dış itibarımız üzerindeki olumsuz etkileri 
ortadadır. 

ı2.' Tarihi bağlarımız bulunan mıüslüman Or
ta - Doğu ülkeleriyle ve bağımsızlığına yeni ka
vuşan Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin güçlen-
dirilmesi imkânları geliştirilmemiştir, Aksine 
iSuudî Arabistan'a yapılan, ve devletlerarası mu
aşerete aykırı talep 've tu tanlar yüzünden başa
rısızlıkla sonuçlanan gezi ile bu yolda girişile-

•cek faaliyetllerin önü tıkanmıştır. Devletimizin 
itibarını dikkate almayan tutumlarla dost ve kar
deş ülkelerin yöneticileri de zor durumlara so
kulmuştur. 

13. iEıeevit Hükümeti millî ve şahsiyetli dış 
politika ile yurdumuza birçok siyasî ve ekono
mik avantajlar kazandırılması yolu açıkken, pra
tik hiçbir faydası olmayan teşebbüsleri önpilıana 
almıştır. 

'Türkiye'ye dost ülkelerin temsilcilerinin ya-
ipacıakları ziyaretler iptal edilirken Dışişleri Ba
kanının Çin ve Romanya'ya .seyahatleri önplana 
(çıkarılmıştır. 

Hükümet milletlerarası politikada Türkiye' 
nin yakın -ve hayati çıkarı olan faaliyetlerle dip
lomatik oneimleri daha az olan faaliyetlerin ta
yininde tam bir takdir hatası içindedir. 

4. Nihayet Türk - Yunan münasebetleri de 
Ibuıgünkü hassas noktaya itilmiştir. Hükümetin 
hazırlıksız, devletimizin şahsiyet ve vakarını iyi 
değerlendirmeden giriştiği teşebbüsler hem çö
züm alternatiflerini azaltmış, hem de Türkiye 
yönünden durumu olumsuz bir duruma sürük
lemiştir. 

15. Hükümet bütün bu gelişmelere rağmen 
muhalefet partileri ile konuyu görüşmek gele
neğinin icaplarını yerine getirmemiş ve Meclise 
bilgi sunmak görevini' hatırlamaz bir tutum içi
ne 'girmiştir. 

Bu durum karşısında Demokratik Parti Gru-
pu olarak dış politikadaki gelişmelerin Yüce 
IMeclis huzurunda enine boyuna görüşülmesini 
izorunlu buluyoruz. Konu İçtüzüğün gündem dışı 
iglörüşme usulü sınırlarına sığdırılamayacak bir 
ciddiyet arz etmektedir. 

IRu sebeple dış politika konusunda Anayasa
mızın 88 nıc'i ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri gereğince Genel Görüşme 
açılması yolunda gerekli işlemin yapılmasını 
Demokratik Parti Grupu adına saygılarımla arz 
ederim. 

Ferruh Boziheyli 
D. P. Genel Başkanı 

BAŞKAN — Genel ıgörüşme önergesi gün
demdeki yerini alacak ve gereği yapılacaktır. 
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(Sayın milletvekilleri, daha evvelce almış ol
duğunuz karar gereğince; Birleşimi, yine daüıa 
evvelee alman karar uyarınca görüşülmesi lâ
zım gelen kanunları görüşmek üzere, 4.7.1074 

Perşembe günü saat 15,00'e talik ederek, kapa
tıyorum efendini. 

Kapanıma (Saati : 23.15 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI \SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — tçel Milletvekili 'Nâzım Baş'ın, İstanbul 
Ziya Gün Vakfına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı .Süleyman Arif Emre'nin yazılı \cevabı 
(7/173) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
aşağıdaki sorularımın i'ıgili Devlet Bakan

lığı tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasr-
nı saygılarımla arz ederim.. 

17 . 5 . 1(97(4 
ilçel Milletvekili 

İNâzım Baş 

1. Istaribul Ziya Gün Vakfına 'bağlı «Göz 
Hastalıkları Araştırma Enstitüsü» iki yıldan 
beri yönetmedik şartlarına aykırı olarak huku
kî yetkisi olmayan kişiler tarafından idare 
edilmekte, kanunsuz tasarruflarla vakıf gaye
leri duşunda çalışmalar yapıldığına dair Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne bir öğretim üyesi ta
rafından şikâyette 'bulunulmuştur. Bu hususta 
ne gübi kanunî işlemler yapılmıştır? 

'2. Ayrıca hukuk dışı tasarruflarla vakfa 
ve Göz Hastalıkları Araştırma Enstitüsüne ta-
yıiriler yapılıp yapılmadığının, 

3. Vakfın kitaplığımda bulunan kitap ve 
demirbaşların tamamının yerinde olup, olma
dığının cevaplandırılmasını., 

T. C. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 12 . 7 . 1)974 

Mül. Vak. Da. Bşk. 
Sayı : 903-12/44-98,3 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 5 . 1974 gün ve Gn. Sek. Kanun

lar Müdürlüğü 7/173-941/8346 sayılı yazınız. 
İçel Mi'letveltili Sayın Nâzım Ba§ tarafın

dan, Bakanlığiıma yöneltilip, yapılı olarak ce
vaplandırılması istenilen Istanlbul'da kurulu 

ve Türk Medenî Kanunu hükümlerine talbi Dr. 
Ziya Gün vakfı idaresiyle ilgili hususlar, yazı
lı talimatım üzerine Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce müfettiş marifetiyle tahkik edilmek is
tenilmiş ise de, mezkûr vakıf yöneticisi Dr. Ne
jat Ayiberk'in yurt dışında olması nedeniyle ge
rekli sıoruşturma yapılamamıştır. 

'Bu konuda muh'bir Doç. Dr. Celâl Erçıkan' 
m ihbarları da gözönünde 'bulundurullmak su-
rGtjy'e adı geçen vakıf yöneticisinin yurda dön
mesini müteakip incelemeye devam edileceğini 
'bilgilerinize arz ederim. 

İSü'leyman Arif Emre 
Devlet Bakanı 

2. — Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu' 
nun, Adana - Kadirli ilçesinde Devlei hastanesi 
yapılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık iv e Sosyal 
Yardım Bakanı Selâhattin Cizrelioğlu'nun yazılı 
cevabı (7/188) 

5 .6 .1974 
Mıillet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Adana Milletvekili 
Yılmaz Hbeaoğlu 

•1, Halen 100 bini aşkın nüfusu ile sağlık 
(hizmetlerine fevkalâde ihtiyacı bulunan ve mev
simlik tarım işçisi 'hareketleri ile çeşitli Tropi
kal hastalıklara sahne olan Adana Kadirli ilçe
sine bir Devlet Hastanesi yapılması düşünül
mekte midir?' 

2. Düşünülmüyor ise durumun teispiti sa
dedinde bir etüt yaptunlaibilirmi? 

3. Yaptırılalbilirse bu etüt ne kadar zama
na ihtiyaç gösterir? 
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Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 
Bakan 
2!5Ü4 

Konu : Adana Milletvekili 
ıSayın Yılmaz Hoıcaloğlu'nun 
önergesi ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 6 . li974 tarih, Kanunlar Müdür

lüğü: 7/18,8-1104!5/9O8O sayılı yazı. 
'Kadirli iliç esine bir devlet hastanesi inşa

sı hakkında Adama Milletvekili Sayın Yılmaz 
Hocaoğlu'nun yazılı soru önergesine cevabım 
aşağıdadır. 

Arz ederiim. 
' Saygılarımla. 

ıSelâhattin Gizrelioğlu 
Sağlık velSoısyal Yardım 

Bakanı 

Kadirti'de (Adana) 50 yataklı Devlet Hasta
nesi 11973 yılı programına alınmuş ve Bayındır
lık Bakanlığıncada geçen yıl ihaleye sevk edil
miştir. Ancak yılı içinde talibi çıkmadığından 
İhale edilememiştir.. Bıı hastane 1974 yılı prog-
Tamına tekrar alınmış olup proje maliyeti olan 
4 400 0O0 lira 1974 yılı rayiçlerine göre artırı
larak yakında ihaleye yemden çıkarılacağı Ba
yındırlık Bakanlığından öğrenilmiştir. 

3. •— Adana Milletvekili Yılmaz Jlocaoğlu' 
nun, Adana - Kadirli ilçesindeki Orman Böl
ge Şefliğinin İsletme Müdürlüğü haline getiril
mesine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ahmet 
Şener'in yazılı ıcevdbı (7/189) 

5 . 6 . 1974 
Millet Meclisi Başkanlığına, 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygı ile rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Yılmaz Hocaoğlu 

1. Geniş ormanlık bölgesi ve halen 100 bini 
aşan nüfusu ile Adana Kadirli ilçesinin ihtiyaçla
rına bölge şefliği cevap verememektedir. Bu ge
reğe Uyarak Bölge Şefliğinin İşletme Müdürlü
ğü haline getirilmesi düşünülmekte .midir? 

12. Düşünülmekte ise bir tespit sadedinde 
etüt yaptırılması mümkün müdür? 

3. ,-Mümkün ise bu. etüt ne kadar zamanda 
yapılabiliri 

T. C. 
Orman Bakanlığı 24 . 6 . 1974 

U. No. : Oa.15'94 
'Millet Meclisi Başkanlığına 

İilgi : 14 . 6 . 1674 gün 7/lı8ı9-!İ€l46-SIG£fl S'. 
yazınız : 

Adana Milletvekili ISayın Yılmaz Hocaoğlu' 
nun yazılı soru önergesi cevabı 2 nüsha olarak 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Şener 
Orman Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Yılmaz Hocaoğlu' 
nun Kadirli ilçesindeki Orman Bölge Şefliğinin, 
işletme Müdürlüğü haline getirilmesine ilişkin 
yazılı soru önergesi cevabı : 

Orman Cfenel Müdürlüğü merkez ve taşra 
biriraleni; 3204 sayılı Teşkilât Kanunu, Orman 
Umum Müdürlüğü memurlarının görecekleri iş
lere dair nizamnamenin 1 nci ve değişik 23 ncü 
maddeleri ile, Devlet Ormanları İşletmesi ve 
Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 9 ncu mad
desi gereğince kurulmakta, ihtiyaca göre geliş
tirilmekte ve değiştirilmektedir. Bu; kurma, 
geliştirme ve değiştirmede, teknik ekonomik ve 
Sosyal kriterler esas alınmakta ve değerlendir
me yapılmaktadır. 

Kadirli İlçesindeki Orman Bölge Şefliğinin 
İşletme Müdürlüğü haline getirilmesi talebi ile 
ilgili olarak yaptırılan inceleme sonunda : 

,1. Kadirli İlçesi dahilinde ormanların eko
nomik bir işletme ünitesi olacak büyüklük ve 
iş hacmine sahip bulunmadığı, 

2. Kadirli İlçesi ormanlarının, Kozan işlet
mesi ormanlarıyle aynı vasıfta olması nedeniy
le, değişik bir teknik çalışma gerektirmediği! 
ve tek elden yönetiminde yarar bulunduğu, Ka
dirli'de kurulacak bir işletmenin iktisadî bir 
işletme olmayacağı gibi, Kozan İşletmesinin bü
tünlüğünü de bozacağı, 

3. Kadirli İlçesi dahilinde halen mevcut 
Kadirli ve Taşköprü Orman Bölge Şeflikleri ile, 
Karatepe - Aslantaş Millî Park Bölge Şefliğinin 
mahallî halk hizmetlerini aksatmadığı anlaşıl
mış bulunmaktadır. 
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, Bu İtibarla .Kadirli İlçesindeki Bölge Şefli
ğinin, işletme Müdürlüğü hailine getirilmesinin 
bugün için düşünülmediğini arz ederim. 

24 . 6 . 1974 
Ahmet Şener 

Orman Bakanı 

4. .— Urfa jMiUetvekili Celâl Payda§'ın, JJrfa 
Suruç İlçesi Aligör Köyünde meydana 'gelen olu
ya dair sorusu ve İçişleri Bakam Oğuzhan Asil-
türk'ün yazût cevabı (7/193) 

Millet Meclisi 'Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılması hususunda 
delâletinizi rica eder, saygılar sunanım. 

18 . 1 . 1974 
Urfa Milletvekili 

Celâl Paydaş 
Soru : 
Her türlü haksızlığın, çaresizliğin hüküm 

sürdüğü Doğu ve Güney - Doğu Bölgesi halkı 
ciddî bir huzursuzluk ve güvensizlik içindedir. 

Sefaletin, cehaletin kucağına terk edilen, 
çağ dışı bir yaşam içinde bırakılan bu bölge 
halkına ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıl
maktadır. Devam edegelen yersiz, kanunsuz 
baskılar bir çok vatandaşın ölümüne sebep ol
muştur. Bu ölüm zincirine 26 . 12 . 1973ı tari
hinde Suruç İlçesi Aligör köyünde Güvenlik 
Kuvvetlerince bilinmeyen bir sebepten dolayı 
'birikmiş köy halkı üzerine açılan yaylım ateşi 
neticesinde Oöımamoğlu Sait Ya^ar isimli masum 
bir vatandaşımız olay yerinde aldığı yaralarla 
derhal ölmüştür. Aynı hadisenin diğer bir ben
zeri de bu hadiseye ta'kaddüm eden günlerde 
Mardin'de Mezrik köyünde vukufbulmuş, iki ki
şinin ölümüne bir kaç kişinin yaralanmasına se
bep olunmuş idi. 

I . Masum vatandaşlar üzerine yaylım ateşi 
açmanın hangi yasaya ve neye dayanılarak ya
pıldığı? 

12. Bu hadiseyle ilgili ne gibi adlî ve idarî 
tahkikatın açıldığı ? 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan sözlü 

sorumun yazılı oüarak cevaplandırılmasını ve bu 
nedenle gündemden çıkanlfmasını saygıyle arz 
edeyim. 

Urla Milletvekili 
Celâl Paydaş 

'içişleri Bakanlığı ' • 2 . 7 . ; 1074: . : 
Jandarma Genel Komutanlığı 
İSTll : 7506-4-74/Hudu.t ve Kaçak Ş. 

Konu : Urfa Milletvekili Ce
lâl Paydaş'ın yazılı sıoru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Millet Meelisi Başkanlığı Genel Sek. 
reterlik Kanunlar Müdürlüğünün 14 Haziran 
1974 gün ve 7/193-300/3462 sayılı yazısı. 

Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın Suruç il
çesinin Aligör köyünde, 26 Aralık 1973 tarihin
de meydana gelen olay ile, 2(9 Aralık 1973 tari
hinde Nusaylbin ilçesinin Çilesiz köyünde vuku 
'bulan olay hakkındaki sözlü sorusunun lîl Ha
ziran 1974 tarihinde yazılı olarak cevaplandı-
rilimasını istemesi üzerine, durum incelenmiş
tir.. 

önergede sözü edilen olayların daha önce 
diğer milletvekilleri tarafından verilen öner
gelerde de dile getirilmesi üzerine durum ma
hallinde bir general müfettişine incelettirilkniş-
tir. 

iBu inceleme s'onu.nda düzenlenen rapor ve 
malhalC erinden alınan diğer bilgilere göre: 

1, 26 Aralık 1973 günü Suruç ilçesine bağ
lı Aligör köyünde, alman ihibar üzerine, Suruç 
Kaymakamlığınca verilen arama kararına da
yanılarak yapılan arama sırasında, Sayiit Yakar 
•isimli bir şahsın bir çuval kaçak eşya ile bir
likte kaçarken görülmesi ve yapılan dur ihta
rına rağmen kaçmaya devam etmesi üzerine 
müfreze tarafından ateş edildiği ve adı geçen 
şahısın yaralanarak öldüğü, olay hakkında Ç. 
SavKülığMca yapılan tahkikat neticesinde, müf
reze komutanı Üsteğmen ile 4 jandarma erinin 
tutuklandığı, 10 Ocak 1'974 günü Urfa Ağır Ce
za Mahkemesinin karan gereğince Üsteğmen ile 
2 erin serbest bırakıldıkları ve 1 Haziran 19I74 
gün ve esas l&fâ&T4 karar 1974-'139 sayıyle 
beraet ettikleri, 

2. 29 Aralık I973 günü Nusaybin ilçesinin 
Çilesiz köyünde, arama yapmakla görevli J. Üs
teğmen komutasındaki müfrezeye köy halkın
dan bazı kişilerin engel olmak istemeleri üze
rine, görevli J; erleri ile aralarmda çıkan ça
tışmada köy halkından 7 kişi ile 6 J. erinin ya r 

- 4 4 3 -
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ralandığı, halktan yaralananlardan. birisinin 
sonrada'n öldüğil; olaya Nusa^bi» C. Sa^ctlığm-
ca el konulup 1!5 Ocak 1'974 tarihinde Nusıaylbin 
ısorgu yargıçlığında yapılan ilk sioııgulaın m-
nucunda mufrese komutam J.Üslteğmen ile 1İ2 J. 
erinin tu'tuMandıjkları ve 27 , 2 . 1İ974 günü Nu
saybin Sorgu Hâkimliğine©: tahliye edildikleri ve 
maJhkemelerinin gayri mevkuf devam etmekte 
olduğu öğrenilmiştir. 

••••&," Her iki olayı yerinde" inceleyen general 
jandarma müfettişi olaylara adliyece el konul
muş olduğundan, ayrıca idarî yönden herhangi 
'bir işleme gerek olmadığı Sonucuna varmış bu-
lunmâktadifr. 

Arz ederim. """ 
Oğuahan Asiltürk 

(içişleri Bakanı 

5. ~ Balıkesir'Milletvekili Necati Cehe'nin, 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin bir eski öğrencisine ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asilfürk'ün yazılı ceva
bı (7/209) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademisi. eslki öğrencilerinden Ali Kayahan, 
6 Şuıbait 1973 tarihinden beri kayıptır, Baiba-
ısından öğrenildiğine göre, adı geçen genç, gü
venlik kuvvetlerince 2 Şulbat 1973 tarihinde 
(köylerindeki evinde ar aramıştır. Son olarak 6 
Şuibat 1973 tarihinde Istıanibul'da ıgörülen Ali 
Kayanan'ın siyasî poliste iş&enee sırasında öl
dürüldüğüne dair kaygı ve Söylentiler vardır. 
Bu konuya ilişfein aşağıdaki ısörularımm İçiş
leri' Bakanı tarafından yazılı olarak eevap-
landırilmaisını diieriım. 

Sây^larimla, 
(Balılkeiâir Milletvekili} 

• ••' ıNiecati Ceıbe 

1. Aid Kayaİıan'in güvenlilk kuvvetlerince 
arandığı idioğru mudur'? Doğru ise, aranmasına 
neden -olan eylemleri nelerdir ? 

2. Adı geçen gemq, aramalar sırasında ya-
kalantmış mıdır? Yakalanmış ise, kimler tara
fından yakalanımış, tomter tarafından ne zaman, 
nerede- sorguya ç¥&iteü§tir? , 

Ş; JşJtee&ee^ edilmek öldniıüidiüğü doğru inu^ 
dur? I>agru İse, soriJmM&rr Mimlerdir ve bu 
i k i l e r h ^ 

. i , ; . JSle:: geçirildiği.; ve is ta .ee -edilerek. £1-
durulduğu söylentileri doğru- değilse', kayıp 
gejıcin akıbeti•[ hakkında Bakanlığınız ne dü
şünmekte yada ıbilmelktedir? 

T. C. 
'" İçişleri Bakanlığı 2 . 7 . 1974 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Genel, Güvenlik 
Şube : A. B. A. C - 2/42512 

Konu : Necati Celbe'nin soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
llgii : 28 . 6 .1974 gün ve Kanunlar Md. 

7/2019-1140/9853 sayılı yazıları. 
İstanbul Yıldız Devlet Mühendislik Mimar-

iilk Akademisi öğrencilerinden Ali Kayahan'm 
6 Şubat 1973 iten beri kayıp olduğu ve siyasî 
poliste yapılan işkence sonunda öldüğü konu^ 
sunda Balılkesir Milletvekili Necati Ceibe tarafın
dan Bakanlığımca cevaplandırılması istenilen so
ru önergesi incelenmiştir. 

Adı geçen, Yıldız Devlet Mühendislik Mi
marlık Akademisi öğrencisi -olduğu sırada; 
25 . 9 .1970 günü okulda . slilıâh ve mermi bu
lundurmak suçundan sanık olarak adalete ve
rilmiş ve 10 ncu Asliye Ceza Markemesinde 
yapılan yargılaması sıonucunda 3 şene hapis ve 
para cezasına mahfem edilerek Paşalkapısı Ce
za ve Tutukevine konulmuştur. 

Bu nedenle de Ali Kayahan'ın öğrenci bu
lunduğu okuldan; okul disiplin yönelhmeliğtiniln 
7 nci fıkrasının 4 ncıü maddesi uyarınca 7 sayı
lı yönetim kurulu toplantısında 19.3.1972 gü
n ü temelli olarak ikaydı silinerek talebelikten 
çıkarılmıştır. 

Adı geçen 20.9.1972 tarihinde cezasını ta
mamlayarak Gönen Cezaevinden meşruten tah
liye, edilmiştir. 

1973 senesi Şubat ayında İstanbul Emniyet 
1 nci Şıtıbe Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda 
Ali Kayahan'ın El-Felfcih teşkilâtına ıgitmek 
üzere hazırlıklar yaptığının, elinde ateşli silâh 
ve mermilerinin bulunduğunun ve halen haiba-
sınm evinde bu faaliyettlerini sürdürdüğünün 
ihlbar edilmesi üzerine;.6,2,1973 gıünü babasının : 
Gönen ilçesi Üzümler köyündeki ikâmetgâhı , 
zaibııta-tarafından abanmış ve aldı geıçen şahıs 
[bulunamamıştır. 
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Yukarıda açıklanan durumlardan başka 
1970 yılında yakalanıp adlî makaımlara teslilm 
edilmesini ımütealkıp Ali Kayahan'ın zabıta ka
yıtlarına geçen bir ilişkisi tespit olunmamıştır. 

Bu arada ilgilinin kayıp olduğu hakkında 

yakınları tarafından yetkili makamlara yapıl
mış bir müracaat kaydına da rastlanılmamıştır. 

Bilgilerinize arız ederim. 
Oğuahan Asiitfürk 

İçişleri Bakanı 

»0<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

105 NOİ BİRLEŞİM 

3 . 7 . 1974 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık 'bulunan 
1 asıl üyelik içim yapılacaJk seçime dair Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu ve aday listesi 
(3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihti : 
29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili M. Ne
bi! Oktay ile Van Milletvekili Salih Yıldız'ın; 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hay
vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/91) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletveküi Engin Unsal'in, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
tıin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29) 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

11. — Mardin Milletveküi Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakan
dan ısözlü soru ötnıergesi (6/33). 

13. — Antalya Milletveküi İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyannca sözlü soruya çevrilmiştir. 



14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

15. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakarım
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/118) (*) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kinin Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Babanından sözlü soru önergesi (6/43). 

19. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

21. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

22. — Sivas Mületvekili Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet 'ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsrs? 
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/63) 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

32. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

33. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Dev
let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)' (*) 

34. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
tçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

35. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un. 
tçel Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/73) 

38. — Kastamonu MilTetveiki'li Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbalkandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacın & 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı 
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler .Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 
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40. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, i 
et taban fiyatına ilişkim Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

41. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

42. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Cumhuriyetin 50 ncd yılı münasebetiyle İstan
bul'da, dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/78) 

43. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç' 
an, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türidye'ye gelmelerine ilişlkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

44. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
iar'ıın, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/80) 

45. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas illinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kim Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

46. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
m Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

47. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

48. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

49. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilrişıkin Turizm ve Tanıt
ma Ba.kanin.dan sözlü soru önergesi (6/85) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Devlet dairelerinde çalışan personelle 
yeni müşavİT kadrolarına ilişkin Maliye Baba
nından sözlü soru önergesi. (6/86) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
um, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/87) 

52. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah
keme] erindeki davalara ilişkin Millî Sasım m a 

ıBatemmdan sözlü soru önergesi (6/88) j 

53. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaş-
larcnm nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru Önergesi (6/89) 

54. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

55. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekvmlerdn rotasyonuna ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine 
ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, C. II. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Vakıf gayrimenkuliere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 

59. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'm, 
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 

60. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Tabî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru Önergesi. (6/96) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türkiye mason ve siyonist teşkilâtına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/97) 

62. — İçel Milletvekili Basim Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 

63. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 

64. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme
nine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/100) 
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65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, içişleri Bakanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişiklin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'iin, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasınla ilişkin Çalışma Balka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

67. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
•lı'nın, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, haşhaş ekicilerimin durumlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

70. — Hatay Milletvekili Sabri İnee'nin, ye
meklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

71. — Balıkesir Milletvekili ilhan Ayte-
kin'in, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

72. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurul
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/110) 

74. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, 
Türk Medenî Kanununun değiştirilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/111) 

75. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
Gümrük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/134) (*) 

76. — Ordu Milletvekili Senai Yazıeı'nın, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

77. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
işleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Başbakan Yardımcısının çalışıma oda
sında bulunduğu iddia edilen parti bayrağına 
ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/114) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/115) 

80. — Nevşehir Milletvekili Bagıp Üner'in, 
Nevşehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/135) (*) 

81 — Kahraman Maraş Milletvekili ismet 
Ağaoğlu'nıun, Kahraman Maraş ili sınırları için
deki belediyelere ilişkin imar ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

82 — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Cumhuriyet Halik Partisine yeni giren milletve
killerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/119) 

83 — İstanbul Milletvekili Hüseyin özde-
ınir'in, Tunceli öğretmen Okullunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 

84 — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'm, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/12Iİ) 

85 — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, Çoruh nehrinden elektrik üretiminde 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Talbiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

86 — Kars Milletvekili öemil Ünal'ın, anar
şik olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/123) 

87 — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
in, 1918 sayılı Kanun hükümlerine gör© ödenen 
ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

88 — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in, Zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/125) 

89 — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, 
Dışişleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir 
memureye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

90 — Giresun Milletvekili Orhan Yıl-
maz'ın, Giresun - Aksu'da mıeydanıa gelen fa-



edaya ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/127) 

91. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
giıl'in, İstanbul Festivali için Fransa'da yaptı-
rılan afişe iflisöriın Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/128) 

92 — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumuna kira borcu olanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/129) 

98 — Muğla Milletvekili Ahmet BuManlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol arama
larına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/130) 

94 — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, bazı mahkûmların yazdığı makalelerin ya
yımlanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/131) 

95 — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/132) 

96 — Balıkesir Milletvekili Cihalt Bilgeihan' 
in, Balkanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma 
ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/133) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara 
yaptığı zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1136) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlÖER 
İŞLER 

1. — Deniz Hukuku ile İlgili Yetki kanunu 
tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/141) (S. Sayısı : 71) (Dağıtma tari
hi : 20 . 6 . 1974) 

X 2. — işçi Yatırım Bankası kurulması ile 
ilgili Yetki Kanunu tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları. 
(1/4) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1974) 

X 3 — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki 
kanunu tasamsı (1/169) Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Tanım, Orman ve Köy işleri ve Plan 
komisyonları raporları (ıS. Sayısı : 81) (Dağıt
ma tarihi: 25 . 6 . 1974) 

X 4 — Vatansızlık ha/İlerinin sayısının 
azaltılmasına dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve İçişleri komisyonları raporları 

(1/85) (S. Sayısı : 60<) (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 .1974) 

X 5. — Ad ve Soyadlarınm Nüfus Kütük
lerine Kaydına Dair Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve İçişleri komisyonları ra
porları. (1/86) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 6 . 1974) 

6 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna geçi
ci bir madde leödıenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/149) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

7 — 854 sayılı Deniz iş Kanununun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ko
misyonları raporları (1/135) (iS. Sayısı : 65) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

8 — 1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 
ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci 
bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçi
nin kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çı
karılmasına ; Adana Milletvekili Alparslan Tür-
ıkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayiıla iş Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesine; istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanjununun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları, 
(1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66) 
(Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1974) 

X 9 — istanbul Milletvekili Necdet Uğur 
ve 6 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kitaphğı kanun teklifi ile Uize MMletvekdü 
Sami Kumibasar ve 2 arkadaşının, Türkiye 
Büyülk Millet MecMsi Kitaplığı kanun teklifi 
ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları 
(2/215, 2/76) (ıS. Sayısı : 67) (Dağıtma tari
hi : 12 . 6 .1974) 

IX) — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile 
C. Senatosu izmir Üyesi Mümin Kırlı'nm ve iz
mir Milletvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşı
nın, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun 46-52/3 maddesi dolayısıyle 100 ncü mad
desi gereğince mahkûm olan tütün ekicilerinin 
affına dair Kanun teklifleri ve Adalet Komis
yonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 



11 — 'İlkokul Öğretınenlejri Sağlık ve İçti
maî Yardım Sandığı hakkındaki 4357 »ayılı Ka
mımın 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılma
sı ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Bandığı kurulmasına dair kanun 
tasarısı ile reddi hakkındaki Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/37; C. Sena
tosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. Sayı
sı : 431, M. Meclisi S. Saynsı :69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1974) 

1 2 — 1 Mart 19126-tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Burdur Milletve
kili Aıli Sanlı ve 13 'arkadaşının, Türk Ceza Ka
nununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi1 ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tari
hi : 20-6 .1974) 

X 13 — Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı 
kanun dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin 23 Ey
lül 1971 tarihli Montreal Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. (1/145) (IS. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi, : 
22.6 .1974) 

X 14 — Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer 
bazı eylemlere ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli 
Tokyo 'Sözleşmesine katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/146) (S. Sayı
sı : 73) (Dağıtıma tariki : 22 . 6 .1974) 

X 15 — Cenazelerin Nakli Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/127) 
S. Sayısı : 74) (Dağıtana tariki : 22 . 6 . 1974) 

X 16 — Hayvanların Uluslararası nakliyat 
sırasında korunmasına dair Avrupa Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru. (1/144) (S. Sav ısı •. 75) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 .1974) 

X 17 — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî 
Ürdün Kırallığı arasında hukukî ve ticarî ko
nularda adlî ilişkileri düzenleyen Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/63) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tari
hi : 24 . 6 .1974) 

1 8 — İsparta Mil&tv ekili Süleyman Demirci 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine: İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, 
31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Ko
caeli Milletvekili Sedat Akay'm, 6831 sayılı Or
man Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştiril
miş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fık
ralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yıl
maz Karaosmanoğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 
gün ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve 
Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 . 1973 
tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü 
madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişikliklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu ra
poru (M. Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; 
C. Senatosu 2/73) (M. Meclisi S. Sayısı : 24 ve 
24'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 354) (Da
ğıtma tarihleri : 20 . 3 .1974, 24. 6.1974) 

19 — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasız-
loğle'aıun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulu
sal Bayramı ve Genel Tatiller hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu ve Millet Meclisti 
metni (M. Meclisi : 2/1 ; C. Senatosu : 2/217) 
(S. Sayısı : 78) (Dağıtma tariki : 24 . 6 . 1974 

20. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 110 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/198) (S. Sayısı : 80) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

21. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 10 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ucu mad
desinin 9 ncu bendi ile 1 3 . 7 . 1965 gün ve 648 
sayılı Siyasî .Partiler Kaınuınunun 8 nci madde
sinin 2 nci fikrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Ferrulh 
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Bozbeyli ve 7 arkadaşınım, 13 . 7 . 1965 günlü ve 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 
25 . 5 . 1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçıiımi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Anayasa 
koimıisyonları raporları (2/162, 2/158, 2/159) 
(S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

22. — (Kadroları İl Özel İdarelerine ait bu
lunan Kütüphane ve Müze Personelinin Aylık
larının Genel Bütçeden Ödenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/1G3) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma Tarihi : 
1 . 7 . 1974) 

23. — İnönü üniversitesi Kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 2,10 
Arkadaşının, İnönü Üniversitesi Açılması Hak
kında Kanını Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan 
Komisyonları Raporları (1/175, 2/73) ('S. (Sa
yısı : 85) (Dağıtma Tarihi : 7 . 1 . 1974) 

24. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cürnalı-
'oğlu ve üç Arkadaşının, 20 . 6 . 1973 tarih ve 
1750 Sayılı Üniversiteler Kanununun 5'2 nei 

Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim ve Plan Komisyonları Rapor
ları (a/249) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma Tarihi : 
1 . 7 . 1974) 

25. — Kütahya Milletvekili İhsan Ensoy'ıııı, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Ta
rım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm 
ve Plan komisyonları raporları (2/101) (S. Sa
yısı : 84) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesi hakkında Kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/228) (S. Sayısı : 87) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ür
dün Krallığı arasında suçluların geri verilmesi 
Ve ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımlaşma 
sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet 
(komisyonları raporları (1/87) (S. Sayısı : 88) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

ı ^ » I 

(M. Meclisi 105 nci Birleşim gündemi) 




