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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke

resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
kabul edildi. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanun tasarısı üzerinde bir süre görüşül
dü. 

Birleşime saat 12,55 te ara verildi. 
İkinci Oturum 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 

kanun tasarılarının madde ve bölümleri kabul 
olunarak tümleri açık oya sunuldu ise de, oyla
rın ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, 
oylamanın gelecek oturumda tekrarlanacağı 
bildirildi. 

Birleşime saat 19,55 te ara verildi. 
Başkan Kâtip Kâtip 

Başkanvekili Urfa Bursa 
Âttf Şohoğlu Ramazan Tekeli Barlas Küntay 

Üçüncü Oturum 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe ka

nunu tasarıları tekrar açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayırımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadığı, oy
lamaların gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil
dirildi. 

Adalet Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 

17 . 2 . 1969 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime aynı gün saat 01,07 
de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Urfa 

Ramazan Tekeli 

Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 

2. — GELEN KAĞITLAR 

TASARI 
1. — İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akade

misinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» 
adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkın
da kanun tasarısı (1/622) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

RAPOR 
2. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-

pala ile Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
5616 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a), (c) 
fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı : 821) (Da
ğıtma tarihi : 17. 2.1969) (Gündeme) 

— 386 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

< • • "-• • ' • -

BAŞKAN — 54 ncü Birleşimi açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

lm — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/569; Cumhuriyet Senatosu i/927) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 802; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 1164) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yon raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/581; Cumhuriyet Senatosu 
1/926) (Millet Meclisi S. Sayısı: 801; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 1176) 

BAŞKAN — Dünden, çoğunluk sağlanama
mış bulunan iki açık oylama muamelesi var, 
müsaade ederseniz oy kupalarını gezdirmek su
retiyle açık oylama işlemini yapacağız. Muva
fık mı efendim?., («muvafık» sesleri) İki açık 
oylama kupasını gezdiriniz. 

5. — 1Q6Q yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/567; 
Cumhuriyet Senatosu 1/955) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 800; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1162) 

A — MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde müzakereye başlıyoruz. 

Grupları adına konuşacak olan arkadaşların 
isimlerini okuyorum : 

M.P. Grupu adına Sayın Hüseyin Ataman, 
G.P. Grupu adma Sayın Süreyya Koç, 
Y.T.P. Grupu adına henüz arkadaş ismi ve

rilmemiş, 
O.H.P. Grupu adma Sayın Orhan Kabibay, 

T.Î.P. Grupu adına Sayın Behice Boran 
Hatko, 

A.P. Grupu adına Sayın İsmail Sarıgöz. 
Birinci defa grup adına konuşacak arkadaş

larımızın konuşma süreleri, daha önce alınmış 
Meclis kararv ile 20 dakika olarak kayıtlan
mıştır. 

M.P. Grupu adına Sayın Ataman, buyurun 
efendim. Saat 10,02. 

M.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATAMAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, aziz silâh arkadaşlarım; 

Millet Partisi Meclis Grupu adma Millî Sa
vunma Bütçesi hakkında mâruzâtta bulunmak 
üzere huzurunuzdayım. 

1909 Millî Savunma Bütçesi Milletimize ve 
Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlar getirsin. 

1969 Millî Savunma Bütçesinin geçen sene-
neye nazaran artış durumu bizi sevindirmiştir. 

Harb sanayiine verilen önemi, stoklara az 
da olsa el atılmış bulunmasını teşekkürle kar
şılarız. Temennimiz gelecek sene bütçelerinde 
bu tahsisatın hızla artmasıdır. 

Senelerce ihmal edilmiş mesken dâvasının 
iyi bir tarzda yürütülmesi ve noksanların sürat
le tamamlanmasına çalışılması da huzur veri
cidir. 

Her sen© 75 000 sanatkârın ordu kanaliyle 
piyasaya intikal ettirilmesini kalkınmamız ba
kımından çok faydalı görüyoruz. 

Şimdiye kadar yarım milyona yakın insana 
okuyup yazma öğretilmesini de büyük bir hiz
met saymaktayız. 

ıSavaş gereçleri ve savaş stokları alımının 
369 milyondan 648 milyona yükseltilmiş ol
masını memnuniyetle karşılarız. Gelecek büt
çelerde bu tahsisat miktarının daha büyük mik
tarda artmasını candan dileriz, 

- 8 8 7 — 
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Ani harekette yeniden teşfcilâtlanimalarda ve 
intikallerde askerî hazırlıkların icabettirdiği 
alım ve giderlerin 7 milyondan 30 milyona çı
karılması hu işleri evvelden plânlama imkânı 
verdiğinden teşekküre değer görürüz. 

Bu iyi tarafları böylece sıraladıktan sonra, 
Sayın Bakanın «Ekonomik kalkınma ve millî gü
venlik birbirinden ayrılmaz birer faktördür. 
işte bunlar göz önünde tutularak Silâhlı Kuv
vetlerimiz hazırlanacaktır.» prensibine geliyo
rum. Bakanın bu anafikri ile tamamen muta
bıkız. Bu politikayı desteklemek bizim için bir 
vatan vazifesidir. Temennimiz, tatbikatın da, 
bu anafikrin gösterdiği hedefe yönelebilmesi-
dir. 

Yine Sayın Bakan, 1966 bütçesinin konuş
masında, zabıtların 484 ncü sayfasında; «Harb 
silâh ve vasıtalarında meydana gelen tekno
lojik ilerlemelerle dünyadaki politik ve ekono
mik gelişmeler göz önünde tutularak millî stra
tejiye geçiş çalışmalanna 1964 yılından itibaren 
borçlanmıştır. Hükümet temel görüş ve poli
tikasının ortaya koymak zaruretine inanan 
Genel Kurmayımız plânlı ve bilimsel bir çalış
ma ile (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti poli
t ik direktifini) hazırlamış Silâhlı Kuvvetler 
Komuta Konseyinden de tasvibalımarak Hükü
metimize sunulmuştur. Genelkurmay Başkan
lığımızca bu politik direktifin ışığı altında 
millî bir stratejik konsept etüdü yapılmaktadır. 
Hazırlanan millî stratejik konsepti kabiliyet ve 
imkânlarımız açısından da incelenmiş ve sonuç 
olarak silâhlı kuvvetler bünyesi meydana gel
miştir... Bu bünyenin gerçekleşmesi için yılla
ra bölünmüş (Kuvvet hedefleri) tesbit edilmiş
tir.» diyorlar ve işi bu plâna bağladıklarını ifa
de buyuruyor. 

66 Sabit fiyatlarına göre 1967 - 1971 senele
rinde millî Bütçede 21,5 milyar harcamayı plân
lıyorlar. 

Şu hesaba göre ve 1966 fiyatlarına göre her 
sene 4 milyar 300 küsur milyon vermek lâzım-
geliyor. Halbuki Millî Savunma : 

1967 de 3 milyar 926 milyon 
1968 de 3 milyar 959 milyon 
1969 da 4 milyar 361 milyon 

alabilmiştir. Bu paranın 1966 sabit fiyatlarına 
göre ne kadar ettiğini hesabetmedim. Merak 
edenler hesaplarlar, 

Şu hesaba göre, harcanması plânlanan millî 
para 5 senelik plânın 3 senesinde temin edileme
miş ve plân kısmen kâğıt üzerinde kalmıştır. 
Eğer bugün bu paralar muntazaman verilebil
seydi ve yardım da muntazaman gelebilseydi 
(ki 5 senede 8 milyar Tl. yakın para gelecekti) 
27 milyarlık millî standart 12 - 13 senede tahak
kuk edebilecekti. Bu gidişle bu da mümkün ola-
mıyacak. Çünkü; 

Millî Savunma Bütçesinin millî bütçeye na
zaran artışı gayrimuntazamdır. Meselâ : 

Artış 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

9,67 
3,84 
11,83 
5,77 
16,22 
1,40 
13. 

Artışın ne kadar dengesiz olduğu meydanda 
rakamlar bunu gösteriyor. 

Bundan başka Millî Savunma Bütçesinin 
millî Bütçeye nazaran yüzdesi 1962 den beri 
mütemadiyen azalmakta devam etmektedir : 

1962 de % 25,27 
1965 » % 20,8 
1966 » % 20,1 
1967 » % 20,9 
1968 » % 18,4 
1969 » % 17. olmuştur. 

Şu da gösteriyor ki, millî kaynaklarımızda 
bir istikrar yoktur. Dış yardım, da yardım 
edenlerin lû'tfuna kalmıştır. 

O halde yapılan güzel plânlar yalnız kâğıt 
üzerindedir. Tatbiki dostlarımızın mürüvetine 
ve tesadüfe bağlıdır. Bu işi selâmete çıkarmak 
için: Millî kaynakların, raporda da ifade edil
diği gibi, milli güvenlikle iktisadi kalkınma 
arasında dengeli bir şekilde taksimini öngören 
bir prensip kararına varılması ve bunun üze
rinde bilhassa Mîllî Güvenlik Kurulunun ıs
rarla ve ısrarla durması iktiza eder. Böyle bir 
karar ve uygulamanın mevcudiyeti halinde po
litikamızda ilgili plânların gerçekçi bir şekilde 
hazırlanarak uygulanması mümkün olabilir. 
Aksi takdirde bu politikamız rüzgâra yelken 
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açmış kayığa benzer. Rüzgâr şiddetli eserse 
hızlı gider, rüzgâr esmezse durur. 

İşte böyle olduğu içindir ki, 1964 ten iti
baren senede 212 milyon olarak verilmesi ve 9 
senede ikmali plânlanan stoklar için lüzumlu 
para verilememiş ve stoklar da bir türlü ta
mamlanamamıştır. 

Stoklar ise bir harbin ilk anları için silâhlı 
kuvvetlerde hayati bir önem taşır. Bu duru
mu geçen seneki bütçe konuşmamda da izah 
etmiştim. 

Aynı sebeple millî bünyemize göre 27 mil
yar lira olarak tesbit edilmiş standartlara ulaş
mak için kuvvetli bir adım atılamamıştır ve yi
ne aynı sebeplerden, yukarda ele alındığını 
şükranla ifade ettiğim ve senelerdir üzerinde 
ısrarla durduğumuz harb sanayiini süratle ge
liştirmek için kuvvetli hamleler yapılamamak
tadır. Bu sene de ancak stoklar dâhil 168 mil
yon lira verilmiştir ki, biz bunu tamamen gayri-
kanuni görüyoruz. Halbuki bu askerî sanayi 
bir ihracatçı sanayi de olabilir. Nitekim, halen 
cephane branşı Devlete mühim döviz getirmek
tedir. Yarın silâh da satabilir ve masrafın bir 
kısmını buradan karşılayabiliriz. Aynı zaman
da da ordumuzu tam ulusal bir ordu haline so
kabiliriz. Rica ederim bu kelime yanlış anlaşıl
masın. Bundan maksadım şudur: (A. P. sırala
rından «izah et» sesleri) İzah edeceğim efendim. 

Eriyle, astsubayıyla, subayıyla, koımutaniyle, 
topuyla, tüfeğiyle, tayyaresiyle, gemisiyle, vası-
tasiyle, malzeme ve teçhizatı ile, cephanesiyle, 
benziniyle, giyeceği, yiyeceği ve talimname-
teriyle millî olan, her şeyi Türk olan, yani 
kimseye muhtacolmadan herşeyini kendimizin 
yaptığı silâh, malzeme, vasıta, ve personeliyle 
donattığımız ordu mânasına alıyorum. (C. H. P. 
ve M. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
İngiliz ordusu, Fransız ordusu, Amerikan ordu
su birer ulusal ordudur. Ama Yunan ordusu, 
Bulgar ordusu değildir. 

Bugün Silâhlı kuvevtlerimizin personeli 
Türk; yiyeceği, giyeceği Türk, fakat tüfeği, 
topu, füzesi, roketi, telsizi, telefonu, vasıtası, 
uçağı, gemisi, talimnameleri, benzini ithal ma
lıdır. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) —Madde
de milliyet var mı paşam? 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, rica ederim, 
istirham ederim efendim. Sual sormaya hakkı
nız yok. Milletvekilleri sakıt, hiçbir surette 
hatibe bir şey söyliyemezler. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATA
MAN (Devamla) — Kendi ihtiyacımıza göre 
silâh, talimname, vasıta yapmak zorundayız. 
Ancak, bu hedefe ulaştığımız gün kendimizi 
emniyette sayabiliriz. Aksi takdirde hayır. 

Her milelt silâhını kendi karakterine ve 
maksadına göre yapar. Biz de bu hedefe var
mak zorundayız. Meselâ gayet basit bir misal 
arz edeyim: Lâtin milletleri, silâhlarında ken
di karakterlerine göre daha ziyade dürtücü ve 
hafif silâhlara itibar ederlerken, Alman ve Cer
men gibi milletler ağır fakat vurucu silâhlara 
kıymet verirler. Bu, milletlerin karakterlerine 
göre yaptıkları silâhlardır. Bugün de silâhlar
da bu vasıflar vardır. 

Sayın arkadaşlar, senelerdir bu kürsüden, 
Millî Savunma Bütçesi konuşulurken Silâhlı 
Kuvvetlerimizde mekanik, elektronik, atomik 
silâhlar çoğaldıkça masraflarının da çoğalacağı
nı ve bunları kullanacak personelin de daha 
çok masraflı ve zor bir eğitime tabi tutulaca
ğını, daha uzun süreli tahsil görmüş subaylara 
ihtiyacımız bulunduğunu, bu bakımdan Büt
çelerde, çok büyük iktisadi sıkıntılarımıza rağ
men, Meclisin daha büyük Millî Savunma Büt
çeleri vermeye hazırlanmasında ısrar etmiştik. 

Fakat buna mukabil Millî Savunmanın Dev
let Bütçesine nazaran yüzdesi 1962 den itiba
ren mütemadiyen azalarak % 25,27 den bugün 
% 17 ye düşmüştür. 

Bu yüzden ne standartlara ulaşmak müm
kün oluyor ne de stoklar yapılaJbiliyor. 

Bugünün harblerinde saatte milyonlarca li
ralık malzeme ve cephane sarfedilecektir. Bun
ları şimdiden azar azar temin etmez, birgün 
bunları çok daha kıza zamanda memlekette 
yapmak imkânlarını şimdiden hazırlamazsak, 
yarın milyarları bile aşacak bu malzemeyi ne
reden ve nasıl temin ederiz? Durum değişmiş
tir; Cezayir, Mısır ve Suriye'de üslenecek ve üs
lenmiş Doğu blokunun denizaltı ve deniz üstü 
kuvvetleri ile her yere ulaşabilecek hava silâh
ları karşısında ihtiyaçlarımızın 5 bin mil uzak
tan gelebileceğini düşünmek ve memleketin em-

— 389 — 
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niyet ve mukadderatını bunlara bağlamak büyük 
bir hata o'ur kanaatindeyiz. 

Standartlarımızın Avrupa'ya nazaran düşük 
olduğunu herkes kabul ediyor ve mütevekkil 
bekliyor, yardımları. 

Fakat, şunu arz edeyim ki,, bir harb ancak 
müsavi şartlar altında cereyan ettiği zaman 
milletin Allah vergisi olan kabiliyeti ve mane
viyatı onu kolayca zafere götürür. 

Bugün herşeyi milletimizin harb kabiliyeti
nin yüksekliğine ve maneviyatına bağlamak 
doğru olmaz. Standartlara ulaşmak gayretini 
artırmalıyız. 

Bu maksatla, Millî Savunma gelir kaynak
larını, Devlet Bütçesinin muayyen nisbetteki 
yüzdesi ile tesbit etmeli bu sayede şaşmaz ve 
tatbik edilir programlara mâlik olabiliriz. 

Dış yardımı da, hepsini aynı malzeme ola
rak değil, bâzı NATO devletlerinin yaptığı gibi-
memlekette yaptığımızı ve ilerde yapabileceği
mizi para, hammadde ve fabrika malzemesi 
olarak almak, yardımın şeklini bu istikamete 
yöneltmeye çalışmalıyız. 

Bu suretle memlekette hem iş hacminin ge
nişlemesine hem de harb sanayiinin yerleşmesine 
ve inkişafına imkân temin etmiş oluruz. 

Sayın arkadaşlar, 

Millî Savunma masrafının çokluğundan bah
seden bâzı propagandalar efkârı umumiyemizi 
yanlış istikametlere sevketmeye çalışıyor. Bâ
zı münevverlerimiz bile bunu bilerek veya bil-
miyerek yapıyorlar. Hakikat ise tamamen bu
nun aksinedir. Bir defa etrafımıza bakalım ve 
bizden daha fakir olan ve bizim kadar tehlikeye 
maruz olmıyan milletlerin ne verdiklerini gö
relim-

Şimal komşusuzu hariç tutuyorum. 
İran gayrisâfi millî hâsılasının %*7,Û7; 
Irak gayrisâfi millî hâsılasının % 11,4 ünü; 
Suriye gayrisâfi millî hâsılasının % 11 ini 
İsrail gayrisâfi millî hâsılasının % 17,4 ünü 
Mısır gayrisâfi millî hâsılasının % 13,5 unu 

veriyor. Bizde ise bu orantı % 4,i(58. 

Bütçenin raporunda bu rakamlar yanlış 
olarak ifade edilmiştir, virgül hatası vardır. 
Hakikat benim söylediklerimdir. 

Buna rağmen çok asker beslediğimizden 
bahsediliyor. 

8,5 milyonluk Yunanistan 177 bin asker bes
liyor. Nüfusu 1/4 ümüz kadar. Topraklarının 
yüzölçümü 115 000 kilometrekare. Eğer bir 
orantı kuracak olursak bizim buna karşılık 708 
bin asker bulundurmamız veya Yunanistan'ın 
120 000 asker bulundurması lâzımdır. 

8 milyon nüfuslu ve 96 000 kilometrekare 
yüz ölçümü olan Bulgaristan 159 bin asker bes
lemektedir. Bulgaristan'ın da durumu aşağı 
yukarı aynıdır. 

Sayın arkadaşlar, 
Bilhassa Doğu'da bir kış harekâtında ordu

nun hareket kabiliyeti ve ikmali için gereken
ler artık yapılmalı ve lüzumlu araçlarla ordu
muz teçhiz edilmelidir. 

Unutmıyalım ki, Doğu cephemizde Birinci 
Cihan Harbinde en büyük zaiyatı ikmal yapa
madığımızdan ve açlıktan vermiştik, 

Burada karın kalınlığı 30 - 35 cm. yi geçtik
ten sonra tekerlekli araçlar yürümez. Bu tak
dirde motorlanmış kıtalarımıza hareket kabili
yeti nasıl verilecektir? Diyelim ki, erin ayağı
na kayak verdik, hafif silâhlarını da kayağa 
koyduk ve ere çektirdik. Fakat ağır silâh ve 
malzemeyi ne yapacağız. Günde yüzlerce to
nu çok aşaoalk ikmal maddelerini nasıl taşıya
cağız? Yollar dışında nasıl hareket edeceğiz. 
Halbuki buralarda esasen bîr kış ikliminin or
dusuna malik olan şimal komşumuzun her ka
lınlıktaki karıda hareket kabiliyetine haiz tep
kili motorlu kıtaları ile karşılaşacağız. Bunla
ra karşı esaslı tedbir almakta gecikmemeliyiz 
ve tek yola bakan Erzurum bölgesinde lüzumlu' 
yollan da şimdiden yaptırmalıyız. Bunda geç 
kaldıjk. 

Tepkili uçakların büyük sürati karşısında 
yetersiz görülen uçaksavar teşkilâtının vaktiy
le bir kalemde lâğvettik. Fakat, yerine lüzum
lu silâhlan da «bir kaç yer müstesna» vereme
dik. Bu yüzden birçok mühitm bölgeler, sanayi 
bölgeleri ve seyyar ordumuz bilhassa yakın ha
va savunmasından uzun zaman mahrum kaldı. 
Mühim, sanayi merkezleri hava savunması ha
len nasıl temin edilmektedir bilmiyorum. Bu 
mahzuru bu kürsüden evvelce ifade etmiştim. 
Ancak, Vietnam savaşlannda ve hattâ Kıbrıs'
ta kçük çaplı uçaksavarlann müessiriyeti görü
lünce bu teşkilâtın hafif kısımlannın yeniden 
ihyasına çalışılmış, fakat eski durum iade edi-
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İçmemiştir. Çünkü, lâğvda bunların bâzı mal
zemeleri bilhassa çok nazik ve hassa» olan ko
muta ve muhabere malzemesi zayiata uğramış, 
uçaksavar personeli tabya ve ateş bakımından 
birbirine hiç benzemiyen topçu kıtalarına veri
lerek dağıtılmıştır. 

Çok önemli olan bu teşkilâtın da biran 
evvel hicolmazsa eski durumuna getirilmesini 
ve yeni modern silâhlarla takviyesi ordumuza 
kuvvet ve emniyet kazandıracağı inancındayız. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Görüyorum ki yazılı nutkunuz 
daha uzun süre devam edecek. Şu anda vakti
niz hitama ermiştir. Müsaade ederseniz bun
dan ötesi için Yüce Meclisin tasvibini alayım. 

Sayın Ataman, beş dakika içinde konuşma
sını bitireceğini tahmin etmektedir. Bu hususu 
Yüce Meclisin oyuna sunarım. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun 
efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Devamla) — Elde mevcut gayrimenikulle-
rin maddi ve mânevi değerleri 10 milyardır. 
% 2 bakım için 2O0 milyona ihtiyaç vardır. 
Buna mukabil bu sene bütçeye 52 milyon li
ra konmuşjtur. Bununla da bakım yapılıyor. 
Ancak erin talime çıkarılmaması pahasına, ya
ni noksan kalan 150 milyon için er talime çıka
rılmıyor. Bu işlerde kullanılıyor, ve bu suret
le tahsisat noksanı telâfi ediliyor. Silâh, mal
zeme, vasıta bakımı için de tahsisat durumu 
aynıdır. 

Tahsisat noksanları erin talime çıkarümıya-
rak hizmetleri görmesi ile telâfi ediliyor. Neti
cede bu yüzden eğitim aksıyor. 

Bu vesile ile burada geçen seneki konuş
mamda taf silâtiyle arz ettiğim bir hususu kısa
ca tekrardan kendimi alamıyacağım. Kıtaları
mızda bütün hizmetler birlikler tarafından gö
rüldüğünden talim mevcutları hayli azalmak
tadır. Ekseriyetle talim mevcutları kıta mev
cudunun yarısının altına düşmektedir. Bunun 
önüne geçmek ve erleri tam mevcutla talimha
neye götürebilmek için her kıtada (alay ve müs
takil tabur) birer hizmet kıtasının teşkiline za
ruret vardır. Bunların 1970 de artmaya başlı-
yacak kur'a efraidının muharip vasfını haiz ol-
mıyan erlerden teşkili mümkündür. 

Sayın arkadaşlar, millî karekter ve bünye
mize uygun olarak araştırma ve geliştirmeye 
önem vermek lâzımdır. Bugün mevcudolan bu 
teşkilâtı her sahada hizmet edecek, nail olacak 
tarzda kuvvetlendirmek lâzımdır. Bu teşkilât 
bir gün gelir kendine sarf edilen parayı yüzler
ce, binlerce misli fazlasiyle ödiyebilir. 

Askerî Yargı Kanunu hakkında da birkaç 
söz söylemek isterim: 

Ordumuzun geleneksel disiplin ruhu, vazi
fe anlayışı ve komuta otoritesinin muhafaza
sını zararlı derecede aksatan bugünkü askerî 
yargı sisteminin biran evvel değiştirilmesi için 
hazırlanmakta olduğu Sayın Bakan tarafından 
1967 ve 1968 senesinin bütçe müzakerelerinde 
ifade buyurulan tasarının bir an evvel getiril
mesini ayrıca ve önemle rica ediyorum. 

Diğer kanunlar hakkında: 

Millî Savunma ile Genelkurmay kuruluş, 
görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ka
nun tasarısı gelmemiştir. Cumhuriyet Ordusu 
yarım asra yakın bir zamandır böyle bir kanu
na nail olamamıştır. Bu olursa Silâhlı Kuvvet
lerimizin mevcuduna göre çok geniş olan Millî 
Savunma, Genelkurmay ve Kuvvet Komutan
lıkları karargâhları belki bir hayli küçülmek 
imkânına sahibolacak, büyük tasarruf temin 
edilecek ve her makam gidişine daha emin bir 
istikamet verebilecektir. 

İaşe kanunu da daha çıkanlamamıştır. Bu
nun önemi aşikârdır. 

Harb' Okulu kanunu keza çıkarılamamıştır. 
Harb Okulu halen iki sene sınıf okulu ile 3 se
nelik tedrisat yapmaktadır. Zamanımız harb-
leri daha bilgili subaya ihtiyaç göstermektedir. 
Bunun için bu kanun hayati bir önem taşımak
tadır. Biran evvel çıkarılması lâzımdır. 

Harb Akademisi Kanunu da Silâhlı Kuvvet
lerimiz için önem taşıyan bir kanundur. Bu 
da çıkarılamamıştır. Silâhlı Kuvveitierimizdeki 
personelin yarınlarına tam bir emniyetle bak
malarını ve tam bir Ihuzur içinde çalışabilmele
rini temin eden, senelerdir büyük bir müzayaka 
çeken eski muharipleri feraha kavuşturan eşit
lik kanununun çıkarümasından dolayı teşekkür
de bulunmayı da bir kaJdirşinaslık sayarım. 

Sözlerimi bitirmeden evvel çok önemli olan 
bir hususu da arz etmek isterim. 'Solcu çevre
lerin görevden uzaklaştırılmasını şiddetle ar-
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zuladıkları ve şahsını yıpratmak için her türlü 
gayreti gösterdikleri disiplinli milliyetçi ve an-
tifcomünist bir Genelkurmay Başkanının mem
leketin her mânada bulhran içinde yüzdüğü bir 
sırada gitti gidiyor havası içimde huzursuz kı
lınmasını ve Hükümetin bu konuda kesin bir 
karara Varıp bunu ortaya koymamasını uygun 
Ibulm'ak̂  şüphesiz mümkün değildir. Böyle bir 
durumun devamı milliyetçileri üzer. Yalnız, 
solcu çevreleri sevindirir. Hükümet solcuları 
sevindiren bu mütereddit tutumunu değiştir
meli ve kararını açıklamalıdır. 

Türk milletinin dayanağı, istikbalimizin 
ümidi, kanaatkar ve fedakâr iSilahlı Kuvvetle
rimize inancımızı bütün samimiyet ve saflığı
mızla Millet Partisi Mecls Grupu adına beyan 
eder, sevgiler yollar, Yüce Meclisi saygıyla se-
lâmlıyarak huzurunuzdan ayrılıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Süreyya Koç, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA SÜREYYA KOÇ (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1969 yılı Millî Savunma Bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizle birlikte, millî güvenlik ve millî 
savunma politikamız hakkındaki temel düşün
celerimizi ve temennilerimizi Güven Partisi 
Meclis Grupu adına arz edeceğim. 

Bugüne kadar, memlekette her ileri ve ya
pıcı hamlede büyük etkisi olan Türk Silahlı 
Kuvvetleri, aziz milletimizin gurur ve güven 
kaynağıdır. Tarih boyunca, Türk milleti için 
hiçbir konu, millî güvenlik dâvası kadar önemli 
olmamıştır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin millî güvenlik 
potansiyeli ve millî savunma gücünün asıl ve 
temel kaynağı Türk Milleti olduğu gibi, Türk 
Milletlimin millî güvenlik ve millî savunma gü
cü de şerefli Türk Ordusudur. Millet ve ülke bü
tünlüğümüzün, Türkiye Cumhuriyetinin millet
lerarası haklarının en büyük teminatının Türk 
Silâhlı Kuvvetleri olduğu inancını bir kere da
ha belirtmek isteriz. 1969 yılı Millî Savunma 
Bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerimiz : 

Sayın milletvekilleri, 
Millî Savunma harcamaları için ayrılan öde

neklerin genel bütçe içerisindeki oranı, Cum
huriyetimizin kuruluş yılı olan 1923 te % 46 idi. 
Ertesi yıl % 24 e inen bu oran, daha sonraları 

I %,30 civarımda seyretmiştir, ikinci Dünya Har
bi sırasında Millî Savunma harcamaları oranı
nın yeniden % 40 ı, hattâ % 50 yi aştığı görül
müştür. Son yıllarda, bütçenin % 20 si civarın
da seyreden Millî Savunma ödenekleri, 1968 de 
% 18,42 ye, 1969 da % 17,44 e düşmüştür. 

Millî Savunma masrafları konusunda, üze
rinde durulması gerekli bir nokta, Türk ekono
misinin ve jeopolitiğinin sınırlarını aşan, bugün
kü asker alma mevzuatının icâbı olarak, fazla 
ısayıda erin silâh altında bulundurulmasıdır. 
Bu konuya önemle eğilmek gereklidir. 

Gayrlisâfi millî hâsıladan, birçok milletlere 
nazaran, hissesi daha az olan Türk Silâhlı Kuv
vetlerimin kemdi bünyesindeki harcamaları da
ha verimli ve tasarruflu bir şekilde yapabilme
si için, bütçenin tek elden idaresini zaruri gör
mekteyiz. Her kuvvetin ayrı sarf sistemi yerine 
bir elden yönetimini, hem tasarruf ve hem de 
dengeyi sağlıyacak bir tedbir mahiyetinde gö
rüyoruz. Bu arada, yatırım ve cari harcama 
kavramlarının sınırları ve bütçe formülleri, ger
çekçi bir görüşle ve yeni ölçülerle tekrar tesbit 
edilmelidir. Türk Silâhlı Kuvvetlerimin gelenek
sel zihniyet ve davranışlarına uygun olarak, 
daha gerçekçi bir şekilde, lükse yer vermiyen 
bir yönetim ilkesini hâkim kılmak ve millî ihti
yaçların icabettirdiği sadeliğe en asîl ruhu ka
zandırmak lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Millî Güvenlik politikamızın tesbiti için, her 

şeyden evvel, millî güvenlik politikamıza ait 
bir millî hedefin belirli olması lâzımdır. Bize 
göre bu millî hedef : 

Millî hudutlarımız içinde, askerî, iktisadi, 
sınai ve sosyali imkânlarıımızla insangücümü-
zü; Devletin bekasını, bağımsızlığını, egemen
liğini ve güvenliğini sağlıyacak tarzda, değer
lendirmek ve millî birlik ve bütünlüğümüzü mu
hafaza ederek, milletin saadet ve refahına ve 
memleketin kalkınmasına yardımcı olmaktır. 

Millî güvenlik politikamızın içerisinde mü
talâası icaıbeden millî savunma politikamızın da 
hedefini tesbit zarureti vardır. O da; Devleti
mizin bekasına, egemenliğine ve güvenliğine 
müteveccih muhtemel bütün tehditler göz önün
de tutularak, millî bir strateji anlayışı içerisin
de, kuvvet hedeflerinin tesbiti ve tâyini ile, sa
vaş gücü yüksek bir silâhlı kuvvete sahibol-

j inaktır. 

392 — 
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Gerek millî güvenlik, gerekse millî savunma 
politikamızın hedeflerine ulaşabilmesi için; 

a) Hedeflerimizle imkânlarımız arasında 
gerekli dengeyi bulmak. 

b) Millî kaynaklarımızı, ekonomik kalkm
ana ihtiyarımızla millî savunana ihtiyacımızı den
geli bir şekilde hesaba katarak harekete geçir
mek, 

c) Türkiye'mizin hareket serbestisini kay
betmeden, blokların karşılıklı durumlarından ve 
bağlı bulunduğumuz savunma paktlarının kal
kanından, millî hedeflerimize ulaşabilmek için 
en iyi sekilide faydalanmasını sağlıyacak bir 
millî stratejiyi tesbit etmek lâzımdır. Millî st
ratejimizin tesbitinde; bugünkü dünyaya ve 
milletlerin güvenlik politikalarına istikamet 
veren temel unsurları nazarı dikkate almaya 
mecburuz. 

Bugün hür Batı ve sosyalist Doğu diye ad
landırılan blokların liderliğini yapan Birleşik 
Amerika ile Sovyet Rusya, sahiboldukları tek
nolojik, ekonomik, ideolojik ve nükleer güçle
riyle bir hâkimiyet stratejisi içerisinde çaba 
göstermektedirler. Bu stratejilerinin icabı ola
rak: 

a) Karşı blokları parçalamaya, 
b) Kendi bloklarını genişletmeye, 
c) Teknolojik, ekonomik ve askerî üstün

lüklerini devam ettirmeye çalışmaktadırlar. 

Bunların dışında kalan diğer devletlerin st
ratejisi ise esas itibariyle bir denge stratejisidir. 
Bloklararası dengeden istifade ederek kendi gü
venlik ve 'bağımsızlındannı korumak, tecavüz ih
timallerini uzaklaştırmak ve barış imkânların
dan faydalanarak, kalkınma hamlelerini sürat
lendirmek, politik faaliyetlerinin temelini teş
kil «fcmektedir. 

Kuvveti olanın hâkimiyet kurmak istemi-
yeceğini sanmak veya hâkimiyeti kendiliğinden 
bırakacağına inanmak safdillik olur. Böyle bir 
'hâkimiyet altına girmemek için, ekonomik, tek
nolojik ve askerî alanlardaki mesafeyi kapat
maya çalışmak ve millî menfaatleri her şeyin 
üstünde tutan bir politika izlemek lâzımdır. Tür
kiye için de esas budur. 

Sayın milletvekilleri, kanaatimizce, Türki
ye'nin millî güvenlik strateji unsurlarını özet
lemek şöyle mümkündür:. 

Türk jeopolitiğinin verdiği imkânları bul
mak ve onları millî hedeflerimiz için en iyi 

şekilde kullanmak ilk hedeftir. Memleketimiz 
Sovyet Rusya ve peykleriyle iki bin kilometre
yi aşan bir hududa sahip bulunmaktadır. Gü
neyimizde Sovyet Rusya'nın teknik ve ideolo
jik baskısında bulunan devletlerle hududumuz 
ise bin kilometreyi aşmaktadır, ölçüsüz bir 
genişleme hırsına müptelâ olan Yunanistan'la 
Akdenizde, Anadolu'nun Güneyinde bir tüfek 
namlusu gibi uzanmış Kıbrısı da nazarı dikka
te alacak olursak, Türkiye'nin millî güvenliği 
ve savunmasının sokak nümayişleriyle veya sol 
edebiyatiyle halledilmesi mümkün olmıyan cid
dî problemler taşıdığını müşahede etmek geç 
olmaz. (G. P. sıralarından alkışlar.) Sosyalist 
Doğu blokunun dünya hâkimiyeti için bir ge
çiş yeri saydığı ve hür Batının da güçlü bir 
mukavemet bölgesi olan Türkiye'mizin jeopoli
tiği, hiç şüphe yoktur ki, Türk Milletinin millî 
güvenliği ve savunma politikasını çizen temel 
unsurların başında gelenidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Ekonomik gücün yetersizliği askerî gücü 

de zaıfa uğratır. Bugünün dünyasında iyi bir 
millî savunma, milletin her alanda ileri bir se
viyeye varmasını emreder. 

Ekonomik darlıklar hem millî savunma po
litikamızın başarısını aksatır, hem de vatanı 
müdafaa edecek Türk evlâtlarını daha büyük 
fedakârlıklara mecbur eder. Bu sebeple, millî 
güvenlik politikamızı tesbit ederken, ekono
mik unsuru kenara itmek mümkün olmaz. 

Millî savunma hizmetlerinin, Türk ekono
misi ile karşılıklı ve yakın irtibatı vardır. Mil
lî savunma hizmetlerinin, Türk ekonomisinin 
gelişmesine ve duraklamasına olan tesirleri 
çeşitli kanaatlerin doğmasına sebebolmaktadır. 
Millî savunma hizmetlerimizin ekonomik kal
kınmamızı yavaşlattığı iddiasında olanlar var
dır. Buna karşılık kanaatimizce unutulmaması 
gereken bir gerçek de; Silâhlı Kuvvetlerin, 
sosyal, kültürel ve bir kısım diğer hizmetleriy
le, vatandaşın eğitimine müessiriyeti, memle
ket kalkınmasında küçümsenmiyecek bir un
sur oluşudur. 

Anayasamızın 60 ncı maddesi ve tarihî gele
nek icabı, her Türkün askerlik mükellefiyeti, 
millî savunma gücünün daha ziyade insan un
suruna teveccüh etmesine âmil olmaktadır. Nüfus 
arttıkça silâh altına alman vatandaş sayısının 
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artışı, hem millî bütçeye her yıl artan bir ağır
lık tahmil etmekte, hem de millî savunma hiz
metlerinde eğitim imkânlarının daralmasına 
âmil olmaktadır. 

Ortada çözülmesi gerekli bir mesele vardır. 
Biz askerlik hizmetinin; genel eğitim, vatan
daşlık eğitimi ve millî duyguların geliştirilme
si bakımından da son derece değerli hizmetler 
yaptığı inancındayız ve bu sebeple, genel asker
lik mükellefiyetinin faydasına inanıyoruz. An
cak, hem millî savunma, hem ekonomi gücümü
zü geliştirmek için üzerinde düşünülüp incele
me yapmaya değer bâzı görüşler vardır. Bu 
arada, acaba mecburi askerlik süresinin üçte 
ikisini millî savunmanın gerektirdiği eğitim, 
atış ve tatbikata ayırmak, geri kalan zaman-
nı memleket ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alan
larda, Anayasanın öngördüğü şekil ve şartlar
la, vatandaşlık ödevi niteliğindeki çalışmalar
da bulunmak mümkün müdür? Yoksa, millî 
ihtiyaçlara uygun bir münavebeli eğitim siste
mi takibetmek, ya da daha hızlı eğitim usulle
ri uygulıyarak askerlik süresini kısaltmaya ça
lışmak daha mı doğrudur? Bu konularda etraf
lı bir inceleme yapılmasını faydalı görüyo-
ruz> 

Sayın milletvekilleri, 

NATO'ya dâhil bir Devlet olarak Türkiye'
nin, özellikle teknolojik ve harb sanayii bakı
mından yardıma muhtaç bulunuşu, Türkiye'yi 
NATO'dan ayırmak emelinde olan çevrelerce 
mümkün olan ölçüde istismar edilmekte ve 
NATO içerisinde bulunuşumuz, bir huzursuz
luk sebebi gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Yeterli bir millî harb sanayiine sahibolama-
yışımızı, millî savunma gücümüzün bir ölçüde 
dış yardıma bağlı kalması, elbette şayanı arzu 
değildir, iktidarın bu konudaki gayretlerini de 
yetersiz gördüğümüzü de belirtmek mecburiye
tindeyiz. 

Harb sanayii için birkaç yıldan beri ayrıl
makta olan 400 milyon civarındaki ödeneklerin 
tamir ve idame işlerine tahsisini kâfi görmüyo
ruz. Ağır bakımların takviyesinden ibaret olan 
bu yatırımlar, harb sanayiinin geliştirilmesi 
için yeterli değildir. 

Harb teknolojisinin ve harb sanayiimizin 
hedefi, Türkün savaş gücünü en üstün seviyeye 
çıkaracak, ateş ve hareket imkânlarını en mü-
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I kemmel şekilde geliştirecek ve muhtemel bir 
savaşın millî kaynaklarımızla idamesine imkân 
verecek şartlara sahibolmasıdır. Bu hedefe el
bette bir anda ulaşılamaz. Ancak ciddî çalış
malarla bu millî hedefe varmayı hızlandırmaya 
mecburuz. Tamir ve idame gayretlerinin 
yanı sıra, millî savunma hizmetlerinin 
ve muhtemel bir savaşın devamlı olarak istih
lâke mecbur olduğu harb silâh ve vasıtalarının 
Türkiye'de süratle imâline imkân hazırlamalı
ya-

NATO savunma sisteminin kurulması ve te
sirli bir şekilde idamesi ve imkânlarını geliştir
me mecburiyeti, NATO Andlaşmasımn önemli 
bir şartını teşkil eder. Türkiye'nin NATO stra
tejisindeki kanaat memleket durumu, Akdenizin 
bugünkü şartları da nazarı itibara alınarak, 
millî savunmamıza ait harb silâh ve vasıtala
rını satınalmak veya yardıma bağlı kalmak du
rumundan biran önce kurtulmamızı icabettir-
mektedir. Bu maksatla: 

Millî kaynaklarımızın, millî harb sanayiimize 
ve millî strateji ihtiyaçlarına cevap verecek is
tikâmette geliştirilmesi için millî imkânları
mızla NATO imkânlarını birlikte kullanmaya 
mecburuz. 

Beş NATO devletinin her birinde kurulan 
harb sanayii dalları ile, imâl edilen F-104 ve 
çeşitli güdümlü mermilerin imâlini sağhyan Se-
tel teşkilâtına benzer ve tek başına Türk eko
nomisi ve harb sanayiinin kapasitesinin fev-
kindeki, bâzı önemli harb sanayii dallarının ve 
bilhassa konvansiyonel silâhların imâli için bir 
müşterek imâlat sanayiinin kurulmasını faydalı 
görüyoruz. Bu suretle NATO bağları da daha 
kuvvetlenecek ve ileride millî savunma gücümüz 
millî kaynaklarımızla daha iyi sağlanmış ola
caktır. 

S,ayın milletvekilleri, 
Bugün dünya güvenliğinin ve dünya barışı

nın mihverini kıtalararası nükleer silâhlar den
gesi teşkil etmekle beraber, bansın korunmasın
da konvansiyonel harb gücünün artırılması ve 
devletlerin jeopolitiğinin ehliyetli bir şekilde, 
jeostratejik hedefler için kullanılması yolunda 
gösterilen gayretler de etkili bir rol oynamak
tadır. Bu bakımdan Türkiye güvenliğinin, Ba-
tı'nın, Orta - Doğunun, hattâ Doğu'nun güven-

j ligi demek olduğuna şüphe yoktur. 
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Dünya barışının temel unsuru olarak nükleer 
silâhların her gün artan gücü ile, lokal harble-
rin de önlenebileceği kanaatine itibar etmiyoruz. 
Bilâkis nükleer silâhların artan tahrip gücü kar
şısında, hâkimiyet stratejisine sahip devletlerin 
hedeflerine başka yollardan ulaşmaya çalıştık
larına ve stratejilerini başka istikametlere yö
neltmekte olduklarına inanıyoruz, 

Sayın milletvekilleri, 

Sovyet Rusya'nın değişmiyen ve son Çek 
olayları ile bir kere daha su yüzüne çıkmış olan 
emperyalizmine karşı, Türk Milletinin asıl te
minatı kendi gücüdür. NATO, bizim için ancak 
munzam bir teminat teşkil eder. Bugün blok-
lararası nükleer dengenin sağladığı harbi önle
me imkânları karşısında, Sovyet Rusya, hâki
miyet hedefine ulaşmak için, başka stratejik he
deflere yönelmiş görülmektedir. Kanaatimizce 
bunları: 

a) İdeolojik savaşların, 
b) İç savaşların, 
c) Ve lokal savaşların tahriki olarak özet

lemek mümkündür. 

Bugün Türkiye'nin millî güvenliği, Sovyet 
Rusya'nın nükleer tehdidinden daha fazla bu üç 
stratejik hedefle alâkalıdır. Şu halde, Türki
ye'nin millî güvenlik ve savunması birinci de
recede bir nükleer taaruza karşı olmaktan ziya
de, bir ideolojik savaşın, bir iç savaşın ne niha
yet bir lokal harbin tehdidine karşı alınacak 
tedbirlere bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Sovyet Rusya'nın Türk Milletini ideoloji yo

luyla istilâ emellerini basite almak mümkün ola
maz. Bugün Grejnef Doktrini adı ile anılan ve 
Sovyet Rusya'nın bütün sosyalist devletlerin 
hâmisi olduğu ve onlara müdahaleye hakkı bu
lunduğu tarzında özetlenen iddialan dikkate 
alnırsa, sasyalist Türkiye yaygaralarının ger
çek anlamı meydana çıkar (G. P. sıralarından 
alkışlar) Kısa zaman evvel Türkiye'yi de kendi 
güvenlik bölgesi içinde mütalâa ettiğini açığa 
vuran Sovyet Rusya'nın taarruzî emellerine pa
ralel olarak, memleketteki hür demokratik dü
zeni yıkmaya çalışanların her gün artan çaba
ları göz önünde tutulursa, bu ideolojik taarru
zun, memleketimizin millî güvenliği için teşkil 
ettiği tehlike kolayca anlaşılır. (G. P. sıraların
dan «bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, 
Bir sol ayaklanmasının gayreti içinde bulu

nanlarla bu tehlikeye karşı uyanan tepkinin or
taya çıkarabileceği ihtimaller millî güvenliği
mizi sarsan bir mahiyet almaktadır. Çeşitli va
sıtalarla'bu istikametlerde bir ortam hazırlama 
tahriklerini görmemek, mümkün değildir. (G. P. 
sıralarından «bravo» sesleri alkışlar) Türk 
Ordusunun şerefli saflarının, sapık ideolaji-
lere basamak yapılamıyacağını anlıyanların, bir 
müddetten beri Che Guevara, Castro ve Mao 
halk ordusu tipini yayma yolunda sistemli bir 
faaliyete girdiklerine de şahit olmaktayız. Ya
bancı ülkelerdeki komünist ihtilâlcilerin «halk 
ordusu» kurma yolunda yaptıkları faaliyetler 
bâzı dergilerde tefrika edilmekte ve kitaplar ha
linde yayınlanmaktadır. Bütün bunlar, millî 
güvenliğimiz aleyhindeki yıkıcı faaliyetlerin bi
rer parçasıdır. İhtilâl maceracılarının memle
kette her vesileyle yarattıkları huzursuzluklara 
ve millî güvenliğimizin sarsılmasına matuf fa
aliyetlerine karşı lakayt kalmak vahim bir gaf
let olur. (G. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, 

Lokal bir harb tehlikesine karşı tedbirli ol
mak, millî güvenliğimizin önemli bir şartını 
teşkil eder. Böyle bir tehlike Cenup hudu
dumuzdan da, Doğu, Batı ve Trakya hudutları
mızdan da gelebilir. Şu halde Türk millî güven
liği ve savunmasını plânlarken, bütün ihtimal
leri göz önünde tutmakla beraber, Türk Milleti
ni de muhtemel tehlikelere karşı uyanık bulun
durmak zaruridir. Hudutlarımızdan gelebilecek 
bu tehlikeler ve içerdeki düzen yıkma sosyalist 
Türkiye sloganları ile Doğu bloku- yararına gi
rişilen faaliyetler karşısında, millî güvenliğimi
zin çok cepheli bir durum arz ettiği aşikârdır. 
(G. P. sıralarından «bravo» sesleri alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri; 
Müttefik ve dost bir memleket olarak, A. B. 

D. nin Kıbrıs anlaşmazlığının vahamet kesbet-
tiği bir sırada Türkiye'ye karşı takındığı tavır, 
izlediği hatalı politika Amerika'ya karşı güven 
duygusunu sarsmış ve sempatiyi zayıflatmıştır. 

Bu münasebetle hemen belirtelim ki, NATO 
Andlaşmasma dayanarak yapılan ikili anlaşma
ların millî menfaatlerimize uygun bir şekilde 
düzeltilmesi yolundaki haklı taleplerimizin ka
bulü ve eşit egemenlik esaslarına veya millî men-
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faatlerimize aykırı bütün hükümlerin kaldırıl
ması, ittifakın sıhhati bakımından ilk şart ola
caktır. (G. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Senelerden beri ikili anlaşmaların bâzıların
da bulunan ve hükümranlık haklarımızı ihlâl 
eden hususların giderilmesi yolunda yapılan 
gayretlerin, hâlâ bir neticeye ulaşmaması ciddî 
bir talihsizliktir. Güven Partisi olarak her vesile 
ile söylediğimiz gibi, dış politikada ideolojik 
tercihler ve peşin hükümler değil, millî menfaat 
esastır. Ebedi dostluk ve ebedi ittifak yok, ebe
di millî menfaat vardır. Bu itibarla, ittifakın iş
leyişi millî menfaatlerimize uygun olmalıdır. (G. 
P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 
NATO'nun bugünkü dünyada en büyük barış 

paktı olduğu inancını taşıyoruz. Türkiye'nin 
millî güvenlik politikasının, NATO ile yakın alâ
kası olduğunu kabul ediyoruz. Türkiye'yi kendi 
emniyet bölgesi içinde sayan ve dünya hâkimi
yeti fikrinden vazgeçmiyen sosyalist emperya
lizmi karşısında, durdurucu ve caydırıcı bir gü
ce sahibolan hür Batı ittifakında bulunmayı mil
lî güvenliğimizin icabı olarak görüyoruz. Ancak 
tatbikatta millî menfaatlerimize aykırılığı beli
ren hususların behemaJhal düzeltilmesini de isti
yoruz. Hemen belirtelim ki, NATO'nun sağlan
mış olan harto silâh ve vasıtalarının millî menfa
atlerimiz için kullanılamıyacağı yolundaki boş 
ve mesnetsiz iddialar, nereden gelirse gelsin, bi
zim için hiçbir değer taşımamaktadır. Esasen 
bu konu, arada geçen zaman içerisinde de tama
men aydınlığa kavuşmuş bulunmaktadır. 

iç politika çekişmeleri arasında, Türk ordu
sunun «millî ordu» olma vasfı da talihsiz bir 
tartışma konusu olmuştur. Güven Partisi, millî 
varlığımızın, bağımsızlığımızın ve millî menfaat
lerin başlıca teminatı olan Türk Silâhlı Kuvvet
lerin her türlü iç politika çekişmelerinin dışında 
tutulması zaruretine inanır. Siyasi cereyanların 
orduya sızması, tarihte milletimizin başına bü
yük felâketler getirmiş ve bütün Balkanları 
kaybetmemize yol açmış, kısaca imparatorluğun 
parçalanmasını hızlandırmıştır. 

Güven Partisi Grupu Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin, millî bir strateji anlayışı içinde, muhtemel 
bütün tehditlere karşı hazır olmasını ister. 

Güven Partisi Grupu, millî harb sanayiinin 
kurulmasını ister. 

Güven Partisi, ikili anlaşmalarda eşit ege
menlik esası ile bağdaşmıyan hükümlerin kal
dırılması yolunda ilk kanun teklifini Yüce Mec
lise sunmuş olan partidir. 

NATO içerisinde alman stratejiyle ilgili ka
rarlarda millî menfaatlerimize aykırı hususlar 
bulunmaması için titiz olmaya mecburuz. Bütün 
bu konularda gösterilecek hassasiyet yerindedir. 
Ancak, herkes bilmelidir ki, Türk ordusu ruhu 
ile, gelenekleriyle, üstün mânevi vasıfları ve ka
tıksız milliyetçiliği ile, kumandanından erine 
kadar millî bir ordudur. («Bravo» sesleri, alkış
lar). 

îyiniyetle de olsa milletin gurur ve güven 
kaynağı Türk Silâhlı Kuvvetleri hakkında te
reddüt uyandıracak ve millî güvenliğe düşman 
olan yıkıcı cereyanlara istismar fırsatları vere
cek üslûp ve ifadelerden bütün ilgililerin sakın
masında fayda görürüz. (G. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 

Sözlerimi bitirmeden önce, günden güne öne
mi artan Orta - Doğu sahnesine dikkati çekmek 
isterim. 

Sovyet Rusya'nın, sıcak denizlere yönelme ve 
yerleşme politikasının işaretleri her gün artmak
tadır. Orta - Doğu, bölgede büyük petrol men
faatleri olan, ve Sovyet yerleşmesine karşı kuv
vet dengesini muhafazaya çalışan ülkelerle, Sov
yet Rusya arasında bir yarışmanın konusu hali
ne gelmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinin 
1 500 millik menzile sahip polaris ve 3 bin mil 
menzilli (10) namlulu, hidrojen başlıklı posei-
don gemileri karşısında, Sovyet Rusya'nın Ak-
denize indirdiği donanma tek başına büyük bir 
tehdit teşkil etmeyebilir. Ancak. Sovyet Rusya, 
Amerika'nın silâh üstünlüğü karşısında denge 
kurabilmek için Akdeniz sahillerinde ideolojik 
harbi kazanmaya çalışmakta ve üsler stratejisi 
takibetmektedir. Rusya'nın, Akdeniz kıyıların
da takibettiği bu üsler stratejisi, bölgede iç ve 
ideolojik savaşları, lokal harbleri körükliyebilir. 
Bütün bu gelişmelerin Türkiye bakımından taşı
dığı önem gözden kaçırılamaz. Türk millî güven
lik politikasının Türkiye'yi lüzumsuz risklere 
sürüklemeden, bu ciddî gelişme ve tehlikeleri 
göz önünde tutması şarttır. Burada Sayın Ba
kandan NATO'ya bağlı olarak kurulması düşü
nülen çağrı kuvvetleri ve Türkiye'nin davranışı 
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konusunda aydınlatıcı bilgi vermesini bekliyo
ruz. 

Güven Partisinin görüşüne göre Türkiye, Or
ta - Doğuda barışın ve devletler hukukunun hâ
kim olmasından yana çıkmalıdır. Kendi millî 
güvenliğini düşünmelidir. Orta - Doğu çatışma
sında Türkiye ne petrol emperyalizminin, ne de 
Sovyet emperyalizminin yanında olamaz. 

Sayın milletvekilleri; 
1969 bütçesi münasebetiyle, Güven Partisi 

Meclis Grupunun millî güvenlik konularındaki 
temel görüşlerini, anahatlan içerisinde arz et
miş bulunuyorum : 

Bütçenin Türk Milletine ve Şanlı Silâhlı Kuv
vetlerimize hayırlı olmasını diler, Güven Partisi 
Grupu adına saygılar sunarım. (A.P. ve G.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına, Sayın Süleyman Arif Emre, buyurunuz 
efendim. 

Y.T.P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARÎP 
EMRE (Adıyaman) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Yeni Türkiye Partisi Grupunun, Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve 
temennilerini arz ve izaha çalışacağım. 

1969 Malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi tetkik edilecek olursa, bu bütçenin ana ka
rakterinin, bundan evvelki Millî Savunma Ba
kanlığı bütçeleri ana karakteriyle hemen he
men aynı paralelde olduğu müşahade olunur. 
Cari masrafları çok ağır olan bir bütçe ile, yine 
ufak tefek farklar olmakla beraber, karşı karşı
ya bulunuyoruz. 

Millî Savunma Bakanlığı Teşkilâtının ve Or
dumuzun modernize edilmesi mevzuunda, geç
miş senelerde yine bu salonlarda birçok mühim 
teklifler ortaya atılmıştır. Bu teklifler müza
kere edilmekte, münakaşa edilmekte, Sayın 
Millî Savunma Bakanımız bu tekliflere gereken 
cevapları vermekte, fakat bütçelerin karakteri 
ve yapılması icabeden değişiklikler, ıslâhatlar, 
reformlar gene askıda kalmaktadır. 

En çok münakaşa edilen mevzulardan biri
si, asker sayısının nüfus artışına bağlı olma
ması, bu sayının millî savunma stratejisinin ih
tiyaçlarının ortaya koyduğu ölçülere bağlı ol
ması keyfiyetidir. Bu mevzuda esaslı bir ince
leme yapılıp asker sayısı azaltılacaksa hangi 

prensiplerin tatbik edileceği, azaltılmıyacaksa 
fazla asker sayısının millî savunma hizmetle
rinde ve yurt kalkınmasında ne şekilde değer
lendirileceği mevzuu, üzerinde ciddiyetle du
rulmaya değer bir mevzu olarak ortadadır. 

Bunun gibi, yedeksubay sayısının keza yük
sek tahsili ikmal edenlerin sayısına bağlı ol
ması, Millî Savunmamızın ve Ordumuzun su
baya olan ihtiyacı ile her zaman mütenasibol-
mıyabilir. Bu sistemin tatbikine devam edil
mesi, günün birinde yedeksubay sayısının ih
tiyaçtan fazla olmasını intacedecektir. Muvaz
zaf subaylar sayısı hakkında da buna benzer 
itirazlar ortaya atılmıştır. 

Ordumuzun modern silâhlarla, teçhizi vu
rucu gücünün artırılması, ağır harb sanayimi
zin Millî Savunmamıza ve istiklâl ve istikba
limize teminat olacak bir kudrete eriştirilmesi, 
millî savunma hizmetlerine halel gelmeden or
dunun yurt kalkınmasına daha fazla destek 
olması gibi, çok mühim teklifler, meseleler keza 
bundan evvelki bütün bütçelerde ortaya atılmış 
ve bugün de benden evvel konuşan ve komis
yonlarda konuşan arkadaşlarımız tarafından 
üzerinde ciddiyetle durulmuş olan tekliflerdir. 

Askıda kalmaya tahammülü olmıyan bu 
mühim meselelerin kati bir neticeye bağlan
ması için, bir Askerî Plânlama Dairesi kurul
masına zaruret olduğuna inanıyoruz. Ordu
muzun kadrosunda mevcudiyetine inandığı
mız, modern orduların yapısı, tetkik imkânları 
ve strateiisi hakkında bilgi, ihtisas ve tecrü
beye sahip kıymetli uzmanlardan teşkil edile
cek bu Dairenin, münakaşa edilen fikirleri in
celemesi, içinde bulunduğumuz malî, içtimai, 
kültürel ve jeopolitik şartlar karşısında, ordu
muzu modernize edecek plân hazırlaması ve 
bu plânın ciddiyetle tatbik edilmesi elzemdir. 
Muhterem Millî Savunma Bakanımızdan, bu 
hususta ne düşündüklerini açıklamalarını istir
ham etmekteyiz. 

Millî Savunma politikamızla alâkalı ikinci 
mühim temennimiz, ağır sanayi tesislerimizle, 
ağır harb sanayiimize ait kurulacak tesislerin 
birlikte plânlanmasıdır. Çünkü, bu iki kalkın
ma hareketinin birbirinden ayrı mütalâası 
mümkün değildir. Ağır millî sanayi, ağır harb 
sanayimizin temelidir. Sulh zamanında sınai 
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ve zirai kalkınmamıza destek olan fabrikala
rın, harb zamanında orduya destek olacağı, 
yüksek malûmlarıdır. 

ıSanayileşmemiş ülkeler sulh zamanında ik
tisadi bakımdan, harb zamanında askerî bakım
dan desteğe muhtacolsmaktan kurtulamamak-
tadırlar. Zamanımızda, bir milletin varolma -
yokolma dâvası, bilhassa sanayileşme dâvasına 
bağlıdır. Bu itibarla, sanayi kalkınmamızın, 
harb sanayiimizle birlikte başlatılması için 
ciddî bir plânlamaya girişilmesi zaruridir. Şim
diye kadar yapılan tatbikatın, bu temennimize 
uygun olmadığı kanaatindeyiz. Çok büyük mas
raflarla kurulan ağır millî sanayi tesislerimi
zin büyük bir kısmı, harb hali nazara alın-
mıyarak sadece ticari mülâhazalarla, umumi
yetle sahillere veya denizden, havadan ve kara
dan tahribi çok kolay olan sahalara kurulmak
tadır. 

Üçüncü Demir - Çel'ik tesislerinin İskende
run'da kurulmasına dair teşebbüs bu iddiamızın 
en son delillerinden birisidir. 

Muasır silâhların, mesafe mefhumunu kıy
metten düşürmüş olmasına rağmen yine de ara
zinin, şekli ve mevkiinden doğan savunma ko
laylıkları ehemmiyetini muhafaza etmektedir. 

Bu hususun üzerinde Millî Savunma Ba
kanlığınca ehemmiyetle durulmasını milletimi
ze çok büyük masraflara ve külfetlere malolan 
temel sanayi tesislerimizin savunması en kolay 
bölgelere yerleştirilmesini, gerek ağır harb sa
nayiinin ve gerekse bunun temeli olan sanayi 
tesislerimizin birlikte plânlanarak yurt içeri
sinde ağır sanayi bölgeleri ihdasını, askerî 
olmasa dâhi, kurulacak büyük tesislerin sade
ce tiöari mülâhazalarla değil, askerî zaruretler 
de nazara alınarak tesisini, ehemmiyetle üze
rinde durulacak hayatî bir mevzu sayıyoruz. 

Ağır sanayi tesislerimiz, askerî gayeler için 
sulh zamanında kullanılmamış dâhi olsa, harb 
halinde askerî mahiyet iktisaJbedeoeği ve orduyu 
teçhiz ve takviyeye yarıyacağı muhakkaktır. 
Bu itibarla bu tesislerimizi Türk teknik ele
manlarının ildare etmesi zaruridir. Halbuki bir 
kısım tesislerin teknik idaresi yabancı eleman
lar elindedir. Her türlü ihtimal nazara alına
rak ve alâkalı bakanlıklarla bir koordinasyona 
gidilerek sanayi tesislerimizin teknik idaresi-
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nin biran önce yerli elemanlara tevdii için te
şebbüslere girişilmesini lüzumlu görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; şimdi ehemmiye
tine binaen Millî Savunma hizmetleri ile Mil
lî Eğitim faaliyetleri arasındaki alâka üzerin
de duracağız. 

Kültür bakımından az gelişmiş olan ülke
mizde ordunun maarif sahasında daha müessir 
olması bir zarurettir, ilk tahsil mecburiyetine 
rağmen imkânsızlıklar dolayısiyle okula gide-
miyenlerin dahi mutlaka girecekleri bu kutsî 
müessesede bütün vatan evlâtlarına gereken 
asgari kültür verilebilir. Bu maksatla Millî Eği
tim Bakanlığı ile daha sıkı bir işbirliği yapıl
masında büyük faydalar görüyoruz. Askerin 
umumi bilgi yanında bir sanat ve hüner sahibi 
olması için yapılan isabetli çalışmaların imkân
lar nisbetinde artırılmasını temenni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; dünyamızın içe
risinde bulunduğu şartlar bugün ideolojik sa
vaşı birinci plâna almıştır. Devrimizin müs-
temlekecileri harb silâhlarını susturmak, tah-
riıbetmek yerine, silâhı kullanacak mefkureyi, ni
yeti ve inancı tahribetmeyi tercih etmekte
dirler. Tesir kudreti ve tesir sahası çok fazla 
olan muasır neşir ve propaganda vasıtalarını 
maharetle kullanan emperyalist kuvvetler, bir 
ülkenin coğrafyasını istilâ etmeden o ülkeyi 
fikrî ve manevî bakımdan istilâ etmenin ve o 
ülkeye sahilbolmanm yollarını bulmuşlardır. Mil
lî mefkureleri ve millî ahlâk ve tarih şuurunu 
tahrip için vasıta olarak kullanılan gayrimillî 
doktrinler, neticede, bu doktrinlerin temsilcileri 
tarafından bir tarafa itilmekte ve Çekoslo
vakya'nın işgali misalinde olduğu gibi, müstev
li kuvvet gelip bir daha çıkmamak üzere yer
leşmektedir. Bu vakıalar ideolojik savaşa mil
letçe çok büyük ehemmiyet verilmesini emreden 
kati işaretlerdir. Bu mevzuda en mühim vazife 
vatanın maddesini ve mânasını müdafaa ile mü
kellef olan Millî Savunma Bakanlığına ve kah
raman Ordumuza düşmektedir. 

Bu itibarla Ordumuzun öğretim ve eğitim 
politikası ve programları sadece hattı ve sathi 
müdafaa stratejisine göre değil, aynı zamanda 
fikrî ve manevî müdafaa stratejisine göre tan
zim edilmelidir. Askerî talim, terbiye ve eği
tim ve öğretimde vatan evlâdmdaki milliyet
çilik;, müşterek tarih şuuru, hür demokratik rç-
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jime olan inanç ve vatan sevgisi kuvvetlendiril-
meli ve programların tanziminde bu husus ön 
plânda tutulmalıdır. Eğer bugün memleketin 
hür havasını doya doya teneffüs ediyorsak ve 
millî iradenin tecelli ettiği şu salonda rahat
lıkla konuşabiliyorsak, bunu, bu vatan için can 
veren ve kan dökenlere ve onların yolunda ve 
mesleğinde milletimize hizmet ednlere borçlu
yuz. Askerî eğitimde şehitleri şehit, gazileri gazi 
yapan ruh ve imanın, vatan sevgisinin, mille
tin ebedi saadet ve selâmeti uğrunda tecelli eden 
salâbet ve fedakârlık hasletlerinin yeni nesille
re intikal ettirilmesi en başta gelen bir vazife 
olmalıdır. 

Millî ve manevî değerlerimizin, imanımızın 
tarihlere, zamanlara ve mekânlara sığmıyan 
potansiyelini taşıyan ordumuz, bu vasfı ile is
tikbalimizin yegâne teminatıdır. Bu potansiyeli 
muasır şartlar içerisinde değerlendirmek en 
birinci vazifemiz olmalıdır. 

Askerin dinî ihtiyaçlarını karşılamak için 
yeni Askerî Personel Kanunu ile ihdas edilmiş 
olan din görevlisi subay kadrolarının, arz ve 
izaha çalıştığımız ideolojik tesirlere karşı ya
pılacak eğitimde başarılı olacak fikir ve ruh 
yapısında dirayetli elemanlarla doldurulmasını 
ve bu müessesenin muasır şartlar içerisinde 
ideoloji mücadelesinde üaerine düşen vazifeyi 
ifa edecek bir hale getirilmesini temenni etmek
teyiz. 

Muhterem milletvekilleri; üzerinde istemi-
yerek fikir serd edeceğimiz son husus millî or

du, millîleşmeye gitmesi lâzımgelen ordu mev
zuudur. 

Türk Ordusu her zaman millî olmuştur, millî 
olacaktır. Yalnız Türk Ordusu millî değildir, 
Türk Milleti ordu millettir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına Sayın Or
han Kabibay, buyurun efendim. (C.H.P. sırala
rından alkışlar.) 

O. H. P. GRUPU ADINA ORHAN KABİ
BAY (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; C. H. P. Millet Meclisi Grupu adma 
1969 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üze
rinde görüş ve temennilerimizi açıklarken, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizi tam bir güven ve içten
likle selâmlarım, 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Başbakanın 
«nazik» diye vasıflandırarak daha da nazikleş-
tirdiği bir konunun önemli bir yönüne değin
mek istiyoruz. 

Komutanlarımızla ve komutanlarımızın bir
birleriyle ilişkileri hakkında son zamanlarda 
türlü haberler ve yazılar yayınlanmaktadır. 
Hem Ordumuz ve hem de kamu oyumuz büyük 
komutanlar arasındaki münasebetler hakkında 
dikkatli ve meraklıdır. Bu cümleden olmak 
üzere bir gazetenin 22 Ocak 1969 tarihli sayı-
sınlaki bir yazıda : «Sayın Genel Kurmay Baş
kanının görev süresinin uzatılıp uzatılmama
sı sorunu Devletin üst kademesinde bir kuvvet
ler dengesini meydana çıkarmıştır. Ancak Türk 
Silâhlı Kuvvetleri içerisinde de bir başka den
ge kurulmuş görülmektedir. Türk Ordusunun 
çok sevilen bir başka generalinin, Orgeneral 
Faruk Gürler'in aynı kanıda olması, Silâhlı 
Kuvvetler içinde bir dengenin kurulduğunu or
taya koymaktadır.» 

önemli olan ne Tural'ın görev süresinin 
uzatılması, ne de yerine bir başka komutanın 
getirilmesidir, önemli olan Türk siyasi haya
tında etkenliğini belli eden bir gerginliğin Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine de bulaşmış olmasıdır. 

28 Ocak tarihli bir dergide ise aynen şöyle 
demektedir : «Bu kritik dönemde Tural'ın Or
du içindeki en büyük desteği ise Millî Savun
ma Bakanlığı Müsteşarı Orgeneral Faruk Gür
ler'dir. Gürler'in, Tural'ı desteklemesinin ne
deni Genel Kurmay Başkanlığı yolunun kendisi 
için tıkanmasını önlemektir. Zira, Tural bu yıl 
emekliye sevk edilmediği takdirde Tağmaç bir
kaç ay sonra emekliye çıkarılacak, o takdirde 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının en kuvvetli 
adayı ve ilerisi için Genel Kurmay Başkanlığın
da Tural'ın başlıca alternatifi Faruk Gürler 
olacaktır.» 

Başka bir gazetenin 6 Şubat 19,69 tarihli bir 
yazısında : «Bâzı çevreler bugün vaktiyle bu
lunan klik ve cuntalardan tam mânasiyle arın
mış olan Ordunun üst kademelerinde bir den
geden bahsetmektedirler. Bu durumda Tural'ın 
Ordudaki en büyük desteği ise yine bâzı çev
relere bakılırsa Millî Savunma Bakanlığı Müs
teşarı Orgeneral Faruk Gürler'dir. Gürler. Ge
nel Kurmay Başkanlığının üçüncü adayıdır ve 
desteğinin nedeni de şudur : Tural ayrılmazsa 
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Tağmaç birkaç ay sonra tekaüt olacak, böylece 
Başkanlık yolları kendisine açılacaktır.» 

Arkadaşlarım, bu yazıların muhatapların
dan Sayın Orgeneral Gürler hariç, diğerleri 
lüzum gördükleri takdirde durumlarını kamu 
oyuna açıklamak yetkileri ve ellerinde de res
mî vasıtaları vardır. Sayın Genel Kurmay Baş
kanı Cemal Tural'da bu yetkililer arasında bu
lunmaktadır. Resmî açıklama yapmak imkânla
rından mahrum yüksek rütbeli generallerin 
haklarında yapılan yanlış yayınların kamu 
oyuna yerleşmeden önce ilgililer tarafından 
gerçeklerin açıklanması, Ordunun siyaset ve di
ğer huzur vermiyen gelişmelere karıştırılması
nı önlemek bakımından zaruridir. Bu itibarla 
kendi müsteşarı ve biraz önce bahsettiğim ya
zılarda adı geçen Sayın Orgeneral Faruk Gür-
ler'in durumunu açıklamak Sayın Millî Savun
ma Bakanının vazifesi cümlesinden olmaktadır. 
Ordumuzun tanınmış büyük komutanlarından 
biri olan Sayın Orgeneral Faruk Gürler'in, il
gili pasajlarını arz ettiğim yayınlarla müna
sebet durumunu açıklamasını Sayın Millî Sa
vunma Bakanından rica edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Millî güvenlik bir milletin topyekûn sahibol-

duğu millî gücü mekân ve zamanca en iyi şe
kilde değerlendirilmesi ile meydana gelir. 

Millî güc: dış politika, sosyo - kültürel, eko
nomik ve askerî unsurlardan teşekkül eden mil
let imkânlarının toplamıdır. 

Millî gücümüzü meydana getiren unsurla
rın herbirini en yüksek seviyeye getirmek ga
yedir. Ancak imkânları mahdut bir memle
ket oluşumuz, bizi bu gayeden henüz uzak 
tutmaktadır. 

Millî gücü geliştirmekle görevli olan hükü
metler, millî güc unsurları arasında millî gü
venliğimizi tehlikeye sokabilecek tercihlere git
memek, millî güç unsurları arasında isabetli 
bir denge sağlamak zorundadırlar. 

Millî stratejimizi destekliyen millî güç un
surlarının nasıl değerlendirildiğini 20 dakikalık 
sürenin verdiği imkân nisbetinde gözden geçi
relim. 

İkinci Dünya Savaşından sonra Amerika'nın 
uyguladığı global stratejinin bir gereği ola
rak kurulan, dünyayı çevreliyen büyük savun
ma örgütünün Atlantik ve Batı Avrupa sahası-

I na isabet eden parçasına NATO denmektedir. 
Bu bakımdan NATO'yu bölgesel bir ittifak an
laşmasından daha geniş anlamda tanımlamak 
gerektiği kanısındayız. NATO'mm en etken 
üyesi olan Amerika'nın, dünyanın diğer bölge
lerindeki menfaatleri nedeniyle olan faaliyet
leri, NATO'yu dolaylı olarak etkilemektedir. 

1949 da NATO kurulduktan sonra Türkiye'
nin NATO'ya girme isteğinin nedeni, ulusal gü
venliği olmuştur. 1950 den itibaren bu nedene, 
iç politika sorunu olarak, ekonomik yardım 
alabilmek nedeni de eklenmiştir. 1952 lerde 
Türkiye'nin ittifaka dâhil olma isteği ile, 
NATO stratejisinin bir noktada buluşmaları so
nucu, memleketimiz NATO ittifakına dâhil ol
muştur. 

Burada da her ittifakta olduğu gibi karşı
lıklı menfaatler rol oynamıştır. Bu durumda 
ağır vecibeler yüklenmeğe, cömert tavizlere git
meye lüzum ve zaruret yoktu. 

Bugün, NATO ve Amerika ile ilişkilerimiz
den doğan sorunlar, NATO'ya girmemiz sırasın
da ve sonra takibedilen basiretten uzak politika 
yüzündendir. Bu suretle, millî güc unsurların
dan olan dış politikamız, millî güce katkıda bu
lunurken mübalâğalı tutumlara da kapılmıştır. 

NATO Andlaşmasmm 3 ncü maddesine isti
naden yapılan ikili anlaşmalar, NATO strateji-

I sinin Türkiye açısından olumsuz gelişmesi, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin çok büyük bir kısmmm 
NATO stratejisi hedeflerine tahsisi, böylece millî 
strateji hedeflerinin yeter destekten mahrum 
kalışı, şekil ve metodu ne olursa olsun bir öl
çüde de olsa Ordumuz üzerinde Anayasamızla 
çelişmesi münakaşa götüren yabancı komuta 
yetkisi, Silâhlı Kuvvetlerimizin silâh, araç ve 
gereç ikmalinin tamamen dış kaynaklara bağ
lanmış olması bugün, Parlâmentomuzu, basını
mızı, gençliğimizi ve diğer müesseselerimizi 
«Türkiye bağımlı mıdır, bağımsız mıdır?; Türk 
Ordusu millî midir, deği midir?» tartışmasına 
soktu. Bu, gerçekten acı veren bir manzaradır. 

Güvenlik için C. H. P. NATO ittifakında 
kalmak taraflısıdır. ittifakın zararımıza olan 
aksaklıklarının düzeltilmesinde ısrarlıdır. 

j Senin iktidarın zamanında oldu, benim ikti
darım devrinde olmadı diye sonu gelmez tartış
maları sürdürmenin faydası yoktur. Hükümet, 

I NATO ve Amerika ile ilişkilerimizi millî men-
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faatlerlmize uygun bir şekle sokmanın çareleri
ni aramalı, tedbirlerini bulmalıdır. Eğer bunu 
yapmak gücünü gösteremez veya bugünkü du
rumu yeterli görerek olumsuz iddialarında ısrar 
ederse, gerçekten büyük bir sorumluluğu yük
lenmiş olacaktır. 

Meselenin önemli tarafı aksaklıkların mev
cut oldğunu kabuldür. Bir kere kabul edildik
ten sonra düzeltme imkânları araştırılır ve mut
laka bulunur. 

Sayın Başbakan Senatodaki konuşmasında 
«Atatürk'ün kurduğu Balkan ve Sâdabât Pakt
ları Türkiye'yi bağımlı mı yapmıştır?» derken, 
herhalde NATO ittifakı üzerindeki istekleri yer
siz göstermek istememiştir. Kıyasla aynı mahi
yetteki şeyler arasında yapılır. Adı geçen pakt
lar barış zamanında müşterek emir ve komuta 
düzeni içerisinde kaynaşık kuvvet esasını ön
görmemiştir. ' Bu oluşum tarihte ilk defa NATO 
İttifakında uygulanmaktadır. Bu bakımdan 
kendileriyle mutabık değiliz, iki çeşit ittifak 
arasında hiçbir benzerlik yoktur. 

ıSaym milletvekilleri; 

NATO ittifakı bugüne kadar devamında 
zaman zaman buhranlara mâruz kalmış, sulh 
içinde beraber yaşama, detant namları altın
da ayrı ayrı eğilimlere öncelik vermiştir. Tür
kiye dürüst bir müttefik olarak barışa karşı 
macera arayan bir eğilimden daima uzak dur
muştur. 

Türkiye'nin NATO ittifakına olan vecibeleri 
tam bir açıklık içerisindedir. Yani ittifak, bi
zim vecibelerimizin ne olduğunu kesinlikle bil
mektedir. Buna mukabil ittifakın Türkiye'ye 
olan vecibelerinin neler olduğunu biz vuzuh 
içerisinde bilmemekteyiz. Müttefiklerimiz bu
nu kesin olarak belirtmiyorlar. Hükümetimiz 
bu noktada tehlikeli ihmaller ve tehirler içeri
sinde bulunmaktadır. Millî Savunma Bakanı 
Sayın Topaloğlu Karma Bütçe ve Plân Komis
yonunda; «En küçük politik ve taktik ikaz 
imkânlarına sahibolmıyan Türkiye..» demiştir. 
Bu sözlerin mânasını anlamakta güçlük çektik 
ve çekmekteyiz. Memleketimiz güçlü müttefik
lerin bulunduğu bir ittifak içinde değil midir? 
Bu hususun açıklanmasını da ayrıca kendile
rinden rica ederiz. 

Türkiye NATO ittifakı içerisinde kalacak
tır. Bu ittifak icabı yapılan ikili anlaşmaların 

düzeltilmesi lâzımdır, ikili anlaşmalar ve di
ğer taahhütler tarafların ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde olmalı, bir tarafın aleyhinde 
bulunmamalıdır. 

Bugün için meçhul olan önemli bir nokta 
vardır. Türkiye'ye taarruz edildiği zaman 
NATO ne tavır takınacaktır? Bu husus açık
lık istemektedir, ittifakın bugünkü tertipleri
ne göre Türkiye, saldırının ilk gününden iti
baren savaşa girebilir. Fakat NATO'nun Tür
kiye'ye ne getireceği belli değildir. Türkiye 
açısından alınan risk ile menfaat arasında den
ge ağır şekilde aleyhimize gözükmektedir. Ta
raflar karşılıklı güvenlik ihtiyacında iseler 
şikâyet konusu bırakılmamalıdır. Aksi halde 
NATO ittifakının fayda ve mahzur tartışma
ları kesilmiyecek, bilâkis artacaktır ve böylece 
devam edecektir. 

iSayın milletvekilleri; 
Bugün, ordumuza hareket ve ateş sağlıyan 

bütün malzeme dış ülkelerden sağlanır. Böy
lece Silâhlı Kuvvetlerimizin ikmali ülke dışı
na bağlanmıştır. Bloklararası bir savaşta de-
nizleraşın ikmal hatlarına bağlı Silâhlı Kuv
vetlerimiz, çok ciddî müşküllerle karşılaşacak
lardır. Amerika'ya kadar uzanan ikmal kanal
larının işliyebilmesinden, işlese bile yeterli ola
bileceğinden kuşkumuz büyülrtür. 1967 ve 1968 
yıllarında yeniden bir harb sanayii kurmak 
için ayrılan ödenek 223 milyon lira idi. Bu 
yıl da, 100 milyon lira civarında bir teklif ge
tirilmektedir. Küçük de olsa bu başlangıç, 
Hükümette, harb sanayii kurma fikrinin be> 
lirmesi ve kabul edilmesi bakımından memnu
niyet vericidir. Ne var ki, uygulama, tatmin 
edici olmaktan çok uzak kalmıştır. Şimdiye 
kadar verilen ödeneklerle yapılan ve plânlanan 
faaliyetlerin harb sanayii ile ilgisi yoktur. Harb 
sanayii mefhumunun yanlış bilinmekte olduğu 
kanısını vermektedir. Şimdiye kadar bu anla
yış ile yapılan yatırımlar tamirhane ve atelye-
den başka bir şey değildirler. 

Millî harb sanayiimiz, gerçek anlamında 
kurulmaya bağlanmalıdır, ilk tedbir olarak, 
alınacak dış askerî yardımların önemli bir kıs
mı bu gayeye tevcih edilecek bir duruma ge
tirilmeli, ayrıca millî bütçeden bu maksatla da
ha ciddî tahsisler yapılabilmelidir. 

Bu olumsuz koşullar altında Silâhlı Kuv
vetlerimizin görevi daha da ağırlaşmış olmak-
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tadır. 1969 bütçesinde millî savunmamıza ayrı
lan payı bu nedenle yeterli görmekteyiz. 

iSavunma bütçeleri için önemli kıstaslar
dan biri de, bütçeden er başına düşen paydır. 
Bizde, komşularımızda, NATO müttefikleri
mizde ve Varşova Paktındaki memleketlerin 
savunma bütçelerinde bu payların ne ölçüde 
olduklarını, Sayın Millî Savunma Bakanının 
zahmet edip tetkik etmesini rica ederiz. 

Millî savunmamıza tahsis edilen bütçenin en 
az % 75 i personel harcamalarına giderken, 
asıl savunma gücümüzü sağlıyacak olan yatı
rımlara bütçenin sadece % 25 i kalmaktadır. 
Bu önemli noktayı birkaç yabancı ordu ile mu
kayese etmeliyiz : 

Bu nisbetler Amerika'da % 30 u personel, 
% 70 i yatırım; Sovyet Rusya'da % 33 ü per
sonel, % 67 si yatırım; Batı - Almanya'da 
% 18 i personel, % 82 si yatırım; Fransa'da 
% 35 i personel, % 65 i yatırım; İngiltere'de 
% 24 ü personel, % 76 sı yatırım harcamaları
dır. Kaldı ki, bizde yatırım harcaması gibi 
gözüken % 25 yatırım harcamasının çoğu, ger
çek yatırım da değildir. Bunun içinde büyük 
mikyasta sivil personel ücretleri vardır. Ger
çek anlamında bu seneki yatırım harcamamız 
ancak % 6 yi geçmemektedir. Rakam teferru
atına geçmemek için bu hususu bu kadarla ke
siyorum. 

Rakamların açık ifadesiyle izahını yaptığı
mız millî savunmaya yapılan tahsisin kullanıl
ın?, dengesizliği meydandadır. Hükümet her yıl 
millî bütçeye nazaran düşük oranlarla savunma 
bütçeleri getirmektedir. Dünya şartlarında ba
rışçı gayretlerin ağırlık kazanamadığı bir dö
nem içindeyiz. Bu arada, dış askerî yardımların 
arttığı da iddia edilemez. 1963 yılında birbuçuk 
milyar lira civarında olan Amerikan yardımı 
1968 yılında 990 milyon liraya inmiştir. Bu yıl 
için tesbit edilen 100 milyon dolarlık yardım, 
Amerikan Kongresinde onay beklemektedir. 
NATO ittifakı içerisinde ikili anlaşmalarla as
kerî yardım alan ülke olarak yalnız Türkiye 
ve Yunanistan kalmıştır. Amerika bu yardım
lara her yıl biraz daha isteksiz bakmaktadır. Bu 
yıl verilecek 100 milyon doların 20 milyon do
ları nakliye ve sigorta masraflarına tahsis 
edilmiştir. Ayrıca her yılın rdış askerî yardımı 
millî bütçeye külfetler yüklemektedir. Bu yıl 

I da 300 milyon lira ayırmamız gerekiyor. Ordu
muzun NATO standartlarına ulaşabilmesi için 
37 milyar liraya ihtiyaç vardır. Kabul edilebilir 
ölçüde millî güvenlik olanaklarına kavuşabil
me yoluna girmek için şu hususlar üzerinde 
önemle durmak gerekir. 

Bunlardan birincisi, mâkul ölçüler içinde sa
vunma bütçesini artırmak. Hatırdan çıkarma
mak lâzımdır ki, her türlü ekonomik yatırımın 
anasigortası millî güvenliktir. 

ikincisi ise, personel ve yatırım harcamala
rı nisbetlerini savaş gücü sağlıyacak dengeye 
getirmektir. Yani kabacanı bir ölçüde demin 
arz ettiğim bu nisbetlerini tersine çevirmektir. 

C. H. P. nin bu konudaki teklifleri özet ola
rak, şunlardır: 

Kuvvet hedeflerinin yeniden tesbiti gere
kir. Yeter standardı olmıyan birlikler yerine, 
daha az fakat hareket ve ateş kabiliyetleri 
yüksek, vurucu ve delici güce sahip, coğrafya
mızın özelliklerine uygun, oynak savunmaya el
verişli savaş birlikleri meydana getirmelidir. 
Hava ve Deniz Kuvvetlerimizde de bu konsept 
içinde reorganizasyona gidilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; kuvvet bünyesinde de 
değişikliğe gidilmesidir. Bu bünye; modern sa
vaşın gereklerine, desteğinde olduğu millî stra
tejiye, ekonomik durumumuza, ferdin ve toplu
mumuzun moral hasletlerine, geleneklerimize, 
coğrafyamıza, komşularımızın genel durumuna, 
dünyayı ve bölgemizi etkiliyen siyasi şartla
ra göre tâyin ve tesbit edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Kabibay, vaktiniz hita
ma ermiştir, görüyorum iki' sayfalık,küçük bir 
kısım kalmıştır. Bitimine kadar arkadaşımızın 
konuşması hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ORHAN KABİ
BAY (Devamla) — Yüce Meclise teşekkür ede
rim. 

Mevcutları çok kabank, masraflı, seviyesine 
uygun kıtası ilmıyan,, lüzumsuz karargâhlar
dan vazgeçilmelidir. Son yıllarda teşkil edilen 
beş kolordu karargâhının nedenini anlamakta 
güçlük çekmekteyiz. 

Devlet yönetimine yavaşlık ve masraf ge-
| tiren bürokrasi maalesef ordumuza da girmiş-
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tir. Her sektörden evvel Silâhlı Kuvvetler bun
dan kurtarılmalıdır. 

Askerî ortaokul ve liselerin gittikçe azaltı
larak Kara Kuvvetleri için bir tek Kuleli As
kerî Lisesine inhisar ettirilmesini hatalı bir tu
tum buluruz. Subay olmak bundan böyle var
lıklı aile çocuklarına tanınmış bir hak şeklin
de gözükecektir. Bugünkü durum vasıflı koy 
çocuklarını subay olarak ordu saflarına katıl
malarını kısıtlamaktadır. Askerî ortaokulların, 
ihtiyaç nisbetinde liselerin, yurdun değişik 
bölgelerinde tekrar faaliyete geçirilmelerini te
menni ederiz. Böylece, şanlı ordumuzun safla
rına köylü olsun, şehirli olsun, vasıflı Türk ço
cuklarının katılmalariyle fırsat eşitliği sağla
nırken, aynı zamanda, bir subay için,, bir ön
der için gerekli olan devrimci ruh ve filrir, kü
çük yaştan itibaren yüksek bir disiplin altın
da şekillenmiş de olacaktır. 

Orduda vatan hizmetlerini yapan erlere Ata
türk devrimlerinin ruh ve mânasını kavrattı
ran özel eğitim programlarının uygulanması
nın, Cumhuriyet ve devrimlerin korunması için, 
en etken tedbirlerden biri olarak görmekteyiz. 

Silâhlı Kuvvetler Teşkilât kanunu tasarısı
nın biran evvel kanunlaşması âcil ihtiyaçtır. Bu
gün Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkur
may Başkanlığı, Genelkurmay' Başkanlığı ile 
kuvvet komutanlıkları arasında yetki ve sorum
luluk sınırları yoktur. Bu durumdan rahat
sızlıklar duyulduğu da bir gerçektir. Millî 
savunma gibi çok ciddî bir görevin ifasiyle 
mükellef bu büyük makamların yetki ve so
rumluluklarının nerede başlayıp nerede bitti
ğini bilememeleri, her şeyden evvel millî gü
venliğimize zarar verici mahiyettedir. 

Ordu subaylarının tasarruflarını değerlen
dirmekte olan Ordu Yardımlaşma Kurumu, 
memleket hayatında güçlü bir örgüttür. Bütün 
teşebbüsleri millî kalkınmayı ve sosyal adale
ti sağlıyan doğru zeminlerde kullanılmalıdır. 
Hedefi belli olmıyan sakat özel teşebbüse ve 
yabancı sermayeye iştirak altında temelsiz 
hedeflere Ordu Yardımlaşma Kurumunun ta
sarrufunu yaptırmak ve kapatmak çok can ya
kıcı bir hareket olur. 

Sayın milletvekilleri, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin toplum klkınmasmı 

etkiliyen, eğitim ile doğrudan doğruya ilgili 
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okuma yazma, çeşitli meslek kursları, harita
cılık gibi faaliyetlerini takdirle karşılar, da
ha da gelişmesini temenni ederiz. 

Ağaçlandırma, teraslama ve buna benzer 
diğer çalışmalarını ise, savaş gücüne zarar ve
ren bir nitelikte görmekteyiz. Bu türlü faaliyet
ler iki yönden zararlı olmaktadır. Bunlardan 
biri, eğitime olan menfi tesiridir. Birliğin boş 
zamanı olmaması gerekir. Bu çalışmalara za
man ayırabiliyorsa mutlaka eğitimin aleyhin
de olacağı kabul edilmelidir. Savaş birlikle
ri, önceden hazırlanmış eğitim programlarına 
göre bütün zamanlarını kullanırlar. Eğitim dı
şındaki zaman ise, bakım ve dinlenmeye tahsis 
edilmiştir. Bu kısımdan faydalanma, birliğin 
moraline tesir eder. Bu da bir başka yönden 
savaş gücüne menfi etken olur. Hizmet birlik
leri de aynı şekilde, kendilerine tahsis edilen 
hizmet dışında, boş zamanları olmaması icabe-
dcr. Ayrıca bu tür çalışmaların birlik komu
tanları arasında gereksiz rekabetlere de vesi
le olacağını sanmaktayız. 

"Diğer husus ise, bu türlü faaliyetlere lüzum
lu olacak araç ve gereçlerin, eğitim maksadı 
dışında kullanılarak erken elden çıkmasına se-
bebolmasıdır. Halbuki, bu araç ve gereçler,, yurt 
savunmasına tahsis edilmiş, kaynakları ülke 
dışı olan kıymetli malzemelerdir. Her birine Si
lâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı büyüktür. Bu ba
lamdan her durumu ile ağaçlandırma, terasla
ma ve buna benzer her türlü faaliyetleri ordu
nun savaş gücüne menfi tesir etmesi bakımın
dan biz tasvibetmiyoruz. 

1969 Millî Savunma bütçemizin memleketimi
ze ve ordumuza hayırlı olmasını diler, saygı
larımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın Be
nice Boran, buyurunuz efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylamada oyu
nu kullanmıyan arkadaşım lütfen oyunu kullan
sın. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE BORAN 
HATKO (Urfa) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Millî Savunma bütçesi üzerinde Karma 
Bütçe Komisyonuna sunulan raporlara baktığı
mız zaman, bâzı çok önemli meselelerin yıldan yı
la bu raporlarda hemen hemen aynı kelimelerle 
tekrarlanmakta olduğunu görmekteyiz. Bu de
mektir ki, bâzı çok önemli meseleler yıldan yı-
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la bir çözüme kavuşturulmak şöyle dursun, bir 
çöV,üm yoluna sokulmadan dahi sürüncemede 
bırakılmakta devam etmektedir. 

Bunlardan birincisi, yani raporda ele alın
ma sırasına göre birincisi, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin hâlâ NATO standartlarına veya kabul 
edilebilecek asgari standartlara kavuşturulma
mış olmasıdır. Böyle kabul edilebilir. Asgari 
standartlara dahi kovuşturulmamış olmasının 
millî savunmamızın, millî güvenliğimizin sağ
lanması bakımından önemi çok olduğu ka
dar, ayrıca NATO ittifakının ve dış yardımla
rın bize gerçekte ne derecede faydalı olduğu 
konusunda da bir fikir vermektedir. 

Geçen seneki bu bütçe üzerinde konuşmam
da NATO'yu hukukî bir belge olarak incelemiş, 
fiilî askerî bir teşkilât olarak incelemiş, stra
tejisini tahlil etmiş ve NATO'nun nasıl bizi, id
dia edildiği gibi, melhuz tehlikelerden koru
madığını belirtmiştim. Bu konuyu burada tek-
rarlıyacak değilim. Yalnız yirmi senelik bir 
NATO ittifakından sonra ve övünülen bunca 
dış yardımlardan sonra hâlâ Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin kabul edilebilir asgari bir seviyeye 
dahi ulaşmış olmaması bu ittifakın bizi koru
madığının delillerinden bir tanesidir. Son za
manlarda gazetelerde çıkan haberlerden öğre
niyoruz ki, yeni bir Beş Yıllık Plân yapılıyor
muş NATO ittifakı içinde ve bu beş yıl zarfın
da ittifakın az gelişmiş üyelerinin seviyesi di
ğer gelişmiş üyelerin seviyesine ulaştırılacak-
mış. Ama tabiî Amerika'nın seviyesine değil, 
bu da tasrih ediliyor. Bir düşünmek lâzım, ra
porda verilen rakamlara göre 20 yılda, ya
hut daha doğrusu 16 - 17 yılda; bizim 1952 de 
ittifaka girişimizden beri Amerika'nın bize yap
mış olduğu yardımlar 2,5 milyar dolar civarın
da. NATO standartlarına erişmek için tahmin 
edilen miktarlar ise 27 ilâ 39 milyar Türk Li
rası civarında. 20 seneye yakın yardımlar 2,5 
milyar tutarında iken, beş yılda acaba Türk Si
lâhlı Kuvvetlerini gerekli standarda ulaştırmak 
için bu büyük fonlar nereden bulunacaktır? 
Bize öyle geliyor ki, bu Beş Yıllık Plân mese
lesi, ağıza çalınmak istiyen bir parmak bal
dan bir şey değildir. 

Yine raporda verilen rakamlardan öğre
niyoruz ki; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiya
cının % 75 i millî bütçe ile, % 25 i ise yardım

larla karşılanmaktadır. Millî bir ordunun % 
25 gibi yüksek bir oranda dış yardımlara bağ
lı olmasının mahzurları açıktır. Bu dış kaynak
lara bağlılık meselesi, bilindiği gibi, Millî Sa
vunma bütçesinin Senatoda görüşülmesinde, 
millî ordu kavramı üzerinde şiddetli tartışma
lara yol açmıştır. Türk Ordusunun erinden, en 
yüksek kumandanına kadar millî hislerinden, 
yurduna ve bağımsızlığına bağlılığından ve bu 
uğurda en son fedakârlıkları göze alacakların
dan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Onun için bu 
konuda demagoji yapıp alkış toplamaya çalış-
mamalıdır. Tartışılan mesele; millî bir ordu
nun objektif şartlar olarak haiz olmasa gere
ken nitelikler nedir? O tartışılıyor. Yoksa Or
dumuzun millî hislerinden, millî bağımsızlığımı
za ve yurt bütünlüğüne bağlılığından şüphe 
eden hiç kimse yok ve bu tartışma konusu de
ğildir, bu bir demagoji konusu yapılmamalı
dır. 

Millî bir ordunun tam bağımsız, hareket 
serbestliğine tam sahip, kendi yurdunun müda
faası ihtiyaçlarına göre eğitilmiş ve donatılmış 
ve hele komuta bakımından hiçbir yabancı ko
mutaya bağlı olmıyan bir ordu demek olduğu 
konusunda, biz de mutabıkız. Ve bu vesile ile 
şunu da belirtmek isterim ki, Türkiye İşçi Par
tisi ta 1963 yılında hazırlayıp 1964 başında ya
yınladığı programında Millî Kurtuluş Savaşın
dan sonra Atatürk'ün sağlığında, bağımsız bir 
millî ordu meydana getirmiş olduğumuzu ifti
harla belirttikten sonra, Türkiye'nin 1947 -1948 
yıllarından itibaren dış yardım ve kredilerle 
yaşar duruma düştüğünü, bu yüzden gittikçe 
bağımlı hale geldiğimizi esefle kaydetmiş ve 
Türkiye işçi Partisinin dış politikasını ve mil
lî savunma politikasını bu ibret verici durumu 
göz önünde tutarak belirliyeceğini ve uygulı-
yacağını belirtmişti. 

Komisyon raporunda, geçen yıl olduğu gi
bi, bu yıl yine belirtilen bir başka önemli hu
sus, «Kaynaklarımızın millî güvenlikle iktisa
di kalkınma arasında dengeli bir şekilde tak
simini öngören bir prensip kararının mevcudi
yetine ihtiyaç vardır.» ifadesidir. 

Dikkat buyurulsun, bu önemli konuda he
nüz bir prensip kararı yok. Oysa asıl gerekli 
olan, prensip kararından sonra ayrıntılı ve 
gerçekçi bir plânın hazırlanması ve uygulan-
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maşıdır. Bu sorun, dışa bağlılık sorunu ile sı-
kısıkıya ilişkindir. Çünkü, dış kaynaklara bağ
lılıktan kurtulmak kendi savaş sanayiimizin 
gerçekleştirilmesine ve genellikle hızlı ve sağ
lam bir sanayileşmenin başarılmasına bağlıdır. 
Bu ise temel sanayileşme politikasını, plânını 
ilgilendirir. Devlet fonlarını özel sektöre ak
tarıp bu fonları israf eden, montaj ve lüks tü
ketim eşyası ve diğer hafif tüketim eşyası sa
nayii ile bir ülke sanayileşemez. Savaş sana
yiimizin geliştirilebilmesi için temel ağır sana
yiin, maden, makina, ağır kimya sanayinin ge
liştirilmesi şarttır. Savaş sanayii kurulması te
şebbüsüne son yıllarda başlanmıştır. Ama ra
porda da görüleceği üzere bu, tatminkâr ol
maktan çok uzaktır. 

Yine raporda değinilen, geçen sene de tek
rarlanmıştı bu, üneii.Ji bir husus da şudur; Mil
lî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkan
lığı, görev, yetki ve sorumlulukları hakkındaki 
kanun tasa/^larımn henüz yasama organlarına 
getirilmemiş olmasıdır. Halen uygulamada olan 
Teşkilât Kanununda ise bu görev ve yetkiler 
açık seçik ayrılmamıştır. Bu sorun, kendi ba
şına çok önemli bir sorundur. Hele bizim mem
leket gibi bir memleket için önemi daha da bü
yüktür. Zira 1965 seçiminden bu yana, zaman 
zaman bir askerî darbe ihtimali veya tehli
kesi bu Mecliste dahi söz konusu edilmiş, za
bıtlara geçirilmiştir. Daha geçenlerde, Kasım 
ayında yine böyle bir tehlike atlatıldığı iddia 
edilmiştir. Genelkurmay Başkanının 22 Mart'ta 
emekliye ayrılıp ayrılmıyacağı,, askerî birlikle
ri ve tesisleri, hele sivil müesseseleri sürekli 
denetimi ve ziyareti tartışmalara, çeşitli tah
minlere, yorumlara yol açmaktadır. Bu çeşit 
davranışlar ve iddialar, tartışmalar, yorumlar, 
gerek memleketin politik durumu, rejimi ba
kımından, gerek ordu bakımından olumlu, sıh
hatli bir durum değildir. Bunun için sözü edilen 
kanunun biran önce çıkarılıp, görev yetki ve 
sorumlulukların açık, seçik belirtilmesinde ve 
kanun çıktıktan sonra da, gayet sıkı uygulan
masında memleket açısından büyük fayda var-
dıı\ 

Sözünü ettiğim, Karma Bütçe Komisyonu 
raporunda, Ordu Yardımlaşma Kurumu üzerin
de de kısaca durulmakta ve «Kurumun emin 
adımlarla gelişmekte ve memleket ekonomisi 

zerinde müspet etkileri gittikçe görülmekte
dir.» deniliyor. 

Kurumun sermayesinin 778 000 000 liraya 
yükselişi, yaptığı yatırımlar, ekonomik açıdan 
olumlu sayılabilir. Ama konuya sadece ekonomik 
açıdan bakmak doğru olmaz, işin bir de ordu 
üzerinde ve toplum üzerindeki etkisi cephesi var
dır, Kurum, üyelerine sağladığı emeklilik, malu
liyet, ölüm yardımları yanısıra ordu pazarları, 

/du evleri ve gazinoları, özel okullar, öğrenci 
yurtları, bursları sağlamak gibi sosyal hizmet-

? de görmektedir. Bu hizmetler, bizatihi şüp
hesiz iayaaııaır. Ne var ki; demokratik bir 
düzende ve Anayasanın öngördüğü bir sosyal 
refah devletinde bu hizmetler, asker sivil ayırı
mı olmaksızın Devletçe tüm yurtdaşlara eşit
le sağlanması gerekir. Türk Ordusu, diğer ül
keler ordularından halkçı niteliği ile ayrılmış 
7â temayüz etmiş bir ordu olagelmiştir. Türk 

duşu, eski bir aristokrat sınıfın veya yük
sek burjuvazinin imtiyazlı askerî gücü hiçbir 
zaman olmamıştır. Ordu kadrolarını bu sınıflar
dan gelme elemanlar doldurmamıştır. Türk su
bayı memleketin çeşitli bölgelerinde hizmet gö
rerek halkın zorlu hayat şartlarını paylaşmış, 
halkı yakından tanımıştır. Türk Ordusu kadro
ları elbette ki, terfihe şayandır. Ama bu ter
fih, memleket ve halk kütlelerinin tüm kalkın
dırılması, refaha ulaştırılması ile paralel git
melidir. 

Bu kurum hakkında üzerinde durulması ge
reken ikinci husus; Ordu Yardımlaşma Kuru
munun, bir yardım müessesesi haline gelmesi 
ve özellikle yabancı sermaye ile ortaklıklar 
kurmasıdır. Bu hal orduyu dolaylı olarak ti
cari ilişkilere ittiği kadar, bütün muvazzaf su
bayların daimi üyesi bulunduğu bu kurum yo
lu ile kapitalist düzenle de kısmen enteğne et
mekte, bütünleştirmektedir. Yabancı sermaye 
ile ortaklıklar ise, hiç terviçedilemiyecek bir 
durumdur. Hep bildiğimiz gibi bağımsızlık me
selesi, sadece âsker^, politik bir mesele değil, 
temelinde ekonomik olan bir meseledir ve as
kerî, politik ve ekonomik cephesiyle bağım
sızlık meselesi bir bütündür. Bağımsızlık me
selesi, yani tam bağımsızlığı, hiç gölge düşü-
rülmiyen bir bağımsızlığı sağlamak için mem
leketin muhakkak surette yabancı sermaye 
ilişkilerinden ve sömürülmesinden kurtarılma-
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sı lâzımdır. Binaenaleyh ordu kadrolarının hep
sini ihtiva eden bir kurumun yabancı serma
ye ile ortaklık halinde olması, millî bağımsız
lık dâvamızla uzlaşabilecek bir durum değildir. 
Türkiye'yi yabancı sermaye ilişkilerinden ve 
sömürüsünden kurtarmayı amaç edinirken, or
du kadroları ile ilişkin bir kurumun yabancı 
sermaye ile işbirliği yapması bizim askerî ge
leneklerimizle, Türk milliyetçiliği ile nasıl bağ
daşır? 

Sayın milletvekilleri.. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Ne de

mek istiyorsunuz, açıklayın? 
T. t P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 

(Devamla) — Anlıyan anlamıştır, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ne demek istediğini 
Sayın Bakan çıkar cevaplandırır. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(Devamla) — Konuşmamı tavzih ettim, anlat
tım. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Bu şe
kilde konuşamazsınız, Türk Ordusu hakkında. 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Uğrasızoğlu, 
müdahale etmeyin. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Konuşmak için 
Beyefendiden mi izin alacağız? 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel, rica ederim. 
Siz de müdahale etmeyin. 

T. İ. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Bağımsız bir okono-
mik bir müessese olduğunu anlattım. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Bu şe
kilde konuşamaz bu kürsüden. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
Onu Başkan tâyin eder. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Hislerimi söyledim. 
Bir kurumun yabancı sermaye ile işbirliği yap
ması maselesinden bahsediyorum. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Söz atana bir şey 
demiyorsunuz, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, siz de karışma
yın, o da karışmasın. Yalnızca hatip Başkanın 
himayesinde konuşur. Kimsenin müdahale et
meye hakkı yok. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Konuşmamın bu kıs
mında dünyadaki olaylara kısaca değinecek ve 
bunların bizce taşıdığı mâna... 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Başka
nım, usul bakımından bir ricada bulunmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, usul hakkında söz 
vermiyorum. Buyurun oturun. 

Buyurun Sayın Hatip. 
T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 

(BORAN) (Devamla) — Son bir yılda dünya
da, özellikle Avrupa'da ve Orta - Doğuda yera-
lan olay ve gelişmeler... 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Bu kür
süden Türk Ordusuna hakaret ediyor. Siz Baş
kan olarak vazifenizi yapmıyorsunuz, bunu be
lirtmek istiyorum, bu bakımdan usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değildir, efendim. Ha
tâ olursa o bizim hatamızdır. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Türkiye için NATO 
ve ikili anlaşmalar ve Amerikan üsleri ve tesis
leri sorunu daha âcil ve daha önemli hale ge
tirdi. Çekoslovakya olaylarından sonra Batılı 
ülkeler, özellikle Federal Almanya Avrupa'da 
askerî güç dengesi bozuldu ve telâşlandı veya 
telâşlanır göründü. 

Amerika, ilkin takbih etmek ve «Almanya 
saldırıya uğrarsa muhakkak mukabele edilecek
tir.» demeçleri vermekten öteye bir şey yap
maya niyetli görünmedi. 

Batı - Almanya, «NATO güçlendirilmelidir.» 
dediğinde Amerika'nın cevabı, «Her şeyi Ame
rika'dan beklemeyin, siz kendi katkınızı artı
rın, Almanya'daki Amerikan kuvvetlerinin mas
raflarını karşılayın.» demek oldu. Sonra 15 bin 
kadar bir kuvvetle uçaklar gönderildiyse de, 
bunlar daha önce çekilmiş olan kuvvetlerin iade
sinden başka bir şey değildi. 

Diğer bâzı çevrelerin kanaati, laıvvet ilişki
lerinde bir değişiklik olmadığıydı, örneğin İn
giltere'nin ünlü Times Gazetesinin görüşü bu 
merkezdedir. Ama bu olayın iki sonucu olduğu; 
biri Varşova Paktı devletlerinin askerî birlik
lerini süratle harekete geçirebildiği görüldü. 
İkincisi de; son senelerde önemsenmez olmuş 
veya unutulmuş gibi görünen Avrupa'daki Var
şova Paktı konvansiyonel kuvvetlerin ve silâh
larının NATO nun kilere kıyasla daha üstün ol
duğu noktasıdır. Bu durumda ingiliz Savun
ma Bakanı Deniş Healey, «Bir Sovyet saldırısı 
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karşısında nükleer silâhlarla mukabele zorun-
luğu olacaktır.» diye beyanat verdi. Hatırlana
cak olursa, Çekoslovakya olaylarından sonra 
NATO Kumandanı Lemnitzer de nükleer muka
beleden söz etmişti. 

Ama burada şöyle bir mesele ortaya çıkı
yor: Daha 1967 nin Aralık ayında NATO bir 
strateji değişikliği kabul ederek kademeli ve 
esnek mukabele stratejisini kabul etmişti. Şim
di konvansiyonel silâhlardaki eşitsizlik dolayı-
siyle nükleer mukabeleden bahsedilince, bu 
kabul edilmiş strateji ile bir çelişik durum 
meydana gelmiyor mu? Denilebilir ki, yeni du
rumda strateji yeniden gözden geçirilir, gerekli 
değişiklik yapılır. Evet, ama sorun o kadar ba
sit değil. Çünkü kütle hallinde ve derhal muka
bele stratejisi, nükleer silâhların uçaklarla gön
derilip saldırıların yapılacağı döneme ait bir 
stratejiydi. Kıtalararası füzeler geliştirildikten 
sonra ve çabuk ateşlenen füzeler, yeraltı de
polarımda depolanıp, bir de yine nükleer başlıklı 
füzelerle mücehhez denizaltılar meydana ge
tirdikten sonra denge bu yeraltı depoların
daki çabuk ateşlenir füzelerle nükleer deniz
altı filoları arasında kuruldu. O zaman anla
şıldı ki, derhal ve kütle halinde mukabele, 
ondan öncedeki durumda olduğu gibi, ilk hare
kete geçene bir üstünlük sağlamıyor. Yani ilk 
harekete geçene, karşı tarafı tüm tahribetmek 
ve mukabele edemiyecek duruma getirmek 
üstünlüğünü sağlamıyor. 

'Bundan dolayı strateji değişti, keyfi de
ğildi ; silâhlardaki gelişmeden dolayı ve onun 
yarattığı yeni durumdan dolayı idi. Ondan do
layı tekrardan eski stratejiye dönülmesi dü
şünülemez. 

tik kademede Varşova Paktı kuvvetleri
nin üstünlüğünü dengelemek için Amerika 
taktik nükleer silâhlar kullanmaya karar 
verebilir. Ama o karar verip uygulayıncaya ka
dar karşı taraf konvansiyonel kuvvetleriyle 
hayli mesafe alır. Her hal ve kârda Batı Av
rupa harabiyetten kurtulaJmaz. Diğer taraf
tan Amerika'nın Avrupa'da nükleer bir yı
kımı göze alacak ölçüde çıkarı olduğu hu
susunda Batı Avrupa çevrelerinde, şüpheler 
belirtilmektedir. Bu durumda NATO'nun ger
çek bir koruma garantisi vermediği bir ke
re daha ortaya çıkmaktadır. Öbür yandan 

Avrupa^da çıkacak bir savaşın Türkiye'ye 
de bulaşacağı muhakkaktır. Son günlerde Çe
koslovakya sınırı yakınlarında yapılan ve 
onun devamı olarak da İncirlik Hava üssü
ne ve civarıma teşmil edilen tatbikat da bunu 
açıkça gösteriyor. 

Türkiye'nin çıkarı ise elbette böyle bir sa
vaşın dışında kalmaktır. Nitekim Çekoslo
vakya olaylarından sonra Hükümetin gös
terdiği - yine Dışişleri Bütçesi münasebetiy
le raporda kullanılan terimle - Hükümetin 
gösterdiği teenni bundan dolayıdır. Aman 
bir savaş tehlikesi var, buna bulaşmıyahm. 
Teenni iyi, ama son dakikada düşünülünce is
tenilen amaca varılamaz. Savaşa bulaşma
mak, onun dışında kalmak için NATO'dan 
çıkılması, yabancı üslerden ülkenin annması 
ve ikili anlaşmaların ortadan kaldırılması lâ
zımdır. 

Sovyetler Birliğinin Akdeniz'de, ve bü
tün dünya denizlerinde bir denıizgücü dev
leti olarak belirmesi de aynı sonuca vardı
rıyor. Türkiye'de NATO ve Amerikan üsleri 
bulunması Türkiye için nasıl bir dünya sava
şma veya Orta - Doğudaki bir savaşa isteği 
dışında bulaşması tehlikesini yaratıyorsa, Ak
deniz ̂ de iki filonun karşı karşıya gelmesi ve 
bu filoların Orta - Doğu'da yer alabilecek bir 
savaşa tutuşması ihtimali de Türkiye için aynı 
savaşa bulaşma tehlikesini yaratmaktadır. 

Halen NATO'nun aldığı son karar çağrısı
na göre Akdenz^eki savaşa Türkiye'nin ka
tılmayı kabul etmesinden sonra, bu savaşa 
bulaşmak tehlikesi büsbütün artmıştır. Tür
kiye üç tarafı denizle çevrili bir memlekettir. 
Millî güvenliği ve savunması için Deniz Kuv
vetlerinin genişletilmesi, güçlendirilmesi şart
tır. Oysa NATO stratejisi gereği Deniz Kuv
vetlerimizi ihmal etmiş ama gereği gibi 
donatılmamış vurucu gücü gereği gibi geliş
tirilmemiş bir kara kuvveti meydana getirmiş
tir. Mevcut filomuzda da savaş gemileri belir
li bir gücün üstüne çıkarmamaktadır. Çünkü 
kifayetsiz olan mevcut savaş filolarımız dahi 
ancak 6 ncı Filonun yardımcı kuvvetli olarak 
görünmektedir. 

6 ncı Filonun 20 nci kuruluş yılı dolayı-
siyle yapılan kutlama töreninde Amerika'nın 
Avrupa Deniz Komutanı Amiral Mc Crain'in 
söyledikleri çok düşündürücüdür. Mo Orain 
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diyor ki, «Sovyetler Biriliği bugün dev gibi 
karşımızdadırlar. Sovyetler, denizi siyasi, as
kerî, ekonomik ve ticari bakımdan en iyi kul
lanan ülke haline gelmiştir. 

'Sovyet gemileri hemen hemen tüm gemi
den gemiye atılabilen füzelerle donatılmıştır. 
Bu füzeler saatte 700 kilometre süratle gide
bilir ve radarlarla idare edildikleri için büyük 
tehlike teşkil ederler.» Bunlar Mc Orain'in söz
leri. 

O kutlama törenine katılan bizim gazeteci
lerimizden birisinde belirttiğine göre, orada 
yabancı subayların büyük kısmının temas et
tiği, savaş vukuunda 6 ncı Filonun Akdenizde 
kalamıyacağı kanaatini belir tiyorlarmış. İşte 
biz böyle bir 6 ncı filoya güvenerek Deniz Kuv
vetlerimizi geliştirmiyoruz, bunu ihmal ediyo
ruz. Bu dengelenmenin Akdeniz'de de meyda
na gelmiş olması, Türkiye'nin iki blokun bu 
dengelenmesinden yararlanarak bunu akıllıca 
bir politika kullanarak, bloklar dışı bağımsız 
bir politikaya dönmesi ve her hangi yönden 
gelirse gelsin, tek taraflı olarak değil, her ta
raftan gelecek her hangi bir taarruza karşı 
millî kurtuluş savaşı, yani yurt müdafaası ve
recek şekilde ordumuzu yeniden teşkilâtlan
dırması, eğitmesi, yeni bir stratejiye, konsep-
te kavuşturması gerekir. 

Bir hakan bu kürsüden dedi ki, «Türkiye 
Millî Kurtuluş Savaşını vermiştir.» Bu ne bi
çim şey.. Bir taarruza uğradığımız zaman ve
receğimiz savaş yine millî kurtuluş savaşıdır. 
Yani vatan müdafaası savaşıdır. Millî Kur
tuluş Savaşı demek, yurt müdafaası savaşı de
mektir. Denizaşırı menfaatler için büyük devlet
lerin denizaşırı yaptıkları savaşlardan ayrı ola
rak, bu savaşlar için bu sıfat kullanılır. «Tür
kiye'nin jeopolitik durumu, Türkiye'nin böyle 
bloklar dışı bağımsız bir politika gütmesine el
verişli değildir, savaş patlarsa Türkiye nasıl 
olsa bunun içine girecektir.» deniliyor. Bilâ
kis, bu jeopolitik durum ve kuvvetlerde mey
dana gelen dengeleme Türkiye'ye, akıllıca bir 
politika güderse, bloklar dışı ve tarafsız kalma 
imkânını veriyor. Nitekim, 2 nci Dünya Sava
şında da Türkiye'nin jeopolitik durumu aynı 
jeopolitik durumdu ve bu durum, tedbirli, di
rayetli bir şekilde kullanılarak savaş dışı ka
labilmiştik. Ama o azman Türkiye NATO gibi 

bir ittifakın içinde değildi. Toprakları üzerin
de yabancı üsler yoktu, atom silâhları, nükle
er başlıklı füzeler yoktu. NATO ise diğer as
kerî ittifaklardan farklı olarak, daha savaş 
patlamadan fiilî bir teşkilât meydana getirmiş
tir ve bugün topraklarımız üzerinde yabancı 
üsleri bulunduğu için bir savaş vukuunda bi
zim bunun dışında kalabilmemize imkân yok
tur. Ancak üslerin topraklarımızdan arınması 
ile ve bizim bloklar dışı bir siyasete dönme
mizle savaş dışı kalabiliriz. 

Dünyanın iki dev gücünden biri ile komşu 
olan Türkiye'nin karşı devin blokunda yer 
alıp, yabancı üslere yer verip, filolara katılıp 
komşu dev için devamlı bir kuşku, bir tahrik 
kaynağı haline gelmeyi kabul edişi, Türkiye'
nin güvenliği bakımından akıl kârı bir iş değil
dir. Hem kendini bu duruma sok, hem de «iki 
tarafla da iyi geçinelim, savaş çıkarsa, aman 
biz katılmıyalım» de.. Olacak şey değildir bu. 

Amerikan yardımlarının, NATO'nun doğur
duğu en kötü sonuçlardan birisi de kanaati
mizce mânevi alanda, moral alanda yaratmış 
olduğu etkidir. Birtakım çevreler; biz NATO'-
suz, Amerika'sız yapamayız, durumuna gelmiş
lerdir. Yani millî bağımsızlığımızı, yurt bütün
lüğümüzü kendimiz savunabileceğimiz inancını 
yitirmişlerdir. Atatürk'ün Türkiye'sine yara
şacak bir tutum ve bir ruh hali midir bu? 
Böyle dış kaynaklara, dış emperyalist güçlere 
bağlanıp, bu bağlantının geçersiz ve temelsiz 
verdiği güvenlik hissinin aldatıcı rahatlığın
dan kendimizi kurtarıp, millî bağımsızlığımızı 
ve yurdumuzu ancak kendimizin savunacağı 
acı ve sert gerçeğini kabul 'etmemiz gerekir. 
Hiçbir memleketin bağımsızlığını ve bütünlü
ğünü, o memleketin kendi halkı ve ordusun
dan başka bir devlet ne savunur, ne de koru
yabilir. 

Biz taarruza uğrarsak, deniliyor. Bir kere 
kısaca değindiğim; jeopolitik durumumuz ve 
dünya konjoktürü bizim, böyle 'bloklar dışı ba
ğımsız bir siyasete dönersek, hemen taarruza 
uğrıyaoağımız ihtimalini göstermemektedir. 
Taarruza uğrarsak dövüşeceğiz, bunun başka 
çaresi yok. Bunu göze almadıktan sonra, şu bu 
ittifakın gölgesinde, şu bu filonun kanadı al
tında kendimizi koruyabilmemize imkân yok
tur. Bir millet kendi bağımsızlığını ve yurt 

— 408 — 



M. Meclisi B : 54 17 . 2 . 1969 O : 1 

bütünülğünü korumaya sonuna kadar azimli 
ve buna göre hazırlanmış değilse, mutlaka bir 
başka memleketin nüfuzu, saldırısı, tahakkümü 
altına düşer. Ama buna evvelâ manen, ruhen 
hazırlıklı olmamız (gerekir, sonra da elbette ki, 
bu amaçla gereken tedbirlerimizi almak gere
kir. 

Yine bu kürsüden defalarca belirttiğimiz 
üzere, yurt müdafaası veren orduların teşkilâ
tı, eğitimi, taktiği, örgütlenme şekli diğer ordu
lardan tamamen farklıdır. Bunu buradan kü
çümsüyorlar; «Halk ordusudur, komünist ordu
su demektir,» diyorlar... Biz dünyada ilk defa 
Millî Kurtuluş Savaşını vermiş bir memleketiz. 
Nasıl şimdi böyle Millî Kurtuluş Savaşı ordusu
nu küçümsemeye kalkanz? Şimdi millî kurtuluş 
savaşlarının dünyaca genel prensibi olarak ka
bul edilen prensibini ilk defa Atatürk ortaya 
koymamış mıdır? Millî Kurtuluş Savaşında 
«Hattı müdafaa değil, sathı müdafaa vardır.» 
dememiş midir ve şimdi bütün millî kurtuluş sa
vaşları bu sathı müdafaa esası üzerinden gitmi
yor mu? Bütün millî kurtuluş savaşlarım, yal
nız orduların katıldığı değil, milletin yedisinden 
yetmişine kadar, kadını, erkeği, ihtiyarı, çocu
ğu ile beraber katıldığı ve her türlü silâhı en ip
tidaisinden ele geçirebildikleri en mütekâmiline 
kadar olanları kullanarak yapmıyorlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, vaktiniz hi
tama ermiştir. Daha önce Başkanlığa müracaat et
mişsiniz, 10 dakika Vakıflar Bütçesinde tenzil et
mek suretiyle buraya ilâvesini 'düşünmüşsünüz. 
Meclis Başkanlığının grup başkanları ile yap
mış olduğu anlaşmaya uygun olduğu cihetle, bu 
önergenizi kabule şayan gördüm, şu âna kadar 
müddetiniz bitti. Lütfen son cümlenizi hitama 
erdirin. Ayrıca bir noktayı da bu Meclisi şu an
da idare eden kişi olarak ifade etmeyi borç bili
rim. Sözlerinizden âdeta bâzı kimseler vatan mü
dafaasını istemez gibi birtakım mânalar çıkıyor. 
Onu da lütfen izah buyurunuz. 

BEHİCE HATKO BORAN (Devamla) — 
Hayır efendim, benim demek istediğim, vatan 
müdafaasının mutlaka NATO'ya, Amerikan 
yardımına bağlanmasıdır. 

BAŞKAN — Ama her Türk bu Türkiye'de 
vatan müdafaasını, gereği olduğu zaman, canını 
vermek suretiyle imkân dâhilinde tutar ve millî 
kurtuluş savaşma fiilen katılır. (A. P. sıraların
dan alkışlar, bravo sesleri) 

BEHİCE HATKO BORAN (Devamla) — 
Efendim, zabıtları da tetkik edin, ben hep şun
dan bahsettim; dış yardımlara, dış bağlılıklara 
güvenmememizden bahsettim. 

ADİL KURTEL (Kars) — Sayın Başkan, 
biz de onu istiyoruz, kendimize güvenelim di
yoruz. 

BEHİCE HATKO BORAN (Devamla) — 
Kendimizin bu mesuliyeti müdrik olup bu vazi
feyi yüklenmemiz lâzımgeldiğine işaret ettim. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim beyanınız, 
lütfen bağlayın Sayın Boran. 

BEHİCE HATKO BORAN (Devamla) — 
Kısacası; Türkiye Atatürk dış politikasına ve 
millî savunma politikasını dönmelidir. Atatürk'
ün dış politikası ve millî savunma politikası kı
saca birer cümle ile şunlara bağlı idi : 

Birincisi; asla büyük devletlerle askerî itti
faklara girmemek. Askerî ittifaklara girmek ko
lektif güvenlik değildir, kolektif güvenliği Ata
türk o zamanki Milletler Cemiyeti vasıtasiyle 
sağlamayı politika edinmişti. 

İkincisi; Türkiye etrafında bir güvenlik ku
şağı meydana getirmek. Bu maksatla da kom
şularla saldırmazlık ve iyi komşuluk ittifakları, 
anlaşmaları yapmak. 

Üçüncüsü; ordumuzun donatımı bakımından, 
tek taraflı olarak hiçbir büyük devlete bağlan
mamak, kendi savaş sanayiimizi geliştirmek, 
kendimizin imâl edemediğimiz silâhlar için de, 
tek bir devletten değil, çeşitli devletlerden mu
bayaada bulunmak. 

Ve dediğim gibi, son tahlilde, memleketin 
bağımsızlığının ve savunmasının temelini, tek 
güvenini Türkiye'nin kendi kuvvetinde bul
mak, hiçbir yabancı kuvvetin lüzumuna, hima
yesine güvenmemesi. Atatürk'ün bu politikası 
bugün için de geçerlidir ve Türkiye için yapı
lacak olan şey Atatürk'ün dış politikasına ve 
millî savunma politikasına dönmektir. (T . t. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kul-
lanmıyanlar lütfen kullansınlar. 

A. P. Grupu adına Sayın İsmail Sarıgöz, 
buyurun efednim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

A.' P. GRUPU ADINA İSMAL SARIGÖZ 
(Rize) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; A. P. Grupu adına sözlerime başla
madan evvel hepinizi hürmetle selâmlarım. Ben-
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den önce konuşan değerli hatip arkadaşlarınım 
temas ettikleri bâzı hususlara kısaca cevapları
mı arz ettikten sonra bütçe hakkındaki Grupu-
mun görüşlerini arza çalışacağım. 

M. P. Grupu adına konuşan Sayın Hüseyin 
Ataman, son zamanlarda ortaya atılan ordumu
zun millilik vasfı üzerindeki münakaşalara bir 
başka yönden temas ettiler ve dediler ki; «Ta
limnamesi, kullandığı silâh, giydiği elbisesi mil
lî olmıyan bir ordu ulusal ordu değildir.» 

Biz orduların milliliğini giydiği elbise, tat
bik ettiği talimname ve kullandığı silâhla ölç
müyoruz. Bize göre orduların milliliği, insan-
gücünün vasfı ve onun taşıdığı millî karakter
le ölçülür. (A. P. den bravo sesleri.) Nitekim, 
muhterem sözcüden şu hususu sormak isterim: 
İstiklâl Savaşımızda komuta ettiği bataryada 
toplarının attığı Rus gülleleriyle acaba istik
lâl Harbini başaran Türk ordusu gayrimillî mi 
idi? (A. P. den bravo sesleri.) 

Millî harb sanayiimizin kuruluşu yolunda 
atılan adımlan memnuniyetle belirttiklerini ifa
de ettiler. Fakat bu sahada ayrılan tahsisatın 
kifayetsiz olduğunu belirttiler. Şu hususa der
hal işaret etmek isterim; az gelişmiş bir mem
leket karakterinde olan memleketimizin bugün 
içinde bulunduğu kalkınma çabaları ve Yüce 
Heyetinizin kabul edip tatbikine giriştiği Beş 
Yıllık Plânlar muvacehesinde kütle halinde ağır 
sanayie mesnet olabilecek bir millî harb sana
yiinin kuruluşunun kısa zamanda gerçekleşemi-
yeceği aşikârdır. Hükümet millî harb sanayiine 
ehemmiyet verdiğini gösteren en güzel hareketi
ni bu sanayii tekrar kurmak ve bunu yıllar içeri
sinde bir inkişafa mazhar kılmak suretiyle özle
nen seviyeye uyaştırma gayreti içinde bulun
maktadır. 

Güven Partisi sözcüsü arkadaşımız, genel 
olarak katıldığımız konuşmalarında askerlik 
hizmetine ilişen bir beyanda bulundular; dedi
ler ki: «Askerlik müddetinin tekrar gözden ge
çirilerek üçte ikisinin askerî eğitime, kalan kıs
mının diğer hizmetlere ayrılması gereği tetkik 
edilmeli veya askerlik süresinin kısaltılması hu
susu düşünülmelidir.» Bu, teknik bir husustur, 
bu husustaki cevaplarını Sayın Bakan elbette 
arz edeceklerdir. Yine Güven Partisi sözcüsü 
arkadaşımız da millî harb sanayiine yapılan ya
tırımların kifayetsizliğinden bahsettiler. Az ev-
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vel M. P. sözcüsünün beyanına arz ettiğim ce
vapta bu hususu da belirtmiş oluyorum. Bizce 
mühim olan üçüncü bir husus şudur: Dediler 
ki; «Türkiye'nin atomik silâhlardan çok ideo
lojik silâhların tehdidine mâruz olduğu ger
çektir.» Bu görüşmelerine grupumuz tamamiyle 
katılmaktadır. 

Y. T. P. sözcüsü Sayın Süleyman Arif Em
re, bir askerî plânlama dairesinin kurulması lü
zumundan bahsettiler. Bu, yüksek seviyede ve 
genel olarak Genelkurmayımızın her türlü te
ferruatı ile yaptığı bir husustur. Bundan ne 
kasdetmek istediklerini kesinlikle anlıyamadığı-
mızı belirtmek isterim. 

Ekonomik tesislerin askerî yönden xjabuk 
tahribedilebilecek sahillere ve hava tehdidine 
mâruz bölgelere kurulduğunu beyan ettiler. 

Hiç şüphe yok ki, ekonomik ünitelerimizin 
kuruluşunda yerleri tesbit edilirken, ekonomik 
icaplar yanında, askerî icaplara da yer verildiği 
bir gerçektir. Bunun nazarı itibara alınmadığı
nı ifade ötmek sübjektif bir ölçüden ileri geçe
mez. 

Harb tesislerinin bâzılarının yabancıların 
idaresinde bulunduğunu ifade ettiler. Her halde 
NATO tesislerini kasdetmiş olmalılar. Takdir 
buyurursunuz ki, NATO ittifakına dâhil oldu
ğumuz günden beri NATO kanalı ile kurulan 
tesislerin pek çoğu gerekli ihtisas personeli ye
tiştirildikçe Silâhlı Kuvvetlerimize devredil
mektedir. Bunun bir teknik kadroya ihtiyaç 
gösterdiğini, bu kadro yetiştirildikçe bunların 
tasfiye edileceğini beyan etmek isterim. 

Ordunun yetiştirilmesinin sathı muhafaza 
esaslarına göre değil, mânevi esaslara göre ye
tiştirilmesi gereğine işaret ettiler. 

Esasen tarihî gelişimi içerisinde Türk ordu
sunun daima bu prensipkleri göz önüne aldığı 
ve Türk ordusunun hâkim karakterinin de mâ
nevi kuvvetlere istinadettiği hususudur. Bunu 
belirtmeyi bir vazife bilirim. 

O. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Orhan 
Kabibay, Genelkurmay Başkanının görevi ile 
ilgili beyanını elbette ki, Sayın Bakan cevaplan
dıracaklardır. Biz grup olarak, tâyini Bakan
lar Kurulunun yetkisi içinde olan, bu bakımdan 
bu gibi nazik hususlarda dikkatle hareket edil
mesi gereğine inanıyoruz. Kamu oyunu hassas 
bir duruma getiren ve ilgilileri vazifelerinde 
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huzursuz kılan bu gibi beyanlardan kaçınıl
masını, Silâhlı Kuvvetlerimiz için yurt savun
masını liyakatla yapabilmesinin şartı sayıyo
ruz. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin NATO'ya tahsisinin 
sonucu olarak millî hedeflerimizin desteksiz 
kaldığını ifade ettiler. Biz bu görüşe katılma
maktayız. Zira partimizin iktidara geldiği 4 
yıldan beri halletmek mecburiyetiyle başbaşa 
bulunduğu Kıbrıs meselesinde kuvvetle müda
hale etme durumunda olduğu her zaman Silâh
lı Kuvvetlerimizi hiç kimseye danışmadan, hiç 
kimseden izin almadan kullanabilme durumu
na girmiştir, böyle bir husus bahis mevzuu de
ğildir. 

Türkiye'nin NATO'ya karşı vecibeleri açık
tır. NATO'nun Türkiye'ye karşı vecibeleri ne
dir; bilmemekteyiz, dediler. Bu husus andlaş-
ma ile sabittir. Üye devletler hakkında ayrı ay
rı NATO Andlaşmasında hükümler mevcut de
ğildir. Bütün NATO memleketleri hakkında 
NATO'nun vecibeleri ne ise, Türkiye hakkında 
da aynıdır. 

Bütçe masraflarının diğer devletlerle kı
yaslanmasında bulundular ve bunları çok dü
şük gördüler. Derhal ifade etmeliyim ki, Tür
kiye'nin bütçe masraflarının Amerika ile kıyas
lanması bizi hiçbir zaman vazıh esaslara götür
mez. Türkiye'nin millî savunma bütçesinin bir 
idame bütçesi karakterinde olduğu aşikârdır, 
ama Amerikan bütçesindeki % 40 cari masraf
lar, % 60 yatırım masrafları şeklinde tezahür 
eden tahsisat ayrımının da, bugün teknolojinin 
son imkânlarına göre çeşitli silâh ve silâh sis
temlerini geliştirmek durumunda olan bir mem
leket ile kıyaslamanın mümkün olmıyacağı ka
naatindeyim. 

Subay olmanın bundan sonra varlıklı aile 
çocuklarına inhisar edecek bir keyfiyet oldu
ğunu, askerî liselerin kifayetsiz olduğunu be
yan ettiler. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda teessüsü arzulanan mu
vazzaf subay mahrutuna baz olarak alman ve 
Harb Okulundan yetiştirilmesi gereken subay 
miktarına göre askerî liselerin talebe adedi tes-
bit edilmiştir. Kaldı ki, bugün memleketimizin 
her tarafında, kazalarda hattâ büyük nahiye
lerimizde dahi liselerin açıldığı gerçeği ve as
kerî liselerden yetişemiyen miktarın sivil lise

lerden mezun olan talebelerle tamamlanması key
fiyeti karşısında bu görüşe iltifadedemiyo-
ruz. 

Türkiye İşçi Partisi sayın sözcüsü konuşma
larında bir türlü NATO standartlarına ulaşıl
masının mümkün olmadığını ifade ettiler. Bu 
daha uzun yıllar böyle devam edecektir. Geli
şen silâhlar ve silâh sistemleri karşısında mev
cut standartlar daima değişmekte ve arzu edi
len standartlara varabilme Silâhlı Kuvvetler 
için bir gaye olarak tezahür etmektedir. 

Yine kendileri de zımmen ordumuzun kul
landığı silâh ve malzeme itibariyle bağımlı ol
duğunu beyan ettiler. Biz, az evvel arz ettiğim 
gibi, orduların kullandıkları silâh ve malzeme
ler bakımından bağımlılığını veya milliliğini 
tâyin etmenin mümkün olmadığını arz ettik. 

Şimdi, bütçe hakkındaki görüşlerimizi ar
za geçiyorum. 

Zamanımızda Silâhlı Kuvvetlerin modern si
lâhlarla teçhizi, Hükümetler, daha doğrusu 
milletler için büyük problemler doğurmaktadır. 
Daime gelişen ve değişen silâhlar ve silâh sis
temleri mali bakımdan milletlere büyük kül
fetler yüklemektedir. İkinci Dünya Harbini ka-
rakterize eden silâhlarla, müstakbel harblerde 
kullanılacak silâhlar arasında büyük farklar 
vardır. Bu hususu konvensiyonel silâhlarda ol
duğu gibi, atom silâhlarında, hava silâhlarında-
ve atom enerjisinin güdüm sistemlerinde kul-
lanılmasiyle Deniz Kuvvetlerinde büyük ve 
korkunç gelişmeler kaydetmiştir. Bilhassa 
atom denizaltılarının istenen derinliği kadar 
dalmaları onları düşmanın direk tesirinden kur
tarmış ve geniş hareket imkânları sağlanmış
tır. 

Harb silâh ve vasıtalarının bu dehşet verici 
inkişafı yanında, zamanımızda çok kulanılan 
maneviyat ve ideolojik silâhların tesirinden kı
saca bahsetmek isterim, ikinci Dünya Harbin
den sonra, zaman zaman patlak veren ve ideolo
jik bir hüviyet gösteren harblerde çok kullanı
lan bu hususun gerillâ savaşları olduğunu be
lirtmek isterim. Hepimizin bildiği gibi bugün 
ideolojiler birçok toplumların ve dünyanın po
litik havasını son derece hassas bir duruma ge
tirmişlerdir. Bu gibi durumlarda psikolojik si
lâh birinci derecede önem kazanır. Bu silâh, 
modern harb şekilleriyle toplum maneviyatının 
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müthiş bir şekilde tehdidedildiği nisbette mü
essirdir ve ihtilâf harblerinin yegâne seçkin 
silâhı olma vasfını kazanmıştır. İhtilâl harbleri 
teşkilâtlı ordu muharebeleri yerine, sabotaj, 
suikast ve Gerillâ muharebelerinin yapıldığı 
yıkıcı harblerdir. 

Bu özelliği gözönünde tutularak Silâhlı Kuv
vetlerimizde uzun yıllardan beri muvaffakiyet
le yürütüleni bu eğitimin, daha geniş ölçülerde 
birliklere teşmilinin uygun olacağı kanaatinde
yiz. 

NATO hakkındaki görüşlerimize gelince : 
Bugün için ;ayrı olarak mütalâa edilmesi 

mümkün olmıyan mânevi, ekonomik ve askerî 
sahalarda sııkı bir anlaşma gayesi gütmesi ve 
barışta ve savaşta politik, ekonomik ve askerî 
yönlerden işler vaziyette olması ile hulâsa ede
bileceğimiz NATO hakkındaki görüşlerimizi arz 
etmeden evvel bâzı çevrelerce ortaya atılan : 

A) NATO'nun millî bütünlüğümüzü ve ege
menliğimizi ikili anlaşmalarla zedelediği, 

B) NATO üssü ve tesisi olarak kurulan te
sislerin memleketimiz üzerine atom taarruzla
rını çekeceğini, binaenaleyh; Türkiye'nin 
NATO'dan çıkarak tarafsız kalmasının millî 
menfaatler yönünden zaruret olduğunu belirten 
görüşlere temas edeceğim. 

Derhal ifade edeyim ki, biz parti ve Hükü-
melr olarak bu görüşlere katılmamaktayız. 
NATO'nun millî bütünlük ve egemenliğimizi 
ikili anlaşmalarla bozduğu yolundaki iddialar, 
partimizin iktidara geldiği günden beri ortaya 
atılmış ve her vesile ile malûm çevrelerce mü
nakaşa edilmiştir. Bu husus hakkında Hükü
metçe gerekli cevaplar her zaman verildiği ci
hetle ben bu hususa temas etmiyeceğim. 

Yurdumuzdaki NATO tesislerinin yurdumu
zu, atom taarruzlarının ilk hedefini teşkil edece
ği, binaenaleyh menfaatimizin tarafsız kalmak
ta olduğunu iddia edenlere ise şunu belirtmek 
isterim. 

Evvelemirde NATO tecavüz emelleri besle-
miyen bir savunma paktıdır. Bu itibarla bu 
düşünce tarzı doğru değildir. Blokların topye-
kûn bir çatışması halinde ise Türkiye'nin NA
TO'da olmaması halinde her hangi bir tecavüze 
uğramıyacağı görüşünü kabul etmek mümkün 
değildir. Zira hassas bir mafsal olan Orta - Do-

j ğu'ya hâkim ve Karadeniz boğazlarını kapıyan 
Türkiye'nin, jeopolitik ve stratejik durumu onu 
bir bloka girmeye zorlıyacaktır. îşte, Türkiye 
bugün NATO'da bulunmakla böyle bir tercihi 
sulh zamanında jeopolitik ve stratejik durumu
nun tarihî gelişimi içinde, millî menfaatlere en 
uygun bir şekilde değerlendirmek suretiyle yap
mıştır ve bunu devam ettirmeye kararlıdır. Biz 
yirminci yılını idrâk eden NATO'nun devamın
da bölgemiz ve dünya sulhu için zaruret bulun
duğuna kaani olmakla beraber, vukubulan ge
lişmeler muvacehesinde anlaşmada gözden ge
çirilmesi ve tashihi gereken hususlar bulundu
ğu takdirde bunların gerçekleştirilmesine ve son 
gelişmeler nazarı dikkate alınarak teknik ve 
taktik organizasyonun geliştirilmesi lüzumuna 
inanmaktayız. 

Şurası muhakkaktır ki, Atatürk'ün yurtta 
sulh cihanda sulh prensibini benimsiyen Türk 
Milleti, dâhil bulunduğu paktlardan kuvvet ala
rak hiçbir komşusu için tehlike teşkil etmemiş 
ve komşularının aleyhinde bir politika gütme-
miştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Türki
ye'nin Rusya dışında hiçbir komşusundan ve 
hiçbir yönden her hangi bir endişesi yoktur. 
Tarihî gelişmemiz tetkik edilirse 3 asırdan beri 
bu hakikatin daima aynı şekilde tekerrür ettiği 
ve her devirde Türk Hükümetlerinin memleke
tin emniyetini Rusya'ya karşı temin etmek için 
daima karşı bloklara girmekte büyük gayretler 
sarf ettikleri görülür. 

Çekosl'avak olayları ve Varşova Paktı devlet
lerinin yaptıkları son toplantıda Rus Komünist 
Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Brej-
nev'in komünist memleketlerde mevcut rejimle
rin değişmesine Rusya'nın müsaade etmiyeceği-
ni, bugünkü rejimi değiştirmeye mâtûf her ha
reketi kuvvet kullanarak bertaraf deceğini be
yan eden ve Brejnev doktrini diye isimlendiri
len kararından sonra, girdiği her yerde, şahıs ve 
toplum hürriyetini her yönü ile böylesine orta
dan kaldıran bir sistemin karşısında Türkiye'
nin NATO'dan çıkarak tarafsız kalması mı, yok
sa NATO Paktında bulunması mı gerektiğini 
takdirlerinize sunarım. Nitekim Çekoslavak hâ
diselerinden sonra aynı endişeyi duyarak topla
nan NATO Konseyi, NATO'nun daha da güclen-

| dirilmesi hususunda görüş birliğinle varmış ve 
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gerekli kararları almıştır. Son 4 yıldır iç poli
tika sahasında başlıyan ve hedefi Türkiye'yi 
müttefiklerinden ayırmak maksadını güden 
doktriner münakaşalardan sonra, moda halini 
allan Türkiye'nin NATO'dan ayrılması gerektiği 
ve millî menfaatlerinin bu yolda olduğu şeklin
de iddiaların artık sonu gelmelidir. 

Biz, bugün Rusya ile aynı ideolojiye sahib-
olanlar dışında, Türkiye'nin NATO'dan ayrıla
rak bitaraf bir politika gütmesi gerektiğini id
dia edebilecek kimselerin bulunabileceğini ka
bul etmiyoruz. Dünyanın jeopolitik durumu ve 
bu durumda Türkiye'nin oynadığı mühim rol 
muvacehesinde, bunun mümkün olmıyacağı aşi
kârdır. Buna ideolojik farklılığın neticesi olan 
Sosyal, kültürel, ekonomik ve mânevi bağların 
tesirini de katarsak, Türkiye'nin bugün hür dün
ya memleketlerinin teşkil ettiği Batı blokunda, 
özellikle NATO'da bulunuşunun sebepleri ko
layca anlaşılır. NATO'ya girmekle Türkiye son 
yüzyıllarda hiçbir zaman temin edemediği bir 
siyasi garantiye sahibolmuş ve sosyal, kültürel 
ve ekonomik kalkınmasını emniyet içinde ta
hakkuk ettirmek imkânım bulmuştur. 

Tarihî sebeplere dayanan kısaca sıcak deniz
lere inmek ve boğazlara hâkim olmakla hulâsa 
edebileceğimiz ananevi Rus politikası karşısın
da, Türkiye'nin Batı blokunda bulunuşu tarihî, 
siyasi, ideolojik ve jeopolitik sebeplere dayan
maktadır. Bu Türkiye'nin in'sangücünün vasıf
ları anlaşıldıktan sonra tarihî ve jeopolitik icap
ları kıymetlendiren politikasının dönüşü olmı-
yan bir icabıdır. Demokratik rejim devam ettik
çe veya Türkiye'ye totaliter dikta hâkim olma
dıkça, Türkiye'nin Batı camiasından ayrılması 
bahis mevzuu olamaz, 

Partimizin iktidara geldiği günden beri, üze
rinde titizlikle durduğu, kendisi hassasiyet gös
terdiği kadar başkalarının da göstermesine lü
zum hissettiği ve gerek seçim beyannamesi, ge
rekse Hükümet programında ehemmiyetle be
lirttiği bir husus vardır : Ordunun politikaya 
alet edilmemesi. 

Camiye, mektebe ve kışlaya politikayı sok
mamak şeklinde hulâsa edebileceğimiz ve her
kesçe uyulmasında millî menfaatler olduğuna 
inandığımız bu prensibe, parti ve Hükümet ola- j 
rak büyük ehemmiyet vermekte ve titizlikle ta-
kibetmekteyiz. i 
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Orduya politika sokmamak yanında, orduyu 
şu veya bu şekildeki beyan ve davranışlarla da 
zedelememeye dikkat ve itina etmek mecburi
yeti vardır. Münakaşa açmak niyetinde olma
makla beraber, son zamanlarda Silâhlı Kuvvet
lerimizin bağımlı olduğu ve millîlik vasfı üze
rindeki beyan ve münakaşaları, her ne mak
satla yapılmış olursa olsun, üzüntü ile müşa
hede ettiğimizi belirtmek isterim. Biz bu görüş
lerin nereden ve kimden gelirse gelsin karşısın
dayız ve karşısında olmakta devam edeceğiz. 

Bütçenin özelliği; 
Millî Savunma Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi 

de Önceki yıllar bütçeleri gibi bir idame büt
çesi karakterindedir. Memleketimizin bugün 
içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve millî im
kânlar nazarı itibara alınırsa, daha uzun müd
det bütçenin bu karakterini muhafaza edeceği, 
bir gerçek olarak karşımıza çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöz, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Müddetiniz dolmuştur, üç say
falık bir konuşma metniniz daha var. Bitinceye 
kadar devamı hususunu Yüce Meclisin oyuna 
sunarım. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Açık oylama muamelesi sona ermiştir, ku
paları kaldırınız. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL SARIGÖZ 
(Devamla) — Bununla beraber millî ve millet
lerarası vecibelerini ifa edebilmeleri için Si
lâhlı Kuvvetlerimizi muayyen bir seviyede tut
mak mecburiyetinde oluşumuz, az gelişmiş ve 
kalkınmayı hedef ittihaz etmiş memleketimizin 
içinde bulunduğu kalkınma gayretleri muvace
hesinde, millî imkânlardan Silâhlı Kuvvetlere 
ayırabildiği tahsisatı küçümsememek gerekir. 
Bütçenin bir idame bütçesi olmasına rağmen 
her yıl temin edilen dış yardımlarla Silâhlı 
Kuvvetlerimize küçümsenmiyecek munzam im
kânların sağlandığı aşikârdır. 

Bütçe rakamlarının tetkikinde cari harca
maların % 75 civarında, yatırımların ise % 25 
civarında olduğu görülür. Silahlı Kuvvetlere 
her türlü silâh ve vasıtayı millî sanayiin mah
sulü olarak veremiyen, hususiyle kalkınmayı he
def alarak ittihaz etmiş milletlerin Millî Sa
vunma bütçelerinin başka bir karakterde oldu
ğunu kabul etmek mümkün değildir. Kaldı ki, 
modern ordularda dahi araştırma ve imalât 
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hizmetleri dışında Silâhlı Kuvvetler genel ola
rak müstehlik bir kütle hüviyetindedir. Bütçe 
rakamlarındaki artış mütevazi olmakla beraber, 
Silâhlı Kuvvetlerimizde 3 yıl evvel insan başına 
6 000 lira olan masraf bugün 7 500 liraya ulaş
mıştır. Bu, yıllar itibariyle % 11 nisbetinde 
bir artışa teka'bül eder. Bütün bunlara rağmen 
Silâhlı Kuwetlerimizin büyük kısmını teşkil 
eden Kara Kuvvetlerimiz, bugün her zamankin
den daha mükemmel durumdadır. Konvansiyo-
nel silâhlar bakımından NATO daki diğer müt
tefiklerin kullandıkları silâhlarla teçhiz edile
ceği keyfiyeti memnuniyet verici olmakla bera
ber, bu hususun gecikmemesini ve yardımın da 
zamanında ve lâyık seviyede yapılmak suretiy
le, modernizasyonda gecikmelere mahal veril
memesini temenni ederiz. 

Hava Kuvvetlerimiz kendisinden beklenen 
vazifeyi her an yapacak durumda olmakla be
raber, uçakların hızla inkişafı ve memleketi-
mizdö yapılmayışı dolayısiyle dış yardımlar
dan temini veya satınalmması mecburiyeti var
dır. Personeli, eğitim ve genel seviyesi itibariy
le çok iyi durumda olmasına rağmen, mevcut 
uçakların tip ve model bakımından eskimesi 
yanında, adedlerininde kâfi olmadığı kanaatin
deyim. Üç yıl evvel uçak motorları revize edil
mek üzere harice gönderilirken bugün bu te
sislerin memleketimizde kurulmuş olmasını 
memnuniyetle belirtmek isterim. 

Yurdumuzun coğrafi durumu Türk Deniz 
Kuvvetlerine üç ayrı denizde kuvvet bulundur
ma mecburiyetini yüklemektedir. Bu mecbu
riyet Milletlerarası vecibelerden ziyade millî 
meselelerimizden doğmaktadır. Bu itibarla, 
Türk Deniz Kuvvetlerinin millî menfaatlerimi
zi koruyacak bir seviyede olması lüzumu orta
dadır. Deniz Kuvvetlerimizin takviyesi ve ida
mesi, diğer NATO devletlerine yapıldığı gibi, 
Amerikan yardımından temin edilmekte, aksi 
halde millî imkânlarla satınalmması gerekmek
tedir. Ancak son üç yıl içinde Deniz Kuvvet
lerimizin millî gayret ve imkânlarla takviye 
edilmesi için gerekli teşebbüsler yapılmış ve de
niz kuvvetlerimiz kendisine tevcih edilecek millî 
vazifeleri başarabilme imkânına kavuşturul
muştur. 

Dış yardımların şimdiye kadar devletlere 
yapılış tarzı, devletlerin vecibeleri ve silâhlı 

I kuvvetlerinin fonksiyonlarının iyice tesbit edil-
' memesi, bâzı sahalarda kuvvet muvazenesinin 

bozulmasına sebebolmuştur, Yardımların yapı
lışında bu hususlara dikkat edilmesi gerektiği 
müttefiklerimize anlatılmalıdır. 

Memleketimizin anatesisleri olan enfrastrük-
tür tesislerinin genel durumu ve seviyesi mem
nuniyet vericidir. Ancak, ev sahibi memleket 
olarak istimlâk, su, yol ve elektrik gibi böl
gesel kolaylıklar ile yerleşme tesislerinin millî 
bütçeden sağlanması zaruretleri ve NATO ya 
katılma paylan, az da olsa mühim bir yekûn 
tutmaktadır. Hele memleket içinde yapılması 
mümkün olan malzemenin yardım kalemlerin
den çıkarılarak, millî imkânlarla temini büyük 
külfetler yüklemektedir. 

1967 yılında Silahlı Kuvvetler Personel Ka
nunu yürürlüğe konmuş ve Silâhlı Kuvvetleri
miz çeşitli mevzuatı bir anakanunda birleştirme 
imkânına kavuşmuştur. 

Silâhlı Kuvvetler sağlık müesseselerinin mem
leket sağlığına her geçen gün artan nisbetler-
de büyük hizmetler gördüğünü memnuniyetle 
müşahade etmekteyiz. Ancak, hastanelerimizde 
modern istihdam prensiplerinin uygulanmasını 
ve noksan ve miadı dolmuş cihazların ikmali 
ile 211 sayılı Kanuna göre verilen ilâçların daha 
mükemmel bir şekle bağlanabilmesi hususunun 
tetkiki ile, biran evvel tahakkukunu temenni 
ederiz. 

Subaylarla astsubayların bölgelerarası tâ
yinlerinde eşleri memur olanlarla, tahsil çağın
da çocukları bulunanların mağdur olmalarını 
önlemek için Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer 
bakanlıklarla gerekli koordinasyonun yapılma
sını ve subayların dış görevlere tâyininde ob
jektif usullere yer verilmesini ehemmiyetle 
kaydetmek isterim. 

Kuvvetlerin ayrı ayrı lüks sosyal tesisler 
kurması yerine miktarı bir hayli kabarık olan 
bu tesislerin tek elden idaresi ile bütün kuvvet
ler mensuplarına eşit şekilde istifade imkânla
rının tanınmasını ve mahrumiyet bölgelerinde 
bulunanlara öncelik verilmesini, 

Silâhlı Kuvvetlerimizin çeşitli şekillerde yurt 
kalkınmasında ifa ettikleri büyük hizmetleri 
şükranla yadeder, sahip bulunduğu büyük in-
sangücü ve teknik imkânlariyle memleket kal
kınmasına daha geniş çapta katılmasının araş
tırılmasını temenni ederim. 
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Netice olarak; bugünkü dünya şartları için
de aşağıda arz edeceğim hususlara dikkat et
mek gerektiğine kaaniim : 

1. Millî strateji ile ittifaklar içindeki stra
tejimizin tâyin ve tesbiti ve tek başımıza ger
çekleştirmek mecburiyetinde bulunduğumuz 
mıillî maksatlarımız için özel eğitim görmüş 
birliklerin teşkili ve yetiştirilmesi. 

2. Muhtemel muharip olacağımız komşula
rımızın jeopolitik durumumuzun icabı ve ide
olojik farklar sebebiyle başvurdukları ve ma
haretle tatbik ettikleri psikolojik silâhlarla mü
cadelede çok hazırlı olmak gerekir. 

3. Harb silâh ve vasıtalarını kâfi derecede 
Silâhlı Kuvvetlerimize veremiyeceğimize göre, 
gerek Silâhlı Kuvvetlerimizin ve gerekse sivil 
halkın yetiştirilmesinde eğitimin çok yüksek bir 
seviyeye çıkarılması gereklidir. Burada gece 
eğitiminn önemine özellikle temas etmek is
terim. Geceyi bir silâh gibi kullanamıyan ve 
gece eğitimini gündüz seviyesine çıkaramıyan 
orduların, harb gücünün mevcudiyetini kabul 
etmek mümkün değildir. 

4. Silâhlı Kuvevtlerin hususiyle halkın yı
kıcı ideolojik tesirlerden korunmasına özel dik
kat ve itina edilmelidir. 

5. Halkın moralınan yüksek bir seviyede 
tutulması için Silâhlı Kuvvetlerin gücü halka 
tanıtılmalıdır. 

6. Kurulacak ekonomik ünitelerde harb 
ekonomisi prensipleri nazarı itibara alınmalı
dır. 

7. Gerek ekonominin ve gerekse modern 
orduların lojistik bakımından kan damarları 
mesabesinde bulunan ulaştırma imkânlarının, 
daha hazar zamanında ikmali sağlıyacak her 
türlü tesislerinin kurulması ve muhafazasının 
ehemmiyetine işaret etmek isterim. 

8. Genel olarak yüksek, karargâhların dün
ya ordularında emsali görülmiyen bir durumda 
personel bakımından kabarık bir seviyeye gel
diğini ve bu hüviyetleriyle aslî fonksiyonların
dan uzaklaştıklarını, bunun ise Silâhlı Kuv
vetlerin personel vasfına ters yönde tesir et
tiğini belirtmek isterim. Karargâhlar tesisi ye
rine birlikleri takviye etmenin,harb gücü ba

kımından Silâhlı Kuvvetlere daha büyük imkân
lar sağlıyacağı kanaatindeyiz. 

9. Geçen yıl Millî Harb Sanayii Kurulması 
yolunda verilen karan memnuniyetle karşıla
mış bulunmaktayız. Bu yıl bu imkânın daha da 
genişletilmiş olması, Hükümetin bu istikamet
teki görüşünün en müspet delilini teşkil eder. 
Ancak, geçen yjldan bu yana bu sahada ne 
gibi faaliyetlere giriışildiğini ve netice alın
dığının, bu yıl içinde ise - Sayın Bakan beyan
da mahzur mültaâa etmezlerse - ne yapmak ni
yetinde olduklarını belirtmelerini rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmalarıma son 
verirken Kıbrıs'ta millî vekar ve haysiyetimiz 
uğrunda şahiidolan soydaşlarımızın nesillere ör
nek kahramanlıklarını, Kıbrıslı mücahitlerimi
zin kahramanca mücadelelerini ve Kıbrıs'taki 
kahraman alayımızın mensuplarını takdirle an
mayı bir borç bilirim. 

Alacağı her vazifeyi tarihine ve milletine 
yakışan şan ve şerefle ifa edeceğine gönülden 
inandığımız kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize 
Millî Savunma Bakanlığı Camiasına ve mille
timize 1969 yılı Bütçesinin hayırlı olmasını 
diler, gurupum adına saygılarımı sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
gün yapılmış bulunan Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanun tasarısının 
açık oylamasına 242 milletvekili katılmış; 170 
kabul, 70 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı bu 
şekliyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Yine bugün yapılmış bulunan Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasa
rısının açık oylamasına (244) milletvekili ka
tılmış; 170 kabul, 72 ret, 2 çekinser oy çıkmış
tır. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 13,00 e 10 da
kika var. Saat 13,00 te, biliyorsunuz öğle ta
tili için ara veriyoruz. Şimdi söz sırası Sayın 
Millî Savunma Bakanının; Sayın Bakan bütün 
gruplar tarafından yapılan konuşmalara tah
min ederim daha geniş bir zamanda cevap vere
cektir. Bu sebeple saat 14,30 da birleşime de
vam etmek üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,48 
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ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : îsmet Kapısız (Konya), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Bir
leşiminin ikinci oturumuna başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sabahki müzakere
lerde Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerin
de grupları adına arkadaşlarımız konuşmuş bu
lunmakta idiler. Şimdi söz Sayın Millî Savun
ma Bakanının. Buyurun iSayın Bakan. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, Büyük 
Meclisin sayın üyeleri; , 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 1969 
yilı Bütçesi Karma Bütçe Komisyonunda ve 
Yüce Senatoda müzakeresi tamamlanarak huzu
runuza gelmiş bulunmaktadır. Bu vesile *ile 
Türk Silâhlı Kuvvetleri adına Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

Sabahki oturumda grupları adına Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesi hakkında tenkid ve 
temennilerde bulunan sayın sözcülerin konuş
malarını, tenkidlerini cevaplamadan evvel, Mil
lî Savunma politikamızı, bütçe teklifimizi etki-
liyen faktörleri, Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin strüktürünü, Silahlı Kuvvetlerimizin 
imkân ve faaliyetlerini, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
modernizasyonu ve harb gücünü artırıcı çalış-
malariyle, bütçemizin anahizmetler itibariyle 
dağılımı hakkında kısaca malûmat arz etmeye 
çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri; Doğu - Batı arasın
daki detant havası, yumuşama havası nükleer 
silâhların tahribedici gücüne dayanarak tees
süs etmiş görünmekte idi. Son Çekoslovakya 
olaylariyle bu detant havasının büyük bir sar
sıntı geçirdiği hepinizin malûmudur. 

Dünya sulhu için Doğu ile Batı arasında te
sisine çalışılan itimat havasının, yumuşama ha
vasının ne zaman, ne şekilde ve nasıl kurulaca
ğı maalesef bugün bilinememektedir ve bu se

beple dünya milletleri arasında silâh yarışı de
vam etmekte ve dünya sulhunun korunmasının 
ancak bir kuvvet dengesiyle mümkün olabile
ceği anlaşılmaktadır. 

Yine coğrafi bakımdan bulunduğumuz Or
ta - Doğu bölgesi milletleri arasındaki sık sık 
müşahade ettiğimiz krizler ve kendi güvenli
ğimiz bakımından büyük önem verdiğimiz Or
ta - Doğu sulhunun biran evvel kurulamaması 
da bizim güvenliğimiz bakımından dikkatle ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin daima hazır kuv
vet bulundurması bakımından önemle göz önü
ne alacağımız bir husustur. 

îkinci Dünya Harbi öncesi Cemiyeti Akvam 
ve îkinci Dünya Harbi sonu Birleşmiş Milletler 
çalışmalariyle dünya sulhunun korunması için 
yapılan gayretlerin bugün bir netice vermediği 
de hepinizin malûmu bulunmaktadır. 

Milletlerin silâhlı kuvvetleri, dış politika
larını takipte dış siyasetlerinin en büyük da
yanağı ve kuvvet kaynağıdır. Bu bakımdan bi
raz evvel çizdiğim ortam içerisinde memleket 
bütünlüğü, millî güvenliğimiz bakımından Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin harb gücünün artırılma
sına verilmesi lâzım gelen önemi takdir buyu
rursunuz. 

Büyük Atatürk'ün; «Yurtta sulh, cihanda 
sulh.» sözünde ifadesini bulan Türkiye'nin iç 
ve dış siyaseti Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu 
görevi yapabilecek bir kuvvet seviyesinde bu-
lundurulmasiyle mümkündür. . Silâhlı Kuvvet
lerimizin, biraz sonra arz edeceğim, bâzı arka
daşlarım Türk Silâhlı Kuvvetlerinin istenilen 
standartlara varamamış olduğunu söylememin 
üzerinde durdular. Tekniğin ve silâhlardaki 
modernizasyonun devam ettiği bir çağda Türk 
Silâhlı Kuvvetleri elbette bir evvelki, iki evvel
ki yıllara nisbetle çok daha kuvvetli olmasına 
rağmen, bizim arzuladığımız, çağın icabettir-
diği bir kuvvet standardına gelemediğini ifa-
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de etmiş olmamı muhterem arkadaşlarımın bir 
zaaf olarak kabul etmemeleri lâzımdır. Çünkü 
bir çok blok devletleri silâhlı kuvvetlerinin gü
cünü artırmak için terakkiyata, tekniğe bü
yük önem vermekte ve bu sahada milyarlar sarf 
etmektedirler. Bu şekildeki bir silâhlanma ya
rışı içerisinde Türkiye'nin istenilen standartla
ra varamamış olmasını ifade etmemi Büyük 
Mecliöin bir zarf eseri olarak kabul etmemesini 
de bilhassa rica ederim. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri devamlı ve ciddî 
bir hazırlık içerisinde bulunmaktadır ve her 
türlü güven ve itimadınıza lâik olarak verile
cek görevleri en iyi bir şekilde başaracak güç
tedir, buna emin olmanızı istirham ederim. 

Sayın milletvekilleri, devamlı bir sulhun 
korunması çarelerinin bulunamadığı, tehdit ve 
tehlikelerin devam ettiği bu dünyada, Türkiye 
sulhun korunmasına hizmet ettiğine inandığı 
ve 20 yıldan beri de sulhun korunmasına hiz
met etmiş bulunan Nato ittifakına büyük önem 
vermekte ve Nato İttifakı içerisinde bulunmak
ta kararlı bulunmaktadır. 

Nato İttifakı bir savunma paktıdır. Nato 
İttifakı, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51 nci 
maddesine göre, sulhun korunması için bir ara
ya gelmiş bulunan Nato üyesi devletler, bu 
sulhun korunması için kendi millî kuvvetlerini 
bir araya getirerek dünya sulhunun korunması 
için entegre bir kuvvet meydana getirmişlerdir. 
Bir ittifak içerisinde yanyaya entegre kuvvetler 
bulundurmanın, milletlerin, millî plân, millî 
strateji ve millî egemenliklerini ortadan kaldı
rıcı hiçbir anlam taşımadığı gibi, biraz sonra 
yapacağım izahatla da Türkiye'nin NATO üye
si olarak bulunması; ki burada bir parti hariç, 
maalememnuniye şükrajılarımı ara ederim, Par
lâmentoda temsil edilen bütün siyasi partilerin, 
sözcüleri, NATO'nun dünya sulbüne hizmet etti
ğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak kalma
sında kararlı olduklarını buradan ifade etmişler
dir. 

Sayın milletvekilleri, yukarda arz ettiğim ge
rekçe ile Millî Savunma politikamızın esasları 
tesbit edilmiş ve buna göre Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin ihtiyaçlarının temininde bilhassa şu iki 
husus Hükümetimizce göz önünde bulundurul
muştur : 

Devletimizin bekasını, egemenliğini, güven-
1 iğini etkileyen faktörlerle, memleketimize mü
teveccih tehditler göz önünde tutularak hazır
lanan millî stratejik konsept içinde beş yıllık 
kuvvet hedeflerinin tesbit ve tâyini suretiyle 
modern, savaş gücü yüksek, müessir bir silâhlı 
kuvvet meydana getirmek. Bu hedefin gerçek
leştirilmesiyle birlikte Millî Savunma bütçeleri
nin hazırlanmasında memleketimizin malî im
kânlarının ve gücünün göz önünde bulundurul
ması suretiyle en mâkul bir istek tavanı içinde 
cari harcamalarda mümkün olan tasarrufu yap
mak, Silâhlı Kuvvetlerimizin harb gücünün ar-~ 
tırılması ve sosyal şartlarının geliştirilmesi için 
gerekli harcamalara önem vermek ve kalkınma 
halinde bulunan memleketimizin kalkınma ihti-
yaçlariyle, millî güvenliğimizi dengeli olarak 
bir istek tavanı içerisinde tutmak; işte Hükü
metimizin Millî Savunma politikası ve Millî Sa
vunma harcamaları için takibettiği yol budur. 

Sayın milletvekilleri, Millî Savunma bütçesi
nin hazırlanmasına tesir eden siyasi faktörler ve 
millî güvenlik, millî kalkınma hedefleri içerisin
de Millî Savunma bütçesinin hazırlanmasından 
kısaca bahsettikten sonra, zaman zaman bu kür
süden Millî Savunma harcamaları üzerindeki 
tenkid ve temennileri bir vuzuha götürmek için 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin strüktürün-
den de kısaca bahsetmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım gerek Karma Bütçe Ko
misyonu müzakerelerinde, gerekse Yüce Senato, 
gerekse Büyük Mecliste yaptığı tenkidlerdo, 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin % 95 inin 
cari harcamalar, tüketici harcamalar bulundu
ğunu ve Ordunun harb gücünü artırıcı yönlere 
yapılan masraflara önem verilmediğini ve Silâh
lı Kuvvetlerin harb gücünü artırıcı yatırımla
rın rakamları üzerinde kendi görüşlerini izah et
tiler. Bu Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
özelliklerinin bilinmemesinden ileri gelmektedir. 
Şimdi Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin özel
likleri hakkında kısaca malûmat arz edor isem, 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin cari mas
raflarının arz edildiği gibi yüksek rakam ifade 
etmediği anlaşılacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde ve bu 
bütçenin hizmet dağılımında sayın milletvekille
rinin en büyük önem vereceği elbette ki bu mem
leketin güvenliği ve hepinizin itimat kaynağı 
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olan Ordunun harb gücünü artırma sahalarına 
para sarf edilmesini arzu etmemizdir. Ama şim
di size arz edeyim; meselâ harb araç ve gereçle
ri diye bütçede altıyüz milyonun üstündeki bir 
masraf cari masraflar olarak gözükmektedir. 
Bu masraflardan gemi yapımına kadar, silâh 
alımına kadar, teçhizat alımına kadar bütün 
masraflar bu harb araç ve gereçleri faslından 
yapılmaktadır. Askerî kışlalar, her çeşit askerî 
binaların inşaası, gemi yapım ve onarımları, ter
sane, hava meydanları ve bunlarla ilgili yolların 
ve depoların inşa, bakım ve onarımları, NATO 
enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her çeşit 
giderler ile, makina, teçhizat, taşıt alımları, bü
yük onarımlar ve harcamalar, Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinde cari masraflar içinde gö
zükmektedir. işte bu rakamlar, Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinin cari giderler bölümünü 
yüksek göstermektedir. 

Bundan başka, eğitim ve öğretimle ilgili bâzı 
hizmetlerimiz, Silâhlı Kuvvetlerimizin savaş gü
cünün geliştirilmesinde önemli rol oynamakta
dırlar. Hattâ bu hizmetleri yürüten personelin 
kanuni haklarının büyük bir kısmı da gelişme 
giderleri niteliğindedir. 

Bütçemizin arz ettiğim böyle bir bünye için
de bulunması dolayısiyle bir kısım arkadaşları
mızın, Bakanlığımız bütçesinin cari harcamaları
nın yüksek olduğu hakkında bir kanaat sahibi 
olduklarını görmekteyiz. Gerçekten 1969 malî 
yılı bütçemizin 355 milyon lirası savunma enf
rastrüktür hizmetlerine, 88 000 000 lirası ma
kina, teçhizat alımları, 614 000 000 lirası savaş 
gereçleri ve savaş stokları için olmak üzere 
toplam, 1 150 000 000 liralık hizmetlerimiz sa
vunma gücümüzü artıran faaliyetlerimizin fi
nansmanı karşılığı olarak ayrılmaktadır. Bu 
miktar, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ca
riler toplamı olan 4 177 000 000 liradan düşüldü
ğü takdirde Millî Savunma Bakanlığı bütçesi
nin cariler toplamı % 95 olmayıp, % 69 dan iba
ret olduğu ve % 2 gibi çok küçük bir rakam 
görünen Millî Savunma Bakanlığı bütçesi yatı
rımlarının ise % 12 ye yükseleceği görülecektir. 
Bu miktarlara, dolaylı olarak yatırım sayılma
sı gereken bâzı malzeme ve cihazlar da eklenince 
savaş gücümüzü artırmaya matuf yatırım nite
liğindeki hizmetlerimizin toplamı 1,5 milyar li
raya ulaşmaktadır. Toplam bütçemizin % 34 ti

ne yaklaşan bu miktarın küçümsenecek bir ra
kam olmadığını takdirlerinize arz ederim. Bü
tün personel giderleri bütçemizin % 46 sini teş
kil etmektedir. Diğer gelişmiş milletlerin ordu
larında da bu nisbet, meselâ Japonya'da % 43, 
Kanada'da % 41 ve italya'da ise % 39 dur. 

Bu kısa izahatımla ümidederim İd, Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesi üzerinde tenkidde bu
lunan arkadaşlarım, Millî Savunma bütçesinin 
carilerinin diğer bakanlık bütçeleri carileri gi-
li mütalâa edilemiyeceğini takdir edecekler
dir. 

Memleket güvenliği ve andlaşmalarla kendi
sine verilmiş vazifeleri ve millî menfaatlerimizi 
kollamakla görevli Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
(ki, bu sene Millî Savunma Bakanlığının 4 ncü 
bütçesini Yüksek Meclisinize takdim ediyorum.) 
Gon dört sene içerisinde 14 milyar 300 milyon li
ra tahsis edilmiştir. Dört yıllık bu ödeneğin or
talama olarak % 46 sı personel giderlerine, 
% 21 i erlerimizin yiyecek, giyim ve kuşamına, 
13 ü Silâhlı Kuvvetlerimizin savaş gereçleri
ne, % 12 si yatırımlara ve % 8 i de çeşitli hiz
metlere sarf edilmiş bulunmaktadır. Son dört 
yılda kanunlaşan bütçenin 1 milyar 439 milyon 
lirası enfratstrüktür hizmetlerine, 97 milyon 
lirası sağlık sektörüne, 40 milyon lirası eğitim 
sektörüne, 160 milyon lirası konut sektörüne, 
123 milyon lirası turizm sektörüne aidolmak 
üzere 1 milyar 759 milyon lirayı bulmaktadır. 
Bu ödeneklerle bitirilen ve devam edilen işleri 
kısaca Yüksek Heyetinize arz etmek isterim: 

Bu kısa mâruzâtta bulunmamın sebebi; Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin daha yakın zamanlara ka
dar kerpiç binalardan kurtarılmamış olması ve 
ancak kendisine bir miktar çivi, sac temini ve er 
çalışmasiyle garnizonların yapılmakta olduğu
dur. Ama dört yıl içerisinde yapılmış bulunan 
binaları size arz etmemin maksadı; Hükümetini
zin Silâhlı Kuvvetlerimizin sosyal şartlarının ge
liştirilmesine verdiği önemi arz etmek içindir. 
Çünkü dört sene evvel burada okunan Hükümet 
programında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sosyal 
şartlarının geliştirilmesi, harb gücünün artırıl
ması ve modernizasyonu Hükümet programı ola
rak kabul edilmişti, işte bu Hükümet progra
mı gereğince yapılmış olan işler hakkında kısa
ca malûmat arz etmek istiyorum: 

50 karargâh binası, 121 er pavyonu, 51 ser
vis binası, bir hudut protokol binası, 56 hudut 
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takım ve manga karakolu, 22 hudut gözetleme 
kulesi, 54 askerlik şubesi, 20 revir, 11 hastane, 
1 dikimevi, 1 basımevi, 18 muhtelif depo, 15 or
du evi, 2 895 dairelik lojman ve bunların dışın
da çeşitli tevsi, onarım ve restore faaliyetleri. 

Çok muhterem milletvekilleri, bunlar, millî 
bütçeden Türk Silâhlı Kuvvetlerinin moderni
zasyonu ve sosyal şartlarının geliştirilmesi için 
yapılan hizmetler ve masraflardır. Bunun dı
şında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ikinci kaynağı 
olarak 1948 yılında Amerika ile yaptığımız bir 
anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletlerin
den alman askerî yardım, ki bu yardımın yekû
nu 1948 - 1968 sonu itibariyle 2 milyar 517 mil
yon lirayı bulmuştur. Bunun dışında NATO it
tifakı üyeleri millî gelirleri yüksek memleketle
rin diğer üye memleketlere, kalkınmalarını yap
mamış memleketlere NATO Bakanlar Konseyin
ce alınan âcil yardım kararına göre yapmış bu
lundukları yardımlardır ki, bunun başında Al
manya'nın yaptığı yardım gelir. 1964 - 1968 
dört yıllık, beher sene 50 milyon mark olarak 
gerçekleşmiştir. 1968 yılında da İtalya'dan 750 
milyon liretlik bir askerî yardım alınmıştır. Bu 
yardımların dışında NATO Enfrastrüktür Fo
nundan 1953 - 1968 yılları arasında, ki bunlar 
yalnız Millî Savunma ve harb gücümüzü artırıcı 
yönde değil, aynı zamanda ekonomik ve sivil 
sektöre de faydalı olan hava meydanları, petrol 
boru hatları gibi birçok memleket ekonomisi ba
kımından faydalı olan yatırımlardır. Bunların 
da toplamı 3 milyar 900 milyon Türk lirası ci
varındadır. 

Biraz sonra sayın sözcülere cevaplarken arz 
edeceğim. Yalnız burada dış yardım konusunu 
arz ederken hatırlatmak isterim: Sayın Hüseyin 
Ataman Paşa sabahki konuşmasında Beş Yıllık 
Plânımız içerisinde yılda asgari 4 milyar lira 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi için sarf edil
mesi gerekirken, 1967 - 1968 yıllarında 4 milya
rın altında bir tahsisatın ancak alınabildiği, bu 
takdirde Beş Yıllık Plânların realize edilemiye-
ceğini ifade ettiler. Fakat senede Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesine 1,5 milyar lira civarında 
da dış yardımın geldiğini ve söylediği yıllar için 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin harb gücünü artırmak için 5,5 
milyar liralık bir masraf yapılmış olduğunu 
unutmuş oldular. Bu vesile ile onu kendilerine 
hatırlatmak isterim. 

17 . 2 . 1969 O : 2 

HÜSEYİN ATAMAN (istanbul) — Hepsini 
hesabettim Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Çok muhterem millet
vekilleri, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
strüktürü üzerinde demin izahat vermiştim. Ay
rıca 1965 yılından beri sistemli olarak cariler bö
lümünde bulunan, yani tüketici cariler olan, ge
lişme carileri mahiyetinde bulunmıyan masraf
lardan kısılarak, bütçemizin daha çok gelişme 
carileri, yani «Millî Savunma Bakanlığında ge
lişme carisi» dendiği zaman, Ordunun harb gü
cünü artırıcı cariler, demek istiyorum. Diğer 
bakanlıklardaki gelişme carileri mahiyetinde de
ğil, ama Millî Savunma Bakanlığındaki gelişme 
carilerinde hedef Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
harb gücünü artırmak olduğuna göre, bu yolda 
yapılan masrafların artırılma çabalarına da sis
temli olarak başlanmış ve 1965 yılında yatırım 
mahiyetinde bulunan paralar yüzde 17 iken, 
1966 da yüzde 17,4 e, 1967 de yüzde 19,20 ye, 
1968 de yüzde 20,34 e ve 1969 da da yüzde 23,04 e 
çıkartılmış bulunmaktadır. Yani, bir taraftan 
bütçe rakamlarında artışlar kaydederken, diğer 
taraftan bütçe strüktürü içerisinde, bütçemizin 
faydalı ve Silâhlı Kuvvetlerimizin harb gücünü 
ve sosyal şartlarını geliştirici yönlere masrafla
rın kaydırılması çabaları da arz ettiğim nisbet-
lerde yükselmiş bulunmaktadır. 

Çok sayın milletvekilleri, gerek Karma Büt
çe Komisyonu, gerek Senatoda senatörler ve bu
rada yapılan konuşmalarda, Türkiye'de bir harb 
sanayiinin geliştirilmesi içinde lüzumlu çalışma
ların yapılmasını temenni etmişler ve 1967 yı
lında başladığımız çalışmayı takdirle karşıla
makla beraber, bunun daha da çok artırılması 
lâzımgeldiği ve kifayetsizliği üzerinde durmuş
lardır. 

Vakıa, 1967 - 1968 yıllarında harb sanayiine 
ayrılan 223 milyon liradan başka, bu sene de 
1969 yılı Bütçesinde, 168 milyon lira gibi bir ra
kam, harb sanayii çalışmalarına ayrılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bir memlekette bir sa
nayi kolunu kurmak için, diğer sanayi kollarına 
iyi bakmak gerekir. Bir memlekette, bir harb 
sanayiinin gelişmesi için lüzumlu diğer yan sa
nayiler kurulmamış ise, siz o memlekette bir 
harb sanayiini birden kuramazsınız. Yine bir 
memlekette, harb sanayiini yürütecek ehliyette 
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mütehassıslarınız yoksa, bir balistikçiniz yoksa, 
yetişmiş kimyagerleriniz yoksa, bir elektronikçi
niz yoksa; eğer elektronikçi mühendisiniz, ba-
listikçi mühendisiniz yetişmemişse bu gibi harb 
sanayiini kurmanız mümkün değildir. Bir harb 
sanayii, çok çeşitli yanları olan bir sanayidir ve 
koyduğumuz ödenekler, bu gibi hususları göz 
önüne alarak, yeniden harb sanayiindeki dünya 
milletlerindeki gelişmeleri göz önünde tutarak 
bir taraftan dışarıda teknik eleman yetiştirmek, 
diğer taraftan bu terakkileri takibederek, buna 
göre evvelâ memleketimizdeki yan sanayilere 
göre yapılması mümkün olanları yapmak ve 
memleketin sanayi imkânlarına göre bu işi ge
liştirmek içindir. Bugün ben size çıkıp da, 
«Biz harb sanayii olarak jet uçağı yapacağız» 
dersem, her halde siz bana gülersiniz. Çünkü, 
Türkiye'nin bugünkü imkânîariyle, bugün bir 
jet tayyaresini yapmasının mümkün olmadığını 
takdir buyurursunuz. Dünyada bu uçakları ya
pan, nihayet 4 memleket vardır. Bunun yanın
da beşinci memleketin Türkiye olacağını, Türki
ye harb sanayiinde derhal jet tayyaresini yapa
cağını size söylersem, elbette ki, benim bu ko
nuşmamı ciddiye almaşsınız. 

İşte Türkiye'de, Hükümetiniz harb sanayiini 
kurarken, memleketin kendi imkânlarına göre 
ve bütçedeki ayrımlarım da buna göre hesap-
lıyarak koymakta ve bunu geliştirmektedir. Bir 
harb sanayiinde her şeyden evvel, memlekette 
tüketilen daha çok cephane gibi ve ondan sonra 
hafif silâhları ve yavaş yavaş daha müterakki 
silâhları yapma yoluna gidilmektedir ve bu da 
biraz evvel arz ettiğim gibi, memleketin diğer 
sanayi dallarındaki kalkınma ile muvazi olarak 
gelişecektir. Esasen bugün bizden çok daha sa
nayii gelişmiş memleketler bile, harb sanayiini 
kurarken, bir arkadaşımın da, bir kouşmacmm 
da burada tavsiye ettiği gibi, ki sanıyorum Sa
yın Süreyya Koç tavsiye ettiler, birkaç memle
ket bir araya gelerek bunları yapmaktadır ve 
ancak o şekilde ekonomik olmaktadır. Hattâ 
kendisinde ekonomik olmadığı için - ki biraz 
sonra «Millî ordu» lâfına cevap sırası geldiği 
zaman konuşacağım - başka yerden satmalmayı 
tercih etmektedir. Kendisinin çok daha pahalı 
yapacağı yerde, başka bir memleketten onu al
makta, kendisinin yapabileceği silâhı yapmak
tadır. 

O halde, harb sanayii derken, Türkiye'nin 
bütçesine koyacağı paralarla, hattâ 168 milyon 
lira dedim, bunun yerine 1 milyar lirayı dahi 
koyduğumuzu farz ediniz, Türkiye'nin yarın 
tank yapacağını, veya yarın jet tayyaresi yapa
cağını düşünemezsiniz sanıyorum. Hükümetiniz, 
arzu ettiniz, 1 milyar lirayı bütçesine koydu. 
Ama sis Türkiye'den, bir sene sonra jet tayya
resi yapımına geçmeyi beklemeniz biraz sor olur 
sayrn arkadaşlarını. 

Yalnız, bir misal vereyim: Biz jet tayyarele
rimizi dışarda revize ettirirdik. Ama, Eskişehir'
de yaptığımız bir Jet Revizyon Atelyesinde, 
İd 20 milyon liraya mal olan bu atelyede, senede 
7 milyon liralık döviz tasarruf etmekteyiz. 20 
milyon liraya mal olan bir jet revizyon atelye-
si, senede bize 7 milyon liralık döviz tasarruf 
ettirmektedir. Çünkü bundan evvel bütün jet 
uçaklarımız dışarda revize edilirken bunları 
yapmaktayız, öbür taraftan, tank palet ve te
kerlek fabrikasını yapmaktayız. Yani mühim 
olan, silâhların hiç olmazsa yenilenmesi, tamiri, 
revizesi gibi işlerin memleketimizde yapılması 
bile, Türkiye'de harb sanayii kolunda büyük bir 
ilerlemedir. 

Sayın bir arkadaşım, «Türkiye'de atelyeleri 
yapmak, harb sanayii yapmak değildir.» dediler. 
Bunlar, bir harb sanayiinin yaşaması ve kurul
ması için ilk şartlardır. Bir tank tekerler fab
rikası, bir jet revizyon atelyesinin kurulması, bu 
sanayiin kurulmasında ilk adımlardır, bunları 
küçümsememek lâzımdır. Çünkü bunların mem
leket sanayiine ve orduya bıraktığı büyük fay
dalar vardır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu kısa izaha
tımla, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ha
zırlanmasındaki faktörler, Savunma Politikamı
zın dayandığı esas ve bütçemize tesir eden fak
törler ve bütçenin strüktürü ve kısaca bütçenin 
dağılışı üzerinde malûmat arz ettim. 

Fazla vaktinizi almamak için, şimdi arkadaş
larımın grupları adına yaptığı tenkidleri cevap
lamak suretiyle, ki cevaplar arasında bunlar 
vardı, onları arz etmeye çalışacağım. 

Buraya geçmeden evvel, sise şuna emin ol
manızı ifade etmek isterim ki, Türk Silâhlı Kuv
vetleri, kendisine verilen imkânları en iyi şekil
de değerlendirmekte ve devamlı bir hazırlık içe
risinde bulunmakta, kendisine Büyük Meclisin 
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vereceği vazifeye her zaman hazırr eğitimi, mo
rali yüksek durumdadır. Bunu arz etmek iste
rim. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; konuşmacı arkadaşları
mın çoğunda müşterek olan ve son zamanlarda 
memleket basınında da yer bulan, münakaşa ko
nusu olan «Millî ordu» meselesi üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; evvelâ şunu ifade etmek 
isterim M, gayrimillî bir ordu tasavvur edile
mez, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir memleketin 
ordusu gayrimillî değildir. Hele erinden kuman
danına kadar vatan hissi ile dolu Türk Ordusu 
daima millîdir ve millî kalacaktır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Millî ordu konusunda arkadaşlarım, müna-
kaşacılar iki hususa değinmekteler. Birisi; ordu
nun kullandığı silâh meselesine dayatıyorlar. 
Diyorlar ki, ordumuz kullandığı silâhı hep dışa
rıdan alıyor, millî harb sanayiimiz yok, dış yar
dıma bağlı bir ordu millî olur mu? 

Çok muhterem arkadaşlarım; yer yüzünde 
yaşıyan memleketler içerisinde kendi ordusunun 
silâhının tamamını yapan belki iki devlet ancak 
vardır. O halde bunun dışındaki bütün memle
ketlerin orduları gayrimillî ordu mudur? 

Bugün Amerika ve Rusya hariç ordusunun 
silâhının tamamını kendi yapan memleket yok
tur. Fransa jet tayyaresini yapar, ama onun 
havada ikmalini yapan uçağı Amerika'dan alır. 
ingiltere yapar, ama Fransa ile işbirliği yapar, 
bir kısmını oradan alır. 

O takdirde bizim durumumuzu alalım : 
Türk Ordusu hiçbir devirde kendi silâhının ta
mamını kendisi yapmamıştır. O halde Türk 
Ordusu millî olmamış mıdır, millî ordu değil 
midir? Bu sözü nasıl söyleriz? 

Millî Mücadelede kullandığı silâhı nereden 
almıştır Türk Ordusu? 

Bir orduyu kullandığı silâhları veya kul
lanacağı silâhların dış yardıma bağlılığını ve
sile ederek, bu ordu millîdir veya millî değil
dir, demek münakaşa edilemiyecek kadar akır 
ve iz'an dışı bir konudur. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İkincisi; diyorlar ki, güzel, ama Türkiye 
NATO içerisindedir, NATO kumanda irtibatla
rı itibariyle millîlik vasfı yoktur. 
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Çok muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 
110 ncu maddesini okuyorum : 

«Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı» 
«Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin mânevi varlığından aynlmaz ve Cumhur
başkanı tarafından temsil olunur.» 

Sizin mânevi varlığınıza bağlı olan bir or
dunun başka bir komutaya bağlı olmuş olma
sını nasıl tasavvur edersiniz ve bu komuta ir
tibatları sebebiyle bu ordunun millîlik vasfını 
münakaşa konusu yaparsınız? 

Türkiye'nin NATO entegrasyonu içerisinde 
komuta irtibatları vardır. Bu, daha hazarda 
bir ittifak entegrasyonu içerisinde entegre edil
miş kuvvetlerin savunma tertipleri, hazardan 
savunmak tertipleri ve plânları bakımından ko
muta bölümüdür. Yoksa sizin mânevi şahsiye
tinize bağlı ve sizin kararınız olmadan hiçbir 
hareketi yapamıyacak bir ordunun filân veya 
falan kuvvetlere bağlı olduğunu söylemek akıl 
ve iz'an işi değil, bunu kabul etmek mümkün 
değil. 

işte sayın milletvekilleri; artık bu millî 
ordu lâfını bırakalım. Rencide ediyorsunuz; 
millet rencide oluyor, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
rencide oluyor. Buna hakkımız yok. (A. P. 
sıralarşndan «Bravo» sesleri) 

HÜSEYİN ATAMAN (istanbul) — Bu, bir 
askerî terimdir, askerlik edebiyatında vardır. 
Bunu bilmek lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, müdahale et
meyiniz, lütfen. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Şimdi, «askerî terim
dir» dediler. Biraz evvel söyledim; bir kuvve
tin NATO'ya muhassas kuvvet olmuş olması, 
yani NATO içerisinde entegre ve millî plânla
ra göre görevlendirilmiş olması, bir ordunun 
millîlik vasfını kaldırmaz. 

Bu millî ordu konusu birçok konuşmacı ar
kadaşlarımda vardı, müşterek cevabolduğu için 
bunu arz ettikten sonra Sayın Ataman'ın ko
nuşmalarına arzı cevabedeceğim. 

Demin 1966 - 1971 plânları hakkındaki gö
rüşlerini cevaplandırmıştım. 

«Bu, arkadan rüzgâr bekleme gibidir, bir 
plân yapmışlardır Türk Silâhlı Kuvvetleri için, 
ama bunun finansmanı yoktur ve istenilen he
deflere gidilemiyecektir» dediler. 
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Kendilerine, millî bütçeden ayırdığımız ra
kamlar buradadır, dört yıldan beri olan rakam
ları da biraz evvel arz ettim ve senede vasati 
1,5 milyar liralık da dış yardım görüldüğünü 
ve bu şekilde kendilerinin hesaplarına göre 
«yılda 4 milyar lira sarf edilmesi lâzımgeliyor» 
demişlerdi; ben yılda 5,5 milyar liranın... 

HÜSEYİN ATAMAN (istanbul) — Yalnız 
millî bütçeden 4 milyar 300 milyon lira.. 

BAŞKAN —Sayın Ataman, bu şekilde ye
rinizden konuşmaya hakkınız yok, belirtmek 
istiyorum, rica ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — 1,5 milyar lira da dış 
yardımdan olmak üzere 5,5 milyar ediyor. 

Sayın Ataman yerlerinden müdahale ediyor
lar; iki, üç gün evvel de burada bir münakaşa
yı aranızda bulunarak takibetmiştim, her hal
de fazla dikkatli olmuyorlar, sonradan unut
kanlıklar oluyor, bir münakaşa sebebi oluyor, 
geçmiş hâdiseleri ve rakamları iyi görürsek bu 
gibi münakaşalara hiç lüzum kalmaz. 

Sayın Ataman, Doğuda Doğu şartlarına or
dunun hazırlanması lâzımgeldiğini ifade ettiler. 
Zannederim kendileri takibediyorlar; ben bu 
sene gidemedim, her Kış giderdim. Ordumuz, 
Doğu'da görevli askerlerimiz bütün Kış ayların
da, Kış eğitimine büyük önem verirler, inşallah 
kendilerini eski bir general olarak bir Kış eği
timine davet ederim. Türk askerinin nakıs 
22 lerde karın altında günlerce nasıl eğitim yap
tığını görürler, ben bu eğitimden iftihar ettim 
ve gurur duydum, kendileri de iftihar eder, 
gurur duyarlar. Türk Silâhlı Kuvvetleri bu 
eğitimleri yapmaktadır; eğitim için lüzumlu bu
lunan vasıtalar da alınmıştır. Fakat müsaade 
etsinler, kara karşı hangi vasıtalar alındı, han
gileri kullanılıyor, bunları burada arz etmiye-
yim. Ama bundan sonraki ilk Kış tatbikatına 
şeref verirlerse - eski bir general ve benim 
misafirim olarak - Şark'ta Silâhlı Kuvvetleri
mizin bu eğitimlere ne kadar önem verdiğini gö
rürler. 

Sayın Süreyya Koç, Sayın Genel Başkanları 
ile ayrı bir görüşte bulundular. Kendileri çok 
güzel konuşmalar yaptılar, ben teşekkür ederim. 
Ben Sayın Genel Başkan Turhan Peyzioğlu'nun 
bütçenin tümü üzerindeki konuşmasını «Bakan
lığımla ilgili kısımlar var mı?» diye tetkik ettim. 
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I Orada bütçenin strüktürünü takibederken sa
vunma masraflarını ve diğer carilerin yüksek 
olduğunu, bütçenin yatırımlar kısmının zayıf ol
duğunu söylemişlerdi. Halbuki Sayın Süreyya 
Koç, gayrisâfi hâsıladan Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin küçük bir pay aldığını söylediler ki, Sayın 
Genel Başkanla tezat içindeler. 

Memleketimizi komşu memleketlerle, İran 
ve Suriye ile mukayese ettiler. Ben kendilerine 
arz edeyim: Biz NATO üyesi bir memleketiz; 
NATO'da Türkiye 4,65 ile dördüncü payı almak
tadır. Gayrisâfi millî hâsılada pay itibariyle 
Türkiye. 10 NATO memleketi içerisinde pay 
olarak dördüncü payı almaktadır. Bu, kalkın
ma halinde olan memleketimizde biraz evvel söy
lediğim gibi, millî güvenlik ve millî kalkınma 
dengesi içerisinde düşünülmüş bir rakamdır ve 
kâfi görülmüştür. Mamafih iyi arzularına te
şekkür ederim. 

Sayın Süreyya Koç asker mevcudu üzerinde 
ve yedek subay meselesi üzerinde durdular, 
haklıdırlar; biz de 1111 sayılı Kanunun yeni 
baştan ele alınması ve artan nüfus karşısında 
erat mevcudunun ne miktarının ne şekilde alı
nacağı ve yine yüksek mekteplerden mezun olan 
yedek subay olma durumundaki ve her yıl artan 
yüksek okul mezunlarının hepsinin yedek subay 
olarak alınıp almmıyacağı meselesini tetkik ko
nusu yaptık, Yüksek Askerî Şûra bu sabah 
09,30 da toplandı ve göreve başladı, bu çalışma
ları 25 Şubat'a kadar devam edecektir ve Yük
sek Askerî Şûranın gerek 1111 sayılı Askerlik 
Kanunu, gerek 1076 sayılı Yedek Subay Kanu
nu gündemindedir. Bu hususlar incelenecek, 
bünyemize göre, ihtiyaçlara göre yeni baştan 
tesbit edilecek ve Şûranın alacağı karara göre 
de huzurunuza geleceğiz. 

Harb sanayii için ödeneklerin kifayetsiz ol
duğundan bahsedildi. Demin harb sanayii hak
kında umumi izahatım sırasında sanıyorum ce
vap arz etmiştim. 

Yine Türk Silâhlı Kuvvetleri ve Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin memleket güvenliği için vazi
feleri hakkındaki takdirkâr, teşvikkâr konuş
maları dolayısiyle Sayın Süreyya Koç'a teşek
kür ederim. Aynı görüşleri paylaşıyoruz ve emin 
olsunlar ki vatanperver ve milliyetperver Türk 
subayı milliyetçi, Atatürk'çü ve dış ideoloji-

| lerin daima karşısında ve erinden en büyük rüt-
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belisine kadar hepsi bu memlekete yapılması lâ-
zımgelen güvenlik tedbirlerini şuurlu olarak 
yapmaktadırlar, sayın arkadaşım emin olsunlar. 

Konuşmalarının sonunda Çağrı Kuvveti hak
kında izahat vermemi arzu ettiler. Çağrı Kuv
veti Akdenizin güvenliği bakımından, NATO so-
lidaritesini göstermek amaciyle bir küçük kuv
vetin teşkili prensibolarak kabul edilmiştir. Tür
kiye'de bunun konseptini ve prensibini kabul et
miştir. Ancak, bunun işleyiş, kuruluş şekilleri 
hakkında henüz konuşmalar yapılmamıştır. 
Muhterem arkadaşım ve sayın milletvekilleri şu
na emin olsunlar ki, Türkiye hiçbir zaman kendi 
millî menfaatinin olmadığı yerlerde başkala
rının menfaatine âlet olacak tertiplerin içeri
sinde bulunmamıştır ve bulunmıyacaktır. Bu 
Çağrı Kuvvetinin de söylediğim istikamet dışın
da sadece NATO ittifakı çerçevesi içinde kala
cağı ve hiç kimsenin Akdeniz bölgesindeki NA
TO dışı amaline hizmet edecek bir kuvvet teşki
lini Türkiye'nin kabul etmiyeceğine sayın arka
daşlarımın emin olmasını istirham ederim. 

Sayın Süleyman Arif Emre'nin tenkidettiği 
veya temennide bulunduğu hususların birçokla
rına gerek umumi konuşmam arasında gerekse 
diğer arkadaşlarıma cevap verirken arzı cevap 
etmiş bulunuyorum. Askerlik Kanunu ve yedek 
subaylık mevzuundaki tenkidlerine cevap ver
miş bulunmaktayım. Yalnız bunun dışında bir 
askerî plânlama dairesi kurulması lâzımgeldiği 
hakkında bir temennide bulundular. Bu plân
lama dairesi esasen vardır. 

İkincisi, kurulan yeni büyük sanayiin mem
leket harb sanayii ihtiyacını ve ordunun harbte 
ihtiyacını da gözeterek dış tehlikelerden ve sa
vunma tedbirleri alacak şekilde yerlerinin tesbi-
tinde dikkatli olunması lâzımgeldiğini ifade ve 
bu arada da İskenderun'da kurulacak demir -
çelik fabrikasını misâl olarak gösterdiler. 

Bütün bunlar düşünlerek yapılmıştır. Ama 
sanıyorum ki Sayın Süleyman Emre bugünün 
silâhlan karşısında bunu düşünmemektedir. Ne
relerin emniyette olup olmadığı hususunda, el
bette ki bu gibi şeyler yapılırken, Türk Genel
kurmayı da ilgili Bakanlıkla ayarlı olarak bun
lar tesbit edilmektedir, bundan da müsterih ol
sunlar. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Sayın Orhan 
Kabibay'ın konuşmasına geçmeden evvel konuş

malarının başında bahsettikleri bir hususa de
ğinmek istiyorum. Bu da, son zamanlarda bâzı 
gazetelerde Silâhlı Kuvvetler bünyesi içerisinde 
bir kuvvet dengesinden bahsedildiği, bir komu
tta değişikliğinin mevzuuıbahsediMiğî ve bâzı 
münakaşalardan bahsederek Müsteşarım Sayın 
Faruk Gürler'in isminden de bahsederek bir ko
nuşma yaptılar. 

Evvelâ şunu arz etmek isterim ki, ne Sayın 
Başbakan, ne bendeniz bugün komuta mevkiinde 
bulunan arkadaşlarımızın değişiklik veya du
rumları hakkında en ufak bir beyanda bulun
muş değiliz. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu de
receye gelmiş kumandanları kanuna, nizama 
saygılı ve kendi kumanda zinciri içerisinde bir
çok hâdiselerde meşru nizamın taraflısı oldu
ğunu ispat etmiş, hepsi memleketsever, şerefli 
Türk kumandanlarıdır. («Bravo» sesleri ve al
kışlar) 

Sadece bâzı gazetelerin kendilerine göre za
man zaman şu veya bu istikamette haber yap
maları ve çekiştirmeleri bizi de üzmektedir. 
Ama, siyasi mesuliyeti olan Hükümet ve yine 
ordu içerisinde şerefli vazifelerinden başka bir 
şey düşünmiyen kumandanlara atfedilmiyen ve 
sadece bir dış görünüşe göre tahminlerle gaze
telerin bu işi münakaşa konusu etmesi üzerinde 
ben de huzurunuzda yeni bir münakaşa açmaya 
lüzum görmüyorum. Çünkü, biraz evvel arz et
tiğim gibi, bu sözlerin menşei ne siyasi mesuli
yeti olan Hükümet ve ne de Silâhlı Kuvvetler 
bünyesinde şerefli vazifelerinden başka bir şey 
düşünmiyen kumandanlardır. 

Yalnız, Sayın Orhan Kabibay Müsteşarımdan 
bahsettiler. Müsteşarım Sayın Faruk Gürler, 
çok eskiden kendilerini tanıdığım, sevdiğim ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin büyük bir kadrosuy
la kendisini tanıdığı, sevdiği ve uzun yıllar ho
calık etmesi sebebiyle de bugün ordu saflarında 
bulunan birçok kimselerin hocası olan çalışkan, 
vatanperver bir Türk Kumandanıdır. 

Arkadaşımın konuşması üzerine, bir müddet 
evvel basma açıklamayı düşündüğüm, fakat 
açıklamadan bilâhara sarfınazar ettiğim Sayın 
Müsteşarımın bana yazdığı bir mektubu burada 
(kendisi de beni o zaman da açıklamaya serbest 
bırakmıştı) huzurunuzda okuyacağım ve bu şe
kilde şerefli insanlar hakkında lüzumsuz, bilgi
siz isnat veya beyanlar, konuşmalar dursun. 
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«Sayın Bakanım, 
22 Ocak 1968 tarihli Yeni istanbul Gazetesin

de, bir fıkra konusu olarak başlayıp, Ant Der
gisinin 109 ncu sayısında iç haberler yorumu 
olarak devam eden ve şahsımı kişisel hırslar 
peşinde tertip yapabilecek bir insan şeklinde 
küçültücü nitelik taşıyan haberlerin, Millî Sa
vunma Bakanlığının sorumlu ve yetkili başı ola
rak tarafınızdan aşağıda arz edeceğim şekilde 
açıklanması gerektiği kanısındayım. 

Ben, tertipler içinde şahsi menfaati için ar
kadaşlık, dostluk ve en önemlisi komutanlık an
layışına aykırı bir tertip içinde olacak asker de
ğilim. («Bravo» sesleri, şiddetli ve sürekli al
kışlar) Bu gerçeğin tarafınızdan bilindiği inan
cındayım. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde diğer komutan
lar gibi benim de sevilmem mümkündür. Ama, 
sevilen bir komutan olmak ve kuvvetli adam ol
mak ayrı ayrı şeylerdir. Türk Ordusunda ka
nunlar hâkimdir. («Bravo» sesleri) Herkesin, 
kuvveti kanunlarla muayyendir. Kuvvetli adam 
sözü kanunların hâkim olduğu bir idarede tas-
vibedilecek bir söz değildir. («Bravo» sesleri) 
Ben bu inançta olan bir komutanım. 

Silâhlı Kuvvetlerin en kıdemsiz Orgenerali 
olduğum malûmlarıdır. Benim önümde çok eh
liyetli komutanlar vardır. Onların, Sayın Ge
nelkurmay Başkanını, eğer durum, gerektiriyor
sa, ehliyetle istihlâf edecekleri şüphesizdir. Kal
dı ki, Genelkurmay Başkanının şu ya da bu dü
şünceyle tertipler içinde olduğu haberi de ayrı
ca ağır bir bühtandır. 

Yukarıda belirtiğim gibi Türkiye Cumhuri
yeti ve onun ordusunda kanunlar hâkimdir. 
Kanunların hâkim olduğu demokratik bir rejim
de tertiplerin yeri olmıyacağı herkesçe malûm
dur, arz ederim.» (Şiddetli ve sürekli alkış
lar ve «bravo» sesleri) 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Mek
tubun tarihi nedir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOâLU (Devamla) — 29 Ocak 1969. 

Sayın Müsteşarım bana çok evvel bunu ver
mişti, böyle bir polemik, ve münakaşalara Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin hiçbir mensubunun girme
sini arzu etmediğimiz için kendisinin de mü
saadesini alarak bu polemiklerin susmasını bek
ledik. Ama bugün, Sayın Kabibay arkadaşım 

bunu bahsedince, ki kendilerine teşekkür ederim, 
bana gecikmiş bir vazifemi yapmak imkânını 
verdiler. 

Sayın Orhan Kabibay da konuşmalarında 
açık olmamakla beraber NATO'ya taraftar ol
duklarını, ancak bizim NATO', taahhütlerimizin 
belli, fakat NATO'nun taahhütlerinin neler ol
duğunun bilinmesini, bilmek arzusunu izhar et
tiler. 

NATO ittifakı, biraz evvel söyledim, sadece 
bir savunma Anlaşmasıdır, ve her üyenin NATO 
içersinde taahhüdü ittifak maddelerinde belir
lidir. 

Kuzey Atlantik Andlaşmasmm 5 nci mad
desinde, bir tecavüzün vukuu halinde tarafların 
ne şekilde hareket edeceği izah edilmiştir. Bu
na güre taraflar içlerinden birini veya bir ka
çma karşı Avrupa'da veya Kuzey Amerika'da 
vaki olacak silâhlı bir tecavüzün bütün tarafla
ra tevcih edilmiş bir tecavüz addedilmesi ve 
binnetice tarafların birbirine böyle bir tecavü
zün vukuu halinde Birleşmiş Milletler Anlaş
masının 51 nci maddesiyle tanınan münferit ve
ya müşterek meşru müdafaa hakkını kullana
rak Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği yeni
den tesis ve temin için, silâhlı kuvvetler istima
li. de dâhil olmaik üzere, lüzumlu göreceği hare
kete münferiden ve diğer taraflarla mutabakat 
halinde hemen tevessül etmek suretiyle teca
vüze uğrayan taraf ve taraflara yardım eyle
mesi hususunda mutabık kalmışlardır. İşte 
tarafların birbirine taahhüdünü tazamnıun eden 
hüküm bu, 

Bunun hukuki mânası şu: ittifak sahasına 
bir tecavüzün vukübıılması, üye memlekette 
de bu tecavüzün tesbit edilmesi. Bunu takiben 
her üye memleket taahhütleri çerçevesinde ge
rekli tedbirleri alacaktır. Bu tedbirlerle ilgili 
kararlar bittabi her üye memleketin hükümet
lerince kendi mevzuatı uyarınca ittihaz oluna
caktır. işte bizim bağlı bulunduğumuz ittifak 
muahedesi ve taalhhüdümüz bu. Bunun ötesin
de bir taahhüdümüz yok. Eğer bir karar ala
caksak huzurunuza geleceğiz. Mevzuat bunu 
gösteriyor. O halde Yüce Meclisin haberi ve 
kararı dışında Hükümetin bir taahhüde, bir ka
rara gitmesi mümkün mü? Anayasamızın hük
mü bu, anlaşma bu. Onun için anlaşmayı şüp
heli göstermek gayreti içinde olmak doğru de
ğil. 
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Yine Sayın Orhan Kabibay, biraz evvel 
uzunca bahsettim; fakat mütereddidoldukları 
için kendilerinden öğrenmek istiyorum. Diyor 
ki, «Dışardan bu silâhları, şunu alan bir ordu
nun durumu bu millî ordu şeyine girmiyor 
mu?» diyor. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — öyle değil. 
ORHAN KABİBAY (Sivas) — Ben öyle de

medim. Şimdi arz edeceğim tekrar. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Devamla) — «Bu millî ordu müna
kaşasına, bir ordunun dış yardıma ihtiyacı ol
ması, silâhları dışardan almasına sebebiyet 
vermiyor mu?» diyor. Kendisi de mütereddit. 
Bu öyle midir, değil midir? Sayın Kabibay o 
kadar sarih konuşmuyor diğer sözcüler gibi. 
Onun için meseleyi, demin bütün vuzuhu ile an
lattım. Sanıyorum ki, bir ordunun dış yardım 
veya silâh almasının artık o ordunun millîlik 
vasfının münakaşa konusu olmıyaoağını ve ko
muta mevzuunu da yine arz ettim. Artık bu 
münakaşaların bir kenara itilmesi lâzımgeldiği 
kanaatindeyiz. 

Sayın Kabibay benden bir sual soruyorlar: 
«Karma Bütçe Komisyonundaki konuşmasında, 
Topaloğlu, Millî Savunma Bakanı, Türkiye en 
ufak bir teyakkuz ve alarm zamanına sahip de
ğildir, diyor» Evet, Türkiye... 

ORHAN KABİBAY (Sivas) — Arada bir 
politik ve taktik lâfı var. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Evet, politik taktik. 
Türkiye NATO memleketleri arasında bir ka
nat memlekettir ve fiilî temas halinde bulunan 
bir memlekettir. Fiilî temas halinde bulundu
ğu memleketler üstün kuvvete sahibolursa, bir 
taktik hazırlık ve politik hazırlık görmeden 
dahi Türkiye bir tehditle karşı karşıya kalabi
lir. O halde diyorum M, bunun için Türkiye 
her an iyi eğitim görmüş hazır kuvvet bulun
durmak mecburiyetindedir. Yani, Türkiye'nin 
fiilî durumunun, jeopolitik durumunun icabı 
olarak kullandığım bir tabirdir ve doğrudur. 

Sanıyorum ki, umumi hatlariyle Sayın Or
han Kabibay'ı da cevaplamış oluyorum. Yine 
arz edeyim ki, konuşmalarında Millî Savunma 
Bakanlığı veya Silâhlı Kuvvetlerimizin daha 
verimli çalışması için faydalı tenkid ve temen
niler vardır. Bunlar elbetteki nazarı itibara 
alınacaktır. 

Sayın Behice Boran'a arzı cevabetmek iste
rim. Kendileri nedense çok askerlik merakın
dadırlar. Dört senedenberi Millî Savunma Ba
kanlığının Bütçesinin sözcülüğünü yapıyorlar. 
Hanımefendinin bir askerî merakı var, ve dai
mî olarak ıda Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi
ni tenkid konusu yaparlar ve her konuşmada 
da ikili anlaşmalar, NATO, Kurtuluş Savaşla
rı, millî ordu, Atatürk ordusu, halk ordusu; ay
nı şeyleri dinlerim. Zabıtlar buradadır. Ben 
de bunlara arzı cevabederim. Bu sefer, millî 
orduda bir de rakam koydular, dediler ki; 
«Rapora göre Millî Savunma harcamalarının 
%75 i millî bütçeden, % 25 i yardımdan. Böyle 
bir nisbette olan ordu millî ordu olur mu?» di
ye de bir de kıstas koyuverdiler. Onun demin 
izah ettiğim için millî ordu meselesine tekrar 
dönüp vaktinizi almıyacağım. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 
Başkanlığı Teşkilât Kanununun biran evvel çı
karılmasını istediler. Bu kanunun hazırlıkları 
bitmiştir arkadaşlarım, huzurunuza gelmek 
üzereydi. Fakat Askerî Personel Kanununun 
34 ncü ve 121 nci maddeleri Anayasa Mahke
mesince iptal edildi. Millî Savunma Bakanlığı 
ve Genelkurmay Başkanlığı Teşkilât Kanunu
nun 'hazırlanmasında personel meselelerinin de 
bu teşkilât kanununda nazarı itibare alınması 
gerektiği için, Anayasa Mahkemesinin gerekçe
si beklenmektedir. Bu gerekçe gelir gelmez 
bu teşkilât kanunu süratle huzurunuza getiri
lecektir. 

Sayın Behice Boran Ordu Yardımlaşma Ku
rumuna temas ederek âdeta Ordu Yardımlaşma 
Kurumunu ordu hizmetleri gibi ele alıp tenkid 
ettiler. Evvelâ şunu arz edeyim arkadaşlar; 
Ordu Yardımlaşma Kurumu özel bir kanunla 
kurulmuş ve hususi hukuk hükümlerine göre 
idare edilen bir şirket hükmi şahsiyetidir. Bu
nun ordu ile, Silâhlı Kuvvetlerle alâkası yok. 
Silâhlı Kuvvetler mensuplarının bir kanunla 
maaşlarından kesilen bir para toplanır bir fon
da ve onun bir yönetim kurulu var. Yönetim 
Kurulu ıda üniversite hocası, bankacı falan; 
bunlar yani ve bunlar idare ederler bu parayı. 
Siz maaşınızdan aldığınız parayı şuraya mı 
sarf ©dersiniz, buraya mı sarf edersiniz? Buna 
karışan var mı? Türk Silâhlı Kuvvetleri men
suplarının da maaşlarından, bir miktar para, 
bir sosyal sigorta anlamı ile kesilmekte, birik-
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tirilmekte ve bu hususi hukuk hükümlerine gö
re işletilmekte ve bunun ordu ile hiçbir alâka
sı yok. Silâhlık Kuvvetler mensuplarının ta
mamen şalhsi meseleleri, paralan ve bunun kul
lanılması ve bunun, söylemek istemem, bir Vol
vo otomebili, birçok şeyleri var, işletmeleri var. 
Ordu pazarları var, yurt içi bâzı çalışmaları 
var, inşaatlar yapıyorlar. Bu arada bir de oto
mobil sanayii kurma meselesi oldu, bu henüz 
müzâkere safhasındadır, Volvo Şirketiyle. 'Ga
zetelerde okudular sanıyorum Hanımefendi, 
bunu bahsederek, Ordunun dış sermaye ile or
taklığı gibi, hiçbir zaman doğru olmıyan ve 
hattâ rapor olarak da Meclise getirilmemesi lâ-
zımgelen, Millî Savunma Bakam olarak da be
nim denetiminiz bakımından Yüksek Meclise 
hesap verme durumunda olmadığım bir konu
nun burada müzakere konusu edilmesi doğru 
değildir. O zaman her hangi bir vatandaşın, 
bir şirketin, Hükümetle, bir şeyle alâkası ol
mıyan bir adamın işini getirip burada konuşa
cağız. Sureti katiyede Ordu ile alâkası olmı
yan, hususi hukukla idare edilen bir şirket. Mil
lî Savunma Bakanı olarak denetimimize tabi 
olmıyan bir konu; ama Sayın Benice Boran'in, 
burada maksatlı olarak, her fırsatta kullandık
ları yabancı sermaye düşmanlığını vesile ede
rek, «Ordu da yabancı sermaye ile ortak ettiri
liyor.» diye, bir konuyu buraya getirmek iste
mesinden ibarettir. 

Adalet Partisi Sözcüsü Sayın ismail Sarı-
göz'ün, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi hak
kındaki yapıcı tenkid ve temennilerine teşekkür 
öderim. 

Sayın milletvekilleri, Millî Savunma Büt
çesi üzerinde tenkid ve temennide bulunan ar
kadaşlarımın konuşmalarına umumi hatlariyle 
cevap arz ötmeye çalıştım. Demin de arz et
tiğim gibi, bu konuşmalar içerisinde çok yapıcı 
ve iletki yıllar bütçemiz tatbikatında hakika
ten istifade edeceğimiz fikirler vardır. Bunla
ra teşekkür ederim. Yeni cevaplandırmadığım 
konular, bunlar arasındadır ve bunların isti
fade edeceğiz. Kabul edeceğiniz bu bütçe ile 
Türk Silâhlı Kuvvetleri güveninize lâyık, mem
leket güvenliği, bütünlüğü için her zaman ha
zır ve vazife başında, vatanperver ve memleket 
savunması için hazır durumda olacaktır ve bu 
bütçe ile hizmetlerimizi görmeye çalışacağız, 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A, P. ve G. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kabibay, buyu
run efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sual mi soracaklar? 

BAŞKAN - - Hayır Sayın Bakan. 
Orhan Kabibay, son söz milletvekilinindir, 

hükmüne göre Grupu adına beyanda bulunacak. 
O. H. P. GRUPU ADINA ORHAN KABİ

BAY (Sivas) — Sayın milletvekilleri, sözleri
me başlarken bir noktayı işaret ederek geçece
ğim. 

Adalet Partisi sözcüsü, kendi partisinin söz
cüsü gibi değil de, Hükümet sözcüsü veya ba
kan gibi bir davranış içinde bulundular. İkti
dar partilerinde böyle bakan namzetleri olabi
lir ve bu davranış içinde bulunabilir. Sayın 
Bakan daha salâhiyetle bana cevap verdikleri 
için, kendisinin sorularına veya yanlış anladığı 
yerlere cevap vermiyeceğiım. 

Sayın Bakan, cari harcamalar, personel har
camaları konusunda açıklama yaparken bir 
noktayı unutur gözüktüler. Kendilerinin be
yanına göre «% 46 personel harcamaları var,» 
diyorlar. E, diğer yönetim harcamalarından 
erlerin giyimi, kuşamı, yiyeceği bu haneye nak
ledildiği zaman bizim söylediğimiz miktarı bul
maktadır. Zaten kendilerinin 600 milyon lira
lık silâh, araç ve gereç alımı ve diğer sektör
lerdeki NATO enfrastrüktür yapılarındaki ya
tırımlar dâhil edilse dahi, % 25 ten yukarı 
bir yatırım harcaması gözükmemektedir ki, bi
zi teyidetmiş bulunuyorlar. Meselâ, rakam ver
mek icabederse, Savunma Bütçesinde personel 
gideri olarak 1 960 565 000 lira yazar. Yöne
tim gideri olarak da 1 776 392 000 lira top
lam 2 milyar 736 milyon lira yapar ki, bura
daki 600 milyonu indirdiğimiz zaman ve ilâ
velerini de yaptığımız zaman % 55 i doldurmaz 
gibi bir netice bulmaktayız. 

Harb Sanayii konusundaki sözlerine iştirak 
edemiyoruz. Zira, biz, uçak, jet yapımından 
bahsetmedik, jet uçak yapımı en son teknolo
jik terakkilere göre yapılmazsa hiçbir mâna 
ifade etmez. Ama pekâlâ Türk Ordusunun top
ları, tüfekleri, havanları, makinalı tüfekleri, 
tepkisiz topları ve bu emsal hafif silâhlan, 
hattâ matrası yapılabilir Türkiye'de. Belki 
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top, modern harb sanayiine sahip devletlerinin 
gibi çok dakik olmaz, belki onda bir hata ya
pabilir, ama nihayet Türkiye'de yapılmıştır, 
ikmali her zaman mümkündür ve her zaman 
ele geçirilebilir bir malzeme olduğu için çok 
faydalı neticeler doğuracağını kabul ederek 
bir millî harb sanayiinin Türkiye'de tesisini 
istirham ediyorduk, temenni ediyorduk. Hiçbir 
zaman bir jet uçak sanayiini öngörmedik. 

Bir nokta daha var ki, burada Sayın Ba
kan yanlışlık içinde bulunuyor; Türkiye'de 
yeter beyin gücü yok mânasına teknik adam
larımız eksiktir, diyor. Biz bu fikirde değiliz, 
Türkiye'de yeter derecede beyin gücü vardır, 
teknik adamlarımız vardır, yalnız onlara ge
rekli sanayi açalım ve çalıştıralım. 

Arkadaşlarım, millî ordu konusuna geliyo
rum. Ben biraz evvelki görüşmemde aynen 
şunları arz etmiştim: NATO andlaşmasımn 
3 ncü maddesine istinaden yapılan ikili anlaş
malar. 

NATO stratejisinin Türkiye açısından 
olumsuz gelişmesi. 

Silahlı Kuvvetlerimizin çok büyük bir kıs
mının NATO stratejisi hedeflerine tahsisi. Böy
lece millî strateji hedeflerinin yeter destekten 
mahrum oluşu. 

Şekli ve metodu ne olursa olsun bir ölçü
de de olsa ordumuz üzerinde Anayasamız çe
lişmesi münakaşa götüren yabancı komuta yet
kisi. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin silâh, araç ve gereç 
ikmalinin tamamen dış kaynaklara bağlanmış 

olması bugün Parlâmentomuzu, basımımızı, genç
liğimizi ve diğer müesseselerimizi, «Türkiye 
bağımlı mıdır, bağımsız mıdır? Türk Ordusu 
millî midir, değil midir?» tartışması içine »ok
tu. 

Şimdi ben bu kadar bahsetmiştim millî or
du meselesinden. Şimdi kendisinin zannediyo
rum, muğlak olarak kabul ettiği bu konuyu 
daha geniş mikyasta arz edeceğim. 

Sözlerime başlarken bir noktayı kabul edi
yorum ki, Millî Mücadelede Türk Silâhlı Kuv
vetleri, evet yabancı menşeli silâh kullanmıştır. 
Ama sözlerimin içinde göreceksiniz ki, bu ya
bancı menşeli silâh kullanmanın şekli mesele
yi bambaşka bir istikamete götürüyor, onu arz 
ederim. 
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Sayın milletvekilleri, üzerinde olumlu, olum
suz münakaşaların cereyan ettiği millî ordu 
kavramı konusunda 0. H. P. nin görüşlerini 
açıklamak isterim. 

önce, konuyu demegojiye mahal bırakma
dan tartışabilmek için bir hususu belirtmekte 
yarar görmekteyiz. 

O. H. P. NATO ile ilgili politikasında, Tür
kiye'nin NATO ittifakı içerisinde kalmasının 
kararını vermiş ve bu kararını bir bildiri ile 
kamu oyuna açıklamıştır. 

Sayın Bakan, muğlak olarak C. H. P. NA
TO'da kalmayı arzular gözükür ve saire diyor
lar. C. H. P. belki de siyasi partilerin tarihi 
içinde ilk defa bir mihver dış politika konu
sunda büyük çalışmalar yapmış, politikasını 
bir parti vesikasına bağlıyarak bunu da bir 
bildiriyle Türk kamu oyuna ve dünyaya ilân 
etmiştir. Bu bakımdan büyük sarahat vardır. 
Eğer arzu buyurulursa bu çalışmaların neler 
olduğunu Sayın Bakana bizzat bildiririm. Çün
kü bu çalışmaları yapan komisyonun raportö
rüyüm. 

Ancak, NATO'nun millî menfaatlere ve de
ğişen şartlara göre gözden geçirilmesi, karşı
lıklı vecibelerin Türkiye açısından değerlendi
rilmesi de bu karar cümlesinden idi. 

ittifaklar ne kadar uzun süreli olursa ol
sun, geçicidirler. Millet ve onun menfaatleri 
ise devamlıdır. Şartlar değiştikçe ittifaklar 
gözden geçirilir. Burada ölçü, müttefikler ile 
karşılıklı fedakârlık anlayışı "" içerisinde millî 
menfaatlerimizin korunmasını sağlamak olma
lıdır. 

Bu bakımdan millî ordu konusunu, bir NA
TO meselesi gibi ele almak yanlıştır. NATO'-
da kalmak millî ordu ilkesine aykırı telâkki 
olunamaz. Ancak, NATO Andlaşmasımn millî 
ordu ilkesini zedelediği noktalar törpülenir, 
pürüzleri temizlenir. 

Bu hususları, Hükümetin muhtemel sorula
rına karşı şimdiden cevap olur kanaatiyle be
lirttikten sonra, konuya giriyorum. 

Millî ordu ilkesi, Atatürk'ün temelini sağ-
lamlaştırdığı, sınırlarım çizdiği bir ilkedir. 
Devletin millet temeline oturması gerçek mâ-
nasiyle millî kurtuluş savaşımn bir sonucu
dur. Cumhuriyetin Silâhlı Kuvvetleri bu kay
nakta benliğini bulmaktadır. Bu benliği göl-
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geliyecek eğilim ve gelişmelere karşı hassas bu
lunmak Anayasamızın da bir gereğidir. Bu iti
barla O. H. Pr millî ordu kavramını millet hu
zurunda aydınlığa kavuşturmak istemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu konu, partiler üstü millî bir dâvadır. 

özel bir itina ile değerlendirilmelidir. Bu de
ğerlendirilme yapılırken, evleviyetle şu nokta
lara dikkati çekmek isteriz: 

Türk Ordusunun bütün mensupları, erin
den baş komutanına kadar her ferdi, millî has
letleri en önde gelen İnsilerdir. Ne var ki, fert 
ve toplum olarak, millî ülkelere candan bağ
lı olmak, moral bir durumdur. Milliyetçiliğini 
en üstün derecede gördüğümüz Silâhlı Kuv
vetlerimizin içinde bulunduğu koşullar, yani, 
ıbir de maddi dayanak durumu vardır. Maddi 
dayanak durumu ise, millî ordu kavramının 
tâyininde moral durum kadar rol oynar. 

Asla tartışma konusu olmıyacak ve her han
gi bir demagojiye vesile vermiyecek kadar 
açık olan moral durumu bir kenara koyarak, 
maddi dayanak durumunu tahlile çalışalım: 

Silâhlı Kuvvetlerimiz üzerinde, ne ölçüde 
olursa olsun, yabancı komuta görüntüsü Ana
yasamızla çelişir bir durum arz etmektedir. 
Bu ise millî ordu ilkesine gölge düşürmekte
dir. 

Türkiye Cumhuriyetinin Silâhlı Kuvvetleri, 
kuruluşundan beri bir sınıfın, bir zümrenin de
ğil, milletin ordusudur. Komünist ülkelerde si
lâhlı kuvvetler, proleteryanın ordusudur. Fa
şist ülkelerde ise, kapitalist menfaatler emrin
dedir. Türk Ordusu, tarihî geleneği bakımın
dan bütün milleti, geniş halk kütlelerini tem
sil eder ve gerçek gücünü de bu niteliğinden 
alır. 

Bu tarihî hasleti gölgeliyebilecek bâzı eği
limlerin son yıllardaki belirtileri gözden kaç
mamaktadır. Bunlardan birkaçı: 

— Askerî ortaokulların kapatılması ve Ka
ra Kuvvetleri için bir tek askerî lise bırakıl
ması, 

— imam - hatip okullarında şeriat eğitimin
den geçirilen gençlere, harb okullarının kapı
larını açmak tasavvuru, 

— Ordu Yardımlaşma Kurumunun millî 
olmıyan şirketlerle ortaklıklar kurması, millî 
ordu ilkesini zedelemektedir. 
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Millî ordu, elindeki silahların gerektiğinde 
millî hedefleri elde etmek için kullanabilmesi 
serbestisi içerisinde olan ordudur. Silâhlarını 
şartlı olarak kullanmak, millî ordu ilkesi ile 
bağdaşmaz. (C. H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) Geçmiş yılların kritik anların
da şu veya bu nedenle yapılan statülerin millî 
ordu lehine ıslah edilmesi zamanı gelmiştir. 

Ordumuzun elindeki silâhların ve diğer 
malzemenin şartlı kullanma hükümlerinin mev
cudiyeti, milliyetçiliği tartışılmaz Silâhlı Kuv
vetlerimizi, müşkül durumlara düşürmektedir. 
Yakın yıllardaki bu müşküllerin ne olduğu ve 
ne tesir icra ettiği ortaya çıktığı bir gerçek
tir. 

Millî ordu, millî olan ekonomi ile destekle
nir. Millî ekonomi ise, temelini Atatürk'ün mil
lî iktisat prensibinde bulmalıdır. Ordunun her 
ihtiyacını dış ülkelerden sağlama politikası, 
zamanla millî ordu kavramını da çürütür, ar
kadaşlarım. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşı
lamak için, uzun vâdede ağır sanayi kurulma
sına çalışmak, bu arada klâsik katagorideki 
silâhların en ilerisinde bulunanları da dâhil 
olmak üzere, hedef alarak, gerektiğini tered
dütsüz ve cesaretle yerine getirmeye çalışmak, 
hükümetlerin anagörevlerinden biri olmalıdır. 

Silâhından aracına kadar millî olmıyan, ya
bancı kaynaklara bağlı bir ordu, gayrimillî 
maddi dayanak şartları içerisindedir. 

Millî Harb sanayiini önemle ele almıyan bir 
Hükümet politikası, millî ordunun maddi da
yanak şartlarını yaratma özlemi ve gayreti 
içinde olamaz. 

NATO stratejisi, milletlerarası bir ittifak 
stratejisidir. Kendine özel hedefleri vardır. Bu 
stratejide taahhüdettiğimiz vecibelerimizi el
bette yerine getirmeye çalışacağız. Ancak, bu
nun dışında bir millî stratejimizin olması ve 
bunun uygulama imkânlarının da bulunması 
millî ordunun baş şartıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kabibay, bağlayınız 
lütfen. 

ö. H. P. GRUPU ADINA ORHAN KABt-
BAY (Devamla) — Kuvvetinin büyük kısmını 
ittifak stratejisi hedeflerine tahsis etmiş bir 
ordu, millî strateji hedefleri için yetersiz ka
lır. 
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Sonuç olarak, ordumuz moral açıdan katık
sız millî ordudur. Fakat maddi dayanak şart
ları, millî ordu ilkesini zedeleyici bir istika
mettedir. Milletimizin beka teminatı Silâhlı 
Kuvvetlerimizi, maddi dayanak şartlarının 
gayrimillî baskısından korumak, Türkiye'yi 
idare eden hükümetlerin baş görevi olmalıdır. 

Bu görevi hafife almak, demagojiye sürük-
liyerek anlamamazlıktan gelmek Hükümete kar
şı milletin güvenini sarsacak tesirlere yol aça
caktır. 

İşte arkadaşlarım, millî ordu konusundaki 
O, H. P. nin görüşünü açıklamış bulunuyo
rum. 

Sayın Başkan, bir iki dakika müsaade eder
seniz Sayın Bakanın bir iki vuzuhsuz kalan 
noktasına cevap vereyim. 

Arkadaşlarım, ordumuzun yüksek kuman
danları arasında olabildiğini işaret eden yazı
lar dolayısiyle gerek halk efkârında, gerek or
dunun ast kademelerinde meydana gelen dik
kat ve merakı bugün Sayın Bakan bütün vu
zuhu ile açıklamıştır, .zaten biz de kendisinden 
bunu bekliyorduk, kendisine burada teşekkür 
ederim. 

NATO konusundaki Sayın Bakanın konuş-
mamdaki bir noktayı yanlış anlamasını açık
lamak isterim. Kendileri Kuzey Atlantik And-
laşmasımn 5 nci maddesini okudular. Çok iyi 
bilirler ki, kendileri 1967 Aralık ayında, yeni 
NATO stratejisinin nasıl vaz'edildiğinin kara
rına imza koydular. Zamanımızın darlığı müna
sebetiyle bu konuda geniş açıklamada buluna
mıyorum, fakat gerçek şudur-ki: NATO An
laşmasının 5 nci maddesi ile Amerika'nın em
poze edip kabul edilen yeni, esnek, «Flexible 
resüonse» stratejisi Türkiye'nin tamamen aley
hindedir, Türkiye'yi filiî bir durumun içine 
getirmiştir, kendisi de bunu teyidettiler. «Tür
kiye'nin politik ve taktik hiçbir ikaz imkânı
na sahibolmadığı bir devrede yaşıyoruz. Onun 
için Silâhlı Kuvvetlerimizi en uygun standart
ta tutmak mecburiyetindeyiz imkânlarımız 
nisbetinde, bundan dolayı hazırlıklarımızın 
ileri safhaları bu sebeptendir.» dediler. Şu hal
de Büyük Meclisi haberdar edecek kadar da
hi Sayın Bakanın ve Hükümetin zamanı olmı-
yacaktır. Fiilen Türkiye savaşa girdikten son
ra Büyük Meclis haber alacaktır. Bu bakım

dan NATO'nun yeni stratejisi Sayın Bakanın 
okuduğu Kuzey Atlantik Andlaşmasının 5 nci 
maddesi ile çelişme halindedir. Buna işaret et
mek istedik. 

Zamanın müsaadesi nisbetinde bunu tekrar 
açıklamak fırsatını elbette bulacağız. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu hakkında ge
rekli açıklamalarda bulundum. Gerçekten de 
ordumuzun içinde, espri bakımından; gerçi 205 
sayılı Kanuna göre özerk bir şirket mahiyetin
dedir ; fakat kendisini destekliyen tasarruflar 
ve yönetim kadrosunun içinde ve en üstünde 
bulunan kişiler bakımından ordumuzun bir 
narçası halindedir. Atatürk devrimlerinin or
dusunun bir teşekkülü yabancı şirketlerle or
taklıklar kuramaz. 

Sözlerimi bitirirken, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, sayın bakanın konuşmasında bu-
Tün söz almadığım halde, bir başka müzakere 
vesilesiyle arz ettiğim bâzı mütalâaların grup 
sözcümüzün konuşması ile tezat teşkil ettiği 
^olunda yanlış anlamaya dayanan bir ifadesi 
olmuştur. Bunu açıklamak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, yalnız o kısma 
'lUîîhasır olmak üzere buyurun. 

Zatıâlinizin Bütçe Karma Komisyonundaki 
beyanı ile bugün Grupunuz adına konuşan Sa
yın Süreyya Koç'un beyanı arasında bir tezat 
olduğunu Sayın Bakan beyan buyurdular. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Büt
çenin tümü üzerindeki konuşmamda. 

BAŞKAN — Evet bütçenin tümü üzerinde. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Cari masrafların bütçe
de yüksek tutulduğu konusunda. 

BAŞKAN — Evet, efendim, cari masrafla
rın inikası bakımından. Buyurun. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Ko-
misvonda bu konuda söz almadım çünkü. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın ko
nuşmasında, gerek benim bütçenin tümü üze
rinde yaptığım konuşmayı, gerek Sayın Koç 
arkadaşımızın bugün Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesi vesilesiyle yaptığı konuşmayı, her iki
sini de yanlış değerlendirmiş oldukları sonu
cuna varmış bulunuyorum. Güven Partisinin 
sözcülerinin beyanları arasında, bunlar parti-
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raıizin yerleşmiş, köklü, müzakere ile tesbit 
edilmiş görüşlerini teşkil ettiği için, böyle bir 
çelişme aramak beyhudedir. 

Benim bütçenin tümü üzerinde arz ettiğim 
rakamlar ve reddi mümkün olmıyan, esasen 
reddedilememiş rakamlar şunlardır; resmî ge
rekçede bulunan, Hükümetin imzasını taşıyan 
belgelerde yer almış rakamlardır. Kalkınma 
plânı Türkiye'nin bütçelerinde cari harcama
ların yüzde 8,5 oranında yıldan yıla artabile
ceğini, buna karşılık yatırım harcamalarının 
daha hızlı bir tempoyla artması gerektiğini em
retmiştir. Bu suretle yıldan yıla cari harcama
ların payı büyümesin, bütçeler yıldan yıla da
ha yatırımcı bir hale gelsin, daha yapıcı bir 
hale gelsin, diye bütçede yatırımların payının 
yüzde 10,3 artmasını emretmiştir. Burada dik
kat edilecek husus; cari harcama artışlarının 
biraz daha yavaş, yatırım harcamalar artışının 
biraz daha hızlı olmasıdır. Bu nisbetleri tersi
ne çevirirseniz, bu yılın bütçesi geçen yıldan 
biraz daha az yatırım yapar, toplam içindeki 
oran itibariyle, ertesi yıl bu biraz daha azalır, 
biraz daha azalır, yani yıldan yıla bütçenin 
tümü içinde yatırım oranı azalarak gider. Ya
tırım oranının artarak gitmesi kalkınmayı hız
landırır, yatırım oranının azalarak gitmesi kal
kınmayı yavaşlatır. Bu iktisat ilminin A, B, O, 
si kabilinden basit bir gerçek. Bu A, B, O ka
dar basit gerçeğe dayanarak plân bu esası 
kabul etmiştir. 

Yatırımlar daha hızlı artsın, cari harcama
lar daha yavaş artsın diye bütçe bu gerçeğe 
uygun olarak hazırlanmak gerekir iken, Hülni-
metin getirdiği bütçede, plânın bu sınırları 
tasılmış ve nisbetler tersine çevrilmiştir. Hü
kümetin bütçesindeki yatırımlardaki artış ora
nı plâna göre yüzde 11 olmak gerekir iken 
yüzde 9 dur, cari harcama artış oranı ise yüz
de 8.5 olmak lâzımgelirken daha yüksektir. 
Yüzde 8.5 yerine yüzde 11 cari harcama getir-
missinizdir. Yüzde 11 cari harcama oranını 
Bütçe Komisyonu biraz düşürmüştür, bunu 
şükranla ifade ettim, Bütçe Komisyonuna te
şekkür ettim. Yalnız Bütçe Komisvonunun 
yar>tı#ı indirme yine de bütcevi plândaki sı
nırlar içine sokamamıstır. Bütün tashihlere 
rağmen hâlâ cari harcama artışı plânda öngö
rülen yüzde 8,5 un üzerindedir. 

Benim söylediklerim bunlardır. Buna ce-
vabolarak, cari harcama ve yatırım kavramını 
karıştırmak suretiyle «Köy okulları, yapıyo
ruz, köy yolları yapıyoruz» dendi. Sayın Ma
liye Bakanına, «Bunlar yatırım harcamasıdır, 
bunların daha çok artmasını istiyoruz, cari har
camaya misal olarak bize yatırım harcaması 
göstermeyin» dedik. 

Şimdi değerli bakan arkadaşımız Süreyya 
Koç arkadaşımızın beyanlarından ne mâna çı-
kardılarsa, sanki arkadaşımız, «Cari harcama
lar artsın» demiş gibi bir tezattan bahsediyor
lar. Koç arkadaşımın konuşması burada. Sürey
ya Koç arkadaşım cari harcamaların oranı, ya
tırım harcamalarının oranı üzerinde tek kelim© 
ile söylememiştir ki, bir tezat olsun. Bu oran
dan bahsetmemiştir. Bir oran vermiştir, fakat 

bu oran millî savunma ödeneklerinin bütçenin 
tümü üzerindeki toplam oranıdır. Yani yatı
rım harcamalarının ve cari harcamaların hep
sini birden yekûn ederek, bütçenin tümü üze
rinde 1923 te yüzde kırk küsur iken, zamanla 
çeşitli oranlar takibetmiştir ve bu yıl yüzde 
17,44 tür, demiştir. Bu yüzde 17,44 cari harca
maların oranı değildir. Bu eksiktir, fazladır 
diye bir mütalâa söylememiştir. Bir vakıayı 
tesbit etmiştir; yatırım ve cari harcamaları be
raber zikrederek. 

Saniyen çok haklı bir temennide bulunmuş
tur. Sayın Bakanın dikkatinden kaçmış oldu
ğu için arz edeyim: «Yatırım ve cari harcama 
kavramlarının sınırlan ve bütçe formülleri 
gerçekçi bir görüşle ve yeni ölçülerle tekrar 
tesbit edilmelidir» demiştir ve bunu söylemek
le de bugünkü haliyle Millî Savunma bütçele
rimiz içinde neyin yatıran harcaması, neyin 
cari harcama olduğunun zaten yeteri kadar 
belirli olmadığını, sınırların ve formüllerin 
daha vuzuha kavuşturulması suretiyle, bütçe 
formüllerinin daha açık yazılması suretiyle 
yatırım harcamaları ve cari harcama kavram
larının vuzuha kavuşturulmasını istemiştir. Bu 
sözler bizim konuşmamızın istikametinde söz
lerdir. 

Savın Koc arkadaşımın erat adedi ile ilgili 
olarak incelenmesi ricasivle ve katî bir teklif 
majhivetinde olmadan öne sürdüğü üc alterna
tifin incelenmesi arzusu ise, cari harcamaları 
indirici istikamettedir. Koç arkadaşımın yerli 
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ve millî harb sanayiinin kurulması yolunda
ki dilekleri ise, yatırım harcamalarının artırıl
ması yolundadır. Arkadaşımın Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesi ile ilgili bütün beyanları ya
tırım harcamalarını millî savunma masrafları 
içerisinde biraz daha artırmak, cari harcama
ları biraz daha indirmek maksadına matuf
tur. 

Konuşmanın başından sonuna kadar Millî 
Savunma harcamaları içinde sanayi kurmaya 
matuf millî ordunun millî ekonomik köklerini, 
silâh, araç ihtiyacını, gereç ihtiyacını karşıla
ma hedefinin dışında bir hedef yoktur. O hal
de Sayın Bakandan bir ricam olacak; millî 
savunma hizmetleri gilbi Güven Partisinin her 
hangi bir parti polemiği yoluna sapmadan, ta-
mamiyle millî düşüncelerle bu kürsüye getir
miş olduğu bir dâvada dahi bir parti polemiği 
yapmak hevesine kapılmasınlar. Millî savunma 
hizmetleri kadar önemli hizmetleri parti müna
kaşası ve kürsü nüktesi yapma vesilesi sayma
sınlar. Böyle heveslerin tatmini için daha mü
sait zemin ve zaman bulunur. Bunu arz etmek 
istedim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Mil
lî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde görüş
melerin yeterli görüldüğüne dair bir önerge 
gelmiştir, önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi 
münasebetiyle yapılan müzakerelerin kifayetine 
karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Bolu 
Nihat Bayramoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Verilmiş bulunan sorular Bakanlığa intikal 
ettirilecektir; yazılı olarak Sayın Bakan tara
fından cevaplandırılacaktır. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

A — MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(A/l) Cari harcamalar 

3ölüm Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 957 400 906 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 688 378 754 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 16 116 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 771 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 64 220 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17.000 Savunma enfranstrüktür hiz
metleri 443 950 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 3 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 92 882 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 30 166 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 41 078 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 1 776 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

36.000 Borç ödemeleri 17 972 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Parti temsilcilerinin, sanlı ve kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine Millet Meclisinin gü
ven ve haşarı dileklerinin iletilmesine dair öner
gesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Baş
kanlığa bir önerge verilmiştir. Önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin müza

kere ve Yüce Meclisçe kabul buyurulduğu yük
sek malûmlarıdır. Bu vesile ile şanlı ve kahra
man Türk Silâhlı Kuvvetlerimize parti meclis 
gruplarımızın güvenini ve mevdu vazifeleri en 
başarılı bir şekilde ifa edeceği inancımızı, bütr 
çelerinin hayırlı ve uğurlu olması temennileri
mizle duyurulmasına delâlet buyurulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına 
Başkanvekili 

Etem Klıçoğlu 
Giresun 

G. P. Grupu adına 
Başkanvekili 

Hilmi İncesulu 
Çorum 

C. H, P. Grupu adına 
Başkanvekili 
Nihat Erim 

Kocaeli 

M. P. Grupu adına 
Hüseyin Ataman 

İstanbul 

Y. T. P, Grupu adına 
Başkanvekili 
Nihat Diler 

Erzurum 

(Alkışlar) 

BAŞKAN —•> Bütçesi Meclisimizce kabul 
edilmiş bulunan Millî Savunma Bakanlığının ve 
şerefli Türk Ordusunun vatan sınırlarında şu 
anda nöbet bekliyen erinden orgeneraline ka
dar bütün efradına Millet Meclisinin şükranla
rının bildirilmesini temenni eden işbu önerge 
Başkanlıkça muameleye konacaktır. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, bizim Grupumuzun da temennileri
nin ilâve edilmesini rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Peki efendim, onu da ilhak ede
riz. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçe, vatan müda
faasında her zaman için şerefle yerine işgal eden 
ordu* mensuplarına hayırlı, uğurlu olsun. ' 

Bütçenin tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B — İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi : 
b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Şimdi, İçişleri Bakanlığı Bütçe
si üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde 
konuşmak için şimdiye kadar isim yazdırmış 
olan arkadaşlanmı okuyorum : Türkiye İşçi 
Partisi Grupu birinci sırayı işgal etmekte. Şim
diye kadar sözcü ismi verilmemiş. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Çaşkan, Yunus Koçak konuşacaklar. 

BAŞKAN — Yunus Koçak, peki efendim. 
Güven Partisi Grupu adına Ekmel Çetiner, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, Şevket 
Asbuzoğlu, Yeni Türkiye Partisi Grupu adına 
Raif Aybar, Millet Partisi Grupu adına Faruk 
Önder, Adalet Partisi Grupu adına Kadri Ero-
ğan. 

Buyurun Sayın Yunus Koçak. Saat 16,30. 
T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye İşçi Partisi Grupunun İçişleri Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde görüşlerini arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 
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Sayın milletvekilleri; Anayasamız Türkiye 
Cumhuriyetinin insan haklarına bağlı millî de
mokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti oldu
ğunu tesbit etmiştir. Temel haklar ve ödevler 
bölümünde 10 ncu maddesinde temel haklar ni
teliğini, temel kavramlardan nelerin anlaşılması 
gerektiğini ve Devletin temel hakları korumak 
için bunlan sınırlıyan bütün engelleri kaldırmak 
gerektiğini açıkça belirtmiştir. Buna rağmen 
A. P. iktidarı kendisine politik amaç olarak bu 
temel hakları ortadan kaldırmak şıkkını seçmiş 
bulunmaktadır. Oysa, Anayasamız bu temel hak
ların ancak özüne dokunmıyan kanunlarla sınır
lanabileceğini bir istisna olarak 11 nci madde
sinde belirtmiş bulunmaktadır. 

Anayasamız yine 12 nci maddesinde «hiçbir 
kişiye, aileye, zümreye imtiyaz tanınamaz» pren
sibini koyduğu halde bütün devlet güçleri, özel
likle A. P. nin bir milis teşkilâtı olarak kendi 
emrinde organize ettiği toplum polisi zengin 
sınıfın, sömürücü sınıfın, toprak ağalarının ve 
onların bilmeden veya ufak tefek menfaatler 
karşılığında fedailiğini yapan birtakım şuursuz 
kişilerin imtiyazlarını ve kanun üstü kalmaları
nı korumak için Anayasanın 119 ncu maddesine 
aykırı olarak: her türlü taraf tutucu aşırı müsa
mahalarla çiğnemektedir. 

Yine Anayasamız 2 nci bölümünde Türk va
tandaşının yaşama, maddi ve mânevi varlığını 
geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahibol-
duğunu açıklar. Kimseye eziyet ve işkence ya-
pılamıyacağmı, insan haysiyetiyle bağdaşamı-
yan ceza konulamıyacağını yazar. Şüphe
siz insan haysiyetiyle bağdaşmıyan ceza 
kavramından ilk akla gelen husus, Tür
kiye'de bugüne kadar yerleşen halka karşı idare 
zihniyetinin geleneklerine göre karakollarda va
tandaşlara karşı reva görülen insan haysiyetini 
tahribedici polis dayağından ve sanıklara polis 
ve jandarma karakollarında yapılan işkenceler
den bahsetmek gereklidir. Buna rağmen biz 13 -
14 Şubat günlerinde Ereğli'de cereyan eden İçiş
leri Bakanına ve onun yakınlarına güvenerek 
emniyet mensuplarının yaptıkları cinayetlerden 
ve halkın bu cinayetlere karşı giriştiği ve Dev
let nüfuzunu sarsan saldırılarından işin adliye
ye intikal etmiş olması dolayısiyle uzun boylu 
bahsetmek istemiyoruz. Yalnız bu misal ve şo
för Ömer Cansu'nun ağzından burnundan ve 
kulaklarından kan fışkırıncaya kadar karakolda 

insafsızca dövülmesi olayı ve iki vatandaşın 
öldürülmesi ve beş kişinin yaralanması olayı ve 
buna benzer pekçok olaylar Anayasanın 12 nci 
maddesine göre yasak olan eziyet ve işkence
nin en insafsız ölçüler'e ve siyasi amaçlar gü
dülerek Türk vatandaşlarına reva görüldüğü
nü gösterir. 

Yeni Anayasanın 19 ncu maddesi gereğince 
lâik ve sosyal Devlet ilkesine aykırı ve her 
ne suretle olursa Devlet düzenini din kuralla
rına uydurmaya çalışanlar, yani kutsal dinimizi 
şahsi veya siyasi çıkarları için kullanan der
nek ve siyasi partilerin Anayasa Mahkeme
since temelli kapatılacağı Anayasanın 19 ncu 
maddesinde yazılı olduğu halde, genellikle 
Devlet güçleri yetkilerini kullanan, özellikb 
toplum polisinin bu sözde dinci görünen top
luluklar her zaman işbirliği halinde olduğu ve 
bu topluluklar Konya'da olduğu gibi, kuvvetli 
oldukları zaman bunların tecavüz ve tahripleri
ne seyirci kalındığı, bunlar zayıf düştüğü za
man toplum polisinin bunları her tülü kaba 
kuvvet kullanarak cansiparane gayretlerle, 
Ankara'da Fen Fakültesinde cereyan eden 
olaylarda olduğu gibi koruduğu pekçok ör
neği olan davranışlardır. 

Yine Anayasamız 20 nci maddesinde her
kesin düşünce ve kanaat hürriyetine sahibol-
duğunu ve bu düşünce ve.kanaatlerini söz yazı, 
resim ve sair yollarla toplu ve dağınık ola
rak yayabileceğini tesbit etmiş olduğu halde, 
içişleri Bakanlığının bütün toplum olayların
da bu ilkeye gayet açıkça karşı çktığı, söz, 
düşünce, kanaat özgürlüğünden dolayı va
tandaşları bizzat veya dolaylı yollardan kah
retmek için her türlü açık, , gizli tertiplere 
giriştiği pekçok toplum olaylarında ve mahke
me kararlannda sabit olmuş bulunmaktadır. 

Yine Anayasamız sosyal haklar ve ödevler 
bölümünde ailenin Türk toplumunun temeli ol
duğunu, miras hakkını tanıdığını ve bütün va
tandaşların Devletten insanca yasamalarını 
sağlamak üzere geçim imkânları istemek vo 
bunları Devletin sağlamak görevi olduğu hal
de, toprak istiyen köylü Hükümetle toprak 
ağasının işbirliği yapması karşısında adaletli 
ve yarattığı değere göre ücret istiyen işçi, top
rak ağasının muhafazasını hakkı olmıyan top
raklar üzerinde gayrimeşru menfaatlerini koru
yan Devlet güçleri gibi adalete göre patrondan 
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ücretini almak için mücadeleye girişen işçilere 
de İçişleri Bakanının emrinde kullanılan toplum 
polisi, kuruluş amaçlarına ve Anayasa ilkele
rine karşı açıkça vaziyet alarak, işçilere karşı 
patronların özel muhafızları gibi hareket et
mekten çekinmemektedirler ve böylece toplum 
polisiyle aydın kişiler, öğretmenler, öğrenciler 
İçişleri Bakanlığının uyguladığı bu sakat me
tot yüzünden her gün biraz daha fazla karşı 
karşıya cepheler haline gelmektedirler. Oysıi 
654 sayılı Toplum Zabıtası Teşkiline dair Ka
nunun 1 nci maddesinde toplum polisinin göre
vinin Cumhuriyet, hürriyet düzenini demokra
tik usullerle korumak olduğu yazılı olduğu 
halde, bağımsızlık yürüyüşü yapan Teknik 
Üniversite öğrencilerine karşı zalimce emelleri
ni tahakkuk ettirebilmek için sabahın 4 ünde 
351 sayılı Kanuna göre üniversite yurtları üni
versitenin bir parçası olduğu halde, toplum za
bıtası girmiş ve bir öğrencinin ölümüne, bâzı 
öğrencilerin ağır şekilde yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. 

Muhterem arkadaşlar, yine buna benzer 
olaylar, yani Türkiye'nin bağımsızlığından ya
na, Anayasadan yana, Anayasanın, emrettiği 
sosyal reformlardan yana olan gençlik kuru
luşlarının, aydınların yaptığı her türlü hare
ketler toplum zabıtasmca ve verilen, verildiği 
anlaşılan kesin emirlerle kıyasıya, insafsızca 
ve hiçbir ölçü gösterilmeden bütün insanî öl 
çüler dışına çıkılarak ezilmekte olduğu bu genç
lerin ve meşru haklarını kullanmaktan bu zu
lümlerle, bu tertiplerle alıkonulmak; istendiği 
bilhassa bugünlerin apaçık ortaya koyduğu 
vakıalardır. 

» 
Muhterem arkadaşlar, bizim Anayasamız 

iktidar partilerinin ve bütün hükümetlerin 
hangi prensiplerine göre hareket etmesi la-
zımgeldiğini, hangi prensipleri uygulamaya ça
lışması lâzımgeldiğini ve hangi prensipleri! 
gerçekleşmesini önlemesi lâzımgeldiğini apaçık 
yazmış bulunmaktadır. 

Anayasamız Türkiye'de üstelik diğer mem
leketlerde olan karışıklıklar meydana gelme
sin diye Anayasanın üstünlüğü prensibini de 
açıkça vaz'etmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
«Filân kanun böyle yazıyor, filân kanun şöyle 
yazıyor» gibi mülâhazalar karşısında yetkili
lerin ilk başvuracakları metin, arıyacakları 
hareket ilkesi Anayasanın prensipleri olma s 

gerekirken, bugüne kadar yapılan muameleler 
ve takibedilen yol Anayasa prensiplerini hâ 
kim kılmak değil, bilâkis Anayasa prensiplerini 
ortadan kaldırmak ve kâğıt üzerinde yazılı 
hiçbir işe yaramaz tarihî metinler haline ge
tirmek yolunda devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, ikti
dar partisinin temel ittihaz ettiği politikayı 
emniyet kuvvetiyle, jandarma kuvvetiyle ve 
idare âmirlerinin nüfuzu ile yurt ölçüsünde 
yaymakla görevli olan içişleri Bakanlığı Teş
kilâtı Anayasa ilkelerini hâkim kılmak değil, 
Anayasa ilkelerini tesirsiz hale getirmek için 
ve Türkiye'de geriye dönücü özlemleri canlan
dırmak için her türlü tertiplere karışmaktan 
geri durmamaktadır. Yani Anayasa ne yap di
yorsa onu yapmamaya, ne yapma diyorsa onu 
yapmaya çalışmaktadır, işte arkadaşlar, ten-
kidlerimizde İçişleri Bakanlığının Bütçesi ba
his konusu olurken bu ölçüler de elbette ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, içişleri Bakanlığı, 
uygulamalarında vatandaşın fikir özgürlüğüne 
riayet etmez, içişleri Bakanlığı, Anayasanın 
56 ncı maddesine göre bütün siyasi partilerin 
eşitliğine riayet etmez, içişleri Bakanlığı, va
tandaşların Anayasa hükümleri gereği olan 
toprak reformu yapması isteğini kuvvetle ez
meye çalışır, içişleri Bakanlığı, öğrencilerin 
kanunlar dairesinde izin alıp yaptığı yürüyüş
leri birtakım şuursuz, bilinçsiz insanların, alet 
olarak kullanılan birtakım insanların kaba kuv
vet kullanarak, sopa, bıçak, tabanca kullana
rak ezmelerini önlemeye mâni olmaz. Aynı İç
işleri Bakanlığı, hiç gerekmediği halde gece 
yarısı yurtlarında uyuyan talebelerin yurtları
na hücum eder ve o talebeleri öldürmekten çe
kinmez. Arkadaşlar, bütün bunlar tezatlardır. 
Öyle tezatlardır ki bunlar, bu tezatların gös
terdiği, ispat ettiği tek şey Hükümetin ve 
İçişleri Bakanlığının Anayasaya karşı bir tu
tumu inatla ve sebatla yürütmek istemesidir. 

Muhterem arkadaşlar, size bir ufak metin 
okuyacağım. 

14 iŞıübat 1969, Milliyet : (Katkısız bir vaka. 
Yirmibir yaşlarında bir gençti. Gözlerinin içi 
kıpkırmızıydı. Sağ eliyle devamlı olarak sol 
gözünü oğuşturuyordu. Bir ayağını sürükleye 
sürükleye masama yaklaşmış ve gözlerini göz-
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lerimin içine dikip öyle kalmıştı. «Buyurun» 
dedim. «Bir derdiniz mi var?» Sesi inler gi
biydi. «Bana ancak siz yardım edebilirsiniz.» 
Oturması için bir sandalya çekip sordum : 
«Hasta mısınız?» «Iıh» dedi, «Dayak yedim.» 
Hayretle suratına baktım. «Kimden yediniz?» 
Cevap verememişti. Hınzırca bir hıçkırık boğa
zına takılmış ve göz pınarlarında iki parlak 
nokta peyda olmuştu, konuşamıyordu. «üzül
meyin» dedim, «Biraz açılın, sonra anlatırsı
nız. Hem dağbaşmda değiliz ya, suçlu belli 
ise elbette yakasına yapışırız. Tanıyor musu
nuz döveni?» Başını aşağı yukarı oynatıp 
doğrulamıştı. «Peki kim?» «Toplum polisi.» 
Bakıştık. «Yoksa» dedim, «Siz de protestocu
lardan mısınız?» «Hayır» dedi ve buruşuk men
dili ile gözlerini sile sile anlattı : «21,15 sean
sında sinemaya gitmiş, 4,30 da çıkmıştım, sa
at 5,30 da Beşiktaş'ta nişanlımla buluşacak yi
ne sinemaya gidecektik, İstiklâl caddesinden 
Taksim'e doğru çıkarken meydanda patlama
lar duydum, baktım halk Taksim gerisinde, 
Elmadağ'a doğru kaçışıyordu, arkasından da 
ellerinde coplarla toplum polisi. Sahnenin deh
şetini anlatamam sizlere, canını kurtarmak için 
sağa sola koşuşanların peşine düşen polis ka
dın, erkek, genç, ihtiyar bakmadan herkese tek
me, sille, tokat, cop girişiyordu, hattâ hızını 
alamıyanlar meydanda rastladıkları otobüsler 
içine dalıp yolculara da ufak tertip bir cop 
ziyafeti çekiyorlardı.» ) (A. P. sıralarından 
«İmza?» sesleri) Kemal Bisalman. 

Muhterem arkadaşlar, gerektiği zamanda 
İstanbul'da gençlere bu kadar zalimane saldı
ran toplum polisi, Konya'da vilâyetin gözleri 
önünde, emniyetin gözleri önünde üç saat 
müddetle birtakım teşekküller, birtakım der
nekleri basacaklarını, birtakım partileri yıka
caklarını ve birtakım insanları öldüreceklerini 
açıkça beyan ederek ve herkesçe bilindiği hal
de toplanmışlar ve bu toplantılara emniyet kuv
vetleri bigâne kalmıştır. Yedi saat müddetle 
Konya'yı yerinden sarsan olaylar cereyan et
miştir. Mahkeme kararında aynen durum böyle 
tesbit edilmiştir ve polis hiçbir müdahalede bu
lunmamıştır, savcıların tanıyıp celbettiği bâzı 
kimseler dışında sanık yakalamak da mümkün 
olmamıştır. Görülüyor ki, toplum polisi, de
mokratik metotlarla toplum olaylarını yatıştır
makla görevli olduğu kanunda yazan toplum 

polisi açıkça taraf tutmaktadır, açıkça bir 
partinin milis kuvveti gibi hareket etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, yine toplum polisi ve 
emniyet kuvvetleri, bizim değil kanunun müda
fii olacak toplum polisi, bizim müdafiimiz ol
sun demiyoruz, kanunun müdafii olsun. Yine 
polis seçim zamanlarında seçimin adaletini ve 
eşitliğini ihlâl edecek şekilde A. P. lilerin ve 
partizanlarının, siyasi parti toplantılarına vâki 
saldırılarına seyirci kalmış, hattâ zaman zaman 
aşırı müsamahasiyle onların bu taşkınlıklarını 
teşvik eder bir durum takınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Koçak bir dakikanız 
var. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, size İstanbul'da dün cereyan eden 
olaylardan yine bahsetmek istiyorum. 

Elimizde iktidar partisine yakınlığiyle belli 
olan bir gazete var, Günaydın Gazetesi (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) vc% yine şunu söyliye-
yim, olayların olacağını yani üniversite genç
lerinin kanun dairesinde aldıkları izne göre 
yaptıkları yürüyüşleri birtakım kuruluşlann 
baltalamak için hazırlık yaptıklarını ve bunla
rın tabanca, bıçakla, sopa ile hazırlandıklarını 
ce cinayetler olacağını Cumhuriyet Gazetesi İs
tanbul Valisine ihbar ediyor. İstanbul Valisi; 
«Merak etmeyin, her şey sağlanmıştır, hiçbir 
şey olamaz.» diyor. Arkadaşlar aylardan beri 
camilerde yapılan ve camilere sokulan politika
nın sonucu olarak toplu namazların, öldürün, 
vurun yolundaki basın haberlerinin, batın tah
riklerinin ve teşviklerinin sonucu olarak mem
lekette bağımsızlıktan yana, halktan yana, top
rak reformundan yana olan gençlerin yaptıkla
rı bu toplantılar, hem de valiye haber verildi
ği halde, toplum polisinin zaman zaman seyir
ci, zaman zaman sözde müdahaleci fakat çoğu 
zaman ilgisiz nazarları altında gençlerin bı
çaklanmasına, öldürülmesine meydan vermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Koçak vaktiniz hitama 
erdi efendim. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) Şurada bir re
sim var... 

BAŞKAN — Zatıâlinize hitabettim, .vakti
niz hitama erdi. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Bir dakika 
müsaade edin, bağlıyacağım Sayın Başkan. ( 

BAŞKAN — Bağlayın. 

435 — 



M. Meclisi B : 54 17 . 2 . 1969 O : 2 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Şurada bir I 
resim var. Bir genç yere düşmüş, polis seyret
mekte ve düşen gence arkadan birisi copla ve 
birisi bıçakla vurmaktadır. Arkadaşlar, bu şe
kilde bir idare ile, bu şekilde bir .asayhlo mem
lekette huzuru sağlamak mümkün değildir, 
ama amaç huzuru bozmakta, ama amaç memle
keti karıştırmaksa... (G. P. sıralarından bir 
ses : «Sizin yaptığınız gibi.») Bu, bol bol ve 
rahatça ve metotla yapılmaktadır. 

Hepinize saygılar sunarım ve Bakanlık Büt
çesinin hayırlı olmasını dilerim; (T. I. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın JHk-
mel Çetiner, buyurunuz efendim. 

Saat 16,51 
G. P. GRUPU ADINA EKMEL ŞETİHEE 

(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; G. P. Millet Meclisi Grupunun görüşle
rini arz edeceğim. 

içişleri Bakanlığı, iç güvenlik, nüfus işleri, 
mahallî idareler ve idare âmirlerinin vazife ve 
yetkileri itibariyle de illerde bütün bakanlık
lar hizmetlerinin koordine edilmesiyle alâkalı 
bulunması sebebiyle memleketin iç idaresinde 
önemli vazifeleri olan bir bakanlıktır. Son yıl
larda kalkınma plânları, icra programları ile 
illerde idare âmirlerine yeni görevler de tah
mil edilmiş olması dolayısiyle, bu bakanlığın 
iç idaredeki önemi daha da artmıştır. 

Böyle olduğu halde, bakanlığın merkez ve 
iller teşkilâtı, mahallî idareler hâlâ 20 - 30 se
ne evvelki kanunlarla idare edilegelmektedir. 

idarede yapılması gereken reform, dolayı
siyle değişmiş şartlara göre müessiriyetini kay
betmiş veya artık mevcut .ihtiyaçları karşılaya
mayan kanunların yerlerine yenilerinin ikame 
edilmesi hususunda, geçen senelerde Bütçe Ko
misyonunda ve Yüce Meclislerde tenkidler ve 
temenniler izah edilmiş ve bunlara karşılık 
Sayın Baban da vaitlerde bulunagelimiştlr. Bu 
lüzum, kalkınma plânlarında da öngörülmüş- j 
tür. Filhakika, kalkınma plânları yıllık uygu
lama programları; ı 

«Bakanlığın yeniden düzenleneceği ve mev-
zuatın hazırlanacağı,» \ 

«Mahallî'idarelerin iç bünyelerini, görevbri- 1 
ni düzenliyecek tasarıların hazırlanacağı», ! 

«Mahallî idarelerin gerekli kaynaklarla j 
teçhiz edileceği», | 

Esaslarını ihtiva etmekte, hattâ «Plânın eko
nomik ve sosyal hedeflerine ulaşamamasının 
ss-beplsri arasında, yeniden düzenleme tedbir
lerinin gerçekleş l'irilmemiş olmasının başta gel
diği ve bu işlerin ağır yürüdüğü'de belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

Hükümet programında da aynı lüzum açık
lanmış ve bunların kısa zasanda tahakkuk et
tirileceği ifade edilmiştir. 

Sayın Bakan da, gecen seneler bütçelerinin 
Bütçe Komisyonunda ve Yüce Meclislerde mü
zakereleri sırasında bu gibi kanım tasarılarının 
o seneler içinde, hem de 1087 bütçesinin müza
keresinde (Ocak ayı sonu) ve 1960 bütçesi
nin müzakeresinde (Mayıs ayında) gibi tarih
ler vermek suretiyle Meclislere sevk edilecek
lerini vaad ve beyan buyurmuşlardı. 

Bütün bunlara rağmen; îl İdaresi Kanunu, 
Belediye Kanunu, il özel idareler Kanunu, Köy 
Kanunu, Mahallî idareler iktisadi Müesseseleri 
ve Teşebbüsleri Kanunu, Bakanlık Teşkilât Ka
nunu, Alt idari Mahkemeler Kanunu gibi yeni
den düzenleme kanun tasarılarının hiç birisi 
henüz Meclislere sunulmuş değildir. 

Yine, değişen şartlara ve ihtiyaçlara uymı-
yan Csm-i ianat Nizamnamesi, Protokol Nizam
namesi ve bilhaıssa memleketin bugün içinde bu
lunduğu şartlar itibariyle önemi daha çok art
mış olan Cemiyetler Kanunu da tahakkuk etti
rilmemiş vai elerdendir. 

Vatandaşları yakından ilgilendiren mevzu
lardan birisi olan Nüfus Kanunu Meclis gün
demindedir. Hiç olmazsa bu mühim kanunun 
bu yıl çıkarılmasını Güven Partisi grupu ola
rak temenni ediyoruz. 

Bu arada ifade etmek isteriz ki; nüfus kü
tüklerinin yenilenmesine ve modern idare ile 
alâkalı eserlere, tercümelere önem verilmiş ol
masını, yapılması gerekli bir hizmet ve iyi bir 
tutum olarak kabul etmekteyiz. 

Gecen sene Sayın Bakanın kalifiye eleman 
yîthtlnimosiyle ilgili beyanlarını ümit verici 
bulmuştuk, çünkü büyük bir ihtiyaca temas et
mek Leydi Sayın Balkan bu beyanlarında ay
nen ; 

« teşkilâtımızın birçok kademelerine ka
lifiye eleman yoktur, iyi mevzuat çıkmış, fakat 
kalifiye eleman yoksa hiçbir şey ifade etmez. 
Bu düşünceden hareket ederek evvelâ mahallî 
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idareler için eleman yetiştirecek bir okul ac
ımak istiyoruz. Ayrıca teşkilâtın diğer kademe
lerine yeterli miktarda kalifiye eleman bul
manın yollarını arayacğız» demişlerdi. 

Acaiba bu hususlarda neler yapılmış ve ne
ticeler alınmıştır? Bilgi, lûtf edilirse müteşekkir 
kalacağım. 

idare amirliği; büyük fedakârlık, feragat 
istiyen, günün her saatinde görevli ve uhdele
rinde Devlet ve Hükümet temsilciliği bulunan 
bir meslektir. 

Sayın bir milletvekili arkadaşımızın teklifi 
üzerine (Mülkî tazminat) mevzuunun halledil
miş olması çok isabetli ve memnuniyet verici 
olmuştur. Tahrirat katipleri ve nüfus teşkilâtı 
personeline de tazminat verilmesi hakkında Gü
ven Partisi Grupuna mensup sayın arkadaş
larımız tarafından verilmiş ve halen ihtisas 
komisyonlarında bulnan kanun teklifleri var
dır ki, bunların da biran evvel çıkarılmalarını 
Güven Partisi olarak zaruri görmekte ve inan
maktayız. 

idare âmirlerinin tarafsız hareket etmeleri, 
daha doğrusu hareket edebilmeleri önemli bir 
mevzudur, özellikle çok partili bir düşene gi
rildikten sonra bugüne kadar olan müşahadelcr 
ve tecrübeler göstermiştir ki, partilerden ve 
daha çok partilerin teşkilât kademelerinden 
gelen ve bazan şahsi çıkarlarla ilgili istekler, 
baskılar idare âmirlerini huzursuz kılmakta 
ve bunları kanunî veya teknik sebeplerle kar-
şılayamamalan en azından kendilerinin başka 
bir yere veya göreve nakledilmelerine sebe'bola-
gelmiştir. 

Hiçbir devirde hiçbir iktidara partizanlık 
fayda ve hayır getirmemiştir. Partizanlığın 
ve zararlarının ve partizanlık münakaşala
rının izalesi de ancak idarede tarafsızlığın sağ-
lanrnasiyle mümkün olabilir, idarenin tarafsız
lığa kavuşturulması bugünkü iktidarın Hü
kümet Programında da yer almıştır. Filhakika, 
Hükümet programında; «idarenin tarafsızlığı 
hususndaki inancı, vatandaşlar ve Devlet ma
murları indinde tartışılmasına imkân olmıyan 
bir kanaat halinde yerleştirmek daima titizlik
le göz önünde bulunduracağımız bir husus ola
caktır» şeklinde kesin bir ifade mevcuttur. 

Bununla. beraber yine de ve hattâ araların
da iktidar mensupları da bulnan vatandaşlar, 

memurlar ve partiler arasında partizanlık tar
tışmaları olmaktdır ve keza yine de vatandaş
lar partizanlıktan şikâyet etmektedirler. 

Şahsi beyanlar ve şahısların verdikleri temi
nat ile idarenin tarafsızlığını sağlamaya ve 
idari mekanizmanın politik ve şahsi baskılar
dan kurtarılmasına imkan yoktur. Bunun için 
idarenin icap ve nitelikleriyle de telif edile
bilecek bir sistemin bulunması mümkündür ve 
bu memleket için de büyük faydalar sağlaya
caktır. 

Bir vali tâyin edildiği ili ve o ilin özellikle
rini lâyıkıyle ancak 5 - 6 ayda anlıyabilir ve 
öğrenebilir. Çalışma programının hazırlaması 
ve tatbik edebilmesi de zaman ister, üç sene 
içinde 3 - 4 valinin değiştirildiği iller olmuştur 
ki, valilerin sık sık değiştirilmelerinin zararlı 
olduğu kanaatindeyiz. 

Merkez valiliği gün geçtikçe üzerinde daha 
çok durulması gereken bir problem halini al
mıştır. Halen 32 merkez valisi vardır. Bunlar 
yetişmiş meslek mensuplarıdır ve bir vazifeleri 
olmayıp âtıl durumdadırlar. 

Merkez valiliğine ihtiyacolup olmadığı, var
sa nedenleri ve merkez valiliğ ile mevcut mer
kez valileri hakkında Bakanlık acaba ne dü
şünmektedir? 

Valilik ihtisas ve tecrübeye ihtiyaç göste
ren bir görevdir. Son yıllarda valilerin dâhili
ye memurları arasından seçilmeleri isabetlidir. 
Esasen kaymakamlık, vali muavinliği için 
meslekî şartların aranması mecburiyetine mu
kabil, valiler için hiçbir şartın aranmıya-
cağma dair mevcut kanun hükmünden seçil
meleri artık kanunen teyidedilmelidir ve böyle 
olması idarecilik meslekine rağbeti de artıra
caktır. 

Son yıllarda bucak müdürlüğü müessesesi 
fonksiyonunu kaybetmiştir. Fakat bu., müessese
nin değişen şartlara uydurulmasından ileri gel
miştir. Köylerimizin dağınık, ilçelere uzak 
oluşu ve yolların hâlâ güçlük arz etmesi gibi 
memleket şartlarının, köylere yakın bir idari 
kademeyi, murakabe merciine, Hükümeti ve 
Devlet otoritesini temsil eden bir makama ihti
yaç gösterdiği kanaatindeyiz. Aksi takdirde il
çelerin adedini çok artırmak gerekir. Ancak 
bucak müdürlerinin yetiştirilmeleri, görev ve 
yet/idleri bugünkü ihtiyaç ve şartlara uydurul-
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malı ve bucaklar da köylülerimizi en çok ilgi
lendiren dairelerle teşkilatlandırılmalıdır. Gü
ven Partisi olarak, meselâ köylü vatandaşı bir 
tapu, bir nüfus işi, hastasını muayene ettir
mek ve bir sulh dâvası için, uzak mesafelere 
gitmeye mecbur bırakmıyacak bucak teşkilâtı
nın köylümüze büyük bir hizmet olacağı kanaa
tindeyiz. 

Yeni Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 
ile şehir ve kasabalarda, bekçilerin ücretleri 
ve sair masrafları Devlet tarafından ödenme
ye başlanmıştır. Esasen, emniyet ve asayişi sağ
lamak Devletin görevidir. Bunlara mukabil 
köylerdeki bekçilerin ücret ve sair masrafları 
ise, köylü vatandaşlar tarafından karşılanmak
ta devam etmektedir. Bu durum âdil değildir 
ve yersiz bir ayrılık yaratmıştır. Bu ayrılığın 
kaldırılmasını temenni ediyoruz. 

Vatandaşın can ve mal emniyetini, yurdun 
iç güvenliğini korumak, Devletin ilk görevidir. 
Hükümet programında da bu, önemle belirtil
miş ve «Bu konuda bütün tedbirlerin alınaca
ğı» açıklanmıştır. 

Bu mevzuda içişleri Bakanlığının, zabıta
nın asıl görevi önceden alınacak, tedbirlerle 
hâdiseleri vukuundan evvel önlemek, yani (is
tihbarat) ve (önleyici zabıta) görevidir. Ba
kanlık bunu yapabildiği derecede asıl görevini 
başarmış olur. 

İdare ve zabıta meslekinde bulunanlar ve
ya mevzular ile meşgul olanlarca da bilindiği 
üzere, istihbaratın ve önleyici zabıta tedbirleri 
almanın birtakım yolları ve özellikleri vardır. 
Bu hususta kanunlarda da yetkiler mevcut
tur. 

Bu sahada gösterilebilecek başarı ile şüp
hesiz her nevi ve bütün suçların değil, bâzı 
nevi ve birçok suç ve hâdiselerin vukuundan 
evvel önlenmesi sağlanmış olur. Vatandaşlarda 
emniyet ve huzuru, suçlar veya hâdiseler vu-
kubulduktan sonra faillerinin yakalanmaların
dan daha çok, önleyici zabıta tedbirleri ve bun
dan alınacak sonuçlar temin eder. 

Müşahedemiz odur ki, daha çok hâdiselerin, 
suçların meydana gelmesinden sonra harekete 
geçilmek suretiyle, yani hâdiselerin önünden 
değil, ekseriya arkasından gidilmek şeklinde 
vazife yapılagelmiştir. Her gün görüldüğü gibi 
zamanında, önceden gerektiği şekilde tedbir 

17 . 2 . 1969 O : 2 

alınmaması müessif ve üzücü olayların meyda
na gelmesine veya büyümesine sebebolmakta-
dır. 

Emniyet ve asayiş, mevzuunda, işlenen suç
ların adedi kadar hattâ ondan daha fazla suç
ların mahiyetleri ve işleniş şekilleri önemlidir. 
Meselâ: 

Bâzı bölgelerde veya yer yer Hükümet bina
larına, karakollara, mülkiyet haklarına, hem 
de toplu halde tecavüzler vukubulması; tahri-
bedilmesi, hattâ karakolların yakılması, vatan
daşların can ve mal emniyetini sağlamakla ve 
suçluları cezalandırmakla görevli ve yetkili 
bulunan kaymakamların, savcıların, hâkimlerin 
şahıslarına ve evlerine bâzan da silâhlı teca
vüzler yapılabilmesi; yol kesmeler ve nakil va
sıtalarının soyulmaları; eşkiyahk olayları gi
bi... 

Bu hâdiseler ve suçlar arz ettiğim gibi bâzı 
bölgelerde veya yer yer de vukua gelmiş ve 
gelmekte olsa dahi, en azından o bölgelerdeki 
veya yerlerdeki vatandaşları emniyetsizlik, hu
zursuzluk, korku içine düşüreceği ve kendi ken
dilerini koruma yolları ve çareleri aramaya 
sevk edeceği ve bu ruh haletinin diğer bölgeler
deki vatandaşlara da sirayet edeceği tabiî
dir. 

Silâh kaçakçılığı da böyledir. Silâh satış
ları, taşınması ve bulundurulması kanunen sı
kı şartlara ve ağır müeyyidelere bağlı bulun
duğu halde, korkusuzca dışardan ve içerde ya
pılabilmekte ve endişe verecek kadar yaygın 
bir durum almış bulunmaktadır. 

Uyuşturucu maddeler kaçakçılığı, hırsızlık, 
kabadayılık olayları ile, umumi ahlâka müessir 
olaylar bilhassa büyük şehirlerde ve geceleri 
ciddî ve tesirli tedbirler alınmasını gerektiren 
bir durum arz etmeye başlamıştır. 

Görülen ve göz önünde tutulması gereken 
husus; gittikçe suçların daha korkusuz, husu
siyle toplu halde işlenmekte ve Devlet zabıta
sına karşı koyma cesaretinin artmakta, kanun 
hâkimiyetinin dolayısiyle huzur ve güvenliğin 
azalmakta olması keyfiyetidir. 

Her meselede olduğu gibi G. P. olarak, ger
çekçi ve memleket yararına uyarmada bulun
muş olmak düşüncesiyle bunları ifade ettikten 
sonra, zabıtanın vatandaşlara karşı kanunlar 
dairesinde ve dikkatle hareket etmesi, kütle 
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galeyanlarına sebebiyet verecek davranışlardan 
sakınması hususuna işaret etmek isteriz. Zabı
taya itimadın sarsılmaması, kanun ve Devlet 
otoritesine gölge düşmemesi yönünden, her ka
nun dışı olaya müdahalede ve hâdiseleri değer
lendirmede aynı derecede hassasiyet gösteril
mesi tek taraflı hareket edilmemesi, müdahale 
şekli ve zamanının, yetki hudutlarının isabetli 
tâyin edilmesi hususlarına da işaret etmekte 
fayda mülâhaza ediyoruz. 

Eşkıyalarla gazeteciler konuştukları ve be
yanat aldıkları halde, bunların hiç veya zama
nında yakalanamamaları, 

Haklarında tevkif müzekkeresi olanlarla ke
za gazeteciler konuşabildikleri ve bazan da bun
ların dolaştıkları görüldüğü halde, zabıtaca bu
lunamayıp adlî mercilere teslim edilmemeleri 
veya gecikmeleri, 

Kaçak eşyanın büyük şehirlerin hattâ An
kara'nın ortasında herkesin gözü önünde alınıp 
satılması, 

Bilhassa karakollara, Hükümet konakları
na yakın yerlerde dahi, soygunlar yapılabilme
si gibi durumlar ve hâdiseler kanun ve Hükü
met otoritesini, zabıtaya güveni zedelemekte
dir. 

Trafik kazaları, tabiî âfetler kadar vatan
daşa ve memlekete zarar verici durumdadır. 
Resmî rakamlara göre yılda, 16 000 trafik ka
zası olması, 3 000 vatandaşın ölmesi ve 15 000 
vatandaşın yaralanması veya sakat kalması İs
tırap vericidir. Bu durum yalnız kadro ve araç 
noksanlığından doğmaktadır. Bunda, gerek eh
liyet vermelerde ve vasıtaların muayenelerin
de, gerekse kontrollarda muhtelif sebeplerden 
ileri gelen gayriciddî davranışların ve birtakım 
alışkanlıkların rolü de vardır ve büyüktür. 

Arazi ve orman ihtilâflarından tevellüdeden 
hâdiselerden dolayı doğrudan doğruya ve yalnız 
zabıta teşkilâtını kusurlu bulmak mümkün de
ğildir. Çünkü bunlar daha çok öteden beri ta
pu ve kasatro mevzularından ileri gelen durum
lardan doğmaktadır. Ancak, Hükümetin bu sa
halarda biran evvel gerekli ıslahatı yapması, 
ihtilâfları izale eylemesi suretiyle çok defa 
kanlı şekilde meydana gelen hâdiselerin önlen
mesi sağlanmalıdır. 

Son zamanlarda fazla vukua gelmeye başlı-
yan mülkiyet ve zilyetlik haklarına tecavüz 
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mevzuunda kanun hâkimiyetini tesisi suretiyle 
umumi nizamın korunmasında; bir zabıtai ma
nia kanunu olan 5917 sayılı Kanunun önemi 
artmıştır ve tatbikinde bu önemle mütenasip 
dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi gerekmekte
dir. 

Emniyet ve asayişin sağlanmasında kadro, 
teçhizat ve araç kifayeti kadar tecrübenin, per
sonelin eğitiminin ve bunlara göre istihdam 
edilebilmelerinin tesiri ve ehemmiyeti vardır. 
Esasen zabıtanın gördüğü vazifenin şümullü ol
ması ve arz ettiği nezaket de bunu icabettirir. 
Yurdun çeşitli bölgelerinde vukubulan vahîm 
olaylar da meslekî eğitim ve tecrübenin önemi
ni göstermiştir. 

Bu sebeple yeni bir polis okulunun açılmış 
ve illerde eğitim şube müdürlükleri teşkili yo-
lune gidilmiş olmasını isabetli bulmaktayız, 

Polis ve jandarmanın özlük haklarının, ik
tisadi ve sosyal hayat şartlarının tatmin edici 
seviyede olmasında da gerek bu yönden gerek
se başka bakımlardan zaruret ve fayda var
dır. 

Zabıta kuruluşlarında bilhassa jandarmada 
telefon, telsiz şebekelerine, araç ve teçhizata 
önem verilmiş olmasını ve jandarma komando 
birliklerinin kuruluşunu ve bunların başarılı 
faaliyetlerini belirtmeyi, Güven Partisinin dü
rüst, samimî ve memleketçi anlayışının gereği 
olarak vazife sayarız. 

Birçok ilçede jandarma subayı bulunmayışı 
bâzı mahzurlar tevlideylediğinden, bu ihtiya
cın giderilmesi yollarının aranmasını da bu gibi 
ilçeler halkının haklı dileklerine tercüman ola
rak temenni ediyoruz. 

Yeni Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu, 
tatbikatta beklenilen neticeyi vermemiş veya 
verdirilememiştir. Fonksiyonlarında evvelki du
ruma nisbetle bir değişiklik hâsıl olmamıştır. 

Komünizm propagandaları ve faaliyetleri 
gittikçe artmaktadır. Bütün aşırı zararlı akım
lar, sınıflar ve zümreler arasında ayrılık ya
ratmak tahrikleri mevcuttur. Huzur bozucu 
olaylar şiddetini artırmaktadır ve yayılmakta
dır. 

Bunlar karşısında Hükümetin; «Kanunları 
Meclis yapar, Devletin savcıları ve hâkimleri 
vardır.» diyerek Hükümete düşen hiçbir görev 
ve sorumluluk yokmuş gibi beyanları, yetersiz-
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ligini göstermekten başka bir mâna ifade et
mez ve tehlikeleri önlemeye de kâfi gelmez. 

Kanunlar çerçevesinde zamanında yapılacak 
istihbarat, alınacak önleyici tedbirler ve delille
rin iyi tesbiti gibi gerek zabıta yönünden, ge
rekse iktisadi ve sosyal alanlarda yapılabile
cek işler vardır. 

BAŞKAN — Sayın Çetiner, bir dakika. Bi
raz daha uzun sürecekse Yüce Meclisin kararı
nı alayım. Kendi yetkim dâhilinde değil. 

G. P. GRUPU ADINA EKMEL ÇETİNER 
(Devamla) — îki dakika. 

BAŞKAN — iki dakika içerisinde Sayın Çe
tiner yazılı hitabını bitireceği kanaatinde. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Devamı kabul edilmiştir. Buyurun 
efendim. 

G. P. GRUPU ADINA EKMEL ÇETİNEE 
(Devamla) — Kanunlar çerçevesinde zamanın
da yapılacak istihbarat, alınacak önleyici ted
birler ve delillerin iyi tesbiti gibi gerek zabıta 
yönünden, gerekse iktisadi ve sosyal alanlarda 
yapılacak işler vardır. Nitekim bunlar Hükü
met programında da: «Her türlü aşırı cereyan
larla, komünizmle mücadele en önemli vazife
miz olacaktır. Anayasanın Türk Milletinin tü
mü için öngördüğü sosyal adalet ve güvenlik 
tedbirlerinin gerçekleştirilmesini bu kanunun 
en müessir dâvası olarak görmekteyiz.» şeklin
de ifade edilmiştir. 

Bu faaliyetler, bunlar için kullanılan vası
talar, teşkilâtlanabilmek hiç şüphe yok ki ma
lî imkânlara ve bâzı desteklere ihtiyaç gösterir. 
Acaba bunlar nasıl ve nereden sağlanıyor? İşin 
başından tutulması ve önlenmesi için Hüküme
tin ve zabıtanın mevcut imkânları ve vasıtala
rı île bu hususları araştırması ve tesbiti müm
kündür. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, yıkıcı faali
yetlerin artmasında bâzı çevrelerin açık veya 
kapalı teşvik ve tahriklerinin de tesiri olmak
tadır. Güven Partisi her vesileyle açıklamakta 
olduğu üzere, Anayasanın temel ilkelerine, hür
riyetlere, soslay adalete ve mânevi değerlere 
bağlı, milliyetçi ve ıslahatçıdır. Yıkıcılığın, bö
lücülüğün, komünizmin ve anarşinin karşısm-
dadır. 

Güven Partisi kanunların cevaz verdiği dav-
ranış ve direnişler dışına çıkan cana ve mala 

tecavüz, kaba kuvvete başvurma ve zorbalık 
gibi davranışları, hangi sebeple olursa olsun 
meşru görmemekte ve bunların hukuk Devleti 
nizamı ile bağdaşmadığı inancındadır. Hukuk 
nizamı yolundan sapmıyan, hakların, haklı di
lek ve dertlerin, yapılması gereken ıslahatın ve 
millî menfaatlerimizin ise daima yanındadır ve 
müdafiidir. 

Yüce Heyetinize Güven Partisi Grupunun 
saygılarını sunarım. (G. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — C. II. P. Grupu adına Sayın 
Asbıızoğlu, buyurunuz efendim, saat 17,17. 

C. II. P. GRUPU ADINA ŞEVKET AS-
BUZOĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Merkezi idarenin temel kuruluşlarından bi
ri olan İçişleri Bakanlığı 1969 malî yılı bütçe
sinin müzakeresi dolayısiyle Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grupu adına tenkid ve temenni
lerimizi Yüce Meclise arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Demokratik rejimle idare olunan, hususiyle 

iktisaden geri kalmış memleketlerde rejimin 
sıhhatli olarak gelişmesi için muhtacolduğu 
unsurların başında; fertlerin hak ve hürriyet 
lerini kullanmada çeşitli özel veya kamu kuru
luşlarının faaliyetlerinde her türlü maddi ve 
mânevi baskı endişesini duymadan çalışmasını 
sağlıyacak disiplinli bir Hükümetin işbaşında 
olması akla gelir. 

Bu disiplini sağlıyacak organlar ise merke
zi idarede İçişleri Bakanı ve sırasiyle vali, kay
makam, bucak müdürü ve köyde muhtar ve ih
tiyar heyeti gelir. Bu organların bugün ne hal
de olduğunu 1969 yılı Bütçesinin görüşülmesi 
dolayısiyle objektif bir tahlile tabi tutmayı 
uygun mütalâa etmekteyiz. Evvelâ müzakeresi
ni yaptığımız bu Bakanlık Hükümetin resmî 
beyanları ile ne haldedir, buna bir göz ata
lım. 

Hükümetin üç yıllık icratı hakkında bâzı 
izahlar başlığını taşıyan ve bütün milletvekil
lerine dağıtılan kitabın 41, 42 ve 43 ncü sayfa
larında, üç yıl zarfında Hükümet programının 
uygulanması ile ilgili içişleri Bakanlığınca ha
zırlanıp Meclisten geçirilen, halen Meclis ko
misyonlarında bulunan ve Başbakanlığa sunu-
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lanlardan bahis vardır ki, bunlar arasında bü
tün gruplarca özlenen idarenin çeşitli kolların
da, reforma ait belli başlı anakanunlarm hiç
birisinin Meclislerden geçirildiğine raslanamaz. 
Ancak, yine de tatmin edilmemiş bulunan bek
çi maaşlarının Hazineden ödenmesine dair olan 
kanun ile umumi zabıta ve toplum polisine kad
ro teminini ihtiva eden ve bir - iki parçadan 
ibaret bulunan kanunun çıkarılmış olduğu gö
rülür ki, bunlar da tahmin ederim reform sayı
lacak kanunlar değildir. 

îşte kendi ifadeleri ile durumunu kısaca te
barüz ettirmiş bulunduğum Hükümetin bu tutu
mu karşısında Grupumuzun görüşlerini ifadeye 
çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, 
İdare denince âmme hizmetlerinin yürütül

mesine mevzuu kanunlann tatbik ve icrasında 
re'sen hareket eden bir kudret akla gelir. Bu 
kudret yetkisini bugüne kadar merkeziyet ve 
ademimerkeziyet ile tevsii mezuniyet prensiple
rine göre uygulayagelmiştir. Bu prensiplerin 
hangisinin tatbikatta daha çok verim sağlıyaca-
ğının münakaşasını bugün burada yapmanın 
fayda vermiyeceğini düşünerek sadece bu kud
reti çok defa kısıtlar gibi görünen bâzı bakanlık 
taşra kuruluşları ile bundan böyle yeniden ku
rulacaklar üzerinde hassasiyetle durulması ve 

, idari otoritenin sağlanması temennisinde bulun
mak suretiyle yetineceğiz. 

İdare cihazı bu kudretini 1961 Anayasasının 
idari ünite olarak kabul ettiği iller vasıtasiyle 
kullanır. İller ise ilçe, bucak ve köylerden kuru
lur. Bu kuruluşlar üzerindeki görüşlerimizi kısa 
ve fakat özlü olarak ifadeye çalışacağım. 

Bugün Türkiyette nüfusun % 70 den fazla
sını bayrında barındıran köylerimizi her yönü 
ile ele almanın nedenlerini izah etmeyi lüzumsuz 
addediyoruz. İçişleri Bakanlığı yönünden köyün 
kalkınması için C. H. P. Meclis Grupu olarak 
görüşümüz odur ki; köy muhtar ve ihtiyar heye
tini kırtasi bâzı muamelelerden kurtarmak su
retiyle idari şahsiyetini sağlıyacak, köylüden 
alman vasıtalı vergilerin hiç değilse bir kısmını 
köye terk edecek kanunları çıkarmak suretiyle 
malî gücünü sağlıyacak kanunlar çıkmadıkça, 
hugüne kadar esefle görüldüğü üzere, muhtar
lar üzerindeki idari, siyasi ve partizan baskılar 
kalmadıkça, köyde iktisadi gelişme olmıyacak 
demokratik rejim köye giremiyecektir. 

Köyün bir kademe üstü sayılan bucaklarda 
istihdam olunan bucak müdürlerinin artık fonk
siyonunu kaybettiği yolundaki yaygın görüşe 
katılmıyoruz. Tahsilleri ve tecrübeleri itibariyle 
bilhassa toplum kalkınmasının tahakkukunda 
daha uzun yıllar yararlı hizmetler vereceğine 
inandığımız bu memurların geniş yetkilerle teç
hiz edilerek vazife vermelerini sağlıyacak mev
zuatın biran evvel tedvinini lüzumlu görüyoruz. 

İdare cihazımızda mühim bir mevki işgal 
eden kaymakamlık müessesesinin daha iyi işler 
hale gelmesinde Hükümetçe takibolunan politi
kayı ne müessesenin cazip hale gelmesi yönün
den ve ne de idarenin muhtacolduğu istikrar yö
nünden tasvibetmiyoruz. 

Nitekim, kaymakamların nakil ve tahville
rinde yönetmelik esaslarına riayet edilmediğini, 
çoğu kere verdikleri dürüst hizmetten dolayı 
bir kısım partizan zihniyetli şahısların tesiriyle 
kış yaz demeden diyardan diyara nakillerinin 
icra edildiğini üzüntü ile takibetmekteyiz. Du
rum idarenin diğer organlarından olan vali mua
vinlerinde böyledir, hukuk işlerinde böyledir. 
Sayın Bakanlığın bu zihniyetten biran evvel sıy
rılarak . bu değerli elemanları idarenin teminatı 
altında bulunduracak mevzuatı da hazırlayıp 
Meclislerden geçirmek suretiyle huzura kavuştu
rulmalarını temenni etmekteyiz, 

Sayın milletvekilleri; 
illerde her türlü emniyet ve asayişin temi

ninde birinci derecede sorumlu bulunan aynı za
manda plânın uygulanmasında koordinatör va
zifesini gören mesul valiler gelmektedir. Bugün 
Türkiye'de gerek vatandaş huzurunun sağlan
ması ve asayişe müessir çeşitli hâdiselerin önlen
mesinde, gerek plân tatbikatında lâyıkı ile ba
şarı gösteremiyorsak, bunun nedenlerini aldık
ları vazifeleri kifayetle uygulıyacaklarına inan
dığımız valilerin ehliyetsizliklerinde değil, çe
şitli faktörler yanında ve daha çok mahallî par
tizan hareketlerin müessir rol oynamasında ara
mak icabeder. 

Uzun yıllar idarede emek vererek engin tec
rübe sahibi olmuş, şu veya bu partinin partizan 
tutumunun icaplarını yerine getirmek için değil 
kendilerini millet için Devletin devamlılığı için 
yetiştirmiş her biri kıymetli bir hazine olan ve 
idareciliğin son aşamasına ulaşmış, henüz dina
mizmini kaybetmemiş olan bu elemanlardan ço-
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ğunun merkez valisi adı altında her türlü hiz
metten alıkonmalannm tevlidettiği zararları bu 
kısa zamanda izah mümkün olmıyacaktır. Şu ka
dar ifade etmek isterim ki, Merkez Valiliğini ih
das eden kanun ruhuna uygun tatbikat görme
dikçe ve bu kanun demoklesin kıllıcı gibi bu ele
manların başında kaldıkça 67 validen pek azma 
muvaffakiyet nasibolacaktır. 

İdarenin diğer personellerinden olan tahrirat 
kâtiplerini malî yönden bugüne kadar ele alma
manın yarattığı huzursuzluğu belirtmekle bera
ber, Medeni Kanunla birlikte çeşitli kanunların 
tahmil ettiği ahvali şaJhsiyeye mütaallik hizmet
leri gücü nisbetinde ifaya çalışan nüfus dairele
rini, gerek personel, gerekse personelin maddi 
imkânları üzerinde hassasiyetle durulmasını ve 
artık müstakil bütçeli bir nüfus umum müdür
lüğünü görmeyi temenni etmekteyiz. 

özel idare ve belediyelerimizi yöneten bu
günkü mevzuatın muhtacoliduğu acıklı durumu 
ıslah edecek kanunların biran evvel tedvinine 
zaruret hissetmekteyiz. Ayrıca Devletçe alın
makta olan bâzı vergilerin kendi kanunlarında 
yapılacak tadillerle bu müesseselerin yeni malî 
kaynaklara sahip kılınmasının mahallî hizmet
lerin görülmesinde ve illerimizin kendi kendine 
kalkınmasında mühim rol oynıyacağma inan
maktayız. 

iSaym milletvekilleri; 
Mülkî taksimattaki dengesizliğin mevcudiye

ti üzerinde tahmin ediyorum ki, Yüce Meclisi 
teşkil eden bütün gruplarca ittifak halindeyiz. 
Bu dengesizliğin yarattığı olayların çoğuna da 
partizan kuruluşların sebetoolduğu da bu ve bun
dan önceki devrelere ait Meclis tutanaklarının 
şahadetiyle bir vakıadır. 

Mülkî taksimat üzerinde bugüne kadar ta-
kilbolunan yolun terk olunarak Türkiye'nin coğ
rafi, iktisadi ve siyasi durumuna uygun bir ha
zırlığın içerisine girilmesinin sayılamıyacak ka
dar çok faydalar sağlıyacağına grupumuz inan
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ve asayi

şin temininde bilfiil vazifeli en mühim hizmet 
kollarını teşkil eden ve müstakil bütçelere sa
hip bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ile 
Emniyet Genel Müdürlüğüne umumi bütçeden 

tefrik olunan bütçe rakamlarını hizmetlerinin 
(ehemmiyeti ile mütenasibolarak yeterli bulma
maktayız, 

Son yıllarda gerek umumi zabıtaya, gerek 
toplum polisine temin olunan kadrolarla emni
yet teşkilâtını kısmen personel yönünden takvi
ye edilmiş görmekteyiz. Jandarma Genel Ko
mutanlığının da muhtaç bulunduğu subay kad
rosunun biran evvel temini için gayret sarf 
olunmasını ve bunun yanısıra bütün mesuliyeti 
üzerlerinde taşıdıkları ve astsubaylardan hiç de 
farklı vazife vermedikleri halde pek çok hak
lardan mahrum kılman uzman çavuşların du
rumlarının bir kanunla ıslahı yoluna gidilmesi
ni temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Her iki hizmet kolunda çalışan bir kısım 

zalbıta kuvvetlerinin âdi zabıta olaylarının ta
kibinde verdikleri hizmetten dolayı nahoş bâzı 
hareketlerin toplumda zaman zaman tepkiler ya
rattığını görerek üzüntü duymakta isek de, mün
ferit ve mevzii olan bu davranışlara karşı üst 
makamların göstereceği hassasiyetin bu gibi 
aksaklıkları bir ölçüde gidermeye muvaffak 
olacağına inanıyoruz. 

Ancak, her iki teşkilâtımızda vazife veren 
personelin toplum hâdiselerine karşı sevk ve 
idaresinde sık sık politik maksatların, partizan 
düşüncelerin hâkim olduğunu görmek ve zabı
tayı kendi idare ve arzusunun dışında bizatihi 
hâdiseler yaratan durumuna düşürülmüş gör
mek başlangıçta ifadesini bulan demokratik re
jim adına bizi üzüntü ve endişeye sevk etmekte
dir. 

Demokratik rejimle idare olunan memleket
lerde Hükümet edenlerin, hususiyle İçişleri Ba
kanının toplum olayları karşısında kuvvete baş
vurmadan, olayların nedenlerini önceden tesbit 
edip önleyici tedbirler almak vazifeleri cümle
sinden iken, bugüne kadar cereyan eden olay
lar muvacehesinde maalesef Hükümetin bu an
layış içerisinde görememek ve çoğu kere biza
tihi İçişleri Bakanmı hâdiselerin içinde tahrikçi 
veya cüret verici olarak görmek üzüntümüzü 
artırmaktadır. Misâl mi istiyorsunuz? Bir yıl 
kadar önce Konya'da cereyan eden ve öğret
menler lokali ile birlikte bâzı müesseselere ya
pılan yıkıcı, kırıcı, fiilî tecavüzün mütecasiri 
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olan gerici topluluğun karşısında bidayette ida
re ve zabıtanın takındığı tavır ve İçişleri Ba
kanının bu hâdiseyi yaratanların elebaşıları ile 
hâdiseden evvel ve sonra yaptığı konuşmalar,. 
yaptığı toplantılar. 

Yine geçen yıl Antalya'nın Elmalı kazasına 
bağlı 5 köy halkına tatbik edilen ve idarenin 
kayıtsızlığı yüzünden değil, sadece tutumu yü
zünden zulüm derecesine vardırılan Elmalı olay
ları... 

Mahallî seçimler arifesinde Kığı kazasının 
Şeytan dağlarında yolu kesilip kurşun yağmu
runa tutulan Halk Partililerin faillerinin tesbi-
tinde idare mekanizmasının tak'ibettiği yol... 

Yakın zamanlarda cereyan eden Taışıova ka
zasına bağlı Belevi köylerine tatbik olunan ve 
iki masum vatandaşın ölümü ile neticelenen 
olaydaki idarenin ve zabıtanın tutumu... 

îki gün önoe yine Konya Ereğlisinde cere
yan eden müessif olay, aslında âdi bir zabıta 
vakası olmasına rağmen, bu kadar büyütülme-
sinin sebebini sadece bir şoför vatandaşın dö
vülmesinde değil, daha önce Ereğli'de Adalet 
Partisi ileri gelenlerinin mahallî ve münferit 
olaylar karşısında bir kısım zabıta memurlarını 
nasıl partizanca kullanıldıklarının âmme vicda
nında yarattığı tepkinin koskoca bir kazayı ne 
hale getirdiğinin misalidir. 

Diyarbakır Hazro kazasında bir ay önce ce
reyan eden toplum olayında idarenin ve yine 
bir müddet önce Keban'da cereyan eden olayla
rın altındaki Hükümetin yanlış tutumda bu
lunduğu... 

Bir hafta - on gün kadar önce Yüksek Öğ
retmen Okulu talebelerine karşı, mensubolduk-
lan partinin tükenen itibarlarını iade maksa-
diyle, gayrimeşru bir kuruluş olarak alâka topla
maya çalışan komandoların hücumu karşısında, 
toplum polisinin sokak başlarında, tam siper ha
linde olaya müdahale etmeden bekler durumda 
kalmalarını, polisin kendi insiyatifi ile hareket 
ettiği şeklinde yorumlamak haksizlik olur. Bu
nun gerçek sorumlusu Hükümetin ta kendisidir: 
Nihayet dünden beri Adana, İzmir, Trabzon ve 
İstanbul'da cereyan eden kanlı olaylara imkân 
hazırlıyan Bugün gazetesinin 16 . 2 . 1969 ta
rihli ve Şevket Eygi imzasını taşıyan «Cihada 
Hazır Olunuz» başlıklı gerici bir makalenin da-

| veti üzerine bâzı camilerde evvelâ namaz kılıp 
sonra da müsaadesi alınmış miting yapan işçi ve 
gençliğin üzerine saldırıda bulunan adı milliyet
çi olan bir gerici zümrenin saldırması ve bu sal
dın önceden hissedildiği halde tedbir alınmaması 
yüzünden pek çok kanlı olaylara sebebiyet veril
mesi gibi emsali çok hâdiseler zikredilebilir. 

Sayın milletvekilleri; 
Vaktimiz müsaidolmadığı için zikredilen bu 

olayların mahiyeti ve neticeleri üzerinde dur
mak mümkün olamamaktadır. Yukarda izah olu
nan bu misallerle Hükümetin, hususiyle İçişleri 

I Bakanının bu davranışı karşısında bundan böy
le daha şiddetli, daha kanlı olayların cereyan 
edeceğinden artık şüphemiz kalmamıştır. Nite
kim Taşova, Belevi hâdiseleri dolayısiyle Sayın 
Genel Başkanımız İsmet İnönü'nün bu kürsüden 
ifade buyurdukları gibi, Sayın İçişleri Bakanı 
işbaşında kaldığı ve Hükümet olarak bu tutum
larını devam ettirdiği, müddetçe bu vahîm olay
ları beklemek, bunları görmek bizim için bir mu
cize, bir kehanet olmıyacaktır. 

Bu durum karşısında Sayın Hükümetten, bil
hassa Başbakandan soruyorum : Tarih hususiy
le bu İçişleri Bakanını bu davranışlarından do
layı sorumlu tutacaktır. Hâlâ kendisinin İçişleri 
Bakanlığı görevini tedvire devamda müsaade 
olunacak mıdır? Böyle bir mesuliyeti göze alabi
liyor musunuz? (A. P. sıralarından gülüşmeler) 
bizden söylemek, tatbik Hükümetten. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu münasebetle mühim bir konuya da temas 

etmeden geçemiyeceğim. Bugün Türkiye'de her 
zamankinden daha çok aşırı akımların cereyan 
etmekte olduğu bir vakıadır. Hemen şunu ifade 
etmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi Mil
let Meclisi grupu olarak bu aşın akımların ge
tirmek istediği ne şer'i, ne faşist, ne de marksist 
bir diktanın taraflısı değiliz, takipçisi değiliz, 
bu akımlann daima karşısında olmuş ve var gü
cümüzle de karşısında olacağız. Cumhuriyet 
Halk Partisi geçmişte gerçekleştirmeye çalıştığı 
gibi bugün de Anayasamızın kurulmasını emret
tiği sosyal devlet düzeninin bütün şartlan ile 
kurulmasının davacısı ve takipçisi olmakta de
vam edecektir. 

Bu aşın akımlar karşısında Hükümetin çalış
malarını yeterli görmediğimiz gibi davranışla-

| rından maalesef bir kısım aşırı hareketlerin tah-
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rikçisi, teşvikçisi hissini uyandırmaktan da geri | 
kalmadığını rejim adına esefle müşahede etmek
teyiz. 

Hükümetin aşırı akımlardan sadece komü-
nizmle mücadele anlamını kapsıyan beyanlarını 
ve onunla mücadele ediyor görünmesini de ye
terli bulmamaktayız. Yetkililerin muhtelif vesi
lelerle yaptıkları beyanı komünizmle mücadele 
için ciddî davranışlar olarak nitelemediğimiz 
gibi, sözde kontr mücadele mahiyetini taşıyan, 
aslında mazisi malûm muzır şahısların karanlık 
emellerinin tahakkukunu istihdaf eden ve Hü
kümetin de zaman zaman yardımlarda bulundu
ğuna inandığımız komünizmle mücadele dernek
lerinin bugünkü faaliyetleri komünizmi önlemek 
şöyle dursun, aksine cemiyette daha çok karga
şalıkların çıkmasına yol açtığını ve bizatihi ko
münizmin yayılmasına hizmet ettikleri kanaatini 
taşımaktayız. Zira, komünizmle ciddî mücadele 
verenler şunu çok iyi bilirler ki, Türk toplumu
nun âdet ve ananelerini bilenler hiçbir zaman 
marksın manifestosu ile Türkiye'ye gelip komü
nizm propagandası yapmazlar. Onun Türkiye'de 
aradığı en müsait zemin şer'i nizamın içine yer
leşmek, onu teşvik ve tahrik ederek memlekette 
kargaşalık çıkarıp aradığı toplum sefaletini elde 
etmeye çalışmaktır. Bu beyanımızın Türk siyasi 
tarihinde adalete intikal edip hükme bağlanmış 
misalleri vardır. Binaenaleyh aşırı sol kadar aşı
rı sağ üzerinde durmanın Türk Milletinin beka
sı için şart olduğunu öğrenmek için de yakın 
tarihimize bir göz 'atmak kâfi derecede bilgi sağ
lar kanısındayız. 

Konuşmama son verirken içişleri Bakanlığı 
Bütçesinin memlekete ve Bakanlığa hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, içişleri Bakanlığı 
camiasının sayın mensuplarına ve Yüce Meclise 
C. H. P. Meclis Grupu adına saygılar sunarım. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — YTP Meclis Grupu adına sayın 
Raif Ayfoıar, buyurunuz efendim. 

YTP GRUPU ADINA RA1F AYBAR (Or
du) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri 
içişleri Bakanlığı bütçelerinin bu yılkı konuşmala
rını YTP Grupu adına yapmak üzere huzurunuz
dayım. 

Üç yılıdır içişleri Bakanlığı bütçeleri üzerin
de bâzı maruzatta bulunmuş; bâzı tesbitler yap
mış ve bâzı temenni ve uyarmalarla iktidar par
tisine ve dülayısiyle memleket yönetimine yar- | 

dımilarda bulunmak istemiştik. Bu yıl da isti
yordum ki, dört yıllık yurt yönetiminin içişleri 
Bakanlığı, bütçe müzakeresinde 20 dakikanın 
içinde de olsa anakalemleriyle bilançosunu göz
den geçirelim ve vereceğimiz hükmü rahatlıkla 
verebilelim. Ama şimdi benden evvel konuşan 
arkadaşlarımın yaptıkları gibi bendeniz maale
sef yapamıyaeağım. Yapamıyacağım, çünkü bu 
memlekette Devlet idaresinin. ne olduğunu an
lamaya bir ömür tahsis etmiş insan olarak ve 
bu milletin çeşitli mesuliyetlerinde yıllarca bu
lunmuş bir adam olarak memleketin günden 
güne içine gitmekte bulunduğu şartların vaha
metini adım adım takibedip bugün geldiğimiz 
noktada bâzı çıngıraklar çalmak mecburiyetini 
hissedeyoruz. Aslında perşembeleri çarşamba
dan görmekten ibaret olan bir mâna ile bundan 
ibaret olan Devlet idaresinde alâmetleri değer
lendirmek mühim bir }̂ er tuttuğu için ve ikti
darların. perakende tatbikatı, mevzuatın şurası
na veya burasına koydukları yama, teşkilâtın 
şurasına veya buraısma ilâve ettiği malî güc 
veya teçhizat, fazla bir şey ifade etmeyip, ikti
darlara rota veren zihniyetin ehemmiyeti aşikâr 
olduğu için, geqen seneki konuşmamda bu ikti
dar zihniyetinin yönetime, iktidar yönetimine 
rota veren taraflarının aksaklıklarına birkaç 
noktada temas etmiş ve bir ikaz yaptığımı zan
netmiş olmanın huzuru ile bu kürsüden inmiş
tim. 

Ben, geçen sene bu bütçe üzerinde konuştu
ğum zaman, şu husustaki ikazımın üzerinde 
bilhassa durmuştum. Şimdi geçen yıl söyledik
lerimi aynen okuyorum: 

«İnan, zihniyet ve anlayış bakımından, Ada
let Partisi İktidarının Türk Devletinin eski 
Anayasadan farklı olarak, sosyal bir Devlet ka
rakteri iktiısatoetmiş bulunmasını da, gereği gibi 
insicamlı ve kararlı bir surette değerlendirme 
yoluna giremediği kanaatindeyiz. Ekonomik, 
sosyal ve kültürel yönleriyle, Anayasamızın sos
yal karekterini bütün icraatta önplânda tut
mayı yürekten benimsemiyen bir iktidar, Ana
yasanın sağında yer almış bir yönetim rotasına 
düşer. Böyle bir yurt yönetimi de, Anayasanın 
dıştan sağında veya dıştan solunda kalacak aşı
rı cereyanlara müessir mücadele yapması mümkün 
olamaz. Nitekim, Adalet Partisi İktidarı devrin
de, bir yandan Anayasa dışı sağ cereyanlar, öte 
yandan aşırı sol cereyanlar, fert, fert, zümre 
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zümre, dernek dernek, okul okul, basın basın 
adet?, mevzilenmektedir. Sayın Süikan, bilhassa 
bu mevzilenişteiki, (Asın solun nefeslerini dahi 
günügmııüne taıkibettiğini) iftiharla söylüyor, 
ama bir buhran anında millî varlığımızı ağır ka
yıplara, kavgalara götürebilecek olan karşılıklı 
mevzilenmelerlin, herhangi bir icraat tedbiri ile, 
bertaraf edildiğin* veya edilebileceğine şahidol-
mak, ya da güvenmek, bizim için mümkün 
olamıyor. Soğukkanlılık, ince takipçilik, hukukî 
.TWI'o't k^nnn hakimiyeti, Devlet salâhiyeti fi
lân gibi, tâbir ve mefhumlan bolca kullanmak, 
siyasi münâkaşa ve münazarada bir mazeret si
peri olabilir. Fakat böyle siperler, hiçbir ikti
dar için tarihî bir sorumluluktan masunluk sağ-
lıyamaz Bu hususu da; ciddî endişelerimiz ve 
samimî seklerimizle hatırlatmak isteriz,» de
miştim. 

Bu sözleri söyleyip kürsüden indikten bir saat 
sonra, geçen sene bu çatının altında, sağdan 
sola doğru sarkmalarla, bir Çetin Altan vakası 
oldu ve ertesi gün buradaki siyasi partiler ve 
sözcüleri bu vakanın çeşitli esef verici cephele
rinde, hayıflanan konuşmalarla parlâmentodan 
çıktılar. 

Aradan geçen bu bir yıl zarfında, Türki
ye'nin sosyal ve siyasi zemini üzerinde, şura
da arz ettiğim o mevzilenişlerin, k', bu mevzii Î-
nişler en az 3 - 4 seneden beri fırapan alâmet
ler göstermektedir. Memleket bünyesinde, 
okullarda, sokaklarda her türlü çatışmanın çe
şitli ve vahim tablolarını resmede ede - geldi. 
Herkes, bu tabloların resminde, şu veya bîi 
kanadı tutmak veya hiçbir kanadın doğru 
yolda olmadığını kabul etmenin ıstırabı ve 
elemi ile meşgul olmak günlerini bu b''r sene 
içerisinde yaşadılar. Vakalar her gün evlâtla 
rımızm, okullarda birbirini tepelemesi. TürV 
çocuklannın sokaklarda birbirini gırtlakla 
ması; nihayet coplaması, sopalaması, tabancı 
laması, öldürmesi halinde dünkü İstanbul va 
kalanna kadar geldi. 

Beyler, aziz arkadaşlarım, son derece .sa
mimiyetle, hiçbir siyahi hesabın adamı olmıya 
habbece tenezzül etmeksizin ifade ediyorum 
ki, aklımızı başımıza toplıyalım. Parlâmento 
olarak, nabızlarımızın hangi tarafına, bu
günkü olayın şu tezahürü, yarınki olayın bv 
tezahürü lezzet verici bir şey enj ekte etmi.--
olursa olsun, bunların keyfi ile keyiflenmiş 

olmanın rehaveti, kayıtsızlığı ve gafleti içinde 
bulunmıyalım. Bu Millete verecek hesabımız 
kalmaz ve yazıktır bu millete Bu millet 
haddizatında evlâtlariyle boğaz boğaza gel
meye amade bir topluluk değildir. (A. P., 
C. H. P. ve Y. T. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) ister aşırı soldan, ister aşırı sağdan, is
terse aşırı solda olmadığı halde, aşırı sağ 
veya sağ kanada ters geldiği için kendisine 
yüz - geldiğini zannetme hissinden veya bu
nun tamamiyle aksi olan histen medet uma
rak, meseleleri milletin hayrına olan istikâ
mete sürmekten uzak kalmamızı, hep bera
ber bir mesuliyet duygusu halinde yaşamaz
sak, bu milletin evlâtlarının sokakta kavga
larla birbirini kırmasına, politikacılar, siyaset
çiler ve sivil yönetimciler mâni olamadılar, 
diye 9 sene evvel bu memlekette bir ihtilâl 
olduğunu, başımızı versek dahi reva olan şe
kilde, unutmuş oluruz. (C. H. P. sıralanndan 
«Bravo» sesleri.) 

Arkadaşlarım, 1981, Türk Anayasası önün
de son derece dikkatli olarak partilerin vazi
yet alması lâzımdır, şarttır ve bu artık mut
laka ve mutlaka temin edilmelidir. Türk Ana-
vasası komünizme müsaade etmiyor. Türk 
Anayasası, hilâfete, şeriatçılığa, totaliter ida
reye ve âkideye de müsaade etmiyor. Türk 
Anayasası, sosyal Devlet karakterindedir. Türk 
milleti, sosyal ihtiyaçlan ve güvenlikleri için 
bundan 10 sene evveline nazaran, hendesi 
nisbette artan bir sabırsızlığın içindedir. 

G-enç nesiller bu sabırsızlığın en büyük 
payını, yaşamakta olan vicdanlar ve beyinler 
halindedir. O halde, Türk Anayasasının içinde, 
iktidarda bulunan herkes, ister Adalet Par
tisi, is*er başka bir parti, Türk Anayasasının 
en sağına düştüğü zaman, Anayasa dışı sağ 
kuvvetlerle dirsek teması haline gelir ve so3-
yal olan Anayasanın bütün boşluğunu aşın 
solun içeriye doğru nüfuz etmesi için açık bı
rakmış olur (A. P. ve C. H. P. sıralanndan 
«Bravo» 'sesleri.) Bunun tersini yapmak, «Sos
yal Devleti, markist bir solun yürütülmesi için 
cevaz veren bir prensiptir», diye yorumla
maya kalkmak da, aynı nisbette zararlı ve 
aynı nisbette reaksiyonlar yapabilecek olan 
bir harekettir. («Bravo» sesleri.) Türk evlâdı 
olarak bu memleketi, ne Suudi - Arabistan ha
line, ne de Rusya'nın bir vilâyeti, bir Azerbey-
can haline getirmek, kimin vicdanının işidir. 
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Kimin vicdanının işidir? Eğer böyle bir vic 
dan bu memlekette mevcudise, biz diyoruz ki, 
o vicdanı, o vicdanın etrafında toplananları 
ikaz etmek, ikaz kâfi gelmezse kendilerini, el
birliği ile, yapamıyacakları, bu millete zarar 
veremiyecekleri bir vaziyete getirmek mecburi
yetindeyiz. 

Aksi takdirde arkadaşlarım, dün istanbul'
daki olayların 5 - 10 misli büyüğünü şu şe
hirde, bu şehirde, madde itibariyle, mâna iti
bariyle, kemiyet itibariyle, keyfiyet itibariyi 3 
büyüğünü her an beldenebilir bir Türkiye'de 
ne iktisadi kalkınma olacaktır, ne rejim istik
rarı, siyasi huzur üzerine oturacak emelleri
mizin inşasına devam etmek mümkün olacak
tır. Bu sebepledir ki, İçişleri Bakanlığının 
bütçesinde bu mevzuu böylece poze etmekte 
bir vazife hissetmiş bulunuyorum. 

Şimdi olaylar önünde bir de iktidann zihni
yet ve felsefesinin yanında, zihniyet felsefe
sinin sebebolduğu itminansızlıkların aşırı sola 
pirim veren neticeler doğurduğu hakikatini 
tesbit yanında bilfiil ve bizzat yönetim kusuru 
ve emniyet kuvvetlerinin şevki idaresinin pa
yını da kaydetmek lâzımdır. 

Bu yönetim kusuru ve şevki idare hatası
nın payı öylesine bir dereceye doğru sark
maktadır ki, imazıaymlar, yönetimindeki em
niyet kuvvetlerinin kullanılış tarzındaki hata
ların tahsisen ihtiyar edilmiş olduğu töhme
tini tabiî olarak İktidarın üzerine doğru sar
kıtmaktadır. 

Beyefendiler, benim asıl meslekim idareci
liktir. Hiçbir şekil ve surette bugünkü im
kânlardan, vasıtalardan, teşkilâttan çok mah
rum olduğu devirlerde dahi, toplum polis
leri ve saireler olmadığı zamanlarda dahi mu
kannen bir toplantıyı, yapılması belli, saati 
belli, kanuniyeti ile tesbit edilmiş olan bir top
lantıyı, adam öldürücü bir tecavüzle ihata et
mek istiyen bir teşebbüsün haberi alınama
ması mümkün değildir, haber alınıp da önlen 
memesi mümkün değildir. (C. H. P., G. P., 
M. P., T. i. P. ve Y. T. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, şiddetli alkışlar.) Mümkün değildir. 
Eğer böyle bir şey tesadüfen hadis olmuş ise, 
çok rica ederim Hükümetten, çok rica ederim 
Bakandan, bu hususa sebebiyet veren idare 
âmirleri ve emniyet mensuplarının, kendilerini 
tebriye, iktidarlarını tebriye için, gereği gibi 

j süratle tecziye etmelidirler. Bu yalnız değildir; 
vak'a bundan ibaret değildir. Bu, en büyük, 
en taze vak'a olarak vicdanlarımıza ağır basan 
bir tecelli halindeki vakadır. 

Arkadaşlarım temas ettiği için tafsil et
meye lüzum görmüyorum. Ama biliyorsunuz; 
dün Ereğli'de polisin gırtlağına atlıyan, kara
kol yakan, öbür gün Ayıntap'ta polis müdürü
nün adam öldürmesi, karakolun dumana gö
mülmesi hâdisesi, beriki gün- kırmızı bayrağın 
Bayazıt Meydanında saatlerce sallanması.. Bu 
dahi olamaz. 

S. HAKKI ESATOĞLU (Nevşehir) — Fla
ma... 

RAİF AYBAR (Devamla) — Hangi fla
ma? Ne flaması olursa olsun, neden lacivert de
ğilmiş de kırmızı imiş? (A. P. ve Y. T. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

Hakikatleri görmeye çalışarak ve olduğu 
gibi söyleme kararı ile huzurunuzdayız. Kim
seye pas vermek niyetinde değiliz. 

Sevgili arkadaşlarım; böyle bir vakayı dahi 
polisin haber alması, takibetmesi ve üniver
siteye kamyonlar dolunu polis değil, elleri ce
binde talebe gibi oralarda dolaşan dört 
tane sivil polis göndermesi vaktiyle bu işleri 
temizler atardı, şimdi mi acze düştük? 

ATA BODUR (Ordu) — Şartlar değişti. 
RAİF AYBAR (Devamla) — Evet, şartlar 

değişti.. Hangi şartlar değişti, neresi değişti? 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Yani üç tane adamın kuledeki bekçileri 
alıp bayrağı çekmesi hâdisesinde değişen şart 
nedir? (0. H. P. ve Y. T. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

YAŞAR ARIBAŞ (Niğde) — Anayasa de. 
ğişti. (Gülüşmeler.) 

RAİF AYBAR (Devamla) — Teknik üni
versitedeki otomobil yakma hâdisesinde de hiç 
öyle görünmüş olmamasına rağmen, hattâ 
üzerinde bu noktadan durulmuş olmamasına 
rağmen polisin vazife ifa etmesinin, bilhassa 
siyasi polisin vazife ifa etmesinin kusuru aşi
kârdır. Bu memlekete gençliğin şu veya bu 
ölçüde protestolariyle gelmiş olan bir dost 
Devlet elçisinin bu toprakların üzerinde gezi
şinin ihtimalleri üzerinde siyasi zabıta tazı gibi 
dolaşmak mecburiyetindedir. (O. H. P. ve Y, T. 

| P. sıralarşndan «Bravo» sesleri) 
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Ve binaenaleyh, rektör haber vermişmiş, 
vermemişmiş mevzuubahsolamaz. Siyasi zabıta 
Amerikan Elçisinin Orta - Doğu Üniversitesi 
gibi, kendisini protesto için otobüsler dolusu, 
hava meydanına gitmiş olan bir müesseseye gi
dişinin emniyet tedbirlerini, rektör haber ver
sin, vermesin, koymak vaziyetindedir. .Herkes... 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bir dakikanız 
var, lütfen ona göre tamamlayınız. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Eskiden Ko
münist Partisi yoktu Türkiye'de. Komünist
ler buraya da girdi. Buna ne diyorsunuz? 

RAİF AYBAR (Devamla) — Ona da cevap 
vereyim, arkadaşım. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv, lütfen mü
dahale etmeyiniz ve hatibe oradan sual sorma
yınız. 

RAİF AYBAR (Devamla) —Ona da cevap 
vereceğim, bir dakika. Ona da cevap verece
ğim. 

Dediğiniz doğrudur; eskiden komünistler 
yoktu, şimdi gelişti, ama size söyilyeyim ki, 
siz iktidara gelmeden evvel komünist gelişme
si bir sivilce idi, şimdi memleketin sosyal be
denini saran cılk yaralar haline geldi. (0. H. 
P., M. P., Y. T. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, şiddetli alkışlar) Toparlayın kendinizi. To
parlayın kendinizi. Hizmet etmek istediğinize 
inanıyorum, ama en iyi niyetler gafletle mü-
terafik giderse habasetten daha kötü netice 
verir. (C. H. P. ve Y. T. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

O itibarla ben sadece tarafsız olarak, sade
ce uyarıcı olarak bir hizmet yapmak için bu 
maruzatta bulundum. 

Takdir hepinizin yüksek takdiridir ve mil
letimin hakkında en hayırlılarını grupum adı
na temenni ederim sevgili arkadaşlarım. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P., G. P., M. 
P. ve Y. T. P. sıralarşndan alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Fa
ruk önder, buyurunuz. 

Saat 18,00 
M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN

DER (Konya) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; bütün yurt sathına yayıl
mış bir hizmet sahası olan ve mahallî idareler 
üzerinde Devlet adına vesayet hakkını kullan
dığı gibi, diğer bakanlıkların taşra teşkilâtını 

da gözetim ve denetimi altında tutan, Devlet 
ve Hükümetin taşradaki temsilcileri idare âmir
lerinin bağlı bulundukları bir bakanlık olması 
dolayısiyle müessir bir role ve özel bir duru
ma sahip bulunan ve memlekette dirlik ve dü
zenliğin tesisinden ve kamu güvenliğinin sağ
lanması bakımından birinci derecede sorumlu 
bir bakanlığın bütçesi münasebetiyle Millet 
Partisinin görüş ve temennilerini arza çalışa
cağım. 

Bu kadar mühim bir bakanlığın bütün me
selelerini 20 dakikalık kısa bir zamana sığdı-
rabilmenin müşkülâtı bizi, gerek bu bakanlı
ğın bütçesi ile ve gerekse doğrudan doğruya 
bu bakanlıkla ilgili görüş ve temennilerimizi 
teferruata inmeden, birkaç anaprensibe icra et
mek suretiyle arza mecbur bırakmaktadır. 

Sözlerime başlamadan evvel Millet Partisi
nin umumi idare ile ilgili birkaç ana görüşünü, 
ilerde yapacağımız açıklamalara ışık tutması 
ve iltibasları önlemesi için, peşinen arz etmeyi 
faydalı bulmaktayım. 

Biz Millet Partisi olarak daima meşruiyetin 
yanında olmuşuzdur. Biz Millet Partililer, kö
kü nerede olursa olsun, hürriyetlerimize kaste
den her türlü diktanın ve anarşinin daima kar
şısındayız. Millet Partisi devirler boyunca hür
riyet ve fazilet mücadelesi yapmış ve yurt sat
hında âdeta bu fikirlerin dalgalanan şanlı bay
rağı olmuştur. Memlekette herkezin birbirinden 
korktuğu ve en sert havaların estiği günlerde 
bile, bu partinin çok iffetli ve faziletli lideri 
ortaya atılmış ve onun mert ve erkek sesi yü
reklere su serpmiştir. Komünistlerle, sosyalizm 
nikabı altında bu memleketi komünizmin ku
cağına atması muhtemel inançsızlar ve anarşist
lerle mücadeleyi kendisine en başta bir görev 
sayan partimiz misyoner ruhu ile çalışmış, hat
tâ oyları olmadığı için, leyleğin yuvadan attığı 
yavru gibi, kimseden .iltifat görmiyen, anava
tanından, aile ocağından uzak memleketlerde 
çalışarak nafakasını çıkarmaya uğraşan yurt 
dışındaki fedakâr işçilerimizi bile menfi cere
yanlardan korumak için elinden jgelen gayreti 
sarf etmiştir. 

Milliyetçilik partimizin ana prensiplerinden 
birisidir. Bize göre millet mefhumunun en 
ehemmiyetli unsuru, bir nevi düşünce ve his 
birliğidir ki, millî vicdanı teşkil ve müşterek 
bir hayat ve istikbale inanışı tazammun eder. 
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Biz, «Ben Türk'üm» diyen ve kendisini sami
mî olarak Türk sayan her inşam Türk olarak 
kabul ederiz. Türk'lüğün çok eski ve çok şe
refli medeni mazisine değer verir, pek büyük 
umutlarla dolu âtisine inanır ve Türk'ün da
marlarındaki asil kana da güveniriz. Partimiz 
en geniş mânasiyle din, vicdan ve itikat hür
riyetini, yaşamamızın en zaruri unsurlarından 
sayar. Herkezin dilediği dilde, dilediği şekilde 
ibadet edebilme hakkını mukaddes tanır. Par
timiz örf, âdet ve ananelerini bağlı olmakla be
raber, hakiki anlamı ile muasır medeniyet se
viyesinin üstüne çıkmayı ülkü edinmiş ve Ata
türk'ün işaret ettiği hakiki inkılâp ve terakki 
yolunun en önde giden, inanmış, imanlı yolcu
larını sinesine toplamıştır. Siyaset, millî refah 
ve saadetini temin için yapılan ve ahlâk esas
larına dayanan bir faaliyet sayarız. Biz böyle 
bir fikir ve inanç partisiyiz. 

Muhterem milletvekilleri, bu hususu böyle
ce tesbit ettikten sonra bu bakanlıkla ilgili me
selelere ait görüşlerimizi üç ayrı noktaya teksif 
ederek bildirmeye çalışacağım : 

1. Umumi idare ile ilgili meseleler. 
2. Mahallî idarelerle ilgili meseleler. 
3. Emniyet, asayiş ve sivil savunma hiz

metleri. 
Umumi idare ile ilgili meselelerin babında 

şüphesiz, umumi idarenin nazımı, Plân tatbika
tının yürütücüsü Devletin ve hükümetin tem
silcisi ve mahallî idareler üzerinde Devlet adı
na vesayet hakkını kullanan idare âmirleri ve 
tatbik ettikleri il idaresi ve mahallî idareler 
Kanunları gelir. Geçen seneki konuşmamda da 
arz ettiğim gibi, umumi idarenin işleyişini tan
zim etmekte olan İl idaresi Kanunu 20 sene ön
ceki Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre tedvin edil
miş ve daha sonra muhtelif tadillerle yamalı 
bir bohçaya dönmüş, diğer bakanlıkların çı
kardıkları teşkilât kanunları ile bir çok yerle
rinden yaralanmış, zedelenmiş ve âdeta tama
men esprisini kaybetmiş bir Kanundur, ^u se
beple bugün her işi kendinizden beklediğimiz 
idare âmirlerinin il ve ilça'siııdeki bir çok daire
lerle âdeta irtibatı kesilmiş, murakabe bağları 
gevşemiş ve bu sebeple o daireler başına buy
ruk bir hale gelmişlerdir. Yine yaşını ve devri
ni doldurmuş Dahiliye Memurları Kammu da 
zamanın şartlarına bir türlü uydurulanıa-
ınıstır. 

j Bundan başka idare âmirlerine günün ve 
çok partili demokratik hayatın icaplarına göre 
tanınması gereken teminat, hiçbir iktidar 
tarafından tanınmamış ve bu vatansever ye
tişmiş insanlar âdeta mahallî parti teşekkül
lerini baziçesi ve iktidar Hükümetinin parti-
zanluk alet ve vasıtaları derecesine düşürül
mek istenmiştir. Biz Millet Partisi olarak idare 
âmirlerinin tam bir bitaraflıkla, emniyet ve hu-
z-ır içinde vazife görmelerini sağlıyacak bütün 
tedbirlerin en kısa bir zamanda alınmasını is
temekteyiz. Geçen seneki bütçe konuşmamda 
bu hususta gereken izahatı vermiş ve bunları 
teferruatı ile dile getirmiştim. Bu sebeple bu 
sene bunlar üzerinde fazlaca durmıyacağım. 

Şeklen bütçe müzakerelerine en çok ehemmi
yet veren bir Bakanlık olduğuna her yıl ya-
kînen şahidolduğumuz ve müteşekkir kaldığı
mız bu Bakanlıktan yalnız tenkidleri cevaplan
dırmakla iktifa etmemesini, bunların içindeki 
haklı talepleri de yerine getirmek gayreti içine 
girmesini istemek ve beklemek her halde hak
kımızdır. 

Bu arada idare âmirlerinin Tazminat Kanu
nunun çıkarılmasında gayretleri görülen Hü
kümeti tebrik etmek ve bunlara gösterilen atı
fetin tahrirat katibi, nüfus memuru gibi çok 
dar şartlarla hayatların? idame ettirmeye çalı
nan memurların durumuna da el atılmasını bek
lediğimizi de ayrıca ifade etmek isteriz. 

Söz personelden açılmış iken Sayın Bakanın 
Mülkiye Teftiş Heyetine ve Tetkik Kurulu
na gösterdiği yakın alâkadan dolayı ayrıca 
teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

I Millet Partisi bugünkü idari teşkilâtın ge
rek ruh ve gerekse zihniyet, muamelât ve ida
re usulü bakımından ihtiyacı karşılar mahiyet
te olmadığının inancı içindedir. Hükümeti ve 
teşkilâtı halkın dışında ve üstünde, yalnız em
reden bir varlık olarak değil, halk ve millet 
hizmetinde, onların işlerini mevcut nizamlar 

I dairesinde, bilhassa adalet ve eşitlik ölçüleri 
içinde yürüten ve vatandaşla • münasebetinde 
özlenen demokratik sitemin icaplarını ruhla-

j rina sindiren bir zihniyetle geliştirmek ve tak-
j viye etmek Millet Partisinin bu husustaki ana-

prensibidir. 

!

! idarecilerin memlekette mevcut siyasi parti
lerin hiçbir faaliyetine iştirak etmemelerine ve 
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partiler üstü bir görüşle vatandaşa emniyet ve 
huzur aağlıyacak bir şekilde hareket etmeleri
ne ve mahallî parti simsarlarının veya koda
manlarının baziçesi haline düşmemeleri için 
mutlak bir emniyet ve güvenlik içinde çalışa

cakları mânevi iklimin yaratılmasına şiddetle 
ihtiyaç vardır. 

Millet Partisine göre idari vazifelerin ge
rektirdiği salâhiyet ve mesuliyet hudutlarını 
kesin olarak tâyin etmek şarttır. Bütün sa
lâhiyetlerin belirli ellerde toplanması ve mesu
liyetin za'fa uğraması neticelerini doğuran 
bürokratik davranış ve usullerin artık terk edil
mesi lâzımdır. 

Biz idari ve mülkî teşkilâtımızın yeni baş
tan ele alınarak günün iktisadi ve sosyal icap
larına göre üniteler ayrılmasına taraftarız. 
Ve bu hususta Bakanlıkta mevcudolduğunu 
memnuniyetle haber aldığımız ilmî çalışmaların 
kısa bir zamanda ikmal edilerek tatbik mev
kiine konmasını da beklemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, umumi idare ile 
ilgili dilek ve temennilerimizi böylece özetle
dikten sonra, bir nebze de demokratik rejimin 
temel taşlarından madut bulunduğuna inandığı
mız mahallî idarelerden bahsetmek isterim. 

Bize göre mahallî idarelerde hükmî şahıs 
olarak temel birlik bucak olmalı ve bucaklar 
idari muhtariyete sahip bulunmalıdır. Bucak
larda halk tarafından geçilmiş bir meclis ve 
Meclisçe seçilmiş bir bucak başkanı da bu üni
teyi idare etmelidir, illere ve bucaklara verilen 
yetkiler şahısa değil, il genel meclislerine ve 
bucak meclislerine aidolmalı ve böylece halkın 
idareye iştiraki sağlanmalıdır. Bize göre ma
hallî idareleri kuvvetli olmıyan milletlerde 
demokratik düzen tehlikelerle karşı karşıya 
gelmeye istidatlı sayılır. Bu nizamın daha sağ
lam temellere oturtulabilmesi için mahallî ida
releri kuvevtlendirmek ve onlara geniş malî 
imkân ve malî bağımsızlık da vermek lâzımdır. 
Dünya tarihi mahallî idareleri kuvvetli olan 
memleketlerde demokratik nizamın kolay kolay 
sarsılmadığınm ve böylelikle bir milletin hayat 
ve hürriyetinin, hattâ, istiklâlinin de korundu
ğunun misâlleri ile doludur. 

Kanaatimizce bir idari malî istiklâle ve ge
çim imkânlarına sahibolmadıkça o idarenin ya
şama şansı da olamaz, Demokrasi âşığı olan 

Millet Partisi bu balonlardan mahallî idareleri
mizin kuvvetlenmesi lüzumuna inanmaktadır. 
Halbuki gerek köy, gerekse belediye ve özel ida
relerimiz yarım asra yakın bir zaman evvel ka
bul edilmiş köhne kanunlarla idare edilmekte
dir. Bu idareler umumi idarenin hem idari ve 
hem de malî vesayeti altındadırlar. Mahallî ida
reler umumi idarenin yardımına muhtaç durum
dan kurtarılmazsa, demokratik rejimin ters iş-
liyen zararlı unsurları haline gelebilirler. Ve ik
tidar Hükümeti onlara yardım musluklarından 
akıtacağı yardım miktarı ile mahallî idareleri 
amaline hizmet eden bir mekanizma haline geti
rebilir ve bu takdirde de sandıktan milletin 
beklediği kimseler değil, bâzı şahıs veya zümre
lerin istedikleri tipte insanlar çıkar ve böylece 
demokratik rejimin yaşama şansı da azalır. 

Bugün mahallî idarelerimizde teknik perso
nel kifayetsizliği de vardır. Geçen seneki bütçe 
konuşmamızda dile getirdiğimiz gibi, bu ihti
yaca cevap verecek bir okulun açılmasını zaruri 
bulmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı
nın en mühim vazifelerinden birisi de şüphesiz 
memlekette kişi dokunulmazlığının, emniyet ve 
asayişin korunması ve huzurun sağlanmasıdır. 

Sivil savunma hizmetlerinin de güven verici 
bir hale getirilmiş olması şüphesiz ki, mühim 
mevzulardan birisidir. Şu hususu üzülerek arz 
etmeye mecburuz ki, İçişleri Bakanlığına bu 
maksatla verilmiş yeni yeni kadrolara, pek de 
küçümsenemiyecek ödeneklere rağmen memle
kette hâlâ tam ve kâmil mânası ile bir iç gü
venlik sağlanamamış ve memlekete beklediğimiz 
huzur ve sükûn bir türlü getirilememiştir. Artık 
bu durumun yalnız Hükümetin za'fından değil, 
Hükümetteki sakim bir zihniyetten ileri gel
mekte olduğu hakkında umumi bir kanaat uyan
maya başlamıştır. Her fırsatta tekrarladığımız 
gibi, daima meşru nizamın yanında olan Millet 
Partisi memlekette kanunun ve hukukun hâkim 
olmasını amaç edinmiştir. Senelerden beri bu 
uğurda verdiği şerefli mücadele Türk demokrasi 
tarihinin altın harflerle yazılacak sayfalarını 
teşkil edecektir. Elbette bununla övünüyor ve 
bununla şeref duyuyoruz. İşte bu haleti ruhiye 
içindedir ki, memlekette vuku bulan toplum ha
reketlerini yakından ve biraz da endişe ile ta-
kibetmekte ve bize göre Hükümetin za'fından 
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cüret alan ve çeşitli maksatlarla girişilen ve 
'gün begün de artam. bölücülük hareketlerini 
endişe ile izlemekteyiz. Hükümetin bâzı tutum 
ve davranışları ile bu bölücülük hareketlerini 
tahrik ve hattâ bâzı kere teşvik etmesi, bunla
rın kasdı mahsusla tek parti iktidarının sürdü
rülmesi ve halkın grup, zümre ve sınıflara bö
lünerek parçalanması ve dolayısiyle hürriyet
lerin kısıtlanarak bâzı korku ve endişeler vâhîm 
ettirilerek tek parti iktidarının sürdürülmesine 
zemin hazırlanması şeklinde tefsir edilmekte ve 
umumi efkârda böyle bir şüphe ve kanaatin doğ
masına sebebolmaktadır. Biz sonunun çok kö
tüye varabileceğini hesabederek bu olaylardan 
ciddî bir endişe duymaktayız, Çünkü, hangi 
sebeple olursa olsun, kanun dışına çıkanlara gös
terilen müsamaha, kanun dışına çıkmak heve
sini artırır ve kanun dışına çıkıldığını gören
ler de kanun dışına çıkmak hevesine kapılabilir
ler. Son yıllarda her ne kadar zabıta kuvvet
lerinin adedine bir artış, teşkilâtta bâzı reviz
yonlar olmuşsa da, Bakanlık bu hususta ciddî 
bir gayret göstermişse de maalesef bunun kar
şısında buna mütenazır olarak birçok yeraltı 
faaliyetlerinin de artmış olduğu bir vakıadır. 
Çeşitli ideoloji sahiplerinin ve aşırı cereyanla
rın millî varlığımızı ve hattâ bütünlüğümüzü 
parçalayıcı teşebbüslere girişmiş oldukları ve 
muhtelif ham hayaller peşinde koşarak gençliği 
ifsadetmeye yeltendikleri ve bilhassa talebeler 
.arasına karışan çeşitli ideolojilere sahip muhte
lif kaynaklardan beslenen kişilerin memleketi 
çok üzücü olaylara sahne yaptıkları da bir va
kıadır. Kanaatimizce tamamen Hükümetin 
za'fmdan kuvvet alan bu kabîl hareketler son 
aylarda daha çok su sathına çıkmış bulunmak
tadır, 

Biz Anayasanın tanıdığı meşru hakların kul
lanılmasına elbette ki, taraftarız. Fakat ne olur
sa olsun, hiçbir hareketin Anayasa çerçevesi dı
şına çıkmasına ve kanundan ayrılmasına mey
dan verilmemesini ve memleketi bir anarşiye sü
rüklemesi mümkün bölücülük hareketlerine ar
tık son verilmesini, Devlet kuvvetlerinin her 
şeye hâkim olmasını istemekteyiz. Her memle
kette muhtelif suçlar işlenebilir ve bunlar da 
yakalanarak adlî makamlara sevk edilir ve müs
takil mahkemeler de cezalarını verirler. Fakat 
bu mucip sebep idari zabıta vazifesinin inkârı 
veya bu hâdiselere sebebiyet veren sebeple

rin ve Hükümet zatının bir mazereti olarak 
ileri sürülemez. Mahkemeler, yapılan haksızlığı 
anmda önliyen ve zararlarını her zaman telâfi 
edebilen sihirli vasıtalar değildir. Mahkemele
rin ve ceza kanunlarının mevcudiyeti münhası
ran bu kabîl suçların işlenmesine mâni olacak 
bir kuvvete de sahip değildir. Kanaatimizce bu 
Bakanlığın bu mevzuda asıl vazifesi, yurtta sul
hu sükûnu sağlamak, huzur getirmek, memle
kette suç işlenmesine mâni olacak idari zabıta 
tedibrlerini almaktır. Hâdiseleri evvelden ha
ber alıp vaktinde bastırmaktır. Bir birleştirici 
rol oynaması icabeden Hükümetin bâzı aksi dav
ranışları grupumuzu endişeye sevk etmektedir. 
Bugün liderimiz Sayın Osman Bölükbaşı'nm bu 
mevzuda şimdi okuyacağım demeçleri grupumuz 
görüşünün veciz bir ifadesidir. 

Sayın Bölükbaşı bu demecinde şöyle diyor: 
«Bir kere daha ifade edelim ki, âczi ile küçük 
hesaplan ile, yarattığı maddi ve mânevi ortamla 
bütün tehlikeli cereyanları ve temayülleri bes-
liyegelen iktidarın şikâyetçi gözüktüğü sokağa 
karşı sokakta müttefik araması, meşruiyete 
saygı gösterilmediğinden şikâyet ederek meşru
iyeti çiğnemeyi kendi tekelinde görmesi son 
kanlı olayların bir kere daha ortaya koyduğu 
tehlikeli bir gaflet örneği olmuş ve uzun zaman
dan beri ektiğini biçmiştir. Kıbrıs konusunda 
takibedilen uyutma siyasetini vaktiyle protesto 
eden Kıbrıslı gençleri ccplıyan ve perişan eden 
zabıtanın bilhassa son olaylar karşısında takın
dığı tavır ve zamanında gerekli tedbirlerin alın
maması ve anında müdahalenin yapılmaması, 
Ordu birliklerinin zamanında göreve çağrılma
ması bu hâdisede iktidarın zihniyetini idraklere 
ouçüstü halinde yakalatmıştır, İktidara şunu 
bir kere daha hatırlatalım ki, perde arkasında 
tertiplere girişmek ve gayrimesul kütleleri dinî 
ve sair tahriklerle himaye altnıda vurucu kuv
vetler olarak kullanmak politikası vs bu olayları 
birtakım siyasi ve karanlık emellerin canlı ge
rekçesi haline getirmek hareketleri evvelâ ken
disini boğacak bir tufan hazırlığıdır. Millet 
Partisi Türkiye'yi bir sol ve sağ boğuşmasına ve 
kardeş kavgasına sürükliyebilecek davranışlara 
başvurma ve bu maksatla dinî duyguları veya 
sefaleti sömürme politikası takibedenleri ve bir
takım oyunlara başvuranları demokratik rejime 
kasdetmiş hainler veya gafiller sayar.» 
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BAŞKAN — Sayın Önder, bir dakikanız 
var. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Eğer şu 
saat muteberse daha üç dakika var. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbası, müsaade bu
yurunuz, şu makamda oturan zat dakika üzerin
de bu şekilde hareket yapar mı? Hiç tahmin 
ediyor muşunu? Bir dakikanız var diyorum ve 
eğer müsaade ederlerse, konuşmaları uzunsa 
Meclisin kararını alacağım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Gözüm 
size itimattan daha fazla itimada şayandır. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Devamla) — Üç, dört dakika sürer Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Faruk önder, konuşması
nın üç, dört dakika devam edeceği tahmininde. 
Bu bakımdan konuşmasının bitimine kadar Yü
ce Meclisin onayını rica edeceğim. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun, 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Devamla) — «Sol ve sağ etiketini ta
şımak, zorbalığı meşru, zorbaları kahraman kıl
maz. İktidarın sol ve sağ maceracıların tama-
miyle ortaya çıkmış olan tehlikeli zihniyetleri 
karşısında Millet Partisi meşruiyetçi, milliyetçi 
ve vatansever bütün şahısları ve kuvvetleri 
bugünkü tehlikeli gidiş karşısında demokratik 
rejimi ve Türk Milletinin huzur ve selâmetini 
koruma görevine bir kere daha davet eder ve 
bu memleketin sahipsiz olmadığını da gafillere 
hatırlatırız.» Millet Partisi bu inancın içinde
dir. 

Muhterem milletvekilleri, işte bugün görülü
yor ki, bu hâdiseler her gün bir başka yerde 
yeniden patlak veriyor ve talebe kafileleri ara
şma karışan bazan palabıyıklı, kırmızı kravatlı, 
veya kravatsız satılmış kimselerle, işin sonu
nun ve meşruiyet dışına çıkmasının nereye va
racağını hesabedemiyen gençler beyanlarında, 
iğreti cübbelerini sürüyen belki de fırsattan 
istifade anarşist çevreler tarafından maksatlı 
olarak öğretilip o kılığa sokulmuş olan kimseler 
memleketi her gün yeni yeni üzücü hâdiselere 
sahne yapıyorlar. Bâzı yerlerde de kendilerin
de Hükümetten üstün bir kuvvet tevehhüm eden 
bâzı partizanlar halkla zabıta kuvvetlerini karşı 
karşıya getiriyorlar. 

Ben umumi konuşuyorum, yarası olan gocun
sun. 
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i Bugün bu işler Sayın İçişleri Bakanının kendi 
I ilçesinde bile vâki olabiliyor ve oradaki genç

lere Sükan, «Artık yetişir, seni istemiyoruz.» 
diye münayişler yapılmasına bile vesile oluyor. 
Kanaatimizce tamamen Hükümetin za'fmdan 
ileri gelen bu ve benzeri hâdiselere artık pay
dos denilmeli ve kimse meşruiyetin dışına çık
mamalı, suçlular yakalanıp adalete verilmekle 
beraber, kanunun verdiği haklar, kanunim hi
mayesi altında ve ancak kanun çerçevesi dâhi
linde vekar içinde kullanılmalıdır. Hükümetin 
za'fı, bugün münferidolarak akan kanları yarın 
adım başında bir insan ölüsüne raslanacak bir 
keşmekeşe .sokabilir. Her zaman olduğu gibi, 
keşmekeşe sokabilir. Her zaman unsuru olan 
şanlı Ordumuzun alâka ve yardımları olmasa, 
bugünkü emniyet Luvvetlerinin bu hâdiseleri 
dahi başarabileceğine artık inanmıyoruz. Ta-̂  
mamen tarafsız ve daha iyi yetişmiş, bilgili, tah
silli bir polis kuvvetinin yetiştirilmesine çok 
gayret gösterilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi bitirme
den evvel son olarak bir nebze de trafik ve ah
lâk zabıtasından ve memleketin içine düştüğü 
ahlâksızlık çukurundan bahsetmek isterim. 

Memlekette trafik bir ölüm makinası haline 
gelmiş ve trafik polislerinin suiistimallerini de 
duymıyan kalmamıştır. «Vaka zikret», diye
ceksiniz.. Bu, o kadar çoğalmıştır ki, burada 
bunlan saymak bir bütçe konuşmasının muay
yen saatlerine sığmaz. Sayın içişleri Bakanın
dan bunu muhtelif kanallardan tetkik ettirip, 
tesbit ettirerek önlemesini ve bu mevzuda mai
yetini himaye gayretinden kendisini kurtarma
sını hassaten rica öderiz. 

Bu Bakanlığın mühim görevlerinden birisi 
de memleketteki ahlâk düşüklüğü ile meşgul 
olmaktır. Bu memlekette ahlâk her gün biraz 
daha sukut etmekte, diskotekler ve gençlerimiz 
ablak dışı hareketleri bir eğlence saymakta ve 
bir ecnebi hayranlığına kendisini kaptırmış bu
lunan genç nesil yavaş yavaş uyuşturucu mad
delere de alışmaktadır. Maalesef bunları önle
mekle vazifeli ahlâk zabıtasının da zaman za
man böyle yerlerden haraç almak veya kendi
lerini bu eğlenceye kaptırma yolunu ihtiyar et
tikleri de duyulmaktadır. Galiba içişleri Ba
kanının her şeyden evvel kendi memurlarını 
yakmen kontrol edecek gizli bir teftiş teşkilâ
tına ihtiyacı olsa gerektir. 
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Sivil savunma hizmetlerinin iyi bir şekilde 
yürütülmekte olduğunu memnunlukla müşa
hede ediyoruz. 

Hulâsa : İçişleri Bakanlığının fedakâr ve 
feragatkâr mensuplarının kalplerinin yalnız 
hizmet aşkıyla çarpmakta olduğuna, kendileri
nin eski ve en yakın bir mensubu olarak yü
rekten inanmaktayım ve Millet Partisi olarak 
hepimiz böyle bir inanç ve güvenç içimdeyiz. 

Ancak, son olarak memleketin en iyi ye
tişmiş elemanlarına sahip bulunan bu bakanlı
ğın artık bir yetişmiş insan deposu olmaktan 
kurtarılmasını ve memlekete çok hayırlı işler 
ifa etmek azmiyle hazırlanmış birer Hükümet 
ve Devlet adamı çapında olan kıymetlerden is
tifade imkânlarının aranmasını Hükümetten ta-
lebetmekteyiz. 

Bütçesinin İçişleri Bakanlığına uğurlu ol
ması ve Bakanlık mensuplarının memlekete ve 
millete hayırlı, başarılı hizmetler ifa etmesi 
temenni ve niyazı ile sözlerime son verir Yüce 
Meclisi saygı ile selâmlarım. (M. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı buyuru
nuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri, içişleri Bakanlığının 1969 yılı Bütçesi 
münasebetiyle tenkidlerde bulunmuş, kıymetli 
fikirler serd etmiş bulunan değerli grup sözcü
lerine şahsan ve İçişleri Bakanlığı camiası adı
na şükranlarımı arz etmek isterim. 

Kıymetli milletvekili arkadaşlarım, içişleri 
Bakanlığı, hizmet, teşkilât ve mesuliyet şümu
lü itibariyle tenkide fevkalâde müsait, yapılan 
her hizmetinin mutlak surette tenkidi mümkün 
olan bir kuruluşa sahip bir Bakanlıktır, Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da kıymetli milletvekili 
arkadaşlarımız, grup sözcüleri cidden bizim 
çalışmalarımıza istikamet verebilecek içişleri 
Bakanlığının daha iyi hizmet girebilmesini 
temin edecek fikir ve mütalâalar serd ettiler. 
Serd edilen mütalâalar, geçen yıllarda oldu
ğu gibi, en geniş ölçüde kıymetlendirilecek ve 
mümkün olanları tatbik mevkiine konulacak, 
mümkün oltmıyanların da nedenleri, bu mütalâa 
alan serd eden arkadaşlarımıza birer kitap için
de arz edilecektir. 

Yapılan konuşmaları bendeniz şu kategori
ler içinde umumi hatlariyle telhis etmek isti

yorum. Konuşan arkadaşlarım, bütün grup 
sözcüleri içişleri Bakanlığı teşkilât ve hizmet
leri itibariyle bugünün ihtiyaç ve şartlarına ce
vap verebilecek mahiyette bir sisteme sahibol-
madığı yolundaki anafikri kısaca arz ediyorum. 
Cevap verebilecek bir sistemde bulunmadığını 
bugünün Türkiye'sinin gerçeklerine ve ihtiyaç
larına cevap verebilecek bir idari sistemin ve 
mekanizmanın kurulması lâzımgeldiği hususu
nu, bazan müşahhas bazan umumi fikirler ola
rak beyan buyurdular. 

Kıymetli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı
nın hizmet ve teşkilâtı olarak gelişen ve deği
şen dünya şartlan içinde; ki çeşitli hâdiselere 
sahne olan dünya şartlarının, Türkiye'de re-
peküsyonları, tesisleri vardır; bu şartlara, ih
tiyaçlara cevap verebilecek bir idari mekaniz
maya halen Türkiye'de sahip bulunmamakta
yız. İdarei cihazımız bünye itibariyle hastalık
larla malûldür. Bunu bâzı müşahhas misaller
le huzurlarınıza getirmek istiyorum. 

içişleri Bakanlığının hizmet ve teşkilâtını 
sevk ve idare eden, istikamet veren kanun sa
yısı halen 137 dir. Bu 137 kanunun 19 adedi 
Osmanlı idaresinden müdevverdir ve halen 
mer'idir. 49 tane kanun 1920, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşu ile 1930 seneleri ara
sında tedvin edilmiştir. 69 adedi de 1930 ile 
1942 yılları arasında çıkartılmıştır. 

Şu vaziyette, içişleri Bakanlığı teşkilât hiz
metlerine istikamet veren kanunların, anaka-
nunlarm en yenisi 25 senelik maziye sahiptir. 
Kaldı ki bu kanunların idarei Umumiyei Vilâ-
yat Kanunu 1912, Köy Kanunu 1924 senesinde 
tedvin edilmiş, Belediye Kanunu da 1930 sene
sinde çıkartılmıştır. Yani monarşi devrine, 
meşruti devre ait ve o günün şart ve ihtiyaç
larına göre çıkartılmış kanun, çeşitli hâdiselere 
salhne olmuş Türkiye'de bugün hâlâ mer'i. O 
kadar ki, o zamana ait kanunların bir kısmı 
1339 Garplılaşma hareketiyle, 1789 Fransız ih
tilâli Kebirinin tesirleriyle Fransız idare Hu
kukundan müdevver polis devleti idaresine ait 
kanunlar. Nihayet 1900, yani 1293 Anayasası
na göre, 1877 Esas Teşkilât Kanununa göre ted
vin edilmiş, hazırlanmış Kanun. Keza 1921 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa ve 1924 Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa göre ve o günün şartlarına 
ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış Köy Kanunu 
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ve 1930 da çıkarılan Belediye Kanunu. Ondan 
sonraki 11 idaresi Kanunu ve mümasil kanun
lar da yine arz ettiğim gibi, geçmiş tarihlere 
ait ve o günün ihtiyaçlarına göre tedvin edil
miş kanunlar. 

Bu mâruzâtımla şunu ifade etmek istiyo
rum: Bu kanunlarla bu mevzuatla Türkiye'nin 
bugünkü ihtiyaçlarını karşılamak, plânlı devre
nin hedeflerine ulaşmak, plânın prensiplerini 
tahakkuk ettirmek için lüzumlu idari sistem 
ve vasıtayı kurmak mümkün değildir. 

Kıymetli arkadaşlarım, günlük hâdiselere 
ve münferit meselelere göre kanun ısdarı, ka
nun çıkartılması mümkündür, ama reform ma
hiyetinde, idarede köklü ıslahat yapabilecek 
mahiyette bir davranış ve tedbir olamaz. İşte 
bu nedenlerle biz Hükümet olarak, Hükümet 
programımızda yazdığımız gibi, idari mekaniz
manın, Türkiye'nin bugünkü şart Ve ihtiyaçla
rına cevap verebilecek tarzda ıslahı hususunda 
geniş bir çalışmaya girmiş bulunuyoruz. Çalış
malar, geçmiş çalışmaları da nazarı itibara al
mak: suretiyle meselâ, İdareyi ve İdari Metotla
rı Yeniden Düzenleme Komisyonun tesbit etti
ği ilkeler, prensipler Bakanlar Kurulu tarafın
dan kararlaştırılmış ve alâkalı vekâletlere de 
tevdi edilmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere içişleri Bakanlığı 
kendi hizmet ve teşkilâtını yeni baştan tanzim 
etmek ve yeni bir sistem kurmak düşüncesiyle 
18 aydan beri 30 kişilik kaliteli bir kadro ile 
îbütün teşkilât branşlarında gayet geniş ve il
mî mânada bir araştırmaya girmiş .bulunmakta
dır. Yani, il genel idaresi, nüfus, umumi zabı
ta, mahallî idareler, sivil savunma, bütün bu sa
balarda hâdiseler, bugünün şartlarına göre, ma
halline ekipler gitmek suretiyle tetkike tâbi tu
tulmaktadır. 

içişleri Bakanlığı bugün 3 000 aided görevle 
vazifelidir. Ve aslî görevlerin yanında, diğer 
kamu kuruluşları ve iktisadi Devlet Teşekkül
leri ile beraber bilfiil, bilvasıta çeşitli Devlet 
hizmetlerine muhataptır. Bu kadar geniş, bu 
kaidar karışık sistem içerisinde arz ettiğim gibi, 
idari cihazımız brokraittır, idari cihazımız mer
keziyetçidir, idari cihazımız kırtasiyecidir ve 
idari cihazımız arzu edilen randımanı vereme
mektedir. 

İşte bu vakalar muvacehesinde ilmî bir çalış
maya girmiş ve neticelerini de almak üzereyiz. 

Bu, bu senenin Mayıs tayının sonunda mahal
lerine kaidar giden ve hâdiseleri yerinde tetkik 
eden ekiplerin çalışmaları, bilâhara Ankara'da 
tetkike tabi tutulacak, ilgili meslek teşekkülleri, 
üniversel ve diğer kuruluşlarla bu işin münaka
şası yapıldıktan sonra umumi bir rapor halin
de nilhai şekli alacak ve yeni mevzuat tedvini 
iktiza eden hususat tesbit edilecek, idari karar
lar da, idari karar olarak tatbik edilecektir. 

Kıymetli milletvekili arkadaşlarımın geçen 
senelerde ve bu sene idari cihazımızın, mahallî 
idarelerin iyi işlememesi ve personel meselesinin 
neden daha ıslah edilmemesi konusundaki soru
larının cevabı zannediyorum, bu arz ettiğim hu
suslar içerisinde cevaplandırılmış olacağı tak
dir edilir. 

Kıymeti arkadaşlarım, araştırmanın neticesi 
olarak birkaç misâl arz etmek istiyorum : Köy 
idaresinin mer'i kanunlarla 105, belediye idare
sinin 202 vazifesi var. Ama bugün köy idaresi 
ancak İM vazifeyi görür haldedir. Bunlardan 
birisi; bulaşıcı hastalıkların ihbarı, diğeri de, 
bulaşıcı hastalıklar münasebetiyle köye gelen 
ekiplere yardım. Onun yanında, en küçük ma
hallî kademe olarak atom serpintilerinden tu
tunuz da en mühim Devlet hizmetlerine kadar 
mesul makam olarak, merci olarak kanunları
mızda köy idaresi görülmektedir. 

Yine belediyeler, 202 tane görevden, en iyi 
hizmet gören belediye, bugün ancak % 30 nu 
görebilmekte, 30 veya 40 görev ifa edebilmek
tedir. Yine bugün beledi imkânlarla 100 000 nü
fusu olan belediyelerin vatandaşa yaptığı beledi 
hizmetlerin yıllık miktarı 70 liradır. Nüfusu 
100 binden aşağı olan belediyelerin miktarı da 
30 liradır. 

Şimdi, kısaca müşahhas olarak arz ettiğim 
vakalar, bu araştırmaların neticesinde ortaya 
çıkmıştır. Bunlar esaslı surette tesbit edilmeden, 
tetkik edilmeden günlük tesirlerle ve mücerret 
hâdiselerle kanun tedvinleriyle ıslahat hareketi 
mümkün değildir. 

Şimdi, umumi idare ile ilgili ve idarede ye
niden düzenleme hakkındaki maruzatımdan son
ra, arkadaşlarımın umumiyetle üzerinde dur
dukları en mühim konu, İçişleri Bakanlığı ile 
emniyet ve asayiş konusudur. 

Kıymetli arkadaşlarım, emniyet Ve asayişin 
bir memlekette miyarı, o memleketin mesuliye-
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tini derulb.de etmiş müesseselerin davranışların
da aranmalıdır! Millete niyabeten vazife gören 
T.B.M. Meclisi hiç şüphesiz ki, umumi asayiş ve 
huzurun temin, tesis ve idamesinde yegâne mer
ci ve en mesul makamdır. Burada yapılacak 
gayrimesul beyanların Türkiye sathında, vatan
daşların üzerinde ve yurt asayişi üzerindeki te
sirlerini idah etmeye lüzum yoktur. Burada ik
tidar ve muhalefet olarak emniyet ve asayiş ko
nusunda ve buzur konusunda fevkalâde dikkat
li ve itinalı olmak lâzımdır. Burada konuşulan 
her cümlenin, bulada yapılan her beyanın va
tandaşlar üzerindeki, bugünkü şartlar ve vasat 
içerisinde, tesirini hesabetmek lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye^de hukuk devleti 
idaresi hâkimdir. Türkiye'de Anayasa hâkimdir. 
Herkes kanun ve Anayasaya göre hareketlerini 
tanzim etmek mecburiyetindedir. Kanunları çı
karan teşriî organ'a mensup kimseler, muhalefet
te dahi olsalar kanunların ruhuna ve şekline 
uygun şekilde faaliyette bulunmak mecburiye
tindedirler. İktidarın hataları, kusurları dahi 
olsa, Devlet huzur ve emniyeti bahis mevzuu 
olduğu zaman ağır mesuliyetleri vardır. Kanun
ları bir kenara atarak, «Kanunların üstünde 
Anayasa; Anayasanın üstünde de doğal kanunlar, 

tabiat kanunları hâkimdir» diye milleti anarşi
ye sevk edecek, milleti kanun dışı hareketlere 
sevk edecek davranışlardan tevakki etmek lâ
zımıdır. (A.P. sıralarından; «Bravo» sesleri ve 
şiddetli alkışlar) 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Asayiş 
nerede var ki, hangi asayişten bahsediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika... 
SEYFÎ SADÎ PENCAP (Muğla) — Söyle

diklerini istanbul'daki hâdiseler gösteriyor. 
BAŞKAN — Sayın Pencap, Sayın Koç, sa

bahtan beri müzakere cereyan ediyor. Dikkat 
ederseniz hatip kim olursa olsun, ister Hükümet, 
ister muhalefet grupundan birisi konuşurken se
lâmetle konuşsun, eğer bir sataşma, bir yanlış 
anlamaya meydan verecek beyanda bulunur... 

SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Baştan 
aşağı yanlış söylüyor. 

BAŞKAN — Beyefendi... 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. Ben 

sözümü bitirmedim. 
ŞABAN ERİK (Malatya) — İçişleri Baka

nının yüzü olması lâzım. 

3. — BAŞKANLIK DİVANINIH GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'e tak
bih cezası verlmesi. 

BAŞKAN — Sayın Erik, zatıâliriiz oturdu
ğunuz yerden hiç Mizumu yok iken ve Meclisin 
Başkanı şu anda konuşmasına devam ederken, 
«içişleri Bakanınm yütiü olmalı» gibi bakanı 
tahkir edici mahiyette beyanda bulundunuz. Bu, 

Meclis içtüzüğünün 187 nci malddesine göre tah
kir mahiyetini arz eder. 

O bakımdan zatıâlinize bu defaya mahsus ol
mak üzere takbih cezası tertiıbediyorum ve bu 
cezayı Yüce Meclisin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 
b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Sayın Koç, Sayın Pencap sa
bahtan beri cereyan eden müzakerelerde, dik
kat ederseniz, hatibi rahat konuşturmak istiyo
ruz. Eğer hatip bir yanlış beyanda bulunmuş
sa, bir taarruz vücut bulmuşsa, o zaman İçtü
züğün maddei mahsusuna göre buraya çıkıp ko

nuşma hakkınız mevcut. Rica ediyorum, lütfe
diniz rahat rahat dinliyelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Değerli milletvekili arkadaşlarım, 
her şeye rağmen günün şartlarını nazarı itiba-
re alarak ve Hükümet mesuliyetinin ağırlığı 
içerisinde tansiyonu yükseltmemeye âzami su
rette itina göstereceğim. Bu beyanlarım da, bi
zatihi birkaç gün evvel bütçe müzakeraü mü-
nasebetiylıe söylenmiş olan sözler olduğu için 
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tekrar ediyorum ve cereyan eden hâdiseleri, hu
zur bozucu hâdiseleri yurt emniyet ve asayişine 
müessir olan, hepimizin üzüldüğü hâdiselerin, 
nedenlerinin izahının yapılması iktiza ettiği için 
arz ediyorum. 

Kıymetli milletvekili arkadaşlarım, emniyet 
ve asayiş konusu, takdir buyurulur ki, bir ba
kanlığın mesuliyeti altında olan bir mesele de
ğildir. Emniyet ve asayiş konusu bir Devlet me
selesidir, ve bir Devlet için en mühim mesele
dir. Hükümetlerin birinci ve aslî görevi Devle
tin emniyet ve asayişini sağlamaktır. Devlet em
niyet ve asayişi aynı zamanda bir beka mesele
sidir, bir rejim meselesidir. O itibarla bu kadar 
memîeketşümul bir meselede bunun mesuliyetini 
mevcut iktidarlara hamletmek, zuhur eden hâ
diselerden dolayı onu suçlıyarak haklı, haksız 
yere bu meselenin uzun münakaşalrını yapmak, 
vatandaşı huzursuzluğa sevk edecek tarzda mü
nakaşalarını yapmak Devlet nizamımız bakı
mından, Devlet bekamız bakımından uygun düş
mez kanaatindeyim. 

Keza, iktidar olarak Devletin emniyeti me
selesi, Devletin otoritesi meselesi de iktidarın 
başlıca ve üzerinde hassasiyetle durması iktiza 
eden bir konudur ve görevlerinin başında mü
talâa edilir. Bu idrâk ile biz üç seneden beri 
Türkiye'nin şartları içerisinde, ekonJomik, sos
yal ve siyasi şartları içerisinde meseleyi bir iç 
huzursuzluk meselesi haline getirmeden, bir re
jim meselesi haline kaydırmadan plânlı kalkın
manın icabı, iktisadi huzurun, iktisadi kalkın
manın zeminini hazırlamak maksadiyle bütün 
gayretlerimizi sarf etmiş bulunmaktayız. 

Memleketin asayiş meselesi, memleketin iç 
güvenliğinin temini meslesi, takdir buyurulur 
ki, yalnız zabıta meselesi değildir. Zabıta kuv
vetlerinin iştigal konusu da değildir. Meseleyi 
çok şümullü olarak tetkik etmek lâzımdır. Mem
lekette huzursuzluk varsa, onun hakiki sebep 
ve âmillerini ve nedenlerini tetkik etmek iktiza 
eder. 

1969 Türkiyesinin 1960 Türkiyesiyle, hattâ 
beş sene evvelki Türkiye ile, 20 sene evvelki 
Türkiye ile bir olmadığını herkesin kabul et
mesi iktiza eder ki, bu böyledir de. Türkiye'ye 
1961 Anayasasının getirdiği yeni hak, hürriyet 
ve müesseseler mevcuttur. Bu yeni hak ve mü
esseselerden ve bu yeni hak ve hürriyetlerin is-

timalindeiki tecriilbesizliklerimizden mütevellit 
bâzı hâdiselerin ve bâzı fikir hareketlerinin or
taya çıkması zannediyorum M, emniyet ve asa
yişin yurt çapındaki değerlendirilmesinde mü
him yer işgal eder. Bundan 20 sene 30 sene ev
velki bir polis devleti zihniyeti içerisinde değer
lendirilen ve tertibedilen hâdiselerin, bugünkü 
hâdiselerin aynı dahi olsa, aynı ölçüler içerisin
de kıyaslanamıyacağını ve tecziye edilemiyece-
ğini kabul etmek lâzımıdır. 

Sayın Raif Aybar Beyefendi burada «Bir 
zamanlar ben de idaresi idim, bunları gayet iyi 
bilirim, ama şu kadar da polis varken bunlar 
olmuyordu» buyurdular. Şunu arz etmek istiyo
rum, bundan 15 sene evvel, 20 sene, 30 sene ev
vel komünizm kelimesini kullanan, onun propa
gandasını, en küçük şekliyle onun izahını yap-
mıya kalkan insanlar o günkü anlayış ve o gün
kü telâkkiler içerisinde tecziye edilirlerdi. Bu
gün Mao'nun bütün kitapları, Nazım Hikmet'in 
bütün kitapları vitrinlerde aleni şekilde satıl
maktadır. Bu, Anayasamızın getirdiği hürriyet
ler Ve haklar içerisinde mütalâa edülmek sure
tiyle kıymetlendirilmektedir. Bunları vakıalar 
olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

îktidar olarak şunu arz etmek istiyorum : 
Gerek aşırı cereyanlarla mücadele konusunda, 
gerek komünizmle mücadele konusunda iktidar 
bugüne kadar hangi mevzuda, hangi kanun dı
şı faaliyet telâkki edilen propaganda mahiyetin
deki hâdiseye el koymamıştır ve han'gi hâdiseyi 
adliyeye intikal ettirmemiştir? Kanunların boş
lukları varsa bugünkü mer'i Anayasamızın, 
mer'i nizamların muhafazası hususunda eğer 
boşluklar varsa - ki, vakıalar bunu ortaya koy
muştur - onun tedbirlerini de getirmiş bulun
maktayız. îşlte komünizmden, aşırı cereyanlar
dan şikâyet edenler ve müesses nizamın idame
sini arzu edenler ve mer'i Anayasa nizamının 
altıma dinamit konmasını arzu edenler, Hükü
met tarafından hazırlanan ve derin tetkik ne
ticesinde ortaya konan kanunu (C.H.P. sırala
rından alkışlar) kritiğe tâbi tutmak suretiyle 
ve kanunu tam bir vatanperverlik anlayışı içeri
sinde değerlendirerek Türk adliyesinin önüne 
koymak lâzımdır. Meseleleri biz tediple, tenkil
le, terör sistemle sureti katiyede halletmek ni
yetinde değiliz. Şimdiye kadar da buna ait bir 
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tek tatbikâtiımız yoktur. (C.H.P. sıralarından 
gürüMler) 

Kıymetli arkadaşlarım, muayyen hâdiseler 
cereyan eden, «Memleket anarşizme doğru gidi
yor» diye şikâyet eden insanlar, zabıta vazifesi
ni gördüğü an «Tethüşe gidiyor» diye şikâyet 
ederler. 

Kıymetli arkadaşlarım, bugüne kadlar Ada
let Partisi olarak, Adalet Partisi iktidarı ola
rak her mühim hâdisede, Devlet güvenliği ile, 
Devlet asayişdyle ilgil ollan her konuda hiçbir 
tanesi yoktur ki, takibe mâruz bırakılmamış ol
sun ve hiçbir tanesi yoktur ki, adalete intikal 
ettirilmemiş olsun. 

iBuraya çıkan arkadaşlarımı, bunları müşah
has misâllerle ortaya koyarlar. Üç buçuk sene
den berli bunu müşahhas olarak, delilleriyle or
taya koymamışlarıdır. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Konya olayları 
hakkında karar var. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Açık olarak beyan ediyoruz. Cevap 
vereceğim. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Bırakın 
da bütçe vesilesiyle ortaya koyalım. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Cevap vereceğim, sinirlenmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. 
Sayın Sadrettin Çanga, zatıâlinizin isminden 

bahseden olmadı ki, siz cevap vermek lüzumunu 
hissettiniz. Rica edeyim, dinleyiniz, efendim. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kıymetli arkadaşlarım, cereyan eden 
her hâdisenin cevabını verebiliriz, hesabını ve
rebiliriz. 

Bizim çok şükür hesap veremiyeceğimiz hiç
bir icraat ve tatbikatımız yoktur. Bunun aksini 
iddia edenler, gelir burada ortaya koyarlar, bu
nun yolu budur. Tehevvürle, yan yolarla, yeral
tı faaliyetlerle, başka metotlarla bu işler halle
dilmez arkadaşlar. 

Türkiye'de serbest Parlâmento vardır, hür 
basın vardır, müstakil mahkemeler vardır. Her 
şey serbesttir. Bunların münakaşa ve müzakere 
yeri ve mercileri vardır. Burada tartışırız, ama 
burada tartışılmıyan meseleleri muhayyel şe
kilde, olmamış, vuku bulmamış hadiseleri herkes 
kendi arzusuna göre, kendi muhayyilesine göre, 
kendi tandansma göre olmuş gibi göstermek ve-

yahutta tahrif etmek suretiyle ortaya koymak 
insafla, vicdanla kabilitelif değildir arkadaşla
rım. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Sayın Ba
kan, adam öldürülüyor, bu hâdise değil mi? 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Arz edeceğim, sabırlı olun efendim, 
arz edeceğim. 

Arkadaşlarım müşahhas misal verdiler; 
«Konya hâdiseleri» dediler. Konya hâdiseleri 
Temyizdedir. İdareyi itham ettiler, Temyizde 
kesinleşmemiş karar, ama idareye aidolan kısmı 
arz edeyim. Mülkiye müfettişleri, idareciler hak
kında lüzumu muhakeme talebiyle Şûrayı Dev
lete evrakı gönderdiler, Şûrayı Devlet idarecile
rin suçu, kusuru olmadığı için haklarında ade-
mitakip kararı vermiştir. Şûrayı Devletin ka
rarı kesindir. Peki, hem mahkemeden bahsedi
yorsunuz, hem de itham ediyorsunuz. Kesinleş
memiş karar, günah değil mi? (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) Günah değil mi, 
vazife gören insanları, suçsuz insanları suçlu gi
bi göstermek hakka, hukuka sığar mı? Birinci 
misal bu. 

MUSTAFA KOÇ (Aydın) — îstanbul hâdi
selerinden bahset. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kıy metili arkadaşlarım, îstanbul hâ
diselerinden bahsedeyim. 

Meselenin münakaşasını yapacağız. Henüz 
hâdise 24 saatliktir, sıcaklığını muhafaza edi
yor, heyecanını muhafaza ediyor. Hâdisenin bü
tün teferruatiyle, inceliği ile kritiğini yapmak, 
değerlendirilmesini yapmak, zannediyorum ki, 
biraz sonra gensorular münasebetiyle de müm
kündür. Gayet objektif olmak lâzımdır. Ben 
peşinen arz edeyim bu hâdiseyi. Kendi şartları 
içerisinde ve kendi mahiyeti içerisinde suige-
neris bir hâdise olarak değerlendirmek lâzım. 
Ben hiç kimseyi itham etmeden söylüyorum. 
Zaman gösterecektir. Adliyeye intikal etmiştir. 
Suçluların bir kısmı yakalanmıştır, 42 tanesi 
adliyeye tevdi edilmiştir. Hem idari, hem adlî 
tahkikat devam etmektedir. Şunu arz ediyo
rum ve tescil ettiriyorum : İstanbul Valisi ve 
idareciler bu hâdisenin vahamete varmaması, 
elîm safhalara intikal etmemesi hususunda bü
tün idari tedbirleri almışlardır. Bunları tes
cil ediyorum. 
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Kıymetli arkadaşlarım, günün şartlan için
de hâdisenin mütalâa edilmesi lâzımdır. Bir 
haftadan heri Türkiye'nin vasatını, huzurunu 
tedirgin eden hâdiseleri biliyorsunuz. 6 ncı 
Filonun gelmesi ile İstanbul'da cereyan eden 
kanun dışı yürüyüşleri ve ortaya konan slogan
ları, bunların neler olduğunu burada teferru-
atiyle arz etmiyeceğim. Bunlar, herkesin gözü 
önünde cereyan etti. Bu vasat içerisinde, bu 
tahrikler içerisinde, bu hava içerisinde elbette 
ki bâzı reaksiyonların olabileceğini de hesaba 
katmak lâzım. Bunlar sosyolojik meseledir, sos
yal hâdisedir. Bu tahrikler nihayet dün son 
şeklini almıştır. Dünkü yürüyüş kanuni bir yü
rüyüştür. Kanuni yürüyüşün yapılması sıra
sında Bayazit meydanından Taksim meydanına 
kadar bütün emniyet tedbirleri alınmıştır. Ye
kûnu 6 - 7 bini bulan mitingciler, miting mey
danı Taksim'e varmadan Taksim'de bir grup 
insan toplanmıştır. Zabıta ikaz ediyor, «bura
dan çekiliniz» diyor.- Bunlar «biz mitingi sey
redeceğiz, bizim saldırımız varsa, tecavüzi 
bir hareketimiz varsa muamele yapınız.» diyor
lar. Buna rağmen zabıta Taksim meydanında 
toplanan halkı geriye doğru sevk ediyor ve 
önüne 4 sıra da polis kordonu kuruyor. Bun
ların fotoğrafları var, münakaşa edilebilir, çan-
tamdaki fotoğrafları takdim edebilirim. Mi
tingciler Taksim meydanına 16,30 civarında 
geldikleri zaman, Ankara Pazarı istikametin
den sevk ediliyor ve Taksim âbidesinin ön kıs
mına, yani Sıraserviler'e ve İstiklâl caddesine 
kanalize edilecek tarzda, öbür tarafta da ka
labalık bir grup, çok kalabalık, 10 000 e ya
kın insan, önünde 4 sıra zabıta. Her hangi bir 
hâdiseye meydan vermemek için Taksim mey
danı boşaltılıyor. Taksim meydanı boşaltıldık
tan sonra gelen grup ve iki taraf, şimdi bu
nun da hangi taraftan olduğunu iddia etmiye
ceğim, arkadaşlar objektif olmak için arz et
miyeceğim, zaman gösterecek, tahrikler baş
lıyor, Molotof kokteylleri patlıyor, taşlar atı
lıyor, bir anda 10 000 kişilik grupun içerisin
den 1 500 ilâ 2 000 kişilik grup 4 sıra polis 
kordonunu yarıyor ve binlerce insanın 5 daki
kalık şiddetlei bir çarpışması sonunda polis 
duruma hâkim oluyor. Gaz bombası atıyor ve 
tam yarılma anında da yanında bulunan 7 tane 
bölükten 2 tanesi tam o anda telsizden 100 
metre mesafeden hemen hâdise mahalline geli

yor; polis ile askerî birlik tam bir işbirliği ha
linde olarak topluluk dağıtılıyor ve ondan son
ra zuhur edebilecek bütün hâdiseler de önleni
yor. İstirham ederim arkadaşlar, vicdanlarını
za hitabediyorum, binlerce kişi 5 dakikada da
ğıtılıyor. Eğer zabıta müdahale etmeseydi, 
polis vazifesini yapmasaydı netice ne olabilir
di? Arkadaşlar, gayet samimiyetle arz ediyo
rum, vicdanımın emrettiği tarzda, mesuliyet 
ağırlığı içerisinde arz ediyorum, hiçbir müda
faa hissi ile söylemiyorum, polis dün büyük hiz
met görmüştür, büyük hizmet görmüştür. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri ve şiddetli al
kışlar) Toplum polisi büyük hizmet görmüş
tür, tarihî hizmet görmüştür. Bunu ifade ve 
beyan etmek Hükümet olarak, içişleri Bakanı 
olarak benim vazifemdir. 

Arkadaşlar, biz geçiciyiz, Devlet makamları 
kimseye baki değil, ama şerefli isim, şerefli 
vazife bırakmak lâzımdır. Allah korkusu olan, 
millet korkusu olan, kanun korkusu olan adam
lar faziletli hareketlerden ayrılmazlar. Ben 
bu anlayış ve bu muhasebe içinde bunları söy
lüyorum. Bu, benim için vicdani vazifedir Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Dün, Taksim meydanında vazife gören top
lum polisi 1 100 kişidir, cansiperane vazife gör
müştür, elleri kolları Molotof kokteylleri ile 
yanmıştır, ayakları, başları yanmıştır. Maale
sef iki vatandaşımızı kaybettik, 39 vatandaşı
mız hastanede, 6 kişiye ameliyat yapıldı, iki
sinin vaziyeti ağır. Bu çok elîm bir hâdise. 
Ama daha vahamete gitmemek için, başka 
yerlerde daha vahîm hâdiselerin olmaması için 
tedbirler mükemmel surette alınmıştır. 

Arkadaşlar, tasavvur ediniz 20 000 kişi 
ile cereyan eden 6 - 7 Eylül hâdiselerini ve ona 
mümasil anarşist hâdiseleri lütfen gözünüzün 
önüne getiriniz. Takdirkâr olmak lâzım. Şu
nu da arz ediyorum; suçu olan varsa idari ve 
adlî tahkikat başlamıştır. Suçlular kendileri
ni suçlu durumlarından kurtaramaz arkadaşlar. 
Kanuna, hakka, hukuka riayetkar olmak lâ
zım. Sırf muhalefet uğruna, sırf «bu olmadı» 
diye inkarcı olmamak lâzımıdır. 

Arkadaşlar Türk polisi devlet kuvvetidir, 
toplum polisi Türk polisidir. (A. P. sıralannda 
alkışlar). Türk zabıtasını teöbit etmek lâzım-
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dır. Bir arkadaşımız buraya çıktı, içişleri Ba
kanlığının başka faliyeti yokmuş gibi, yalnız 
Jandarma ve polisi kötüledi arkadaşlar, baştan 
aşağı jandarma ve polisi kötüledi. Bunun mâ
nası bugün Devlet nizamını koruyan polisi ekar-
te etmek, arkasından şerefli Türk askerine ve 
diğer millî müesseselere hücum etmek. Onların 
taktikleri budur. Bunu ifade etmek de benim 
boynumun borcu. Kusurları olabilir, hataları 
olabilir kıymetli arkadaşlarım. Kuruluşu üç 
senelik 1965 senesinde toplum Polisi müessesesi 
ihdas edilmişti ve 550 kişi idi, bugün 3 500 aded. 
Teveccühlerinizle geçen gün 5 000 kadro daha 
verdiniz. 

Arkadaşlar, Türkiye'de hâdiseler değişmiş
tir, Türkiye'de toplum hâdiseleri eskisi gibi de
ğildir. Yeni toplum hâdiselerine göre, nizamı 
bozmıyacak tarzda mâni zabıta hizmeti görecek 
zabıta tedbirlerini almak ona göre kuruluşlar 
kurmak lâzımdır. Modern her memlekette, de
mokratik her memlekette böyledir arkadaşlar. 
Yalnız Paris'te 50 000 polis vardır. Nanterre hâ
diselerinde Paris'te 70 000 polis ve jandarma 
kullanılmıştır arkadaşlar. Ama buna karşılık 
2,5 milyonluk istanbul'da bugün 3 500 polis 
vardır arkadaşlarım. Bundan değer çıkarmak 
lâzım. Türk halkının Türk Milletinin nizam sev
gisini, Devlete olan bağlılığını ve millî şuura 
olan bağlılığını değerlendirmek lâzımdır. Onun 
yanında hakikaten cansipârâne vazife gören 
bir avuç zabıtayı onore etmek lâzımdır, kırıl
mış olan moralini, itibarını yükseltmek Mec
lisin, hepimizin vazifesidir. (A. P. sıralarında 
alkışlar) 

1965 yılında polis adadi 10 500 idi, bugün 
22 000 dir. ikinci Beş Yıllık Plân içerisinde 
hedefimiz 35 000 dir. Yalnız aded mühim de
ğil, eğitim esastır, Türkiyenin yeni şartlarına 
göre, sosyal proplemlerine göre eğitilmiş, ona 
göre intibak edebilecek zabıta kuruluşlarına, 
polis kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Biz bu gay
ret içerisindeyiz. 

Size şunu, tevazu hissimi de bir tarafa bı
rakarak, arz ediyorum: içişleri Bakanı olarak 
üç seneden fazla bir zaman içinde günlük vasa
ti 18 saatlik mesâimin yarısından fazlasını Türk 
Emniyet Teşkilâtının kurulmasında muvaffaki
yetinde, iyi işlemesinde ve devletimize iyi hiz
met vermesinde, vatandaşın can ve mal emni

yetinin korunması hususunda iyi hizmet gör
mesi için gayret sarf ettim arkadaşlar. Ben 
bunu Yüce Allah huzurunda söylüyorum, vazife 
gördük, bu vazifeyi bu Hükümet gördü. Mil
letin teveccühüne mazhar olan Hükümet sizin 
için vazife gördü. Millî bir Hükümet, milletin 
huzuru için bunları yapmak lâzım. Türkiyenin 
bugünkü şartlarını gayet iyi değerlendirmek, 
Türkiyenin durumunu bundan 20 sene evvel
ki şart ve durum ile mukayese etmemek lâzım
dır. Hem de Türkiyenin durumunu yalnız Tür
kiye olarak değil, dünya hâdiseleri ve şartları 
içerisinde değerlendirmek ve orada cereyan 
eden hâdiselerin Türkiye'deki tesirlerini de na
zarı itibara almak lâzımdır. 

Arkadaşlar, Japonya'yı her halde kimse şu 
veya bu şekilde kötüliyemez. Japonya'da üni
versite - daha bundan bir ay evvel gazetelerde 
okudunuz - 8 ay talebe işgali altında kaldı Ja
ponya'nın dört köşesinde 4 tane kızıl bayrak 
çekildi, indirildi. Paris'in Nötre - Dame'ma 
Nanter hâdiselerinde, Mayıs, Haziran hâdisele
rinde kızıl bayrak çektiler. Ama, hemen ânın
da bunu yapanların dersini de verdiler. Nizamı 
kurdular ve kanunlarını da çıkardılar. «Anaya
sa nizamını tesis ve tahkim kanunu» Fransa'
da 5 nci Cumhuriyette De Gaulle zamanında 
çıktı, Almanya'da da bundan iki ay evvel cere
yan eden Alman hâdiseleri dolayısiyle çıktı. Bi
naenaleyh, Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da, 
Japonya'da hattâ demirperde memleketlerinde 
Yugoslavya'da ispanya'da ve buna mümasil 
memlektlerde cereyan eden hâdiseleri göraıe-
mezlikten gelip Türkiye'deki tesirleri içerisin
de ve Türkiye'deki hâdiselerle mukayese etme
mek mümkün değildir. 

Talebe hareketlerini biliyorsunuz, Bütçe Ko
misyonunda da arz ettim, Fransız içişleri Ba
kanının sarih beyanı var. Bundan üç ay evvel 
içişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle soru
yorlar, «bu talebe hareketleri münferiden Fran
sa'ya has bir mesele midir? Yoksa bunun enter
nasyonal bir karakteri var midir?» Cevap: Bu
nun iki tarafı da vardır; hem Fransa'ya has 
tarafları, hem de enternasyonal bir teşkilât 
tarafından yürütülen, düğmeye basıllmış gibi 
işliyen tarafları da vardır.' (A. P. sıralarında 
alkışlar). Bütün Avrupa'da değerlendirme böy
ledir. 
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Size bir vakıayı daha arz edeyim; Avru
pa Konseri Genel Sekreteri Simiter Ağustos 
ayında Profesör Hakkı Sur ile Türkiye'ye gel
di. Avrupa Konseyi o genlerde, Avrupa Kon
seyine dâhil memleketlerdeki talebe hâdiseleri
nin önlenmesi için bir komisyon kurmuş, tet-
kikatta bulunuyordu. Bize de geldi, İçişleri 
Bakanlığı olarak, Türkiye'deki Temmuz hâdise
leri hakkında alınan tedbirleri sordu, 1,5 saat 
bunun kritiği yapıldı. Avrupa Konseyi üyeleri 
burada, istiyenler kendileri ile görüşürler. Tür-
kiye^de talebe hareketleri dolayısiyle Türk Hü
kümetinin tatbikatını örnek bir hareket olarak 
vasıflandırdılar ve bizi tdbrik ettiler. 

r Bunu, şunun için arz ediyorum: Hâdiseleri 
ve meseleleri mahiyetlerine göre, cereyan etti
ği yere göre ve şartlara göre değerlendirmek 
lâzımdır. Biz de bunu yapmışladır. O zaman 
bizi zaafla itham ettiler. Ama arkadaşlar, ta
lebe ve üniversite meselesi fevkalâde naziktir. 
Türkiye'de yakın geçmişi vardır, tecrübelerden 
ders almak lâzımdır, içişleri Bakanlığı ve Hü
kümet bu ölçüler içerisinde meseleyi değerlen
dirmiştir. Neye rağmen? İşgalin kanunsuz ol
duğunun beyanına rağmen Ama bunları, bir 
muvazene içinde halletmişizdir. Dekanların mü
dahale hususunda beyanları vardır. Arkadaş
lar kendilerini ikna ettik, üniversiteye lüzum
suz yere polis sokmadık. 

Bu münasebetle, bir hususu beyan edeyim, 
vuzuha varmak lâzım; üniversiteler zabıta hâ
diselerinde, yani suç işlendiğinde ,ne zaman po
lis girebilir? Bunu valilere tebliğ ettik, Sayın 
Başbakan da basın toplantısında gayet vazıh 
bir şekilde ortaya koymuştur. Meseleyi şöyle, 
iki kısımda değerlendiriyoruz; birincisi, mâni 
zabıta iktiza eden, âmme nizamını bozmaya 
matuf olaylarda geçmiş tatbikat. Bir hukuk 
kaidesi yoktur. Yassı Ada Mahkemesinin ka
rarları ve Garb memleketlerinde cereyan eden 
hâdiseler için kaJbul edilen esaslar dairesinde 
mâni zabıta s bakımından olay eğer vukubulabi-
lirse bu takdirde selâhiyetli üniversite maka
mının, yani rektör ve dekanın yazılı müracaatı 
halinde zabıta üniversiteye girer. Bugünkü tat
bikatımız budur. Ama adlî bir suç işlenmişse 
adlî zabıta vazifesini görür. Adlî suç işlendiği 
takdirde sureti katiyede üniversite makam
larının müsadesine lüzum kalmadan, zabıta 

savcılığa malûmat vererek hâdiseye müdahale 
eder, suçluyu yakalar, delillerini toplar re 
adlî makama verir. Ama burada cereyan eden 
hâdisenin mahiyeti, yeri, şekli önemlidir. Yani 
kanun tatbikatında ihmal yok, ama ihmal var. 
Hâdiseye göre mühlet verilebilir. Komimer hâ
disesinde olduğu gibi. 

Arkadaşlar, Kommer hâdisesinde sureti ka
tiyede ne giden, ne de davet eden ne bana ve 
ne de başka bir makama bilgi vermiştir. Hattâ 
Dışişleri Bakanlığına dahi malûmat verilmemiş
tir. Çok rica ederim bu hâdisenin çıkacağını 
Ibilmek için kâhin olmak lâzım, fala bakmak 
lâzım. Türkiyede yabancı elçilerin takibi gibi 
ibir iş, bizim yapacağımız iş değildir. Ama, hâ
dise olduktan sonra bizim malûmatımız oldu. 
Otomobil yanmıştı. Kemal Kurdaş Beyi tele
fonla aradım. Haber, alınır alınmaz siyasi polis 
de vazifesini yapmıştır. Dosyaları Sayın Raif 
Aybar'a vereceğim. Dışarıda tedbir alındı. Ken
disine dedim ki, «can emniyeti bahıiıs konusu 
ise müdahale edilebilir». Fakat arkadaşlar, üni
versitede 3 000 kişi var, hâdise bitmiş. O anda 
polisi içeriye sok, ondan sonra mesel© Kommer -
Kurdaş meselesi olmaktan çıksın; Hükümet, 
•polis ve talebe hareketi haline gelsin. Bu mü-
delbbir bir idare tarzı değildir. O gün siyasi 
polisimiz, vazifeliler fotoğraflar çektıi, suçlula
rın hepsini tesbit etti, Savcıya tevdi etti, 7 ta
nesi hemen, 7 tanesi de bilâhare yakalandı. 
Jandarma mıntıkası olduğu için, jandarma da 
gitti tahkikatını yaptı. Zannediyorum ki, bun
dan Hükümetin tenkid değil, takdir edilmesi 
iktiza eder. Üniversite meselelerini gerek bu
radaki, gerek Istanbuldaki hâdiseleri böyle de
ğerlendirmek lâzımdır. 

tstanlbul Üniversite Rektörlüğü binasını iş
gal etmişler. Niçin, nasıl? Nasıl işgal ediyor
lar? Eibediyat Fakültesi Sosyoloji bölümün
den FKF li bir hanım doktora tezi veriyor; 
tezi kabul edilmiyor. Doktora tezi kabul edil
medi diye, fakülteyle alâkası olmıyan insanlar 
gidiyorlar, Üniversite Rektörlük binasını ve Se
natoyu işgal ediyorlar ve çalışamaz hale getiri
yorlar. Türk Ceza Kanunu sarih, kanunlarımız 
sarih, aleni olarak suç işlenmiştir. Bu durum
da İstanbul Üniversitesi Senatosu süresiz tatil 
için karar alıyor. 
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istanbul Üniversitesi talebe yönetmeliğinin 
17 nci maddesi gereğince tatile girildikten, 
Üniversite kapatıldıktan sonra üniversitenin 
iç ve dış muhafazası zabıtaya aittir. Zabıta der
hal el koyuyor, suçluları yakalıyor ve tevkif 
ediyor, halen de mevkuflar. Ama bunun yanın
da suç işlenmeden ve lüzumsuz yere Üniversite 
içerisine müdahaleyi, Üniversitenin hassasiyeti, 
özerk müesseseye olan saygımız ve her hangi 
bir hâdiseye mahal vermemek, bizim tatbikatı
mızın esasını teşkil etmiştir. Üç yıldan beri bu 
tatbikat içerisindeyiz. Zannediyorum ki bu, tak
dire değer bir tatbikat olmuştur. 

Kıymetli arkadaşlarım; iki sene evvel umu
mi asayişle ilgili burada çok şeyler söylendi. 
Gensoru geldi, Şark'taki şekavet olaylarının bi
ri bin yapıldı. Olmıyan şeyler var gibi göste
rildi. Biz, bunları sükûnetle karşıladık ve yine 
dedik ki «arkadaşlar, bu hâdiseleri önlemek 
bir dereceye kadar mümkündür, ama yalnız za
bıta tedbirleri ile önlemek mümkün değildir. 
Hâdiselerin yerine göre sebeplerine gitmek lâ
zımdır. Şark vilâyetlerindeki şekavet olayları
nın sebeplerini iyi tahlil etmek lâzımdır.» 

Beyefendiler, Siirt'e, Mardin'e, Bitlis'e 
Van'a, Hakkâri'ye, yol götürmemişsiniz, su gö
türmemişsiniz, elektrik götürmemişsiniz, kültür 
vasıtaları götürmemişsiniz, radyo götürmemişsi
niz, onlara âdeta üvey evlât muamelesi yap
mışsınız, hattâ asayişi teminle vazifeli olan 
jandarmanız Birinci Cihan Harbinden kalma 
silâhla teçhiz edilmiş, vasıtası yok, teçhizatı 
yok, hudut muhafazası yok. Bir kazamıza üç 
vilâyet dolaşarak, Çukurca'ya dört vilâyet do
laşarak gitmişsiniz. Siirt ile Eruh arasında yol 
yok. Bu vaziyette asayişten bahsetmek müm
kün mü? Bunları yerine getirmeden «asayişi 
yaptım» demek mümkün mü? Biz, bu yola git
tik arkadaşlar. 

Tekrar ediyorum, komando teşkilâtı işte 
bunlar için kuruldu. Ne zaman kuruldu? 1966 
senesinde kuruldu. Şimdi çıkın söyleyin, Şark 
vilâyetlerindeki asayiş durumunu, yol kesme, 
şekavet olaylarından bahsedin lütfen. Ben «ol-
mıyacak» demiyorum. Yine olur. 

BAŞKAN — Jandarma komandosu değil mi, 
Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Jandarma komandosu. 

Siirt'in iktisadi kalkınması ve diğer geri 
kalmış bölgelerimizin muvazenesi, ahengi bo
zuk olan diğer bölgelerde, muvazene içerisinde 
bulunmıyan bölgelerde ahengi sağlamak husu
sundaki iktisadi, sosyal ve kültürel tedbirlerle 
beraber meseleyi ele alıyoruz. Bu, bir zaman 
meselesidir. Geçen gü Sayın Başbakan burada 
beyan buyurdular. Yani «üç senede, beş senede 
güllük gülistanlık yapacağız» diye, «Bir sihir
baz değneği ile her şey hallolacak» şeklinde 
söylemedi, söyliyemez de. Türkiye'nin teraküm 
etmiş namütenahi meseleleri vardır,. Bu mesele
ler halledilmeden, hal yoluna konmadan asa
yiş meselesini halletmek zordur. Ben bunu ilk 
gün de söyledim, şimdi de söylüyorum. Ama 
iddia ediyorum, eskisine nazaran yurt emniyeti 
ve asayişi, bütün menfi faktörlere rağmen, 
tahriklere, telkinlere rağmen, Anayasa nizamı
nı bozmak için bütün gayretlere rağmen fev
kalâde diyemiyeceğim, ama iyidir. Fevkalâde 
yapmak için, daha iyi yapmak için gayret sarf 
ediyoruz. Sayenizde elbirliği ile yapacağız, bu
nu. Yalnız, Hükümetin işi değildir, arkadaşlar. 
Bu mesele, müşterek mesuliyetimiz altında olan 
bir meseledir. Bunu lütfen öyle değerlendiriniz 
ve bizim hakkımızdaki hükme de öyle varı
nız 

Arkadaşlar, çeşitli toplum hâdiseleri olur, 
Türkiye'de. Üç sene zarfında olan hâdiseler; 
eskiden hiç yoktu bunlar, yeni Anayasa ile or
taya çıkmış yepyeni hâdiselerdir. Hiç kimse 
alışık değil. Bu hâdiselerden herkes tedirgin 
oluyor. Anayasayı benimsediğimize göre Ana-
yaüiı müesseselerinin istimalinde, hak ve hür
riyetlerin istimalinde suiistimallere ve tahrip
lere müsaade etmemek şartı ile, onların istima
linden sureti katiyede tevahhuş etmemek lâzım, 
ürkmemek lâzım. Grev hâdisesi olunca hekes 
huzursuzluğa giriyor, alışkanlık tecrübesi az. 
Grev olunca, gayrikanuni grev hareketleri de 
oluyor. Meselâ üç sene zarfında 233 tane grev 
olmuş, 45 tanesi kanun dışına çıkmış, 777 tane 
suçlusu da yakalanmış, adalete verilmiş. Diğer 
toplum hareketlerinden üç sene zarfında 401 
olay cereyan etmiş, bunun 76 sı gayrikanuni 
şekil almış ve 847 suçlusu da yakalanmış. 

Bir hususu daha arz edeyim. Arkadaşlar. 
polis ve jandarma bölgesinde senelik faili meç
hul suç sayısı % 5 i geçmez,. % 95 i asgari 
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söylüyorum, yakalanmaktadır. Ama bu demek 
değildir ki, Türkiye'de faili meçhul suç yoktur. 
Vardır, misal vereyim. Meselâ, Siirt'te 20 se
nede müterakim halen 223 tane cinayetten ka
nun kaçağı kimse vardır. Bir o kadarını da 
biz üç sene zarfında yakaladık. Yalnız Mardin'de 
1946 senesi ile 1967 senesi arasında 228 tane ka
nun kaçağı cinayet işlemiş, kimse yakalanma-
mıştır. Jandarma komando teşkilâtı bunu ya
pıyor. 

Vasıtasız polis ile emniyet ve asayiş temin 
edilemez. Kalite ve kantite esastır. Onu tek
nik ve modern vasıtalarla teçhiz etmek lâzım
dır. Bilen arkadaşlarımız buradadırlar, Asbuz-
oğlu gayet iyi bilirler; 1965 senesinden önce 
İçişleri Bakanlığı Bütçesine telsiz yapmak için 
9,5 milyon lira 3 sene konmuştur. 1966 senesine 
kadar istimal edilemedi, yapılamadı. Zatıâli 
nizi şimdi götüreceğim, 67 vilâyette en modern 
telsiz cihazı vardır, her an Siirt ile Ankarı 
ve telsiz olan bütün vasıtalarla muhabere im
kânı sağlanmıştır. Bu tarzda süratli vasıta 
ve imkân olmadan asayişin sağlanması mümkün 
olmaz. 

Diğer hususlar üzerinde durmıyacağım. 
Meselâ, polisin 494 aded vasıtası vardı, bunu i 
da yarısı miadını doldurmuş vaziyette idi, 
bugün 1 500 tane. Yanlız 1968 yılında jandar
mamıza 500 tane yeni cins, araziye uygun va
sıta alıyoruz. Jandarma teşkilâtımız gelecek 
seneden itibaren üç senelik program il 3 
5 000 küsur tane telsiz ile karakollar telsizle 
bağlanmış oluyor. 

Hulâsa, emniyet ve asayişin zabıta yönün 
den sağlanması için bir program ve plân içeri
sinde mesele ele alınmıştır ve buna devanı 
edeceğiz. 

Saym Asbuzoğlu, Keban hâdiselerinin ceva
bını verebiliriz. Lütfen tetkik buyurmak içi a 
rica ederim teşrif buyurun bakanlığa. Keban'
da neler çevirmek istediler? Orada çalışan 
firmanın huzuru, rahat iş yapması için nanl 
emniyet ve zabıta tedbirleri alındığını lûtfsn 
müşahade buyurun. Emniyetçisiniz, alman teri 
birlerin ne kadar müessir olacağını görecek
siniz. 

BAŞKAN — Saym Bakan, rica ederim. 
«Sayın Asbuzoğlu» diye hitabetmeyin, Umumi 
Heyete hitabedin, 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Affedersiniz, hulâsa, Kiği hâdisesi 
de aynı vaziyette, suçlular yakalanmış, bütün 
tezvir ve iftiraya rağmen suçlular tesbit edil
miş ve yakalanmış ve adalete teslim edilmiş. 

Elmalı olaylarına, zannediyorum ki, eli vic
danında olan hiç kimse bir şey söyliyemea. 
Tapuyu namus gibi telâkki eden Aadalet Par
tisi Hükümeti onun icabını yerine getirmiştir. 

Tatbik edilen 5917, geçende de arz edildi, 
Sayın inönü'nün imzası ile 1964 senesinde tes
cil edilmiştir. 5917 kaymakamın tasarrufu ye 
rindedir, başka yapılacak muamele yoktur, 
binaenaleyh, «sahibine iadesi» diye Sayın inö
nü'nün imzası vardır. 

Taşova hâdiselerini burada tesbit ettirdik, 
o günkü sözün, o günkü iddianın sahiplerini 
davet ediyorum; jandarma kanuni vazifesini 
yapmıştır ve burada beyan edilen malûmat Sa
yın inönü'ye yanlış verilmiştir, iddia edi
yorum, yanlıştır; tetkikatları yanlış yapıl
mıştır ve yanlış verilmiştir, iki sene evvol 
Saym İnönü asayiş konusunda, bilhassa Şark 
ve Cenubi Şarktaki eşkıyalık konusundaki ba
şarımızı buradan tebrik ettiler, verilen yan
lış malûmat ile de ümidini kestiler, ölçüleri, 
Yüksek Meclisin ve Türk efkârı umumiyesinitı 
takdirlerine arz ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım; maruzatıma burada 
son veriyorum. Şunu arz etmek istiyorum. Ada
let Partisi iktidarı Devletin selâmeti, mutla x 
surette müesses nizamın korunması için bütün 
ince nüanslariyle muhafazası hususunda dik
katlidir. Kanun tatbikatında, hizmetlerinde,. 
icraatında daima soğunkanlılığı, basireti esas 
ittihaz ederek, ama mutlak surette kanunu 
hâkim kılmak, Devlet otoritesini zedelememeıc 
ve vatandaşın huzur ve refaha kavuşması için 
istikrarlı bir Devlet idaresi kurmak yolunda
dır ve bunun gayreti içindedir. Bunun da is
patlarını ve örneklerini vermiştir. Hürmetle
rimle selâmlarım. (A. P. sıralarından şiddetli 
alkışlar, «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Saym Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Sayın Ali Karcı, buyurunuz. Yalnız, sualler 
hiçbir izahla irtibatı olmıyacak şekilde ve hü 
kam vermemek suretivle tecelli etsin; rica ede
ceğim. 
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ALİ KARCI (Adana) — Cuma günkü Br. 
yazıt toplantısında parola «Taksim'de buluşa
lım,. Allahını seven Taksim'e gelsin» şeklinde 
idi. İlgililer ve... 

BAŞKAN — «imiş» deyin bari. (A. P. sıra
larından gürültüler) Rica ederim arkadaşlar, 
istirham ederdim, efendim. Müdahale gayet ko
lay. Başkanın vazifesini zorlaştırmaymız. 

Buyurun Sayın Karcı. 
ALİ KARCI (Adana) — ilgililer ve Sayın 

Bakan bundan haberdar mı idi? 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Efendim, gayet tabi siyasi polis istih
barat teşkilâtı her hâdise üzerinde durur. Sizin 
bu sözünüzü de ihbar telâkki ediyoruz. Ancak, 
Osman Saffet Arolat, Fikir Kulüpleri Federas
yonu ve T. i. P. mensuplarının Gaziosmanpaşa 
ve civarındaki işyerlerinde, o gün toplantı ya
pıp anarşi çıkarmak istediklerini siz de biliyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeyim, milletvekiline sual sormayınız. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Bakan Tü
züğü bilmiyor, bana sual soruyor. Tüzüğü oku
yun sayın Bakan. 

«ilçelerden bindirilmiş kıtaat getirilmiş» di
ye bugünkü gazeteler yazıyorlar, ilgililer ve 
Sayın Bakan bunu biliyorlar mı 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Beyefendi, il idaresi Kanununa göre 
ilin umumi asayişi valiye aittir. Mesele adliye
ye intikal etmiştir. Bütün bunlar enine boyu
na takip konusu yapılacaktır. Ayrıca idari tah
kikat da başlamıştır. 

ALİ KARCI (Adana) — Üçüncü sorum: 
Pazar günü toplu namaz kılmaları yapıldı. Bu
nun amacının da, «Mukaddes cihada çağrı» ol
duğu tevatür olarak yayıldığı biMirilmektedir. 
Sayın Bakan bundan haberdar mıdır?. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Artık na
maz da mı kılmıyacakliar?... (A. P. sıralarından 
gürültüler, müdahaleler...) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Meselâ DolmabaJhçe'de bir vaiz ve
rileceği hususu bildirildi. Vilâyetçe, hâdiseleri 
önleme bakımından menedildi. Kimse girmedi. 

Bu vesile ile bir hususu arz edeyim. «Bugün» 
gazetesinidekS neşriyattan bahsedildi. Arkadaş

lar, icra olarak, Hükümet olarak bizim, «Gaze
te toplama, gazeteye sansür koyma, gazeteyi ka
patma» gibi bir yetkimiz yok. Alâkalı merci 
alır, gider savcılığa verir. «Bugün» gazetesine 
ait biliyorsunuz, mahkûmiyet kararı da vardır. 
Buna mümasil diğer kararlar da vardır. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, her arkadaş bu 
kadar fazla sual sorarsa bu Meclisi yürütmek 
mümkün olmaz. Rica edeyim kısa olsun. 

ALİ KARCI (Adana) — Efendim konunun 
aydınlığa kaJvuşımaısı bakımından soruyorum. 
Kanunî yürüyüşü engellemeye çalışanların elle
rinde binlerce sopa, şiş, bıçak, çivili ve uçları 
kancalı sopalar bulunduğunu ilgililer biliyor 
muydu? içişleri Bakanlığının bundan haberi 
var mıydı? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — O esnada neler olduğunu arz ettim. 
Herkesin gözv. önünde cereyan etti. Molotof 
kokteylinden de bahsettim. 

ALİ KARCI (Adana) — Efendim, son so
rum şu: Mehmet Şevki Eygi ve diğer gazeteler 
devamlı olarak mukaddes cihada çağırıyorlar, 
ölümden bahsediyorlardı. Bu olayın olacağı ga
liba belli idi. ilgililerin bundan haberi var mıy
dı, içişleri Bakanı bundan haberdar mıydı? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Efendim, bunlar takdir edersiniz ki, 
adlî cihazın vazifeleridir. Onlar olduğu gibi, ko
münist, «Bizim Radyo» nun bültenlerinden il
ham alan neşriyat da verilir savcılığa. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Ali Karcı, 
oturunuz. 
Buyurun Sayın Cumalıoğlu. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, «Malo'nun, Nâzım Hikmetin ve azılı 
komünistlerin kitapları serbestçe satılıyor ve 
buna Anayasamız cevaz veriyor», buyurdular. 
Anayasamız komünizmi yasaklamış ve bu hu
susta Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddeleri mevcuttur. Bu durum karşısında Sa
yın Bakan, Adalet Bakanı ile teşriki mesai ede
rek bu kitapları toplattırmak üzere savcılar ta
rafından takibat yaptırmaya teşebbüs etmişler 
midir? Hangi şehirlerimizde, «toplattırılamaz» 
diye kaza mercilerinden bu yolda bir karar çık
mıştır? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Efendim, kendilerine teferruatlı lis
te takdim ederim, içişleri Bakanlığı olarak kaç 
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tane yasaklanmasını talebettiğimiz kitap var- j 
dır, savcılığa tevdi edilmiştir. Kaçı hakkında 
toplatma kararı alınmıştır, kaçı hakkında alın
mamıştır, kendilerine bir liste halinde takdim 
ederim. 

öbürü için ben, «Anayasamız müsaittir » de
medim. Tatbikat olarak, bugünkü kanunî boş- • 
luklâr dolayısiyle, mahkûmiyet cihetine gidile-
miyor. Tatbikat budur, diye arz ettim. Bu boş
luğu kapatmak için de kanunî hazırlıklar için
de bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Osman Yüksek, buyurun 
efendim. 

OSMAN ZEKİ YÜKSEL (Antalya) — Efen
dim, bizim tesbit ettiğimize göre, son hâdise
lerde ölen iki vatandaşımız milliyetçidir. Bir 
tanesi de bizim partidendir. Esas elleri sopalı, 
taşlı, bıçaklı saldıranlar solculardır. Bu hâdise 
de bunu göstermiştir. Sayın İçişleri Bakanının 
bundan haberi var mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Efendim, ölenlerin de yaralıların da 
kimlikleri tesbit ediliyor. Tabiî siyasi kanaat
leri de bilâhara anlaşılır. Onu adlî makamlar 
ortaya çıkaracaktır, arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kanım, Syın Bakandan cevaplandırmasını iste
diğim husus şudur: Son birkaç yıl içerisinde | 
Türkiye'de vukubulan toplum hareketlerinde, 
yürüyüşlerde ve anarşist davranışlar içerisin
de suçlu olarak adliyeye sevk edilenlerden ko
münist olup sosyalist kisvesi altında hareket
te bulunan partilere mensup suçlular var mı
dır? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — özür dilerim, bunu mütteaddit kere
ler bu kürsüden arz ettim. Müsaade buyurursa
nız, yazılı olarak arz edeyim. Yalnız şunu söyli-
yeyim: Anarşist hareketlerin büyük bir kısmın
da, işgal gibi, kanun dışı yürüyüş gibi birçok 
hareketlerde maalesef T. i. P. mensubu çoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bu olay

lar kesafet peyda ettiğine göre, bugüne kadar j 

ki, tatbikatta Türkiye'de bir merkezden idare 
edildiğine dair emareler veya deliller teabit 
edilmiş midir? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Ben Fransız Dahiliye Nazırının, büt
çe müzakereleri münasebetiyle verdiği cevabı 
arz ettim. Gayet yakinen biliyorsunuz; Fransız 
komünist partisi içerisinde Pragda, Doğu Ber
lin'de Yakup Demir idaresinde Gizli Komünist 
Partisi faaliyet halindedir. Size verebileceğim 
cevap, Devlet sırrı bakımından açıklanabile
ceği kadarıyla budur. Aynca teşrif buyurur
sanız dokümanları gösterebilirim. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından şiddetli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik, zatıâliniz 
içtüzüğün 189 ncu maddesine istinadetmek su
retiyle biraz evvel Sayın İçişleri Bakanı bura
da konuştuğu sırada tahkirane beyanda bu
lunduğunuz cihetle, bendenizin Başkan olarak 
ve Meclis içtüzüğünü tatbik etmek mecburiye
tinde olan bir insan olarak, hakkınızda terti-
betmiş olduğum «takbih» cezası, daha sonra 
yine içtüzük uyarınca Yüce Meclisin onayına 
sunuldu, Yüce Meclis kabul etti. 

Şimdi söz itsiyorsunuz. Halbuki yine aynı 
içtüzük, «takbih» cezası verilen bir kişinin tek
rar söz alma imkânını bahsetmemiştir. Eğer 
zatıâliniz hakkında «Meclisten çıkarma» ceza
sı tertibetmiş olsaydım o zaman «af dileme» 
yönünden bir konuşma hakkınız olabilirdi. Ve
ya daha önce, ben cezayı tertibettiğim sırada 
Yüce Meclisin onayına sunmadan evvel müda
faa yönünden söz istemiş olsaydınız size söz 
verebilecektim. Ceza tertibedilmiştir. O bakım
dan içtüzük muvacehesinde maddeten, usulen, 
şeklen söz vermeme imkân yoktur. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Anladım efen
dim. Konuşmam da zaten af dilemek yönünden 
olmıyacaktı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, saat 
19,30 a gelmiştir. Bu itibarla birleşimi, saat 
21,00 de tekrar toplanılmak üzere, kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 19,30 

• • • 
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KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
İsmet Kapısız (Konya), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinm 54 ncü Birle 
siminin üçüncü oturumunu açıyorum. 

içişleri Bakanlığı 1969 yılı Bütçe tasarısı 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

ıSöz sırası A. P. Grupu adına Sayın Kadri 
Eroğan'mdır. Buyurun, efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KADRİ EROĞAN 
(Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, 

Bendeniz de görüşmekte bulunduğumuz 
1969 malî yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesiyle, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı bütçeleri üzerinde A. P. Gru
pu adına görüşlerimi arza çalışacağım. 

Evvelâ belirtmek isterim ki, sözcülere ayrı
lan 20 dakikalık bir süre içerisinde 137 kanu
nu tatbikle mükellef bir bakanlığın bütün hiz
metlerini birer birer ele alıp müspet ve menfi 
yönleriyle izah edip varılan sonuçlarına göre 
mütalâa serdetmek mümkün değildir. Bu 
müddet zarfında, olsa, sözü edilen Bakanlığın 
bâzı mühim konuları üzerinde durabilir. Bizde 
böyle yapacağız. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, İçişleri 
Bakanlığının nazım bir bakanlık olduğu ifade
siyle sözlerime başlıyorum. Gerçi Devlet yapı
sı içerisinde her bakanlığın kendine has husu
siyetleri ve haiz olduğu ehemmiyet izahtan 
varestedir. Ancak, hiçbir bakanlık bu bakan
lık kadar şümullü, hiçbir bakanlık bu bakan
lık kadar vatandaşın tümüne muhatap ve bü
tün bir millete dönük bir hizmet ve mesuliyet 
sabası içerisinde değildir. Şöyle ki; mevcut 
mevzuatımıza göre, içişleri Bakanlığı memle
ketin tümünün emniyet ve asayişinden sorum
lu, vatandaşın, yani bütün bir milletin mal ve 
canının korunmasından mesul» huzur ve sü
kûn içerisinde yaşamasını sağlamakla görevli 
ve yine bütün bir yurt sathında kanunların 
hâkim kılınmasından, devlet nizamının ve sos

yal nizamın muhafazasından mesuldür. Ayrı
ca millî hudut ve kıyılarımızın muhafazası ve 
kaçakçılığın men ve takibiyle de mükellef bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan, içişleri Bakanlığı yetki ge
nişliği esasına göre idare edilen iller idaresi
nin de başı mevkiindedir. Zira illerin genel 
idaresinden sorumlu bulunan valiler her ne ka
dar Devletin ve Hükümetin mümessili ve her 
bakanın idari ve siyasi icra vasıtası ise de, bu 
zevatın tâyin teklifleriyle terfi ve tecziyeleri
nin İçişleri Bakanlığına ait bulunması ve yi
ne sevk ve idarelerinin de hemen hemen bu 
bakanlık eliyle yapılması, bu bakanlığa ayrı 
bir önem kazandırmakta ve o nisbette bir me
suliyet yüklemektedir. Ve nihayet idari vesa
yet hakkı murakabesini üzerinde bulunduran 
İçişleri Bakanlığı bütün il özel idareleriyle, 
belediye ve köy idarelerinin de bu yönden 
sorumlu makamıdır. 

Bu kadar şümullü konulara, ayrıca yüzden 
fazla kanun tatbikatı da eklenince, elbette ki, 
bu bakanlık nazım bir bakanlık olur. Tabiî ki, 
bu kadar ağır ve şümullü vazifeyle yüklü bir 
bakanlığın da çeşitli dertleri, ihtiyaçları, im
kânsızlıkları bulunur ve o nisbette de çeşitli 
tenkidlere mâruz kalır. 

İçişleri Bakanlığının vazife ve mesuliyetle
rine şöyle bir kuş bakışı nazar atfettikten son
ra bâzı anakonulara dönmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, yukarda da kı
saca temas ettiğimiz veçhile «yurdun emniyet 
ve asayişinin temini, vatandaşa mal ve canı
nın korunması, huzur ve sükûnunun muhafa
zası İçişleri Bakanlığının önde gelen vazifele
ridir» dedik, içişleri Bakanlığı bu görevini 
kendi kuruluş kanunları esasları dâhilinde ça
lışan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlığı marifetiyle ve valiler ka
nalı ile yerine getirir. Bu iki kuruluş kanu
nunda yer alan genel zabıta kuvvetlerinin va-
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zifedeki muvaffakiyetleriyse şüphesiz eleman
larının çok disiplinli bir talim ve terbiye ve 
çok ciddî bir meslekî bilgiye tabi tutulmaları
na, en modern silâh ve cihazlarla teçhiz edil
melerine ve bunları kıymetlendirecek bir va
zife şuuruna eriştirilmelerine ve bu anlayışla 
yaratılan hizmet şevk ve aşklarına ve nihayet 
bütün bu hasletleri çok iyi kullanan âmirleri
nin üstün sevk ve idare kabiliyetlerine bağlı
dır. Hattâ denebilir ki, bütün bunların üstün
de de bir memleketin zabıta kuvvetlerinin mu
vaffakiyeti, o memleketin kendi zabıtasına 
verdiği kıymet ve ehemmiyetle ve ondan esir
gemediği itimat ve teveccühle orantılıdır. 

Burada hemen belirtmeliyiz ki, Cumhuriyet 
devrinde devlet ve hükümetler Türk zabıtası
na büyük önem atfetmiş ve daima onu yük
seltmeye çalışmıştır. Aziz milletimiz ise her 
zaman onun yanında olmuş, itimat ve teveccü
hünü hiçbir zaman ondan esirgememiştir. Ama, 
dikkatlerinizden kaçmamıştır ki, 27 Mayıs ih
tilâli münasebetiyle Türk zabıtası büyük bir 
sarsıntı geçirmiş ve ciddî bir moral çöküntüsü
ne mâruz kalmıştır. Kanunlarla kendisine 
mevdu vazifeleri ifadan sorumlu olmıyaoakla-
n, bilâkis takdir ve taltif görecekleri kanaati
nin yeni baştan yaratılması ve eski vazife, 
gayret, şevk ve heyecanlarına kavuşturulması 
kolay olmamıştır. Bu bakımdan içişleri Baka
nının sarf ettiği gayret, elde etmiş bulunduğu 
neticeyi takdirde karşılıyor ve devamında fay
da mütalâa ediyoruz. 

Bu ananoktadan hareket eden Sayın Baka
nın emniyet ve jandarma olarak zabıta kuv
vetlerine muhtacolduğu kadro, silâh, vasıta 
malzeme, cihaz ve eğitimiyle ilgili bütün nok
sanların birer birer isabetle tesbit edip gideril
mesi babında hazırladığı kanun tasarıları ve 
lütfettiğiniz kanuni imkânlarla Türk zabıtası
na kazandırdığı kıymetler sayesinde daha iyi 
hizmet etmek yolunda sarf ettiği büyük çaba
lar da yüksek takdirlerinizden kaçmamış olsa 
gerektir. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, zaman za
man Türk basınında, Meclis kürsülerinde, bil
hassa bâzı muhalefet tarafından polemiğe çok 
elverişli bir meta olarak kullanılan memleketi
mizdeki emniyet ve asayiş meselesine ve umu
mi suçluluk konularına geçiyorum, 
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Yüce Meclisinizce malûm bir keyfiyettir 
ki, her insan topluluğunda, hususiyle millet
ler hayatında, hangi medenî merhalede bulu
nursa bulunsun, suç ve suçluluk olagelmiştir 
ve olmaya devam edecektir. Bizi burada alâka
dar eden bir şayanı temenni olan cihet şudur 
ki, suçun işlenmesine mâni olacak önleyici ted
birlerin alınmasında gösterilen dikkat ve sarf 
edilen gayretle, vukuundan sonra faillerinin 
derhal yakalanıp adalete teslimindeki sürat ve 
muvaffakiyet ve bu çeşit hâdiselerin asgariye 
indirilmesi hususunda gösterilen çaba ve elde 
edilen müspet neticelerdir. Bu konudaki kıy
metlendirmeleri bu esaslar içerisinde mütalâa 
etmekte isabet vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, emniyet ve asayi
şin temini, huzur ve sükûnun tesisi hiç şüphe
siz bir cemiyetin temel şartı ve her türlü in
kişafının anaunsurüdur. Bu bakımdan denebi
lir ki, devletin mevcudiyeti ve hükümetlerin 
hikmeti vücudu bu şartla başlar ve bununla 
devam eder. Onun için de her Hükümet bu 
anaşarta büyük önem verir ve onu temin ve 
tesise gayret sarf eder. Her zaman olduğu gi
bi bugün de bu böyledir. Hususiyle temin edi
len yeni imkânlarla ve yepyeni bir hizmet an
layışı ile daha da büyük merhaleler katedil-
diği ve edilmesine çalışıldığı bir vakıadır. Ni
tekim memleketimizde işlenen suç istatistikle
ri üzerinde bir inceleme yapacak olursak suç 
miktarlarında her hangi bir artış olmadığını, 
bilâkis asayişe müessir suçlarda bariz bir azal
ma olduğunu görüyoruz ve yine suçluların ya
kalanmasında da nisbetlerin en yüksek bir 
hadde çıkarılmış bulunduğunu tesbit etmiş 
bulunuyoruz. Meselâ 1905 - 1966 yılları ara
sında Türkiye'de işlenen asayişe müessir suç 
faillerinin yakalanma nisbeti % 97,7 e çıkarıl
mış bulunmaktadır. Ve yine bu devrede po
lis bölgesinde işlenen bütün suçların, bütün 
medenî memleketlerde benimsenen usule göre, 
her yüz bin kişiye isabet eden nisbeti şöyle
dir : - . - • • • . 

Bütün suçlar; 1965 te 863,3 
1966 da 862,0 
1967 de 764,4 
1968 >> 720,2. 

Görülüyor ki, bu rakamlar memleketimiz
de umumi suçluluk halinin muayyen bir nis-
bet dâhilinde azaldığı merkezindedir. 
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Sarkıntılık, silâh atma, tehdit, haraç alma 
gibi, doğrudan doğruya asayişe müessir almak
la beraber, zabıtanın takibini gerektiren suç
lar bakımından İstanbul ilinin 1967 - 1968 on 
aylık itibariyle suç istatistikleri şöyledir. 

1967 de tehdit 162, 1968 de 99. Sarkıntılık 
75 - 65. Haraç alma 101 - 80. 

Jandarma mıntakasına gelince: Burada da 
umumi asayiş ve emniyete müessir fiillerin ve 
hâdiselerin, elde edilen yeni imkânlar ve gös
terilen büyük gayretlerle bariz bir şekilde azal
maya yüz tuttuğu ve bilhassa faili meçhul hâ
diselerle, hali firarda olanların takibine büyük 
önem verildiği görülmektedir. 

Bütün bu iddialarımızla memlekette emni
yet ve asayiş olaylarının had safhaya indiril
diğini veya tamamen bertaraf edilmiş olduğunu 
beyan etmiş olmuyoruz. Ancak bu konuda Ba
kanlıkça ve bütün vazifelilerce çok ciddî ted
birler alındığını ve bertaraf edilmesi için büyük 
çabalar içine girişildiğini tebarüz ettirmek isti
yoruz. 

Hakikat5 bu merkezde iken, bâzı münferit ve 
mevzii asayiş hâdiselerini memleket şümul bir 
hale getirerek karamsar bir tablo çizmenin hak-
şinaslıkla telifi mümkün olmasa gerektir. Kal
dı İd, mütemadiyen bu karamsar beyanlar, bu 
hizmete başkoymuş Türk zabıtasının şevkini 
-kırmakta ve iş randımanını azaltmaktan başka 

, hiçbir işe yaramaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu çeşit münferit 
ye mevzii hâdiseler bizi büyük endişeye sevk 
etmiyor. Çünkü, Devletin zabıta kuvvetlerinin 
bir gün evvel, bir gjin sonra bütün bu kanun 
Idışı insanları yakalayıp adalete teslim edece
ğinden şüphemiz yoktur. Ancak, bizi bu husus
l a sndişe^e seyk eden mühim bir konu, bir ta
srihi gelene^ğimizin;-yıkılmak tehlikesine mâruz 
b^akılmaşı keyfiyetidir, Muhalefet olarak, ik
tidar olarak bu tarihî geleneğimizi dimdik ayak
ta tutmaya ve bütün bir hüsnıniyetimizle mu
hafaza etmeye mşcburuz,. Zira bu, bizim.emni
yet ve asayişimizin, huzur ve sükûnunumuzun 
temel dayanağıdır, O şudur: 

Eskiden cemiyetin huzurunu bozan her in-
sâ n ayıplanır, dağa çıkan her insan lanetlenir, 
nizam bozmak sevdasında olanlar da cemiyetten 
tardedilmelk istenir ve bütün bu gibilerin yaka
lanması babında milletçe çaba gösterilirdi. Hal

buki, şimdi nerede ise eşkiya alkışlanıyor, ka
nuna hürmetsizlik marifet, nizama saldırmak 
kahramanlık sayılıyor. (A. P. ve C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Dün bunları yapan
lar, tamamen cahil ve kendisini bilmiyen insan
lardı. Bugün ise millî huzura saygısızlık, ka
nunlara hürmetsizlik, Devlet nizamını sarsma
ya yeltenmek bir kahramanlık modası haline 
getirilmek isteniyor ve bütün bunları da başta 
bilimselciler olmak üzere, hep okumuş - yazmış
lar. üzerinde titizlikle durulacak olan kanu 
budur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Hususiyle doğru yolu göstermekle mükellef 
bâzı bilginlerimizin, Anayasanın ve Devletin 
teminatı altında bulunan mülkiyet hakkına te
cavüze cevaz vermesi, nizamı korumakla mü
kellef olan bâzı zevatın da mevcut ve mer'i ka
nunları ve Anayasa teminatını hiçe ,sayarak, 
toplulukları bozan kanunlarla hareket geçir
mek düşüncesi, üzerinde ibretle ve dikkatle 
durulacak konulardır. 

Şurasını açıkça ifadeye mecburuz ki, hiç 
kimsenin; tarih boyunca devletler kurmuş, bir 
çok milletleri idare etmiş, büyük milletimizin 
ecdadından en kıymetli bir hazine olarak miras 
aldığı kafasındaki nizamcılık fikrini, hakka ve 
kanunlara hürmet duygusunu, devlet ve hükü
metine itaat anlayışını sarsmaya hakkı yoktur. 
Zira, bu iman halindeki inanış ve inanç, anlayış 
barajı bir kere yıkılırsa milletçe batarız ve hiç 
kimse kendisini bundan kurtaramaz. Onun 
için bu tarihî mirasımıza hep beraber sahip 
çıkıp, aziz milletimizin nizamcılık duygusunun 
muhafazasına, hakka, adalete, kanuna bağlılık 
anlayışını yaşatmaya birlikte gayret sarf et
mekte milletçe menfaatimiz olduğunu unutma
maya mecburuz. 

Hemen ilâve edelim ki, hükümetimizin ka
nunları hâkim kılmak ve hür, demokratik ni
zamı muhafaza etmek babında gösterdiği ba
siretli, tedbirli, temkinli hareketi ve tutumu, 
nizama âşık milletimizin Anayasa bekçiliği va-
zifesindeki uyanıklığı sayesinde nizam düşman
ları, Türklük düşmanları her zaman kanun 
pençesinde kahredileceklerdir. Burada gurur 
ile yad elebiliriz ki, büyük milletimiz herkes-
den evvel kendi benliğine indirilmek istenilen 
darbeyi, hür, demokratik rejime yöneltilen düş
manlığı herkesten evvel sezmiş ve tedbirini de 
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çok evvelden almış bulunmaktadır. Bundan da 
hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. O, yüzyıl
ların düşmanını da, düşmanının uşaklarını da, 
çaldığı bozuk düzenden hemen tanıyor. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi de Yüce Heyetinize İçişleri Bakanlı

ğının mevzuat çalışmaları hakkında kısaca {ma
ruzatta bulunacağım. 

Yukarıda temas edildiği veçhile yüzden faz
la kanun tatbikatı ile meşgul olan İçişleri Ba
kanlığı bir kısmı İmparatorluktan kalma, bir 
kısmı Cumhuriyetin ilk yıllarında tedvin edil
miş ve en yenileri de 25 ilâ 30 senelik olduğu
nu görerek bugünün ihtiyaçlarına ve gerçek
lerine uygun bir hale getirilmesi için bütün 
bir mevzuatı yeni baştan İslah etmek üzere bü
yük bir çalışmaya girmiştir ve bu çalışmayı 
yapmak üzere de meslekî bilgi ve tecrübeleri 
müsellem zevattan müteşekkil 25 ilâ 30 kişilik 
bir heyet kurmuş ve bu hizmeti bu heyete tev
di etmiştir. Tevdi edilen heyetin merkez ve 
taşra teşkilâtında lüzumlu tatbikat çalışmala
rını da yaparak bu sahada mühim merhaleler 
katettiği ve gelecekte müspet sonuçlar alacağı 
anlaşılmış bulunmaktadır. Bu meyanda il özel 
idareleri, köy ve belediye kanunlarının Yüce 
Parlâmentoya sevk edilmek üzere olduğu anla
şılmış bulunmaktadır. 

Temennimiz odur ki, araştırma ve inceleme
lerin daha da fazla derinleştirilerek çıkmaza 
sokulmadan ve Sayın Sükan'm zamanı idare
lerinde çok emek sarf ettiklerini bildiğimiz bu 
büyük mevzuun müspet bir sonuca bağlanma
sını, hazırlanan yeni taşanların süratle Meclise 
şevkini temenniye şayan buluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de kıyı ve 
sınırda vukubulan kaçakçılık meselelerine ge
çiyorum. 

Türk milli iktisadiyatını derinden mütees
sir eden bu konu, zaman zaman alman bir çok 
idari tedbirlere ve 45 yıllık Cumhuriyete rağ
men maalesef bugüne kadar ciddî bir sonuca 
bağlanamamıştır. Daha açık bir ifade ile, mil
lî sınır ve kıyılarımızdan vâki olan kaçakçılı
ğın her sene yüz milyonları aşan ve milyarları 
bulan büyük feciatı, millî bünyemizde açtığı 
iktisadi ve sosyal tahribatı bütün vahâmetiyle 
ortaya koyarak ve bu gözle bakılıp, bu ehem
miyetle yerine oturtulup bir neticeye ulaştırı-

lamazdı. Biz bu konunun, yalnız İçişleri Ba
kanlığı eliyle düzeltileceğine kaani değiliz. Me
selenin bir millî dâva olarak ele alınıp, Hükü
met olarak iktisadi, ticari, sosyal ve kültürel 
ve hattâ siyasi nedenleriyle birlikte mütalâa 
edilip bir sonuca bağlanmasmı zaruri görmek
teyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hep beraber şikâyetçi bulunduğumuz ve bir

an evvel çare bulunmasını birlikte temenni et
tiğimiz ve her gün hepimizi teessüre sevkeden 
bir konu da trafik meselemizdir. Senede 
üçbin vatandaşımızın ölümüne ve bir o kadar 
yuvanın yıkılmasına, 14 500 vatandaşımızın ya
ralanmasına ve sakat olmasına sebebolan ve yvLZ 
milyonlarca liralık millî servetin heba olmasına 
müncer olan bir millî dâva, Hükümet olarak, 
millet olarak üzerine birlikte eğilmemiz icabeden 
bir meselemiz. İçişleri Bakanlığının bu konu 
üzerinde de ciddiyetle durarak, işin ehemmiye-
tiyle mütenasip büyük bir gayret ve çaba gös
terdiği müşahede ediliyor. Bakanlık evvelâ bu 
hizmetin daha düzenli gitmesi için lüzumlu bu
lunan kadro, modern cihaz, nakil vasıtası, eği
tim noksanı gibi hususları isabetle tesbit etmiş 
ye bunların temini için hazırlamış olduğu tasa
rıları Yüce Parlâmentoya takdim ederek kanun
laşmasını sağlamış ve bunlarla, hususiyle bölge 
kuruluşlariyle oldukça mühim neticeler elde et
miştir. Elbetteki bu netice ne bakanlığı, ne bizi 
ve ne de Yüce Heyetinizi tatmin edecek nihai bir 
basan değildir. Bu anlayıştan hareket eden Ba
kanlığın, Batı mevzuatından ve tatbikatından 
istifade ederek yepyeni bir anlayışla ve daha 
ağır müeyyidelerle ve modern trafik icaplarına 
uygun bir tasan hazırlattığını memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Temennimiz, biran evvel 
Parlâmentoya şevkini sağlamalandır. Ancak, bu 
sözü edilen tasan kanunlaşmcaya kadar mevcut 
mevzuat dairesinde daha sıkı, daha şiddetli 
bir takip ve tatbikatın, daha müspet sonuçlar 
vereceği kanaatini muhafaza etmekteyiz. 

Bugün herkesçe bilinen bir keyfiyettir ki, 
memleketimizin hiçbir yerinde trafik mevzuatı
nın tesbit ettiği sürat, hiçbir vasıta için uygu
lanmamaktadır. Yine sürücülerin, mal sahipleri
nin kazanç hırsları uğruna birçok kazalara se
bebiyet verdikleri bir hakikattir ve yine dene
bilir ki, trafik kaidelerine riayst hükmü büyük 
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bir yüzdesiyle tatbik edilememektedir. En bariz 
misali, başkentte bir tek dolmuşun tretuvara ya
naşarak müşteri aldığı veya indirdiği görüle
mez. Bu münasebetle trafik hizmettlilerinin mu
vaffakiyet ve ademi muvaff akiyetleriyle takdir 
ve taltiflerinin aylık ve yıllık trafik kazalarını 
azaltma nisbetlerine göre yapılmasını ve bunun 
bölgeler arası bir yanşmaya tabi tutulmasını 
hizmetin lebine mütalâa etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, müddetiniz dol
du efendim, Lütfen cümleyi bağlayın. Yirmi da
kikalık süreniz doldu. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Eğer lütfe
der seniz az kaldı. 

BAŞKAN — Ne kadar daha devam edecek
siniz efendim? 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — On dakika
da biter efendim. 

BAŞKAN — On dakika daha sürecek. Mec
lisin kararını almak mecburiyetindeyim. 

Arkadaşımızın konuşması on dakika daha sü-
recekmiş. Muhterem milletvekilleri, tasvibinizi 
almak zorundayım. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim, on dakika daha konuşun. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi de idare 
âmirlerine temas etmek istiyorum. Yüksek ma
lûmları bulunduğu üzere İçişleri Bakanlığının 
temel dayanağı, hattâ Türk Devlet idaresinin 
anamesnedi idareciler, yani vali, kaymakamlar 
ve nahiye müdürleridir, Zira yetki genişliği esa
sına göre idare edilen Türk Devlet hayatında 
vali ve kaymakamlar hususi bir önem taşımak
tadırlar. Kanunlarımız sarahaten kaymakamla
rın ve nahiye müdürlerinin Hükümet mümessil
leri olduğunu, valilerin de Devletin ve Hüküme
tin temsilcisi ve her Bakanın idari ve siyasi ic
ra organı bulunduğunu ve bu sıfatla her Bakana 
karşı ilin genel idaresinden sorumlu olduğunu, 
ayrıca - adlî ve askerî daireler hariç - taşrada 
kurulmuş bütün Devlet teşkilâtının başı ve mer
cii olarak emrindeki bütün Devlet dairelerini 
denetim ve gözetimi altında bulunduracağını 
tösbit etmiş, bu meyanda il sınırları içerisinde 
huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, ta
sarrufa mütaallik emniyetin ve kamu esenliği

nin sağlanması, valilere mevdu bir keyfiyet ola
rak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Şu halde bütün valilerimiz bu görevlerini 
bihakkin ifa ettikleri takdirde bütün bir memle
ketin huzur ve sükûnu sağlanmış olacak, binne-
tice içişleri Bakanlığı da emniyet ve alayişi yurt 
çapında sağlamış bulunacaktır. Ve yine bu zat
lar eliyle kanunlar, talimatlar vo Hükümet emir
leri harfiyen tatbik edilir, Devletin ve vatan
daşın işi günü gününe yürütülür ve buna para
lel olarak malî hizmetler de bu anlayış istika
metinde bir şevki idareye tabi tutulursa o zaman 
Devletin bütün icraatı müspet bir sonuca bağ
lanmış olur. O halde, «Her iş valide baslar, va
lide biter» sözü bir mâna taşıyor. Bu demektir 
ki, Parlâmento, Devlet ve Hükümet olarak bu 
kanuni,müessesemizi ne kadar çok salâhiyetle 
teçhiz eder, ne kadar çok maddi imkânlarla des
teklersek vatan ve millet hizmetinde o kadar 
çok muvaffak oluruz. 

Biz, Adalet Partisi olarak bu anlayın içerisin
de bulunuyoruz ve bütün partilerin de bu anla
yışı paylaştığından da şüphemiz yoktur. Bu 
müşterek anlayışa rağmen ne yazık ki, sık sık 
çıkarılan yeni kanunlarla taşra kuruluşlarında, 
bilhassa bölgevi kuruluşlarda bu otoritenin 
kontol ve murakabesinden sıyrılmak çabaları ge
ze çarpmakta ve bir istiklâl kazanma arzusu içe
risinde valilerin salâhiyetleri daraltılmaktadır. 
Birkaç vilâyeti ilgilendiren bölgeyi teşekkülleri 
merkezden idare, birçok sebeplerden mâkul ola
bilir. Fakat o hizmetin, o vilâyet sahası içinde
ki tatbikatının vilâyet murakabesinden uzak 
tutulmasının hiçbir haklı sebebi olamaz. Bu mü
nasebetle mevcut il İdaresi Kanunu yeni baştan 
düzenlenirken valilerin salâhiyetlerinin bütün 
şümulü- ile iade edilmesini ve daha yeni salâhi
yetlerle teçhizini tavsiyeye şayan buluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Devletin direği me
sabesinde olan valilerimizin salâhiyet ve mesuli
yetlerini böyle birkaç cümle ile anlatmak müm
kün değildir. Uzun tarihi, valilik müessesemizin 
mümessillerinin vatana ve millete yaptığı- hiz
metlerin şümulünü izah babında büyük Türk ev
lâdı Atatürk'ün bir cümlesini arz etmek istiyo
rum. Atatürk diyor ki; «Benim tetkikatıma gö
re İmparatorluğun yüz sene evvel çökmesi ikti-. 
za ederdi, sonradan anladım ki, İmparatorluğu 
yüz sene Devlet çapındaki valiler ayakta tut-
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muştur.» İşte valilerimize bu gözle bakıp, böyle
ce seçip, bu şekilde kıymetlendirmemiz ve öyle
ce salâhiyetlerle teçhiz edip, kendilerinden böy
lece hizmet beklememiz millî menfaatlerimiz ik
tizasındandır. 

Çok muhterem miletvekilleri, yazılı maruza
tımı burada bitirdikten sonra her partiye men
sup muhterem sözcü arkadaşlarımın günün ak
tüel olaylarına temas etmesi münasebetiyle ben 
de kısaca temas edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım, cereyan eden hâdiselerden 
ve müessif olaylardan teessür duymamak müm
kün değildir. Hususiyle iktidar partisi ve Hü
kümet olarak, eğer teessürümüz sizlerinkinden 
çok fazla dersek lütfen kabul etmeniz icabeder. 
Çünkü, iktidar olarak tek arzumuz bir tek va
tandaşın burnu kanamadan, herkesin iş ve gücü 
ile uğraşması ve şu kalkınma devresinde mille
timizin yüzünü ağartacak neticeler almak arzu
su içindeyiz. Takdir buyurursunuz ki, büyük 
kütlevi hareketler, fevrî hareketler değildir. Bu
nun bir hazırlanış safhası vardır ve harekete ge
çirilme safhası vardır. Şimdi burada kalkarsı
nız, «Anayasa çiğneniyor, kanunlara hürmet 
edilmiyor» diye feryat edersiniz, bâzı sözcüleri 
kâsdediyorum. 

Ne diyor Anayasamızın ikinci maddesi? 
«Türkiye Cumhuriyeti lâik, demokratik, sosyal 
bir hukuk Devletidir.» diyor. «Sosyalist bir hu
kuk Devletidir» demiyor. Bu kürsüden bunun 
uzun münakaşaları oldu. Bu maddenin tedvinin
de Anayasa sözcüsü olan zatın, «Bizim Anayasa
mız, doktrinci bir Anayasa değildir, hiçbir (izm) 
taşımaz» demesine rağmen yıllar boyunca sosyal 
adalet kelimesine bürünerek komünizmi yayıp, 
yeni Anayasanın teminatı altında bulunan mu
kaddesatı, yüzlerce yıl geliştirmiş olduğumuz 
ananeleri hiçe sayarak yıllar yılı telkinde bulun
durun, teşkilâtlanın, tahrik edin, bunun karşı
sında, yine Anayasanın teminatı altında bulu
nan vicdan hürriyetini tahrik edin, tezyife kal
kışın ve iman ile dolu olan insanların hareketi
ni, memleketi yüzde yüz komünizme sürükle
mek için, milletçe duyulan hissiyat üzerine vâki 
hareketi burda siz tâyin edin veyahut da böyle 
bir karşılaşmada kalkın, bigünah insanlar gibi 
burada dert yanın. Bunu tevlidetmek müm
kün değildir aziz arkadaşlarım. Biz, nizamı ko
rumaya mecburuz. Hususiyle bu çatı altında bu

lunan muhterem milletvekilleri büyük milletimi
zin mümessilleri olarak müşterek mesuliyet ta
şıyoruz. Anayasanın korunması, hür demokra
tik rejimin korunması şekli, hukuk bakımından 
Devletin ve Hükümetin üzerindedir. Yazılı mâ
ruzâtımda arz ettiğim veçhile, bu çeşit büyük 
hamlevî hareketlere mâni olmak için milletçe, 
hususiyle Yüce Parlâmento olarak müşterek has
sasiyet göstermek hepimizin vazifesi olsa gerek. 
(Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, Yüoe Meclisin 
verdiği 10 dakikalık müddetinizden bir dakika
nız kaldı. Cümlenizi ona göre tamamlayınız. 

KADRt EROĞAN (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Muhterem milletvekilleri, büyük bir kalkın
ma devresinde muhtacolduğumuz en büyük un
sur millî huzurdur. Yüce milletin kalkınmasını 
istemiyen tek arkadaş tasavvur olunamaz. Mu
hakkak M, bu milletin yüzünü güldürmek ve 
biran evvel beklediğimiz merhaleyi katetmek 
hepimizin gönül arzusudur. O halde bu kalkınma 
devresinde ve yarın dönüp yine milletin huzuru
na çıkacağımıza göre, Yüce milletin de, her bi
rimizin partiler olarak hangi çaba içerisinde ol
duğumuzu bir hakem sıfatiyle kontrol ve muha
keme edildiğimizi hatırdan çıkarmadan, büyük 
hüsnü niyetle elele vererek millî huzura gölge 
düşürmemek için, millet birliğini zedelememek 
için, kanunları, hürriyetleri suiistimal etmeden, 
kanunlan çiğnemeden el birliğiyle, millî dâvada 
gönül birliğiyle çalışmamızda millî menfaatimiz 
olduğunu bir kere daha hatırlatır, hepinizi gru-
pum adına hürmetlerimle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası C. H. P. Grupunda-
dır. Sayın Kemal Satır, buyurun. (C. H. P. sıra
larından, alkışlar.) ' 

İkinci defa konuşma 15 dakikadır efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 

(Elâzığ) <— Sayın Başkan, değerli- milletvekille
ri; içişleri Bakanlığı bütçesinin müzakereleri 
bitmek üzeredir. Partimiz adına konuşan arka
daşımız bu bütçe üzerindeki ögrüşlerimizi açık
ladı. Ben şimdi memleketin büyük çoğunluğu
nun dikkatle ve endişe ile izlediği bir kısım 
üzücü vahim olaylara temas edeceğim. 

Bugünün Türkiye'sinde en zengininden, en 
fakirine kadar bütün vatandaşlar huzur bekle-
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inektedirler. Dünün her çeşit üzüntüsünden şi
kâyetçi olan vatandaş evine geldiği zaman yor
gunluğunu, sükûnet içinde geçireceği saatleriyle 
gidermeye çalışır. Oysa ki, bugün vatanımızda 
durum bunun tam tersine. Kesif işlerinin bas
kısından kurtulan herkes evinde, ya radyodan 
dinlediği veya gazetelerden okuduğu huzur bo
zucu olayların çilesini çekmeye başlar. 

Son bir sene zarfında kesafeti her gün biraz 
daha artan huzur bozucu olaylar Türk vatanda
şında asap bırakmamıştır. 

Bizim kanaatimizce bütün bu olaylar, Hükü
metin bünyesi içindeki ahenksizlikten, becerik
sizlikten ve ehliyet noksanından ileri gelmekte
dir. (0. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

Gerçek bu olduğu halde, A. P. iktidarı bütün 
bu olayların, Anayasamızın getirdiği hürriyet 
düzeninden ileri geldiği zannını yaratmaya ça
lışmaktadır. A. P. huzuru sağlamak amacını gü
den yanlış tedbirler manzumesi peşindedir. Ev
velâ hukuk dışı güçlerle netice elde etmek iste
mektedir. Bu maksatla yapılan bir gösteri ken
disinin hoşlanmadığı çevrelerden mi geliyor, bu
nun karşısına «mukabil güçleri çıkaralım, orga
nize edelim» diyorlar. Bu meşru olmıyan yolun 
ne getirdiğini hepimiz gördük. 

Konya'da, istanbul'da ve yurdun diğer böl
gelerinde mütaaddit ve ölümlerle neticelenen 
müessif olaylar dizisi bu vahîm politika zinciri
nin yeni halkalarıdır. İktidarın bu sakat tutum 
ve davranışı devam edecek olursa, daha vahîm 
olayların meydana geleceğini söylemek bir ke
hanet değildir. 

öyle anlaşılıyor ki, A. P. iktidarı bu gayri-
meşru güçlerden tam randıman alamıyacağı ka
nisiyle, sözde Anayasa nizamına karşı işlenen 
fiillerin önlenmesi hakkında kanun tasarısını da 
ikinci bir marifet olarak getirmektedir. (C. H. 
P. sıralarnıdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

İktidara hemen söyliyelim ki, vatandaş huzu
ru ne yalnız kanunla ve ne de kanun dışı güç
leri himaye etmekle sağlanamaz. Kanun dışı ha
reketlerde teşvik edici bir tutumun anarşi geti
receğini defalarla söyledik. 

Bir iktidarın her şeyden evvel şunu iyice 
bilmesi lâzımdır; hürriyetlerin istimali Devle
tin himayesi altındadır. Suçlular bile Devlet 
himayesindedir. Suçlu olduğu farz olunanlar, 

galeyan haline getirilmiş gayrimesul organize 
güçlerin eline teslim edilemezler ve onlar vası-
tasiyle cezalarını çekmeye terk edilemezler. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Bu temel ve çok basit gerçeğe rağmen, son 
istanbul olaylarında polisin gözü önünde yerde 
yatan bir zavallı vatandaş, gözü dönmüş diğer 
bir şahsın bıçak darbesine mâruz bırakılmakta-
dır. Son olay tamamen iktidarın mesuliyeti al
tındadır. Bu müessif olay, daha evvel beraber 
hazırlanmış bir programın icabı değilse, saldırı 
Devlet kuvvetlerinin himayesi altında olmuş gö
rünmektedir. (0. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) Olay bir emrivaki neticesi değildir. Çün
kü, hâdiseden iki gün evvel yapılan bir miting
de, hâdisenin âdeta provaları yapılmış ve olay 
günü yayınlanan bir gazetenin başmakalesinde 
de, açıkça o gün için «cihâdı mukaddes» ilân 
edilmiştir. Hattâ yazının sonunda şifreli saat 
bile ilân edilmiştir. Hâdiseyi kimin hazırladı
ğının ehemmiyeti yoktur, değerli arkadaşlarım. 
Hâdise... (A. P. sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Hâdisede 

ölenler bizim kardeşlerimiz, akrabamız, arkadaş
larımız, Türk vatandaşlarıdır. Biz hangi istika
mette, nereden gelirse gelsin kanun dışı hare
ketin, mutlaka kanun içi yollarla önlenmesine 
inanan ve bu uğurda mücadele eden bir siya
si teşekkülüz. (C. H. P. sıralarından, alkışlar, 
«Bravo» sesleri.) (A. P. sıralarından, anlaşıla-
mıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Sayın İçişle

ri Bakanımız bu kürsüden istanbul olaylarını 
izaha çalışırken dediler ki: «Biz zabıtanın mü
kemmel tedbir aldığına kaaniiz. Tecavüz ede
ceğini zannettiğimiz yerde dört sıra polis kor
donu yapmıştık. Mitingciler geldikten biraz 
sonra 1 000 - 1 500 kişi birden polis kordonunu 
yardı ve tecavüz etti. Fakat, şükürler olsun ki, 
beş dakika zarfında emniyet civardald askerden 
de yardım talebederek bu tecavüzü önledi.». 

Şimdi emniyet ve asayişi ve huzuru koru
makla mükellef olan Hükümet ve onun Sayın 
içişleri Bakanı bilmez mi ki, dört sıra kordon
dan fırlayıp giderek iki kişinin ölümüne, adedi 
belli olmıyan çok miktarda ağır, hafif yaralının 
meydana gelmesine sebebiyet verecek kadar aşı-
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rı hareket içinae bulunan insanları hâdiseden ev
vel önlemek daha kolaydır. (A. P. sıralarından, 
anlaşılamıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Bir defa in

san tecavüze başladı mı onu önlemek, tecavüz
den evvel önlemekten daha zordur. Madem ki, 
gözü dönmüş, adam öldürecek kadar gözü dön
müş insanları 5 dakika içinde önlemek mümkün
dür, o halde daha evvel ciddî bir tedbir almak 
suretiyle hâdiseyi önlemek tabiatiyle daha ko
lay olacaktı. Binaenaleyh biz, «Hükümet suçlu
dur» derken, mahaza A. P. iktidarını suçlamak 
arzusundan ileri gelen bir isteğin içinde bulun
muyoruz. Biz hâdiseleri objektif olarak dile 
getirmeye, hâdiseleri hakikî değeriyle yüksek 
huzurunuza arz etmeye çalışıyoruz. 

Bizim bir tek dâvamız var; bu memleket va
tandaşlarının huzur içinde bulunması. Bu mem
leket vatandaşlarının her hangi bir iktidarın 
veya o iktidarın bir Vekilinin şu veya bu istika
mette birtakım vatandaşları tahrik ederek, suç
suz insanların üstüne saldırmasının önlenmesini 
istiyoruz. Bunu, sis sağladığınız zaman bizim 
için bir şikâyet konusu bahis mevzuu değildir. 
(A. P. sıralarından, anlasılmıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
İstirham ediyorum, dinleyin. Sizin sözcünüz de 
geldi konuştu. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, elbette ki hürriyetlerin Anayasalar ve 
yasalarla şartlandırılmış sınırları vardır. Biz bu 
sınırların, her medeni Devlette olduğu gibi, 
Devletin meşru kuvvetleriyle korunacağına ina
nıyoruz. 

ALt RIZA ÇETÎNER (Ankara) — O Ana
yasayı siz söylediniz üç gün önce. (A. P. sıra
larından, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Çetiner... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, biz de başlıyacağız.. 
BAŞKAN — Ben uğraşıyorum efendim.. Gö

rüyorsunuz halimizi. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, şimdi arkadaşımız sözle sataşmada 
bulundu, fakat biraz evvel Sayın Adalet Par
tisi Sözcüsü, ondan evvel de Sayın içişleri Ba
kanı «doğal kanunla» sözünü sarf etmek sure
tiyle, «siz vatandaşları tahrik ettiniz» de-

17 . 2 . 1969 0 : 3 

diler. Bir defa şunu açık ve sarih olarak ifade 
etmek isterim; bizim sözümüz, sizin tefsir etti
ğiniz mânada vatandaşları kanunsuz yola sevk 
edici, tahrik edici mahiyette değildir. Bunu an
layınız. 

İkincisi, biz bu sözü bir hafta evvel söyle
dik. Sayın içişleri Bakanının intihab dairesi olan 
Konya'da - Temmuz ayı içerisinde - galeyana 
gelen vatandaşların, karakolun karşısındaki öğ
retmen derneğini tahribedip oradakilere her 
türlü tecavüzü reva gördükleri zaman, bizim 
bugün sarf ettiğimiz bu söz yoktu. Biz bu sözü 
söylemeden evvel, Türk Milletinin alevî, sünnî 
gibi, asırlarca ıstırabını çektiğimiz ve nihayet 
Cumhuriyet devrinde böyle bir zihniyetin, böy
le sakat, sakîm, vatandaşları birbirine düşürü
cü bir zihniyetin bertaraf edildiğini hep biliyo
ruz. Ama alevîlik, Sünnîlik dâvası sizin iktidarı
nızın Diyanet İşleri Başkanı tarafından bu 
memlekete tohumları ekilmiş olan vahîm bir ha
tadır. Bunu böylece tesbit etmek lâzımdır. Yur
dun dört tarafında her gün hâdiseler olmakta, 
Sayın Ecevit'in bir hafta evvel söylediği sözle
ri, vatandaşlar bir sene evvelden, onun ne söy-
liyeceğini, vatandaşları nasıl tahrik edeceğini 
düşünerek mi tahrik edilmiş oluyorlar? Birbir
lerini kırıyorlar, kanunsuz hareketlere girişi
yorlar? 

Biz huzur istiyoruz, sükûn istiyoruz. Sözle
rimiz belki de batıcı oluyor, ama gerçeğin ifa
desidir. 

BAŞKAN — Sayın Satır, bir dakikanız var 
efendim, lütfen toparlayınız. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Siz huzuru 
getirmeye gayret edin, en ufak bir temayül gös
terin, biz size elimizden gelen her yardımı mut
laka, sizin düşündüğünüzün üstünde, yapaca
ğız. 

MEHMET NECATİ KALAYCIOĞLU (Kon
ya) — Vallahi mi?.. 

(A. P. sıralarından anlaşılmıyan sözler ve 
gürültüler) v*^ 

BAŞKAN — Arkadaşlar, soru halinde cevap 
vermenin bir netice vereceği kanaatinde misi
niz?.. Öyle ise hatibiniz çıkar, sözcünüz çıkar, 
Hükümet çıkar konuşur efendim. İstirham edi
yorum. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Biz inanıyo
ruz ki, kanunsuz bir sokak hareketinin başka 
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bir sokak hareketini doğuracağına şüphe etme
yiniz. Bugün desteklediğiniz bir hareket başarı 
kazanmış gibi görünebilir. İnanınız ki, bir baş
ka gün bir başka olayda da himaye etmediğiniz 
diğer taraf kazanabilir. 

ister sizin tarafınızdan desteklenen, ister 
desteklemediğiniz taraf başarı kazanmış olsun, 
artık onları durdurmak da mümkün olmıyacak-
tır. (C. H. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» ses
leri), (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen kesin efendim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Bu sakat yol
dan iktidar kendisini tez elden kurtarmalıdır. 
Bir an evvel âdil ve tarafsız bir idare kurmaya 
mecbursunuz. Hepimizin huzuru, genç demok
rasimizin geleceği buna bağlıdır. 

Teşekür ederim arkadaşlarım. (0. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

AHMET MUSTAFAOĞLÜ (Erzurum) — Ba
şınıza patlıyacak, başınıza. 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, grup adına söz alma
lar sıralanmıştır. Esasında bir kifayet önergesi 
de vardır. Ancak, Hükümet söz isterse verebi
lirim. Onun dışında kifayeti muameleye koy
maya mecburum. 

Sayın Başbakan, söz istiyorsunuz. Buyurun. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; bu kürsüden biraz evvel konuşan ana-
muhalefetin Sayın Sözcüsü, şayet hilafı hakikat 
bâzı hususları söylememiş olsaydı, huzurunuza 
gelmiyecektim. 

Evvelâ şurasını belirteyim; istanbul'da ce
reyan eden hâdiseler üzücüdür. Bunu hem içiş
leri Bakanı arkadaşım, hem A. P. Grup Sözcü
sü arkadaşım bu kürsüden beyan etmişlerdir. 
Henüz bu hâdiselerin üzerinden 24 saati üç - beş 
saat aşan bir zaman geçmiştir. Bu zaman içeri
sinde hâdiselere, idaremiz ve adliyemiz el koy
muş, hâdiselerin enini böyüriü çözmekle meş
guldür. Hal böyleyken, ariamuhalefetin Sayın 
Sözcüsü, bu meseleyi, bizi bu kadar üzen, mil
letimizi bu kadar üzen meseleyi, bir siyasi istis
mar konusu yapmak gibi bir yola tevessül et
miştir. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

MUZAFFER KARAN (Denizli) — Gerçek, 
gerçeği söyledi, gerçeğin ta kendisi. (A. P. sı
ralarından gürültüler, «Gerçeğin aksini siz söy
lersiniz» sesleri) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım arka
daşlar. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Niye 
saygısızlık yapıyor? 

BAŞKAN — Müsaade edin eiendim, müsaa
de edin, durdutmasmı bilirim. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (De
vamla) — Bütçe müzakerelerinin asapları ne 
kadar gerdiğini ve uzun saatler çalışmanın yor
gunluğunu biliyorum. Bu kürsüden bütçe müza
kereleri başlıyalıdan beri, iktidar olarak ne ka
dar ağır mesuliyetin içinde olduğumuzu ve mem
leketteki huzurun ve sükûnun buradan başladı
ğını, bu çatı altındaki huzur ve sükûnla başla
dığını ne kadar iyi bildiğimizi, birkaç kere ifa
deye çalıştık. 

Daha evvel, geçen sene bütçe müzakereleri 
sırasında da aynı şeyleri söyledik. Seçimler so
nunda yapılan çeşitli görüşmelerde yine aynı 
şeyleri söyledik. Beri fevkalâde itina ile konuş
mak mecburiyetindeyim. Sizinle silâhlarımız, 
yani benden evvel konuşan Sayın Sözcü ile si
lâhlarımız aynı değil, vasıtalarımız aynı değil. 
Siz buradan istediğiniz şekilde konuşmak gibi 
bir sorumsuzluğun içindesiniz. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Biz istediğimiz şekilde ko
nuşmamak gibi bir sorumluluğun içindeyiz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Onun içindir ki, mâruzâtım bu ölçülerin içinde 
olacaktır. 

içişleri Bakanı arkadaşım, Adalet Partisi 
Grupu adına konuşan arkadaşım, hep bu ölçü
lerin içinde kalmaya gayret sarf etmişlerdir. 
Bu kürsüye gelirsiniz, henüz üzerinden 30 saat 
geçmemiş hâdiselerin suçunu, dinlemeden, bil
meden, faktörlerini tahlil etmeden Hükümete 
yükler inersiniz. Bunda hak ve insaf var mı? 
Bunda hak ve insaf yok. 

Hem hâkimsiniz, hem savcısınız. Sizin söyle
diğiniz doğru, başkasının söylediği yanlış. Bu 
klişe fikirden kurtulmaya mecbursunuz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Yani, siz söyle
yince bir şey doğru oluyor mu? Siz söylediği-
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nizden dolayı doğru oluyor mu? Bu mantali-
teden, bu zihniyetten bir türlü anamuharlefet 
sözcüsü arkadaşımız kurtulamadan bu kürsü
den beyanlarda bulunmuştur. 

Gerçeklere gelelim... Gerçeklerin içinde ne 
var? 

Tabiî ki bu kürsü hür. Ama, her şeyi söyle
mek gibi hürriyeti de zannediyorum ki, düşün
mek mümkün değil. Yani, kürsüyü tahdidetme-
ye çalışmıyorum. Sadece, bu kürsüden değerini 
vermeyi de millet, bu çatının altına gönderdiği 
muhterem milletvekillerinden bekliyor. Henüz 
4 gün olmadı, anamuhalefet sözcüsünün bir be
yanı üzerine burada söyledim. Dedim ki, «Ka
nunsuzluğu teşvik etmeyiniz» demedim mi? Za
bıtlarda yok mu? Kanunsuzluğu teşvik etmeyi
niz. Bundan böyle, nizamı korumakta büyük... 

BÜLENT EOEVÎT (Ankara) — Sataşma 
vardır, söz istiyorum, (A. P. sıralarından gürül
tüler, «Ne sataşması» sesleri) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ne demek 
bunlar?.. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Otur yerine be. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, muhterem arka

daşlar, (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültü
ler ve ayağa kalkmalar) Bir milletvekili.. (Gü
rültüler) Müsaade ediniz efendim. 

FUAT AVCI (Denizli) — Şunlara bakın... 
BAŞKAN — Oturun efendim, siz de oturun. 

, FUAT AVCI (Denizli) — Onlara da biraz 
baksanıza. 

BAŞKAN — Ben her yere bakıyorum. Ora
ya da bakıyorum, buraya da bakıyorum. Nere
ye bakacağımı da sizden soracak değilim. Bir 
milletvekili,. 

FUAT AVCI (Denizli) — Oraya da bak, 
oraya da... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Avcı, size bir ihtar veri
yorum. 

Bir milletvekili sataşma olduğundan bahset
ti, ben de gördüm, o kadar. 

Arkadaşlar, oturunuz yerinize lütfen, otu
runuz istirham ediyorum efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİRfîL (De
vamla) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlar; ben gecenin bu saatinde... (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından karşılıklı sataşmalar) 

LÜTFİ EVLİYAOĞLU (Malatya) — Ne de
mek istiyorsun? 

ŞÜKRÜ NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — 
Hass . * tir ulan. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler, ayağa kalkmalar) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sarhoş bu 
adam. 

MUZAFFER KARAN (Denizli) — Sayın 
Başbakan, sizin adamınız işte böyle sarhoş, ne 
dediğini bilmiyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sarhoş 
adamlarınızı buradan çıkarın. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Sayın 
Bayramoğlu, müsaade edin efendim. Oturun 
lütfen. Muamele yapacağım efendim, müsaade 
edin. 

Sayın Bayramoğlu, size bir takbih veriyo
rum, ağzınızdan çıkan kötü ve tahkir edici bir 
küfür için.... Müsaade edin efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sarhoş 
/hu adam, muayene ettiriniz. 

BAŞKAN — Oturunuz. Ben üzerime düşen 
vazifeyi yaptım. Başkanlığa müracaat edersi
niz, daha yapılacak şey varsa yaparım. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Mua
yene edilsin, talebediyorum. 

BAŞKAN — Bunun usulü vardır, efendim. 
Herkes yerine otursun. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Sayın Başba
kan, biraz konuşmanızı kısa kesin. 

NEVZAT GÜNGÖR (Ağrı) — Sen kim olu
yorsun? (A. P. sıralarından gürültüler, ayağa 
kalkmalar) 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Ben milletveki
liyim. 

ATA BODUR (Ordu) — Sana ne, ne karışı
yorsun? 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz... (Gürültü
ler) Sayın Ata Bodur... İdare Âmirlerinden 
başka herkes yerine otursun arkadaşlar. 

Buhterem arkadaşlar, Sayın Nazmi Oğuz, 
bir Hükümet üyesinin veya Başbakanın ne ka
dar konuşacağını tahdidetmek yetkisi Riyasette 
dahi yok. Bunu size hatırlatırım. (A. P. sırala
rından «Bravo Başkan» sesleri) 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Biraz kısa ko
nuşmasını rica ettim, hâdise çıkıyor, tahammül 
kalmıyor. 

BAŞKAN — Tahammül edemiyen çıkar gi
der efendim, o kadar. Bakın ne kadar lüzumsuz 
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tartışmalara sebebiyet verdiniz, haksız bir mü
dahalenizle. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Size gayet sükûnetle hitabediyorum. Şayet 
memlekette huzursuzluğu tasvibetmiyor iseniz, 
evvelâ burada huzuru tesis etmeye mecburuz. 
Ben şimdi dönüp şu 6 dakikadır konuşuyorum. 
6 dakika içerisinde olan hâdiseleri tahlil et
mem, söylemek istediğim şeyleri yine söylerim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Bir şey 
olsa işte böyle ilk hedef sen olacaksın. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, istirham ede
ceğim efendim, sizi sükûnete davet ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Bu kürsüden, anamuhalefet sözcüsü
nü 20 dakika hiç çıt çıkarmadan yerimden din
ledim. Benim ne kadar konuşacağımı, muhale
fet milletvekilleri tâyin etmiyecektir. Ne kadar 
konuşacaksam, o kadar konuşacağım ve sizin 
«Şu kadar konuş, bu kadar konuş» demenizle 
değil, ne söylemek istiyorsam, onu söylemeden 
mmiyeceğim. 

Tahammül edeceksiniz bize, hiç çareniz yok
tur. Biz bunu birçok kereler söyledik. Bu ta
hammülü öğrendiğiniz zaman Türkiye'de huzur 
olacaktır, istediğiniz huzur olacaktır. (A. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) «Bize» 
derken, millete tahammül edeceksiniz, milletin 
seçtiklerine tahammül edeceksiniz. (C. H. P. 
sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Kanaa-
atlerini söylüyor, niye tahammülsüzlük gösteri
yorsunuz? Sayın Satır konuşurken, diğer hatip
ler konuşurken dinledi herkes, müdahaleleri ön
lemeye çalıştım, siz de aynı şeyleri tekrar etme
yiniz, rica ederim efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Çıkar söylersiniz. Tahammül ede
ceksiniz, bize tahammül edeceksiniz, millete 
tahammül edeceksiniz, milletin seçtiklerine ta
hammül edeceksiniz, milletin işbaşına getirdiği 
iktidarlara tahammül edeceksiniz. Bunu öğre
nirsiniz anamuhalef et partisi olarak, Türkiye'
de huzuru tesis etmek mümkündür. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Huzurun şartlarını 'arıyoruz, şimdi. Eğer 
huzursuz olur da vatandaşı huzursuz kılarsa
nız, ondan sonra da buraya çıkıp «memleket
te huzur yoktur» diye şikâyette bulunur ve bu
nun kusurunu Hükümete yüklemeye kalkarsa
nız, bu cevapları alırsınız. 

Huzursuzluk teşvik görmüş... Gördü... Dört 
gün evvel bu kürsüden siz teşvik ettiniz, hu
zursuzluğu. Kanunsuzluğu teşvik ettiniz. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

SEYF1 SADİ PENCAP (Muğla) — «Adam
ları öldürün» diye biz söylemedik. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Kanunsuzluğu teşvik ettiniz. Bu 
kürsüden aynen şunları söyledim : «Yarın sa
bah âmme nizamını nasıl koruyacağımızı dü
şünüyorum. Onun için geldim bu kürsüye.» 
Zabıtta yazılı. Bu Parlâmentonun zabıtları var. 

«Şayet siz kanunların üstünde Anayasa, 
Anayasanın üstünde de keyfî kanunlar oldu
ğunu bu kürsüden ilân ederseniz, o zaman 
memlekette vatandaşın kanunlara uymasını is-
tiyemezsiniz.» dedim. «Kanunsuzluğu teşvik 
ediyorsunuz.» dedim. «Hükümetleri de mesul 
tutamazsınız.» dedim. 

Bunları dedim mi bu kürsüden? 
«Bu sadece toprak meselesi değildir» dedim, 

«Yarın evine, öbürgün üstüne başına, öbür 
gün can emniyetine gider» dedim. Bunları de
dim. Zabıt orta yerde, bulun gelin zaptı oku
yun. 

Hep, bu mânada şeyleri söyledim. Bütün en
dişem sizin fikriyatınızı destekliyen insanların 
kanunsuzluk yapması halinde doğal kanuna 
tabi olacak, sizin istemediğiniz hâdiseler mey
dana geldiği vakit de bunun yükünü doğal 
kanunlardan doğmadı farz edip Hükümetin 
üstüne yükliyeceksiniz, iktidarın üstüne yükli
yeceksiniz. 

Bu mantıksızlık içinde zannetmiyorum ki, 
meselenin hir yolunu bulabilelim. 

Bizim istediğimiz huzurdur. Huzur için 
hep söylüyoruz; üç senedir bu kürsüden söylü
yoruz; «Geliniz» diyoruz, «hiç olmazsa asgari 
müştereklerde bir anlaşmaya varalım; Kanun 
Devleti anlayışında bir anlaşmaya varalım, 
kanun anlayışında bir anlaşmaya varalım, Par
lâmento icradan ne bekliyor, bunda bir anlaş
maya varalım» diyoruz. 
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Hayır, bunların hiçbirinde bu zamana ka
dar en küçük bir anlayış görmedik. Görmedi
ğimiz gibi, vatan sathında ve bu kürsüden ka
nunsuzluk, tarafınızdan teşvik edilmiştir. 

Kanunsuzluk öyle bir yoldur ki, bir defa 
açıldı mı o yolu öylesine genişletirler ki, on
dan sonra nereye varacağı belli olmaz. 

«Memleket çok çekmiştir» dedik, «Memle
ket çete devirlerini görmüştür, memleket fet
ret devirlerini görmüştür, memleket nizamsız
lığın her şeklini görmüştür, vatandaş bunun 
için mustariptir» dedik. Bunların hepsini söy
ledik. Ama hiçbir gün gelip buradan, mem
leketin huzurunu istiyoruz, (O. H. P. sıraların
dan «istedik» sesleri) istiyorsunuz, ama mem
lekette meydana gelin hâdiselerde sadece tek 
taraflı bir tavır takınıp, sadece birtakım üzücü 
olaylar meydana geldiği vakit bunların yükü-
,nü iktidar partisine ve Hükümete yüklemekle 
hiçbir netice istihsal edemeyiz, siz de edemez
siniz, vatandaşın huzuru da düzelmez ve bu 
şekilde demokrasinin gelişmesine de bir hizmet 
mümkün değildir. 

Yalnız mesele doğal yasa ile bitmiyor. 
Yine bu kürsüden konuşuldu arkadaşlar; 

bu hâdiselerin başlangıcı bugün değildir. Bu
nun başlangıcı Haziran 1968 dir. 2 Haziran 
1968 den sonra 9 Haziranda üniversitelerimiz
de açılmış kampanyalar birbiri arkası sıra 
birçok hâdiselerin meydana gelmesine sebebol-
muştur. Hemen onun arkasından işgaller ol
muştur. 

Takbih ettiniz mi, işgali? Etmediniz. Teş
vik ettiniz. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Ettik. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — «Boykotla işgal aynı şey» dediniz, 
bu kanunsuzluğu teşvik idi, ta kendisi idi. 

Ondan sonra donanma hâdiseleri olmuştur. 
Bir dost memleketin donanması memleketimi
ze gelmiş, memleketimizin limanlarını ziyaret 
etmiş ve Türk topraklarına ayak basan gemi
cileri denize atılmıştır. 

Takibin ettiniz mi? Etmediniz. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Ettik. Parti 

Meclisi tebliğ çıkardı. 
BÜLENT EOEVİT (Zonguldak) — Bildiri 

yayınladık. 
SEYFi SADİ PENOAP (Muğla) — Farkın

da değiller.. 

'BAŞKAN — Arkadaşlar, karşılıklı konuş
makla bu iş hallolmaz. İsfcihram ediyorum, efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ettiyseniz, çıkar buraya «ettik» der
siniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım, efen
dim. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — So
ruyor. 

BAŞKAN — Soruyorsa sizden cevap istemi
yor. Sıranız geldiği zaman cevap verirsiniz. 
Rica ediyorum, efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ondan sonra bu hâdiselerin başlan
gıcına geliyoruz. Bu hâdiselerin başlangıcı Ba-
yazıt Kulesine kırmızı bayrak çekilmekle baş
lar. 

Altı gündür memlekette, bilhassa istanbul'
da mütemadiyen yürüyüşler oluyor, mütema
diyen mitingler oluyor, mütemadiyen oluyor.. 
iyi, bunlara binşey demiyoruz, ama düşünmek 
lâzımdır; memlekette bunlar ne kadar çok ger
ginlikler meydana getiriyor. 

Bu kürsüden, her gün gelinecek, fukaralık 
edebiytı yapılacak, servet düşmanlığı yapıla
cak, Türkiye Devletine dile alınmıyacak sözler 
söylenecek, Türkiye bağımlı mı, bağımsız mı 
münakaşaları yapılacak, ondan sonra da vatan
daşın bunları nasıl karşıladığı birtakım zihin
lerin bunlara nasıl tahammül ettiği üzerinde mü-
nkaşalar yapılacak. Evvelâ buradan başlıyor, 
mesele. Vatandaşı tedirgin etmeye kimsenin 
hakkı yoktur. 

Doktrin mücadelesi, şu mücadelesi, bu müca
delesi, bunların hiçbirisi vatandaşın derdini hal
letmiyor. Ama memlektin huzurunu bu gibi 
davranışlarla hem bozuyorsunuz, hem de son
ra geliyorsunuz, bu huzurun bozulmuş olma
sından dolayı Hükümeti mesul tutuyorsunuz. 

Şu 3 - 4 senedir olan hâdiselere bakın: Do
ğu illerine gidecek birtakım kimseler, Doğu 
illerinde akıllarına gelenleri söyliyecekler, hiç 
olmadık şeyleri söyliyecekler. 

Henüz İkinci Beş Yıllık Plân yeni yapıl
mış, bu plânda sadece sektörlere ne kadar pa
ra ayrıldığı yazılmış, nereye ne yapılacağı ya
zılmamış. Gidecekler, diyecekler M, 2 nci Beş 
Yıllık Plân Doğuya bir şey getirmiyor. 
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Demokrasi bu değil. Bu, memleketi anar
şiye götürme hevesleridir. 

Daha plân memlektin kaynaklarını Doğu, 
Batı diye taksim etmemiş, hiçbir şey yok orta 
yerde. 

Muhterem milletvekilelri; A. P. iktidarının 
gayrimeşru olan hiçbir şeyle alâkası yoktur. 

Birçok kereler söyledik; «zoru ve zorbayı 
hâkim kılmayınız. Yumruklar işlemeye başlar
sa, kimin yumruğunun daha kuvvetli olduğu 
belli olmaz» dedik. Bunları yüz defa söyledik. 
«Sokağı memleketin kaderine hâkim kılanla
yız» dedik. «Sokaktan hiç kimse bir ümit içeri
sinde olmasın» dedik. Ama bütün bunlara rağ
men sokak çalıştırılmak istenmiştir. 

Bugün «Parlâmento dışı muhalefet» namı 
altında birtakım kulüpler kurulmuş, birtakım 
dernekler kurulmuş, birtakım gayrimesul te
şekküller meydana getirilmiş, bunların başları
na Parlâmento üyelerinden geçenler bulunmuş 
ve dışarda masum gençlerimizi ve masum va
tandaşlarımızı tahriklere devam edilmiştir. 
Daha buradan, üç gün evvel, dört gün evvel 
Bütçenin tümü üzerinde görüşülürken, Baş
bakanlık Bütçesi üzerinde görüşülürken, fotoğ
raflar ibraz edildi, kimin kiminle beraber gez
diği, kimin nerede oturduğunun fotoğrafları 
ibraz edildi. Hem bu Parlâmentonun üyesi olu
nacak, hem de bu Parlâmentodaki muhalefet 
kifayet etmiyormuş gibi, dışarda tabelâsız par
tiler, programı, tüzüğü olmıyan partiler, ama 
Sokağı çalıştıran birtakım dernekler şeklin
de çalışma olacak. Bu olmaz, bu olmaz.. 

Dedik ki, herkes elini çeksin şu okullardan.. 
Siyaset yapmanın yolları var. Ama kestirme 
yoldur. Memlekette huzursuzluk mu çıkartmak 
istiyorsunuz,; öğrenci ile polisi çatıştırın, işte, 
6 gündür istanbul'da devam eden hâdise öğrenci 
ile polisi çatıştırmak için fırsat aramak hadi
sesidir. Aslında mesele 6 ncı Filonun gemilerinin 
gelmiş olması değildir. Bir vesiledir bu, hedef 
değildir. Hedef, polisle öğrenciyi çatıştırın, 
askerle öğrenciyi karşı karşıya getirin, mem-
lektte otoriteyi zedelemenin ne kadar usulü ve 
yolu varsa bunu yapın.. Niçin bunu takbih et
miyorsunuz? Niçin takbih etmiyorsunuz. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Takbih ettik. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Hâdisenin gerisinde bunlar var. 6 

gündür kim yapıyor bu hâdiseleri? Bunlar 
var. 

Şunu ifade edelim, bizden gayrimeşruun 
müdafaasını beklemeyin. Bizi hiç kimse gayri-
mcşru duruma düşüremiyecektir. Gayrimeşru 
meselesi bu memlekette bir defa münakaşa edil
miştir. Bir daha o münakaşalara girilmiyecek. 
Onun için biz «Kanun devletinin şaşmaz savu
nucusuyuz», diyoruz. Bizi ne kadar zorlarsa
nız zorlayın, kanunların dışına çıkmıyacağız. 
Her şeyi kanun dâhilinde yapacağız. Sokakta 
her gün huzursuzluk çıkaran birtakım kendi
lerini güçler addeden; devrimci güçler, suçu 
güçler, bucu güçler addeden teşekküllerle Ada
let Partisinin hiçbir alâkası yoktur. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Herkes gelsin aynı 
şeyi söylesin, «Bizim de alâkamız yoktur, bizim 
de alâkamız yoktur, bizim de alâkamız yoktur» 
desin. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Gelin söyleyin. 

Pahalılıkla Mücadele Derneği, 27 Mayıs 
Devrim Derneği, Fikir Kulüpleri Derneği, Sos
yal Demokrasi Derneği, şu derneği, bu derneği.. 
Gelin söyleyin.. Herkes gelsin söylesin. 

Muhterem milletvekilleri, biz açıkça söylü
yoruz, bizim politikamızın içerisinde sokak yok. 
Sokaktan medet ummayız. Sokakta şayet birta
kım vatandaşlar bir biriyle kavga eder hale 

k geliyorsa, bizi bunların içinde taraf olarak hiç 
kimse bulmıyacabtır, bulamıyacaktır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri). 

Ne yapmış Taksim Meydanında polis? Kor-
cbn kıırmuş, boşaltmış meydanı. Gelecekler 
meydana, kanunlara göre kendilerinde o mey
danda konuşmak hakkını bulan kimseler ko
nuşacaklar. işte buradan izah edilmiş bunların 
hepsi... Neticede bir arbede çıkmış, bu arbede 
malesef üzücü bir şekilde bitmiş. Ama bütün 
bunlar niçin iktidarın boynuna takılsın? Or
tamı düşününüz, vatandaşın âsa/bı ne hale geli
yor, onu düşününüz.. «Madem ki, arazi işgal 
etmek serbesttir, başka türlü kanunsuzluklar 
yapmak da serbesttir» diye vatandaşın düşün-
miyeceğini nereden biliyorsunuz?. 

Onun içindir ki, muhterem milletvekilleri 
" 4 gün evvel buradan söylediğim şeyi bir daha 

söyliyeyim; vatandaşı birbirine kırdırırsınız, 
vatandaşı birbirine boğdurursunuz. Demedim 

. mi? işte bununla memleket karşı karşıya kaldı. 
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Şayet, kanunsuzluklar teşvik edilmeye devam 
edilirse yasama organında teşvik edilmeye devam 
edilirse veya yasama organına mensup kimseler 
tarafından teşvik edilmeye devam edilirse, yine 
huzurunuzda açıkça söylüyorum, nizamı koru
makta bütün hüsnüniyetimizle, bütün sadaka-
tımızla, Türk Devletinin bütün kuvvetleri
nin gücüne inanarak çalışacağız ama, yine bir
çok müşküllerle karşı karşıya kalacağız. On
dan sonra Hükümet beceriksizmiş.. işte bu bile 
tahrik.. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Siz 
böyle dediğiniz takdirde, Hükümet otoritesini; 
ortaya bunun delilerini koymadan, Hükümet 
otoritesini zedelemeye devam ettiğiniz takdir
de vatandaşı bir otorite özlemi içerisine sokma
ya çalışıyorsunuz, demektir. Bunları çok din
ledik, eni boyu olmıyan iddialardır bunlar. Eni 
boyu yoktur bu iddiaların. Onun içindir ki, 
bizim hiçbir zaman meşruiyetin dışında olma
mıza imkân yoktur, Devlet kuvvetleri kanun
ların emrindedir, Devlet kuvvetleri kanunların 
icabettirdiği işleri yapmaktadırlar ve sokakta 
bizi ilzam edecek hiçbir hareketin içinde bizi 
bulmanıza imkân yoktur, herkes kendisine iyi 
baksın. 

Saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından 
sürekli alkışlar ve «Bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Usul hakkında bir taüep var 
efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Grup 
adına söz istemiştim Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, bir usul 
talebi var, sırayı takibedeceğim. 

Sayın Ethem Kılıçoğlu, nedir efendim usul
süzlük? Hangi usul hakkında söz istiyorsunuz? 

ETEM KILIÇOĞLU .(Giresun) — Sayın 
Başkan, 0. H. P. sözcüsü ikinci defa konuşmuş
lardır. Bunun bir nedeni olmak icabeder. Ben
deniz de, Sayın Başbakan söz almazdan önce, 
grupum adına söz rica ettim, bu ricam is'af 
olunmadı. Bu tutumu, zatıâlinizden evvel Baş
kanlık yapan Sayın Meclis Başkanı ile sizin 
aranızda bir irtibat kurulmadığını ve bir yan
lışlığa sebebiyet vermenizin işareti olarak ka
bul ettim. Bu hususta müsaade ederseniz gru
pum adına söz rica ediyorum, 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, arz edeyim. 
Gruplar adına 1 nci turda 6 parti grupu ko

nuşmuştur, bütün bütçelerde olduğu gibi. Bi-
lâhara 2 nci tur için grupların müracaat sıra
sına göre yine gruplar sıralanmıştır, o sırayı 
takibediyoruz. 

2 nci turun sırası C. H. P., G. P., A. P., M. P., 
Y. T. P. ve T. i. P. tir. 0. H. P. den sonra siz 
söz istediniz, ben de dedim ki, bir yeterlik' 
önergesi vardır, kesmeye mecburum. Ancak, 
Hükümet söz isterse bunu yapamam. Sayın 
Başbakan söz istediler Şimdi Hükümetten son
ra son söz milletvekilinindir, sıra da Güven 
Partisi grupundadır. Ancak ona söz vermeye 
mecburum. 

Meclisin Sayın Başkanı ile bizim aramızda 
irtibatsızlık, diye bir şey yok. Ve bu anlaşma 
grup başkanvekilleri ile Sayın Meclis Başkanı 
arasında bu şekilde tesbit edilmiştir. Şimdiye 
kadar yapılan tatbikat da budur, her hangi bir 
usulsüzlülc yoktur. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, arz ettim, daha baş
ka tarafı yok bu işin. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Mü
saade buyurun da fikrimizi söyliyelim. 

BAŞKAN — Yok efendim, başka şekli yok 
bunun. 

1 ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Mü
saade eder misiniz? 

BAKSAN — Buyurun efendim. 
i. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Kür

süye çıkma meraklısı değilim. 

BAŞKAN —• Ondan hiç şüphemiz yok. Şim
diye kadar böyle bir şey de olmadı. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Mü
saade buyurun. Her halde Adalet Partisi Gru
pu adına söz alan arkadaşımızdan sonra Sayın 
Kemal Satır'm 0. H. P. Grupu adına söz al-
msmın nedeni olmak icabeder. 

BAŞKAN — Diyorum efendim, 2 nci tur
da söz alıyorlar. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Mü
saade buyurun efendim. 

BAŞKAN — İzah ettiğim şeyi tekrar etmek
te fayda yok Sayın Kılıçoğlu. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, bâzı hususların, bâzı hakikatlerin zapta 
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geçmesi, kimin ne düşündüğünün anlaşılması 
bakımından, müsaade buyurunuz bulunduğum 
yerden maruzatta bulunayım. 

BAŞKAN —- Efendim, başkalarının kafasın
dan geçen fikirler usul dolayısiyle Meclisi işgal 
edemez, istirham ediyorum. Buyurun efendim, 
usulsüzlük yok. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Siz 
bundan evvelki Başkanla kafanızı değiştirin 
lütfen. 

BAŞKAN — Bu lâfınızı, buraya oturmak 
gücünü bana veren Yüce Meclisin takdirine 
arz ediyorum efendim. 

Sayın Ecevit, bir sataşma olduğunu, Sa
yın Başbakanın konuşması sırasında işaret et
tiniz. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Gerek
çesini izin verirseniz yerimden kısaca arz ede
yim. 

BAŞKAN — Müsade edin efendim. Sataş
manın hangi mevzuda olduğunu ayrıca soraca
ğım. Yalrflz müsaade ederseniz kifayete kadar 
bu meseleyi bitireceğim, ondan sonra size bu
nu soracağım. 

Sayın Güven Partisi sözcüsü, buyurun efen
dim, 2 nci turda 15 dakika konuşmak üzere. 

Milletvekili olarak son sözdür. Arkasından 
kifayeti muameleye koyacağım. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, evvelâ bir noktayı belirtmek iste
rim. Grup sözcülerinin buraya geliş sırasında, 
bütçenin tümü üzerinde başlamış olan müzake
relerden bu yana bütün bakanlıklarda ve kat
ma bütçeli dairelerin konuşulmasında takibedi-
len usul aynen ve harfiyen bu defa da uygulan
mıştır. Bu kanaatimi Grup adına ifade ederek 
söze başlamak isterim. 

Kifayet önergelerinin veriliş anına, kifayet 
önergelerinin veriliş dikakasma göre, kifayet 
önergesi gelinceye kadar 1 nci turda, maalesef 
kur'a ile, bizim grupumuzun bidayette katıl
madığı, fakat bir müşkülât çıkarmamak için 
sonradan katıldığımız bir kur'a usulü ile sıra 
tesbit edilmiş, 1 nci tur bittikten sonra grup
ların hangi sıra dâhilinde sözlerinin kaydoldu-
ğu ise, bütün bütçeler için Riyasette 10 gün
den beri kayıtlıdır, bilinmektedir, müracaat
ların yapıldığı günden beri bundan herkes 

haberdardır ve bugüne kadar buraya çıkmış 
olan bütün reisler bu usulü böylece uygulamış
lardır. Bütçenin tümü üzerinde 1 nci tur ko
nuşmaları bittikten sonra 2 nci tur konuşmaları 
bu celsede tatbik edilen sıra dâhilinde devam 
etmiştir: Bunun böylece bilinmesinde fayda 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan ev
velâ bu kürsüde, «gruplar gelsinler, bu kışkırt
malarla, sokaktaki olaylarla memleket huzu
runu ve selâmetini tehlikeye atan davranışlarla 
ilgimiz yoktur, desinler» buyurdular. Buna 
büyük bir rahatlık içinde cevap verecek ve 
büyük bir kesinlikle cevap verebilecek bir Grup 
adına konuşuyorum; bizim bu olanlarla alâka
mız yoktur ve bunu hepiniz biliyorsunuz. (A. P. 
ve G. P. sıralarından şiddetli alkışlar, «Bravo» 
sesleri) Ve bunu, .şükürler olsun ki, bu Meclis 
çatısı altında bilmiyen yoktur, bu millette 
bunu bilmiyen yoktur, bütün millet bilmekte
dir ki, Güven Partisinin bu karşılıklı çatışma
ları kışkırtma yolunda, ne şu istikamette, ne bu 
istikamette en küçük bir rolü, en küçük bir 
kışkırtması mevcut değildir. (A. P. ve G. P. 
sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Lîillet 
Partisinin de yoktur. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım kendi hesaplarına gelirler, 
söylerler. 

Şimdi istanbul olaylarının kısaca tahliline 
geçiyorum. Yaraya tuz ekmek değil, fakat her 
zaman olduğu gibi, milletimize hizmet arzusu 
içinde, istanbul hâdisesinin cereyan tarzı itiba
riyle, beliren bir kanaatimizi ifade etmek iste
riz. 

istanbul'da dün cereyan eden olaylar,-bir 
olaylar zincirinin parçasıdır, buna şüphe yok, 
münferit olay değildir. Ama, İstanbul'da 
dün cereyan eden olayların önceden tahmin 
edilemiyecek kadar âni bir patlama sonucu 
olduğu, beş dakika içinde, on dakika içinde 
Taksim Meydanında oluvermiş, Taksim Mey
danında birden bire tahminler dışı vuku bulmuş 
bir durum bulunduğu iddiasını da ciddiyetle 
kimse ileri süremez, önceden «geliyorum» di
ye bağıra bağıra gelen bir hâdise karşısında 
icranın yeteri kadar tedbir almadığı, icranın 
kusurlu olduğu da ayan - beyan görünen bir 
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gerçektir, icra kusurludur arkadaşlarım. 
(0. H. P. ve G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Kusurludur, tedbir noksanı vardır, idare 
âmirlerinin, valilerin askerî makamlardan 
polis kuvveti yetmediği zaman - asker isteme 
usulü tiler İdaresi Kanununda mevcuttur, örfi 
idare usullerinin tamamen dışında, normal za
manda il İdaresi Kanununun kaymakamlara, 
valilere verdiği yetkiye dayanılarak alınması 
mümkün olan tedbirler var idi, bu tedbirler 
sabahın erken saatlerinden, öğleden sonranın 
oldukça ilerlemiş saatlerine kadar devam eden 
karşılıklı hazırlıklar muvecehesinde alınabilir
di ve alınmalıydı, böyle bir çatışma önlenebi
lirdi. 

Sayın Bakan «7 bölük asker» buyurdular. 
Bu askerlerin, biraz evvel Sayın Bakanın bu
rada şemasını çizdiği şekilde, Taksim Meyda
nına bitişik olan Gezide toplanmış kalabalığı 
tutmak için dizilen 4 sıra polis arasında bulun
madığı da ifadelerinden anlaşılmıştır. Bu kala
balığı, bu kütleyi zaptetmek için dizilen 4 sıra 
polisten ahsedildi. Ben diyorum ki, bu 4 sıra 
polise ilâveten bir sıra, çok değil, bir sıra asker 
de dizilmiş olsaydı belki bu iki taraflı çatışma, 
karşılıklı kütlelerin birbirine girmesi önlenebi
lirdi. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Gayet tabiî İl İdaresi Kanununa göre 
konulamaz. Polis kuvvetlerinin hâkim olama
dığı an gelirler. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun arkadaşlar, siz sabır tavsiye et
tiniz, şimdi tenkidleri de sabırla dinleyiniz. 
Hükümet olarak bize nazaran bir mazhariyeti
niz var, çıkıp cevap verebilirisiniz. Kifayet gi
yotini bize karşı işler, size karşı işlemez Sayın 
Bakan, «söz istiyorum» deyince gelirsiniz ve 
devam eder müzakere. Bu itibarla bu mevzuda 
bir vicdan mulhasebesi yaparak tedbirli olmak
ta fayda olduğunu arz etmek isterim. 

Şdmdi gelelim Sayın Bakanın, daha önce Sa
yın Maliye Bakanının, Sayın Başbakanın bu 
kürsüde, bütçe müzakerelerinin başından beri 
Türkiye'nin büyük dâvası, Türkiye'nin bugün 
en büyük dâvası olarak beliren huzur, asayiş 
ve kanun hâkimiyetinin sağlanması konusunda
ki temel görüşleri ve bu konuda Güven Parti

sinin anlayışı nedir? Bunu birkaç defa anlat
maya çalıştık, fakat yeteri kadar görüşlerimi
zin anlaşılmadığı inancı içinde tekrar etmek is
teriz. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul'da Beyazıt 
Kulesine Türk Bayrağından başka bir bayra
ğın, belli ideoloji sahipleri tarafından çekilme
si gibi vahim bir hâdiseyi, burada «cüretin ne
reye kadar uzandığını gösteren bir olayıdır bu» 
diye belirttiğimiz zaman, bunun basit bir zabı
ta vakası gibi göstermek gayreti içinde konu
şan Sayın Hükümet sözcüsüne tekrar cevap 
vermek fırsatını bulduk ve ^meseleyi bu kadar 
basit telâkki etmeyiniz, büyük bir hâdiseler 
zincirinin parçasıdır, büyük bir ideolojik ayak
lanma hazırlığının, Türkiye'nin millî varlığına 
kasteden, Türkiye'nin hürriyetlerine kasteden 
binlerce yıllık bir Devletin temellerine girmeye 
çalışan gayretlerin mahsulüdür bunlar» dedik, 
«bu açıdan bakınız» d^dik. 

Simidi bir bakıyorsunuz bunu bir basit za
bıta vakası gibi anlatıyor bir Sayın Bakan, Sa
yın Başbakan «6 günden beri devam eden hâdi
seler zincirinin başı budur arkadaşlar» diye 
şimdi teşhis koyuyor, ama bundan birkaç saat 
evvel bu kürsüden konuşan Sayın içişleri Baka
nı âdeta «olur böyle hâdiseler» gerekçesini ver
mek: için; «Nanterre hâdiseleri sırasında Nötre -
Dame'a kızıl bayrak çekildi Paris'te, Japonya'
yı bilirsiniz arkadaşlar, var mı Japonya'ya bir 
diyeceğiniz, Japonya'da da kızıl bayrak çekildi 
birtakım binalara» buyuruyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, biz Güven Partisi ola
rak bu çeşit beyanları kabul etmiyoruz. (G. P. 
sıralarından alkışlar.) Şu gerekçeyle kabul etmi
yoruz. Nanterre, de hâdise olmuş, Nötr - Dame'a 
kızıl bayrak çekilmiş; 

Japonya'da kızıl bayrak çekilmiş tabiîliği 
içinde göremeyiz. 

Bir defa Japonya ve Fransa ile aramızda bir 
temel fark vardır. Oralarda komünist partileri 
kanun dışı değildir, Türkiye'de komünist par
tisi kanun dışıdır beyler. Oralarda toplantıla
rına kızıl bayrak çekerler, oralarda sokaklarda 
kızıl bayrakla siyasi partiler yürüyüş yapar
lar. Fransız bayrağının yanına alenen ve açıkça 
kızıl bayrağı, Sovyet Rusya'nın bayrağını asa
rak toplantı yapar Fransız Komünist Partisi. 
Ve açık resmî toplantılarında bunu yapar. Yıl-
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lardan beri bunu yapar. Kızıl bayrağı, enter
nasyonal marşını kendi partisinin bayrağı vo 
marşı olarak senelerden beri o memleketin ka
nunlarının himayesi altında kullanır. Türki
ye'de durum böyle değildir. Türkiye'nin tarihi 
buna müsaade etmediği için, Türkiye'nin coğ
rafyası buna müsaade etmediği için, Anaya-
sayı yapanların zihniyeti buna müsaade etme
diği için, Anayasanın maddeleri, ruhu, gerek
çesi buna müsaade etmediği için «141 ve 142 nci 
maddeleri Anayasaya uygundur» diye ilân et
miş olan, «komünizmi suç sayan maddeleri Ana
yasaya uygundur» diye T. i. P. in açtığı dâvayı 
reddetmek suretiyle tefsir etmiş olan Anayasa 
Mahkemesinin kararı buna müsait değildir. 

Beyazit Kulesine kızıl bayrak çekmekle 
Nötr - Dame'a veya Japonya'da bir binaya 
bayrak çekmek arasında büyük fark vardır Sa
yın Bakan. Türkiye'de bu olamaz, Türkiye'de 
bu Anayasa dışı bir cinayettir. Ve bunun kar
şısında Hükümet üslûbu, bunun vahametinin al
tını çizen bir üslûp olmalıdır. 

Size bu hadiseyi mazur gördünüz demiyo
rum. Ama, bu üslûp içinde ve bu mukayeselerle 
yapılamaz bu. Bayrak çekildi, bu hâdiseleri ön-
lememekte, arkadaşlar sadece kanun maddeleri
nin tesiri vardır sanmıvalım. Tutumun, üslûbun 
geçen gün burada latifeye müsaüdolmryan 
bu kadar hayati bir dâvada, lâtife konusu ya 
pılmış olan beyanımla yürekli tutumun tesiri 
vardır. 

Sevgili arkadaşlarım, hâtıra gelen bir muka
bele tarzını arz edeyim : Bu şenaet, bu cinayet 
yapıldı, Beyazıt Kulesine kızıl bayrak çekmg 
hâdisesi işlendi. Yapılabilecek ne vardı? Bana 
sorarsınız, aklıma gelen bir formülü arz ede
yim : Ertesi günü Devletin bütün resmî kuv 
vetleri, valisi, İstanbul'da bulunan 1 nci Ordu 
Kumandanı, kumandanlar Deniz Kuvvetlerinin, 
Hava Kuvvetlerinin Kara Kuvvetlerinin 
istanbul'da bulunan muhterem temsilcileri, 
Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini temsi-
len birer takımdan kurulu bir bölük, ban
doyla üniversitenin bahçesine girer, üniver
sitenin bütün profesörleri, rektörü dekanları 
cübbeleriyle, orada hazır bulunmaya davet 
edilir, talebe cemiyetlerine davetiye çıkarılır 
«Gj-eliniz ve Türk Bayrağına saygı töreninde 
hazır bulununuz» diye gelen gelir, gelmiyen 
milletin lanetine havale edilir. Ve Beyazit Ku

lesine böyle bir merasimle ordusuyla, milliyetçi 
gençliğiyle, resmî üniformasını giymiş profesö-
rüyle Türk Devleti haşmetle Bayrağını çeker ve 
bu zavallı bedbaht bir avuç Moskof uşağının, 
Molotof işçisinin suratına millî iradenin şamarı 
orada iner ve ondan sonra bir daha buna ben
zer bir hâdiseyi tekrarlamak cüretini hiç kimso 
kendinde bulamaz. Bu, kanun maddesi değil, 
Hükümet tutumu meselesi, üslûp meselesi de
ğerli arkadaşlarım. Bizim istediğimiz üslûp bu. 

Ne yapılabilir buyuruyorlar? Misal arz edi
yorum. 

TEVFtK KORALTAN (Sivas) — O zaman 
yine siz çıkar «askerin orada ne işi vardı» der
diniz. 

BAŞKAN — Sayın Koraltan, müdahale et
meyiniz lütfen. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla)— Mü
saade buyurun Sayın Koraltan, O mevzuları 
girersek en ufak bir raune açamazsınız, çok söv 
liyeceğim vardır, yapmayın. Böyle bir vatan 
hizmeti yapmaya çıkıyorum, meseleyi parti mü
nakaşasına dökmeyin. Bu hâdiseleri, milletler
arası birtakım fesat kaynaklarından beslenen 
bu hâdiseleri tekrar etmek istemiyecöklerdir, 
diye düşünmilyelim. Ben de Mercelin'in bütçe 
konuşmasını okudum. Ve gerçekten bu hâdise
nin milletleraraisı komünizmin bütün memleket
lerde yürütmekte olduğu bir kampanyanın par
çası olarak Almanya^da, Fransa'da şurada bu
rada nasıl çıkarıldığını büliyorum. Türkiye IdeJkî 
hâdiselerin bunlarla irtibatları gözden saklan-
mıyacak kadar aç:ık, kökleri belli. O halde bun
ların karşısında bu hâdiseler tevali öderse, na
sıl bir tutulm takınılalbilir, diye bir hizmet yap
mak için huzurunuzdayım. 

Bayrak hâdisesi karşısında, «Şöyle bir tepki 
gösterilebilirdi.» dediğim zaman, benzeri bir 
hâdise karşısında bu veya buna benzer, bundan 
daha güzel bir tepkinin zihinlerde ve ruhlarda 
yerleşmesi ve böyle bir tepkinin gösterilmesi 
içindir. Yabancı bayrağa yapılan tecavüz kar
şısında civanmert milletimizin tarihinde ona 
saygı vardır. Taa... Alparslan'dan başlıyarak 
yabancının bayrağına saygı ananesi Türk Mil
letinin geleneklerinde vardır. Kemdi bayrağımı
za saygı bize böyle bir «tören» emrederdi inan^ 
cı içindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, hukuk nedir? Hukuk 
bir yasaklar folluğu mudur? Değildir. Hukuk 
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müeyyidelerin ağırlığı mıdır? Yetmez. Cezaları 
(beş yıldan onbeş yıla çıkarmak, yirmibeş yıla 
çıkarmak çare olsaydı, dünyada suçları kaldır
mak için bütün parlâmentolar üç gün hapis ye
rine otuz sene hapis der ve meseleyi hallederdi. 
Şüphesiz cezalarda, müeyyidelerle suçların oran
tılı olmasının suçları önlemekte bir rolü vardır. 
Orantılı olmasının bir rolü vardır. Fakat yasak
ların bolluğundan suçların bolluğundan, müey
yidelerin ağırlığından çok dalha önce hukuk bir 
inanç meselesidir. Ve bu inancın başında arka
daşlar, suç işliyeniin cezasız kalmıyacağı, suç 
işliyenim yanıma bunun kâr kalmıyacağı inancı
nın yerleşmesi önemlidir. Bu inanç yerleştiği 
zaman cezanın bir yıl veya beş yıl olması o ka
dar önem -taşımaz, önlemeye de muazzam tesiri 
olur, önlenebilir. Ama, cezaları ne kadar ağır-
laşürırsak ağırlaştıralım, yasakları ne kadar 
artırırsak artıralım, kanunları ne kadar değiş
tirip şiddetlendirirsek şiddetlendirelim, uslûbo-
larak, tutum olarak, cemiyete hâkim olan inan-
colarak suçlar işlenir ve işliyenin yanına kâr 
kalır, tarzında anarşik bir ortam teessüs eder
se bunun önüne, bu gibi tedbirlerle geçilmez. 
Bunun içindir M, evvelâ bu havayı yıkmakta 
fayda vardır. Müeyyide işliyecektir kanaatini 
yerleştirmekte fayda vardır. Bu konuda, eğer 
bu millette hizmet etmek istiyorsak hep birbiri
mize yardımcı olmamız lâzımdır. Hiç kimse su
çun ve suçlunun müdafii yolunda olmamalıdır. 
Suç ve suçlu nereden gelirtee gelsin bunda mu
halefetiyle hükümetiyle bu devletin nizamına, 
bu devletin bekasına karşı saygı borcumuz ica
bı dikilmeli ve suçun karşıisında nizamı ve hu
kuku savunur durumda olmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de birtakım 
tahriklerin ve milletlerarası fesat kaynakların
dan beslenen tahriklerin yürüdüğünü ispat et
mek için şimdi anamuhalefet sözcüsüne döne
rek bir şey sormak istiyorum. Sayın sözcü ar
kadaşımdan rica ediyorum, kemdi partilerine 
bağlılıklarını bildiğimiz Sosyal Demokrasi Der
neklerinin, Federasyonunun son zamanlarda ya
yınladıkları bâzı bildiriler vardır. Bu bildirile
rin bâzılarında, aralarında cereyan eden pole
mik dolayisiyle, Sosyalist Fikir kulüplerinin 
bildirilerine verilen cevaplar vardır, Sadece bun
ları incelemiş olsalar... Bizzat kendilerine bağlı 
derneklerin bildirilerinde, «Türkiye'de cereyan 
eden kışkırtmalarda milletlerarası komünist fe

sat kaynaklarının ve Çekoslovakya'yı işgal 
eden kuvvetlerin izi vardır» ithamı vardır. (A. 
P. ve G. P. sıralarından alkışlar ve, «Bralvo» 
sesleri) Yazılıdır, fikir kulüplerinin neşrettiği 
ve sizin partimizi itham eden bildiriye Sosyal 
Demokrasi Derneğinin verdiği cevabı okuyunuz 
o zaman göreceksiniz ki, Türkiye'de kışkırtma
lar tek taraflı değildir. Bizzat size bağlı dernek
lerin ifadeleri. Kaldı ki, bu derneklerin çeşitli 
zamanlarda yayınladıkları çeşitli bildirileri yan 
yana koyarsanız yine göreceksiniz ki, Türkiye'
de bu mevzuda da bir hayli keşmekeş vardır ve 
birgün kışkırtmanın içinde bulunan bir teşek
kül, bir başka gün kışkırtmanın karşısına dikil
mekte, bir gün bir ayaklanmayı teşvik eder 
pozda, beraber çalışan iki dernek bir başka gün 
bir diğeri ile aranırında bir parti kavgasına ka
pılmakta ve birbirlerinin çamaşırlarını teşhir et
mektedirler, 

BAŞKAN — Sayım Feyzioğlu, devam ede
cekse Meclisin tasvibini almıya mecburum. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — bir
kaç dakika devam öder efendim. 

BAŞKAN — Beş dakika yeter mi? 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Beş 

dakika yeter efendim. 

BAŞKAN — Efendim, beş dakika daha de
vam edeceğini söylüyorlar. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Beş dakika daha konuşacaksınız efendim. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Sayın 

arkadaşlarımı, topraık işgalleri konusunda, eğer 
hukuka saygı esası içinde bu işleri halledecek 
isek, çok açık bir şekilde bir şeyi kabul etmeli
yiz; mülkiyet esasına saygı. Mülkiyet esasına 
bugün değil, sonuna kadar saygı. Çünkü, ko-
lektivist ve sosyalist mülkiyeti hiç kaldırmı-
yan şey ziraat, bunu gösteriyor tecrübeler, in
sanlar kendi toprağını ekdiği zaman o toprak
tan başka türlü bereket çıkıyor. İnsanlar ken
di besledikleri hayvana daha iyi bakıyorlar. Bu 
tecrübeyi birçok memleketler geçirdi. Toprak
ta kolektivizm olmuyor. Toprakta özel mül
kiyet esasına dayanırsa, evet. Aıma bu ıslaha
tı, kanun çerçevesi içinde yapacaksınız. Bu ıs
lâhatı doğal kanunlarıma göre değil. (A.P ve 
G.P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli ve 
şiddetli alkışlar) Aksi takdirde, kendi yazdığı 
afişi elline alıp işgali yapanı, hangi mahiyette 
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olursa olsun, her hangi bir hukuk kaidesine bağ
lıyarak, hangi ölçüde olursa olsun mazur gös
termeye çalıştınız mı, bunun adı «doğal kanu
nu» olmiaz, «dağ kanunu^ olur arkadaşlar. (A.P. 
ve G.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Vatandaş sokakta huzur istiyor, fabrikada 
huzur istiyor, üniversitede huzur istiyor, köyde 
kentte huzur istiyor. 

Değerli arkadaşlarım, gezilerimde, bunu yal
nız bu $eşit olayların dereyan ettiği büyük 
kentlerde değil, bu olayların acısını, Türkiye'
nin en uzak köşesinde çeken vatandaşlardan 
dinlemişimdir. Türkiye, bir bütündür, bir vü
cuttur. îstanlbultâıa bir yara kanadığı zaman, 
Elâzığ'da bunun ıstırabı çekilmektedir, Orta 
Anadolunun en küçük kalsalbasında bunun acı
sı çekilmektedir. Bir vücudun blir yeri ağrıdığı 
zaman ter tarafında ağrı ve rahatsızlık olması 
gibi. Vlatandaiş huzur istiyor, vatandaş asayiş is
tiyor, bu ihtiyaç gerçek bir ihtiyaçtır. Kanun 
hâkimiyetine, Devlet kuvvetlerinin bunu sağ
lamasına inanç kaybolduğu ölçüde vatandaş
lar inandıklarını, haklarını, topraklarını mü
dafaa etmek için kendileri teşkilâtlanmak, si
lâhlanmak giibi, sonu neneye varacağı belli ol-
Imııyan birtakım eğilimlere kapılmaktadırlar. 
Anadolu'da silâhlanma, büyük şehirlerde, ma
ğazalarda, «kendinizi yarın bir yağmaya, bir te
cavüze karşı koyalbilmek için, dükkânın bir 
köşesinde müdafaa silâhlan bulunduruyoruz» 
sözlerine hiç mi şahit olmaJdmız? Bu blir gerçek 
değil mi? Çarşı, çarşı, pazar pazar vatandaşlar, 
yarın sokak katoarırsa, yarın Türkiye'de ka
nun hâkimiyeti bir tehlikeye mâruz bırakılırsa 
ne yapacağız, endişesi içinde yaşamıyor mu? 
Bu gerçeği göreceğiz ve buna bir çare bulacağız. 

Güven Partisi bugün, îstanlbul olayları kar
şısında bir parti istismlan kaygusuna düşme
den. Genfel yönetim Kurulunu topladı ve Sa
yın Cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyeti
nin başı olan makama, millî bütünlüğümüzün 
temsilcisi olan Yüce makama başvurmayı ka
rarlaştırdı. Kendisimden, Türkiye'de huzur için, 
Türkiye'nin selâmeti ve millî bütünlüğü için 
Yüce Makamın verdiği bütün imkânları kullan
masını isterken, aynı zamanda bütün millî par
tileri bir mıaısa etrafında toplanmıya çağırmasını 
'istemeye karar verdi. 

iSaym Cumhurbaşkanı lütfeder bu ricamızı 
kabul ederse, böyle bir toplantıya davet eder
se, Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığında ya
pılacak böyle bir toplantıda umumî efkâr 
önünde açık, polemiklerle değil, her birimiz 
şikâyetlerimizi karşılıklı ortaya dökerek, he
pimizin rejliımin, memleketin yaşaması için za
ruri olan, huzurun ve selâmetin yollarını arı-
yaeağız. Böyle bir gayrette, iktidarı ile muha-
le'tÜ ile bütün millî siyasi partileri, Güven Par
tisinin teşebbüsüne destekçi olmaya davet edi
yorum. 

Bu vesile ile bir noktayı daha belirtmek is
terim. 

Biz hürriyetten yanayız. Hürriyet düşman
larına karşı hürriyeti korumak savaşı içinde
yiz. Fakat cinayet işlemenin, suç işlemenin, ya-' 
kıp yıkmanın hürriyeti yoktur. Türkiye'de fikir 
hürriyeti vardır, ama fikir hürriyeti komünizm 
kışkırtmacılığı değildir. Fakir hürriyeti, Tür
kiye'yi yüz sene, 500 sten'e geriye götürecek kış
kırtmalar değildir arkadaşlarım. Türkiye'yi ile
riye doğru götürecek tedbirleri, Türkiye'yi 
yükseltecek, huzur içinde yükseltecek tedbirle
ri hep beraber alimlak mevkiindeyiz. 

Türkiye Devlet çatısı altında, Dsvlet'in şu 
dar bütçesinden aylık almak suretiyle, devleti 
yıkmak için çaba gösterebilecek bir memleket 
değildir. Bunun tedbirlerini alacağız, bulaca
ğız. Am/a bunun için evvelâ bu büyük dâva 
karşısında parti endişesini bir tarafa bırakıp, 
Türkiye'nin selâmeti endişesini öne çıkarma
ya mecburuz arkadaşlarım. Türkiye'de seçim 
olması için ve partilerin seçimlerde her hangi 

I bir netice alması için evvelâ Türkiye'nin yaşa-
I ması ve Türkiye 'de demokratik rejimin yaşama

sı lâzımdır. 

I Güven Partisi ve bu partinin mensupları, 
hayatları pahasına da olsa, Türkiye'nin yaşa-

I ması ve bu memlekette hürriyetin yaşaması 
için maceracılara, hele bu memleketin varlığını 

I dbediyen yok edecek birtakım maceracılara 
I Türkiye'yi teslim etmemek için mücadeleye ka-
I rarlı insanlardır. Bu mücadeleyi yapacağız ve 

bu mücadelede, bütün bu saflarda beraber dü-
I sünen, aynı heyecanı duyan insanlar bulunacağı

nın güveni içinde hepinize saygılar sunuyorum, 
I arkadaşlarım. 
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Teşekkür ederim. (A.P. ve G.P. sıralarından 
şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır, oku
tuyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım, kifayetten sonra mı? 

BAŞKAN — Evet efendim, söylemiştim. 

Sayın Başkanlığa 
Zamanın darlığı ve konunun da anlaşılmış 

olmasının dikkate alınarak kifayetin oylanma
sını arz ve teklif ederjim. 

Saygılarımla. 
istanbul 

Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde grup adına 
Sayın önder, buyurun. 

ISEYÎT FARUK ÖNDER (Konya) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri, Sayın 
Başbakan, vereceği hesabı başkalarına sorarak, 
hünerli bir zihniyetle istanbul'da cereyan eden 
hâdiseler hakkında, muhalefet gruplarını bu 
kürsüde adeta isticvaba kalkmakta ve «Hâdise 
ile alâkanız yoksa açıklayınız» demektedir. 

IBiz Millet Partisi olarak, bu hesabı her za
man vermeye hazırız. Hiçbir alâkamız yoktur, 
bunun zabıtlara böylece tescil edilmesi lâzımdır. 
(M.P. sıralarından alkışlar) 

Böyle bir isticvaba kalkışmak, muhalefeti 
pelşinen suçlamak mânaismı taşımaktadır. Bu iş
te kimlerim suçlu, kimlerin suçsuz olduğunu bu
gün tesbit edeceksek, konuşma imkânı verilmeli 
ve bu önerge kabul edilmemelidir. 

Küfayet takrirlerinin kalkanı arkasına gizle- • 
nerek başkalarına en ağır ithamları, tecavüzleri 
yapıp rahatça koltukta oturmlak, demokrasiden 
nasiilbii olan bir Hüküm'et için düşünülemez bile. 
Böyle bir hareket, Başbakanın bahsettiği de
mokrasiye olduğu kadar, sorumluluk esasına da 
aykırı bir meydan okuyuştur, hem meydan oku
yup hem kaçmak, fazilet ve ahlâk rejimi olan 
demokrasiye inanmıyanlarm hareketidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (M.P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, içişleri 
'Bakanlığı bütçe tasiarısı müzakereleri üzerinde
ki kifayet önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler işaret buyursun... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, 

Sayın lîcevit, nedir efendim iddia ettiğiniz 
husus? 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, slon konuşmalarında, benim bâzı sözle
rimi yanlış yorumlayıp tahrif ettiler. Ve istan
bul'da yer alan bâzı kanlı olayları da benim 
uyarmış olduğum, bu arada iki kelimeme bağla
dılar. Bu bir sataşmadır. Bundan doğan hakkı
mı kullanarak cevap vermek isterim, bu bir. 

ikincisi; madem ki, benim bu iki kelimem 
kanlı olaylar çıkarabileceği sanılıyor, bu sözle
rimin mânasını açıklamak imkânını bulmuş ola
cağım. 

'BAŞKAN — Sayın Ecevit, o bahsettiğiniz 
cümle nedir, lütfen onu verin de ben sataşma 
olup olmadığını takdir edebileyim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — «Doğal 
yasalar» tâbirini kullanmama değinerek, bu
nunla memlekette anarşiyi teşvik ettiğimi ileri 
sürdüler Sayın Başlbakan ve istanbul hâdisele
rini de buna bağladılar. Bu çok yanlış bir yo
rumdur, bir tahriftir. Bu bakımdan bir sataşma 
vardır. Bunun için de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir hususu öğren
mek isterim. Bu doğa yasaları, doğa kanunların
dan bahsettiğiniz cellsede de... (CHP. sıraların
dan «Doğal yasaları» sesleri) «Doğal» olsun 
efendim. Aynı celsede Sayın Başbakan konuş
masında, bunun bir teşvik olduğunu, bilâhare 
Sayın Liderinizin bir başka celsedeki konuşma
sınla Cevap vermek için çıkışında da «Bu bir 
çağndır» şeklinde, bir teşvik mânasına geldiği
ni söyledikleri halde o celselerde bu teşviki... 
(AP. sıralarından gürültüler) müsaade edin 
efenldim. Bir sataşma telâkki edip söz istemedi
niz. Bugün farklı olan durum nedir, onu öğren
mek istiyorum? 

OSMAN YELTEKlN (Karış) — Dün kabul 
etmedik, bugün sataşma olarak kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yeltekin, müsaade bu
yurun, efendim. Bir arkadaşımız sataşmadan 
bahsediyor, eğer varsa vereceğim. 

BÜLENT ECEVtT (Zonguldak) — Efen
dim... 

OSMAN YELTEKlN (Kars) — Bugün sataş
ma olduğunu söylüyoruz, söz vermeniz lâzım. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, ben tak
dir hakkımı kullanacağım. Sizin müdahale etme-
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ye hakkınız nereden çıkmış. Siz içtüzüğü bilmez-
misiniz, üç senedir milletvekilisiniz. 

Sayın Ecevit, buyurun efendim. 
BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, grupumuz adına Sayın Genel Başka
nımız ismet inönü konuşmasında, benim kul
landığım o kelimeleri çok veciz bir şekilde anlat
tılar. Ama bugün anlıyorum ki, Sayın Başbakan 
o kadar veciz bir konuşmayı anlryamamışllar. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Şimdi anlıyama-
dıklarını tekrarladılar, daha açık anlatmam lâ
zım. 

istanbul hâdisesi gibi, mesuliyeti hükümetin 
omuzlarında olan bu hâdiseyi benim kullandı
ğım iki kelimeye yüklemeye kaflkıştılar. Bu bir 
sataşmadır. Cevaplamalıyım. 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşlar 
biraz evvel hükümet Başkanı konuşmasında 
«Hükümet beceriksizdir» sözünün dahi bir tah
rik olduğunu beyan etti. Bu beyan karşısında 
bâzı arkadaşlarımız gülerek bâzı arkadaşları
mız «Allah Allah» diye aynı kanaatta olmadık
larını bir tezahüratla gösterdiler. Demek ki, ne
yin teşrik, neyin tahrik olduğunu herkesin gö
rüş açısına göre değişiyor. 

Ben sayın, Ecevit'in iki gün evvel 
üç gün evvel bir sataşma telâkki etmediği 
sözlerini, bugün sataşmia telâkki etmez
dim. Ancak araya istanbul hâdiselerinin gir
mesi sebebiyle, onun müşevviki olması 
iddiası karşısında kendisine söz veriyorum, bu 
hudutlar içerisinde. (AP sıralarından gürültü
ler, CHP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, muhterem arkadaş
lar asabınıza hâkim olun, vicdanî kanaa
timden başka hiç bir şeye sapacağımı aklınız
dan geçirmeyin, rica ederim efendim. 

Sayın Ecevit, lütfen yeni bir sataşmaya da 
fırsat vermeyin. Buyurun. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, önce sayın Baş
kanın gösterdiği anlayışa teşekkür ederim. 

Sözlerimde gerek sayın Başbakanın gerek sa
yın Maliye Bakanının, benim konuşmama ilk 
günlerde verdikleri cevaplar üzerinde duracak 
değilim. Onlarla ilgili görüşlerimi, fırsat ollur-
sa bütçenin son günü yapacağım konuşmada be
lirtmeğe çalışacağım. 

Sadece, Sayın Başbakanın bugün benim bâzı 
sözlerimi hedef allan sözleriyle ilgili görüşleri
mi belirteceğim. Sayın Başbakan, istanbul'da 
dün yer alan çok üzücü olayların günahını Hü
kümetin omuzlarından, benim iki kelimelik tâ
birimin, «Doğal yasası» tâbirimin üzerine aktar
maya kalkıştılar. Bu, bir Hükümetin omuzların
daki hukuki sorumluluğu, başkalarının omuzla
rına aktarmanın çok kolay bir yoludur. Onun 
için mutlaka cevabı verilmelidir. 

Sayın Başbakan, sanki bu türlü kanlı olaylar 
Türkiye'de ilk defa benim o iki kelimeyi söyle
memden sonra oluyormuş gibi konuştular. Hal
buki, daha 4 ncü koalisyon içinde, iktidara ge
lişlerinin haftası içinde kanlı olaylar yer alma
ya başlamıştır, hepsi bir birini takihetmiştir. 
(CHP sırallarından alkışlar) 

Ben daima olaylardan sonra, o olayların ni
çin olduğunu anlatarak bir uyarı vazifemi yap-
mışımdır. Ben «Doğa yasasından» bahsederken 
«Çengel yasasını» «vahşi orman yasasını,» «dağ 
yasasını» kasdetmedim. Ben, insanlar için geçer
li olan doğa yasalarından bahsettim. Bunların 
başında herkesin insanca yaşama hakkı gelir bu
nu reddeden var mı içinizde? (AP sıralarından 
gülüşmeler) Bunu reddeden yoksa, benim en 
kaygı gösterdiğim insanla ilgili tabiat kanunu
nu siz de kabul ediyorsunuz demektir. 

Ben, geçimi topraktan olan köylünün tapu
su kendisine ait toprak hakkından bahsettim, 
bunu kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? 
(AP sıralarından gülüşmeler) Etmediğinize gö
re, siz Anayasayı da kabul etmiyorsunuz. (CHP 
sıralarından alkışlar) (AP sıralarından gülüş-
meiler) 

Bu müstehzi gülüşleriniz, sizin üçbuçuk se
nedir işlemekte olduğunuz Anayasa suçundan 
sizi temize çıkarmaz. 

Anayasamız, açıkça «topraksız köylüye 
Devlet toprak vermeye mecburdur» der. Bunu 
vermeye mecbursunuz. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, lütfen sual so
rarak konuşmayın, mukabele oluyor. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Hay hay 
efendim, Adalet Partisi milletvekillerinin mü
dahaleleri olmasa çok daha sükûnetle konuşabi
lirim Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — önlemeye gayret ediyorum, fa
kat lütfen sadet dışına da çıkmayın. Yeni bir 
sataşmaya yer vermeyin. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Benim sö
zünü ettiğim haklar, doğal hakları dünyanın 
en ileri, en insancıl anayasalarından biri olan, 
Türk Anayasasına girmiş olan haklardır. Onun 
içindir ki, bizim Anayasamız üstündür. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ata Bodur, niye müda-
hele ediyorsunuz, hakkınız yok müdahale et
meye. istirham ediyorum arkadaşlarım, mü
dahale etmeyin. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, toplumumuzun zaman zaman tek
rarladığımız veya işittiğimiz ata sözleri vardır. 
«Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.» İş
te bir doğa kanunu budur. Bizim Anayasamız, 
biri yerken bini bakmasın ister. (A. P. sırala
rından gürültüler) O şekilde çengel kanunları
nın işlemesini önlemek ister. Onun için ben, 
sizleri Anayasa sınırları içine davet ettim.. (A. 
P. sıralarından gürültüler ve «Sağol» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, istir
ham ediyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Hele biri 
yer, biri bakar. Hele biri yer bini bakar, biri 
yer milyonlar bakar, bu durumda elbette kıya
met kopar. Ben, sizleri kıyametten, memleke
timizi kıyametten kurtarmak için konuştum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) (A. P. sırala
rından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, istirham ediyo
rum sadet dışına çıkmayın. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Hukuk 
ve sadedin içinde «doğa yasalarından» ne kas
tettiğimi anlatmaya çalışıyorum Sayın Baş
kan. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Eğ'or bu gibi insan hakları, Anayasamızın 
gereği olan hakları kanunla sağlamazsanız, işte 
o zaman «doğa kanunları» işlemeye başlar. Ben 
sizleri bunun için uyarmaya çalıştım, ama hey
hat!.. Boşuna olduğunu görüyorum. 

Siz, iktidar olarak Anayasa nizamını koru
mak için kanun getiriyorsunuz. Anayasa niza
mını korumanın yolu, evvelâ o Anayasa niza
mını kurmaktır. Siz o Anayasa nizamını bü
tün sosyal ve ekonomik hükümleriyle kurunuz, 
o zaman hiçbir kanuna ve hiçbir şiddet tedbi

rine ihtiyaç duymıyacaksınız, Anayasa nizamını 
da, vatandaş huzurunu da korumak için. 

Dünyanın hangi devrinde ve hangi ülkesin
de olursa olsun, basla insan onurunun, şerefli 
insanların içinde bulunan onurun kaldırabilece
ği ölçüyü aştı mı, adaletsizlik o ölçüyü aştı mı; 
dünyanın neresinde olursa olsun, açlık insan 
vücudunun tahammül edebileceği ölçüyü aştı 
mı, orada birtakım patlamalar olduğunu ben 
değil, bütün tarih kitapları yazar. Ben bunu 
bildiğim içindir ki, C. H. P. si bunu bildiği 
içindir ki, son iktidarı sırasında işçi haklarının 
kanunlaşması ve gelişen bir ekonomi içinde iş
çilerin emeklerine düşen gerçek payı almalarını 
garanti etmek için o kadar emek sarf etmiştir. 
Eğer C. H. P. si, Türkiye'de huzursuzluktan, 
Türkiye'de sınıf çatışmasından medet uman bir 
parti olsaydı, o kanunları çegirmeye teşebbüs 
etmezdi. 

•Siz bu «doğa yasa» larından ne kasdettiği-
mi anlamıyorsunuz, anlamak istemiyorsunuz, 
onun için «doğa yasalarını» bir tarafa bıraka
lım. (A. P. sıralarımdan anlaşılmıyan müdaha
leler ve gürültüler). Siz lütfen Anayasayı ka
bul ediniz, Anayasayı anlamaya çalışınız. Ne 
Cumhuriyet Halk Partisi ve ne de Cumhuriyet 
Halk Partili Bülent Ecevit barbarlığı savun-
mamışızdır, tedhişçiliği savunmamışıdır. 

Ben, şahsan iki cümle ile kendimden bahse
deceğim için sizlerden özür dilerim. Şurada 
Meclis koridoruna çıktığınız vakit kara tahta
da bir ilân görürsünüz. Parlâmento tipi mil
letvekili tabancaları ile ilgili bir ilân. Bu Mec
lisin çatısı altında milletvekillerine dağıtılan 
tabancalardan almayan sayılı milletvekillerin
den biriyim. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan 
müdahaleler). Çünkü, o tabiattayım ki.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen yerinize otu
runuz. Sayın Ecevit bu anlattığınızın sataşma 
ile bir ilgisi yoktur, bir. Milletvekilleri ta
banca almış almamış, bunu tefrik etmek de si
zin hakkınız değil. Bundan dolayı alanları töh
met altında bırakmaya hakkınız yoktur, istir
ham edeceğim bu şekilde konuşmayınız ve bu 
mevzuda konuşmanıza da müsaade etmiyeceğim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bunu ken
di partimizin yüksek organları içinde açık açık 
söyledim, Halk Partisinden de bunu alanlar 
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var. Ama benim bir barbarlık hareketlinin tah
rikçisi olamıyacağımın gerekçesini veriyorum. 
(A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bunun mefhumu 
muhalifi tabanca alan arkadaşların barbar ol
duğu kanaati.. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Hayır, Sa
yın Başkanım, benim söylemek istediğim, bu 
Devlet (A. P. sıralarından anlaşılmıyan müda
haleler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim; 
Sayın Ecevit, bu mevzuda size konuşma imkâ
nı vermem efendim Bu mevzudaki cümlenizi 
lütfen kesiniz. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bu mem
leket, milletvekillerinin kendilerini silâhsız ola
rak güvenlik içinde yaşayabilecek durumda 
hissedecekleri hale gelmedikçe bu memlekette 
huzur yok, asayiş yok demektir, öyle bir ikti
dar var ki, milletvekili cebinde tabanca taşı
maya kendini mecbur hissediyor. Evvelâ siz 
Hükümet olarak memleketi, milletvekilinin ta-
bancasız dolaşabileceği hale getiriniz. Ondan 
sonra asayişten, huzurdan, güvenlikten bahse- I 
diniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, bu şekilde konuşamaz.. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen yerinize 
oturunuz. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Baş
bakan bir yandan dünkü İstanbul olaylarını be
nim 4 gün önceki sözlerime bağladılar; bir yan
dan da 6, 7, 8 ay önceki olaylara bağladılar. Ha
ziran olaylarına. «Siz» dediler «işgali takbih 
ettiniz mi?» Simidi size bu işgal, boykot mese
lenin içyüzünü anlatayım, onu da anlayama
mışsınız. (A. P. sıralarından gürültüler). 

Boykot hâdiseleri oldu... 
BAŞKAN — Sayın Ecevit bir dakika. Siz 

(beriden «boykotun işgalle alâkalı olup olmadığı 
hakkında bir sataşma vardır, bunun için söz 
işitiyorum» deımediniz. istirham ediyorum, ko
nunun dışına çıkmayınız bu konudaki sözünüzü 
kesiniz. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu konudaki sözümü kesiyorum efen
dim. 

Şimdi, Sayın Başbakan, bizim tedhişçi, anar
şi teşvikçisi olmadığımızı ispat edebilmemiz | 

için bâzı deliller vermemiz gerektiğini ileri sür
düler. Falanca donanma gelmiş, o sırada bir
takım insanlar, denizciler denize atılmış, Cum
huriyet Halk Partisi bunu takbih etmemiş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bildirisi 
ile bunu takbih etti. 

ÖMER EKEN (Antalya) — Feyzioğlu der
nekten bahsetti. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın 
Feyzioğlu'nım ne dediğini de anlayamamışsı
nız. 

ÖMER EKEN (Antalya) — Ya!.. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bir bü

yükelçinin otomobili yakıldı. Sesini çıkaran 
ilk parti yöneticlerinden birisi ben oldum. Bu
rada bulunan birçok başka partilerin yöneti
cileri sustular, ben konuştum. Neden? Çün
kü, en inandığım fikirler uğrunda bile cana da, 
mala da zarar verilmesine kesinkes karşıyım. 

Sayın Başbakan İstanbul olayını evvelâ 
benim iki kelimeme bağladı, onunla yetinme
di, Haziran'daki boykotlara bağladı, onunla da 
yetinmedi Beyazıt Kulesine kırmızı bayrak çe
kilmesine bağladı. Hangisi doğrudur bunların? 
(A. P. sıralarından «Hepsi doğru» sesleri). 

Ben Sayın Başbakandan beklerdim ki, Be
yazıt Kulesine kırmızı bayrak çekilmesini tak
bih ettiği kadar, istanbul hâdiselerinin olduğu 
sabah bir istanbul gazetesinde ilân edilen «Ci
hat çağırışını,, silâhlı cihat çağrısını «da» bir 
Başbakana yaraşır şekilde bu kürsüde lütfen 
takbih etsin. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar). 

Arkadaşlarım, Sayın Başbakanın bir izahı
nı çok doğru bulurum; bugün değişik bir dün
yada, değişik bir çağda yaşıyoruz. Türkiye'de 
bize huzursuzluk veren birçok olayların daha 
ağırları, Sayın Başbakanın da sık sık belittiği 
gibi, Japonya'da oluyor, Amerika'da oluyor, 
demirperde gerisi ülkelerde oluyor, doğrudur. 
Türkiye'de de olmasında anormallik yoktur. 
Anormallik şuradadır: Anormallik başta bu
lunan sorumlu Hükümetin bu türlü hareket
lerden bir türlüsüne karşı şiddet gösterip, bir 
türlüsüne de müsamahanın âzamisini göster
mesidir. Hattâ, bu gibi kanunsuz hareketler
den bâzısını kendi amaçları uğrunda kullan
masıdır. 

Sayın Başbakan «Memlekette sükûn ve hu
zur, evvelâ bu çatı altındaki huzur ve sükûn-
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la başlar» dedi. Halbuki, sizin İçişleri Baka
nınız bu çatının altında geçen yıl kan dökülmesi
ne sebeboldu. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Sayın Başbakan «Bizi sokak hareketlerinin 
içinde bulamazsınız» dedi. İşte buluyorum. Bir 
gazetede: Ankara sokaklarında milliyetçi genç
liğin eli sopalı saldırısında yakanlanmış, pala 
bıyıklı bir milliyetçi genç, birkaç hafta son
ra, aynı pala bıyıklı milliyetçi genç Adalet 
Partisi kongresinde delege, işte Cumhuriyet 
Gazetesinde resmi. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar). Bu, şu sarıda verdiği
miz bir delil. Bu zatı, bu milliyetçi, pala bıyık
lı genci partinizden atabiliyor musunuz? (A. 
P. sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler ve gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, Başbakanın ko
nuşmalarına cevap değil, kendinize vâki sataş
maya cevap vereceksiniz. Lütfen toparlayınız 
efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Baş
bakan, bizi, birtakım anarşist ve kanunsuz olay
ların teşvikçisi, bilhassa beni bunların teşvik
çisi olmakla suçladı. Halbuki, daha yeni Baş
bakan olduğu sıralarda Türk halkına, Türk 
Devletine karşı silahlanmaya açıktan teşvik 
eden Sayın Demirdin ta kendisidir. (A. P. sı
ralarında gürültüler, C. H. P. sıralarında al
kışlar). Bu sözlerimi bir gün bile tekzibetme-
miş, açıkça Türk halkını silahlanmaya teşvik 
etmiştir. Şimdi bunun sermayelerini Türki
ye'nin her yerinde topluyor. 

Konya'da halkı Türk öğretmenine karşı, 
Türk halkına karşı ayaklandıran aday mah
kûm olmuş Adalet Partililerdir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Yalan, yalan 
yalan söylüyorsun.. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen oturu
nuz efendim, yakışmıyor. (A. P. sıralarından 
müdahaleler ve gürültüler). 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Birtakım 
komandoları sokaklara döküp bugüne kadar 
koruyan Adalet Partisi Hükümetidir. Şimdi bir 
dakika susunuz, bunun hesabını vermek kolay
dır. 

BAŞKAN —Sayın Ecevitı lütfen toparla
yınız konuşmanızı efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Baş
bakan, bu gibi hareketlerle, anarşist hareket

lerle, sununla bununla bizim alâkamız olup ol
madığını sordular. Hiçbir anarşist hareketle, 
hiçbir kanunsuz hareketle, cana, mala zarar 
verebilecek hiçbir hareketle Cumhuriyet Halk 
Partisinin ilgisi olmamıştır ve olmıyacaktır. 
(C. H. P. sıralarında alkışlar), 

Ben, şimdi Hükümete soruyorum: Komü
nizm ile Mücadele Derneği ile ilgileri var mı
dır, yok mudur? Milliyetçi Öğretmenler Der
neği ile ilgileri var mıdır, yok mudur (A. P. 
sıralarında gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, efendim, nözü. 
nüzü kesiyorum, son cümlenizi söyleyiniz. Faz
la konuşturmam. Çünkü siz, doğrudan doğru
ya konuşma yapmaya kalkıyorsunuz. Rica ede
rim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Hayır efen
dim, Sayın Başbakanın bana yüklediği suçları 
kendisinin işlediğini ispat ediyorum. Eğer bu 
derneklerle ilgileri yoksa, burada söylesinler 
ve Devlet bütçesinden o derneklere yaptıkları 
yardımları kessinler. (A. P. sıralarında gürül
tüler). (C. H. P. sıralarında «Bravo» sesleri ve 
alkışlar). 

BAŞKAN — Tamam efendim buyurunuz. 
Maddelere geçilmesi hunusunu oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

IÇIŞLERI BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 120 751 213 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 12 665 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 994 406 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 384 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 118 615 551 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 131 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin bö
lümlerini okutuyorum. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 307 797 493 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 58 301 785 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 725 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 210 994 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 5 386 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
\ 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 20 505 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 85 032 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesinin bö
lümlerini okutuyorum. 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 260 936 788 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 210 308 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 766 052 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 163 875 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 11 315 451 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 591 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 5 481 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal taransferler 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçe ta
sarısının tümünü oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
Şimdi, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi ile yer 

değiştiren Ticaret Bakanlığı Bütçesinin müza
keresine başlıyoruz. 

C — TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Söz sırası T. i. P. nin. Sayın Ali Karcı, bu

yurun. 
T. t. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (Ada

na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye İşçi Partisi Grupu adına görüşleri

mizi büyük Meclise arz ederken özellikle Ortak 
Pazara geçiş dönemi müzakerelerinin başlamak 
üzere olduğunu göz önüne alarak, bu konu 
üzerinde duracağız. 

Bilindiği gibi Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasındaki ilişkiler, son günlerde ye
niden kesifleşmiştir. 

Batılaşma sevda ve hevesinde olan Türkiye, 
hatırlanacağı gibi, Avrupa'nın endüstrisi ileri 
altı ülkesinin kurdukları «Ekonomik Birlik» e 
girebilmek için daha kuruluştan itibaren, poli
tik alanda klasikleşmiş manevralara girmişti. 
Yunanistan'ın bu topluluğa alınması, gerek poli
tik, gerekse ihraç mallarımız dolayısiyle müşte
rilerimizin elden gitmesi tehlikesiyle karşıla
şınca, gümrük duvarlarının kalkmasında yararı 
olanlar, büyük bir heyecan ve paniğe kapılmış
lardı. 

Uzun müzakerelerden sonra, 1963 yılında 
imzalanıp, 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe gi
ren Ortaklık Anlaşması, üç aşamalı bir dönem 
sonunda, Türkiye ile A. E. T arasında bir güm. 
rük birliği kurulmasını öngörmekteydi. 

Bu aşamalar : 
A) Hazırlık dönemi, 
B) Geçiş dönemi, 
C) Son dönem. 
A) Hazırlık dnöemi : Bu dönem, uyarma

lar haricinde 5 yıldır, 1 Aralık 1969 da sona 
ermiştir. Bu dönem zarfında Topluluk, 175 mil
yon dolar kredi vermeyi ve ihraç mallarımızdan 
bâzılarına «sürüm kolaylıkları» tanımayı ka
bul etmiştir. Yüzeyden bakılırsa, bunların Tür
kiye'nin kalkınması için Ortak Pazar Topluluğu
nun verdiği tek taraflı yardımlar, olduğu şekil
de bir yargıya bile varmak mümkündür. 

Gerçekte ise bu, Türkiye'nin kalkınmasını 
değil, sadece Türk ekonomisinin bâzı kesimleri
nin AET nin istediği yön ve şekillerde kalkın
masını hedef tutmaktadır. 

AET nin bizim kalkınmamızı istediği alanlar 
ise, burjuva ekonomisinde yaygın deyimiyle 
«tamamlayıcı» alanlardır. Esas yönüyle bun
lar: 

1. Ucuz yiyecek maddeleri temini, 
2. Kendi endüstrileri için elzem olan ham

madde ihtiyacının sağlanması, 
3. Kendi endüstrileriyle rekabet edip ken

dilerine dünya pazarlarının kapanmasını önli-
yecek tedbirler alınmasına dayanmaktadır. 

işte hazırlık dönemine, bu yönden bakılınca, 
bu dönemin bizim için neye «hazırlık» olduğu 
açıktır. Hazırlık dönemi, AET nin yukarda 
sayılan gayelerinden ilkine, geçiş dönemi ise 
ikincisine hizmet etmektedir. 

Geçiş dönemine giriş otomatik olamamakta
dır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 4 yıl 
sonra, yani 1 Aralık 1968 den itibaren «... Ortak
lık Konseyi, Türkiye'nin ekonomik durumunu 
göz önünde tutarak, geçiş döneminin gerçekleş
me şart ve şekilleriyle ilgili hükümleri, bir kat
ma protokol ile tesbit edilip edilmiyeceğine ka
rar verir.» 

Geçen Temmuz ayında Müşterek Pazarın en 
yüksek organı tarafından «katma protokol» ün 
hazırlanması yani geçiş dönemi için gerekli ça
lışmaların başlamasına karar vermesi, daha 
sonra istanbul'da yapılan karma parlömanter-
lerin toplantısının aynı yönde kararı ve nihayet 
geçen hafta Brüksel'de başlıyan çalışmalar, hep 
bunun içindir. 
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Geçiş dönemi, gümrüklerimizde indirim yapı
larak, endüstrimiz, tekelci Avrupa sanayiinin 
isteği ve dikte ettiği alanlarda uygulanacaktır. 
Nitekim anlaşmanın 4 ncü maddesi; «Türki
ye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinin 
gittikçe gelişen şekilde yerleşmesini ve ortaklığın 
iyi işlemesini sağlamak...» diye tanımlamakta
dır. 

Ekonomik krizin, bütün belirtilerinin ortaya 
çıktığı şu günlerde, nasıl olup da geçiş dönemi 
çalışmalarına başlandığına şaşmamak gerekir. 
Çünkü AET nu en önde ilgilendiren bizim kal
kınmamız değil, kendi istedikleri kesimlerin ge
lişmesidir. 

Şimdi konuyu biraz daha açığa kavuştur
maya çalışalım. 

Gerçekte, anlaşmaya göre Türkiye'nin, «ge
çiş dönemi» ne geçiş ile ilgili olarak sahiboldu-
ğu alternatifler şu şekilde özetlenebilir : 

a) Yukarda bahsedildiği gibi katma pro
tokol ile ilgili çalışmalara 1 Aralık 1968 de 
başlıyarak, geçiş döneminin 1 Aralık 1969 dan, 
yani ortaklığımızın 5 nci yılından itibaren baş
lamasını temin edebilir. 

b) Katma protokol ile ilgili çalışmalar, 
1969 - 1972 döneminde temine çalışarak, geçiş 
dönemine en geç 1 Aralık 1974 ten, yani or

taklığın 10 ncu yılından itibaren başlanmasını 
sağlıyabilir. 

c) Katma protokol ile ilgili çalışmalara 
ilgisiz kalır ve 1 Aralık 1974 ten sonra uygula
nacak yeni rejim esaslarının tesbitini isteye
bilir. 

Hükümet çevreleri, büyük bir telâş içinde 
birinci alternatifin gerçekleşmesini sağlamaya 
çalışmaktadırlar. «Türkiye'nin milletlerarası 
pazarlıkta kendini daha kuvvetli hissesedeceği 
ve menfaatlerini daha titizce sağlıyabileceği» 
gibi kuvvetli bir vasi bulmuş olmanın heyeca
nı içinde âciz bir durumda bağımlılığını ilân 
etmektedir âdeta. 

Bu anlaşma da Osmanlı imparatorluğunun 
yaptığı 1836 Serbest Ticaret Anlaşmasına ben
zer hükümler vardır. 

Bilindiği gibi Serbest Ticaret Anlaşması Os
manlı imparatorluğunun ekonomik yıkılış ne
denlerini hazırlıyan bir anlaşmadır. 

işte şimdi gideceğimiz Ortak Pazar, Tür
kiye'nin ekonomik bakımdan çöküşünü hazır-
lıyacak bir anlaşmadır. Tıpkı 1836 Anlaşması 
gibi. 

Bu arada Türkiye ile Ortak Pazar arasın
daki ithalât ve ihracat durumlarını da bir tablo 
halinde belirtmek isteriz. 

1958 1964 1965 1966 1967 1968 
Ocak - Haziran 

AET den yaıpılan ithalâtın, genel ithalâta oranı % 32.0 38.7 28 5 32.9 34.7 
AET a yapılan ihracatın genel ihracatımıza oranı 32.0 29.9 33.5 34.9 33.8 

40.4 
25.2 

AET den yapılan ithalât oranının devamlı f rtmasma karşılık, bu bölgeye olan ihracatımız-
daki azalış, gittikçe aleyhimize gelişmektedir. Yukarda okuduğumuz tablo bunun en belirgin ör
neğidir. 

Bir de tarife kontenj anlarının kullanılma duıumları ve gerçekleşme oranlarına bakmakta bü
yük yarar vardır. 

1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 

Tütün 
K. üzüm 
K. İncir 
Fındık 

Kontenjan 

12 500 Ton 
30 000 » 
13 000 » 
17 000 » 

Gerçekleşme 
oranı % 

75 
85 

100 
100 

Kontenjan 

13 615 
33 000 
14 300 
17 000 

490 — 

Gerçekleşme 
oranı % 

82 
78 
98 

100 

Kontenjan 

17 615 
38 570 
18 900 
18 700 

Gerçekleşme 
oranı % 

83.6 
76 
82,5 

100 
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Tablonun tetkiki, fındık hariç diğer tarife 
kontenjanlarının her yıl bir önceki yıla giöre 
artmakla beraber, tatmin edici seviyede kulla
nılmadıklarını göstermektedir. Bunun sebebi, 
tütün için Fransız ve italyan tütün monopolle
rinin olumsuz davranışları ise de, diğer ürün
ler, ihracat organizasyonunun yetersizliği ve 
standardizasyonun gerektiği ölçüde sağknama-
masıdır. Tabiîdir ki, baş sorumluluk, verilmiş 
kontenjanları bile doldurmaktan âciz, Dış Ti
caret Dairesinindir. 

Türkiye'nin devamlı ısrarlar sonucu, 1 Ara
lık 1967 den itibaren yürürlüğe girmek üzere 
ilâve bâzı ihraç ürünlerimize gümrük indirim
leri veya tarife kontenjanları şieklinde sürüm 
kolaylıkları sağlanmıştır. Taze uskumru, pala
mut, taze üzüm ile, «sanayi ürünleri» diye sa
yılan şarap, halı ve trikotaj bunlar arasında
dır. En önemli husus, büyük bir imtiyaz gibi 
Türkiye'ye tanınan bu kontenjanlar, esasında 
AET in normal olarak yaptığı mal ithalât mik
tarına eşit veya onların çok az üsütndedir. Gö
rülüyor ki, yeni haklar verdiler gibi göründü
ğü halde, verilen hiçbir hak yoktur. Ayrıca zey
tin yağı ve şeker için istediğimiz kontenjanlar 
ise verilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Ekonomik Top
luluğunun Türkiye Ortaklık Anlaşmasında inti
kal safhasına geçiş dölayısiyle ortaya çıkabile
cek bâzı meselelere dair Avrupa Toplulukları 
Komisyonunun sual listesi ve Türk Hükümeti
nin verdiği cevaplar üzerinde önemle durmak 
isteriz. 

Bu belge Türkiye'yi, Avrupa'nın uydusu yap
mak gibi bir hava içinde olan Hükümetin, Türk 
Ulusu adına ne gibi fedakârlıklara hazır oldu
ğunu göstermektedir. 

Tarifeler ve kotalarda yapılması düşünülen 
fedakârlıklar yanında, çay, bira, sigara kâğıdı, 
tuz, tütün tekellerinden de Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu, belgelerde görülmektedir. Hele Toprak Mah
sulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu, şeker endüst-
risiyle ilgili sorular ve cevaplar, bu endüstrile
rin ide geleceğinin karanlık olduğu anlaşılmak
tadır. Yakın bir gelecekte benzeri kuruluşla
rın Avrupa Ekonomik Topluluğunun kesif bas
kısına mâruz kalacağı anlaşılmaktadır. Bir baş
ka deyimle söylemek gerekirse AET bu tekel 
durumlarının ortadan kalkmasını istemektedir

ler. Yukarda saydığımız kuruluşların ortadan 
kalkmasiyle, zaten bağımlı olan Türkiye eko
nomisinin ne bale geleceğini takdirlerinize bı
rakıyorum. 

Düşününüz ki, Lozan Konferansında bütün 
uğraşmalarımıza rağmen gümrük resimlerimizi 
ancak 1927 yılında yükseltebildiğimiz halde, 
Türkiye'nin Ortak Pazar sayesinde Batının güm
rük duvarları bekçisi olan GATT ve onun kuv
vetlendirecek bu tip anlaşmalara imza atmak 
ısuretiyle ekonomimizi bir çıkmaza doğru sürük
lemekteyiz. Kaldı ki bunun dışında ulusal birer 
kuruluş olan yukardaki kurumlar büyük Avru
pa kartellerinin baskısiyle belki de hükümet ta
rafından bu monopol durum ortadan kaldırıla
cak ve büyük Batı firmalarına tüm varlığımız 
teslim edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin takibet-
mekte olduğu kısır ihracat ve ithalât politikası
nın en iyi göstergelerinden biri de re - export 
halidir. 

Klering anlaşmalı ülkelerden Bulgaristan, 
Macaristan, israil ve Yugoslavya, bizden aldık
ları malı, daha yüksek fiyatlarla başka memle
ketlere satmaktadırlar. Meselâ İsrail, bizden al
dığı tiftiği, başka ülkelere daha yüksek fiatla 
devretmektedir. Bu örnek, ihracatı arttıracağız 
teraneleri yanında aczimizin en büyük ifadesi
dir. Kaldı ki, bu hal, sadece Kliring anlaşmalı 
ülkelere ait değildir. Meselâ Batı Almanya, İs
viçre, Türk fındığını re - export etmektedirler. 

İthalât rejimimizde üzerinde durulması ge
reken en önemli nokta, dış ticarette gittikçe ar
tan tekelci tutumlardır. Çünkü en kaba hesap
lar bile, ithalâtın mutlak artmasına karşılık, 
fiilen ithal alanları oranlarının gittikçe küçül
düğünü göstermektedir. Bu, devletin belirli kişi
leri zengin etme eğiliminin en belirgin örneği
dir. Çünkü büyük ihracat gittikçe belirli eller
de toplanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Son zamanlarda, tediye bilânçosundaki den

gesizliklerin özellikle ihracat kalemiyle oynıya
rak kapatma yollan aranmaktadır. İhracatı ge
liştirme komisyonları, seminerler, odalar toplan
tıları, bu amaca yönelmiştir. Oysa, ithalât kale
mi üzerinde oynıyarak düzeltmeye gidilmesinin 
ananedeni, ithal rejimi arkasında yatan mon
taj sanayiinin, lüks tüketim üzerinde oynanmıya-
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rak aynen muhafaza edilmek istenmesinden ile
ri gelmektedir 

Sanayileşme gerçekleşmedikten sonra, ihra
catta bilinçli artış olacağını söylemek, dünyayı 
toz pembe görmektir. Çünkü ticaret hatifleri
nin, geri kalmış ülkelerin aleyhine gelişmesi, 
her geçen gün ihracat kalemimiz olan tarım 
ürünlerindeki üreticinin maddi durumunun da
ha da kötüleşeceğini göstermektedir. Yapılacak 
iş, lüks tüketim maddelerini getirtmemek, yeni 
montajlara izin vermemek, eskilerini tedricen or
tadan kaldırmaya çalışmak ve buna paralel an-
balâjlama sorununa son vermek dolayısiyle de
vamlı olarak üretici ithalât yatırımına gitmek 
suretiyle meseleye çözüm getirebilir. 

Sayın milletvekileri, bu arada müsaade eder
seniz iç ticarette nasıl başıbozuk bir düzenin bu
lunduğunu anlatmak isterim. 

Bugün ticaret, vuran vuranın, kıran kıranın 
hale gelmiştir. Hiçbir kontrol yoktur. Herkes he
sabına geldiği gibi fiyat tesbiti yapıp, halkı so
yarken hiçbir yetkili buna dur dememektedir. 
Örneğin, bundan bir süre önce piyasada ithal 
malı boya fırçaları varken ve bunun düzinesi 
150 lira civarında satılırken bâzı müteşebbisler, 
Avrupa ayarında fırça imal ettiklerini ileri sü
rerek, ithalâtı kesmiş, fırçayı kotadan çıkarmış
lardır. Boya fırçaları kotadan çıkarılır çıkarıl
maz önceleri Avrupa fiyatına, yani 150 liradan 
satılan fırçalr derhal yükselmeye başlamış, bu
gün düzinesi 500 liranın üstüne çıkmıştır. 

Aynı şekilde kilit yapan kimselerin de mü-
racaatiyle, kilit ithali önlenmiş ve hemen arka
sından fiyatlar, Avrupa fiyatlarının çok üstüne 
çıkmıştır. 25 liraya satılan bir Avrupa kilidi ye
rine vatandaş bugün yerlisini 40 liradan satmal-
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, yine başka bir entere
san durum da boya sanayiinde olmaktadır. Bu
nu sizlere anlatmak isterim: 

Boyanın anamaddesi titanoksittir. Titanok-
sitin sanayiciye maliyeti 575 - 580 kuruş olduğu 
halde, bugün piyasada 12 liradan peşin alıcı 
bulmaktadır. Bu madde, yalnız sanayiciye ve
rildiği için tahsis alanlar, ya faturasız devreder
ler, yahut yarı imal edilmiş (üstübeç) şeklinde 
fatura keserler. 

Burada işin asıl enterasan tarafı şudur: Fir
maların çoğu pravandır. Bunların titanoksit it-
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hal etmeleri için imalât makinalarınm bulunma
sı şarttır. Bu da şöyle halledilir: Anafirma ken
di makinalarmdan bir kaçını, tahsis aldırtmak 
istediği paravan firmanın atelyesine taşır. Bağlı 
bulunduğu odaya müracaat ederek kapasite tes
biti istenir. Bu tesbit yapıldıktan sonra, bu 
boya imalâtçısı görünen firma, artık tahsise hak 
kazanmıştır. Bu makinalar, oradan taşınarak 
bir başka paravan firmanın yeni tahsisi için bir 
başka atelyeye taşınır. Bütün bunlar, Oda yetki
lilerince yapılırken ne faturaya bakılır, ne maki-
nalarm kimden alındığı sorulur, ne de makina-
ların numaraları tesbit edilir. Bu suretle bu ma
kinalar, birkaç atelyede tahsis alınmak için işe 
yarar. Tahsis alınınca yukarıda anlattığımız gi
bi satışı peşin parayla yapılarak yüzbinler, mil
yonlar vurulur. Vergiden muaf yüzbinler ve mil
yonlar... 

Sayın milletvekilleri, yukarda saydığımız 
örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bütün bu it
halâttaki kısıntıların nedeni, döviz tasarrufu 
amacı güdüyorsa, vatandaşın günahı nedir? Ne
den birkaç firma milyon kazanacak diye, yük
sek fiyata mal almış olsun? 

Ticaret Bakanlığı bu sorunlar üzerine ciddi
yetle eğilmelidir. Şimdiye kadar bunlar maale
sef hep ihmal edildi ve bu ihmalin cezasını hep 
vatandaş çekti. 

Sayın milletvekilleri, yukarda anlattığımız 
durumların önlenmesi için yapılacak şey, hiç 
şüphesiz bu sanayilere yeterce ithalin yapılma
sıdır. Bunu yapmak mümkün olmuyorsa ihtiyaç 
tesbitinde daha dikkatli davranmak, gerçek ihti
yaç sahiplerine tahsis vermek gerekmektedir. 
Bu durum, iç piyasada fiyatların yükselmesini 
önliyecektir. Ayrıca Ticaret Bakanlığı elindeki 
tüm yetkileri kullanarak bu fiyat artışlarını ön
lemenin yollarını aramalıdır. Aslında dış ticaret 
devletleştirilmiş olsa tüm bunlara lüzum kalmı-
yacaktır. 

Hemen şunu belirtelim ki, bu kapkaç düze
ninde bunlar müm'kün olamıyacaktır. Çünkü 
A; P. kapkaç düzeninin başsavunucusudur. 

Türkiye işçi Partisi Grupu adına Yüce Mec
lisi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Hayri Başar, buyurun. 

492 — 
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G. P. GRUPU ADINA HAYRİ BAŞAR (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Güven Partisi Meclis Grupu adına, Ti
caret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve 
temennilerimizi arz ederken Ticaret Bakanlığı 
mensuplarını saygiyle selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütün dünyada istihsal ve imâlden ziyade, 

satış ve ihracın önem kazandığı, imâl ve istihsal 
kadar pazarlama ve ihraç için organizasyonlar 
kurulduğu bir devirde bulunuyoruz. 

Plânlı kalkınmamız «Ekonominin dışa bağ
lılığını azaltmak amaciyle ihracatı artırmayı 
hedef almıştır». Buna rağmen plânlı devrede, 
1964 ten 1967 ye kadar artış gösteren ihracatı
mız 1968 de çeşitli sebeplerle artış göstereme
miştir. Gecenin bu saatinde rakamlar zikrede
rek sizleri yormıyacağım. 

Bu durumda 1969 da % 8,5 artışla 575 mil
yon olacağı tahmin edilen ihracatımızın tahak
kuku da üzerinde ciddiyetle durulmasını gerek
tirmektedir. 

Bütün dünya devletlerinin gelişmiş ihracat
larına rağmen ihracatlarını daha da artırmak 
yolunda her gün yeni, yeni tedbirler aldıkları 
ve faaliyetler gösterdikleri gelişmiş sanayi ma
mulleri yanında tarım ürünleri ihracatlarımda 
artırmak için çiftçi teşekküllerini toptan faali
yete geçirdikleri görülmektedir. 

Kalkınma çabasında olan Türkiye'mizin, dış 
yardım almadan kalkınmasının yolu, ihracatını 
geliştirmek, bu maksatla tepyekûn milletçe bir 
ihracat seferberliği yapmak mecburiyeti üzerin
de ehemmiyetle durmaktayız. 

Kaliteli mal imal ve istihsalden, standardi-
zasyon, ambalaj müstahsilin teşkilâtlanması, pi
yasa etüdü, nakliye, pazarlama teşkilâtlan 
kurulması, ihracata yönelmiş kredi politikası, 
vergi muafiyeti, ihracatçıyı çeşitli yollarla teş
vik ve formalitelerin azaltılması gibi pek çok 
tedbirleri içerisine alan bir Dış Ticaret Bakan
lığı kurulması bugün Türkiye'nin hayati mesele
lerinden biridir. 

Muayyen ölçülerde de olsa sanayi mamulleri 
ihracatı yanında ihracatımız henüz geniş çapta 
zirai ürünlere inhisar etmektedir. Klâsik tarım 
ürünleri ihracatı yanında memleketimizde bu
gün tohumdan meyve, sebze ve hayvan ürün
lerine kadar tarım sahasında ihraç edilebile
cek bir istihsar fazlalığı da görülmektedir. 

Gelişen bâzı memleketlerin ihracat yolunda 
ticaret ataşeleri ve dış temsilciliklerinin - bıra
kınız başka memleketleri - Türkiye'mizdeki ça
lışmalarına göz atarsak, bu mevzularda da bâzı 
dersler almamız icabettiği kanaatine varırız. 
Birçok Batı memleketleri ticaret ataşeliklerinin 
Türkiye'de çeşitli illerimizde ticaret ve sana
yi odaları ve tüccarlarımızla temaslar kurarak 
kendi memleketleriyle ticari münasebetler kur
durmak huşunda gösterdikleri faaliyetler Ti
caret Bakanlığımıza da örnek alınmalıdır. 

Ayrıca, arz ve talepteki arz zaafiyeti dola-
yısiyle yaş meyva ve sebze ile hayvan ürünle
rinin satışı için, birçok memleketlerin ihracat 
yaptıkları memleketlerde münferit veya ortak
lıklar suretiyle kurdukları pazarlamalar dik
katle üzerinde durmamızı gerektirir. 

ihracat için münferit tedbirlerin artırıldığı 
su günlerde Türkiye'mizin temel konularından 
birisi haline gelen ihracatı, çeşitli bakanlıklar 
vo merciler arasında ahenksiz şekilde dağılmış 
olan yetkileri tek elden yürütecek bir dış tica-
mt. bakanlığında toplayıp bir ihracat seferber
liği yaratmak fikrini, Güven Partisi Grupu Par
lamento ve kamu oyunun dikkatine bir defa da
ha ehemmiyetle sunmak ister. 

Muhterem milletvekilleri, 
Üretici, tüketici her sınıf vatandaşı ilgilen

diren fiyat istikrarı temini ve muhafazası ko
nusu Ticaret Bakanlığının başta gelen görevi-
dii*. Birinci. Plân döneminde toptan eşya fiyat
ları beş yılda % 25 kadar yükselmiştir. Resmî 
'istatistiklere göre 1968 de toptan eşya fiyatla
rında artış % 5,3 dür, ama asıl mühim mesele, 
vatandaşı ilgilendiren geçim endekslerindeki ar
tıştır. Resmî rakamlara göre, paramız, 4 yılda 
satmalına gücünün dörtte birini kaybetmiştir. 
Bu durumda «Hayat pahalılığı yoktur» demek
le geçim sıkıntısı çeken vatandaşın derdine ça
re bulunamaz. 

Çoğu zaman mahsûlünün değerini tam ola
rak elde edemiyen köylü vatandaş, satınaldığı 
malların fiyatının durmadan yükseldiğini gör
mekte, işçi ve dar gelirli vatandaş yapılan 
Kamları kâfi bulmaz hale gelmiş bulunmakta
dır. 

Çeşitli tarım ürünlerinde memleketimiz şart-
b;rı içerisinde Devletin tesbit ettiği fiyatla ürü
nünü piyasaya arz eden köylü vatandaş aradan 
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kısa bir zaman geçmesiyle elinden çıkardığı 
mahsulün fiyatının % 20 ile 60 arasında artı
şını görmenin ıstırabını çekmektedir. Örneğin, 
bu sene ofisçe 50 kuruş civarında fiyat tesbit 
edilerek alım yapılan arpanın 92 kuruşa ka
dar yükselişi, 80 kuruş civarında ofisçe alım 
yapılan buğdayın (Tarafımızdan konu gündem 
dışı bir konuşma ile anagıda maddemiz hubu
batta spekülâsyonun önlenmesi hakkında Hü
kümetin dikkati çekilinceye kadar) 100 kuruşun 
üstüne yükselmesi zikredilebilir. 

Hele bilhassa transfer güçlükleri ve zama
nında yapılmaması dolayısiyle ithal malların
daki fahiş fiyat artışları vatandaşı tedirgin et
mektedir. Arz ve talep ve piyasa rekabeti den
gesini sağlıyamıyan Hükümetin dış ülkelerde 
fabrika fiyatı, satış fiyatı gümrük resmi de
ğişmediği halde, bir sene evvelisine nazaran, iki 
misli fiyata satılan makina, malzeme ve yedek 
parça fiyatları hakkında âcil tedbirler alma
sına zaruret vardır. Aksi halde bütün speküla
tif emellere meydan boş bırakılıyor demektir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Kuruluş kanunları olmadığı halde faaliyet 

ve icraatta bulunan bakanlıkların mevcudoldu-
ğu Türkiye'mizde, «Kuruluş Kanununda hu
susi hüküm yoktur» diye hububattan başka ko
nularla iştigal ettirilmiyen Toprak Mahsulleri 
Ofisinin hem taban fiyatı tesisi ve hem de ih
racı işleriyle yakinen ilgilenerek bakliyatı da 
konusu içerisine alması zamanı gelmiştir, tyi 
bir anlayış içerisinde olan yöneticilerine Hü
kümetçe bu imkânın verilmesinin faydalarını 
izahtan vareste görürüz. 

Bu münasebetle, hububat politikası ile ilgi
li Bakanlığın bu kuruluşunun hiç olmaz ise bun
dan sonra spekülâsyona meydan bırakılmıya-
cak hububat politikası ve fiyat ayarlaması hu
susunda gerekli titizliği göstereceğine inan
mak istiyoruz. Yetiştirdiği mahsulü Devletin 
fiyatiyle mecburen satmış olan köylü vatan
daşı zarara sokan ve fakat müstehlike de ucuz
luk getirmediğine inandığımız bu yanlış fiyat 
politikası uygulamalarının biran evvel değişti
rilmesini zaruri görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'mizin % de 70 ine hitabedip, kredi 

sağlıyan Ziraat Bankamızca uygulanan zirai 
kredinin yetersizliği, sosyal adalet gerçekleri

ne uygunsuzluğu, veriliş, alınış şekilleri ve iste
nilen teminat şikâyetleri devam edegelmekte-
dir. 

Güven Partisinin vermiş olduğu araştırma 
önergesiyle kurulan komisyonun, sayın millet
vekillerinin konuya gösterecekleri ehemmiyet
li çalışma ile, Türkiye'mizin büyük bir derdi 
olan zirai kredi konusuna iyi bir yol bulacağı
na inanıyoruz. 

Ziraat Bankasının yalnızca çoğu zaman ta
puya istinadeden kredi şekli memleketimizde 
hem tapunun az oluşu ve hem de toprak bare
mi muvacehesinde müstahsıla lâyıkı şekilde ya
rarlı olamamaktadır. Bu sebeple müstahsilin 
menkul varlığı ve bilhassa canlı hayvanlarının 
da sigorta ettirilmek suretiyle krediye teminat 
kabul edilmesi fikrini, üzerinde durulmaya de
ğer buluruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Emeği ve ufak sermayesi ile çalışan, mem

lekette örf ve adaletlere, geleneklere bağlılı-
ğiyle memleketin orta direği mesabesinde olan 
esnaf ve küçük sanatkârlarla kredi temin eden 
Halk Bankasının kredi politikası yanında bu 
sınıfın teşkilâtlanması çalışmalarını da takdirle 
yâdederiz. 

Loncalardan itibaren kaybolmaya başlıyan 
esnafın teşkilâtlanmasına yardımcı olabilecek 
Çıraklık ve Kalfalık Kanununun biran evvel çı
karılması için gayret rica ediyoruz. 

Esnaf ve küçük sanatkârların sanayi sitele
ri tesisi ile hizmetlerinin geliştirilmesini, bu 
zümrenin münferit imalâtının birleştirilerek ve
ya bunların imal ettiği parçaların montajı su
retiyle seri imalâta geçilmesini ve bilhassa Tür
kiye'de verimin artmasına yardımcı olarak ta
rım aletleri imalinin bu yolla sağlanabileceğini 
dünyadaki örneklerinden görmekteyiz, 

Bu sınıfın imal edeceği tarım âletlerinin bü
tün Türkiye'ye şâmil, ithâl mallarında olduğu 
gibi, satış organizasyonu kurularak hem köylü 
ve hem de esnafı yararlandıracak bir sistem 
kurulması, Güven Partisi Grupu tarafından bir 
Önerge ile plâna koydurulan bir hüküm oldu
ğu halde, bunun yürütülemeyişi memleketin 
aleyhine olmaktadır. 

Esnaf ve küçük sanatkârın defter tutma 
müşkülâtına mâruz bırakılmadan kolay vergi
lendirilmesi hususunda grupumuz kanun teklifi-
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nin gerçekleşmesi ile bu sınıfı büyük bir sıkın
tıdan kurtaracaktır. 

Esnaf ve küçük sanatkârların sosyal gü
venliğe sahip kılınması konusunun ele alınma
sı zamanı gelmiştir. Yanında çalıştırdığı bir 
veya iki kişinin sosyal güvenliği için katkıda 
bulunan bu kütlenin kendisinin hastalandığı, 
sakatlandığı veya ihtiyarladığı anda hiçbir gü
venliğe sahibolmayışı acı bir derttir. Koopera
tifleşme ve diğer surette teşkilâtlandırma bu 
Bakanlığı görevlerinden olduğu için bunları 
burada zikrediyoruz. 

Saym milletvekilleri, 
Birçok Batı memleketlerinin millî gelirinde 

büyük payı olan, döviz temin eden hayvancı
lığın, Türkiye'de de bugünkünden çok millî 
gelire katkıda bulunması imkânı mevcuttur. 
Sanayileşmekte olan memleketimiz için, hay
vancılık köyde başlıyan bir sanayi kabul edi
lebilir. Hayvancılığımızın gelişmesi, hayvan 
ürünlerinin ihracı ve taban fiyatı tesisinde rol 
oynıyabilecek Et ve Balık Kurumunun henüz 
bu vazifeleri tam olarak yapamadığını görmek
teyiz. 

Yeni kurulan kombinalarla memleket sat
hında, hayvan ve hayvan ürünleri üzerinde rol 
oynıyabilecek tesislere kavuşan Et ve Balık 
Kurumunun Türkiye hayvancılığının gelişmesi
ni sağlamak amaciyle Toprak Mahsûlleri Ofisi 
gibi taban fiyatı tesis edecek bir zihniyet içe
risinde çalışmasına zaruret vardır. 

Gerek Birinci ve gerekse ikinci Beş Yıllık 
Plânda yer alan ve büyük ehemmiyet verilerek 
hazırlanan Su Ürünleri kanunu tasarısı dört 
yıldan beri gündemde beklediği halde kanunun 
çıkarılması için Hükümetçe bir gayret göste
rildiğine şahit olamadık. Korkulur ki, tasarı 
bu devrede de kadük olacak, dolayısiyle bir ih
raç dalı, beklediği teşviki bulamayacaktır. 

Kurulan kombinalara can verecek mütehas-
sız veterinerlerin Et ve Balık Kurumuna ilti
fat etmedikleri ve kurumdan ayrıldıkları gö
rülmektedir. Kombinaları randımanlı ve temi
natlı çalıştıracak bu meslek koluna, diğer em
sali bakanlıklarda olduğu şekilde, haklar ve
rilmesinin zaruretine de bu münasebetle işaret 
etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Meclisimizce kabul edilen Kooperatifler Ka

nunu ile, demokratik rejim içerisinde üretici 
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ve tüketici menfaatlerini koruyacak teşkilât
lanma faaliyetlerine bakanlıkça büyük ehemmi
yet verileceğine inanıyoruz. İktisat ve ticaret
te de bir nevi demokrasi olan kooperatifçi
liğin gelişmesiyle imâl ve istihsalden iç tica
ret ve ihracata kadar kooperatifleşme ile kal
kınmamızın biraz daha hız kazanacağına inanı
yoruz. 

Bakanlığı, Cumhuriyet Senatosunda kanu
nun süratle çıkmasına gayret harcamak sure
tiyle, kanunun ruhuna uygun olarak Devlet ve 
iktisadi Devlet Teşekkülleriyle bütün diğer ku
ruluşları, bir kooperatifleşme şevk ve heyacanı 
içerisine sokacak bir çalışma yapmasını ümidet-
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Dış ticarette fuar ve pazarlamaların ehem

miyeti gün geçtikçe artmaktadır, ihracatının 
% 85 i tarım ürünü olan ve fakat klâsik birkaç 
kalem mahsulü inhisar eden tarım ürünlerimiz 
dışında ihracatımızın her yönden artmasını ge
niş çapta sağlıyacak bir milletlerarası tarım 
fuarına Türkiye'nin şiddetle ihtiyacı vardır. 

Birçok memleketlerde ticari ve sınai fuar
lardan ayrı olarak bir de beynelmilel tarım fu
arları vardır. Bizde de Anadolu'da tesis edile
cek bu şekilde milletlerarası bir tarım fuarı 
hem % 75 i çiftçi olan memleketimizde, tarı
mın gelişmesi, modern teknoloji ve bilimsel me
totların tatbikini daha da geliştirecek ve hem 
de tarım ürünlerinin pazarlama ve ihraç im
kânlarını geniş çapta artıracaktır. Böyle bir 
fuar ayrıca Türkiye'nin ticari ve iktisadi haya-
tina da bir canlılık ve hareket getirecektir. 

Ticaret Bakanlığının Türkiye'ye ikinci bir 
milletlerarası fuar kazandıracak böyle bir ha
rekete geçmesini candan diliyoruz. 

Ticaret Bakanlığının artan vazifeleriyle mü
tenasip ve son Kooperatifler Kanununun yük-
liyeceği vazifeleri kapsıyacak şekilde teşkilât
lanması lüzumunu belirtirek Bakanlık bütçesi
nin millete ve memlekete hayırlı olmasını di
ler, Güven Partisi Grupu adına hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Saym 
Ali Cüceoğlu, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ CÜCEOĞ
LU (Giresun) ^- Saym milletvekilleri, C. H. P. 
Grupu adına Ticaret Bakanlığı Bütçesi hak-

495 — 



M. Meclisi B : 54 17 . 2 . 1969 O : 3 

kındaki görüşlerimizi arz etmek üzere söz al- i 
mış bulunuyorum. 

Takdir edersiniz ki, yirmi dakikalık bir za
man içerisinde geniş bir Bakanlığın teşkilâtını, 
çalışmasını, iç ve dış ticaretini eleştirmeye im
kân yoktur. Bu bakımdan bâzı atlamalarla yir
mi dakika içerisinde gerekli görüşlerimizi sığ
dırmaya çalışacağım. 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât Kanunu, teşki
lâtta çalışan personel yetersizliği ve gerekse ti
caret politikası yönünden ihtiyaca cevap ver
mekten uzaktır. Yapılan bütçe tenkidlerinde 
Teşkilât Kanunundan söz edilir, fakat neden
se bir türlü bu kanun hazırlanıp Meclislere ge
tirilmez. Buna rağmen, yine de, Teşkilât Kanu
nunun günün şartlarına cevap verecek şekilde 
hazırlanmasını temenni etmekten kendimizi ala-
mıyaoağız. 

Sayın milletvekilleri, Teşkilât Kanunu ve 
teşkilâtla ilgili görüşlerimizi arz ederken, Sa
yın Başbakanın, bütçenin tümü üzerindeki iza
hatlarında ve bugünkü yaptığı konuşmada; ka
nunlara, saygılı olunmasını ve kanunların tat
bik edilmesini illeri sürmüş olduğunu hatırlar
sınız. 

Bugün Ticret Bakanlığı teşkilâtını incele
diğimiz takdirde, aynı kanunlara saygılı du
rumun tatbik edilmesini istemeyi ben de ve 
grupum da bir görev addederiz. I 

Ticaret Bakanlığı teşkilâtından bahsederken 
bilhassa 440 sayılı kanun üzerinde durmak is
terim. 

440 sayılı Kanun halen yürürlüktedir. Bu 
kanunun geçici 8 nci maddesinde «Bakanlık
larda çalışan teşekkül elemanlarını ilgili Ba
kanlık Teşkilât Kanunu çıkarılıncaya kadar 
her halde bu kanunun yürürlük tarilhinden iti
baren üç yılı geçmemek şarkiyle 32 nci madde
nin birinci fıkrası, Bakanlar Kurulu kararı ile 
uygulanmıyabilir» der. Üç yıl geçmiştir. Kaldı 
ki, Ticaret Bakanlığının kuruluş kanunu da 
vardır. Buna rağmen kanunun bu âmir hükmü 
dururken, Bakanlık teşkilâtını tetkik ettiğimiz
de Ticaret Bakanlığında Ziraat Bankası mü
fettiş ve memurlarının, Odalar Birliği, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Sigorta Murakabe Kurulu ve 
Millî reesısürans Türk Anonim Şirketi memur 
ve müstahdemlerinin istihdam edildiklerini gö
rürüm. Nerede kanunlara saygı ve kanunları 
tatbik gayesi? 

Devletin bir Harcırah Kanunu vardır. Büt
çenin harcırah faslına para konur. Devlet me
murları bir görevle gönderildiğinde bu kanuna 
göre harcırah alır. Bakıyoruz, Bakanlık ca
miasından muciplerle ihracatçı birliklerinden, 
Odalar Birliğinden, Sigorta murakabe ve Si
gorta tetkik kurullarından yolluk alınmakta
dır. Sayın Bakan komisyonda bu hususu iti
raf etmiştir; «Bir otel parasına dahi yetmiyen 
harcırahlarla ben nasıl memur yollarım» de
mişlerdir. Harcırahın azlığı, yetersizliği ka
nunların suiistimal edilmesini mi icabettirir, 
yoksa bir kanunla bu hususun tashihi mi lâzım
dır? Sayın Bakan bu husus bir tamimle teş
kilâta bildirmiş, «badema muciple harcırah 
ödenmemesini» emretmiş olmasına rağmen yine 
aynı Bakan dış ticaret dairesinde hazırlanan bir 
mucibi kendisi imzalamıştır. Kanunlara say
gılı olmak bu mudur? Bakan böyle yaparsa 
elbette teşkilât da her fırasttan istifade etme 
yollarını arar. 

Sicilli Ticaret Gazetesi, bir tüzükle Odalar 
Birliğine verilmiştir. Çıkarılan bir yönetmelik
le, gazete gelirleri odalar birliğine maledümiş-
tir. Müfettiş raporu bu hususun yolsuz olduğu
nu tesbit etmiş, tashihi için kurulan komisyona 
başkan seçilen, Bakanlığın üst makamında gö
rev alan bir zat bu gerçeği kabul ettiği halde 
bir yolunu bulmuş, yeni bir yönetmelik hazır
lamadan kendisini bu gazetenin komisyon üye
liğine seçtirmiştir. Tetkikle ve tashihle görevli 
olduğu teşkilâtın elemanı olmuştur, sadece bir 
yolunu bularak. Bakanlık Teftiş Kurulu baş
kanlığı yapmış kişiler ile yurt dışından yurda 
döndüklerinde, yurda erken geldiği halde, geç 
gelmiş gibi davranarak Devlet parası almış
lardır. Hattâ dış memlektlerde olduğu halde 
borduralar tanzim ederek bırakanlar olmuş, 
bütün bunlar ihbarlarla tesbit edildiği halde 
hâlâ Bakanlık Teşkilâtında görevli olarak va
zife görmektedirler. Nerde kanun, hani kanuna 
saygı? 

Muhterem arkadaşlar, dış ticaret politika
mız hiçbir surette ciddî olarak belli esas ve 
prensiplere bağlanmamıştır. Daima şartların, 
birtaikım tesirlerin altında muvakkat rejimler
le idare edilegelmiştir. 

Dış ticaret muvazenemiz 1946 yılından beri 
devamlı açık vermektedir. Başlıca ihraç malla-
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rımızı pamuk, tütün, meyvalar, - ki, bunların içe
risinde fındık, üzüm ve incir dâhildir - maden
ler teşkil etmektedir. 

t 1960 yılı ihracatından % 25,2 si pamuk % 
24,9 u meyvalar, % 22,5 tütün, % 5,5 ğunu ma
denler teşkil etmektedir. Görülüyor ki, ihra
catın % 80 nini arz ettiğimiz bu dört maddede 
toplamak mümkündür. 

Bundan 40 yıl önce başlıca ihraç mallarımız 
pamuk, tütün meyvalardan üzüm, iıicir, fın
dık ve madenlerdi. Bugün yine başlıca ihraç 
mallarımız bunlardır. Bu da, iyi bir dış ticaret 
politikamızın mevcudol madiğini ortaya koymak
tadır. 

Dış ticaret politikası bakımından bunlara 
yeni maddelerin ilâvesi zaruridir. İlâveler 
şöyle dursun, 1927 yılında genel ihracatın 
% 3,4 ünü teşkil eden yumurta, 1931 de % 6,5 a 
yükselmiş, fakat bugün bu % 0 a düşmüştür. 
Yani 1967 de 33 700 liralık bir yumurta ihracı 
olmuştur. 

Yine ihraç mallarımızdan olan balıkyağı, 
palamut, palamut tırnağı, sansar derisi, kıl ve 
kıl döküntüleri ihraceden ülkemiz bugüı 
bunları ihracedemez olmuştur. 

1968 kredi dağılımı plân tarafından be
nimsenmesine rağmen, en verimli alanlara yö-
nelememiş, sektörler arasında dağılımda belirli 
bir değişme gösterememiştir. Çok büyük bir 
bölümü ticari kredi olarak dağıtmış, bu da 
dış ticareti finanse etmesi bakımından, yani is
tihsalden ziyade istihlâke yönelmiştir. Kredi 
dağılımı bölgeler arasında gayriâdil bir man
zara arz eder. 

Marmara bölgesi toplam kredi olarak kredi
lerin % 36,6 sini, Ege % 16,7 sini, Orta - Ana
dolu % 23,3 ünü, Akdeniz, % 9,9 unu, Karade
niz % 9,2 sini, Doğu - Anadolu % 3,3 ünü, 
Güney - Doğu ise % 1 ini almaktadır. Toplam 
kredinin ancak % 4,3 ü Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu'ya, buna mukabil banka kredilerinin 
% 53,3 ü Marmara, Ege gibi gelişmiş bölge
lere kalmaktadır. 

Fert başına kredi dağılımını ele alırsak, 
bu adaletsizliği daha belirli bir şekilde müşa,-
hade edebiliriz. Marmara bölgesinde fert başı
na 1 200 lira düşerken, Güney - Doğu bölge
sinde 123 lira düşmektedir. Orta Anadolu'da 
kredi % 29 a çıkmıştır ama, bu, Ankara çev
resi Orta - Anadolu'ya dâhil olduğu için bu 
seyri göstermiştir. 

Banka sistemlerimiz ağır çalışan bir sis
temdir. Kalkınma planında bankaların para 
maliyetini düşürmek için tedbirler alınması 
öngörüldüğü halde, hiçbir ciddî tedbir alın
mamış, bankalarımızın pahalı çalışması, ticari 
hayatımız için ciddî bir sorun olarak devam 
edegelmektedir. 

Dış ticaret ve dış ödemeler dengesi - Türk 
ekonomisi yıllardan beri iki etki altında kal
mıştır. 

1. Tarım üretimi, 
2. Dış ticaret. 
Dış üretimi yüksek olduğu veya ithalât im

kânlarının geniş olduğu dönemlerde ekonomik 
faaliyetler hızlanmakta, üstün seviyesi yüksel
mekte, istihdam ve gelirler artmaktadır. Bu
nun aksi olduğu yıllarda ekonomi büyük güç
lükler ve sıkıntılarla karşı karşıya kalmakta, 
tarımsal güçlüklerin ve dış ticaret imkânsızlık
larının birkaç yıl arka arkaya gelmesi halinde 
ekonomimiz tam bir krize yönelmektedir. 

İktidar sözcülerinin çok iyimser olmaları
na rağmen, Türk ekonomisi bugün bir dönemeç 
noktasına gelmiş, güç bir döneme girmek üze
re olduğu, artık saklanamıyacak bir manzara 
arz etmektedir. 

İhracat 1968 yılında sahalar itibariyle de 
olumsuz bir gelişmenin içine girmiştir. Serbest 
dövizle alış yapan ülkelere olan ihracatımız 
1968 yılının ilk dokuz ayında 227 milyon dola
ra karşılık 209 milyon dolara düşmüştür. Bu
na karşılık Kreyit anlaşmalı memleketlere olan 
ihracat ise aynı dönem içinde 10 milyon dolar 
daha yükselmiştir. Bu da ihracatımızın içine 
girdiği çıkmazı ifade etmektedir. 

Hükümetin ihracatı teşvik için uygulamaya 
çalıştığı tedbirlerin, meselelerin temeline inil-
mediği için, ne kadar anlamsız ve tesirsiz kal
dığı şu misallerle de açıkça anlaşılmaktadır. 

İhracatın, özellikle sınai mamuller ihracatı
nın artması hususunda hükümet başlıca; ihra
catta vergi iadesi tedbirlerine güvenmektedir. 
Bunun için de Plânlama Teşkilâtında bir büro 
faaliyete geçirilmiştir. Bu tedbirler alınmış ol
masına rağmen ihracatımız artmamış, özellikle 
iadenin yapıldığı sınai mamuller ihracatı gerile
miştir. 

1967 yılı yatırım malları ithalâtı hedefin 
% 23,5 gerisinde kaldığı halde, hammadde it-
nalâtı ise hedefi aşmıştır. Bu husus yanlış bir 
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sanayileşme politikasının en tabiî sonucudur. 
Çünkü, Türkiye'de imalât sanayii daha çok 
bir montaj ve ambalaj sanayii şeklinde geliş
mektedir. 1969 yılı programı sayfa 51 de : 
«Hammadde ithalât artışının sınai ürün artı
şı hızı ile aynı olduğu» ifade edilmekte, 1969 
yılında bunun «% 10 olacağı» belirtilmekte
dir. 

Türkiye'de sınai üretim kapasitesini kullan
mak için her yıl hammadde ithalâtı % 10 arta
caktır. Yatırım malları ithali de en as bu se
viyede artacaktır. İhracat artmadığına göre, 
ithalât nasıl karşılanacak, bu gidişin sonu ne 
olacaktır? 

Aslında Türkiye'ye, hammadde namı altın
da yarı mamul ithal yapılmaktadır. İmkânlar, 
yatırım mallarından ziyade çok pahalı montaj 
sanayiinin devam ettirilmesi için kullanılmak
tadır. Yanlış politika sonucu imalât sanayii 
bir döviz getirici değil, fakat bir döviz götü
rücü sektör olmuştur. Hammadde ülkesi olan 
Türkiye kendi öz üretiminin değil, dışarının 
hammadde ve yan mamullerini işliyen bir ülke 
olma yolundadır. Yani yarın Ortak Pazara tam 
bir üye olduğumuzda, sanayimiz daha bugün 
kriz geçirmekte, yarm bütün emeklerin, feda
kârlıkların heder olmıyacağmı nasıl temin ede
biliriz? Bugün yerli sanayii koruyan gümrük 
duvarları kalkınca netice ne olacaktır? 

Sayın milletvekilleri, ihracatta gerilediği
mizi ifade etmiştik. Bunun için de tedbirler
den bahsetmiş, vergi iadesi suretiyle ihracatı 
teşvik ettiğimizi ifade etmiştik. Bugün ihraç 
mallarımız maalesef bütün çaba ve gayretlere 
rağmen yine ananevi ihraç mallarımıza inhisar 
etmektedir. Bunlar tarım ürünleridir, müstah
silin alın teri istihsal edilen mallardır. 

Hükümet liberal bir politika takibettiğini, 
özel sektöre öncelik tanıyacağını her vesile 
ile ilâh etmektedir. Bunun yanında da müdaha
le alımları yapmakta, bu vesileyle de daima 
mütereddit kararlar almak zorunda kalmak
tadır. 

C. H. P. Hükümetinin fındık konusunda al
dığı müdahale mubayaası kararını, özel sektör-
cü olmasına rağmen yürütmek zorunda fkalmış, 
bunu diğer ürünlere de teşmil etmiştir, fakat 
plân ve programa dayanmıyan, ancak şartlara 
göre yönetilen bir ticaret politikası takibettiği 

için de, alman kararlar müstahsili gereği gibi 
himayeden uzak kalmakta, gerçek bir koope
ratifçiliği bir türlü inkişaf ettirememektedir. 
Kooperatifler kanunu tasarısı Meclislerdedir, 
fakat tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri 
bu kanun dışında tutulmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bugün Hükümet 
kooperatifler vasıtasiyle müdahale alımları yap
maktadır. Bu yû fındık alımlarını da Fisko 
Birlik yoliyle yapmıştır. Fındık müdahale fi
yatları tes!biti, mütereddit davranışlar ve ka
rarsızlıklar içinde uzamakta, mahsul müstahsi
lin elinden çıktıktan sonra fiyat ilân edilmek
tedir. 1967 mahsulü tamamen ihraç edilmiş, 
stok kalmadığı halde 1968 mahsulünün de 1969 
yılı fiyatlarının aynı olarak ilânınlda kıstas, iş
te bu tora^dütlü davranışlar olmuştur. 1967 
yıh ile 1938 yılı fiyat farkları, işçi ücretleri, 
maliyet 'hesapları düşünülmeden 1863 yılının 
fiyatlarının ilânı müstahsil için felâket olmuş
tur. Müstahsili himay-s etmeyi düşünen' Hükü
met, mal müstahsilin elinden çıktıktan sonra 
yeni bir karar almış, 123 dolar taban fiyatı tes-
bit ederek ihracata müsaade etmiştir. Bu ka
rarla da iç piyasadan, yani tüccardan 123 do
lardan fındık müyabaa etmiştir. Müstahsıldan 
525 - 530 kuruştan alınan fındık tüccardan ve 
aracıdan 570 kuruttan mubayaa edilmiştir. 

Sayın Bakan bu kararın millî ekonomi yö
nünden alındığını ve serbest dolar piyasasında 
fındığın 128 - 130 dolardan satıldığını ve kâr 
c,ağlandığını söylemiştir. Dahilî piyasadan mu
bayaa edilen fındık malhsulü de Rusya'ya ihraç 
edilmiştir. Rusya kliring anlaşmalı bir memle
kettir. Rusya'ya ihraç edilen fındık dolar de
ğil, mal getirmiştir. Yani bir nevi takas sure
tiyle bir ihracat yapılmıştır. 

Burada serbest piyasadan yurda girecek 
deviz Rusya'dan gelen mallarla değiştirilmiş1 

olmaktadır. Aradaki fark, öyle zannederim ki, 
Rusya'ya ihraç edilen fındıkların bedeli kadar 
olamıyacaktır 

Buradaki kastın, birtakım kimseleri zengin 
etmek, müstahsil sırtından kâr ötmelerini sağ
lamak olduğu açıkça ortadadır. Hükümetin di
ğer mahsuller için aldığı kararlar da böyledir. 
Eğer dışarıda pazar bulamıyorsak, bu uzun va
deli, istikrarlı, plânlı bir dış ticaret politikamı
zın olmayışından ileri gelmektedir. 

— 498 — 



M. Meclisi B : 54 

Muhterem arkadaşlar, zirai krediler artırıl
malıdır. Ziraat Bankası bir Ziraat Bankası ol
maktan ziyade bir ticaret bankası gibi faaliyet 
göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, bir dakikanız 
kaldı. Lütfen toparlayınız. 

ALİ CÜCEOĞLU (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

Müstahsil borçları tecil edilmiştir. Tecil, 
müstahsili kurtaran bir yol değildir. Tecil edi
len borç ikinci sene üstüne binmekte, bunun 
faizi ve masrafları da üzerine yüklenmek sure
tiyle yekûnlar kabarmaktadır. Müstahsilin 
geliri malûmdur. Bunun dışında bu borçlardan 
kurtulması da imkânsızdır. Bu bakımdan müs
tahsili kalkıniıı'mayı ve müstalhsılı millî ekono
miye istihsal eder duruma getirmeyi arzu edi
yor isek, yapacağımız şey kredileri tanzim et
mek, kreidileri âdil bir sakilde dağıtmak ve kre
di politikasını iyi bir şekilde yürütmektir, bil
hassa zirai krediye önem vermektir. 

Halk Bankpaının faaliyetlerinde Hükümetin 
taahhütlerini yerine getirmemesi, bankayı müş
kül durumda bırakmaktadır. Halk Bankasın
dan vâki taleplerimizde kredi imkânsızlığı içe
risinde bunalan Umum Müdürün hüsnüniyetin
den eminiz. Ama bütçelerle taahlhüdedilen pa
ralar zamanınlda verilmiy'ecek olur ise, eıbette-
ki banka görevini gereği gibi yerine getiremi-
yecektir. 

Bu bakımdan Sayın Hükümetten, Banka
nın gerekli tahsisatlarını zamanında vermesini 
ve Halk Bankasının da hakikaten esnafa yarar
lı bir sekilme çalışan bir banka olarak daha 
faydalı ve daha müessir olması yolunda faaliyet 
göstermesini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; Ticaret Bakanlığının 
20 dakikaya sığdırdığım bütçesi üzerimdeki gru-
pumun .görüşlerini arz etmiş bulunuyorum. Bu
na rağmen Hükümetin yanlış yoldan dönmesini 
ve gerekli tedbirleri alaraik müstahsil lehine, 
millî ekonomi lehine faaliyet göstermesini arzu 
öder, bütçenin millete hayırlı olmasını dilerim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
aJdına Sayın Nihat Diler, buyurun efendim. Sı
ra sizin. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri. 
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Y. T. P. Meclis Grupunun, 1969 malî yılı 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
lerini ajçiklıyacağım. 

Sayın milletvekilleri; Ticaret Bakanlığı
nın 1939 tarihli Teşkilât Kanununun 1 nci mad
desi, Bakanlığın teşkilât ve fonksiyonlarını şu 
şekilde tesbit etmiştir : 

iç ve dış ticaret işleriyle bunlara bağlı gö
revleri tanzim, idare ve murakabe ile mükel
lef olmak üzere adları ayrı ayrı tesbit edilen 
13 daireden müteşekkil bir kuruluştur. 

Ekonomik bakımdan bir memleketin yalnız 
zirai ve sınai ürünlerini istihsal etmesi kâfi 
değil, istihsal edilen malları ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmak ve onların satınalmıalarını temin et
mekle başlı başına bir ekonomik faaliyettir. 
Ekonomik faaliyet eşyanın faydasını artırmak 
olduğuna göre, istihsal edilmiş bir malı müstah-
sıldan satmalıp, iç ve dış pazarlarda müsteh
liklere ulaştırıp satmak da geniş mânada bir 
ekonomik faaliyettir. Bu faaliyete ticari faali
yet denir. 

Memleketimizde bugünkü mevzuat çerçeve
si içinde ticaret, her sermaye sahibinin serbest
çe yapabileceği bir faaliyet olarak kabul edil
miştir. Memleketimizde malların temin, tahsis ve 
tevzii fiyatlarının ve kâr hadlerinin tesbiti, 
kontrolü âmme makamlarına bırakılmıştır. Pi
yasanın normal işliyebilmesi için Devlet, ti
caret, borçlar ve diğer hususi kanunlarla hak
sız rekabetleri önlemek, alâmeti farikayı hi
maye etmek, ölçü ve ayarları tesbit etmek, 
ölçü ve ayarları teabit ve tescil, murakaba et
mek, reklâm ve sair suretle de alıcıların alda
tılmasına sağlık ve emniyete aykırı maddelerin 
satılmasına mâni olmaktadır. 

Ticaret Bakanlığı iç ve dış ticaretin düzen
lenmesini ve kontrolünü üzerine almış bulun
maktadır. Ticaret Bakanlığının işleriyle diğer 
bakanlıkların gördükleri işler birbirine çok gi
rift hale gelmiştir. Gümrük - Tekel, Maliye, 
Dışişleri, Tarım, Turizm ve Tanıtma bakan-
lıklariyle münasebetleri çok ileri derecede gi
rifttir. Bakanlığın gördüğü işlerin vüsati faz
la olmasına rağmen kadrosu dar ve kifayetsiz
dir. 

Bakanlık işlerini, 3 Başkanlık, 1 Hukuk 
Müşavirliği, 2 Genel Müdürlük ve 1 özel Kalem 
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müdürlüğü, 1 Savunma Sekreterliğinden iba
ret 13 daire ile görmektedir. 

T. O. Ziraat Bankası, Et ve Balık Kurumu, 
İstanbul Emniyet Sandığı, Toprak Mahsulleri 
Ofisi, T. Halk Bankası Bakanlığa bağlı İktisadi 
Devlet Teşekkülleridir. 

Sırasiyle önemlerine göre dairelerin gördük
leri vazifelere zamanımız ölçüsü nisbetinde işa
ret edip, ticaret politikamız hakkında görüşleri
mizi kısaca arza çalışacağım. 

Dış Ticaret politikamızın yürütülmesini: 
Dış Ticaret Dairesi üzerine almıştır. Kül halin
de zirai bir bünyeye sahip ve İkinci Beş Yıllık 
Plânla sanayi sektörüne önem verilmiş olma
sına rağmen zirai vasıf ve bünye karakterini 
değiştirmemiş memlektimizde, iç ve dış fiyat
lar arasındaki bağ ile dünya konjonktürüne ta
bi dış ticaretimizin hedefleri de plânda tesbit 
edilmiştir. 

Plânlı devreye girdiğimizden beri dış tica
rette, tesbit edilen ihracatımızda olumlu bir 
gelişme olmuş, 1967 yılma kadar plân hedefleri
ni aşmıştır. 1968 yılında 540 milyon dolar ola
rak tesbit edilen hedef, 510 milyon dolar ola
rak gerçekleşmiş ve plân hedeflerinden 30 mil
yon dolar geride kalmıştır. 

1966 yılından itibaren ithalât ve ihracat du
rumu şöyledir : 

1966 yılında programda 725 milyon dolar 
olarak gösterilen ithalât, 718,5 milyon dolar 
halinde gerçekleşmiş, ihracatta ise, 450 milyon 
dolarlık hedefine karşılık 490 milyon dolar ola
rak tahakkuk etmiştir. 

1967 yılında ithalât programda 800 milyon 
dolar hedefine karşılık 685 milyon dolar plân
da öngörülen 510 milyon dolânn üstünde 523 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

1968 yılından önceki yıllar, ihracatımız ba
kımından gelişmesini memnuniyetle karşılarken 
1968 yılı içinde ihracatımızın plân hed'eflerinin 
gerisinde kalması endişemizi muciptir. 

Zira, sıhhatli kalkınmamız için, gerekli ya
tırım mallarını almak için muhtaç olduğumuz 
dövizi ancak ihracattan temin ettiğimiz dövizle 
almamız mümkündür. Sair haller dış ödeme den
gemiz üzerinde menfi etki yapar ve dış ödeme 
dengemizin menfi durumu daima devam eder. 

Sayın milletvekilleri, 
İhracatımızı geliştirmenin en başta gelen şar

tı, baş ihraç mallarımızdan tütün, kuru üzüm, 

fındık, tiftik vesaire gibi zirai ürünlerin miktar 
ve çeşidini artırmanın yannıda, sanayi mamul
lerimizi de ihracetmek zaruretinde olduğumuzu 
her vesileyle açıklamışızdır. Zirai istihsal ha
va şartlarının iyi gitmesine bağlı olduğu için is
tihsali buna bağlı ihracatı devam ettirmek her 
zaman mümkün olmıyacaktır. Bu itibarla, sana
yi mamullerimizi, madenlerimizi ihraç etmenin 
yollarını araştırmak mecburiyetindeyiz. 

İşbirliği yaptığımız İran, Pakistan devletle
riyle son zamanlarda müspet münasebet kurdu
ğumuz Orta - Doğu devletlerine mahsul ve ma
mullerimizin kolaylıkla ihracını temin etmenin 
yollarını aramalıyız. 

Dünya piyasalarında rağbet gören rekabet 
eden, baş ihraç mallarımızın yanında büyük ih
raç kapasitesi olan canlı hayvancılığımızın yurt 
ekonomimize uygun bir istikamette ihracının ya
pılmayışını yerinde bulmamaktayız. Bu durum 
senelerin ihmalinin bir neticesidir. Bu ihmalle 
diğer mamul ve mahsullerimizi çeşitli reklâm, 
prim ve desteklerle ihraç etmeye çalıştığımız 
halde umduğumuz neticeyi bulamamaktayız. Bu
na mukabil canlı hayvancılığın ihracatında, hu
dutlarımıza ve hudutlarımızdaki tarlalara ma
yın döşiyerek, ihracını önlemeye çalışmaktayız. 
Buna rağmen kaçakçılığa mâni olunamamakta, 
memleketin milyonlarca liralık döviz ve serveti 
heba olmaktadır. Bu ters gidişin önüne geçecek 
tedbirlerin alınmasını Devlet Plânlama bütçesi 
sırasında ilgili sayın Bakan ve Sayın Devlet 
Plânlama Teşkilâtı mensuplarına açıklamıştım. 
Bu konuyu, birinci derecede sorumlu olan Sa
yın Ticaret Bakanına da hatırlatmayı zaruri bu
luyorum. 

Ortak Pazara üye olduğumuz zaman, yine 
Ortak Pazar üye devletleriyle rekabet edeceği
miz en başta gelen mahsuller klâsik mahsulleri-
mizdir ve bunun başında da canlı hayvancılık 
ve canlı hayvancılıktan elde edilen hayvansal 
mahsuller gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ithalâtımıza dokunmak 
istiyorum, ithalâtımızın son zamanlara kadar 
- 1968 yılı müstesna - iyi bir istikamette gelişti
ğini ve memnuniyetimizi mucibolduğunu ifade 
etmek isterim. Ancak, son zamanlarda ithal
den alınan Damga Resminin yüzde 15 ten yüz
de 25 e çıkarılması, yatırım mallarının fiyatla
rına ve dolayısiyle fiyatların artışına vesile ola-
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çaktır. Her ne kadar bu kanunun müzakeresi sı
rasında ilgililerce 933 sayılı Kanuna göre ithal
den alınan Damga Resminin daha ziyade tüke
tim mallarına teşmil edileceği ifade edilmişse 
de ve bunun 933 sayılı Kanunun Bakanlar Ku
rulu kararı ile gerçekleşeceği ileri sürülmüş ise 
de hammadde, yatırım maddesi ve tüketim mal
larının kanunen açık bir şekilde tasnifinin ya
pılmamış olması dolayısiyle «yatırım malı» diye 
ithal edilen malların «tüketim malı» olarak kul
lanılabilmesi mümkündür ve çok defa bu mallar, 
«tüketim malları, yatırım malları» namı altında 
ithal edilmektedir. Bu ise ekonomimize menfi 
tesir icra etmektedir. Bu yolda menfi değil, müs
pet bir gelişmeyi ve Hükümetin eğer böyle bir 
tasnif yapmakta tedbirleri varsa dikkat göste
receğini zannediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Dış ticaretimizde, ithal ve ihracatta ıslah 

edilmesi lâzım gelen taraflar vardır. Ancak, bu
nu vesile ittihaz ederek dış ticaretimizin devlet
leştirilmesini istiyenler vardır. Biz Y. T. P. ola
rak, dış ticaretin devletleştirilmesinin karşısın
dayız. Zira, dış ticaretle, iç ticaret birbiriyle 
sıkı sıkıya bağlıdır. Dış ticareti devletleştirdi-
ğimiz takdirde, iç ticaretimizi de buna paralel 
olarak devletleştirmek mecburiyetinde kalırız. 
iç ve dış ticaretin devletleştirilmesi mülkiyetin, 
özel teşebbüsün, hür teşebbüsün ortadan kalk
masına kadar varabilir; bu ise rejim değişikliği
ni gerektirir. Dış ticareti devletleştirmek isti-
yenlerin iddialarına göre, dış ticaret devletleş-
tirildiği takdirde birtakım suiistimaller önlen
miş olacaktır. 

Bu fikir varit değildir. Zira bugün, ithalât 
ihracatın büyük bir kısmını Devlet bizatihi 
kendisi yapmaktadır. Bu iddianın, Devletin 
bizatihi iştigal ettiği saha için mi, özel sektö
rün yaptığı ithalât ve ihracat için mi, olduğu 
belirtilmemiştir, özel sektör için ise, özel sek
törün kontrolü Devlete aittir. Devlet munta
zam kontrol yaptığı takdirde ve Devletin mun
tazam kontrolünü sağlıyaoak şekilde ıslahat 
tedbirleri alınması halinde bu mahzur pekâlâ 
giderilebilir. Bizatihi Devletin kendisinin yap
tığı işleri Devletin kontrol etmesi güç, fakat 
hususi şahısların yaptığı işleri Devletin kont
rol etmesi daha kolaydır. 

Bu itibarla, dış ticaretimizin devletleştiril
mesinin suiistimalleri önliyeceği iddiası kabule 
şayan değildir. 

Biz Yeni Türkiye Partisi olarak bu fikrin 
karşısındayız. Ancak, geçen yılki bütçe müza
kerelerinde de ifade ettiğimiz gibi, ithalât ve 
ihracat işlerinin aksıyan yönleri ıslah edilme
lidir. Yabancı Sermay Kanununun ve Petrol 
kanunlarının değiştirilmesi taraftarıyız. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu meyanda yabancı sermaye konusuna da 

değinmeyi zaruri bulmaktayım. 
Yeni Türkiye Partisi, kalkınma plânının 

tavsiye ettiği kalkınmamız için gerekli tedbir
lerin alınması hususunda uzun müddet yaban
cı teknik sermayeden istifade etmenin lüzum 
ve zaruretine inanmaktadır. Seçim beyanname
lerinde de bu husus için önemli bir yer ayır
mıştır. YaJbancı sermaye her Devletin ihtiyaç 
duyduğu zaman sermayedar Devletten ihtiya. 
cı nisbetinde sermaye alması normal ve bey
nelmilel bir münasebet haline gelmiştir. Serma
ye alış - verişi milletlerarası sermaye hareke
tini doğurmuştur. 

Milletlerarası münasebetlerin devamlılığı 
kanunlarda, muhakeme usullerinde birlik ol
ması, banka ve borsaların teşkilâtlanması, ser
maye hareketlerini kolaylaştırmıştır Ekonomi
leri dışa bağlı olan memleketler bu kolaylıktan 
büyük çapta istifade ederek bu yoldan kalkın
mıştır. 

Yabancı sermayeyi alırken, bunu veren 
Devletin veya şahsın sıfat ve niyetine bakarak 
millî menfaatlere uygun şartlarla almak lâ
zımdır. Millî menfaatlere uygun yabancı ser
mayeyi aldığımız takdirde hammaddelerimia 
kıymetlenecek, bu maddeleri işliyen sanayi 
kolları memleketimizde kurulacak, ithalât aza
lacak, ihracat çoğalacak, buna paralel olarak 
gelişen sanayi için de teknik mütehassıs ele
manların yetiştirilmesi daha kolay olacaktır. 
Bunun neticesi gelirimiz artacak ve millî bün
yede halkımızın hayat seviyesi yükselecektir. 

iç Ticaret G-enel Müdürlüğü : İç ticaretin 
düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yerli ve ecne
bi şirketlerle, banka ve kredi, sigortacılık, ti
caret odaları, sanayi odaları ve ticaret borsala
rı, ölçüler ve ayar işleri, esnaf ve küçük sa
natkârlar ve mevzuatın Ticaret Bakanlığına 
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tahmil ettiği diğer vazifeleri görmektedir. 
Kredilerin denetimini yapmaktadır, ödünç 
para verme işleri ve tasarruf sandıkları uygu
lamasını takibetmektedir. Bankalar Kanununa 
göre, yeni kurulacak bankalar ile şube tesisi ve 
sair banka muameleleri hakkında mütalâa ver
mektedir, Banka Kredilerini Tanzim Komite
sinin çalışmalarına katılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu münasebetle yeri gelmişken para ve kre

di politikası üzerinde dolaylı olarak bu genel 
müdürlük tesir icra ettiğinden para ve kredi 
politikasını da eleştirmeyi zaruri bulmaktayım. 

Plânın temel prensibi; demokratik düzen 
içinde, sosyal adalete uygun, iktisadi ve fi
yat istikrarı içinde sosyal adalete uygun % 7 
kalkınmadır. Fiyat istikrarı ve sosyal adalet 
deng'esi öteden beri vergi ıslahatı yapılmadığı 
için bozulmuştur. Tam bir enflâsyona gitme
mekle beraber paranın satınalma gücü fiyat ve 
geçim endekslerine göre düşmüştür. 

Tekel maddelerine yapılan zamlar fiyat 
istikrarsızlığını biraz daha bozucu bir nitelik 
taşımaktadır. Bunun tesiri ise, zaten geçinemi-
yen işçi, memur ve emekli gibi dar gelirli va
tandaşların geçimleri üzerinde kendini göste
recek ve onları geçim sıkıntısına mâruz bıra
kacaktır. 

Diğer taraftan, kredilerde de geçen yıllara 
nazaran bir artış olmuştur. Ancak, artan kre
di. hacmi içinde sınai ve zirai sahaya ayrılan 
kredi nisbetinde, ne nisbette, ne miktar bir 
artış olduğu meçhulümüzdür. Geçen yıllarda ol
duğu gibi, toplam kredi hacmi içinde yatırım
lara değil, spekülatif kazançlara tevcih edilen, 
bu sebeple hayat pahalılığını artıran ticari 
kredilerin miktarı yine yüksek tutulmuş mu
dur? Bu hususları öğrenmek ihtiyacını hisset
mekteyiz. 

Sayın 'milletvekilleri; 
Ticaret Bakanlığına bağlı iktisadi Devlet 

Teşekküllerine temas etmeyi de vaktimiz nis
betinde uygun bulmaktayım. 

Ziraat Bankası Türk çiftçisinin tarımsal 
kredisini karşılamak için kurulmuş bir banka
dır. Verilen malûmata göre, zirai kredi plas
manlarında bir artış olduğu, bu meyanda kredi 
miktarının artırıldığı, kredi vâdelerinde ve 
kredinin dağılışında kolaylıklar tanındığı kay
dedilmektedir. Bütün bunları Türk çiftçisinin 
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| lehinde yapılmış en iyi hizmet olarak telâkki 
ediyoruz. Ancak, bunlara rağmen Türk çiftçi
sinin büyük bir kısmı hâlâ borç içindedir. Vak
tiyle alman kredileri her ne sebeple olursa ol
sun maksadına uygun şekilde kullanamamış, 
Ziraat Bankasına borçlu düşmüştür. Bu se
beple, Ziraat Bankasının ağır takip masrafı, 
borç yükü, faiz yükünün altında ezilmekte
dirler. Kendisine verilen kredileri götürüp is
tihsalde kullanmaktan ziyade, her yıl faiz ve 
takip masraflarını sinesine çekerek, borçları
nı murabahacılar vasıtasiyle, onlara da ayrı 
bir faiz ödiyerek tazelemek cihetine gitmekte
dir. Bu sebepten bankanın vermiş olduğu zirai 
krediler, kredinin maksadı hilâfına bir istika
mette kullanılmaktadır. Zirai sahada verim 
düşüklüğünün sebeplerinden biri de budur. 
Ziraat Bankasının büyük bir kısım imkânları 
dondurulmuş vaziyettedir. Bu duruma çare 
olarak kontrollü kredi sisteminin bütün ille
re teşmil edilerek eskiden borç alıp da, borç
larını ödemiyenlere de kredi verilmesinin sağ
lanmasını, bu suretle Türk çiftçisinin istihsa-

I le yöneltilmesini, bu meyanda bütün çiftçilere 
şâmil olmak üzere zirai kredi faiz haddinin dü
şürülmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Ayrıca, dağıtılan kredilerde geri kalmış 
bölgelere nüfus başına isabet eden nisbetin, 
yurdumuzun gelişmiş bölgelerine nazaran çok 
düşük olduğu da resmî kayıtlarla tesbit edil
miştir. Bu hususa benden evvel konuşan ar
kadaşlar da temas buyurdular. 

1968 yılında Erzurum bölgesinde yaptığım 
gezilerde zirai kredilerin artış nisbetinin Er
zurum muhitine aksetmediğini öğrendim. Plâ
nın ve plân hedefleri stratejisinin hedeflerine 
göre, geri kalmış bölgelere öncelik tanınması 
gerekirken, bunun hilâfına bir kredi dağıtı
mına gidilmesini müspet karşılamamaktayız. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu meyanda Halk Bankasının faaliyetlerine 

de değinmek istiyorum. Halk Bankası, küçük 
sanatkâr, küçük sanayici ve küçük esnafımızın 
kredi ihtiyacını karşılıyan bir bankadır; sana
yi hamlemize güc kazandırmaktadır. Oemiye-

I timizin orta tabakasını teşkil eden, miktarı 
I 5 milyon civarında bulunan esnaf, küçük sa

natkâr ve sanayicilerimizin ekonomik güçlerini 
| kuvvetlendirdiği için millî bünyemizin sapık 
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cereyanlar karşısında korunmasında büyük te
sirleri olmaktadır. Halk Bankasının itibari ser
mayesinin 1 milyar liraya çıkarılmasını ve Men
kul rehni Kanununun Meclisten çıkarılmasını 
memnuniyetle karşıladık. Krediye muhtaç bu
lunan küçük sanayi erbabı ve esnafımızın ko
layca kredi imkânlarını karşılamıştır. Ancak 
işsizlik, hastalık, ihtiyarlık ve kazaya karşı 
sigortalarının yapılması da, sosyal güvenlikle
ri bakımından zaruridir. Sanayi sitelerinin de 
kurulması gerekmektedir. 

Et ve Balık Kurumu : 

Sayın milletvekilleri; 
Yurdumuzun 3 tarafı deniz ile çevrilmiş ol

ması dolayısiyle, memleketimiz bitmez tüken
mez bir balık hazinesine sahiptir. Yine yur
dumuzun büyük çapta yayla ve otlak yerleri 
hayvancılığımız bakımından bizi büyük şansa 
sahip kılmıştır. 

Et ve Balık Kurumu, canlı hayvan ve su 
ürünlerini, üretici ve tüketicilerin menfaatle
rini nazarı dikkate alarak millî ekonomiye hiz
met etmekle görevlendirilmiştir. 

Et ve Balık Kurumu iştigal ettiği mevzuda 
bu görevini üretici ve tüketicinin menfaatlerine 
uygun şekilde yapmaktadır. 

Bir iddiaya göre canlı hayvancılık politika
sında senede 10 milyar lira zarar etmekteyiz. 
Protein, gıda olarak beslenmemizde en iyi bir 
gıda maddesidir. Prof. Hasan Reşit Tankut 
bir eserinde; «Bana öyle geliyor ki, Türk ko
lunun kafası ve emeği Türk dişinin etten kesil
diği günden beri verimsizdir. Bizi ufalıp git
mekten, eriyip bitmekten kurtaracak tedbirle
rin başında etli gıda almak vardır. Harikula
de gayretimizi, asla kırılmıyan azmimizi ve 
sönmiyen neşemizi beslemek için köylümüze et 
yedirmek yolunu arayacağız ve etli gıdalar ile
dir ki, ilâhi Türk zekâsı köy evlerinin içinde 
yeniden canlanacak ve Türk emeği feyizli ve
rimine hızla başlıyacaktır.» diyerek, etin bes-
lenmebizdeki. rolünü izah etmiştir. Canlı hay
vancılık... 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, vaktiniz 
doldu efendim. 

NlHAT DİLER (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz temennilerimi arz 
edeyim. 

BAŞKAN — O, benim gücümün dışında. Bu 
hususu ancak Meclise arz edebilirim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Meclisin mü
saadesiyle sözlerimi toparlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Ne kadar daha vakit lâzım 
efendim? 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bir sayfa kal
dı efendim. 

BAŞKAN — Ben sayfayı bilmem, zaman 
olarak müddet söyleyin. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Üç dakikada 
biter efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nihat Diler 3 
dakikada sözünü bitireceğini söylüyor. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursun... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Üç dakika daha konuşmak üzere buyurunuz 
efendim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Canlı hayvancılık, balıkçılık da dâhil olmak 
kaydiyle, beslenmemizde olduğu kadar, millî 
gelirimizin artışında ve ihracatımızın artışında, 
kalkınmamız için muhtacolduğumuz dövizin 
temininde, hava şartlarının hiç etkili olmadığı 
veya pek az etkili olduğu bir sektördür. 

Böyle olmasına rağmen, diğer toprak mah
sullerine nazaran taban fiyat politikası bütün 
uyarmalarımıza rağmen uygulanmamıştır. Et 
ve Balık Kurumu ticari bir maksatla çalışması
na devam etmektedir, canlı hayvan müstahsil-
lan hayvanlarını Et ve Balık Kurumlarına sat
mak için getirdiklerinde evvelce ilân ettikleri 
yüksek fiyatı birdenbire düşürmekte, bu su
retle müstahsilin hayvanının ya ucuz şekilde 
Kuruma satılmasını bu yoldan zorlamakta ve
yahut da tekrar hayvanlarını getirip götürme 
masraflarının müstahsıla yüklenmesini sağlıya-
cak şekilde müstahsil aleyhinde çalışmaktadır. 
Bu suretle müstahsilin el emeği, almteri heba 
olup gitmektedir. Bu yüzden birim başına veri
mi artırmak için müstahsilin gayreti ve şevki 
kırılmaktadır. Böylece istihsalde, ihracatta dö
viz temininde mutlak şekilde yarış kazanacak 
metaa, millî menfaatlere aykırı olarak dizgin 
vurulmaktadır. Destek yerine kösteklenmekte-
dir. 

Hayvancılığımızın geliştirilmesinin tedbirle
rinin biri de, hayvan borsa ve tesislerinin bir 

— 503 — 



M. Meclisi B : 54 17 . 2 . 1969 O : 3 

an evvel kurulmasıdır. Bu hususu şimdiki Sa
yın Bakan Karma Bütçe Komisyonu raportö
rüyken raporlarına dercetmiştiler. Acaba ken
dileri şimdi aynı kanaatte midirler, tedbirlerini 
almışlar mıdır? 

Sayın milletvekilleri; balıkçılık mevzuu su 
ürünlerinin en başta gelenidir. Karadeniz böl
gesinde balığın en ucuz fiyatla satıldığı, bazan 
da gübre yerine kullanıldığı bir vakıa iken, îç 
Anadolu'da balığın hasretini çeken vatandaşla
rımız vardır. Balığı iç bünyemizde dahi değer-
lendirememekteyiz. Modern usul ve metotlar 
içinde balıkçılığımızı geliştirmek için hazırla
nan Su ürünleri kanun tasarısının bir an evvel 
kanunlaşmasının teminini zaruri bulmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerime son vermeden, Yeni Türkiye Par

tisi Meclis Grupu olarak durumlarına temas et
mediğim diğer genel müdürlük ve iktisadi Dev
let Teşekküllerinin faaliyetlerini memnuniyetle 
karşılamakta olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Temennilerimiz : 
1. Ticaret Bakanlığı kendine tevdi edilen 

görevlerini bihakkın ifa etmesi için Teşkilât 
Kanununun ihtiyaca cevap verecek şekilde de
ğiştirilmesini, 

2. İhracatın geliştirilmesi için diğer bakan
lıklarla ezcümle Tarım, Sanayi bakanlıklariyle 
mutlak" bir işbirliği sağlanmasını, 

3. Geleneksel ihraç ürünlerimizin çeşit ve 
miktarının artırılmasını, sınai ürünlerimizle 
birlikte ihracının kolaylaştırılması için ihrace-
dilecek memleketlerde ticaret ataşeliklerinin 
kurulmasını, 

4. Yüksek kaliteli et ihracının temini mak-
sadiyle bir et standardizasyon talimatnamesinin 
çıkarılmasını, 

5. Enflâsyonist baskının para ve kredi yo
luyla önlenmesini, 

6. Fındık, üzüm, tütün gibi baş ihraç mal
larımız içinde stokta bekliyenler varsa ihraç ça
relerinin araştırılmasını, 

7. Zirai kredide borçlu çiftçilerin de duru
mu nazarı dikkate alınarak bunlara da kontrol
lü kredi yerilerek, murabahacıların elinden kur
tarılmasını, 

8. İthalât ve ihracat rejiminin ıslah edile
rek, istikrarlı bir hale sokulmasını ve ihracatı 
plân hedeflerine ulaştırmanın tedbirlerinin alın

masını, temenni eder, 1969 malî yılı Ticaret Ba
kanlığı bütçesinin aziz milletimize, Ticaret Ba
kanlığı ve Bakanlığın muhterem mensuplarına 
hayırlı, uğurlu olmasını diler. Yüce Meclisi sev
gi ve saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Ha
san özcan, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN 
(Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Millet Partisi Meclisi Grupu adına Ti
caret Bakanlığının 1969 yılı Bütçesi hakkın
da görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Türkiye'de kamu kuruluşlarının pek çoğu Mil
lî Kurtuluş Savaşımız esnasında, ya da savaştan 
sonra çıkartılan kanunlarla düzenlenmiştir. 
Önemli bir kısmı ise Osmanlı devrinin miran 
olarak Cumhuriyet idaresine geçmiş bulun
maktadır. Cumhuriyetin ilânı yıllarında veya 
ilk 15 - 20 yıllık devresinde Türkiye'nin ihti
yacı neyi gerektiriyorsa, bakanlıkların teşki
lât kanunları o gereğe uygun olarak ve 
mevcut ihtiyaca yetecek şekilde çıkartılmıştı'. 

Cumhuriyetle yaşıt olan kuruluş kanun
ları değişmemiştir. Fakat bu kanunlarla ida
resi emredilen cemiyetimiz çok değişmiştir. Nü
fusumuz o zamana kıyasla üç misline yakı ı 
artmış 33 milyonu bulmuştur, nüfus artışına 
uygun olarak Devletin iç hacmi büyümüştür, 
Toplum ve millet yararına çözmeye mecbur 
olduğumuz sorunlar artmıştır. Kısacası ekono
mik, politik ve sosyal gelişmeler o zamanı 
kıyaslanamıyacak bir seviyeye ulaşmıştır. 

Bu sebeple, 1939 da Ticaret Bakanlığı Ka
nunu Yüce Meclisten geçerken akla gelmiyen 
pek çok konular ve bu konulan kapsıyan hiz
metler Ticaret Bakanlığının bugün tabiî görevi 
sayılmaktadır. 

Konusu itibariyle, üretimden tüketime ka-
dar iç ve dış ticareti bütün genişliğiyle içins 
alan bu bakanlığın bütçesi üzerinde, görüşle
rimizi ifade ederken, Bakanlığın bugünkü ih
tiyaca asla cevap vermesi mümkün olmıyan 
1939 modeli kanununu göz önünde tutacağız. 
Onun fedakâr mensuplarına haksız ve insaf
sız tarizlerde bulunmıyacağız. 

Değerli milletvekilleri, 
Anayasa nizamına samimiyetle bağlı siyasi 

partiler ve yurt sevenler, bugün Türk toplu-
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munun en önemli dâvasının demokratik dü
zen içerisinde hızlı bir şekilde kalkınmak ol
duğu gerçeğini iktisadi politikaların hedefi ola
rak benimsemişlerdir. Geçmiş acı tecrübeler
den ve plânlı kalkınma fikrenden mülhem olan 
bu politikanın anahedifi, kalkınmanın istikrar 
içinde gerçekleşmesidir. 

Plânsız, programsız çabaların enflâsyonist 
kaynaklarla beslenen teşebbüslerin ekonomiyi 
ve maliyeyi güç şartlar içerisinde bırakacağı 
aşikâr bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Böyle hatalı gelişen bir ekonomide ise, 

istikrarın olamıyacağı ihracatın ve ithalâtın 
zorlaşacağı, dış borçlann ve faiz nisbetleriniı 
artacağı, iç fiyatların alabildiğine yükseleceği 
paranın iştira kudretinin azalacağı tabiîdir. 

Telâfisi güç olan bu neticeler, ' yatırımla
rın gerçekleşmesine, istihsal seviyesinin düş
mesine, sosyal dengenin bozulmasına müncec 
olacaktır. 

Herkesçe bilinen bu gerçeklere değinmemi
zin sebebi, Hükümetin isteği ve müdahalesiyle 
artırılan fiyatların, ekonomimizi yukarıda ta
rif olunan klâsik zor ve istikrarsız şartlara it
mekte olduğunu belirtmek içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1969 uygulama programında belirtildiği 

gibi iç ve dış ödemelerde karşılaştığımız sorun
lar, para kredi, ve fiyat politikasının önemini 
bir kat daha artırmıştır. 

Plân ve programda, uygulanacak fiyat po
litikasının esasları şu suretle tarif olunmuştur; 
Fiyat politikasında gözetilecek temel ilke fi
yatlar genel seviyesinin istikrarının korunma
sıdır. Ekonomik kalkınmanın devam edebilmesi 
gelirin kişiler, bölgeler ve sektörler arasındaki 
dağılımında olumsuz gelişmeler olmaması V3 
kıt kaynaklarının kullanılmamda israfa yol açıl 
maması için, nispî istikrarın korunması ge
rekli bulunmaktadır. Sayın Bakan 1969 yılında 
da fiyat istikrarlarının sağlanmış olduğu iddia
sındadırlar. Bu iddianın gerçeğin bir ifadesi ol 
duğunu söyliyemeyiz. Son yıllardaki fiyat ar
tışları, plânsız devredeki fiyat artışları ile kı
yaslanınca, bu iddiada bir hakikat payı görü
lür. Ancak, yıllardır devamlı bir hal alan artış
lar karşısında istikrardan bahsolunması gerçe
ğe uyan bir görüş olamaz. 

Gerçekten Birinci Plân devresinde fiyat se
viyesinde % 25 oranında bir artış olmuştur. 
Son yıllarda durum şudur. Toptan eşya fiyat
larında 1965 te % 9, 1966 da % 4,5 1967 de 
% 5,4, 1968 de % 5,3 olmak üzere, 4 yılda, top
lam olarak fiyatlarda % 25 oranında artma ol-
mutşur. Geçim endekslerindeki artışlar ise, bu 
oranın biraz daha üstündedir. Bunun delâlet 
ettiği mâna şudur. Paramız 4 yılda, değerinin 
dörtte birini kaybetmiştir. Azar azar da olsa, 
sürekli fiyat artışlarının ekonomimize ve kal
kınma gayretlerimize olumsuz etkileri olmakta
dır. Sürekli fiyat artışları, istihsal maliyetlerini 
devamlı olarak yükseltmektedir, ihraç malları
na sirayet eden maliyet artışları, ihracatta şim
diden güçlükler yaratmaya başlanmıştır. Dış 
ödeme blânçosunda, aleyhteki farkın büyüme
sinde, dış ticaret açığının yükselmesinde, bu eği
limin önemli tesirleri görülmektedir. Sürekli 
fiyat artışlarının, sosyal bakımından meydana 
getirdikleri zararları da, küçüksememek lâzım
dır. Geçim darlığı çeken vatandaşlar fiyat yük
selmelerinden ve hayat pahalılığından şikâyet
çidirler. Hayat pahalılığı yoktur demekle bun
ların derdi çözülmüş olmaz. Köylümüzün satınal-
dığı malların fiyatlarının artmasının doğurdu
ğu sıkıntı meydandadır. Son bir kaç yıl fiyat 
artışları işçi, memur, ücretlilere yapılan zamlar 
tesirsiz hale getirilmiştir. Bugün köylüyü, işçi
yi şehirliyi, dar gelirliyi hükümetlerden, Ada
let Partisi İktidarından şikâyet ettiren sebeple
rin başında hayat pahalılığı gelmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Gelişme halinde bulunan ekonomisi ileri 

memleketlerde olduğu gibi, memleketimizde bir 
ölçüde fiyat artışları olmasını, normal bir olay 
olarak görenler ve gösterenler vardır. Bu gö
rüşte bir gerçek payı yok değildir. Ancak, gs 
nel fiyat seviyemizin dünya fiyatlarından ve 
bilhassa iktisadi münasebetlerimizin geniş oldu
ğu memleketlerin veya aynı maddeleri ihrace-
den memleketlerin fiyat artışlarından daha faz
la bir artış gösterilmesinin doğuracağı tenlik 3-
ler de vardır. Bu sebeple, sürekli fiyat artışla
rından doğan bu tazyiki yumuşatmaya mecbu
ruz. Aksi halde kısmen talebin yükselmesinde, 
kısmen de bünyeden doğan ve müzmin bir 
hâl almış bulunan, gizli enflâsyon birden bîre, 
dörtnal haline gelebilir. Bütçe açığının arz et
tiği tehlike bu bakımdan büyüktür. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
1969 programı ile tesbit edilmiş olan kredi 

politikasını benimsiyoruz. Programa göre, bu 
politikanın temel ilkesi ekonominin gerçek kredi 
talebinin plânın gelişmeyi saglıyacak yönde ve 
ölçüde, ekonomik faiz fiyatlariyle karşılanması
dır. 

Bu ilkelere uygun bir suretle yürütülecek 
kredi politikasından olumlu sonuçlar almamın 
mümkündür. Sayın Ticaret Bakanının da işaret 
ettikleri gibi, gerek para arzı ve gerekse kre
dilerin genişlemesinde emisyon, bu yıl ikinci 
plânda kalmıştır. Tedavüldeki para miktarında, 
küçük bir artış olmasına karşılık banka kredi
lerinde bu yıl önemli gelişme kaydolunmuştur. 
1967 sonunda 23 milyar 368 milyon olan toplam 
kredi Ekim 1968 de 26 milyar 440 milyona yük
selmiştir. 

Mevduat hacmi da 1988 yılı başında 21 
milyardan, Ekim 1968 de 23 milyar liraya ulaş
mıştır. 

Ancak mevduat ve kredi hacmındaki bu 
olumlu gelişmelere rağmen, kredi konusundaki 
şikâyetler eksilmemiş gün geçtikçe çoğalmıştır. 
Kredilere ilişkin bu şikâyetleri üç grupta top
layabiliriz. Kredi yetersizdir. Kredi dağılışı iyi 
değildir ve adalete uygun değildir. Kredi çok 
pahalıdır. Bu şikâyetler bir ölçüde haklı şikâ
yetlerdir. 

Sayın milletvekilleri, önümüzdeki Haziran 
ayında Hükümet Toprak Mahsûlleri Ofisinin 
hububat alım fiyatlarını ilân etmek zorunda
dır. 

Bugünden elinde tek kuruşu bulunmıyan 
milyonlarca fakir köylünün kullandığı şekerin, 
çimentonun, tekel maddelerinin ve Sümerbank ' 
mamullerinin fiyatlarını artıran Hükümet onun 
ürettiği hububatın veya pancarın fiyatlarına 
kayıtsız kalamıyacak ve köylü vatandaşlarımıza 
«mahsûlünüzü eski fiyatla satın» diyemiyecek-
tir. Yani hububat, şeker pancarı fiyatları artırı
lacaktır. Bu netice ise, elindeki paranın satm
alına gücü azalan köylümüzü zahiren sevindi
recektir. Hububata yapılması mantığın emret
tiği bu zam ekmek fiyatlarının artması veya 
fiyatları sabit tutup ekmek gramajlarının dü
şürülmesi gibi bir sonuca varacaktır. Bu durum 
köylerde kasabalarda ve şehirlerde yaşıyan vs 
anagıdası ekmek olan dar gelirli ve yoksul 

milyonlarca vatandaşımızı sefalete biraz daha 
itecektir. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, Adalet 
Partisi iktidarının üç buçuk yıldan beri taki-
bettiği yanlış iktisadi politika, bütün bu iddia 
ve propagandalarına rağmen Türk ekonomisi
ni bugün bir çıkmaza sokmuştur. Vasıtasız Ver
gi kanunlarını ıslah edip, kazanandan vergi 
alacak yerde, kolay ve adaletsiz bir yola baş
vuran Adalet Partisi Hükümeti bu çıkmazın 
sonunu kestirelbilecek bir niteliğe maalesef 
sahip değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye bugün ekile
bilir arazinin sınırına gelmiştir. Biraz daha çok 
arazi ekmek belki mümkündür. Fakat sulama 
imkânlarından, gübre ve zirai makinelerden 
yoksun olan, geleneksel bir tarım sistemiyle 
arazi çoğaltılsa da verim sağlanamaz. Tarımda 
verimi artırmak diğer ülkelerin ilk hedefi ol
muştur. 

Türk zira atinde verimsizliğin baş âmillerin
den birisi de; nüfusumuzun % 75 nin ziraatla 
meşgul olmasıdır. Yolsuz, susuz, okulsuz, ve 
elektriksiz bir karanlığa, sefalete terk edilmiş 
olan ve pek çoğu bitkisel diyebileceğimiz bir 
hayat yaşıyan köylümüzün tamamının katıldığı 
bir zirai istihsalin, gayrisafi millî hâsılanın an
cak % 30 una ulaşabilmiş olmasının taşıdığı 
anlam şudur. Türk köylüsü karın tokluğuna 
çalışıyor, hava şartlan iyi gitmezse Türkiye 
aç kalacaktır. 

Diğer taraftan hayvancılığın önemi iktisa-
saden geri kalmış ülkelerde gereği kadar anla
şılmıştır. Bugün birçok Avrupa milletlerinin 
tarım istihsalinin başında hayvancılık gelmek
tedir. Türk toplumunun et, süt, yağ, peynir, 
yumurta ve hayvan mahsullerine olan ihtiyacı 
güç geçtikçe artmaktadır. 

Hayvan üreticilerinin, bugüne kadar teş
vik edilmemesi ve desteklenmaımesi hayvancı
lığımızı geri plâna hızla itmiştir. Meraların 
sıökülüp sürülmesini, vatandaşta hayvancılığa 
karşı beliren isteksizliğin delili saymak lâzım
dır. 

Konya vilâyeti kadar toprağı bulunan, iklim 
şartları malûm, üç buçuk milyon nüfuslu Da
nimarka'nın 1968 senesi ihracat gelirli olan 1 
milyar 270 milyon doların 994 milyon dolan 
hayvancılıktan ve hayvan mahsullerinden sağ-
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lanmıştır. Diğer ileri ülkeler de hayvancılığı 
geliştirmek için tesirli tedbirler almaktadırlar. 

Hayvan ürünleri ihracının tediye dengemiz
de sağlıyacağı ferahlık bir yana, halkımızın 
beslenmesi yönünden de haydan ürünleri ihti
yacımız sonsuzdur. 

Büyük ölçüde tek tip gıda ile beslensn hak
kımız, hayvansal ürünleri istihlak etmekten 
mahrum bulunmaktadır. Bu duranı çeşitli has
talıkların artmasına, neslin zayıflamasına ve 
bozulmasına yol açmaktadır. 

ıSayın milletvekilleri, bu arada istihsal böl
gelerindeki üretim fiyatları ile istihlâk böl
gelerindeki fiyatlar arasındaki büyük fiyat 
farklarına temas etmek isteriz. 

Tütün, pamuk, incir, fındık, zeytin, üzüm, 
zeytin yağı ve narenciye gilbi belli başlı ihraç 
ürünlerimizin daha tarlada veya dalında iken 
alivre satışlarla aracı tüccarın eline geçtiği sa
yın milletvekillerinin malûmlarıdır. Aracı tüc
car, bu alımlar sırasında çok sayıda üreticiyi 
ucuz fiyatlarla bağlıyabilmek için kredi mües
seselerini de yardımına çağırır. Ekseriya, asılsız 
havadis yaydırdıkları bir kısım basından fayda
lanmaktan geni kalmazlar. Köylünün elindeki 
malı ucuz fiyatla kapattıktan sonra, maihsül fi
yatlarını yükseltmek çabaları ve gayretleri baş
lar, politikacıların, iktidarın kapılarında üreti
ci adına yalvarmaları görülür. Çoğu kere bizler 
bile bu çabalardan üretici köylünün yararlan
dığını sanır, sevinir ve hattâ övünürüz. 

işte yıllardan beri süregelen, bu anormal 
durumun önüne geçmenin tek çaresi, üreticiyi 
teşkilât ve kredi müesseseleri ile kuvvetli du
ruma getirmektir. Tarım kredi kooperatifleri
nim plasmanları artırılmalı ve üreticiye in
tikal eden faiz nisbetleri düşürülmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarım Kredi kooperatiflerinin imkânlarını 

genişletmek, müstahsil sırtından fahiş ka
zançlar sağlıyan kimseleri takip ve tesbit et
tirmek ve kredi müesseselerinin bu gibi kim
selere ikazlarımı önlemek, bir yandan da radyo 
ve gazetelerle üretici köylüyü uyarmak husu
sumda teşebbüslsrde bulunmasını Sayın Tica
ret Bakanından, rica ediyoruz. 

Emekçi müstahsilin istismarı bu suretle ve 
daha tedbirlerle önlenirse, teşvik gören üre
timin artacağı ve bunun da yurt yararına ola
cağı aşikâr bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bankalarımızın faiz 
nisbetleri genel olarak yüksek bulunmakta
dır. Dünya standartları ile bağdaşmamaktadır. 
Hele özel sermaye ile kurulmuş olan bankala
rın uyguladıkları faiz nisbetleri son derece 
fahiştir ve ibret vericidir. 

Rekabet adı altında çeşitli mümayişler ve 
aldatıcı yollarla vatandaştan % 2,5 a toplanan 
paralar % 20 ve daha fazla faizle küçük esnafa, 
sanatkâra ve çiftçiye verilmektedir. Bu faizler, 
çiftçiyi esnaf ve sanatkârları iflâsa sürükle
mektedir. Her mal için bir kâr haddi düşünen 
Ticaret Bakanlığının, tedavül hızı fazla olan 
para için de bir kâr haddi tesbiti her halde ye
rinde olacaktır. 

Değeri milletvekilleri, 
Türkiye'de dış ticaretin millî menfaatlere 

uygun olarak düzenlenmesinle ihtiyaç vardır. 
ihracat gelirlerimizin tamamına sahibolmamız, 
döviz gelirlerimizi tam konitrol, dış ticaretimizi 
iç ve dış çıkarcılardan hızla kurtarmalıyız. Sö
zü bu noktaya getirmişken Millet Partisi ola
rak dış ticaretin devletleştirilmesi fikrini be
nimsemediğimizi bir kere daJha açıkça ifade et
mek isteriz. Bununla birlikte, dış ticaretimi
zin şikâyet konusu olan hatâlarının giderilme
si, eksikliklerin tamamlanması için Ticaret 
Bakanından özel gayret sarfını beklemekteyiz. 

2014 yılına kadar üç milyar 120 milyon do
lar ödemek zorunda bulunan 33 milyar 586 
milyon lira dış borcumuzun bulunduğu 1969 yılı 
bütçe gerekçesinde beyan edilmektedir. Şu 
durum dış ticaretimize ne kadar önem verme
miz gerektiğini ortaya koymaktaJdır. Dış ve iç 
çıkarcılardan dış ticaretimizi kurtaralım der
ken, çok defa bu çıkarcıların sebebolduğu 33,5 
milyar liralık dış borcumuzun hiç olmazsa bun
dan böyle nisbetsiz artmasını önlemeyi ve 
taksitlerini hızla ödemeyi hedef alıyoruz. 

Plânlı kalkınma dönemine girmemize rağ
men, dış ticaret dengemiz sağlanamamıştır. Her 
yıl dış ticaretimiz açık vermektedir. Bu açık
lar ithali zorunlu bulunan yatırım mallarının 
ithal programları tam uygulanabildiği tak
dirde her yıl biraz daha artacaktır. 

Dış ticaretimizdeki devamlı düzensizlik, 
hava şartları ve milletlerarası kartellerin elle
rindeki stoklarla dağıtıma hâkim olmaları, 
öte yandan gerekli, gereksiz ithalât talepleri 
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ve gerçek dışı sınırlamalarla hak edilmemiş 
kazançlardan doğmaktadır. Sayın Ticaret Ba
kanının uzun yılların dış ticaretimize getir
diği teressübatı temizlemek için çalışacağına 
yürekten inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 
Ticaret makenizmaısına ve paraya hâkim 

olan ileri sanayi memleketleri, çağımızın geri 
kalmış ülkelerini ekonomik yoldan elde tut
anak politikasını başarı ile yürütmek için 
yeni metot kullanmaktadırlar. Bu metot yaJban-
cı sermaye metodudur. 

Bilindiği üzere, geri kalmış, ya da az ge
lişmiş ülkelerin zengin taJbiî kaynakları ken
dilerinin işletmesi ve elde edecekleri ürünleri 
kıymetlendirmeleri, sanayileşme imkânlarına 
kavuşmaları ile mümkündür. Fakat sanayileş
me için gerekli sermaye bu ülkelerde yoktur. 
Bu ülkeler için yabancı sermaye kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Türkiye bu ülkelerden birisi-
ıdir. Yabancı sermayeye nıulhtacolan memleke
timiz, onun özelliklerini tanımadıkça, tehlike
lerden kendisini koruyamaz. Bu bakımdan çok 
yönlü özellikleri olan yabancı sermaye üzerin
de kısaca durmakta fayda görüyoruz. 

Üzülerek ifade etmeye mecburuz ki; Tür
kiye'nin derdine deva olabilecek nitelikte bü
yük yabancı sermaye teşebbüsleri parmakla 
sayılacak kadar azdır. Yabancı sermaye te
şebbüsü gibi gözüken diğer pek çok teşebbüs
ler ise, sermayesi az ve yabancı sermaye nis-
beti düşük olan teşebbüslerdir. Bir iş yapıp, 
kalkınmaya hizmet etmek fikrinden daha çok, 
6224 sayılı Kanunun boşluğundan faydalana
rak Türkiye'yi sömürmek hedefini gütmekte
dir. Kısacası, bir halk deyimiyle kaptı - kaç
tı sermayeleridir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının yaptığı an
ket bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Bu an
kete göre yabancı sermayenin beliren bir özel
liği de, kolay kâr temin edecek sahalarda ya
tırım yapmak eğiliminde olmasıdır. Misal ola
rak, ilâç ambalaj sanayiini, vita, Kokakola 
ve Pepsi Kola gibi emsali tesisleri, miktarı, ka
labalık montaj fabrikalarını gösterebiliriz. 

Yine yabancı sermaye anketinden anladı
ğımıza göre, 1964 yılında yabancı sermaye ile 
'kurulan firmaların sermaye toplamı 730 mil
yon liradır. Bunun 271 milyon lirasını ortak

lar, 468 milyon lirasını yerli ortaklar karşı
lamıştır. 

Yabancı sermaye ile kurulan firmalardan 
38 adedine 1965 yılının ikinci ayı sonuna ka
dar 441 milyon lira kredi açılmıştır. Bun«n 216 
milyon lirası kullanılmıştır. Bu 38 firmanın 
sermaye toplamı 168 milyon yerli olmak üzere 
379 milyon liradır. Şu duruma göre kullanı
lan kredi, toplam sermayenin % 57 si, açılan 
441 milyon liralık kredi ise toplam sermayenin 
% 116 sı bulunmaktadır. Yani yabancı serma
ye yerli kredi müesseselerini kendi öz kaymak
ları gibi kullanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Görülüyor ki, dışardan cüz'i bir sermaye

nin hemen iki misline varan sermaye yerli 
kaynaklardan katılıyor. Sonra kredi müesse
selerimiz bu sermaye şirketlerine büyük kre
diler sağlıyor. Daha sonra bunlar bizim ham
maddelerimizi gene bizim işçimiz alın teri 
ile işliyor. Sonuç malûm. Dışarıya büyük kâr 
transferi yahut da otofinansmanla o cüce ser
maye büyütülüp milletin başına daha büyük 
bir belâ açacak hale gelebiliyor. Bu kome
diye artık bir son verilmelidir. Yabancı Ser
maye Kanunu millî menfaatlerimize uydurul-
malıdır. Bu kanunun açık kapıları süratle ka
patılmalıdır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Türkiye'nin politik, ekonomik, ve sosyal 

alanda kalkınabilmesi, az gelişmiş ülkeler sa
fından çıkabilmesi için denenmiş eski me
totlara saplanmak yerine, çağımızın ve yur
dumuzun koşularına uygun bir anlayış ve dav
ranış yolunu seçmekten başka çare kalmamış
tır. 

Büyük Türk Milletini, lâyık olduğu şerefli 
yerine yükseltecek, yoksul halkımızı insan 
haysiyetine yakışır bir hayat seviyesine ulaş
tıracak imkânlara çabucak kavuşmamız baş di
leğimizdir. Bu halishane düşüncelerime 1969 
yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesinin memleketi
mize ve görevlilere mutluluk getirmesini di
ler, Millet Partisi Meclis Grupu ve şahsım adı
na Yüce Meclisin çok değerli üyelerini saygı 
ve sevgilerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜEKEL 

(Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekille-
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ri, gecenin bu saatinde bütçemize gösterilen alâ
kadan dolayı ve memleketin ekonomik mesele
lerini dile getiren değerli sözcü arkadaşlarıma 
teşekkür etmekle sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Dile getirilen konuları, konuşmam içinde yer 
yer cevaplıyacağım için, bu müzakereyi huzu
runuzda bir konuşma metni içinde toplamak 
istiyorum. 
* Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği üze
re, bugün ekonomik meseleler umumi politika 
içinde ağırlığını kabul ettirmiştir. Bugün otar-
şik bir ekonomi sistemi düşünülemiyeceğine 
göre, ekonomik meselelerin beynelmilel ilişki
ler içerisinde değerlendirilmesi ve dünya kon
jonktürüne paralel şekilde tahlili zarureti var
dır. Bu sebepledir ki, yurdumuzun iktisadi me
selelerini dış piyasa şartları, diğer dış ekono
mik meselelerle ilişkisi göz önünde tutularak, 
değerlendirmemiz gerekiyor. 1968 yılı yurdu
muzda bu anlayışla değerlendirilirse ve bilhas
sa İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk tatbik 
yılı olarak hizmetler bu açıdan ele alındığında, 
biz 1963 yılı program hedefleri ve ekonomik 
faaliyetler bakımından başarılı bir yıl olduğu 
kanaatindeyiz. 

Kredi politikamızda istihsali geliştirici mak
sat, ekonomik maksat öncelik almıştır. Buna 
ilâveten dış ticaret politikamızın başarıya ulaş
masına yardımcı bir kredi politikası uygulan
mıştır. özellikle zirai ürünlerin destekleme 
alımlarına, müstahsil ürününün değerlendiril
mesine dair uygulamalara bu yıl da devam edil
miştir. 

Bilindiği gibi, beynelmilel sahada 1967 yılın
dan intikal eden monoter meseleler, bilhassa 
1968 yılında, üzerinde önemle durulmasını ge
rektirecek bir vüs'at kazanmıştır. Dış ticareti
miz üzerindeki tesirleri bakımından bu olayları 
yakından izlememiz ve değerlendirmemiz gerek
miştir. 

tçticaretimiz yönünden ekonomik gelişme
lerde bir anormallik belirtisi olmamıştır. Tica
ret ve sanayi sektörleri ilişkisi içinde plân he
deflerine yakın bir yelişme görülmüştür. Zirai 
sektörde, mevsimlik şartların icabı geri kalma
lar, bilhassa hububat ihtiyacımızın ithalât yolu 
ile karşılanma merburiyetini doğurmuştur. Iç-
ticaretimizin düzenleme çalışmalarında önemli 
mesafeler katedilmiştir. Yatırım maddeleri ve 

hammadde yönünden ithalâtımız ve ihracatı
mız program hedeflerine yakın bir seviyede ve 
yüzde 92 oranında gerçekleşmiştir. 

İhracatımız 5 yıllık deiredeki seyri plân he
def ve tahminlerinin üzerinde - gelişme göster
mesine rağmen, 19\68 yılı içinde bu hedefin 
yüzde 8 nisbetinde altında kalınmasmdaki âmil
lerin başında bize göre, OECD ülkelerinin mâ
ruz kaldığı para krizi anasebep olarak değer
lendirilebilir. Nitekim bu ülkelerin bâzılarına 
yapılan ihracatımızda gerilemeler görülmüştür. 
Bugün sükûna ermiş görülen bu konu içinde 
ihracatımızın bu ülkelere aktarılmasına özel 
bir itina gösteriyoruz. İhracatımızın kısmî ge
rileme gösteren maddeleri, değerli sözcü arka
daşlarımızın da temas ettiği gibi, sanayi ürün
leri ve bir kısım zirai ihraç mallanmızdır. 

Sanayimizde; sanayii çok önceden kurarak 
dış pazara yerleşmiş mal ile rekabet etmek 
eşitliğini kazandırma gayreti içindeyiz. Bu 
maksatla 1968 yılı içinde özellikle sanayi ma
mul ihracatını cazip hale getirecek bir kısım 
tedbirleri alarak uygulamaya geçilmiştir. 1969 
yılı başında bu tedbirlere ilâveten yeni teşvik
çi unsurlar getirmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, dış ticaret açığı üze
rinde muhtelif konuşmacı arkadaşlar gerek Se
natoda, gerek Meclisimizde tartışma konusunu 
devam ettirmişlerdir. Şüphesiz biz, bu fikirleri 
saygı ile karşılıyoruz, değerli fikirleri bize yar
dımcı olan, ışık tutan fikirler olarak kabul 
ediyoruz. Bununla beraber hepimiz için, mil
letçe arzu edilen bu ideale erişebilmemiz için, 
ekonominin bu seviyeye ulaşabilmesi için plân 
hedefleri içinde muayyen noktalara ulaşmamı
zın gerektiğini de bilmemiz lâzım. 

Yatırımların gerçekleşmesi için ihracat geli
rimizi aşan ölçüde ithal zorunluğumuz vardır. 
Kalkınma her ülkenin, içinde bulunduğu bu 
problemi hafifletici tedbir olarak ihracatı ar
tırmak düşünülmüştür. Hükümet olarak bu 
hususta gerekli, makûl ve ekonominin istikrar 
içinde gelişmesine mâni teşkil etmiyen her ted
biri almaktan kaçınılmamıştır. Buna rağmen 
temenni edilen noktaya ulaşmak için bâzı hiz
metlerin tamamlanmasını beklemek ve bir dev
ri geçirmiş olmamız gerekmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plân dönemi, yatırım hac
mi bakımından kalkınmamızda yüklü bir dev-
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redir. Bakanlığımız bu hizmetlerin normal şe
kilde gerçekleşmesinde kendi payına düşen 
mesuliyeti müdrik olarak Çalışıyor. Bu anla
yışla da dış ticaretimizin problemlerini azalt
ma gayreti içindeyiz. 

Beynelmilel sahada dış pcaret bilançosu 
açık veren yalnız Türkiye değildir. Dış Tica
ret bilançosu açık veren ülkeler arasında sa
nayii ve ekonomisi ileri olan ülkeler de vardır. 
Bilindiği gibi, bu ülkelerde otlduğu gibi yurdu
muzda da dış ticaret bilançomuza ilâveten te
diye bilançomuzun diğer ujısurlariyle ödeme 
dengesi kurulmaktadır. 

Türkiye için plân dönemjndeki bu açıkla
rın karşılanması maksadiyle konsorsiyum kre
dileri yanında, işçi gelirleri Ve turizm gelirle
ri ödeme dengemizin esas unsurlarıdır. Bu se
bepledir ki, Hükümetimiz bu kaynakları ge
liştirici tedbirleri uygulama kararındadır. İt
halâtımızın dış ticaret rejimi karar ve ilkeleri 
içinde eşitlik, alenilik ve umumilik prensiple

rine uygun şekilde yürütüldüğünü bilhassa be
lirtmek isterim. 

Sayın İşçi Partisi konuşmacısı arkadaşımı
zın, ithalâtta birtakım monopolların teşekkül 
ettiği iddiasını bu beyanımla karşılamış oluyo
rum. 

ithalâtımızın bünyesinin % 90 nı kalkınma 
hedeflerinin gerçekleşmesi maksadına yönelmiş 
hammadde ve yatırım maddeleri teşkil etmek
tedir. Bu bünyedeki bir ithal programının 
plân hedefleriyle bağlantısı ihmal edilemez. 
Hizmetler bu anlayış içinde götürülmüştür. 
Yıl sonunda ithalâtımız 764 milyon dolar ola
rak gerçekleşmiştir. 

ihracatımızın [bünyesine gelince : Gerçek
leşme oranına göre tarım ürünleri % 80,31... 

(Ticaret Bakanlığına bağlı kuruluşlardan 
bir ilgilinin vahim bir kriz geçirdiği görüldü.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika, siz 
de ayakta kalmayın. 

Efendim oturuma 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanmıa Saati : 01,20 

t>e<t 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 01,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Muslihittin Gürer (Sakarya), ismet Kapısız (Konya) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar 4 ncü 
oturumu açıyorum. 

Hepinizin huzurunda, her birimizi üzen fe
ci bir hâdise ile karşıkarşrya geldik. Bu saatte 
ve bu hâdiseden sonra çalışmaları devam ettir
menin güçlüğünü takdir ediyorum. Ama bu 
kadar bakanlık ve birçok bankaların mensup
larını, Ibelki yarım saat içerisinde bitebilecek 
bir bütçenin, yarına bırakılarak, tekrar bura
ya gelmesine gönlüm razı olmuyor. Bu sebep
le mümkün mertebe, bundan sonra konuşacak 
arkadaşlarımın da, zaten kifayet önergesi gel
miştir, Sayın Bakandan sonra bir milletvekili

ne söz vereceğim. Şu bütçeyi bitirelim, onun 
için çalışmalara devam ediyoruz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, Bakanlığıma bağlı Halk Bankasının de
ğerli umum müdür muavini arkadaşımızın, 
hepimizi üzen, buradaki rahatsızlığı dolayı-
siyle bütçemizin müzakere imkânını daraltma 
mecburiyetindeyiz. Sizleri bu bakımdan, kâfi 
derecede bana tevcih edilmiş sualler bakımın
dan tatmin edemez isem, buradaki cevaplarını 
yazılı olarak da verme imkânım olduğundan, 
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arkadaşlarım izin verirlerse konuşmayı burada 
bitirmek istiyorum. 

Ekonomik meseleleri, hassasiyetle takibet-
tiğimize emin olmanızı, bilhassa dış «konomik 
meselelerde dalha büyük hassasiyet gösterdiği
mizin bilinmesini rica ederim. 

Yüce Meclise saygı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi var efen
dim. 

Son söz A. P. Grupu adına Sayın Ekrem 
Dikmen'indir. 

A. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri, biraz evvel vazifesi sırasın
da, malûm akıbetle karşikarşıya gelen kıymet
li arkadaşımızın, durumundan dolayı duydu
ğum teessür derindir. 

Şimdiye kadar, diğer gruplara mensup ar
kadaşlarım konuştu. Aslında bunlardan mühim 
gördüğümüz kısımların; dış ticaretin devletleş
tirilmesi, yabancı sermaye mevzularında geç
mişte, bilhassa 1964, 1965 ve 1966 senelerinin 
frütçe tenkidlerinde bizzat nâçiz şahsım tara
fından grupum adına yapılmış ilmî konuşma
larla, verilmiş cevapları Meclis zabıtlarında 
mevcuttur. Bu hâdise dolayısiyle duyduğum 
teessürü, tekrar sizlerle !hep birlikte duyduğu
muz teessürü paylaşırken, bu bütçenin memle
kete hayırlı olmasını temenni ederim. 

Grupum adına hepinize saygılar. Geçmiş 
mis olsun efendim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetine karar verilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 
ismail Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza 'sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

• « * » l 

Bölümleri birer birer okutuyorum. 

TİCARET BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 25 463 433 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13,000 Yönetim giderleri 1.975 525 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14 000 Hizmet giderleri 57 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 672 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 8 619 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 1 247 197 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığının 1969 bütçe ta
sarısının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. Cümlenize 
de geçmiş olsun. 

Bugün saat 10,00 da toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 01,40 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye Miyim. : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserfer : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

450 
242 
170 

70 
'2 

202 
6 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. Kemal Çetioısoy 
Kasım Gülek 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Şevki Güler 
Ali îhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 

«Kemal Bagcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytag 
Mevlüt Yılma* 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BlNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezıgin 

ÇORUM 
Arslan Topçubagı 
Ahmet Uysal 

DENÎZLÎ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 

Remzi Şenel 
DİYARBAKIR 

Yusuf AzizoğİAi 
ELÂZIĞ 

Ömer Eken 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
ERZURUM 

Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
I. Efem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaf 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetim 
Celâl Nuri Kog 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkaıı 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
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Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İsmet Kapısız 
Faruk Saikan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Msut Erez 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANÎSA 
Neriman Ağaoğlu 
Brtuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysî Kadıoğlu 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Bekir Tünay 

AFYON KARAHISAR 
Murat önder 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANKARA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat ozanda 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BOLU 
Kemal Demir 

Hüseyin Yaycıoğlu 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Haindi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Isımail Sarıgöz 
Çevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Bahattin Uzunoğlu 

SÜRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SÎVAS 
Gıyasettin Duman 
Tovfik Köraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

[Reddedenler] 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş, 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktom 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Mötin Cizreli 
Tarık Ziya ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Adroan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Erkanlı 
il hami Sancar 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Osman Yeltekkı 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğluı 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Müslih Görenıtaş 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

MUĞLA 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Ferda Gül ey 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
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SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 

Nasuh Nazif Arglan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Rıza Kuaa 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe (B.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 

Orhan Kabibay 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Şener 

Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Hasan özcan 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
ö. Doğan öztürkmen 
(t) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkcl (B.) 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok ((Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai O rai 
Atıf Şohoğlu (B-şk V.) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai Iskenderoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Bohico Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
îlhami Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Sam et Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli (1.) 
İsmail Hakkı Yıldınm 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İneiıoğlu (1.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cücooğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 

GÜMÜSANE 
Necati Akagiin 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

VAN 

M. Salih Yıldız 

YOZGAT 

Nuri Kodarnanoğlu 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan-) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (1.) 
İsmail ıÇataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç (1.) 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadan Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali EsatfBinol (1.) 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 

Ot) 
Muhiddin Güven 
A. Coşıkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın (1.) 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 

[Çekinserlerj 

BALIKESİR 
Fennî îsliımyeli 

KOCAELİ 
İsmail Arar 

[Oya katılmıy anlar ] 
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Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Settar tksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffet Şaımiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
İhsan Kabadayı 
M. Necati Kalaycı oğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fafcih özf akih 

Vefa Tanır 
KÜTAHYA 

Ahmet Oan Bilgin 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Sami Rinicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişelrrlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy (1.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz iAkçal 

SAKARYA 
Ekrem AHcaıjt 
Kadri Eroğaıjı 
Hayrettin Uyjsal 

SAMSJUN 
Ali Fuat Aligan 
Kâmran Evlfyaoğlu 
llyas Kılıç i 
Salâhattin KJlıç (B.) 
Osman Şahinjoğlu 
Süreyya Ulu<jay 
Şevki Yücel j 

SİİR^T 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongajn 

SİNCAP 
Mustafa Kajrtan 
Cemil Karahlan 

S İ V f S 
Nihat Doğan1 

Kâzım Kangkl 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türfkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu (I.) 
Orhan öztrak 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
istanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

Yekûn 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Çebd 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kiınyas Kartal 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 244 

Kabul edenler : 170 
Reddedenler : 72 

Çckinserler : 2 
Oya katıl mıyanlar : 200 

Açık üyelikler : 6 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Çetinsoy 
Kasım Gülek 
Ahmet Topa!oğlu 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Atilâ 
Şevtki (Tül er 
Ali İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataov 

[Kabul 

Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Turgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Om an Avcı 
Mustafa Iv-ona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Üz tür k 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bay ram oğlu 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Cemali Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezıgin 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

edenler] 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıç.oğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Öze an San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

IÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya üzdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Efcoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gursan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâli Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil ToközLü 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
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Mehmet Güver 
KOCAELİ 

Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
İsmet Kapısız 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Önol Sakar 

ADANA 
Bekir Tün ay 
AFYON KARAHlSAR 
Murat Öner 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLÜ 
Kemal Demir 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmı Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pehlivanoğlu 

RİZE 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

[Reddedenler] 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktenı 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Erkan.li 
tlhami Sancar 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Leb'it Yurdoğlu 

KARS 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemali Doğan Sungun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliya oğlu 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

MUĞLA 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 

Mug 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Mazbar Basa 
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SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arşları 
Orhan Kabibay 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahımet Şenel 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Kıza Akbıyıkoğln 

VAN 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
S. Bkmel Çetiner 

ADANA 
Hasan Aksay 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Rıza Kuas 
H. Turgut Toker (B. ) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe (IB.) 
M. Ksmal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mesut Ozansü 
Mehmet Zeki Yüoetürk 

BALIKESİR 
Fennî Isliımyeli 

[ÇekinserlerJ 

KOCAELİ 
ismail Arar 

[Oya katılmıy anlar] 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
O. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (B-şk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahraan Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
İhsan Tombıış 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu (B,şk. V.) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Reeai İskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 

Türkân Seçkin 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Kovni Nedimoğlu 

ERZtNCAK 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Nihat PasinH (t. ) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu (I.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman D em ir el 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
(D 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Şadım Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Âli Esat Birol (I.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpuna. 
(D 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahraan Şeref Lâq 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın (t.) 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 

Ali Naili Erdem 
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Arif Ertunga 
Settar îksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akcloğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
İhsan Kabadayı 
M. Necati Kalayeıoğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önd îr 
Fakih Özfakih 

Vefa Tanır 
KÜTAHYA 

Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy (I.) 
Vefik Pirinçcioğlm 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

[Açık ü\ 

Ankara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrem Alıican 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç (B.) 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Paliaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu (İ.) 

çelikler] 

1 
2 
1 
1 
1 

Orhan Özt-rak 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Ompı* Tîsıtn. 

Alli Rıza Uzuner 
TUNCELL 

X\-Is 11 Çi l i XXI <XL 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

54 NGÜ BlRLEÎM 

17 . 2 . 1969 Pazartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1969 yılı Bütçe kamunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi 1/569; C. Senatosu 1/927) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 802; O. Senatosu S. Sayısı : 1104) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yon raporuna dair O. Senatosu ve Bütçe kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meeilisi 1/581; C. Senatosu 1/926) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 801; O. Senatosu S. Sayısı : 1176) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLME»! KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLtK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X il. — 1969 yılı Bütçe kaimin tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet) 
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162) 

X 2. — Anlkara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 

1/568; C. Senatosu 1/941) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 805; C. Senatosu S. Sayısı : 1162) 

X 3. — Ege Üniversitesi 1960 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu Are Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/573; C. Senatosu 1/9135) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 804; O. Senatosu S. Sayısı : 1168) 

X 4. — Hacettepe Üniversitesi 1960 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/574; € . Senatosu 1/942) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 806 Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1169) 

X 5. — istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1969 bütçe kamunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/576; Cumhuriyet Senatosu 
1/934) (Millet Meclisi S. Sayısı : 803; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1171) 

X 6. — İstanbul Tetknik Üniversitesi 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Senato
su 1/943) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1172) 

X7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/571; Cumhuriyet Senatosu 1/952) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 815; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1166) 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kanr-a Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke-



releri (Millet Meclisi 1/578; Cumhuriyet Sena
tosu 1/944) (Millet Meclisi ,S. Sayısı : 803, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1173) 

X 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe (kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/575; 
Cumhuriyet 'Senatosu 1/945) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 809; Cumhuriyet Senatosu ıS. Sayısı : 
1170) 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/580; Cumhuriyet Senatosu 
1/946) (Millet Meclisi S. Sayısı : 810; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1175) 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü Î9i6'9 yılı Bütçe kamunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet 'Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon (başka
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/572; Cum
huriyet -Senatosu 1/947) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 811 ; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 11(67) 

X 12. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo

nu raptoruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/579; Cumhuriyet Senatosu 
1/948) (Millet Meclisi S. Sayısı : 812; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1174) 

X 13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 19'69 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecilsi 
1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/951) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 813; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1165) 

X 14. —• Petnol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe kanumu tasarısı ve Bütçe Kanma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatıosu ve 
Bütçe Karma, Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/582; Cumhuriyet Sena
tosu 1/952) (Millet Meclisi S. 'Sayısı : 814; 
Cumhuriyet Senatosu 8. Sayısı : 1177) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


