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I -. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
1971 Bütçe kanunu tasarısının görüşülmesi

ne devam olunarak; 
Vakıflar Geneli Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 

kanunu tasarısının maddeleri kaTbul olundu ve 
tümü açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı
nın 'oturum sonunda açıklanan sonuçlarına göre 
çoğunluğun sağlanamadığı oylamanın gelecek 
oturumda tekrarlanacağı (bildirildi. 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

'Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 12,57 de ara verildi. 

İkinci Oturum 
Saym üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke

resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi ve, 

Bir yıl içinde iki aydan fazla izin alan An
kara Milletvekili Oslman Bölüklbaşı'na ödeneği
nin veril'm sine dair Başkanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
kanun tasarısı tekrar açık oya sunularak, oy
ların ayrımı donunda, kanunlaştığı bildirildi. 

Adalet ve, 
Millî Savunma bakanlıkları bütçeleri kabul 

olundu. 
Gruplar temsilcilerinin. Türkiye'mizin ve 

demokratik rejimimizin şanlı bekçi&i Kahra
man Ordumuza Millet Meclisinin sevgi ve şük
ranlarının iletilmesine dair önergesi okundu ve 
Başkanlıkça gereğinin yerine getirileceği bildi
rildi. 

20 . 2 . 1971 Cumartesi günü saat 09,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saıat 20,20 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kemal Ziya Öztürk 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

Kâtip 
Siviaö 

Enver Akova 

i>m« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,00 

BAŞKAN — Başkanvelnli 'Talât Köseoğlu 

'KÂTİPLER : I f e d m h Eksi (Ordu), Mustafa Orhan Daüt (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Birleşimini açıyorum. 

I I I - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; •Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı 
natosu 3. Sayısı •: 1481) 

257; Cumhuriyet Se-

Saym millet vekilleri, içişleri Bakanlığı, Dev
le! hayatımızda ve Devlet idaresinde «ok önem
li mesuliyet!! Ibir yer 'işgal eder. Yurdun huzur 
ve iç güvenliğini, vatandaşın can ve mal emni
yetini, Devlet otoritesini ve kanun hakimiyetini 
sağlamakla görevli, ibaşlıca sorumlu ve yetkili 
ifcir 'bakanlıktır. 

Bugün Türkiye'de cereyan eden olaylar ve 
yaşanan şartlar muvacehesinde 1971 yılı içişleri 
Bakanlığı Bütçesi çok büyük bir önem taşı
tmaktadır. Devletimizin içinde bulunduğu elim 
buhranlar, mâruz kaldığı tehlikeler, huzursuz
luk ve istikrarsızlık: muvacehesinde tenkidlerin 
her türlü politik ve hissi endişeler dışında yapıl
ması zaruretine inanıyoruz. 

Bugün Türkiye'de Devlet otoritesinin mev
cudiyeti ve kanunların hâkim "kılınması konusu 
maalesef 'münakaşa edilmektedir. [Sistemli ve 

M. O. P. Grupu adına Bayın Hamdi Hamamcı- j plânlı nizam dışı -'hareketler, Devlet müessssele-
oğlu, C. H. P. 'Grupu adına Sayın Turhan öz- j rine yöneltilen sabotaj ve suikastler ve bun-
güner, A. P. Grupu adına Sayın Turgut T-oker, j 1ar karşısında vatandaşlarımızı hayret, endişe 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

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

BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine devanı 
oruz. 

içişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülecektir. 
Grupları adına söz alan üyeleri- arz ediyo

rum: D, P. Grupu adına 'Sayın Ata Bodur, 

Şahısları adına söz alan sayın 'üyeler ise: 
Sayın 'Hakkı Gökçe, Sayın Cengizhan Yorulmaz, 
Sayın Osman Soğukpmar, Sayın Ekrem Kan
gal, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Enver Akova, 
(Sayın Vehbi Meşîrar, 'Sayın ibrahim öztürk, Sa
yın Kenan Mümtaz Akışık, Sayın Hüseyin Do
lun, Sayın Ahmet Buîdanîı, Saym Suna T ura/l, 
Sayın Hüseyin Yenipmar, Sayın Turgut ArLaç. 

Söz, D. P. Grupu adına Sayın Ata Bodur'-
un. Buyurun Sayın Ata Bodur. 

DEMOKRATİK PARTİ GEUPU ADINA 
ATA BODUR (Ordu) — Muhterem Başkan, 
iSaygı değer arkadaşlarım, 1971 yılı içişleri Ba
kanlığı Bütçesi müzakereleri dolayısiyle De
mokratik Parti Meclis Grupunım görüşlerini 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

ve üzüntüye ssvkeden icranın zafiyeti ve hattâ 
zaman zaman müşalıade 'edilen aczi, (memleketi
mizin hakkında içte ve dışta Devlet, otoritesinin 
mevcudiyeti va hattâ genç demokratik rejimi
miz üzerinde münakaşa ve tefsirlere fırsat ver
mektedir. 

Hiç mübalâğa etmeden, bizzat vatandaş
ların müşalıadelerine istinaden ifade edelim ki, 
maalesef son zamanlarda can ve mal emniyeti
nin selbedildiği, mesken masuniyetinin, (iş ve ça
lışma [hürriyetinin büyük ölçüde tecavüzlere mâ
ruz kaldığı bir vakıadır. Teferruatlı müşanhas 
misalleri burada arz etmeye lüzum görmüyo
rum. Bizzat Milletvekili arkadaşlarımı işhat edi
yorum. Yaşıyorsunuz ve yaşayanların bizi tees
süre garkeden elim tespitlerine muhakkak şahit 
oluyorsunuz. 
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Devlet itibar ve haysiyetimiz bakımından say-
ıgı duyulması gereken müessese Ve makamlara 
vâki tecavüzler, Türk vatandaşı olarak gururu
muzu ve (benliğimizi rencide etmektedir. 

Başkenkent'te yaşayan (herkes, son zamanlar
da icranın düştüğü acz ve zaaf karşısında, Dev
letimiz hesabına derin düşünmekte, üzülmekte 
ve endişe duymaktadır. 

Bugün Türkiye'de en mütevazi vatandaştan 
en yüksek mevkideki mesul şahsa kadar herkes, 
ne oluyoruz, ne olacağız endişesi içerisindedir. 

Devletimizin temel nizamlarına ve demok
ratik rejime müteveccih girişilen tecavüz ve 
sabotaj hareketleri karşısında herkes, icra
nın meşru ve kanuni imkânlarla müessir bir şe
kilde kendisini göstermesini, varlığını ispat et
mesini hasretle bekliyor. 

Şu halde memleketimizde, her şeyden önce, 
bir müessir icra kifayetsizliği ve otorite za'fı 
mevcuttur. 

Aziz milletvekilleri, müessir icra için ilk ve 
aislî şart, mter'i, kanunların, tavizsiz, rirayet, 
basiret ve cesaretle tatbikidir. Kanun tatbi
katında, zemin, Kaman ve şartlara göre itidal 
ve basiret ölçülerini dikkat ve hassasiyetle tan
zim etmek lâzımdır. 

Kanun tatbikatında, mesullerin, vazifelerini 
bihakkın ifa ettikleri hususunda hiç kimsenin 
şüphesi 'olmamalıdır. Kanun ve nizamları tat
bikle (mükellef kimseler hiç hür suretle kanunsuz 
ve adaletsizliğin örneği olmamalıdır. 

Mesul kimselerin (hak, hukuk ve adalete uy
gun düşmiyen fiil ve hareketlere âmme vicda
nında şüphe ve tereddütler yaratmışsa, arzu 
edilen müessir icra böyle kimseler tarafından 
tesis edilemez, yürütülemez. Bunun neticesinde 
Devlet kuruluşları arasında itimat, işbirliği ve 
ahenk kurulamaz. Bu vakıanın yarattığı ruh ha
leti, vazifeli kimseleri, kanuni vecibelerini ye
rine getirmekten dahi alakoyabilir. 

Devlet İdaresinde ve müessir icranın kurul
masında şahsiyetlerin çok büyük rolü vardır. 
Mesul makamları işgal edenlerin, makamlarını 
bihakkın temsil eden şahsiyetler olduğu hakkın
da tereddütler bulunmamalıdır. 

işte bu Vasıfları haiz bir icra, müessir, gü
venilir ve itibar edilir bir icra olur. 

Bu kanaati sağlıyabilen icra, Devlet otorite
sini ve kanunları hâkim kılar, olaylara müessir 

olur, kanun dışı, nizam dışı hareketleri önliye-
bilr. 

Bugün herkesin şikâyetçi olduğu kanun dışı 
olayların, ısaibotaj ve suikastlerin neden önlene
mediğinin izahını yapmış bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bir çok kanun dışı olay
ların vukubulacağı daha önceden belki kestiri
lemez, ama aslolan, vukuundan sonra suçluların 
teslbit ve yakalanarak adalete teslimidir. 

Bu görüşümüzü teyit bakımından bâzı mü
şahhas olayları zikretmek istiyorum. 

Başkentte son 3 ayda çeşitli patlayıcı mad
delerle girişilen sabotaj ve suikast olayları, ga
zetelerden teslbit ettiğimize göre, 70 in üzerin
dedir. Bunların hiçbirisinin faili yakalanıp ada
lete teslim edilememiştir, 

Bunlara inzlmamen ıson bir ay içerisinde 
ığüpe gündüz, maskesiz İM Banka soygunu ve 
bir adam kaçırma olayı daha olmuştur. Bun
ların da faillerinin yakalanmaması, olayların 
çok garip ve hayret verici safhalara girmesi, 
cidden herkesi (üzmemekte, dehşete düşürmek
tedir. 

Bunları 'zikrederken, Türk zabıtası (hakkında 
şüphe ve «endişelere düştüğümüz hükmüne va-
rılmamasını hassaten rica ederim. 

Eksik, noksan ve zafiyet, sevM idarededir. 
Gayet açık ve samimiyetle beyan ediyoruz: 

Türk polisinin vazifesine olan bağlılık, hassa
siyet ve vatanperverliği münakaşa edilemez. 

| Muhtemel olayları zamanında önliyebil-
mek, suçluları yakalayabilmek için zabıta kuv-
vetlerilmizin çeşitli (branşlarda eğitilmesi, teçhiz 
edilmesi, çok sağlam istihbarat imkânlarına ka
vuşturulması lâzımdır. 

Son olayların objektif şekilde tahlil ve de
ğerlendirilmesi yapılırsa, zabıtanın (bu unsur
lara tam mânasiyle salhibolmadığı teslbit edilir. 
Meselâ, Emniyet 'Genel Müdürlüğü ve Ankara 
Emniyet Teşkilâtında senelerin kazandırdığı 
tecrübe ve 'ehliyete sahip zabıta âmirlerinin pa-

| sif görevlere alınmaları ve yerlerine bu kabîl 
olaylarda tecrübe ve ünsiyeti olmıyan eleman
ların getirilmiş olması da, hâdiselerin bu tarz 
cereyanına âmil olan faktörler meyanındadır. 

Değerli milletvekilleri, olayların cereyan 
tarzı, Devlet Emniyet ve istihbarat teşkilâtları 
arasında sağlam ve plânlı 'bir çalışmanın mev
cut olmadığı kanaatini de uyandırmaktadır. 
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Devletin iç güvenliğini ve (huzurunu sağlamak 
ve korumakla mükellef kuruluşların çok daha 
müteyakkız ve müessir bir şekilde hizmet ifa 
etmelerini temenni ederiz. Umumi zabıta teş
kilâtımızın ibuna muktedir olduğuna inancımız 
sarsılmamıştır. 

Olaylara Ibir başka açıdan bakıldığında ye 
dış irtibatları bakımından değerlendirme yapıl
dığında, Türkiye'deki bu tip olayların enternas
yonal karakterde bir organizasyon tarafından 
tertip, tanzim ve idare edildiği de Itesbit edil
miştir. 

1968 yılı Mayıs ve Haziran aylarında bütün 
dünyada başlatılan öğrenci ve işçi hareketleri, 
1906 Ocak ayında Havana'da toplanan (3 kıta 
Konferansı) adı verilen ve bilahare Avrupa'nın 
bâzı merkezlerinde devam eden Enternasyonal 
Komünist ihtilâl teşkilâtının verdiği taktik ve 
stratejiye uygun olarak memleketimize de sıç
ratılmış, ajan ve militanları marifetiyle rahat 
bir tatbikat sahası bulmuştur. 

Bu itibarla, bu olayları çok ciddî bir tetkik 
ve araştırma konusu yapıp, çok iyi değerlen
dirip, ilgili dost devletlerle işjbirliği yapmanın 
lüzumuna kaaniiz. 

ıSayın mMetvekilleri, 'Türk Devlet idare ci
hazı eskimiştir. idaremiz, statiktir, bürokrat
tır, merkeziyetçi ve kırtasiyecidir. 

Bu sebeplerle idare mekanizması, ağır ve 
randımansız işlemektedir. Maalesef suiistimal
lere meydan vermektedir. 

Bu itibarla idare cihazımızda, değişen ve 
tgelişen TürkiyeImizin şartlarına ve ihtiyaçları
na uygun ciddî bir ıslahat ve yeniden düzenle
me hareketine (girişmek lâzımdır. 

İçişleri Bakanlığında 3 - 4 seneden beri ida
rede reorganizasyon, araştırma ve proje faali
yetlerinin biran önce neticelendirilip, Devlet 
hayatına icraat olrak intikalini gönülden arzu 
etmekteyiz. 

Bu cümleden olarak, çok eskimiş olup gü
nümüzün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak 
bulunan Köy, Belediyeler, İl özel idaresi, İller 
İdaresi, Emniyet Teşkilât kanunları gibi mev
zuatın yenilenmesini ve Meclislerimizden geçi
rilmesini diliyoruz. 

Türkiye'nin bugünkü şartlan içerisinde sos
yal ve ekonomik gelişmemizin de tabiî sonuç
ları olarak, her bakımdan yeterli zabıta kuvvet

lerine ihtiyacımız aşikârdır. Bunun için polis 
ve jandarmamızın geliştirilmesi, mevcudunun 
kâfi miktara yükseltilmesi, eğitilmesi, modern 
cihazlarla takviyesini lüzumlu buluyor ve bu 
hususta getirilecek her teklifi uygun gördü
ğümüzü ifade ve beyan ediyoruz. Millî bir âfet 
halini alan trafik kazalarının önlenmesi husu
sunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacak ge
rekli tedbirlerin alınmasını ve lüzumlu mevzua
tın çıkarılmasının çok acü bir hal aldığı inancı 
içindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu arada işaret etmeden geçemiyeceğimiz bir 

husus da, yeni personel rejimi tatbikatında mül
ki idare âmirleri ile emniyet mensuplarının Dev
let hayatımızdaki hususi yerleri ve meslek iti
barları nazarı dikkate alınarak, müktesep hak
larının korunması hususudur. Bunu lüzumlu 
görmekteyiz. Üzülerek müşahade ettiğimiz ida
re âmirlerinin direniş toplantısı ve Toplum Po
lisinin boykot hareketlerine, zamanında ilgi 
gösterilip gerekli tedbirlerin alınmayışından se
bebiyet verilmiş olması da, Devlet otoritesi ve 
idare hayatımız bakımından büyük bir talihsiz
lik olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bugün Türkiye'miz, huzursuzluklar, tered

dütler ve endişeler ülkesi haline gelmiştir. Dev
let itibarımız zedelenmiştir. Vatandaşlarımız 
canından, malından ve yarınından emin bulun
mamaktadır. Devletimiz ve rejimimize, mukad
des değerlerimize, aleni ve feci tecavüzler ve 
tasallutlar irtİkabedilmektedir. 

Muktedir ve müessir bir icranın mevcudol-
maması yüzünden, Türkiye bir buhranlar ülke
si haline gelmiştir. Siyasi, sosyal ve ekonomik 
buhranın mevcudiyetinden ve gün geçtikçe şid
detini ve çeşidini artıran anarşik hareketler, sa
botaj ve suikastler mesul makamlarca da teşhis 
edilmiştir. 

İktidarın zaaf ve acz içerisinde olduğuna 
herkes müttefiktir. Bütün bunlara rağmen, 
milletçe ümitlerin kesildiği kanatinde değiliz. 
Büyük milletimiz tarihinde sabit olduğu üzere, 
bu karanlık ve müşkül ânında kurtuluş yolu 
bulacak ve Büyük Türk Milletinin beka ve de
vamını sağlayacaktır. 

Bütün bu vakıalar karşısında, herkesten faz
la mesul durumda bulunan Demirel iktidarını 
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Türkiye'nin buhranlardan kurtulması hususun
da idrak ve basirete davet ediyoruz. 

Büyük Milletimize niyabet eden Parlâmento
nun, basireti bağlananlara Devletin ve Cum
huriyetin selâmeti için gerekli dersin zamanın
da vereceğine inancımız tamdır. 

Her halde bu imtihandan da yüz akı ile 
çıkacağımızdan şüphemiz yoktur. 

Saygı değer Meclisi hürmetle selâmlarım. 
(Demokratik Parti sır alarmdan alkışlar) 

BAŞKAN — M. G. P. Grupu adına Sayın 
Hamdi Hamamcıoğlu buyurun. 

ORHAN ÖZTRAK (Tekirdağ) — Hamdi Ha
mamcıoğlu yerine ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Öztrak zatıâliniz 
konuşacaksınız, peki. Saat 9.20. 

M. G. P. GRUPU ADINA ORHAN ÖZTRAK 
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; M. G..P. Meclis Grupu laâma İçişleri Ba
kanlığı bütçesini eleştireceğim. 

İçişleri Bakanlığının, yurtta emniyet, asayiş 
ve huzur sağlama görevlerine ilâveten bütün 
mahallî idareler üzerinde bir de vilâyet görevi 
vardır. Çeşitli hizmetlerin bağlı bulunduğu İçiş
leri Bakanlığının görevlerinden emniyet ve asa
yiş konularını eleştirimizin ağırlık merkezi ya
pıp diğer hizmetlere de kısaca değinmekle yeti
neceğiz. 

Sayın Süleyman Demirel'in kurduğu bütün 
hükümetlerin programlarında ve ilgili bakan
ların beyanlarında idari reform konusu sık sık 
yer aldığı halde, esasta belirtmek isterim ki, bu
güne kadar bu vazife yerine getirilememiştir. 
Böyle bir içtihat idari taksimatta, bölgeler ara
sında ekonomik ve sosyal denge sağlamada, ge
ri kalmış bölgelerde kalkınmayı hızlandırmada 
yetkili, kudretli, bilgili ve süratli işliyen dü
rüst bir idareyi gerçekleştirmek amaciyle yapıl
mış bulunmalıydı, idari reformun yapılması 
için Bakanlığın elinde çok değerli hazırlıklar 
olmasına rağmen, ne çare ki bu hazırlıklar Hü
kümetin tutumu yüzünden bir türlü Bakanlık 
kapısından dışarıya çıkarılıp Meclislere intikâl 
ettirilememiştir. Böylece idare bundan yarım 
asır geride kalan metotlarla ve imkânlarla, par
tizanlık yüzünden meydana gelen geniş yaralar
la birlikte yürür halde bulunmaktadır. Bundan 
dolayıdır ki, idare, kalkınmada ve diğer görev
lerinde, idarecilerin bütün çabalarına rağmen 

başarılı olamamakta, öte yandan vatandaşlar 
işlerini Hükümet merkezlerinde takibetmek üze
re zahmetler ihtiyar edip büyük külfetlere kat
lanmak mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

Yurdun her köşesinde sağlanması gerekli 
olan 'hizmetlerde bu devrede farklılıklar ve hat
tâ eşitsizlikler meydana getirilmiştir, iltimaslı 
ve imtiyazlı tutumlar âdeta illerimizi çok iti
barlı, itibarlı ve itibarsız gibi tasnife tabi tut
muş gibidir. Siyasi kudreti elinde bulunduran
ların secim bölgeleri farklı bir hizmet ve imar 
hareketine tabi tutulurken, bu illerle eşit şart
lan haiz diğer iller aşikâr şekilde ihmale uğra
maktadır. Bu hal o kadar ileriye götürülmüş
tür ki, iller temsilcilerinin iktidar kadrosu için
deki itibar ve nüfuzuna göre Devlet anlayışı ile 
hiç bağdaşmıyan bölgeler hiyerarşisi meydana 
getirilmiş bulunmaktadır. Meselâ Sayın Başba
kanın secim bölgesi olan il, fevkalâde usullerle 
ve Devletin bütün kaynakları seferber edilerek 
kalkındınlırken,- yanıba^mdaki benzeri iller 
yüzüstü bırakılmıştır. Böylece eski usul, saa-
detliler idari coğrafyan fiilen yaratılmış durum
dadır. Memleketimizin her tarafındaki imar ha
reketinden sevinç duyan insanlar olarak Sayın 
Başbakanın seçim bölgesine gösterilen ilgilin di
ğer illerimize de teşmilini istemek en tabiî hak
kınızdır. 

Bugün idari reform, merkezi devletlerde çok 
önemfli bir konu haline gelmiştir. Bu hizmeti 
görmek için hakanlıklar ihdas edilmektedir. Me
selâ Fransa'da bu hizmetin başında bir Devlet 
bakanı bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, yurtça kalkınmanın ikti
sadi, sosyal ve coğrafi bünyeler dikkate alına
rak meydana getirilecek mülki taksimatla mü-
kemmelen gerçekleşeceğine inanmakta bulunu
yoruz. Merkezi âmme hizmetlerinin isabetle, 
süratle yürütülebilmesi, murakabesi için tüm 
merkezi âmme hizmetlerinin sorumlu bir mercie, 
bir başka deyimle sorumlu bir idare âmirine 
bağlanması zaruridir. Böylece modern idare, 
kurtulması lâzımgelen keyfî, hesapsız, isabet
siz işlemlerden kurtarılmış olacaktır. 

Küçük idari ünitelerde yürütülmekte olan 
âmme hizmetleri ve yapılmakta olan kalkınma 
çabaları semerelerini gerektiği ölçüde vereme
mektedirler. Bu yönden bütün merkezî âmme 
hizmetlerini içinde toplıyan, iktisadi, sosyal ve 
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coğrafi gerçeklere uygun geniş tabanlı ve geniş 
yetkili idare üniteleri kurmak zamanı gelmiş 
bulunmaktadır. Halkımızın kendilerinden bir
çok hizmetler beklediği vilâyet özel idareleri, be
lediyeler ve köy idareleri bugün halkın ihtiyaç
larını karşılamaktan malî takatsizlikleri sebe
biyle uzak kalmaktadırlar. Plânda bu idarelere 
birçok kalkınma görevleri verildiği halde malî 
takatsizlik yüzünden bu hizmetlerin yapılması
na imkân hâsıl olamamıştır. 

Belediye Gelirleri Kanunu hâlâ Mecliste ka
nunlaşamamışa Zaruri ihtiyaç maddeleri üze
rindeki yersiz fiyat artışlarını önlemek, beledi
yelerce ifa edilmesi lâzım olan bir vazife bulun
masına rağmen, çarşı, pazar başıboş bırakılmış, 
belediyeler bu vazifelerini unutmuş gibidirler. 
Böylece sebepsiz fiyat artışları halkı ezerken, 
üreticiye intikâl etmiyen bu fiyat farkları ile 
birtakım haksız kazançlar meydana getirilmek
tedir. 

Bugün Devlet gelirlerinden çok az bir kısmı 
mahallî idarelere intikâl edebilmektedir. Ha
zine en değerli geMr kaynaklarını eline almış, 
maballî idarelere güç elde edilen kısır imkânlar 
bırakılmıştır. Bugün dünyada bu kaynakların 
dağılımında çok farklı görüşler olmuş, tatbik 
edilen ölçüler çoktan değişmiştir. Son günlerde 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon'un 
ilân ettiği reform tasarısında devlet gelirlerin
den yarısı mahallî mülki idarelere intikâl etti
rilmekte ve mahallî idarelerin bütün âmme hiz
metleri kollarında esaslı müesseriyet sağladığı 
görülmektedir. Tabiî federal bir devletteki bu 
uygulamayı merkezi bir Devlet olan Türkiye'de 
tıpatıp uygulama bahis konusu olmamakla be
raber, bugünkü mahallî ihtiyaçlara cevap, vere
bilmek amaciyle bu idarelere ciddî gelir kaynak
ları sağlamak durumunu gözden kaçırmamak lâ
zımdır. 

il özel idareleri halen şahsiyetlerini bulama
mıştır. Belediye Kanunu yenilenmemiştir. Köy 
Kanunu hakkında çok konuşulmuş olmasına 
rağmen hiçbir şey yapılamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, içişleri Bakanlığının 
rejim emniyeti konusundaki ve umumi asayiş 
yönündeki görevlerinin eleştirisine geçmek için 
teknik vazifelerin eleştirisini burada keseceğim. 

1970 yılı memleket bünyesinde sarsıntılar ya
ratan olayların, endişeler ve huzursuzlukların 

yoğunlaştığı bir devre olmuştur. Türkiye'yi iç
ten çökertmek istiyen bölücü ve yakıcı hare
ketler karşısında Hükümet kanun hâkimiyetini 
sağlıyamamıştır. Sokakta, yüksek öğrenim ku
ruluşlarında, işyerlerinde kaba kuvvet kanun 
hâkimiyetini buralardan kovmuştur. Bölünmez 
bir bütün olan aziz milletimizi ırk, mezhep ve sı
nıf ayrılıklariyle lime lime edip parçalamak is-
tiyenler cüretlerini her gün biraz daha artırmış
lardır. Bu hareketlerin dış fesat kaynaklariyle 
irtibatlı olduğu saklanamaz haldedir. Hükü
metin bu tehlikeleri görmekte ve teşhiste geç 
kalışı, tedbirsizliğinin ve gevşekliğinin yanın
da birtakım çevre ve teşekküllerinin hâdiselere 
yanlış teşhis koyusu, gafleti ve teşvikleri Tür
kiye'de yıkıcı faaliyetleri yaygın bir hale getir
miştir. 

Bu akımlar, millet bölücülüğünü bir yandan 
üslûplariyla yayarlarken, diğer yönden de teh
likeli eylemlere geçmiş bulunmaktadırlar. Parti 
kongrelerinde, üniversitelerde ve basında Türk 
Milleti tâbiri yerine «^halklar» tâbirinin kul
lanılışı sebepsiz değildir. • Türkiye'yi parçalama 
amacına matuftur. Türkiye, bir yandan Mosko
va ve Pekin modelleriyle dikta rejimi kurma te
şebbüslerini, öte yandan da lâik Devlet ilkesini 
hiçe sayan gerici, inansız hareketlerin tatbik 
sahası haline getirilmek isteniyor. Bunların 
bir kısmının muhtelif komünist merkezlerden 
beslendiği aşikâr, bir kısmının da Aramko ve 
benzeri teşekküllerden beslendiği saklanamaz 
haldedir. 

Türkiye'de bu iki tehlikeyi beraberce ele al
mak lâzımdır. Birini tutup birini yermek ha
tadır ve gaflettir. Esefle kaydedeyim ki, ikti
darın ve bâzı muhalefet çevrelerinin de zaman 
zaman bu hususta hataya düştükleri Millî Gü
ven Partisi tarafından elemle müşahede edilmiş
tir. Bu hal, kamplar hailinde vuruşmaya yol 
açmıştır. Sokak hareketlerinin başlangıcında 
Hükümet, daha basiretli ve tedbirli davranıp 
aşırı kanatların birbirine vuruşmasına mâni ola
bilirdi. Esasen Devlet görevi de suçluları bir
birine vuruşturmak değil, suçluları Devlet tara
fından suçlariyle beraber önlemektir. Devlet 
idaresinde suç, hangi yıkıcı uçtan gelirse gel
sin suçtur, mahiyeti aynıdır ve ancak Devlet 
kuvvetleri tarafından önlenir. Bu bakımdan 
Taksim olaylarını, aşın uçların birbirini te'dib 
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etmek için giriştiği ilk ciddi teşebbüs olarak 
kaydetmek isterim. 

Bu hâdiseler ilk kıpırdanmaya başladığı va
kit Millî Güven Partisi Hükümeti ikaz etmiş; 
fakat tedbir beklediği yerden gereksiz ve yersiz 
nasihat almıştır. 

Başbakanın sözlerine bakalım: «Bu hare
ketler olacaktır, müsamaha ile görün, beni şid
dete mi itiyorsunuz, her demokraside biraz da 
anarşi vardır.» gibi ciddiyette yeri olmıyan lâf
lar ve anlayış, durumu bugünlere kadar getir
miş bulunmaktadır. 

Bir - İM gün evvel Başbakanlık Bütçesinin 
tenkidlerine cevap veren Sayın Devlet Bakanını 
üzüntü ile dinledim. Yıkıcı olaylardan şikâyet 
eden arkadaşlara, «Hükümet ne yapabilir? Hü
kümet bir şey yapamaz.» gibi cevaplar verdi. Bu 
davranışı sorumlulukla bağdaştırmak mümkün 
değildir. Evvelâ şunu belirtmek isterim ki, Hü
kümetler iş yapmak için, âmme hizmeti görmek 
için işbaşındadırlar. Eğer bu görevleri yerine 
getirmeye muktedir değillerse yine de bir şey 
yaparlar, o da çekilip gitmektir. 

Bir hususu daha burada zikretmek isterim. 
özerk müesseselerin, istiklâl ve muhtariyeti

ni Hükümete karşı basan ile koruduklarını mem
nuniyetle görüyoruz. Yalnız, bu görevin aynı 
cesaret ve dikkatle baskı gruplarına ve yıkıcı 
tedhiş hareketlerine karşı da şiddetle ifası, 
özerklik sorumluluğunun tabiî bir sonucu oldu
ğunu hatırlatmayı faydalı buluruz. 

İlim haysiyetini ve okuma hürriyetini yok 
eden şiddet hareketlerine yüksek öğrenim kuru
luşları bünyesinde mâni olmak, bu müessese so
rumlularının ve Hükümet görevlilerinin baş va
zifesi olduğunu kendilerine hatırlatmak isterim. 
Üzülerek ifade etmek isterim ki, bu kurumlar
da yalnız öğrenim hürriyeti değil can ve mal 
güvenliği de açıkça ihlâl edilmektedir. Bu çatı
lar altında Engizisyon devirlerimde bile görül
memiş iptidai intikam usulleri ve işkenceler uy-
gulanagelmlektedir. 

üniversitedeki boykotların, talebe (hakları, 
üniversite reformu sınırlarını aşikâr ibir şekilde 
aşarak ideolojik eyleme dönüştüğünü görmemek 
mümkün değildir. Her boykotta mucip sebebo-
laralk ortaya sürülen tema, bugünkü Anayasa 
rejimini yıkmak için eylemdir. Bugünkü mües
seselerin ortadan kaldırılması için yapılması lâ-

zımgelen, bu şiddet hareketlerini kendileri için 
zaruri bir vazife görmektedirler. Üniversiteler, 
öğrenim kadrolariyle değil, yıkıcı unsurların 
tehditleriyle hür üniversite olmaktan çıkarılıp 
doktriner temayülü, mahdut anlayışlı kuruluş
lar haline getirilmek isteniyor. 

Yıkıcı uçların birinin hâkimiyet kurduğu bir 
üniversite kapısından başka kanaate sahip bir 
öğrencinin girmesi ve derslere devamı mümkün 
değildir. Bu hal, sorumlulara aşikâr olarak du
yurulduğu halde ne üniversite sorumluları, ne 
de hükümet görevlileri hakkı selb edlilem öğren
cilerin hakkını koruyamamaktadırlar. 

Hâdiselere 'şöyle bir )göz gezdirirselk gördü
ğümüz şey, yüksek öğretim müeseselerinde boy
kot ve işgaller, dinamitli, bombalı ve silâhlı vu
ruşmalar; fabrikalarda işgal ve tahripler, bir
takım mihrakların tahrikleriyle yaratılan rejim 
aleyhtarı işçi yürüyüşü,,tahripler, zabıtaya kar
şı ve ordu mensuplarına karşı tecavüzler, sokak
ta siyasi amaçlı banka soyguncuları, tehditler, 
iadam kaldırmalar, patlamalarla en kıymetli 
uzuvlarını kaybeden masum çocuklar... İşte or
tada olan bu. 

İBu (hâdiselerden bâzıları belki başka memle
ketlerde de oluyor. Fakat, derhal önleyici çare
ler bulunuyor. Mütecaviz ceza görüyor, tahribi 
yapanlara verdikleri zarar ödetiliyor, hâdiseler 
son buluyor. Bu memleketlerde sormulu bakan
lar, bizde olduğu gibi «hükümet bir şey yapa
maz» diye el oğuşturup tazallüm etmiyorlar; 
hâdiseler karşısında gayet ciddî bir şekilde ön
leyici tedbirler alıyorlar. 'Fransa ve Aimanya'-
daki talebe olaylarında dâhiliye bakanlarının, 
başbakanlarının millet hakları ve millet emni
yeti, huzuru ve asayişi için davranışlarının bi
zim hükümetimize misal olması lâzımdır. 

İBAŞİKAN — iSayın hatip iki dakikanız kaldı. 
ÜYE. G. P. GRUPU ADINA ORHAN ÖZTRAK 

(Devamla) — ikinci hakkımı kullanayım efen-' 
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
M. G. P. GRUPU ADINA ORHAN ÖZTRAK 

(Devamla) <— Bizde yüksek öğrenim talebesi 
arasındaki ölüm vakalarının birçok failleri bu
güne kadar, esefle söyliyeyim ki, bulunamamış
tır. Kuseyri hâdisesinde failler meydanla çıktı 
dendi; ama failler hâlâ ortada yoktur. Siyasi 
mahiyeteki banka soygunlarının faillerini tesbit 
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ettik dediler, bir tanesi bugüne kadar yakalana
mamıştır. Garip bir takip sistemi sokakta alay 
mevzuu haline gelmiştir. İNe garip tesadüftür ki, 
boyuna teşvik yapılıyor, suçlular tesbit ediliyor, 
fakat bir 1ürlü yakalanamıyor. Bu, her halde 
yeni bir mazeret savma metodu olsa gerektir. 

üç - dört gün evvel iki masum yavru patla
yıcı madde ile ağır yaralanıyor, efkârı umumi-
yede ahvali âdiye olarak telâkki ediliyor. Acı 
bir durumdur. 'Sırası gelmişken hemen söyliye-
yim ki, Millî Güven Partisi bu iki yavrunun en 
modern şekilde tedavileri ve kaybettikleri uzuv
larının en modern bir protezle telâfisi yoluna 
gidilmesi için Sağlık Balkanını vazifeye çağır
maktadır. Gerekirse bu konuda bir kanun tasa
rısını da sunmayı insanlık adına uygun bulmak
tayız, 

<YAŞAR AK AL (Samsun) — O zaman her-
gün bir kanun tasarısı vermek lâzımdır. 

M. G. P. GRUPU ADINA ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Memlekette asayişsizlikler böyle 
devam ederse kavanini hususiye ile meseleleri 
idare etmek tabiî hale gelecektir. 

Daha dün, Hacettepe Üniversitesi yurdunda 
büyük olaylar oluyor, bombalar patlıyor, silâh
lar atılıyor, yaralılar var, yangın çıkıyor, gaze
teciler dövülüyor, televizyoncular hırpalanıyor 
ve Türkiye aşağı - yukarı bu hâdiseleri normal 
karşılamaya başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'deki büyük 
şehirler, Ankara, İstanbul; (Saygon değildir. Bu 
hâdiselerin ucu kötüye gider. Bu hâdiseler, Tür
kiye'yi bugün vahdet kurduğu Türk camiasın
dan bölerek karanlık bir istikbale sevk eder. 
O bakımdan bu hâdiseleri ciddiyetle önlemek 
lâzımdır. 

!Bu arada hemen şunu ifade edeyim ki, em
niyet gücünün itibarını korumak, milletçe he
pimizin vazifesi olduğu gibi, bu kuvveti kul
lananların, bilhassa toplum zabıtası konusunda 
ıbu görevlilere vazife verirken, bunları kanun 
dışı hareketleri önlemeyi vazifeli kıldıkları za
man kanun dışına çıkmamalarının teminini dik
katle izlemelerini rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de emniyet 
kuvvetleri itibarlı olmaya mecburdur. Çünkü, 
dünyanın her yerinde yıkıcı hareketler evvelâ 
emniyet kuvvetlerini itibarsız kılar, ondan son
ra da memlekette karışıklıklar birbirlerini taki-

bederler. Bunun için evvelâ emniyet kuvvetleri, 
kendi hiyerarşik sistemi içinle itibarlarını koru
maya mecburdurlar. Bu itibar korunması da 
adaletli, bilgili ve tarafsız hareketle sağlanacak 
tasarrufla mümkün olacağına kaani bulunuyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'mizin bu
günkü hali hepinizin fpzü önündedir. Büyük 
Meclisin gözü önünde cereyan eden ıbu hâdiseler 
karşısında bütün arkadaşlarımızın elem duyma
ması ve tedbir aramaması gibi bir şey bahis ko
nusu olamaz. Herkes tedbir peşindedir; ama 
en büyük tedbir olarak, hiç olmazsa bugün elde 
bulunan kanunları, yürütebilmiş olmanın so
rumluluğunu duyan bir Hükümet bulmak lâzım> 
lir. Bunları bulamadıktan sonra istediğiniz ka
dar emniyet kuvvetlerinin fertlerine teveccüh 
edin, onlara bel bağlayın, onlardan bir şey bek-
liyemezsiniz. Onun için sorumlulardan rica edi
yorum; Türkiye'de rejime iletilen tecavüzler o 
kadar ileri götürülmüştür ki, rejimin bütün mü
esseseleri çürütülmek istenmektedir. Büyük Mil
let Meclisi, burjuva meclisi, çıkarcıllar meclisi 
olarak adlandırılmaktadır. Türk ordusu burju
valaşmış ordu, istihlâkçı kuvvet olarak vasıflan-
dınlmaktadır. 

Bütün bunların sonu bir noktaya gelir arka
daşlar; demokratik rejim en başından kemirilir-
se bunun tabanı kalmaz. Bu tabanın esaslı bir 
şekilde yerleştirilmesi için bir yandan bugün el
de bulunan ciddî müeyyideleri tahrik ederken 
diğer yandan da iktisadi, sosyal tedbirler almak 
lâzımdır. 

Unutmamak lâzımdır ki, faşizm de, komü
nizm de kaynaklarını ümitsizlik, sefalet ve ge
rilik bataklıklarında bulur. 

Bütün bunları önliyecek tedbirin Yüce Mec
liste alınmasını temenni ederek hepinize saygı
lar sunarım. Teşekkürler ederim efendim. (M. G. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi adı
na Sayın Turhan Özgüner, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN ÖZGÜ
NER (îçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

İçişleri Bakanlığının 1971 yılı Bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz 
almış bulunuyorum, hepinizi saygılarla selâmla
rım. 
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Sayın arkadaşlarım; 1971 yılı Bütçesinin 
ağırlığı, (bu defa yine içişleri Bakanlığı Bütçesi 
olarak gözümüze çarpmaktadır. Zira, geçen yıl
lardan giderek çoğalan ve giderek yoğunlaşan 
ortam, artık bugün ismini ne şekilde koymama
ya çalışıp, tos kondurmamaya gayret edersek 
edelim, anarşik hir ortam olmuştur arkadaşla
rım. 

Türkiye'de 'sokak ortasında öğrenciler birbi
rini rahatlıkla öldürmekte, talebe yurtları basıl
makta, giderek bankalar soyulmakta ve nihayet-
adam kaçırma hevesleri ele artık düzeye çıkmış 
(bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım, hu ortamın adını ne şekilde 
koyarsanız, koyunuz, ancak bunun şüpbepiz yü
rekler. burkucu, yarınlara ümitle bakabilecek 
hir ortam olmadığında hepimiz ittifak ettiğimiz 
kanaatindeyim. Hangi partiden olursak olalım, 
hangi partinin yanında olursak olalım, hir İçiş
leri yönetiminden her halde açık değilse, ama 
yürekten şikâyetçi olmıyan içimizde hir tek kişi 
olduğunu tahmin edemiyoruz, arkadaşlar. 

Bu iktidar, özellikle İçişleri 'Bakanlığı yöne
timinde bu olayların üstesinden gelemez duruma 
gelmiştir. Bunları kim söylüyor? lehleri Bakan
lığının Bütçesi Bütçe Karma Komisyonunda gö
rüşülürken Komisyonun Başkanı Sayın bir Â. P. 
li üye söylüyor. Artık sokak hareketleri öylesi
ne güçlenmiştir ki, iktidarın gücünü asmıştır. 
Bunu ikrar ediyor. Aynı paralelde 'söylüyoruz. 
Aklın yolu birdir, arkadaşlarım. Türkiye'de 
anarşik ortam iktidarın gücünü aşmıştır, ama 
rejimin gücünü aşamaz, Ne yapmak lâzımdır? 
Rejimin gücünü aşamaz, bu iktidarın gücünü 
aşmıştır. Rejimin gücünü aşamıyacağma kaani 
hulunan, demokratik parlömanter rejimden ya
na olan bir muhalefetin sözcüsü olarak diyorum 
ki, hu iktidarın gücünü aşmıştır, ama hu sokak 
hareketi, hu güçlenen hareket hiçbir zaman re
jimin gücünü aşamıyacak ve elbette mağlufeola-
cak'tır. (C. H, P. sıralarından alkışlar) 

Sokağa dökülmüş öğrencilerden tulsünüz, fa
ili meçhul kalmış bir seri cinayetlere ve hu defa 
başlıyan banka soygunlarına kadar dizi dizi asa
yişsizlikler örneği, can ve mal emniyetsizliği bu
gün Türk İçişleri yönetiminin faik ve mümıyyia 
vasfı olmuştur, ayırıcı vasfı olmuştur, arkadaş
larım. 

Ne olmaktadır bugün Türkiye'de? Bugün 
Türkiye'de öğrenciler rahatlıkla yurt basmak-
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tadır. Bugün Türkiye'de hu olaylar cereyan 
_ ederken öğrencilerin hu hareketlerine zaman 
zaman kendinden yana olduğunu zannederek hir 
iktidar tarafsız kalmakta veya taraf tutmakta
dır ve hu iktidar hu öğrenci olayları olduktan 
sonra değerlendimeye gidebilmektedir. 

1 Arkadaşlarım, misallerini verdiğimiz zaman 
bmdari:ı hayalî değil, 'günümüzün meseleleri ol
duğu, meydana çıkacaktır. 

Ne olmaktadır Türkiye'de? Arkadaşlarım, 
öğrenci yurtlarının toplu bulunduğu Ankara'
nın merkezinde Alım st! er caddesinde her gün 
tabancalar patlatılmakta, hu yurtların ortasın-
da k a r n r ' i -r b^k'",İtilmiş, kiraya verilememek-
trdır ve ha y ı l k ı n bulunduğu çevrede, yani 

•i Anknvavir merkrzı olan bu yerde şehrin sakin-
! k J her rce~ rahatsız olduğu için, can ve mal 
jj c \r\ v:vı 11"1" sadığı için o semti hoşaltmakta-
ş d1 "'V T ' Aıimra'ia olmaktadır; Ankara Tür-

| jv^ ' y ' ı un, banka soygunları Ankara'da 
\ o1^ V-HIT . kvJii'de, Van'da değil. Öylesine 
j v ; </"«î« ı r --1- n'jjn güpegündüz banka soyarım» 
) v~ ovv ">e ki, «Bm. Ankara'da bir insanı kacı-
! r r v î r -I" i Yakınının evinin önüne bırakı-
1 r1 n» diV<- ->fk Irad0 <- Devlet otoritesini hiçe saya-

^,v r ,> -̂r,ri-.v on elendiğini ilan ve ıspet etmeye 
i rıi,r.o^ * a , î r-okfts bugünkü iktidarın yarattığı 
j „ | o » ^ı-i"' vT.'pttıf'i eserdir, arkadaşlar. 
| Hı^Vc^ı r'.-'^ıi'î? Şikâyetçiyiz.. Ama, hu 
j ç, ı / . „ 1r ronımda yarın, bugünden daha iyi 
I r>n ''Cip g:docQ"ımıze emin misiniz, Sayın İçişleri 

lîr^ %,>n Ja'-n ycğunlaşmaktadır ve 'sizin hlk-
i - 1 ^ y"«"vd •> -c» nedir diye sormak gerekir. (O. 
j II ""' sra1 'rd"M «bravo» sesleri) Nedir hik-
1 met-, v^cadunız? Bir iktidarsınız siz, ama dün, 
j bugünden daha mı iyiydi? Daha iyiydi, ama hu-
! gün daha kötü, yarın daha kötü olacaktır. Her 
î geçen gün daha yoğunlaşan iç bunalım, anarşist 
I ortam sizin mevcudiyetinizin eseridir. (C. H. P. 
i 'Sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
i Türkiye'de komanda tallimleri yapılır 'zaman 
\ zaman, susarsınız. Resmi geçit yaparlar, bir bü-
j yük gösteriş içinde geçerler. Türkiye'de hir 
j Dav - Genç çıkar, Türkiye'de bu aşırı sol mili-
I tanları kıyasıya, komanda diyerek kanat gerdi

ğinize karşı gelir ve Ankara'nın ortası bir savaş 
I meydanına döner. Yarınımızdan, hakikaten, 
İ Türkiye olarak emin misiniz siz? 
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Arkadaşlarım, Türkiye'de 1981 Anayasası
nın getirdiği hir 'siyasal eylemler sınırı vardır. 
Bu sınırlar zorlanmış değil, hu sınırEar aşılmış
tır; ama aşılmışsa hunun müsebbibi, 1968 yılı
nın Temmuz ayından hu yana hâsı öğrenci olay
larını ve siyasal sokak olaylarını kanadı altına 
almış olan bugünkü iktidardır. Olayilar 1988 
Temmuz ayında başlamıştır. 

ABDÜLEABİR ÖZMSN (Mardin) — Olay
lar, 1985 te başladı. 

, TURHAN GZCHJNER (Deva ula) — 1985 te 
devraldınız iktidarı, ama 1.988 de bilhassa yo
ğunlaştı. Sus da dinle, senin de vicdanına hita-
bediyorum. 

Bu arkadaşmış; dâihil, sormak gerekir; faili 
meçhul cinayetlerin devam edegeldiği, banka 
soygunlarının devam edegeldiği, kaçırma heves
lerinin de başladığı Türkiye'de olaylar olur fa
ili bulunmaz, cinayetler olur faili bulunmaz, 
bankalar soyulur failli bulunmaz, adam kaldırı
lır faili, bulunmaz. 

Peki, sualim var Sayın İçişleri Bakanından. 
Hükümet hiç olmasaydı, Türkiye'de bundan da
ha kötü bir ortam olur muydu? 

Hükümet olmasa bundan daha kötü bir or
tam düşünemezdiniz. Hikmeti vücudunuz nedir? 
Sadece sıkışınca «muhalefet olarak bize payan
da ottunuz» dersiniz. Yok, arkadaşlarım. Bilirsi
niz ki, demokratik parlömanter rejime her defa
sında gerek iktidarda iken, gerek muhalefette 
iken sahip çıkan C. H. P., elbette demokratik, 
parlömanter rejime sahip çıkacaktır, ama bu de
mokratik parlömanter rejimi bugün âkiıb^ti 
meçhul uçurumlara götüren bu iktidara sahip 
çıkmıyacak, payanda olmayacaktır. (C. H. P. sı
ralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Bu 
olaylar ne zaman badadı? 

TURHAN ÖZG-ÜNER (Devamla) — «Bu 
olaylar ne zaman başlamıştır» 'buyurur arkada
şım. Evet, iktidarınız 1965 yılrada başladı, ama 
kurulu bir düzeni bütün gayretinize rağmen bir
den bire bozmaya muvaffak olamadınız, ama 
zaman geldi ve 1968 yılının Temmuz ayında siz 
artık öğrencilerin birbirini kıyasıya kırdığı, si
lâhlandığı bir ortam yarattınız. 

Şimdi, liste elimizde, 1988 yılının Temmuz 
ayından başlayıp devam edegelen olayların 
isimleri ve failleri var, ancak zamanı-
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mm verebildiği imkânlar içerisinde konuşaca
ğım, ondan sonra zaman kalırsa bunları da oku
yacağım. Sayın İçişleri Bakanı, bu faillerin hep
si bulundu der yahut bir kısmı bulundu der. 
Ona da cevap vereceğiz. Biz burada parti sözcü
leri olarak muayyen sınırlar içinde ve muayyen 
bir saatle konuşuruz, kendileri alabildiğine ko
nuşsun, ama cevap verecek, diğer 10 dakikalık 
konuşma hakkımızda elbette hakikatleri ortaya 
koyacağız, arkadaşlar. 

1935 seçimleriyle tek parti olarak iktidarı 
devralmış olan A. P. nm özellikle içişleri politi
kasına olumsuz yönetim hâkim olmuştur. Bu
günkü sonuç bunun eseridir. Bilhassa başkent 
Ankara'da, özellikle İstanbul'da öncelikle sola 
karşı aşırı bir sağ yaratmak hevesine kapılmış 
ve aşın sağ, aşın solu davet etmiştir. 

Arkadaşlarım, bir iktidar 'sağda olabilir, sol
da olabilir. Şüphesiz, aşırı solda, aşırı sağda ol
ması Anayasanın siyasal eylemler sınırı içinde 
mümkün değildir ve bir iktidarı da, özellikle 
A. P. iktidarını aşırı «olda görmemeye gayret 
ediyoruz. Ama çok yerde aşırı solun kanadı al
tında bulunduğunu gördüğümüz vakıa. Şimdi, 
bir iktidar sola karşı, bir sol muhalefete karşı 
aşın sağı beslerse, elbette birbirini davet eden 
bu uçlardan aşın sağ, aşırı solu bugünkü merte
besine getirir ve 'sokaklar böylesine kanşır. (A. 
P. sıralanndan gülüşmeler) 

Gülmeyin de çıkın burada konuşun. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ağlanacak 
hallerine gülüyorlar. 

TURHAN ÖZatJNER (Devamla) — Arka-
daşlaran, misal vereyim. 16 Şubat 1969, İstan
bul'da bir hareketin başlamasından birkaç ay 
sonra bu olaylar zincirinin bir halkası, Temmuz 
1988 de bir halkası.. İstanbul'ûa,, arkadaşlar, o 
tarihte bakınız Taksim Meydanında bir büyük 
katliam var; ama bu katliam, neyin devamıdır, 
neyin eseridir? Bir cihat ilân edilir, camilerde 
»toplantı yapılır ve hakikaten güçlü, gösterili 
yürüyüşler yapılır. Ancak, buna bir iktidar se
yirci kalır. Bunun neticesi ne olur? Katliam 
Taksim'de olup bitmez ve arkasından Işık Mi
marlık Okulunda aynı senaryo sahneye konur. 
Arkadaşlanm, Işık Mimarlık Okulunda dahi 
Taksim Meydanındaki seyirci poflisi görürüz ve 
Işık Mimarlık Okulunun önünde gene hir Dev
let polisinin önünde rahatlıkla öğrenciler vuru-
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lur. Bu, söyliyebileceğimiz değil, ama zamanın 
imkânında verebileceğimiz misaller. 

ISilâhlı öğrenci çatışmaları A. P. iktidarının 
1968 Temmuz ayı devresinde bilhassa düzeye 
çıkmıştır. Bu 2,5 yıllık bir iç bunalımı şöylece 
bir gözden geçirdiğimizde 1968 Temmuzunda 
başlıyan kanlı olayların bugünkü ulaştığı mer
hale şudur, arkadaşlarım : 

A. P. iktidarı zamanında 1968 Temmuz ayın
da bir tek öğrenci öldürülmüştür. 19109 yılında 
öldürülen öğrenci adedi yediye çıkmıştır. 1970 
yılında öldürülen öğrenci adedi ona çıkmıştır. 
1971 de bu öldürme olaylarının yambaşmda 
banka soygunları, adam kaldırmalar başlamış
tır. 

Arkadaşlarını, 1970 yılı içinde bu Yüce Mec
liste bu olaylara mâni olmanın tartışması yapı
lırken, 6136 sayılı Kanunun bâzı maddelerini 
değiştiren ve şiddet hükümleri getiren bir ta
sarının münakaşası esnasında da değindiğimiz 
gibi, bu ağır hükümlere rağmen temelde yatan 
sosyal ve ekonomik meselelere eğilımedikçe, bun
ları ciddiye almadıkça ve bunların üzerine bir 
iktidar olarak taraf tutma huyunuzdan vazgeç
medikten sonra bugünkü siyasi ortamda bu 
anarşik düzeye sureti katiyede çare bulamıya-
oaksınız, demiştik. -

0136 sayılı Kanunun getirdiği şiddet hüküm
lerine rağmen 1970 yılının Türk Milletine hedi
yesi, 6136 sayılı Kanunun getirdiği en ağır hü
kümlere rağmen, on tane ömrünün baharına ula
şamamış fidan gibi Türk gencinin cesedi olmuş
tur. Hediyeniz, bu. 1970 yılında getirdiğiniz şid
det denemelerinin neticesi bu. 

İDemek ki, yalnıa bu 6136 sayılı Kanun ile 
hükümleri ne kadar ağırlaştırmış olursanız olu
nuz, dediklerimiz çıktı, bu memlekette gene kan 
ığövdeyi götürdü, bu memlekette talebe gene 
birbirini vurdu, kırdı, gene yurtlar işgal edildi 
ve bunların üzerine 1971 yılında banka soygun
ları senaryo olarak yeni yeni sahneye konmak 
üzeredir. 

Arkadaşlarım, demek ki, bu, silâhlardan 
arındırmak için bir tedbir 'değil, silahlardan 
arındırmanın yolu, bu 6136 sayılı Kanunun mü
zakeresinde de belirttiğimiz gibi, evvel emirde 
can emniyetini, mal emniyetini Hükümet olarak 
getiriniz. Can ve mal emniyetini getirmedikten 
sonra, altı aylık cezayı bir seneye çıkaran hük^ 

mü, on seneye de çıkarsanız, canından, malın
dan ve yarınından emin olmıyan insanın cebin
deki silâhı bu kanun hükümleriyle alamazsınız. 
Alamadınız işte... 1970 yılının on tane fidan gibi 
gencinin cesedi bunu size ispat edemedi ise, bun
dan sonraki hâdiseler inşallah bizi teyideder de
recede daha vahîm olmasın istiyoruz. (C. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) 

Arkadaşlarım, temelde yatan meselelere in
mek zamanımızın imkân veremediği bir husus. 
Ancak, temelde yatan sosyal ve ekonomik mese
lelere eğilmedikten ve iktidar olarak, demin de
ğindiğim gibi, taraf tutar huyunuzdan vazgeç
medikten sonra bunlara mâni olamıyacaksmız 
ve bunun karşısına dikilen bir muhalefet olarak 
bize, «biz sandıktan çıktık» diyerek, ama bütün 
bunların neticesinde sandıktan çıksanız dahi 
milleti adetâ sandukaya yatırmak cüretini, ce
saretini bulamıyacaksınız arkadaşlarım. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu milletin yarının
dan emin olamadığı şu düzeyde, sokak ortasın
da anarşinin ayyuka çıktığı bir sırada, yurtlar
da öğrencilerin rahat içinde bulunamadıkları 
ve okullarına rahat gidemedikleri bir dönemde 
ve giderek yoğunlaşan banka soygunları ve bun
ların faillerinin bulunamadığı bir düzeyde, 
adam kayırıldığı, adam kaçırıldığı ve kaçırılan 
adamın emniyet kuvvetleri tarafından buluna-
mıyacağı belli, ama emniyet kuvvetleriyle, dev
let otoritesiyle alay edercesine kaçırılan bu 
adamın, kaçıranlar tarafından İçişleri Bakanı
nın evinin önüne bırakılmasından sonra ve dün.. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Yanlış, yanlış.. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ve dün 
Hacettepe yurdunun böylesine karıştığı ve dün 
bir bankanın, îş Bankası Cebeci şubesinin önün
de keza bomba patlatıldığı ve Türkiye'de Önem-
li kişilerin, büyük ilim adamlarının evlerinin 
önünde veya yakınlarında bomba patlatıldığı 
bir dönemde ve yine dün Gaziantep'in üç mü
him, yerinde büyük patlamalar olduğu bir dö
nemde siz hâlâ rahat rahat bir iktidarın ayakta 
durabilmesini hâlâ alkışlarla ve matematik oran
larla eyleme vurmak suretiyle temin edileceğini 
zannediyorsanız bu; ve batmakta olduğunu gör
mekte olduğunuz bir devlet gemisinin kaptanını 
kurtaralım derken, geminin batması ile kapta-
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nın da batacağını hesabedememek kadar büyük 
gaflet olur. 

Arkadaşlarım, bu devlet gemisi elbette bat-
mıyacaktır. Batmıyacaksa, rejime sahip çıkacak 
güçlerin Türkiye'de güçlü olduğundandır. Ama, 
(bu demek değildir ki, rejimi böylece sonu belir
siz uçurumlara, akıbetlere sürüklemek halinde, 
bu rejime samimî olarak sadık çıkan ve iktida
rında olsun, muhalefette olsun demokratik par
lömanter rejimden gayri başka bir alternatifi 
hiçbir şekil ve surette kabul etmemiş olan Cum
huriyet Halk Partisinin varlığı sayesinde ola
caktır. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

[BAŞKAN — Sayın hatip, iki dakikanız kal
dı efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, biz biliyor ve inanıyoruz ki, en kötü 
demokratik idare dahi, en iyi diktadan daha iyi
dir. Ancak, bu böyle teslim edildikten ve sap
tandıktan sonra, bugünkü iktidarın da bu belir
li ve Türk Milletinin demokratik parlömanter 
rejime olan büyük yakınlığını bilip, ya istismar 
yaihutta büyük sorumsuzluk veya beceriksizlik 
içinde hâlâ ayak diremesi ve özellikle A. P. ik
tidarının değil, özellikle A. P. kabinesinin de
ğil, ama başta Süleyman Demircl'in ve başta 
özelikle İçişleri Bakanının hâlâ ayak diremesi, 
hakikaten Türkiye'yi bugünden yarına sonu da
ha nice belirsiz akıbetlere götürme tehlikesini, 
kampananın açıkça çaldığı şu dönemde, göster
mektedir arkadaşlarım. 

Kıymetli arkadaşlarım, içişleri yetkilileri ve 
özellikle emniyet mensupları suçluları bulamaz. 
Bulamaz, ama önemli Ikişıilerdn evlerinin önün
deki patlayıcı maddeler, öylesine bulunamıya-
cak yerlere konulmuş olmasına rağmen, kolay
lıkla ıbulunur. Bunlar nasıl bulunur? Şeytanın 
dahi bulamayacağı bir yerdeki patlayıcı mad
deyi, emniyet mensupları ©Beriyle koymuş gibi 
çıkarır ve bunun karşısında, bunu bulan emni
yet kuvvetleri bir suçluyu bulamaz. 18 tene 
genç öldürüldü. Bir tanesinin faili mahkum 
oldu, diyor. Bir kere daha ööylensin, 10 daki
kalık ikinci konuşmamız içimde onun cevabım 
vereceğiz. Bir tanesi bulunmuş ve mahkûm 
edilmiş olsa, yine bizi teyideder. Emniyet kuv
vetleri bulur arkadaşlarım, bulur. Emniyet kuv
vetlerinin bu mahareti, bulunmaz patlayıcı 
maddeleri köşelerinden patlamadan çıkarıp | 

I bulmasiyle sabit olmuştur. Ama, buna rağmen 
anlaşaflımaz, daha ziyade anlaşılır da dilimiz 
varmaz if aide etmeye, bumun hakikaten mânan 
sı üzerinde şüphesiz gensoru açılacak kadar 
büyük itartışanayı gerektiren büyük bür soruttn-
lulukitur. Bunun cevabını elfbetite fetiyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın hatip, vaktiniz doldıu, 
lütfen toparlayınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar-
lıyayım efendim. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Süreyi biraz da
ha uzatın. Saçma saçana konuşmalarda süreyi 
uzatıyorsunuz da bunda neden uzatmıyorsunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Kıymetin 
li arkadaşlarını, demokratik Parlömanter reji
min devamı ve tehlikelerden armdınlması içini 
Devlet gemisini yönetemediği artık aşikâr olan 
Adalet Partisi iktidar ekibinin" kaptanlıktan 
çekilmesi ve rejime olan saygının en gerekli 
olanını yapması lâzımıdır. (A. P. sıralarından 
«Başüstüne, başüsltüne» sesleri) 

Zira, Süleyman Delmirel ve Kabinesi biza
tihi rejimin ta kendisi değildir. Rejimi tehli
keli maceraya sürükliyen bu ekibin .ayak dire
mesi ihalitnde, bundan en az kendileri zarar gö
recektir. Şüphesiz milletle beraber kendileri! de 
zarar görecektir. Parifci taassubuna fcapılmafc-
sızın Süleyman Demire! ve onun kabinesine 
değil, evvelemirde demokratik Parlömanter 
rejime sahip ıçıikmak yolunu açıkça tercih etti
ğimde takdirde, rejim selâmet limanına er - geç 
ulaşacak ve bundan, elbette ıSüleyman Denilire! 
Kabinesi ve içişleri Bakanı ıda yararlı olacak
tır. 

BAŞKAN — Zamanımız doldu sayın hatip. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar-
hyayıım sayml Başkan. 

Arkadaşlarım, sözlerimi bir kere 'daha, on 
dakikalık konuşima imkânını bilâhara kullan
mak üzere şöylece toparhyorunı. 

Türkiye Cumhuriyetinin bu döneminde Ada
let Partisi iktidarı, güçsüzlüğün, beceriksiz
liğin örneğini vermiştir; Adalet Partisi İkti
darı şiddet tedbirleriyle değil, kanunları tat
bik etmesiyle bugünkü anarşik ortamdan Türk 
Milletini kurtarır, Demokratik Parlömanter 
rejime ısahip güçler yananda bulunan C. H. P. 
den o zaman yardim görür. Yoksa, Desnokra-

I tik Parlömanter rejimi hangi âkibete götürdü-
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ğü artık çok açıJk bulunan bu gidişe Cumhuri
yet Halk Partisi dur diyecek ve bu rejimi bu 
tehlikelerden kurltarmak için Adalet Partisi
nin daiimıa karsıısında olacak ve bu günaha işti
rak eitımiyeoektir. Ancak, C. H. P. olarak ina
nıyoruz ki, sokaktaki bu giic> Parlömanıter re
jime karşı olan büyük güc ne kadar güçlü 
olursa olsun, deminki sözümü tekrar ediyo
rum; demokratik rejime olan büyük gücü hiç
bir zaman yıfcamıyacak ve demokratik rejini© 
olan saygıyı Türk Milleti bir kere daha Ada
let PantMnim bu gidişine dur demek suretiyle, 
özellikle C. H. P. paralelindo ve bir C. H. P. 
ımjulhalefleiti ile mâni olacaktır. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (G. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Tur
gut Toker, buyurunuz efendim. (A. P. sırala
rımdan alkışlar) 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) 
— Sayın Başkan, muhterem ımdlletvelkilleri; 

içişleri Bakanlığı, Devlet nıkamının koru
yucusu ve iç güvenliğin tesisiyle görevli bulun
ması dolayısiyle elbetteki siyasi parti grupları 
sözcüleri, kendi gruplarının hissiyatına da ter
cüman olmak suretiyle bu konu üzerinde, içiş
leri Bakanlığı Bütçesi üzerinde ayrı bir önem 
ve hassasiyetle duracaklardır. Bunu kabul edi
yoruz. İçişleri Bakanlığının bu hüviyeti elbette
ki Türkiye'de diğer bakanlıklardan çok ayrı 
bir özellik taşıması itibariyle de Devleti tem
sil eden, Hükümet temsil eden genel idarenin 
il ve ilçelerdeki genel sorumlusu idari merciin 
başı vali ve kaymakamların kendisine bağlı bu
lunması dolayısiyle de hâdiseleri tamamiyle ob
jektif görmek, tam bir kanun hâkimiyeti içinde 
hangi siyasi kuruluşlar, siyasi iktidarlar olur
sa olsun, fonksiyonunu ifa etmek durumunda
dır. içişleri Bakanlığının bu durumu kargısında 
burada konuşan siyasi parti gruplarının da ten-
Mdlerini aynı objektif öleli içinde yapmalarının 
gereğine de bu vesileyle işaret etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, ben mümkün olduğu 
kadar hâdiseleri sükûnetle tahlil etmeye gayret 
edeceğim. Yine mümkün olduğu kadar gerçekle
re dokunacağım. Her zaman akıl çizgisi içinde, 
çok değerli arkadaşlarımın sağduyularına hita-
betmek hevesi içinde olacağım. 

1 Muhterem milletvekilleri, her gün basının, 
bu kürsüsünden milletvekili arkadaşlarımın te-

I mas ettiği üzere, Türkiye'de bir süreden beri 
| muhtelif nitelikte çeşitli hâdiseler cereyan et-
I Elektedir. Bugünkü kollektif ve bir bakıma 

münferklolan hâdiselerin bir tarafı itibariyle 
aşırı uçların mücadelesi şeklinde görüldüğü aşi-
kârdır. Ancak, esas temelde yatan, bir tek gö
rüşün sultasını kabul ettirmek çabasıdır. Gö
rünüşüyle bir zorba halidir. Mesele ve hedef, 
ne Hükümet ne de iktidardır. Bunu gayet iyi 
teşhis etmekte büyük fayda vardır. Mesele dü
zen meselesidir. Hareketler, kamu düzenini yık
mayı hedef tutmuştur. Sol. geniş cephe strateji
si içinde bu hedef üzerinde gerilla taktikleri, 
ihtilâl metodlariyle çalışmaktadır. Yıkmak, her 

I ne şekilde olursa olsun, her ne pahasına olursa 
olsun yıkmak ve sonunda sadece bir şekilsizlik 
bırakmaktır. Devletin ve Cumhuriyetin temeli 
dinamitlenmek istenmektedir. Hiçbir müesseseyi 
ve kuruluğu kabul etmemektedirler. Gayet ta
biî bu arada Parlâmentoyu da... Meselâ bu ha
reketlerin öne illerinden, sol militanlardan, 
Dev - Genç üyelerinden birisinin şu beyanına ba
kınız : 

«Ulusumuzu temsil eden devrimci ve demok
ratik bir Parlâmentoyu özlüyoruz. Biz devrim
ci gendik olarak Amerikan uşaklarının, sa-
tmalman mebusların, halkımızın sırtından mil
yonlar vuranların at oynattığı Parlâmentoyu 
tanımıyoruz.» demektedirler. Gayret ettikleri, 
öncelikle halkı tedirgin etmek, bezdirmek, bu
gün ve yarın için ümitsiz bırakmaktır. Böylece 
demokratik hukuk düzeninin yaşayıp yaşıyamı-
cağı münakaşasını sağlamaktır. 

Türkiye'de hürriyetler hür ve demokratik 
rejimi devirmek için bir vasıta gibi kullanıl
mak istenmektedir. Bilindiği üsere, ilk peşrev 
hareketleri 1883 yılında boykot ve işgallerle 
başlamıştır. Boykot ve işgal, zincirin ilk halka
larıdır, ilk denemelerdir. Mâkul ve masum gibi 

] görünen isteklerle ortaya çıkılmıştır. Maksat, 
sevimli ve masum görünmek, iki kütle meydana 
getirebilmek, kütleyi ievye gibi kullanmak, o 
kütleye muhtelif vazifeler vermek, kütleyi mu-

I ayyen heyecan seviyesine ulaştırmak, kamu gü-
| cünü, Devlet güvenlik kuvvetlerini kütle üze

rine çekmek, gelen güvenlik kuvvetlerine taş 
ve sopa ile saldırmak, tecavüzde bulunmak, on-

I lan itibarsız ve güçsüz göstermek; diğer taraf -
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tan güvenlik kuvvetleriyle mücadele edilebilir 
bilincini uyandırmak ve yerleştirmektir. Boy
kot, işgal, masum hareketlermiş gibi kabul edil
miştir ve maalesef Yüce Mecliste boykot vs iş
galler dolayısiyle neşredilen bildirilerin altla
rına rahatlıkla imza atabileceklerini söyliyen-
ler, bu kürsüde ifadede bulunanlar çıkmıştır. 
Üniversite gençliği, - kendi ifadelerine göre sol 
militanlar - boykot, ve işgal, yürüyüş, miting 
yapmıştır; köylü, işçi, öğretmen de düzene kar
şı boykotla, işgalle, yürüyüşle, mitingle diren
miştir. Adalet Partisi iktidarı, Adalet Partisi 
Hükümeti, Adalet Partisi Hükümet yetkilileri 
defaatle ilk tehlikeyi belirtmişler ve bundan 
sonra cereyan edecek, bugüne kadar gelecek 
olan hâdiselerin ilk mebdeini boykot ve işgalle
rin teşkil ettiği hususunda ısrarla durmuşlar; 
ama o gün bu husus maalesef kabul edilmemiş
tir. 

Bu hareketler esasında yalnız Türkiye'de 
olmamıştır; Almanya'da, Fransa'da, italya'da, 
Belçika'da, Holânda'da., Amerika'da, Portekiz'
de ve İspanya'da da 1988 yılında aynen büyük 
bir benzerlik içinde cereyan etmiştir. Bu da 
tarafımızdan ifade edildiği zaman, «Ne alâkası 
var?» denmiştir, «Türkiye'deki hâdiseleri kü
çültmeyiniz» diye ifadelerde, ithamlarda bulu
nulmuştur. Bunu, yine sol militanların, 
Dev - Genç üyelerinin dilinden dinliyelim: 

«Bugün Avrupa'da ve Türkiye'de büyük 
çapta gençlik hareketlerinin 1968 yazında pat
laması bir tesadüf eseri değildir. 1968 ilkbaha
rı, -Amerikan emperyalizminin, Güney Vietnam 
Millî Kurtuluş Cephesi tarafından yenilgiye uğ-
ratılmaya başladığı bir dönemdir. 1968 ilkbaha- • 
n ve yazında Amerikan emperyalizminin boz
gun aşamasına girmesi ve genel bir bunalım 
geçirmesi, onun dünyadaki bütün dayanakları
nı sarsmış ve dünyada devrimci bir dalganın 
kabarması sonucunu sağlamıştır.» demektedir
ler. 

Değerli milletvekilleri; bugünkü hareketler 
üniversite sınırlarını aşmıştır. Dışarıdan irtibat
lı ve bir tek beyin ve mihrak tarafından idare 
edildiği zehap ve kanaatini katî bir şekilde 
uyandırmaktadır. Ancak, dün üniversite bu ha
reketlere vasıtalık yapmıştır. Hareketler bugün 
de üniversite ile irtibatlıdır. Nitekim, yine 
Dev - Genç üyelerinde, yine sol militanlardan 
birinin ifadesi sudur: 
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«Bütün üniversiteler siyasal merkezler ha
line gelmiş ve o devrin devrimci üsleri görevi
ni görmektedir.» demektedirler. 

Hâdiseleri tahlil ettiğimiz takdirde, üç cep
hesi vardır: 

Asayişe müessir olaylar olması; ilk görü
nüşü itibariyle adli suç niteliğinde, adli zabı
tayı ilgilendiren hâdiseler olması; ama şu bir 
gerçek ki, en büyük niteliği; siyasi hüviyette 
bulunmalarıdır. 

Değerli arkadaşlarım; bizim kanaatimizce 
hâdiselerin nedenleri nedir? 

Türkiye'de bir süre tek parti sistemine da
yalı bir Devlet otoritesi hüküm sürmüştür. O 
günkü şartlara, bugüne nazaran 1/3 nüfus mik
tarına rağmen, güvenlik bu otorite ile temin 
edilmeye çalışılmıştır. Kanun boşlukları bu oto-
rits ile doldurulmuştur. 

Bugün, düne nazaran şartlar ook değişiktir. 
Bir 27 Mayıs hareketi olmuştur. Şu gerçeği ka
bul etmek lâzım ki, hareket icraya karşı olmuş
tur. Devlet gücü polis sindirilmiştir, otorite ve 
itibardan yoksun bırakılmıştır. Yeni Anayasa, 
Anayasanın meriyetine kadar alışılmış Devlet 
anlayışından farklı bir biçim getirmiştir. Nü
fus 35 milyona varmıştır. Kasaba ve bilhassa 
şehirlere doğru yoğun bir nüfus akımı vardır. 
Endüstrileşme topluma yeni bir şekil vermekte
dir. Şehirleşme hızı yükselmektedir. Fertler 
arasındaki bir kısım bağlar kopmaktadır. Dün 
düşünülıriasi dahi caiz olmıyan fikirler bugün 
Türkiye'de, her gün ve her vesile ile münakaşa 
edilebilmektedir. Yıllarca kaynıyan tencerenin 
kapağı birdenbire açılmıştır. Kanunsuz davra
nış ve hareketler olmuştur; maalesef bu hare
ketler şu çatının altında dahi teşvik görmüştür, 
tahrik olunmuştur, siyanet edilmiştir. Güvenlik 
kuvvetlerine çeşitli yönlerden saldırılar ve te-
cavuzl er vâki olmuştur. Yeni tür kollektif ve 
münferit hâdiseler, suçlar türemiştir. Gerilla 
taktiği tatbika konulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; siyasi parti grupu 
sözcülerinin, üzerinde durduğu kanun hâkimi
yeti üzerinde ben de bir nebze tavakkuf etmek 
istemekteyim. 

Değerli milletvekilleri; demokratik rejim, 
bir inanç meselesidir. Rejimin kuralları vardır, 
kanunlar vardır. Kanunlar Parlâmentodan çı
kar. İnançlı insanlar, Parlâmentodan çıkan ka-



M. Meclisi B : 54 20 . 2 . 1971 O : 1 

nunlan savunurlar. Zemine zamana uymıyan, 
değişen şartlan karşılamıyan veya ihtiyaçlara 
cevap vermiyen kanunlar için değişiklik teklifi 
yapılabilir. Kanun hâkimiyetinden bahsolundu-
ğu zaman, genellikle Hükümetin tabi olması gi
bi garip bir düşünce ortaya atılır. Elbette Hü
kümetler kanunların uygulayıcısı olarak, ka
nunlara saygılı olacaklardır. Ancak, kanunlar 
sadece Hükümetlerin saygı duyacağı ve riayet
le mükellef olacağı hukuk kurallan değildir. 
Kanun hâkimiyeti düşüncesi, yasalara saygı ön
ce Parlâmentodan başlar. 

İçişleri güven, huzur, tüm kanunla
ra tüm vatandaşların ve her müessese
nin itibar, riayet ve itaati, içinde işlemesiyle 
mümkündür. Tüm müesseselerin vazife ve so
rumluluk içinde kanunlara saygısı şarttır. Eği
tim ve öğretim müesseselerinin de burada so
rumluluğuna işaret etmek istiyorum. Mâni, za
bıta da, öncelikle vatandaşta, hangi gruptan 
olursa olsun, meslek ve hüviyeti ne olursa ol
sun, kanuna saygı duygusu içinde olması ile 
mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım; öyle zaman olmuştur 
ki; bir tasarı, bir teklif Yüce Mecliste müzake
re edilip, muhalefet sözcülerinin dilinde grupla-
nnın tasvibine mazhar olduğu ve hattâ müspet 
oylariyle desteklendikleri halde, Cumhuriyet 
Senatosunda müzakeresi sırasında, gerek bu 
çatı altında ve bu çatı dışında, o kanun tasarı
sı muhalefetle karşılaşmış, çekiştirilmeye uğra
mıştır. Şimdi, böylesine bir kanunun tatbik im
kânını ve vatandaşın yasa saygısının alacağı 
biçimi, vannız düşününüz. 

Hak istemek için mercilere müracaat bir ya
na, her türlü merciin kapısı açık olduğu, keza 
kaza yollarının, icranın her tasarrufunun dene
timinin imkân dâhilinde bulunduğu, açık oldu
ğu yine bir yana, kanun dışı zorlama usul ha
line getirilmiş ve maalesef bu tip hareketler si-
yanet ve hattâ teşvik görmüştür. Toprak işgal
leri alenen teşvik edilmiştir. Tabiat kanunla-
riyle mücadelenin eseri olan medeni cemiyetler
de, bir geriye dönüşün ifadesi olarak doğa ka
nunlardan bahsedilmiştir. Kendi kongrelerinde 
dahi rakiplerini gençlere hırpalatmak, yuhalat
mak bir nevi marifet sayılmıştır. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Hadi canım sen
de. 

j H. TURGUT TOKER (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım; şimdi bir misalle arz etmek 

I istiyorum. 
Zabıta, vazifesi icabı her hanpi bir arama 

yapmaya teşebbüs eder. Bu vazife, kanundan 
veya kanuni mercilerin kararından doğar. Ka
nun saygısı içinde aranılan yerde kimsenin za-

I bıtaya karşı koymaması esastır. Yasaya saygı
nın icabıdır. Zabıta, vazifeye teşebbüs anında 
taşla, sopayla, demir çubukla karşılaşırsa, mu
kavemet görürse, üzerine ateş edilirse, çeşitli 
patlayıcı madde atılırsa, bu suç işleniyor ve iş
lenmeye devam ediliyor demektir. Bu durumda 
zabıtanın zor kullanması gerekir. Hem suç iş
lemesini önlemek için ve hem de arama görevi
ni ifa edebilmek için. Zor kullanmanın derecesi 
başlangıçtaki zabıtaya karşı mukavemetin ve 
tecavüzün şekil ve derecesine göre hafif veya 
ağır olur. 

Şimdi, normal bir arama imkânının ötesinde 
mukavemetle, tecavüzle karşılaşmış, kanun gü
cünü, güvenlik kuvvetini tek taraflı beyanlara 
istinaden sabahtan akşama «uçlarsanız, hattâ 
bu suçlamayı bu yüce kürsüye getirirseniz, in
saf ile sorarım: Bu zabıtadan nasıl vazife bek-
liy ©bilirsiniz? Emniyet ve asayişten nasıl şikâ-

I yetçi olmak mümkün olur ve Hükümet nasıl acz 
ile itham edilebilir? 

Polise hücum, genellikle polisin kamu gücü
nü kullanmasından, kamu düzenine bekçilik et
mesinden ileri gelmektedir. Polis, kanun görev
lisidir. Polis, vatandaşın huzuru ve güveninin 
bekçisidir. Resmî kıyafetiyle Devletin, Devlet 
otoritesinin görünüşüdür. Polis vazifesini bü
tün gücüyle, büyük bir fedakârlık ve feragat 
içinde yapmaktadır. Her an hayat tehlikesi 
içinde vatandaş ve cemiyet huzuru için hâdi
selerle karşı karşıyadır. Türk polisi, Türk güve
nini korur, Yüce Meclisin itimadına lâyıktır. 
Polise türlü vesilelerle çeşitli cenahlardan hü
cum, bu hüviyet ve niteliğinden ileri gelmekte
dir. Hücumlarda, şüphesiz ki, hücumlan yapan
ların bâzı çevrelere nedense hoş görünme dü
şüncesi de mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın hatip; iki dakikanız kal
dı efendim. 

H. TURGUT TOKER (Devamla) — Değer
li arkadaşlanm; bu arada bir noktaya temas et-

I mek istiyorum. 
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Sosyo - ekonomik tedbirler; sosyo - ekono
mik tedbirlerden bahsetmek kâfi değildir arka
daşlar. Hangi sosyo - ekonomik tedbirler?.. 
Bunların da açık ve seçik bir şekilde ortaya 
konmasında fayda vardır. Sosyo - ekonomik 
tedbirlere biz de «Hayır demeyiz. Ancak, bun
ları belirtmek ve sınırını koymak şartiyle ve 
yine ancak mer'i ve meşru yasalara saygı şar
tiyle. Her memleketin, hangi rejimde olursa ol
sun, kendi şartları içinde sosyo - ekonomik me
seleleri vardır. Yaşıyan bir oemiyetse, olmaya 
da devam edecektir. Yalnız şu hususu belirtme
li M; kalkınmanın eşiğinde olan memleketler
de sosyo - ekonomik meselelere bir öncelik sı
rası içinde tesbit ve imkânlarla dengeleme ko
lay bir şey değildir. Kalkınma çabası içinde 
olan bir memleket fertlerinin istekleri, genel
likle arzuları, bu istek ve arzuların gerçekleş
me imkânlarından çok daha süratle gelişir ve 
şiddetlenir. Bu hal bizde olduğu gibi, genellik
le istismara fevkalâde müsaittir ve yine bizde 
olduğu gibi, mazideki kusur, günah ve vebalin 
getirdiği dağ halinde yığın yığın meseleler 
karşısında bu istismar çok daha kolayca yapı
labilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bu konuda çeşitli ve
silelerle yapılan konuşmalara dikkat olunursa, 
sosyo - ekonomik meseleler bir nevi, suçlula
rın, mazereti, suçluların masumiyet gerekçesi 
gibi ortaya sürülmektedir. Bu konuya çok de
fa dokunuluyor ve âdeta hâdiseler olmalı ki, 
devam etmeli M, bir nevi kâhin edası içinde 
«İşte bizim dediklerimiz doğru çıktı. Bu tedbir
leri almadınız da ondan.» gibi. Bu bir zihni 
spekülâsyondur. O itibarla, bir vesileyle de 
söyledim; Türkiye'de evvelâ zihinlerde, akıl
larda asayişe ihtiyaç vardır. 

Adam diyor ki: «inönü mandacı» diyor ki: 
«Hükümet yıkılsın.», diyor İri: «Rejim devril
sin.» Genç adam eline dinamiti, tabancayı alı
yor vuruşuyoruz; biz diyoruz ki, bütün bunların 
sebebi sosyo - ekonomik sorunlar, bunları ma
zur görelim... 

Cumhuriyet tarihinde birçok hâdiseler ol
muştur. Bu hâdiselere biçimine göre isim koy
muşundur ve her türlü devlet gücü hâdiselerin 
üzerinde yürümüştür, binlerce hayat pahasına 
bastırılmıştır. Hangisinde, hangi sosyo - ekono
mik sebep aranmış ve hangisinde bu yolda ted

bir alınmıştır? Bilmiyorum. Bu sebeple, suyun 
üstüne şu sosyo - ekonomik meseleleri çıkara
lım. Meselâ, ben Hükümetten rica ediyorum, is
tirham ediyorum; şu tarım reformu kanunu bi
ran evvel Meclise gelsin. Gelmeli ki, herkesin 
perçemi gözünün üstüne düşmeli. 

4753 sayılı Kanun Türkiye'de uzun süre 
yürürlükte kalmıştır. Bu kanunun 17 nci ve 21 
nci maddesi pekâlâ büyük toprak sahiplerinin 
topraklarını kamulaştırmak ve muhtaç, az ve
ya hiç toprağı' olmıyana tevzi etmek imkânını 
vermekte idi. 

Ben şimdi bu kanun tatbiki süresince daha 
çok toprak reformunu ileri süren arkadaşları
ma soruyorum; ne miktar arazi kamulaştırıldı 
ve ne kadar çiftçiye dağıtıldı? Bunlar kolay 
şeyler değil arkadaşlar. 

Arkadaşlarım, bütün bu temas ettiğimiz 
noktalarla varmak istediğimiz netice şudur, 
Hâdiselerin esaslı hüviyeti, karakteri ve niteli
ği siyasidir. Bu itibarla evvelâ Türkiye'de 
meşru, Anayasa içi siyasi güçlerin bir akıl çiz
gisi içinde, vatanperverlik duyguları içinde 
elele vermeleri şarttır. Mesele, sadece bir polis 
vaikııası değildir. Mesele, Hükümet meselesü de
ğildir. Mesele doğrudan doğruya rejime kaste
dilmiş seri halinde hâdiselerdir. Bu itibarla, 
eğer bu rejimi benimsiyorsak, eğer hürriyetle
rin Türkiye'de yaşamasına gönül vermişsek ve 
eğer üzerimizde milletin vebalini ve milletin 
ümitlerini taşımanın sorumluluğu ve ciddiyeti 
içindeysek bu hâdiselerin üstesinden gelmenin 
gayreti içinde müşterek olmak şarttır. 

Birimizi suçlamanın faydası olmıyacafetır. 
Her suçlama bilerek veya bilmiyerek, istiyerek 
veya istemiyerek anarşik hâdiselere, hareket
lere daima prim verme imkânını hazırlıyacak-
tır. 

Bu duygular içinde hepinizi saygılarla se
lâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hakkı Gökçe. 
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; İçişleri Bakanlı
ğının baş görevi, elbette M, ülkenin iç güven
liğini ve asayişini sağlamak olacaktır. Ülkenin 
nizamının tesisini temin etmek ve bu mevkide 
bulunmak mecburiyetinde olan İçişleri Bakan
lığının yakın zamanlarda sayıp sıralamakla bit-
miyen hâdiselerinden bir kısmına değinmek ve 
eleştirmek istiyorum. 
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Bugün Türkiye 1de asayiş denilen kelimenin 
var olduğunu kabul edemiyorum. Her gün bir 
yenisi eklenen ve her sabah gazeteleri elinize 
aldığımız zaman, dağ başlarında soygun yapan, 
vurgun vurup adam öldüren eşkıyaların faali
yetlerini Türkiye'nin Hükümet merkezi Anka
ra'da görmek bir gelenek haline geldi. (A. P. 
sıralarından «sizin tâbirinizle masum gençlerin 
eseri o.» sesi. 

Masum veya gayrimâsum, bu kişilerin işle
dikleri hâdiselerin müsebbibini aramak istiyo
rum. arkadaşlar. Mesele onun masum veya gay
ri masum olduğu değil. Mesele bunu yaratan 
ların ve bunun varlığını görmüyenlerin buna 
çare arayamıyanlarm, gelecek günlerin tatsızlı
ğını düşünmelerinde görülmesi lâzım geliyor. 

Bütün bu olanlardan, daha vaJhîm olanı, Hü
kümetin bu durumlara seyirci kalışıdır. So
rumlu kimdir? Kim cevap verecektir bu hâdi
selere? Kim yeter diyecek bütün bunlara? Ci
nayetler serisine her gün bir yenisi yeniden 
katılıyor. Bu gidişle bunların sonuncu olduğu
nu iddia etmeye, söylemeye imkân yoktur. Bir 
vaiz çıkıyor, bir üniversite öğretim üyesine fa
hişe diyor. Onu görevinden alan kaymakam, 
baskılar neticesinde bu imamı yeniden görevi
ne iade etmek mecburiyetinde kalıyor. Nere
de kaldı Devletin otoritesi? Vatandaşın güveni 
nedir? Devletin resmi okullarında Atatürk'ün 
kitaplardaki resimlerinin gözleri oyuluyor. Ya
pılan ihbarlar neticesinde her hangi bir mua
meleye tevessül edip bir netice alınmadan hâ
disenin üstü örtülüyor, öylece kapanıyor. 

Atatürk'ün sözleri yazılı panolar yırtılıyor, 
parçalanıyor. Ayrı fikirler taşıyan bu kişilerin 
kimi, irtica için, kimi komünizm için çarpışıyor. 
Ülkede vâsıl olmak istedikleri netice ayni öl
çüde felâket fırtınaları yaratıyor. Çatışmalara 
tanık olanlar, suçluların yakalanmasından sonra 
savcıların kapısından kaçırılıyor. 

Öğrenciler rektörlüğü, dekanlığı basıyorlar. 
Bunlar artık tabiî hâle geldi. 

işçiler fabrikalarda boykot yapıyor. İşgale 
başlıyor ve ne acı gerçektir ki, Devletin emni
yet gücü olan polis dahi boykota kalkışıyor. 

Bugün Türkiyemiz bunalımların, skandalla-
rın ortam bulduğu bir ülke halini) almıştır. Aşırı 
akımların ülkemizde yarattığı hayat çok kötü bir 
mecraya ulaşmıştır. Aşın sağ ve aşırı solun 
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adamları meseleyi kardeş kavgasına götürmüş
lerdir. Hergün okullar basılmakta, rektörler, 
dekanlar dışan atılmakta, Devletin müessese
leri tahrip edilmekte, adam öldürülmektedir. Fi
kirleri ayrı olan insanlar, birbirini tutuklamak
ta, eziyetler, işkenceler yapılmaktadır. Zulüm
ler alabildiğine uygulanmaktadır. Oan ve mal 
emniyetinden bahsetmeye imkân yoktur. Artık 
Türkiyede okumak ve öğrenmek isteyenlerle 
buna karşı çıkanların mücadelesi vardır. Bu
gün hakikat olan şey şudur ki, ikinciler birin
cilere galebe çalmaktadır. 

Atatürk, Cumhuriyeti kurduğu zaman 14 mil
yon idik. Bunun % 90 ı okuma yazma bilmiyor
du. O zaman bu cahil kısmın adedi 12 milyon
du. Aradan 50 yıl geçti. Bugün Türkiye nüfu
sunun % 50 sinin okuma yazma bilmediği bi
lindiğine göre, demek ki bugün cahil miktarı 
18 milyonun üzerinde. Elli yıl evvel almış oldu
ğumuz emanet hâlâ geriye doğru işlemekte. 

Bu durum beceriksiz iktidarlar elinde neden 
dolayı imam - hatip okulları sistemi içerisine 
atıldığımızı, neden tarikatların fışkırdığını, ne
den demokratik düşeni sömürmek isteyenlerin 
vatandaşları aldattıkları ve millî birlik nedeni 
olan lâikliğin neden tepildiğini izah etmeye 
yeter. 

Söylemek istiyorum ki; Atatürk, Cumhuri
yeti kurdu. Ama, yarım yüz yıl sonra bu büyük 
kuruluş üzerinde güvenle oturamıyor. Bunu 
inkâr etmeye imkân yoktur. Ülkemizin asayiş 
düzeni başıbozukluk içerisinde devam etmek
tedir. Bu ülke Atatürk'ün ülkesidir, bu rejim 
Atatürk'ün rejimidir. 0,nun yarattığı inkılâp
lara zerrece gölge düşürmeye kimsenin gücü yet
meyecektir. Ama onu zedelemek istiyenler var
dır. 

Muliterem arkadaşlarım, asırlardır çok şey
ler kaybetmiş bir milletiz. Dün ve bugün rejim 
mücadelesi içinde medeni milletlerin çok evvel
den hallettikleri dâvaların başındayız. Yüce 
Atatürk'ün kurduğu bu rejim üzerinde tartış
malar. O'nun yaptığı devrimler üzerinde Yüce 
Meclis'in kürsülerinde dahi eleştirmeler yapıl
maktadır. Bunun acı örneklerini gördük burada. 

Sayın Bakan her zaman söyler; «Asgari 
müştereklerde birleşelim.» Sayın Bakana diyo
rum ki; bugün Türkiyede, Türkiye halklarından 
bahsedenlerin var olduğu bir gerçektir. Bu 
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gün Türkiyede teokratik nizamın kurulmasının 
özlemini duyanların var olduğu gerçektir. Her 
ikisinin varmak istediği nokta; her ikisinin öz
lemi faşist bir yönetimdir. 

Şu halde asgari müştereğimiz budur. Sayın 
Bakana söylemek istiyorum ki; asgari müşte
reklerde beraber olduğumuzu kabul ediyorum; 
ama bunun hal çaresini bulmak size düşüyor. 
îcra - i hükümet eden sizsiniz çünkü. Bunun 
hal çaresini bulmak, bunun nedenlerini araş
tırmak, neticeye vâsıl olmak sizin görevinizdir. 

Bugün her iki cephe silâhlandıklarını açık 
oturumlarda açık açık söylemekte ve silâhlarını 
bırakmayacaklarım bildirmektedirler. 

Bir zamanlar dört kıt'aya yayılmış bu büyük 
Milletin, Atatürk'ün Misak-ı Millî hudutları 
içerisinde bölünmek, parçalanmak istendiğini 
bizzat görüyoruz, müşahede ediyoruz. Ama biz 
burada gerçek olan şeyleri söylerken dahi, fik
ren birbirimize muhalif olduğumuz arkadaşları
mızın içerisinden bize lâf atmak istiyenlerin hâ
lâ mevcudiolduğunu görüyoruz. Ama söylemek 
istediklerimiz, söylemek istedikleridir. Başara
madıkları için, beceremedikleri için neticeye 
vâsıl olamadıkları için, lönliyemedikleri için bu
nun ıstırabını duyan ve bu ıstırabın felsefesini 
yapmak istiyen kimselere, sırf muhalif oldukla
rı için lâf atmaktan başka (hiç bir şey düşün
mezler. (A. P. sıralarından «tahrikten bahset» 
sesleri) 

Mesele bir tahrikten öteye varmıştır. Dün, 
boykot ile işgalin aynı şey olduğunu iddia edi
yorduk. Ama siz bunu ancak iki sene sonra an-
lıyaJbildiniz, Prim verdiğimizden bahsettiniz. 
Kim kime prim veriyor? Hâdiseler kanlı olaylar 
hâlini almış. Memleket fırtınalar esen bir diyar 
halini alnujL Memleketin üstünde karabulutlar 
hüküm sürfıyor. Ama siz hâlâ prim verildiğin
den, tahrik edildiğinden, teşvik edildiğinden 
bahsediyorsunuz. 

O halde ben size şunu söyliyeyim; dün olan 
hâdiseler. Dün, Devletin emniyet gücü bir yur
du aramak veya yurtta bulunan kişileri çıkar
mak istiyor. Etrafa yüzlerce, (binlerce kişi top
lanıyor. O halde bunları siz tahrik ettiniz, ge
tirdiniz. (A. P. sıralarından «ne münasebet» ses
leri) Mesele buna vâsıl oluyor. 

(BAŞKAN — Sayın Gökçe iki dakikanız kal
dı efendim. 

HAKKI 'GÖKÇE (Devamla) — Teşekkür ede
rim, bitireceğim. 

Demek istediğimi anlamak istemiyorsunuz. 
Ben diyorum ki, eğer biz onların tahrikçisi isek, 
dün siz tahrik ettiniz şu halde. Meseleleri mu
galâtaya boğmıyalım, gerçekleri görmeye çalışa
lım. 

Memleketin bugün içinde olduğu ahvali dü
şünelim. Ama gerçek olan şeyleri ifade ettiğimiz 
zaman lâf atmaktan başka hiç bir şey yapmıyor
sunuz. Gerçekleri görmeye ve bunun üzerine 
eğilmeye çalışalım. Bu ülke Atatürk'ün kurdu
ğu ülke, bu ülke bizim ülkemiz. Bunun parçalan
masından, bölünmesinden, yıkılmasından yarar
lanacak kişilerin 'Türkiye'de var olduğunu ka
bul etmiyorum. 

Türkiye'de bir avuç faşistin, bir avuç komü
nistin düşünüşlerinin neticesine vâsıl olmak is
tedikleri bir ortam var. Bunu önlemek için gay
retler sarf edelim. Biz bunu demek istiyoruz. 
Ama siz durmadan sataşıyorsunuz. Kendi hali
nize bırakıyorum. (Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — iSayın Cengidhan Yorulmaz, bu
yurun. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —Sa
yın Başkan, sayın üyeler; Değerli Gökçe arka
daşım biraz evvel buradan konuşmasını yapar
ken kıymetli Adalet Partili arkadaşlarımdan 
bâzılarının sataşmalarına değinerek, «Doğru 
yolu beraber bulalım» işaret buyurdular. Ben 
evvelâ şunu öğrenmek isterim : 

Ben, anamuhalefet partisine mensup bir mil
letvekiliyim ve kişisel görüşlerimi bugün dile 
getirmek için bu kürsüye geldim. Burada ben
den, şu ortam içerisinde, Türkiye'nin bu ortamı 
içerisinde Sayın içişleri Bakanı Haldun Mente-
teoğlu'nu methetmemi mi bekliyeceksiniz? 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — (Sizden öyle bir-
şey T>ekliyen yok zaten. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Buna imkân olmadığına g-öre, izin vereceksiniz, 
milletvekili görüşünü açıklıyacak. Dinliyeceksi-
niz. 'Sataşma şahsınıza vâki olursa muteber. Ama 
İçişleri Bakanı herhalde kendini savunmaya 
muktedir olduğu için siz tutuyorsunuz; izin ve
rin de cevapları kendisi versin. Onu rica ediyo
ruz. Konuşacağız, mesele yok. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Bu tavsi
yenize ne lüzum var? 

— 665 — 



M. Meclisi B : 54 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz; 'buyuru

nuz iSayın Yorulmaz. 
OENGİZHAN YORUIJMAZ (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım... (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Bu meclis 
vesayetiniz altında mıdır? 

OENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi hakkında görüşleri
mizi arz ederken, evvelâ birkaç idari yöndeki 
reformların ele alınmamasına değinerek, bugün
kü ortama konuşmalarınıı intikal ettireceğim. 

Biz geçen yıl konuştuk; Bütçe Karma Komis
yonunda meseleyi dile getirdik ve bâzı hâdise
leri önleyeceği düşüncesiyle idari yönden bir 
reforma gidilmesini, en azından valilerin de 
Yüksek Hâkimler Kurulu gibi, Yüksek idari 
Şûra veya Yüksek idareciler Kurulu mahiyetin
de bir teşekkül eliyle tâyinlerinin ve terfileri
nin yapılmasını önerdik. İSayın içişleri Bakanı 
buna iltifat buyurmadılar. işin garibi bizim bu 
konuşmamızdan sonra, Türkiye'de birtakım hâ
diseler cereyan etti : idareciler direnişe geçti
ler. idareciler toplandılar ve direniş için komi
te kurdular; İçişleri Bakanına başkaldırdılar. 
Bu bellidir. İşte bunu önlemenin yolu o idi, de
miştik. Tedbir almazsanız, bugün karsınıza ida
reciler çıkar ve böyle bildirilerle Millet Meclisi 
üyelerini uyarırlar, size tarizde bulunurlar. 
Eğer bu yolda devam ederseniz direnişimize de
vam edeceğiz, diye idare etmekte bulunduğu
muz idareciler sizin karşınıza çıkarlar. 

'Sayın Menteseoğlu'ndan sormak lâzımdır : 
Hangi İçişleri Bakanının zamanında, hangi İçiş
leri Bakanlığında böyle bir hâdise cereyan et
miştir? Şu halde, ya bu olayda tutumunuzda bir 
hata var; yahut ta mutlaka ve mutlaka becerik-
sdzsiniz. Bunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; iktidar özellikle genç
lik olaylarının arkasında kalmıştır. Mevcut bu
nalım bir patlama noktasına gelmiştir. Bu mem
leketi nereye götürüyorsunuz? öldürülen genç
ler kimin evlâtlarıdır? 'Gençler, bütün dünyada 
bir başka çağın adamı olma yolundadır; bu biz
de de böyledir. Gençlerimiz artık günün poli
tikasına mübadil olmak istiyor. Çoğu kez Ana
yasal haklarını savunuyor; devrimlerin gerçek
leşmesini istiyor. 

Yine bu gençlerin temiz niyetlerle giriştikle
ri eylemlere çengel atan sapık ideoloji sahiple-
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ri olduğunu görüyoruz. Masum çocuklar kışkır
tılıyor. Bunların ucu yurt dışı kaynaklara ka
dar varıyor. Bunların hepsi söylendi. Hem de 
kim tarafından? iktidar tarafından ve iktida
rın içişleri Balkanı tarafından söylendi. Peki, 
siz bunları biliyorsunuz diye sanki kehanette bu
lunuyorsunuz da, elinizde polisiniz, jandarma
nız ve gizli - açık teşkilâtınız var, neden bunca 
zamandır bu çiiban başlarını ortaya çıkarıp yok 
etme olanağını yaratamıyorsunuz? Bunun için 
meclisler olarak, hangi olumlu tedbiri istediniz 
de, hayır dedik? 

Eldeki istatistikler, 1969 da asayişe müessir 
fiillerin 996 olduğunu, 1070 yılında on aylığa 
iki aylıkta nisbeten eklendiğinde 1 275 e çıktı
ğını gösteriyor. Elimizdeki mevzuat bu tehlike
li gidişe dur diyecek yetkileri size vermiştir. Ni
çin tatbikatını etkili hale getirmiyorsunuz! 

Bu tutumun Türk Lügatmda yeri ve anlamı, 
tek kelime ile «beceriksizlik» tir. Ama gelin gö
rün, Sayın içişleri Bakanına bu kelimeyi anla-
tamazsmıZi 

Mao özlemi, Lenin hassasiyetini geride bı
rakmıştır. Çeşit çeşit örnekler fakültelerin du
varlarını süsler, iktidar daha ne yapılmasını 
bekliyor? işgal ile boykotlar tehlikenin ilk işa
reti idi ve ikisinin de tehlike yaratacağı zama
nında belirtilmişti. Bu aşırı sağ için de aynı, 
aşın sol için de aynıdır. Neden o günlerde ted
bir almadınız? Tabiî alamazdınız. Çünkü o gün
lerde aşırı sağı, aşırı solun alternatifi olarak 
düşündünüz ve birbirinin karşısına çıkarttınız : 
«istersek, 200 000 sivili bir anda silâhlandmabi-
liriz» vecizesini bu Milletin kara talihine tescil 
ettirdiniz. 

Ama bugün durum tamamen aleyhinize dön
dü. Zira yarattığınız aşırı sağ militanları, aya
ğınıza çelme takmaya başlamışlardır. Sizi çok 
gerilerde bıraktılar; arkasından yetişme olana
ğına sahip değilsiniz. 

M. PAHRi UÖRAISIZOĞLU (Uşak) — Bun
lara hep siz sebeboldunuz. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım; ben inanıyorum ki, bu 
memlekette aşırı sol tehlike olamaz. Çünkü, bu 
memleketin bünyesi komünizmi reddeder. Ama 
irtica böyle midir? İşte, açıkça Hilâfet şarkıları 
söyliyenlere ne yapabiliyorsunuz? Susmaya de
vam ederseniz daha yapamıyacağmjz neler gö
receksiniz. 
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Bunca genç öldürüldü. Aşın soldan ölenler 
oldu; aşırı sağdan da ölenler oldu ve zabıtadan 
da ölenler oldu. Hem de hükümet merkezinde 
anacaddeler üzerinde vurulanlar oldu. İşte ben 
ölen bu gençleri gördükçe, her defasında içiş
leri Bakanı Sayın Haldun Menteşeoğlu'nun bir 
kere daha öldüğüne işaret etmek istiyorum. 
Nerede bunların failleri, nerede bu caniler? Da
ha ne kadar ellerini kollarını sallıyarak toplu
mun içerisinde bu kanun kaçaklarına yer vere
ceksiniz? 

Cründüz göziyle Emek işbankası silâhlı soy
guncular tarafından soyulur; failler zabıta ile 
alay edercesine koşmaca oynarlar. Bu takip 
günlerinde bir tesadüf polis memurunun elleri 
kolları bu kanun kaçakları tarafından bağlanır. 
Küçükesat Ziraat Bankası şubesi silâhlı kişiler 
tarafından soyulur. Birgün Amerika'lı bir asker 
kaçırılır, «kaçıranlar silâhlıdır» denir, 16 saat 
sonra bırakılır. Kusura bakmayın ama, ben bu
rada bir hile seziyorum. 

Değerli arkadaşlarım; olaydan iki gün evvel 
Amerika Türkiye'yi uyarır : «Dikkat edin. Tür
kiye'de oturan benim vatandaşlarımın hayatları 
tehlikededir, kaçırılacaktır» der ve iki gün son
ra da girilmesi imkânsız olan tel örgülerinin 
içerisinden, silâhlı olması mutlak olan bir Ame
rikalı asker kaçırılır. Nasıl ben bu işten hile 
sezinmem ve nasıl bu kaçıranların kimler olabi
leceği yolunda bir şüpheye düşmem? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (O. Senatosu Muğla Üyesi) — Ne hilesi? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
iSonra da bakarsanız, bu kaçırılan kişi 15 saat 
sonra, devrin içişleri Bakanının kapısı önüne 
bırakılır. Ben nasıl bu işten hile sezinmem ve 
nasıl bu işten şüphe duymam? (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — Bunun as
lı yoktur. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — 100 000 lira 
da fidye almışlardır. 

[BAŞKAN — Zamanınız dolmuştur efendim, 
lütfen konuşmanızı toparlayınız, iSayın Yorul
maz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım; Amerika kendi kolonisini 
korumak için Türkiye'ye kendi gizli ajanlarını 
gönderdiğini resmen gazetelerde yazıldığı şe

kilde görüp, tesbit «diyoruz. Şimdi huzurlarınız
da Sayın, İçişleri Bakanından soruyorum : 

En, azından bu, Türk Milletinin, Türk Hükü
metinin ve Türik Devletinin itibarına indirilmiş 
bir şamar değil midir? Buna nasıl müsaade edi
yorsunuz? Amerikan Polisine buradaki Ameri
kalıları koruma ödevinin verilmesine nasıl mü
saade ediyorsunuz? Bunu da anlamak biraz 
müşküldür. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız iSayın Yo
rulmaz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

İSayın Bakan, sizin bir zabıtai manianız yok 
mudur? Mutlaka kişiler öldükten sonra mı siz 
hâdiseye elkoyarsınız? Ama, elkoyupta ne ya
parsınız? Fail mi buluyorsunuz? Bu da muhal 
bir şeydir. 

İSözün burasında şu tablo karşısında bir hu
sus aklıma geldi, izim verirseniz onu tekrar ede
ceğim : 

Hâdise ortada, beceriksiz bir içişleri Bakanı 
da ortada ve bu durum da artık dillerde naka
rat, şarkı olmuş; bir içişleri Bakanı için «bece
remiyor' deniyor. Burada ben bir kere daha 
Türk siyaset lügatında «istifa» denen şerefli 
bir ismin bulunduğunu tekrarlarsam hata mı 
ederim arkadaşlarım? 

(Sizlere saygılar sunar, teşekkür ederim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bir yeterlik önergesi 
gelmiştir. 

ORHAN BİRGİT (Anlkara) — Yeterliğin 
aleyhinde söz istiyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Grup adına 
söz istiyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yeterli
ğin aleyhinde söz istiyorum. 

İLHAMİ SANCAR (istanbul) — Yeterliğin 
aleyhinde söz istiyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, Bakandan sonra Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
İSayın Bakan, zatıâliniz konuşacak mısınız 

efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — Evet efen
dim. 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ba
kan konuşacak, ondan s'onra son söz verilecek, 
ondan sonra aleyhte konuşacakları tesibit ettim 
efendim. 

(Buyurunuz ISayın! IBakan. 
'HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yeterli

ğin aleyhinde konuşacağım efendim, 
'BAŞKAN — Daha önce söz istendi Sayın 

Tosyalı. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Grup adına 

söz istedim. 
'BAŞKAN ı— DaJha evvel söz istendi Sayın 

özg'üner.. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Nasıl olur 

efendim? Grup adına ben slöz istedim. 

{BAŞKAN — Grup adına geldi efendim, mü
saade buyurunuz buradalar. 

TURHAN ÖZİGÜNER (içel) — Kifayeti mü
zakereden evvel gelmiş olanlar mı onlar? Müsa
ade ederseniz usulü arzvedeyim. 

İBAŞKAN — Zamanı gelince usulü tartışırız 
efendim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. (0. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — ISayın Baş
kan usulsüzlük yapıyorsunuz. 

İBAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Bir 
usul mevzuu daha olmadı ki, oraya geldiğimiz 
zaman usulü müzakere yaparız. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, gruplar adlna kifayeti müzakerelerde ko
nuşmalar istendikçe yapılır ve yaptırılır. Ama, 
grup adına konuşmalar, kifayeti müzakerenin 
(bahsedildiği anda istenmiş ise Bakanlar sonra 
konuşur. 

(BAŞKAN — Beyefendi müsaade buyurun. 
•Sözün sırası geldiği zaman bunun tartışmasını 
yapacağız, eğer bir usuli hata var ise. Şu anda 
ISayın Bakan konuşacaktır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Yanlış tat
bik etmeyin diye söylüyorum. 

[BAŞKAN— Bütün bu tatbikatı zatıâliniz-
den mi öğreneceğiz Sayın özlgüner? 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞ-LU (Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) — 
iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

% . 2 . 197İ 0 : İ 

Arkadaşlarımın konuşmalarına teker teker 
cevap arz etmeden evvel memleketimize kon
mak istenen bir teşhisin gerçekle ne derecede 
ilişkisi olduğunu, huzurunuzda kısaca tahlil et
mek isterim,. 

Muhterem, arkadaşlarım; bütün dünyada 
kendisine mahsus bir devlet biçiminin fikrini 
benıimısiyen aşırı akımlar, felsefelerine uygun 
strateji içinde uygulanmaktadır. Bir dünya ih
tilâlini gaye edinmiş, Marksist ve Leninist 
ıstrateji de, dünyanın her yerimde organize ola
rak ve bir beyne bağlı olarak çeşitli eylemle
rin, çeşitli davranışların içimdedir ve Türkiye'
de de bunun tezahürleri görülmektedir. 

VEFA TANIR (Konya) — Farklı hukuk 
nizamları içinde aynı değil Sayın Bakan. 

H. AVNi KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Biraz dinlemesini öğrenin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ben zatıâlinizi dinledim 

- (beyefendi, müsaade buyurunuz ben de görüşe
yim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 
ıböyle bir cereyanın hedefinin mevcut ve mües
sese Devleti ve rejimi yıkma olduğunda da 
mutabakata varalım ve ayrıca Türkiye'mizde 
(bu aşın sol komünist akımın yanında, bir fa
şist akımın, bir teokratik devlet fikrine daya
nır akımın da, kendisine göre organize olma is
tidadında bulunduğunu teslbit edelim ve bütün 
bu aşın akımların bir maksatta toplandığını 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini devirerek, 
rengi ve muhtevası ne olursa olsun, bir diktayı 
getirmenin hevesi kastı ve azmi içinde olduğu
nu tesbit edelim ve bunda mutabakatımızı ilân 
edelim; eğer demokratik hukuk devletinin ve 
Türkiye Cumhuriyetinin yanında ve savunucu
su isek. Türkiye ide bütün anayasal müesseseler, 
siyasi ve gayrisiyasi teşekküller ve siyasiler bu 
noktada mutabakatlarını ilân etmenin mesuli
yet ve mecburiyeti içindedir. Bu, en büyük 
millî asgari müşterektir. Bu kıpırdanışlann 
karşısında bu cephede olmanın sorumluluğunu 
duyan insanlar ve teşekküller olarak bunlara 
karşı çıkmaya mecbur olduğumuzu, bu kürsü
lerde yaptığımız yeminin, Türkiye Cumhuriye
tini ilelebet yaşatmanın yemin mesuliyetini ta-
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Sidiğimizi göstermeye mecburuz. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Yoksa, şu veya bu akı
mın tahrikçileri veya faillerinin meydana ge
tirdiği olayları ele alarak, sırf bir iktidar de
ğişsin diye bir Hükümet husumetinin temasını 
işliyerek demokratik Türk Devletinin ve Tür
kiye Cumhuriyetinin temeline dinamit atmaya 
müsaade etmemeliyiz. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

'Komünist strateji maksadına ulaşmak için 
yeni taktikler içinde vatanımızda olaylar mey
dana getirirken, siz de, bunlar başladığı za
man.... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Ba
kan, memleketi karıştırdın, bari Meclisi karış
tırma... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Evvelâ 
(dinlemesini öğren. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmiyelim, 
sükûneti bozmıyalım efendim. Rica ediyorum, 
çok rica ediyorum özğüner, yapmayınız. Zatı-
âliniz 25 dakika konuştunuz, rica ediyoruz 
yapmayınız. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Ben gayet gayrişaıhsi olarak ve nerede bu
lunduğumu bilen bir idrakin içinde nezaket ve 
medeni ölçüler içinde cevaplar veriyor ve me
seleleri tahlil ediyorum. Arkadaşlarım sükû
netle lütfen beni dinlesinler. 

Arkadaşlar, siz şu akımı kanadınızın altına 
aldınız, bu akımı kanadınızın altına aldınız gi
bi, birbirimize mesuliyetler ve kusurlar izafe 
etmek, bir idrakin içinde değil, bir gafletin 
içinde olduğumuzun ifadesi ve tezahürü olur. 
Bırakalım bunları. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Kendin anla
madın ki, biz anlıyalım. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Biz de, hangi akımlara 
kimlerin kanat gerdiği hakkında misaller, va
kalar gösterebiliriz. Ama ben... 

ORHAN B1RGÎT (Ankara) — Meydan oku
yorsunuz, gösterin... Namuslu, şerefli isen gös
ter. (O. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun efendim, bu şekilde ol

maz-. Saym Birgit, bu şekilde olmaz, müsaade 
buyurun. Hatibin konuşmasına müdahale etme
yin efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bir ima 
yapıp bırakamazsınız Sayın Bajkan, gösterin 
lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ben, bu noktada bir siya
si polemiğin içine girmek istemem. Çünkü 
bu noktanın millî bir asgari müşterek olduğuna 
inandığımı ve iktidarımın da buna inandığını 
sözlerimin başında ifade ettim. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Asgari 
müşterek de bırakmadınız. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. Lüt
fen.. Müsaade buyurun.. Müsaade buyurun efen
dim.. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Ne konuştuğu
nu bilmiyene ne müsaade edeceksin?. 

BAŞKAN — Ne yapacaktım efendim, mü
saade buyurmayıp da. Rica ederim beyefen
di.. (0. H. P. sıralarından gürültüler) 

Rica ederim, burası Meclistir, kürsüde ko
nuşma olacaktır elbette. Sizler de konuştunuz 
aynı şekilde. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
ben yine hiç kimseyi itham etmeksizin, hiç 
kimseye tecavüz etmeksizin, kendi iktidarımın 
zihniyetini ve icraatının politikasını arz ediyo
rum. 

Yine şunu ifade etmek isterim ki, her vesi
le ile ortaya atılan bâzı konular vardır. Bun
lar temcit pilâvı gibi tekrarlanmakta ve söylen
mektedir. Geliniz bunların objektif kriterler 
içinde ne derecelerde gerçeği temsil ettiğini or
taya koyalım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Allah Bağış
lasın. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Öyle 
olabilsen. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem beyefendi, ben 
burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir 
üyesi olarak konuşuyorum ve terbiye içinde ko
nuşuyorum, nezaket içinde konuşuyorum, şa
hıslan kasdetmiyorum.. İstirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdaha
le etmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Bu mücadele değil arka
daşlar, şahıslara tecavüz mücadele değil. Bu 
medeni usul değil. Ama ben burada söyliyeoe-
ğimi söyliyeceğim, ben asabımı bozmıyacağım, 
ben medeni ölçülerin dışına çıkmıyacağım, isiz 
ne derseniz deyiniz. Ama müsaade edin anla
tayım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Dışardaki olay
ları görüyorsunuz, dışarıda çocuklar ölüyor. 

BAŞKAN — Sayın Akal rica ediyorum. 
Sayın Akal müsaade buyurun «fendim, hatip 
konuşsun.. 

ÎÇİŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
kanun hâkimiyetinden ve otoriteden bahseden 
arkadaşlarımız kanun hâkimiyetinin ve otorite
nin ne olduğunun tarifini yapmalı, unsurlarını 
ortaya koymalıdır. Eğer otoriteden, kanunla
rın uygulanmasını, yani meşru ve hukukî oto
riteyi kastediyorlarsa, bu Türkiye'de uygulan
maktadır ve vardır. Ama, meşruiyetin dışında 
birtakım kaba kuvvetin, zorba kuvvetin, gayri-
meşru hareketlerin ve icraatın tecellisi isteni
yorsa, biz böyle bir şeyde yokuz. Biz daima 
Anayasanın çerçevesi içinde çalıştık, hizmet 
getirdik, icraat yaptık ve kanunları uyguladık. 
Bunun aksine, tek bir misal gösterilemez. Biz 
meşruiyetin içinde kaldık, kalmaya devam 
edeceğiz, bizi gayri meşruluğun dışına itmek is
teyenlerin de bir oyun tertibettiği kanısında ol
duğumuzu ifade etmek isterim. Bu oyunu her 
zaman bozduk ve bozmaya devam edeceğiz. (A. 
P. sıralarnıdan alkışlar) Bıiz meşru bir iktida
rız, meşruiyet içinde çalıştık ve meşruiyet için
de çalışacağız. Bunu da herkes bilsin. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Alkışlar ölü
leri mezardan kaldırmaz Sayın Bakan.. (Arka 
sıralardan gürültüler ve karşılıklı konuşmalar) 

İŞİÇLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

İçinde bulunduğumuz şartlar gösteriyor ki, 
aşırı uçlar, evleviyetle komünizm akımı; Tür
kiye'de anarşik bir vasatın, huzursuz bir vasa
tın yaratılmasını, maksadına ulaşmak için bir 
vasıta telâkki etmiştir. Bunu önlemek için alı
nacak tedbirler Hükümetin tarafından, Bakan-

I lığım tarafından ifade edilmiş, idari tedbirler 
kategorisindeki tasarruflarımız söylenmiş, ka
nun tedbirlerimiz de Yüce Meclise gelmiş bu-

J lunumaktadır, ama arkadaşlarım, bu kanuni 
tedbirler manzumesinin bir halkası olan 6136 
sayılı Kanunu bir şiddet kanunu olarak tarif 
ediyor ve bu kanun çıkmış olmasına rağmen 
silâhların kullanılabileceği gibi bir hükme va
rıyor. Halbuki, bu kanun bütün Türkiye'deki 
tatbikatını inceleniş ve gerçekleri vefalı bir 
düşünce ile dile getirmiş olsalardı, Türkiye'
de silâh kullanmaların, buna taallûk eden suç
ların yüzde 10 nisbetinde azaldığını ve bu ka
nunun toplum hayatında bir fonksiyon gör-

I düğünü tesbit edeceklerdi. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ölenler ço
ğaldı ama. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ölenler 
ne kadar arttı? 

İŞİÇLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 

Beşeri bir mantığın ve hukuk bilgisinin sa
hibi olan herkes teslim eder ki, «Bir kanunu 
çıkarmak, müeyyidelerini ortaya koymakla o 
müeyyidenin taallûk ettiği suçlar artık cere
yan etmiyecektir» gibi bir teminat hukuk il
minde mevcut değildir. O zaman millî hayat
ları, sosyal hayatları idare etmek gayet ba
sit bir sevkü iradeye taallûk ederdi. Müeyyi
de çıkarırsınız, müeyyide kaidelerini koyarsı
nız, toplum hayatında hiçbir şey olmaz.. Ama 
bu, toplumun tabiatı ile, sosyal bünyesi ile 
kabili telif değildir. Türk Ceza Kanunu var
dır, her memlekette ceza kanunu vardır, suç
lar işlenmiyor mu? İşlenecektir.. Ama tedbir 
olarak getirdiğiniz kanun, eğer o suçların ade
dinde bir indirme yapmıyorsa, bir düşürme 
yapıyorsa isabet vardır. 

Ve yine arkadaşlarım biliri 31* ki, sosyal olay
ları değerlendirip onları bir hükme bağlarken 
yüzde nisbetleri dikkate alınır, eğer ilmî esas
tan ve objektif esastan meseleyi tetkik edip de
ğerlendirmenin itiyadı ve kararı içinde isek. 
Şu halde 6136 sayılı Kanunu tenkidetmekte de-
ğU, isabetli çıkan bir kanun olarak, Büyük Mec
lisin iyi bir eseri olarak tavsif etmekte isabet 
vardır. 

( Arkadaşlar, «Faşist kanunlar, şiddet kanun
ları getiriliyor» tarzındaki bir tenkidin bu ko^ 
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nuda hiçbir değer ifade etmediğini arz etmek 
isterim. Aşırı akımların, anarşizmin mücadele
sini yapan ve asırlardan beri demokratik re
jimle idare edilen milletlere baktığımız za
man, onların kanunlarının bizim getirdiğimiz 
kanunlarla mukayese edilemiyecek kadar ağır 
hükümler taşıdığını görürüz. Bugün Fran
sa'nın stratejisinin Fransa'da meydana ge
tirdiği faciaları önlemek için çıkardığı ka
nunlarda değil adlî mercileri, mahkemeleri; 
idareyi ve zabıtayı, en az 8 gün nezaret yet
kisi verecek kadar geniş yetkilerle teçhiz et
tiğini görürüz. Toplum olaylarının tahrip 
olaylarına inkilabedeceği istihbar edildiği anda 
toplantı ve gösteri yüıtiyüşlerinin ertelenme 
yetkilerini idarenin elde ettiğini görürüz ve 
toplum olaylarında suç teşkil eden en küçük 
seviyedeki bir hâdiseyi dâhi 3 yıl gibi, 5 yıl gi
bi büyük cezai müeyyidelere bağladığını ge
niş bir malî mesuliyet meydana getirdiğini 
görürüz. Acaba içinizden her hangi bir arka
daşımız, «Fransa'da demokrasi ve Cumhuriyet 
yok, faşizm var» diyebilir mi? Arkadaşlar, bun
ları istemiyorsak, rejimimizin tahribini iste
miyorsak, Marksistlere ve Faşistlere.. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sizin 
" çekilmeniz lâzım, tek çare bu. 

BAŞKAN — Cüceoğlu, Sayın Cüceoğlu.. 
İŞİÇLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Marksistlere ve faşistlere 
bu rejimi tahribettirmek istiyorsak, bunlar
da mutabakata varmaya, bunları geçirmiş 
olan milletlerin mevzuat ve uygulama çalışma
larını örnek olarak kabul etmeye mecburuz. 

Bugünkü Anayasamız karşısında muhte
rem arkadaşlarım, elbette ki, bu Büyük Meclis
ten faşist tabiatta ve bünyede bir kanun çıkı-
maz. Çıkarsa kaza var, kanunları murakabe 
kazası var, Anayasa Mahkemesi var. Binaen
aleyh, demokratik Türk hayatında bir fasit ka
nunun uygulanacağını kabul etmek müesse
selere karşı itimatsızlığın ifadesidir; Büyük 
Millet Meclisine karşı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tasarruflarını murakabe edecek 
müesseseye karşı itimatsızlıktır. Kaldı ki, de
mokrasiye, hürriyete ve Cumhuriyete gönülden 
bağlı olmanın mücadelesini vermiş bizim ik
tidarımız için faşist bir kanunu buraya getir-

"- mek düşünülemez. 
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Arkadaşlar; 
Diğer işlenen, her zaman söylenen bir konu 

da toplum suçlarının faillerinin bulunamadı
ğıdır. Buna bugün de bâzı arkadaşlarımız ta
rafından kısaca değinildi. 

Arkadaşlar; 
İçişleri Bakanı olarak bu konuda 12 defa 

beyanat verdim. (C. H. P. sıralarından, «hep ay
nı plâk» sesleri) Şimdi bir kere daha özetini 
tekrarlıyorum. Yine ifade ediyorum ki, ben 
bu bilgileri Devlet arşivinden alıyorum, resmî 
vesikadan alıyorum, ama bu arşive, bu vesi
kaya itibar edilmiyorsa, benim başka türlü 
arkadaşlarımı ikna etmeme imkân yok. 

Arkadaşlar; 
17 olaydan 2 olayın faili yoktur, çünkü ken

di kendilerini ortadan kaldırmışlardır, iki olay
dan birisinin faili meçhuldür, birisinin faili 
hali firardadır. Diğer 13 ünün hepsi adlî mer
cilere intikal etmiştir, 172 sanığı vardır, bun
ların 22 si tutukludur ve 19 u hakkında giyabi 
tevkif kararı vardır, 129 sanığın mahkemesi ce
reyan etmektedir. Bana Devlet arşivinin ver
diği bilgiler bunlardır. 

Şimdi, hal böyle olunca, «Gençler ölüyor, 
öldürülüyor, failleri bulunmuyor, hiçbirinin bu
lunmamıştır» tarzındaki konuşmanın ne kadar 
gerçeğe ve hakikata dayandığını bir kere da
ha bu mukaddes kürsüden tescil etmek iste
rim. 

Arkadaşlar; 
Genel olarak işlenen bir tema da, «Bu Hükü

met çekilsin gitsin, direnmesin» temasıdır. Bu, 
bütçenin her müzakere edildiği plâtformda çe
şitli üslûplar içinde tekrar edildi. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Ne ka
dar haklı olduğu meydana çıkıyor. 

İŞİÇLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arz edeceğim beyefendi, 
haklı, haksız meydana çıkacak. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Rejimin temel meseleleri ve kaideleri üze

rinde de Parlâmentonun ve siyasi partilerin 
birleşmesinde büyük millî fayda vardır. 

İktidarlar nasıl gelir nasıl gider? Bunu 
Anayasa tâyin etmiş. Ya Anayasanın ortaya 
koyduğu hüküm ve kaidelere itibar edeceğiz 
veya «Biz bu Anayasanın 'karşısındayız, bu 
kaideyi istemiyoruz» diyeceğiz. 
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Sonra, demokratik hayatımıza bakacağız, 
emsal var mı? Emsalini de göreceğiz ve o em
sali, C. H. P. Sayın Genel Başkanı vermiştir 
Başvekilken. Şimdi 0. H. P. li arkadaşlarım, 
bu, demokrasinin tarafımızdan da tasvibedildi-
ği güzel örneğini ret ve inkâr etmektedirler. 

Arkadaşlar; 
iktidarların nasıl geleceği tâyin edilmiş. Mil

lî irade ile, seçimle gelir iktidar ve Büyük Mec
liste güvenlik alır, milletin hizmetini yapma
ya koyulur. 

İktidarlar nasıl gider? Demokrasilerde, meş
ru iktidarlarda Meclis itimadını geri alır, Hü
kümet çekilir; seçim olur, millet itimadını ge
ri alıi", Hükümet çekilir, iktidar çekilir gider. 

Arkadaşlar; bu kürsüde de şu noktayı tes
cil ettirmek istiyorum: Genç Türk demokrasi
sini güzel örneklerle, geleneklerle kökleştir
meye ve geliştirmeye iktidar olarak da, mu
halefet olarak da mecburuz. Böyle bir sorum 
luluğun altındayız hepimiz arkadaşlar. Buna 
hiç kimse «hayır» diyemez. Ve bu gelenekler 
ve örnekler Anayasanın yine çerçevesi içinden 
doğacaktır. Siz de iktidarda idiniz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Bizim iktidarı
mızda böyle cinayetler olmadı. 

BAŞKAN — Sayın Akal, Sayın Akal... 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-

ŞEOĞLU (Devamla) — (Siz de iktidarda idi
niz, sizin için de muhalefet partileri, «Bu Hü
kümet âcizdir, bu Hükümetin müessiriyeti 
yoktur, ibu Hükümet siyasi ve iktisadi hu
zuru getirememiştir» demiş ve merhum Cum
hurbaşkanı Gürsel Paşa Çankaya'da bütün 
parti liderlerini toplamıştır ve parti liderleri 

görüşlerini (söylemiştir. Bu (bir tarihî vakıadır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Muvaffak 
ölmüş (bir İçişleri Bakanı mısınız? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Beyefendi, bunları söy
lemekle meseleler halledilmez, Iben de size aynı 
şeyi söylerim. 

(KEMAL ÖNDER (izmir) — Söyleyin, ne 
ısöylfyeceksiniz söyleyin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade 
buyurun edendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Söylerim. Arkadaşlar; 
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C. H. P. nin sayın Genel Başkanı Ve o za
manki Başvekil demiştir ki muhalefet partile
rine: «Beyler, ne istiyorsunuz, 'benden ve (benim 
hükümetimden şikâyetçi misiniz? Şükâyetçi 
ideniz yeri Çankaya değil, Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir, gelirisiniz beni düşürürsünüz.» 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — işte 
ibiz burada şikâyet ediyoruz, Çankaya'da değil 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Bu tarihi bir emsaldir. 
Ve ondan sonra* muhalefet partileri gelmiş, (bir 
arada işbirliği yapmış ve 0. H. P. iktidarını 
düşünmüştür. 

Muhterem beyefendiler; hodri meydan! Ge
lin bir araya,, bizi düşürün. (A* P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Beyefendiler; hodri 
meydan, karar alın seçime gidelim, millet ha
kem olsun. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Getirin seçim 
teklifini. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Dalha (Bütçenin tümün
de -salahiyetli arkadaşlarım* da ifade etti, biz 
demokrasiye ve Anayasa rejimine inanan bir 
parti ve iktidarız. Biz kendiliğimizden gelme
dik bu sandalyelere. Bizi millet ve Anayasanın. 
hükümlerim getirdi, yine o hükümlere tevfikan 
gideriz. 

YÜKSEL MENDEREİS (Aydın) — Biz de 
seçimle geldik. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — ıSeçim mi? Buyurun. 
Ademi itimat ımı?.. Buyurun. (Bunun dışın
da... 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) —« Mem
leketi de batırıp gitme» diye düşünüyoruz, 
başka bir şey değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Bunun dışında söyle
nenler sadece siyasi yatırımdır, sadece si
yasi menfaaitçılıiktır ve demokrasimizin bünye
sine arızalar getirmek gayretidir. (C. H. P. si-
.ralarından, «OöooL» sesleri.) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ne mesu-
liyeteiz konuştoa. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım; ne 
kadar zamanım var, afedersiniz, lütfetmek 
mümkün mü? 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, konuşabi
lirsiniz, devam edebilirsiniz. 

İÇİŞLERİ ©AKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Bu 'suretle; her vesile ile, her plâtformda 
'ortaya atılmış olan bu temaslarım yanlışlık
larını, hatalarını ve gerçek dışı olduklarını 
bu mâruzâtımla yüklsek takdirlerinize sunmuş 
bulunuyorum. 

Şimdi, (konuşan arkadaşlarımın bu konuş
malarının dışında kalan konularına, yüksek 
müsaadenizle arzı cevap edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Tüıfciye'de emniyet ve asayiş yoktur» 

tarzında bir teşhisi kabul etmek mümkün de-
ğilidir; eğer meseleyi... (C. H. P. 'sıralarından, 
«Oooo!..».sesleri.) Eğer meseleyi... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Maşallah. 

YAŞAR AKAL (iSamsun) — Şehre indi eş-
kiyalar. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞ-LU (Devamla) — Eğer meseleyi objek
tif kritelere uygun olaraş, vatan sathında de
ğerlendirerek bir hükme varmiak istiyorsa
nız. Ama böyle bir hükme varmayıp,, böyle 
bir hükme bu yolla varm'ayıp da siyasi unsur
larla varma niyetinde isek, eKbette ki, yanlış 
sonuçlara varırız. 

Şimdi arkadaşlar; Türkiye 67 vilâyettir. 
(Bu 67 vilâyette mal ve can emniyetinin ne ol
duğunu ilmin ortaya koyduğu göstergelere 
göre değerlendirmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; 
Bugün Türkiye'nin % 95 inde emniyet ve 

asayişe müessir fiillerin % 10 nıisbetande azal
dığı bir vakıadır. Bunu... (C. H. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar.) Evet beyefen
diler, evet ibeyefendi, evet... Bu, bütçe ra
porları ile sabittir. Yine arkadaşlar, şimdi beni 
alkışlamak lûtfunda bulunan arkadaşlarım, di
ğer arkadaşlarım, daha geçmiş zamanlarda bu 
kürsüye gelerek Türkiye'de birçjolk bölgelerin 
eşkıyalar tarafından parsellendiğinden... 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Şehre indi 
eşkiya, Ankara'da, Ankara'da... 
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I İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Evet, birçok bölgele
rin parselenJdiğinden, blir seyahajt hürriyeti
nin dahi kullanılmadığından şikâyet eden, 
yanık sesler çıkaran arkadaşlar vardı. Tür
kiye'de eşkıyalığın, kaba kuvvetin tahakkü
münü yıkan benim Hükümetim olmuştur. Bu
nun aksini söylemek mümkün değil. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ne büyük 
miras, ne büyük başarı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım; 

Bizim büyük hizmetler manzumemizin, 
Türkiye'ye bir Türkiye daha ilâve eden hiz
metler manzumesinin şerefi bize yeter. (O. H.P. 
sıralarından «Bravo, bravo» sesleri.) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Allah başı
mızdan eksik etmesin senin gibi içişleri Baka
nını^!)... 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Çok teşekkür ederim. 

TURHAN öZGtttflER (İçel) — Muvaffak ol
muş bir içişleri Bakanı mısın? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Beyefcoıdii, beyefendi, 
müsaade buyur, şimdi sizin de konuşmala-
rınızdaki unsurları nasıl politika yaptığınızı 
söyliyeceğim, müsaade edin. 

Arkadaşlar; 
Arkadaşlarımızın bir siyasi strateji olarak 

yaptıkları tezalhürler bir yana, işte Devletin 
arşivi burada, işte Jandarma Genel Kuman
danlığının defterleri burada; Devletin arşivi
ne inanıyorsanız asayişe müessir fiillerin % 10 
nisbetinde düştüğünü görürsünüz. (O. H. P. 
sıralarından gülüşmeler.) 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sana inanmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Nesine 'gülüyorsunuz, 
nesine İşte burada Devletin kumandanları. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ku
mandanlardan şikâyetimiz yok. Şikâyetimiz 
senden. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Türkiye'nin % 95 em
niyet ve asayişine benim başkanlığımda işti-

I rak eden insanlar onlar. 
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YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Biz 
ısiyasi organdan şikâyetçiyiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Evet, ben kendimi 
müdafaa edecek mevkide değilim. Ben gör
düğüm hizmeti müdafaa ederim, ben iktidarı
mın 'hizmetlerini dile getiriyorum, sen ne di-
yoıisun arkadaş, ne diyorsun .. (A. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Ve ben gerçekleri dile getiriyorum. Zatı-
âliriiz gilbi buraya çıkıp da, B'ahçelievlerde 
55 nci sokakta bırakılan Amerikalı için, «iç
işleri Bakanının ev'ine bırakıldı» diye burada 
tafra satmıyorum, işte burada arşivler, işte 
burada. (C. H. P. sıralarımdan, gürültüler.) 
arşivler, işte burada. (C. H. P. sıralarından, 
gürütüler.) 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Bekçin polisin söyledi, dloğru. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar; 

'Bunun dışında, Trükiye'de silâJh arama
larından veya silâhlanma hareketlerinden bah
sediliyor ve bu konudaki çalışmalara kesafet 
verilmesi isteniliyordu, içişleri Bakanlığı teş
kilâtının değerli, çalışkan ve şerefli mensup
ları bu konuda da başarılar kazanmış ve 32 
vilâyette yapılan aramalarla 15 bin küsur si
lâh bulunmuştur. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Onlar 
da sizden şikâyetçi. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Onlar da davacı, işte dâvaları. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen, rica 
ediyorum efendim... 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Mille
tin gözüne baka baka yalan söylüyorsun. (Şid
detli gürültüler, karşılıklı lâf atmalar) 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, Sayın Cüce-
oğlu, rica ediyorum bu şekilde olmaz. Usulü 
tatbik etmeye mecbur etmeyin, rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Vereceğim onu da. 
Muhterem arkadaşlar, 
Kim ne derse desin, ben Türkiye'nin gerçek

lerini dile getirmeye mecburum ve tüm Türki
ye'de emniyet ve asayişin olup olmadığını gös
terecek ilmî kriterlere dayanarak konuşacağım 

(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) ve 
Ankara'da, istanbul'da vukubulan olaylara da 
işaret edeceğim. Niçin telâşlanıyorsunuz? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Biz 
telâşlanmıyoruz, sen niçin telâşlanıyorsun? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Suçluluk 
telâşı içindesin 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ben hiçbir telâşın içinde 
değilim; ben ve benim iktidarım hiçbir telâşın 
içinde değildir, kararın içindedir. Alnı aktır, 
yüzü paktır; her hesabı vermiştir. Vermediği 
hesap yoktur. (A. P. sıralarından alkışlar) Ni
ye telâşın içinde olayım, niye telâşın içinde ola
yım? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Arkadaşlar, 
Silâh kaçakçılığının da geçmiş yıllara naza

ran alman tedbirlerle azaldığı bir vakıadır. 
Diğer taraftan, trafik konusunda geliştirilen 

yeni metotlar trafik kazalarının düşmekte ol
duğunu göstermekle beraber, mevzuat, perso
nel ve vasıta eksiklerini giderici bir plânla
manın tatbikatı içindeyiz. Hazırladığımız Tra
fik Kanununu. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Asayişten bahset. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Trafik asayişin bir rüknü 
beyefendi; mal ve can emniyetini tahribeden, 
tehdideden bir hâdise. Evet arkadaşlar.. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Gece evinden; çıkabiliyor musun? Ondan bahset. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Bir gün de se
nin evine bomba atarlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Dtevamla) — Bu kanunu da huzurunu
za getireceğiz ve Trafik Teşkilâtımızı mevzuat, 
eğitim, personel ve vasıtalarla teçhiz ederek va
tandaşın mal ve can kayıp ve zararlarını asga
riye indirmenin çabasını, çalışmasını hızlandıra
cağız. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — O zaman 
süz kalmıyacaksınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 

Büyük şehirlerde komünist strateji, birtakım 
tahrikçiler, birtakm destekçilerin himayesi al
tında bir şehir çetesi hareketinin içindedir; İçiş
leri Bakanı olarak söylüyorum. 
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OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Kim onlar? (C. H. P. sıralarından «Kim?» ses
leri) 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Onların Allah 
belâsını versin Mâni olmıyanlarm da versin. 
Vekil olarak senin de.. (O. H. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞ-LU (Devamla) — Sabotajı yapanlar, banka 
soyanlar böylece bir strateji ve taktik içinde ça
lışmaktadırlar. İşte muhterem arkadaşlarım, 
bunların karşısına çıkmak ve bir dernek hüviye
tini veya talebe mensubiyetini bir tarafa iterek; 
elinde tabanca ile, molotof kokteyli ile, dinamit 
ile Türk zabıtasının üzerine hücum edenlere, 
bütün siyasi teşekküllerin «Hayır» demesi «Biz 
Cumhuriyetin yanındayız» demesi lâzım gelmek
tedir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Dün Hacettepe'de bunun bir örneği ve
rilmiştir.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) r - Beceriksiz
liğine ortak olamayız. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — İçinde 
idiler.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU Devamla) — Arzu ederdim ki, bir arka
daşım bu hâdiseye değinsin. Hacettepe Üniver
sitesi, Senatosu tarafından kapatılmış ve tahli
ye edilerek muhafaza edilmesi için emniyet güç
lerine verilmiştir. Orada vazife alan emniyet 
kuvvetlerine Hacettepe Yurdundan 100 lerce 
dinamit ve molotof kokteyli atılmış. Av tü
fekleriyle Türk polisine saldırıda bulunulmuş, 
tabanca kullanılmış ve kanunu hâkim kılmak 
için, anaşiye imkân vermemek için... 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Komandolardan yardım alınmış. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU Devamla) — 4,5 saat Türk polisi yara
lar alarak kanunu hâkim kılmış, anarşistlerin 
kolunu tutup atmıştır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bunun karşısına çıkıp bu 
kürsüden «Bu hareketleri takbih ediyoruz» den
mesini çok arzu ediyordum. Bu, işte bir asgari 
müşterek; bu, işte buluşacağımız noktadır... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Anarşi or
tamını yarat, sonra kahraman ol. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Ayağına taş dolaşsa Allahtan bil. 
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İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, 

Şunu söylemek istiyorum: Ne benim evimin 
önüne bomba konmuş, ne Amerikalı çavuş be
nim evimin önüne bırakılmıştır... 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
öyleyse evinin içinden çıkardılar. 

( BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, Sayın Yorul
maz... 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşımın bu kürsüde 
söylediği söz tamamiyle yanlıştır ve bu bir si
yasi istismarın unsuru olarak söylenmiştir, ama 
muhterem arkadaşlar, meselemiz; birbirimizi 
yıpratmak ve siyasi istismar yapmak değil, reji
mi savunmada bir ve beraber olmaktır. Bu
raya hepinizi bir kere daha davet ediyorum. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sen varken olmaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 

Şunu ifade etmek istiyorum ki, Türk zabı
tası, bu anarşistlerin yeni taktikleri karşısında, 
kendi bünyesinde organize olarak ve takviye gö
rerek hakkından gelecek ve bu suçların failleri 
Türk Adliyesinde hesap vermeye mahkûm ola
caktır; hiç endişe etmeyin. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kim suç işlemiş de, kim Devletin karşısına, 
kanunun karşısına çıkmış da onun yanında kal
mış? Bundan hiç şüphemiz yoktur. Emniyet 
kuvvetlerine güvencimiz vardır ve bunların ya
kalarından tutup adaletin huzuruna çıkarılması 
çok kısa zamanda tahakkuk edecektir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Yalnız ada
letin huzuruna hakikî maznunları çıkarın. 

SİNASİ OSMA (izmir) — Saklıyanları da 
beraber.. 

BAŞKAN — Lütfen.. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım. 
Bir arkadaşımız idareciler Derneğinin ola

ğanüstü toplantısına değinerek, Türk idareci
sini direnmeye geçmiş, Devletin karşısına geç
miş gibi tarif ve tavsif etmek istediler. Bir kere 
şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlarım: Hem 
idarecilerin hem emniyet mensuplarının Perso
nel Kanununun bünyesi ve sistematiği içinde 
yan ödemeleri takarrür etmiştir, hiçbir mağdu-
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riyetleri bahse konu değildir. Bunu resmî bir 
dille ve mesuliyet içinde bir kere daha açıklı
yorum. 

Şimdi bir arkadaşım bir siyasi polemik yapa
rak; «Hangi içişleri bakanının zamanında ida
reciler böyle bir şey yaptı, emniyetçiler böyle 
bir tavrın içine girdi » dedi. Hangi devirde 
Personel Kanunu uygulanmaya başladı ki, böy
le bir hâdise olsun. (A. P. sıralarından Bravo» 
sesleri, alkışlar) idarecinin ve emniyet men
subunun yaptığı hareket kanunsuz bir davranış 
değil, yanlış anlamalara dayanarak durumları 
hakkında bir bilgi isteyişten ve derneklerini bir 
toplamadan ibarettir. 

CENĞİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Oh.. Oh.. Bu mu savunmanız? 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — istifa et 
istifa.. 

İÇİŞLEEİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ama orada, meşru kaide
lerin dışında bir tavrın içine girenler hakkında 
da lüzumlu idari tasarrufları yapmakta tered
düt göstememiş bulunmaktayız. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — ibrahim Ural 
niye görevinden alındı? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — işte söylüyorum, işte söy
lüyorum... Temsil ettiği sıfat ile kabili telif ol-
mıyan ve bu suretle mer'i hükümler dısma çık
mış olanlar hakkında herkes gibi tereddütsüz 
kanuni tasarrufu yaptık ve uyguladık. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Kumarhane
leri bastı diye değil mi? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Kumarha
neleri kapattı d'.ye mi? 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Rendevu evle
rinden, kumarhanelerden bahset. 

'BAŞKAN — Rîca ediyorum, rica ediyorum 
efendim, •müdahale etmeyiniz, çok rica ediyo
rum. 

«ÇİŞLERİ IBAJKIANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 

Ankara Emniyet Müdürünün değiştirilme 
olayının hesabını Bütçe Karma Komisyonunda 
verdim... ('0. IH. P. sıralarından «Kumarhane 
hastı diye 'mi?» sesi) 

Beyefendi, biz kanunsuz işliyen her şeyin 
peşindeyiz. Kanunsuz io'lan her işleyişin karşı-
'sında olduk, peşinde 'olduk, ama siz Devlet ve 
ihukuk otoritesinden (bahsedeceksiniz, löbür ta

raftan 'Türkiye'nin emniyet ve asayişinden me-
ısul olan (bir makam şu veya Ibu 'ölçüler içinde 
ve hizmet açısından bir tâyin plânlaması yapa
cak, hiçbir hakkını ihlâl ekmeksizin Ankara Em
niyet Müdürünü Teşkilât (Kanununa jgöre bir 
kademe yüksek 'olan yere getirecek, Sonra siz 
'bunu tenkidedeceksiniz. Bunu Devlet fikri ile, 
hukuk fikri ile nasıl telif ediyorsunuz? 

TURGUT ART AÇ (Kars) — Allahmı sever
sen şu «Kanun» kelimesini (kullanma, sana ya
kışmıyor. 

CENĞİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Kızaktı o gönderdiğin yer. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Kumarhane 
bastı diye değil mi? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, olmaz 
bu şekilde müzakere.. Rica ediyorum, lütfen sa
kin olunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — 'Biz (kanunsuz işliyen klüp
leri de, 'kumarhaneleri de, müesseseleri de... Ne
ler yaptığımızı gelin giösterelim ve bunlara kim
lerin ortak olduğunu da gösterelim. Açıktır ar
şivler açıktır.. (Şiddetli gürültüler). 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Söyle söyle.. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Açıkla bunu. 

Meclis zabıtlarına geçsin. 
ÖENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Ucuz kabadayılık yapma, »öyfla. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Müfteri.. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — «Açıklarım» 

deyip de kaçmayın. (Burası 'Meclis, (burada her 
şey söylenecek. 'Rejim açıktır, kapalı değil. 

NURİ ÇELİK YAZIOIOĞLU (Çankırı) — 
Açıklamazsan müfterisin. 

İLYAS (KILIÇ ('Samsun) — Sayın Bakan 
o dediğinizi lütfen açıklayın. 

'BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, lütfen.. 
(Şiddetli (gürültüler, sataşmalar). 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar size Devlet 
arşivini açıyorum. 'Açıyorum, gelin (alın.. (Şid
detli (gürültüler, sıralar arasında sataşmalar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; hati
be zorla hiçtbir şey konu'şturamazsmıiz. Hatip 
ne isterse 'onu konuşur, rica ederim. Açıklar, 
açıklamaz. O bileceği iştir. 

İÇİŞLERİ (BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, Ibenim kaçtı-
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ğım bir şey yok. Arzu ediyorsanız Devlet Ar
şivleri açık, gelin (bakın diyorum. (Gürültüler). 
(Gelin daireye gösterelim, diyorum. Evet, ge-
lin, buyurun.. Biz açığız.. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade 'buyurun efendim. 

(Buyurun (Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI (HALDUN MENTEŞE-

OĞLU ı(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Konuşan arkadaşımız diyor ki: «Rektörlük

ler ba/sılıyor, dekanlıklar »basılıyor, (bunlar ön
lenemiyor.» Ama, özerkliği savunarak, Türk Za
bıtasının orada onâni zabıta tedbiri afallaşma hu-
kukan imkân olmadığı realitesini dikkate almı
yor Ve bir vakitler; «Boykotla işgal arasında 
ne fark var bunlar masum taleplerdir» denile
rek bu hareketlerle girildiğini unutuyor ve meş
ruiyet içinde tedbir almak imkânına sahip bu-
lunmıyan Hükümeti suçlamak istiyor. 

Muhterem arkadaşlar, 
işte, getireceğimiz kanunlardan biri de bu

dur. Giremediğmiz yerde onâni zabıta tedbiri 
alarak suçu önlemek mümkün mü? Üniversite
de bir güvenlik kuvvetiniz yok ise; dekanın 
odasını, rektörün 'odasını basan şu veya bu 
akımdaki anarşisti, tabancalı eşkiyayı elinden 
tutmaya imkân var mı? işte bunlar gelsin diyo
ruz, bunlarla önlenir diyoruz. (A. P. (sıraların
dan «IBravo» «Doğru» sesleri, alkışlar). 

TURHAN Ö2GÜNER (İçel) — Anarşik or
tamı siz yarattınız. 

HiLMt TÜRKMEN (içel) — Deniz Gez
miş'i de alkışlayın. 

İÇİŞLERİ BAKANI (HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 

(Bu aslgari müşterek konusunda bir sayın ar
kadaşım; «Beraberiz, ama bunun çaresini bu
lun» dediler. Çaresini arz ediyoruz: Kanun ted
birleri getirdik; burada münakaşasını yapalım, 
elbirliği ile çıkaralım. Anarşik hareketler 
karşısına, Devleti tahribetmek istiyen, hür Tür
kiye'yi bir istibdat Türkiyesi haline getirmek 
istiyen hareketlerin failleri karşısına hep bera
ber çıkarak, onları takibsdip bir işbirliğinin 
içine girmekte fayda olduğunu ifade etmek isti
yorum. 

NURİ IÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Uygulayacak adamı getirin uygulasm. 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Hangi 
Hükümet uygulayacak? 
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YAŞAR AKAL (Samsun) — Sen Devlet mi
sin yahu? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım 

Büyük Şehirlerde vukubulan bu patlamala
rın hiçbir failinin bulunmadığı tarzında konu
şan arkadaşım da gerçeklerin dışına çıkmış
tır. Bunların da birçok failleri, ya bombayı 
atarken veya attıktan sonra yakalanmış ve 
bâzıları da cezaevinde bulunmaktadır. Bir me
selenin tahlilini yaparken, gerçeğe uyan tarafı 
ile uymıyan tarafını milletin bu kudsî kürsü
sünde dile getirmekte büyük fayda vardır. 

Bu gerçeklere de temas ettikten sonra, bü
tün arkadaşlarımın işaret ettikleri konulara arzı 
cevap etmiş bulunuyorum. Yüce Meclise say
gılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) şiddetli alkışlar («Soru soracağız» ses
leri). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sualler var, rica 
edeceğim. 

'Soru sormak istiyen arkadaşlarımızın isim
lerini tesbit ediyoruz. Kâtip arkadaşlarım, soru 
sormak istiyen sayın milletvekillerinin isimlerini 
tesbit ediyorlar. Başkanlık Divanına yazılı ola
rak gönderilmiş sorular da vardır.. 

Sual sormak istiyenlerin isimlerini okuyo
rum: Sami Arslan, ıSakıp Hiçerimez, Hilmi 
Türkmen, Turgut Artaç, H. Akıncı, Âdil Tu
ran, Hüseyin Yenipmar, Sadrettin Çanıga, Hatip-
€ğlu, Niyazi Gürer, Coşkun Karagözoğlu, Çe
tin Yılmaz, ıCenigizhan Yorulmaz, Mustafa Üs-
tündağ.. 

Efendim, bu tesbit ettiğimiz isimlerden baş
ka sual sormak istiyen var mı («Var, var» ses
leri) Müsaade buyurun efendim, hepsini tesbit 
edeceğiz. 

Efendim, isimleri tesbit ettik. Daha sonra 
da söz alıp, soru sorabilirsiniz. Soru sormak 
hakkınız bakidir. 

Yazılı takrirlerle sorularda gelmiştir. Bu 
soruları teker, teker okutuyorum. SSaym Bakan, 
bu sorulardan istediğinize şimdi cevap Vermek, 
istediğinize yazılı olarak cevap vermek takdi
rinize kalmış bir husustur. 

Sırası ile yazılı sualleri okutarak Sayın Ba
kana bunları tevcih edeceğiz efendim. Bunun 
dışında kaydettiklerimize de sırası ile sual sor
ma hakkı tanıyacağız. 
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ISayın Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde Sayın 

Bakanın konuşmasını mütaakip Bakana sual so
racağım. Sıraya alınmasını, gereğini arz ederim. 

iSami Arslan 
Denizli 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sami Arslan, 
sorunuz. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Bakan 
her zaman konuşmalarında devamlı olarak aşırı 
uçlardan bahsederken «Aşırı sağa, aşırı sola 
karşıyız» demektedirler. Beynelmilel bir teşki
lât olan masonluk aşırı uçlara girer mi? Girer
se, masonluk bu uçlardan hangisine dahildir?. 

İkinci sualimi soruyorum: Anayasa'nın 19 
ncu maddesine göre gizli âyin yapmak yasaktır. 
3 000 yıllık Yahudilik efsanesi olan Hiram âyin
lerini yapan, gizli gizli toplanan Ankara Göbe
ğindeki Mason localarına da baskın yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 

Başkan, sualleri oturduğumuz yerden soruyo
ruz, bu doğrudur; fakat Mecl'imizin tamamı so
rulan sualleri duyamamaktadır. Soruların Baş
kanlıkça özet olarak tekrarlanmasında fayda 
vardır. 

den itibaren titizliğimizi koyalım ve kanuni ge
reğini yapalım. (A. P. sıralarından «Onların 
içinde Sami Arslan^da var» sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun. 

SAMİ AP^SLAN (Denizli) — Hangi uçlarda 
olduğunu soruyorum. Masonluk aşırı uçta mı
dır, sağda mıdır, solda mıdır, söylesin. 

BAŞKAN — Efendim, siz sualinizi sordu
nuz, Sayın Bakan cevabını veriyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Masonluk 
hangi uçlardadır, diyor. 

BAŞKAN — işte cevap veriyor, istediğiniz 
istikamette cevap verdiremezsiniz, Sayın Bakan 
ne cevap verirse, onunla iktifa etmeye mecbur
sunuz. Sayın Bakan, tamam mı efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 

iSayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan kürsüden cevaplandırılmasını arz ederim. 
Türkiye'de uzun zamandan beri, özellikle 

içişleri Bakanlığını ilgilendiren kanunsuz olay
lar cereyan etmektedir. Bir yandan lâik Devlet 
düzeninin yıkmaya çalışan teokratik Devlet öz
lemcileri, öbür yanda demokratik rejimin teme
line dinamit koymaya çalışan sağ ve aşırı sol 
gerillaların taktikleri ortadadır. Eşkiya kırlar
dan kentlere inmiştir. Bankalar soyulmakta, 
güpıe gündüz adam kaçırılmaktadır. Vatandaşta 
mal ve can emniyeti kalmamıştır. Sayın Bakan, 
bu durum karşısında hâlâ siz içinizde bir bu
rukluk hissetmeden, «Ben görevini yapabilen, 
âcz içinde olmıyan bir içişleri Bakanıyım» di
yebiliyor musunuz? Demokratik rejimin, Türk 
Ulusunun ve şahsınızın selâmeti bakımından 
ihâlâ istifa etmiyecek misiniz? 

Tufan Doğan Avşargil 
Kayseri 

(A. P. sıralarından «Allah, Allah» sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Bana bu vazifeyi emanet 
eden bu arkadaşım olmadığı için, emanet eden
lerin itimadı devam ettikçe vazifeme devam ede
ceğim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

BAŞKAN — Anlaşılmıyan soruları özetleriz, 
olur. («Anlamadık» sesleri) Müsaade buyurun 
efendim; şimdi Sayın Bakan cevap verdiği za
man anlaşılır, mikrofonda cevap verecektir. Sa
yın Bakan aynı sorulan bir daha tekrarlıyarak 
öbunun cevabını verecektir, mesele o zaman an
laşılacaktır. 
" İ Ç İ Ş L E R İ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Biz açıkça aşırı uçların, kanunsuzlukların, 
rejimi tahrilbedici her hareketin ve tasarrufun 
karşısında olduğumuzu beyan ettik. Arkadaşı
mın ifade ettiği beynelmilel teşekkül, kanunsuz 
bir hüviyet ve davranışın, içine girmişse, girer
se elbetteki kanunların uygulanmasından kur
tulamazlar. 

Arkadaşlar, «Anayasanın 19 ncu maddesine 
göre gizli âyin yapmak yasaktır» dedi, arkada
şım. Elbette, Anayasanın ve kanunların her 
Ihükmü gibi bu hüküm de uygulanır. Bahsettiği 
mason teşkilâtı da böyle toplantılar yapıyorsa, 
arkadaşımız bize yardımcı olsun, biz de bugün-
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın İçişleri Bakanından aşağıdaki soru

mun sözlü olarak cevaplandırılmasmı arz ede
rim. 

Orhan Daut . 
Manisa 

Gerek öğrenci, gferek işçi toplulukları adı al
tında rejimimizi karanlık istikametlere iten 
anarşist hareketlerin tertipcilerini «Su kullana
nın, toprak işliyenin, bina oturanın», diye işçi
yi memura, müstahsili 'tüccara, fakiri zengine 
düşman eden sakat bir zihniyetin tesir ve tel
kini altında kaldıkları için anarşist hareketle
rin elebaşılığı yaptıkları halk arasında yaygın 
halde söylenmektedir. Bunun sıhhat derecesi ne
dir? (€. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). Müsaade buyurun 
efendim, Sayın Bakan cevap versin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasanın, kanunların dışında yapılan her 
telkinin kanunsuz hareketlere etkisi olduğu mu
hakkaktır. Bunu takdirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
içişleri Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi ne

deni ile aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygiyle rica ederim. 

Vehbi Meşhur 
Amasya 

1. Senelerce evvel, o günün şartlarına gö
re hazırlanmış ve son senelerin değişen şartları
na ttymıyan ve her yıl bütçe müzakerelerinde 
kısa zamanda Yüce Meclise sevkedileceği ifade 
edilen köy Kanunu çalışmaları hangi safihada
dır? Kesin olarak Yüce Meclise ne zaman sev-
kedilecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Bakanlığımızın bünyesi içinde yeniden dü
zenlenme çalışmaları iki üç seneden beri devam 
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I etmiş ve nihayet bunu daha etkili hale getir-
| imek üzere, bu istikamette olmak şart ve kay-

diyle bir umum müdürlük teşkil edilmiş ve 
Bakanlığıma taallûk eden temel meselelerin çö
zümüne dair tasarılar hazırlanmaya başlanmış
tır. Ümidediyorum ki, bu sene içinde Köy Ka
nunumuzu 'bitirip huzurunuza getirmeye gayret 
edeceğiz. Bu ümit ve gayret içindeyiz, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Aynı sorunun devamı vardır. 
«2. özel İdareler Kanunu?.» 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Bu kanun içinde vere
ceğim cevap aynıdır. Çünkü bunlar bir manzu
medir; Köy Kanunu, özel idareler Kanunu, Be
lediyeler Kanunu olarak. 

«3. Belediye cezalan ve Belediye Gelirleri 
Kanunu». 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Bu kanun hazırdır, ya
kında huzurunuza gelecektir. 

«4. Belediye işletmelerine ait kanunlar 
için hir çalışma mevcut mudur ve hangi safha-

I dadır?..» 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Bu konuda da çalışma 
mevcuttur; ama kanun tasarısının bu sene içe
risinde ikmal edilerek huzurunuza takdim 
edileceğini zannetmiyorum. 

«5. il idaresi Kanunu, idarenin istikamet 
ve hareketlerini tanzim eden hizmet zeminini 
tâyin eden bir kanundur, zamanımızda bölge ve 
toplum kalkınmasının görevlerini üzerine almış 
bulunan bir idarede bugün eldeki İller İdaresi 
Kanunu iş görmekten çok uzak bir haldedir. 
Bu konuda bir çalışma mevcut mudur? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — il idaresi Kanunu bugün
kü ihtiyaçlara cevap vermiyen boşluklar taşı
maktadır. Bu konuda ciddî çalışmalarımız var
dır. Tadil tasarımızı bu sene içinde Yüksek Hu
zurunuza getirme gayreti içindeyiz. 

BAŞKAN — 6 ncı soruyu okutuyorum: 
«6. Nüfus Dairelerindeki mefruşat yürek

ler acısıdır ve nüfus kütükleri de eski ve yıp
ranmış birçok yanlışlıklarla doludur. Vilâyetim 
olan Amasya'nın ilçelerinde şikâyetler vardır. 

I Kütüklerin yeniden tanzimi için gerekli tahsi-
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satın 'gönderilmesi 1971 yılı Bütçesinde müm
kün olacak mıdır?» 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Nüfûs mevzuatı bakımın
dan da hazırladığımız iki kanunu Büyük Mec
lise geçen yıl takdim etmiştik. Bu suretle arka
daşınım değindiği bir nokta halledilmiş olacak. 
Nüfus Dairelerinin diğer maddi ihtiyaçlarını da 
bütçe imkânları nisbetinde her yıl karşılamaya 
devam edeceğiz. 

BAŞKAN — 7 nci soruyu okutuyorum: 
«7. Türkiye'de sosyal ve siyasal kaç der

nek vardır? IBu derneklerin tüzük ve (program
lan ile icraatları Bakanlığınızca yakından ta-
kibedilerek rejim ve millî menfaatler açısından 
normal mütalâa edilmekte midir ve tedbirleriniz 
nedir?» 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 

Türkiye'de Ibir dernekler enflâsyonu vardır. 
Bugünkü Cemiyetler Kanunu bu dernekleri 
kontrol etme bakımından ve (dernekleri demok
ratik bir bünye ve işleyiş içinde, devam ettirmek 
yeteneklerine sahip değildir. Bu sebeple huzuru
nuza yeni bir 'Dernekler Kanunu getirmiş bulu
nuyoruz. Yüksek tasvibinize iktiran ederse, ar
kadaşımın söylediği mahzurlar (ortadan kalka
cak, dernekler demokratik Ibir işleyiş bünyesi
ne salhıbolacak, siyasetten uzaklaşacak, siyasile
rin yan teşekkülleri 'olmaktan uzaklaşacak ve 
asıl maksatları içinde çalışan Ihukuki müesse
seler haline gelecektir. (Bugün 'hatırımda kaldı

ğına göre 40 (binin üstünde 'Türkiye'de dernek 
vardır. 

BAŞKAN — 8 nci soruyu 'okutuyorum: 
«8. Bir memlekette huzur ve sükûn olma

dan o Devlette 'halk kalkınmadan, kanun Dev
letinden, medeni Devletten Ibaihısedilmez. Bugün
kü ortamda memleketimizin kanun ve (hukuk 
Devleti olduğunu iddia edebilir imisiniz?» 

İÇİŞLERİ BAKANI 'HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — tArkadaişlar, eğer Türkiye 
Cumhuriyetinden arkadaşımız ümidini kesmişse, 
benim söyliyecek bir şeyim yok. (A. P. sırala
rından alkışlar.) Ama Atatürk'ün kurduğu Tür
kiye 'Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Bu, 
inançla yaşar, »azimle yaşar. (A. P. şıralarından 
«Bravo» şeşleri, alkışlar.) 
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BAŞKAN — 9 ncu soruyu okutuyorum: 
«9. Çok igüç ışartlar liçinde geniş tecrübe sa

hibi olmuş birçok değerli valiler merkez valisi 
adı altında işsiz, igftrevsiz Bakanlıkta oturtul
maktadırlar. Bence, Devletin ve idarenin bu 
tecrübeli değerli kuvvetlerden (faydalanmama
sı cidden çok hazin bir uygulama tarzıdır ve 
maalesef yersiz (blir kuşku ve tamamen bir par
tizan düşünce yoludur. Değerli idarecilerimiz 
arasından merkez valisi adı ile merkeze aldığınız 
ve alacağınız valiler için neyi esas alıyorsunuz? 

İÇİŞLERİ 'BAKANI 'HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 

Merkez valiliği müesseseısinii (biz getirmedik. 
Merkez valiliği müessesesi eskiden de vardır. 
Her iktidar gibi bu müessese (de Ihizmetin nef'i 
ölçüsü içinde kullanılmıştır. Yalnız merkez va
liliği müessesesini görevlendirme ve sorumlu-
landırma 'bakımından, mesuliyet verme bakımın
dan bir çalışmanın içindeyiz ve bu çalışmanın so
nuçlarını Ibir tasarı 'halinde huzurunuza getire
ceğiz. 

BAŞKAN — 10 ncu soruyu okutuyorum: 
«10. Adalet Partisi iktidara ıgeldiğinden bu 

yana anarşi yaratma Ihırsızlık, gasp, yol kesme, 
adam öldürme, adam kaçırma, kaJdm ve kız ka
çırma, banka soyma, silâhlı çatışmalarla tahri
bat 'vatandaşları hayatlarından enidişe edecek 
had safhaya getirmiştir. Adalet Partisi İktidarı 
günün iher saatinde köyden şehire, dağdan ba
yıra, ovadan tarlaya, evinden daireye ve okula 
endişesiz 'olarak gidip gelebilme 'hürriyet ve 
emniyetini isağlıyamaz duruma gelmiştir ve 
bu bir gerçektir. Bugünkü ortamın sorumluları 
Sayın 'Demirel ile 'Sayın İçişleri Bakanı olarak 
sizin başarısızlığınız 'olduğuna göre; rejimin, 
memleketin, mensubolduğumuz Adalet Partisinin 
selâmeti bakımından istifa ile 'görevinizi yeni 
Mr ekibe devretmeyi düşünmüyor musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Bunun cevabını maruzatım 
esnasında arz etmiştim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Lâfla peynir gemisi yürümez. 

BAŞKAN — ISoru cevaplandırılmıştır. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Sayın Başkan, bizim de sorumuz vardı. 
YAŞAR AKAL '(Samsun) — Sayın Başkan, 

bizim sorularımız ne 'olacak? 
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BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, hepsi de

ğil efendim badece bu 'soru cevaplandırılmıştır, 
15 tanelik bu soru cevaplandırılmıştır. 

5 nci soruyu okutuyorum ©fendim: * 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın İçişleri Bakanının konuşmalarından 

yalnız olayların faillerinin yakalanması için ça
lışıldığını öğrendik. 

1. Hükümet etmek; (öngörmek, olayların te
mel nedenlerini'önceden ortadan kaldırmak, olay
ların olmasını önlemek midir, yoksa olay olduk
tan sonra suç işliyenleri aramak mıdır? 

Saygılarımla. 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 

İdari zabıtanın baş vazifesi mâni zabıta hiz
metidir. Mâni zabıta hizmetinin en verimli, en 
olumlu, en ahenkdar İhale (gelmesi için zabıtamızı 
personel, araç ve eğitim bakımımdan takviyeyi 
1971 senesi içinde en geniş hadlerle plânladığı
mızı ve bu istikamette çalıştığımızı maruzatım 
esnasında arz etmiştim. Bir kere daha tekrar
lamış oldum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
6 ncı soruyu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başjkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı 

tarafından hemen açıklanmasını saygılarımla 
dilerim. 

Bilecik 
Mehmet Ergül 

ıSoru : Türkiye'de askerî kışlalardan fazla 
komando kışlaları bulunduğu İsrarla söylen
mektedir. Bir siyasi partinin desteğinde geliş
tirilen ve Hükümetin de zaman zaman bâzı 
olaylarda kullandığı komandoların; 

1. — Nerelerde ve kimler tarafından kul
lanılmaktadır? 

2. — Bakanlığın bir müsaadesine dayana
rak mı, yoksa gizli olarak mı faaliyetlerine de
vam etmektedirler? 

3. — Maddi olanakları ve kullandıkları çe
şitli silâhları şahıslar mı, yoksa kurumlar mı 
temin etmektedir? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamda) — Muhterem arkadaşlarım, 

Bu sorunun bir kısmıma cevap vereceğim, 
âdede taalluk eden kısmına ayrıca cevap vere
ceğim. Yalnız şunu ifade etmek isterim ki, 
Ülkü Ocaklarının mensuplarıma bu ad takılmış
tır. Bu teşekkül ile ve bunun mensupları ile 
uzaktan yakından benim partimin hiçbir ilgisi 
olmadığı gibi, Hükümetimin de kanunun icap
ları olan münasebetten başka, her teşekkülle 
olan münasebetten başka hiçbir münasebeti 
yoktur ve bu konuda yapılmış bâzı ihbarlar da 
yüksek adlî mercilere dosya halinde intikal et
miş bulunmaktadır. Bu konuda fazla malûmat 
veremiyeceğimi takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7 nci soruyu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Sayın Bakana sorum var, gereğini arz ede

rim. 
ISamsum 

Yaşar Akal 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) ^- Sayım Bakan, 

son haftalarda sıklaşan dinamitleme, bomba
lama olaylarının hep bir çevreden geldiği kanı
sında mıdır? Bunlardan hiç değilse bir kısmı
nın faillerinin başka bâzı güçlerle ilişkisi ola
bileceği ihtimali üzerinde durulmakta mıdır? 

2. — Komando denilen Ülkü Ocakları üyesi 
gençler Ankara^da bâzı öğrenci yurtlarını ve
ya aylardır işgal altımda bulunduruyorlar, bu 
yurtlarda atış talimleri yapıyorlar. Ankara ve 
dışımda birçok illerimizde de tam bir serbestlik 
içimde tedhişçi hareketlerde bulunabiliyorlar. 

Bir karşı gençlik grupu da bu durumu si
lâhlanmanın mazereti veya bahanesi olarak 
kullanılabiliyor. 

Ülkü Ocaklarına bağlı gençler Hükümet 
himayesi veya teşvikiyle mi, yoksa kendilerime 
karşı Hükümetin gücü yetmediği içim mi iş
gal ve tedhişçilik hareketlerini sürdürüyorlar? 
Veya bu komandolarım da Devlet içerisinde baş
ka bâzı güçler tarafından korunduğu, beslen
diği, desteklendiği söylenebilir mi? 

(A. P. sıralarımdan, «Dev Gencin himayeci
lerini de söyle» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun da 
Sayın Bakam cevaplandırsın sualleri, 
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Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
Bu sabotaj hareketlerinin bir komünist 

stratejisinin yeni uygulamaları olduğunu ve o 
stratejide tesbit edilmiş merhaleleri kaydetme
nin gayreti içinde bulunulduğunu söylemiştim. 
Devletin temeline yönelmiş bu gayretlerin sa
hibi olanları meydana çıkarma hususundaki 
çalışmalarımızın hukukî bir gizlilik içinde ce
reyan etmesine kamu düzeninin ve rejimin men
faati olduğu aşikârdır. Biz bu konuda hiçbir 
teşekküle veya şu bu şahsa tahkikat sonuçlan
madan ve adalete teslim edilmeden bir şey be
yan edemeyiz. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Bendeniz şu 
bu değilim, Meclisten soru soruyorum size. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadamlanm; 

Komando hakkındaki fikirlerimi söyledim. 
Biz kanun dışı hareketleri benimsiyemeyiz, hiç
bir şahsı ve hiçbir teşekkülü himayemizin altı
na almadık ve hiçbir zaman almayız. Çünkü 
biz hürriyetçi ve mesuliyetçi ve medeniyetçi 
bir ülkünün sahibiyiz ve bunun uygulayıcısıyız. 
Ülkü Ocakları kanun dışı hareket ederse, kar
şısında ve peşindeyiz. Dev Genç yaparsa kar
şısındayız, öbürü yaparsa karşısındayız. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Site 
Yurdu iki yıldır işgal altında. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — içel Yurdu 
da öyle. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşım, Si
te Yurdundan bahsetmek istiyor. Site Yurdun
da bu ülkü Ocaklarına mensuıbolan kişiler var
dır, ama arkadaşımın burada yalnız Site Yur
dundan değil, Yıldırım Bayazıt Yurdundan da, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yurdundan da, Ha
cettepe Talebe Yurdundan da, Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesi Talebe Yurdundan da bahsedip, 
burada tahakkümler varsa, «Bunları hep bera
ber önliyelim» demesi daha yerinde olacaktır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — iktidar ola
rak gereğini neden yapmıyorsunuz? 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan sualimi yanlış anlamışlardır, ya
hut da tahrif etmektedirler. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın 
Akal, sorunuzu sordunuz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Müsaade ede
mem, çünkü Bakan sorumu yanlış anlamışlar
dır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
cevap vermek Sayın Bakanın elinde, ne yapabi
liriz? Ne cevap verirse onunla iktifa etmeye 
mecburuz. Saym Bakan mecbur değildir Sayın 
Akal, sizin istediğiniz istikamette cevap verme
ye. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
8 nci soruyu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Saym içişleri Bakanının aşağıdaki soruyu 

cevaplanidırmasmı müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Konya 
Sadi Koçaş 

Soru : Saym Bakan, Türkiye'de asayişin 
kendi hükümetleri zamanında düzeldiğini söy
lediler. Acaiba bizzat Saym Bakan kendilerinin 
ve evlerinin Ankara'da emniyet altında oldu
ğuna inanıyorlar mı? Ankara'da son birkaç ay 
içinde vukübulan çeşitli asayişsizlik olaylarına 
Başkent hiç Cumhuriyet tarihi boyunca şahi-
dolmuş mudur? 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
bu sorunun cevabını verdim. Türkiye'de bir va
tan bütünlüğü içinde emniyet ve asayiş mesele
sinin olup olmadığını tahlil etmek, kritik etmek 
başka, Ankara şehrinde stratejisini, ideolojisi
ni, çeteciliğini, metodunu söylediğim hareket
lerden bahsetmek başkadır. Arz ederim. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9 ncu soruyu okutuyorum: 

İçişleri Bakanlığından sorularım olacaktır. 
Gereği için durumu bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 
Yılmaz Alpaslan 

Tekirdağ Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz Alpas
lan. 
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YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, bundan iki ay önce yazılı olarak ce
vap verilmesi dileğiyle bir önerge vermiştim. 
önergede, istanbul'da Sarıyer Karakolunda ve 
sonra da istanbul Emniyet Müdürlüğünde dö
vülen öğrencilerin uğradığı haksızlığın ve zul
mün nedenlerini sormuştum. Bugüne kadar ce
vap verilmedi. Bunun sebebini öğrenmek istiyo
rum, bu bir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde son aramada 
19 tane silâh bulunmuştur. Bu 19 silâhın, ara
mayı mütaakıp kaybolduğu söylenmektedir; 
doğru mudur, değil midir? 

Denizli'nin Kale ilçesinin Belediye Başkanı 
asliye ceza mahkemesince 7 ay memuriyetten 
men cezasına çarptırılmış, Yargıtay da bunu 
onaylamıştır. Bakanlığınız sekiz - dokuz aydan 
beri bu kararı, size intikal ettiği halde uygula
mamaktadır. Bunun sebebi hukuk devleti anla-
yışiyle bağdaşmakta mıdır? 

Son sorum : Ankara tâa faaliyette bulundu
ğu gazetelerde belirtilen Işık Kulübü hangi 
emniyet müdürü tarafından basılmıştır ve sahi
bi acaba bu Parlâmentoda üye olan bir şahıs 
mıdır; değil midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşımın yazılı sorusu, bir zabıta vakasının 
bütün yönleriyle tetkik edilerek bildirilmesi 
merkezinde idi. Bu itibarla istanbul Valiliğin
den bunu sorduk; aldığımız cevabı tatminkâr 
bulmadığımız için özel bir incelemeye tabi tut
turduk, arkadaşımızı tatmin için. Zannediyo
rum ki, bugünlerde cevabı gelecektir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde 19 silâhın bu
lunduğunu söyledi. Arkadaşlar, bu kürsüde 
ifade ettim; Siyasal Bilgiler Fakültesinin yur
dunda o gün tabanca kullanılmıştır, ama yapı
lan aramadan sonra yalnız patlayıcı maddeler 
bulunmuş; tabanca bulunmamıştır. Binaena-
leph, ilk defa bu, «19 silâh bulunduğu söyleni
yor» şeklindeki bir beyanla karşılaşmış bulu
nuyorum. 

Denizli'nin Kale Belediye Reisine gelince : 
Arkadaşım, benim bulunmadığım bir zaman 

bu kürsüde bunu, hiç de hoşlanmıyacağınız 
bir üslûp içinde dile getirmiş. Halbuki gerçek 
şudur arkadaşlar : 

Hizmetten men kararı alınmış; savcılık bu
nu icra edecektir, ceza mahkemesinin kararı
dır. Fakat vilâyet savcılığı validen sormuş; 
«Bunu siz mi tatbik edeceksiniz, ben mi tatbik 
edeceğim?» diye ve vilâyet de Bakanlığıma in
tikal ettirmiş. Bakanlığım, mahkemelerin ver
miş olduğu kararlara göre bir muamelenin yü
rütülebilmesi için kararın kesinleşmesi şartını 
aramakla mükelleftir. Kesinleşip kesinleşme
diğini adli merciden sormuş. Bunun aldıktan 
sonra da, «Bu ceza mahkemesi ilâmının uygu
lanması Cumhuriyet Savcılığına aittir; ama 
uygulanmasında size yardım yapıyorsa, kendi
sine lüzumlu yardımı yapınız..» diye talimat 
vermiştir ve Belediye Reisi de halen istifa et
miş ayrılmış; savcı da ilâmı tatbik etmiştir. 

,Ceza mahkemesinin ilâmının dorğudan doğ
ruya uygulanması icraya değil, Cumhuriyet 
Savcısına ait bir keyfiyettir, ama idareden yar
dım isitıenmiiştir, o yardım da yapılmıştır. 

Işık Kulübünün kimler tarafından kurul
duğu ve ne zaman basıldığı, bunlar üzerinde ne 
gibi dedikoduların cereyan ettiği hususunu 
yazılı olarak arkadaşıma vereceğim. 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Açıkla, bütün kurul duysun. Yöne
tim Kurulunu açıkla... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun... idare Heyetini tebliğ ede
cek, göreceksiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Burada olsaydı cevap ve
recektim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Ba
kan, niye bu suali cevaplandırmıyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Beyefendi, diyorsunuz ki, 
«Işık Kulübünü kim kurdu? Işık Kulübünün 
kurucu ve sahibi için de Parlâmentoda kimse 
var mıdır? Işık Kulübünü kim, ne zaman bas
tı?» E, bu kadar safahat benim hatrrımda de
ğil ki, şu anda. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Yalan söylü
yorsun, bütün kamu biliyor. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın içişleri Bakanının aşağıdaki suali ce

vaplandırmasına müsaadelerinizi istirham ede
rim. 

Konya Milletvekili 
Orhan Okay 

Komandolar asayişi sağlamak için polisin 
yardımcı kuvveti midir ki, her olayda yanında
dır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, kısa kısa cevap-* 
Tandırınız lütfen. Vaktimiz çok dar. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, bunun ceva
bını verdim. Bir misalini ve örneğini de dün 
akşamki tatbikatımızla vermek isterim. Bun
lardan bir grup elinde sopa ile Hacettepe Yur
du aranırken gelmiş ve Türk zabıtası tarafın
dan beş dakikada dağıtılmış ve suçlular alınıp 
götürülmüştür. 

ORHAN OKAY (Konya) — Yalan! 
MUSTAFA OK (Manisa) — Yalan! Hepi

miz başından beri Hacettepedeydik, yalan!. 

BAŞKAN — Bu şekilde hitabetmeyiniz. Ri
ca ediyorum efendim... 

" İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — işte burada... Yalan si
zin... işte arşivler... Gelin Emniyetin teyplerini 
dinleteyim. (0. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. So
ru cevaplandırılmıştır. 

Okuyun diğer soruyu efendim. 

Millet Meclisi Bıaşkanlığınıa 
Aşağıdaki sorunun içişleri Bakanı tarafın

dan kürsüden cevaplandırılmasını rica ederim. 
Ankara Milletvekili 

ibrahim Cüceoğlu 

Başkent halkı idarenizin basiretsizliği, olay
ları teşvik edan, körükliyen tutumunuz ve 
özellikle sizin idarede yeteneksizliğinizden bir 
iç savaşa benzer durumdan kan ağlıyor. Bu du
rum içinde, demokrasilerde bir gelenek olan, 
bakanların çekilmesi idrakini gösterecek, isti
fa edecek misiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Bunun cevabını biraz ev
vel aynı suali soran arkadaşıma arz etmiştim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
12 nci soru : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın içişleri Bakanı, «kumarhanelere ortak 

olanları sorun söyliyeüm» buyurdular. Lütfen 
açıklamalarına müsaadelerinizi rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Sadi Koçaş 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Rejimimiz açık bir rejim; biz, açık bir iktida
rız. Arzu ediyorsanız, dedim, Devletin arşivle
rini size gösterelim. Kim ne kulüp kurmuş, Mm, 
ne aranmış, bunun mensubu kimdir?.. Bunu 
söyledim. Buna da amadeyim isterseniz. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Arzu ediyoruz, 
«Sizden» dediniz. (0. H. P. sıralarından gürül
tüler «Söyle, söyle», «öyle yok» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin. 
SADİ KOÇAŞ (Konya) — Soru cevaplan

dırılmadı, açıklasın diyoruz. (O. H. P. sırala
rından gürültüler.) 

BAŞKAN — Arşivlerde vardır, veririz di
yor... 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Neden açıklama
dı? 

BAŞKAN — Arzu ettiğiniz istikamette Sa
yın Bakan size cevap vermeye mecbur mu 
efendim? (0. H. P. sıralarından gürültüler) 

İLHAMİ SANOAR (istanbul) — Kaçıyor
sunuz sorulardan. Biz Bakandan cevaplandırıl
masını istiyoruz, sizden değil. 

BAŞKAN — Ben cevap vermiyorum efen
dim. Sayın Bakan ne cevap verirse onunla ikti
fa etmeye mecburuz. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
13 ncü soru : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların içişleri Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasına müsaadelerinizi say
gılarımla rica ederim. 

Takat Milletvekili 
İsmail Hakiki Birler 

1. 18 Şubat iakşamı Erbaa ilçemizde cere
yan ©den hâdiselerden haberdar mıisınız? Ma
hiyeti1 nedir? 
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İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Erbaa 1da vufcubulan hâdise üzerinde titizlikle 
tahkik yapmaktayız. Müessif bir hâdisedir. 
Tahkikat sonuçlandığında arkadaşıma bilgi arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
«2. Devletin temsilcisi ilçe kaymakamına 

yaralamaya kadar varan tecavüzün gerçek se
bebi nedir?» 

«3. Mütecavizler hangi kuruluşun mensup
larıdır; başlarında bulunan kimsenin kimliği 
nedir; hangi çevrelerden destek görmektedir?» 

«4. Haklarında yapılan işlem nedir?» 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, bunlar çe
şitli ©anılardır. Yapılan tahkikatın muhtevası
nı arız etmek lâzımıldır. Tahkikat bittikten son
ra madde ımadde sorularına yazılı olarak ce
vap arz edilecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
14 neü soruiyu okutmuyorum. 
Efendim, yazı lokunamamaktadır. Sayın ifl-

yaz Kılıç, (buyurun, yerinizdenı sorun efenıdim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Bakan 
beyanları sırasında Anikara Emniyet Müdürü
ne ait bir suale cevap verirken, «Açıkladığım 
takdirde kimlerden himaye gördüğü ve kimle
rin ortak olduğu meydana çıkar» şeklinde be
yanda bulunmuşlardır. Samimiyetle' soruyo
rum, bunu açıklasınlar; bilmek istiyorum ve 
kapanmasını istiyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
(birtakım kulüplerin^ birtakım yerlerin, ismini 
tekrar edemiyeceğinı yerlerin arandığından, 
bu arkadaşın araima* yaptığından bahsettiler. 
Ben de dedim ki; «Şimdiye kadar, /bu arkada
şın zamanımda ve bundan sonra nerelerin aran^ 
dığmı, bu aranan yerlerin' sahiplerini kim ol
duğunu, ortaMarınıın ıMm olduğunu, hepisini 
ortaya koyahan, arkadaşlarımıza bilgi verelim.» 
dedim* Bundan gocunacak ne var? 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Sayın Başkanlığa" 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanlığı ta

rafından cevaplandırılması için aracıhğıınıızı 
rica ederim. 

ıSayguüammla. 
Hayrettin Hanağaisı 
Elâzığ Milletvekili 

1. Ankara faa emniyet kadrolarında görevli 
polis sayısı ortalama ne kadardır? Son olay
lar muvacehesinde 'diğer illerden getirilenlerle 
bir takviye yapılmış imidir? Halizahırda top
lam miktarı, toplum polisi dâhil, ne kadardır? 
yapılan takviyelerle hemen hemen her sokağa 
beş aded poUisin düşmesine rağmen asayiş ve 
emniyettin gereği gibi sağlanamamışımın nedeni 
nedir? 

2. Emniyet ve asayiş ile düigili düzenin sağ
lanması için vukuu muhtemel olayları önle
yici ve gerekli teldlbirleri alabilmek yolunda 
koordoneli bir çalışma bakanlığınız camiasın
da yapılıyor imu? Yapılıyorsa, olayların' pe

şinden güdiHip bugüne kadar müsebbiplerimin 
bulunmaması nedenlerini açıklar mısınız? Si
zin bu çalışmada fiilî fea'tlkmızın derecesi nedir? 

3. Dört beş yıl önce, geceyarısı evine 
bir bayanın tekbaşma dönmesi mümkün iken, 
bulgun Başkentte karı - koca eşlerin, hattâ bir 
grup erkeğin dahi huzur içimde ve korkmadan 
sokağa çıkmaktan çekinmesinden Bakanın ha
beri var mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, emniyet 
kadro ve kuvvetlerimiz hakkında Yüce Mecli
se biraz evvel bilgiler arz ettiğim gibi 1971 
hizmet plânlamamızın ne olduğunu ve hedefle
rini de arz etmiştim. Bundan başka bu soru
ya ilâve edecek bir husus görmüyorum. 

BAŞKAN — ıSoru cevaplandırılmıştır. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki ısorumuul içişleri Bakanı tarafın
dan cevaplandınjlmasını arz ederim, 

Ekrem Kangal 
ISivas Milletvekili 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yeter Baş
kan, hep soru geliyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
şimdi suallerin yeterliğine dair bir önerge gel
miştir. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sualin yeter
liği olur mu? (Gürültüler) 

— 685 — 



M. Meclisi B : 54 

BAŞKAN — Müsaade Ibuyurum efendim; 
(önengıe gelmiştir dedim, müsaade buyurun oku-
(tayım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Usul hak
kında söz ilstiyoruan. 

BAŞKAN — Müsaade Ibuyrun efendim; ben 
usul kanaatimi itizar etmedim iki... 

Şimdi, «Sayın Başkanlığa, Sayın Bakanın 
sorulara açıîk cevaplar vermemesi muvacehesin
de, sayın milletvekillerinin sorularından sarfı
nazar etmelerini ve sorularla ilgili olarak kifa
yet kararı ittihazını arz ve talebederim. Necati 
Kalaycıoğlu» 

«Suallerin yeterliğinin oya konulmasını arz 
ediyorum. Şevki Güler» 

«Soruların sorulup bitmesi lâzımdır. Devam 
etmesi celseyi uzatıyor. Artık soruların kabul 
edilip edilmiyeceği söylenmelidir. Sorular gös
termiştir ki, bundan sonraki soruların yazılı 
olaralk verilmesine mâni yoktur. îlk soru tek
lifi tarafımdan gelmişir, el'an bekliyorum.» şek
linde talepler vardır. 

Şimdi efendim, otuz soru daha var ve her 
sorunun içerisinde de birçok sorular var. Bu 
vaziyette Sayın Bakan, zatıâlinize, bunlara ya
zılı cevap vermek üzere, bu soruları verelim 
mi? 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
Od-LU (Devamla) — Yazılı olarak cevap veri
rim isterlerse. 

BAŞKAN — Şimdi bu kifayet önergesini 
oylayacağım... 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Oylaya-
mazsmiL, usule aykırıdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bun
dan önce 1966 senesinde ve daha sonraki sene
lerde bu şekilde tatbilkat olmuştur, ben burada
ki teknisyen arkadaşlara sordum; bu şekilde 
Meclis kararlan vardır, sorular üzerinde kifa
yeti müzakere takriri verilmesi mümkündür. 

HÜSAMETTİN AKMUMCÜ (İsparta) — 
Kifayetin aleyhinde söz istiyorum Saym Baş
kan. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. Mü
saade ediniz Sayın Bakan. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş
kan, takdim edilmiş sorulara kifayetin şâmil ol
ması generkifayete de girer... 

20.. 2 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, son söz milletve-
kiTinindir. O milletvekili konuşmadan önerge
yi oylamamız mümkün değildir. Bu kifayet sa
dece sorulara aittir, sorular konusundadır. Ki
fayeti müzakere konusundaki önergeyi muame
leye koymadım daha. Sadece sualler konusun
daki kifayet mevzuubahistir. 

Buyurun Sayın Akmumcü, aleyhinde. 
HÜSAMETTİN AKMUMCÜ (İsparta) — 

Saym Başkan... 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — Saym 
Başkan, bu soruların hepsine en kısa zamanda 
yazılı cevap vermeye hazırım, lütfederseniz. 
(O. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler, 
karşılıklı müdahaleler) 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Saym Baş
kan, burası Meclis mi, parti kongresi mi, çok 
rica ederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sa
yın Bakan bütün sorulara yazılı cevap verece
ğini beyan etmiştir. Binaenaleyh, sözlü soru 
soranlar, yazılı olarak Saym Bakana bu soru
larını bildirsinler, cevaplarını alsınlar. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Kifayet aleyhinde konuşulacak, müsaade bu
yurun!.. Kifayet önergesi gelmiştir, muamele
ye koyduk ve aleyhinde söz verdik. 

(A. P. sıralarından «kifayet önergesi geri 
alındı» sesleri...) 

BAŞKAN — Nedir efendim?... 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Öner

gemi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Kifayet önergesi geri alınmış

tır, buyurun efendim. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, ben önergemi geri almıyorum!.. 

BAŞKAN — Saym Kalaycı önergesini geri 
alınıyor, o bakımdan muameleye devam ediyo
rum. 

Buyurun Saym hatip. 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Saym 

Başkan, Sayın Bakan burada, Yüce Meclis hu
zurunda sorulan bütün suallere yazılı cevap ve
receğini beyan etti, sualleri kabul etmiştir. Ar
tık kifayet müzakeresine mahal yoktur. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler ve müdahaleler...) 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun bir dakika 
efendim. Bir usulî muameleyi bitirmeye mecbu
ruz. Şimdi, sorular üzerinde kifayet takriri veri
lir, tatbikat budur. Bu önergeyi... 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Böy
le önerge verilemez efendim!... 

BAŞKAN — Verilmiştir efendim, müsaade 
buyurun. Usul bu şekilde tatbikat görmüştür. 
Soruların >bir önerge ile kifayeti mümkün olmuş
tur, müzakeresi de yapılır. Aleyhinde bir kişi 
konuşur, oylanır. Bu oylamadan sonra, Sayın 
Bakan her zaman, «Ben bunlara yazılı cevap 
vereceğim» diyebilir, kifayet kabul edilirse. 
Bu, Bakanın hakkıdır. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Baş
kan, bütün soruların zapta geçmesi lâzım. On
dan sonra Sayın Bakan yazılı cevap verebilir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, usulî muamele
ye, devama mecburuz. Buyurun sayın hatip. 

HÜSAMETTİN AKMÜMCU (Devamla) — 
Sayın Başkan, saym milletvekilleri, içişleri Ba
kanına sormuş olduğumuz sorunun cevabı... (A. 
P. sıralarından gürültüler...) 

BAŞKAN — Nedir efendim, anlaşılmıyor 
ki, ne diyorsunuz?... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş: 
kan, milletvekili kürsüde konuşurken nasıl 
söz veriyorsunuz, bu nasıl Başkanlık?... 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
... cevaibmm verilmesi münasebetiyle, zamanın 
geçtiğinden bahisle, suallerin neticelenmesi ba
kımından arkadaşımız bir takrir vermiş bulun
maktadır. Müzakerelerin uzamamağını temin ve 
bütçenin biran evvel çıkması gayesine matuf 
olarak takriri hüsnüniyetle kabul ve telâkki 
ederiz. Hiç şüphe yok ki bir Bakana,.. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Hadi oradan 
sahtekâr sende... 

HÜSAMETTİN AKMUMCU ( Devamla) — 
Sahtekârın kim olup olmadığını zaman, gös
terecektir. 

Biz, içişleri Bakanına mütemadiyen buradan 
saatlerce sual sorulmasını, saatlerce cevap ver
mek üzere tazyik edilmesini vicdanen tasvibe-
denlerden değiliz. Ancak, mâkul ölçü, mâkul za
man içerisinde verebileceği cevapların da içiş
leri Bakanı tarafından burada cevaplandırıl

masının en akli en mâkul bir netice olarak ka-
•bul edilmesi icabeder. 

Bendeniz geçen sene içişleri Bakanına bir 
sual sordum, sualimin cevabında Sayın İçişleri 
Bakanı buyurdular ki: «Bunlara yazılı olarak 
geniş cevap vereceğim ve Türk efkârı umumi-
yesine de ilân edeceğim.» 

Aradan bir sene geçti, mütaaddit ikazlara 
rağmen henüz yazılı cevabı alamadık. Burada 
zaman bakımından İçişleri Bakanına sual sor
mamız tahdidedilse, bu önerge kabul edilse bi
le, aradan geçecek bir sene içerisinde yazılı ce
vapları alacağımıza vicdanen kaani değiliz; 
misali ortada bulunuyor. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) _̂ 

Arkadaşlar, geçen sene ben kendisine dedim 
ki... 

BAŞKAN — önerge aleyhinde konuşun sa
yın hatip, lütfen!... 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Efendim, geçen sene ne sorduğumu izah ediyo
rum; alamadığım cevabına da işaret ediyorum. 

Geçen sene, Cemiyetler Kanununun 9 ncu, 
10 ncu maddelerinin mevcudiyetine rağmen, 
Türkiye'de icrai faaliyet eden ve icrai melanet
te bulunan mason localarının varlığına işaret 
ettim. Türk Yükseltme Derneği adı altında bun
lar memleketi iktisaden sömürme, manen öldür
me yoluna gidiyorlar, dedim. (A. P. sıraların
dan gürültüler) Bunun cevabım alamadım iç
işleri Bakanından. «Yazılı cevap vereceğim» 
dedi, aradan bir sene geçti, vermedi. «Rotari 
ve Lions kulüpleri neden umuma hadim cemi
yetler meyanma ithal ediliyor?» dedim. Rotari 
ve Lions kulüplerinin umuma hadim cemiyetler 
meyanma ithali hususunda sorduğum sorunun 
cevabını da bugüne kadar alamadım. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — önerge aleyhinde lütfen efen
dim... 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, arz etmek istiyorum ki, 
yazılı olarak cevap vereceğini bu kürsüden be
yan eden içişleri Bakanı, aradan bir sene geç
mesine rağmen vadine sadakat göstermiyor, 
va'dinden hulfediyor, cevap vermiyor veya ve
remiyor. 

Onun için, burada sualler zapta geçsin, Ba
kan da buraya çıksın, «Sorulara şu kadar za-
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man içinde cevap vermeyi taahhüdediyorum.» 
desiı .̂ Ondan sonra kifayeti müzakere takriri 
reylere va'zedilsin. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sen kimin oyu 
ile buraya geldin? Sahtekârlardan biri de sen
sin. 

HÜSAMETTİN AKMUMOU (Devamla) — 
Sahtekâr olanlar, mason localarının arkasında 
gidenler, mason boyunduruğunun içerisinde ça
lışanlardır; Rötarı ve Lions'u umuma hadim ce
miyetler meyanma ithal ödenlerdir, anlaşıldı 
mı?... (A. P. sıralarından gürültüler...) 

BAŞKAN — Buyurun hatip, tamamdır. 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 

Mason şudur... Mason, derneklerine müsaade 
edendir... Anlaşıldı mı?... 

BAŞKAN — Sayın hatip tamamdır efendim, 
buyurun. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Mason derneklerine ben müsaade etmedim, 
ama, bu derneklere ait delilleri... 

BAŞKAN — Sayın hatip, sözünüzü kesmeye 
mecbur kalacağım, buyurun efendim, bitirin... 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Bir dakikanızı rica ediyorum, sordular da ce
vap veriyorum. Mason localarına ait delilleri sa
baha doğru temin edip getirenler... (Gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Zamanınız dolmuştur sayın ha
tip, tamam efendim... Buyurun... (A. P. sırala
rından gürültüler ve anlaşılamıyan müdahale
ler...) 

BAŞKAN — Şimdi sorullar hakkındaki ki
fayet önergesini... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Ana
yasayı çiğniyorsunuz Başkan, Büyük Millet 
Meclisinin murakabe hakkını ortadan kaldırı
yorsunuz!,.. 

BAŞKAN — Ne için çiğniyormuşuz Ana
yasayı, niçin efendim?... Burada bin tane, on 
bin tane soru olursa, bütçe müzakereleri üç ay 
devam eder mi?.. Anayasa ile bu müzakereler 
hudutlandırılmamış mıdır efendim? Kifayet 
önergesi konusu sorular için de varittir ve tat
bikat bu şekildedir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN-— Efendim, usul bakımından mı? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Usul bakı

mından, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (A.P. sıra
larından gürültüler) 

Ne yapalım efendim? Müsaade buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, ben sayın başkan
lığın işini kolaylaştırmak için usul hakkında 
söz almış bulunuyorum. 

Saym Başkan, 
Sayın Bakanın sorulara yazılı olarak cevap 

vermesi, elbetteki hakkıdır. Ancak, hangi par
tiden olursa olsun, Milletvekili arkadaşlar bu 
önemli bütçede konuşma imkânlarını bulama
dıkları için bâzı sorular sormak zaruretini duy
muşlardır. Siz, Başkanlık Divanı olarak bu so
rulan zabıtlara geçirmeye mecbursunuz. Zabıt
lara geçtikten sonra Sayın Bakan, «Ben bun
ların cevabını yazılı olarak vereceğim» diyebilir. 
Eğer cevap vermez ise, herhangi bir milletve
kili sorduğu sualin cevabını istemek için zabıt
ları alarak size müracaat edebilir. Bunun aksi 
mümkün değildir. Sayın Başkan. Bu işin usu
lü budur. 

Sayın Başkan, sizde bir usulsüzlük daha 
vardır, onun da usul ve teamül olmaması için 
üzerinde durup, hatırlatmak isterim. 

Divan bir küldür. Divanda bulunan bir yet
kili arkadaş sureti mahsusada oradan sual so
ramaz, aşağı iner, milletvekillerin arasına girer 
ve ondan sonra sual sorar; oradan soramaz. 
Baınun yolunu bu şekilde açarsanız, elbette ki, 
bu keşmekeş devam eder. Yoksa, Sayın Başkan 
siz burada bakanlar arasındaki postacılığı ya
pamazsınız ve yapmaktan tenzih ederim. Za
bıtlara geçireceksiniz, zabıtlara geçtikten son
ra ancak suallerin cevaplarını yazılı olarak ver
dirmeye kadirsiniz. Tüzüğün III nci maddesi 
sarihtir, her mebus istediği soruyu sorar. (Gü
rültüler) Dip not 63 : «Kifayeti müzakere 
sorulara da şamildir» Ama siz, bunu mutlaka 
böyle yapmaya mecbursunuz. 100 tane sual, de 
olsa 200 tane sual de olsa, okuyup zabıtlara ge
çirmeye mecbursunuz. 

Saygılarımla. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Evet 

Sayın Başkan, doğrudur, ben de söz istiyorum. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Bu usul meselesini halledelim, 
aydınlanalım efendim. Buyurun, Sayın Bağ-
cıoğlu. 
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KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Muh
terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Meclis müzakerelerinde Divanın tutuftnu te
reddüt yaratıcı maihiyette olursa, bu müzake
relerin sonunu selâmetle almak mümkün değil
dir. 

Çok rica ediyorum, usul esasa tekaddüım 
ettiği zaman, kıymetli (bir tatbikat demektir. 

Sevgili arkadaşlarım, sayın Başkan yanlış 
bir tutumun içindedir. Benden önce konuşan 
arkadaşım meseleyi gayet sarahatle vaz'etti. 
Her milDetvekilinıin müzakerelerin bitiminde sa
yın Bakana soru sormaya hakkı vardır. Bu 
soruların da zapta geçmesi mecburidir. Ancak, 
sayın Bakanın da bütün bu soruların tamıaımı-
na Iburadan şifahi olarak cevap vermek mec
buriyeti yoktur, içtüzük kaidesi olarak, bir 
kısmıma şifahi, bir kısmına 'da yazılı cevap ve
receğini heyan edefbilir. O zaman, soru müza
keresi Ibdlter. 

Sayın Başkan, biraz önce sorulara taallûk 
eden bir kifayet önergesini okuttu ve aleyhte 
birisine söz verdi. Şimdi, «oylıyacağım» diyor. 
Eğer yalnızca sorulara şâmili bir kifayeti oylı-
yacaksa, tatbikatı yanlıştır. ıSayın Başkanın, 
'kıymetli arkadaşlarımızın sorularını zapta ge-
çirtdiktıen sonra, sayın Bakanın biraz önce ifa
de etmiş olduğu «Ibunlara yazılı cevap verece
ğim» beyanını kafi addetmesi ve buna taallûk 
eden bir kifayet müzakeresini acımaması gere
kirdi Kifayet üzerine yapılacak olan müza
kere Ibaşıka, sorulara taallûk ©den kifayet (mü
zakeresi başka. Tatbikat ve içtüzük kaidesi 
odur ki, kifayet aslında sorulara da şâmildir. 
Verilmiş bulunan kifayet önergesi kaibul edil
diği takdirde soruların da biteceği aşikârdır. 

Sevgili arkadaşlarım, (bu fikrimin doğru ol
duğunu bir cümle ile iıf aide ederek sözlerimi bk 
tiriyorum. 

Şimdi sayın Başkan bu kifayeti oylasa, Yüce 
Meclis kifayeti reiddetföe ne olacak? «Gel bu
raya sayın Balkan, bunlara cevap ver» diyebi
lecek miyiz? Hayır. Sayın Bakan zaten ifa
de etti, «yazılı olarak cevap vereceğim» dedi. 
Çok rica ediyorum muhterem Başkandan, bu 
tutuunu değiştirsin, sorulara şâmil kifayet 
önergesini oylamasın, zapta geçirmeMıe iktifa 
ederek esas müzakere hakkındaki kifayeti oku
tup, muameleye koyarak oylasın." 

Hürmetlerimi arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA ORHAN DAUT (Manâsa) — Sa
yın Başkan, sataşma varıdır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir yanlış harekette (bulunma^ 
inak için... 

İHSAN' ATAÖV (Antalya) — Daha önce 
buradan bağırdım. 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurunuz efendim. 
Bu hâdise, Ibundan önce Meclislerde cereyan 

etmiştir. 
içtüzükte, «sorular kifayeti müzakere» diye 

bir kayıt yoktur, içtüzükte kifayeti müzakere, 
müzakerelerin kifayetine aittir. Dip notta «Mü
zakerelerin kifayeti sorulara da şâmildir» diye 
bir kayıt vardır. 

Şimdi, bu vaziyet karşısında, (biz şayet kifa
yet önergesini oylarsak, 'bu aynı zamanda umu
mu müzakerelere de şâmil olacaktır. O (bakım
dan sorular üzerindeki kifayet önergesini, an
cak umumi olarak verilen 'diğer önerge ile bir
likte oylıyacağım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tatbikat var
dır. 

BAŞKAN — Efendim, tatbikat doğrudur, 
(müsaade buyurun. 

Biz bîr usulî hatanın içinde olduğumuzu tes-
bit ettik. O bakımdan kifayeti müzakere önerge
sini, diğer umumi müzakerelere ait önerge ile 
birlikte sunacağız. 

Şimdi soruları zapta geçireceğiz, bu muame
leden sonra 'sayın Bakan isterse (bunları cevap
landırır, isterse yazılı olarak cevaplandırabilir. 
Bu, doğrudur. 

Efendim, şimdi, Sayın Ahmet Şener usul 
hakkındaki konuşmasında bir kâtip üye arkada
şımızın yerinden soru sorması mevzuuna temas 
ettiler. 'Bir soruyu kâtip üye yerinden sorabilir. 
Ancak.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Aşağıdan so
rabilir. 

MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — Söz 
istiyorum, sataşma vardır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, kürsüden söyleyin 
efendim. 

MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım , 

Değerli Arkadaşımız Ahmet Şener (Bey usul 
hakkında görüşürken, benim Divanda (bulundu-

— 689 — 



M. Meclisi IB : 54 20 . 2 . 1971 O : 1 

ğum bir sırada içişleri Bakanlığı Bütçesi görü
şülürken sayın Bakanın cevaplandırmasını iste
diğim 'takririmi okuduğum için, Meclis (Divanının 
bütün olduğunu, bu takriri okuduğum için de 
bu bütünlüğü ihlâl ettiğimi. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Okumak de
ğil 'sual Soruyorsunuz. 

MUSTAFA ORHAN IDAUT (Devamla) — 
Müsaade buyurun, izahe ediyorum. 

Yani tarafsızlıktan işüpheye düşer mahiyette 
bir eda kullandı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, takrir verme
miş olsaydım da kanun teklifi yapmış olup ve 
Divanda (olsaydım, okuyamaz mıydım? Ben, 
Başkanlık (Divanında bulunduğum müddetçe 
takrir verme (hakkına sahibim, içtüzüğe ıgöre. 
Eğer aksi varit ise, (takrir verdim, takririmi 
okudum, 'şifahen sormadım eğer 'içtüzükte «Di
vanda bulnan Divan üyeleri takrir veremez, tak
ririni okuyamaz» diye bir madde varisa, bunu 
aydınlatsınlar; kendilerine müteşekkir kalırım, 
memnun olurum, bir yanlışlığa da meydan ver
memiş olurum. Ama böyle bir madde yoksa, 
yuvarlak 'sözlerle, Başkanlık Divanında (bulunan 
arkadaşlar bâzı şüphelerin altına sokmak iste
niyorsa, bunu da isadece kınarım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem milletvekille
ri... 

AHMET (ŞENER (Trabzon) — ıSaym Baş
kan, müsaade buyurursanız buradan arz ede
yim. 

BAŞKAN — Beyefendi, bu iş halledildi. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, (kısaca ifade edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Yanlış bir 

tatbikata meydan verilmesin diye ben bunu söy
ledim. Hiçbir itham ve art niyetim yoktur. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, Divanda bulunan arkadaşlar müzakereye 
katılamaz; ancak buraya gelirse müzakereye 
katılır. Başka türlü mümkün olmadığını zabıt
lara geçirmek, tescil etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın milletveikilleri... 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 

bir hususu açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Şimdi bir tat

bikata geçtiğinizi bildirdiniz. Bu tatbikat Sayın 

Bakandan sorulan soruları zabta geçirmek için 
birer birer okumaya başlamak olacaktır. Oku
maya devam ettiğiniz müddetçe, Büyük Meclis
teki arkadaşlardan, tekrar yazılı sorular gelme
ye devam ederse ve bu yüzlerce, binlerce olur
sa, bu ne zamana kadar devam edecektir? Bu 
takdirde burada yapılması lâzım gelen bir iş 
daha vardır. Şu anda Riyaset Divanına gelmiş 
bulunan romlardan başka, artık soru kabul 
edilmiyeceğinin zatıâliniz tarafından bildiril
mesini arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Divana verilmiş bulu
nan soru önergelerini okutup zapta geçirece
ğiz. 

.Eldeki mevcut önergeleri okutuyorum. 

HAYRETTİN HANAĞAISI (Elâzığ) — Ba
kan kursuya gelsin efendim. Belki cevap vere
cek, belki venııiyecek, ama Bakanın kürsüde 
bulunması lâzımdır. 

'BAŞKAN- — Tamamdır efendim. 
Tatbikat olarak şu andan itibaren zapta ge

çirilmesi bakımından bundan sonra verilen so
rular kabul edilmdyecektir. 

'Soruları okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

(Sivas 
Ekrem Kangal 

Türkiye ile Suriye hududu boydan boya tel 
örgüler içerisine alınmış ve mayınlanmıştır... 

HAYRETTİN HANAĞAİSI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanın kürsüye gelmesi lâzım. 

(BAŞKAN — Efendim, yazılı olarak bildire
ceğini beyan etti. 

iSa'yın Bakan, bunlara yazılı cevap mı vere
ceksiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (€. Sonatosu Muğla Üyesi) — Sayın Baş

kan, cereyan eden müzakerelerin ve beyanların 
ışığı altında arkadaşlarımın tevcih buyurduk
ları bütün sorulara yazılı cevap vereceğimi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Şu ana kadar gelmiş olanlara 
Sayın Bakan yazılı olarak cevap verecektir. 
Bundan sonra Divanımızca soru kabul edilmiye-
cektir. 
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Verilen önergeleri yeniden okumaya başlı
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İAşağıdaJki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını arz ederim. 
İSivas 

Ekrem Kangal 
Türkiye ile Suriye hududu boyunca tel ör

güler içerisine alınmış ve mayınlanmıştır. Böl
gede genellikle birinci ve ikinci sınıf araziler 
tarım dışı bıraikılmıştır. 

a) Bu sahanın kesin olarak miktarı kaç 
Ihektardır? 

b) Yıllık millî gelir kayfbı ne kadardır? 
c) Tel örgüler ve mayın döşeme yerine baş

ka bir yel düşünülmekte midir? 
d)Tel örgüler ve mayınlara rağmen hudutta 

kaçakçılığın önlendiğine kaani misiniz? 
e) Bugüne kadar bu sahalarda kaç vatan

daşımız hayatını kaybetmiş ve sakat kalmıştır? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını arz ederim. 
(Saygılarımla. 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

«1. Yurdumuzda uzun yıllardan beri köy 
bütçesinden ücret alarak çalışan köy kâtipleri 
vardır. Çok az ücretli bu şahıslar köy köy gez
mekte ve köy bütçelerinin hazırlanmasında, he
saplarının tutulmasında ve buna benzer işlerde 
köy muhtarlarına yardımcı olmaktadırlar. 

Bu yorucu çalışmaya rağmen hayatları ga
ranti altına alınmamıştır, emeklilikleri yok
tur, sigortalı değillerdir. Bu müessese ile ve 
kâtiplerin hakları ile alâkalı bir çalışma var mı
dır?» 

(Sayın Başkanlığa, 
Sayın Bakandan sorumdur : Numunesini 

göstereceğim «Başkan MAO'nun Eserlerinden 
Parçalar» adlı lüks baskılı eserin yurt dışında 
basıldığı gerçektir. Bu kitabın Türkiye'ye yüz-
binlerce aded sokulduğu da gerçektir. iSaym 
Bakanın bu kitaplardan bilgisi var mıdır? Ne
reden girdiği hakkında tahkikat yapılmakta 
mıdır? Toplattırılmadı için tedbir ve karar alın
mış mıdır? 

Kâmran Evliyaoğlu 
Samsun Milletvekili 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin girdiği »on ve çetin bunalımlar 

karşısında İçişleri Bakanı olarak Sayın Bakanın, 
dikta rejimi geleceği tehlikesi olup olmadığı 
hakkında düşüncesi nedir? 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soracağım sorulan- içişleri Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Şevket Altındağ 

1. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bahusus 
mahallî particilik yüzünden muhtelif köylerde 
Hükümet zabıtası tarafından insafsızca, ahlâka 
ve insaniyete sığmıyan işkence ve hakaretlere 
mâruz bırakıldığı ve son olarak Jandarma Ku
mandanı Ayhan Deniz tarafından A. Kadir isim
li bir vatandaşı cadde ortasında zorla arabası
na bindirip bir kaç köyünde beraberinde gez
dirdikten sonra, hava kararınca mezkur va
tandaşı falakaya yatırıp vücudunda yaralar 
açarak, kemiklerini kırmak suretiyle sağlık 
ocağına kaldırırken, ifadesini verdikten son
ra ölmüştür. Bunun üzerine kaza halkı galeya
na gelerek, Hükümet Konoğına hücum edip, 
taşlamışlar ve halen Nusaybin ilçesinde terör 
havası esmektedir. Bu hâdiseler hakkındaki si
ze intikal eden malûmat nedir, alman tedbirler 
nedir? 

2. Mardin'de yüksek tahsile devam etmek 
isteyip yüksek okullara giremiyen ve Mardin 
merkez ye ilçelerindeki orta ve lise okullarına 
bir türlü öğretmen tâyini yapılmayışını protes
to mahiyetinde vilâyetten izin aldıktan sonra 
yürüyüşe geçilmiş, bu sırada hazırlanmış eli 
sopalı ve bıçaklı bir grup, yürüyenlerin yolu
nu keserek saldırmışlar, ellerindeki bayrak ve 
pankartları parçalamış, müessir hâdiseler halk 
tarafından önlenmiş. Bu durumda, izinli yürü
yüşü yapan liseli gençlere polis yardımcı ola
cağına, polis kuvveti de gençlere saldırmıştır. 
Bu bir tertip midir? Bu husustaki malûmatınız 
ve aldığınız tertip nedir? 

BAŞKAN — Şimdi saat 13,00 olduğundan 
oturumu 14,30 a bırakıyorum. 

Kapanma saati : 13,05 
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İKİNCİ OTUEUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Mustafa Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Birle
şiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine 
devam ediyoruz, Sorular okunarak zapta geçe
cektir. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
arz ederim. 

1. Danıştay, Ankara Emniyet Müdürü ib
rahim Vural'ın eski görevine iadesine karar 
verdiği halde, niçin Danıştayın bu kararı yeri
ne getirilmemiştir? 

2. Bakan olduğunuz günden bugüne kadar 
yerine getirmediğiniz Danıştay kararları var 
mıdır? Varsa niçin yerine getirilmemiştir, kaç 
tanedir? 

Urfa Milletvekili 
Necati Aksoy 

BAŞKAN — Bakanın beyanı üzerine soru
nun cevabı yazılı olarak soru sahibine bildirile
cektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın içişleri Bakanı, Muğla ve Marmaris'te, 
ilinin Adalet Partisi il kongresi öncesi bâzı ba
kanlar ve erkân ile birlikte ziyafetlerde bulun
muştur. Bu ziyafetlerin paraları özel idare büt
çesinden Ödenmiştir. Bu, doğru mudur? 

Doğru ise, bu ziyafetlerin parasını kamu ku
ruluşundan ödetmekte kamu yararı var mıdır? 
Kaç ziyafet verilmiştir? özel idare ile ödenen 
para miktarı nedir? 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

BAŞKAN — Sayın Bakanın daha önceki be
yanı üzerine, bu soru da yazılı olarak cevaplan
dırılacaktır. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tara
fından cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz 
ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hüseyin Yenipınar 

Soru 1. 1939 senesinde Tunceli vilâyetimiz
de «Pir Sultan» adlı oyunun oynatılmasını ka
sıtlı olarak engeîliyen idarecilerin sebebolduğu 
olaylar sonucu, Mehmet Kılan adlı bir vatan
daş öldürülmüştür, failleri bulunmuş mudur? 

O zaman görevinden alınan vali ve emniyet 
müdürü hakkında yapılan adlî ve idari soruş
turmanın sonucu nedir? 

Bu vali ile emniyeet müdürü bugün hangi 
görevlerdedir 

Soru 2. Tunceli'nde kiralık binalarda ikâ
met eden kaç jandarma karokolu ve bucak mü
dürlüğü vardır? Bunlardan kiraları ödenmiyen-
ler var mıdır? 

Soru 3. Atatürk Yüksek Talebe Yurdu, 
«komanda» adı verilen sağcı gruplar tarafından 
işgal edilerek aylarca silâh deposu haline geti
rildiği ve yurdun adını bile değiştirerek, «Boz-
kurtlar Yurdu» dedikleri bu yurtta, diğer yurt
larda yaptığı aramayı niçin yaptırmamıştır? 

BAŞKAN — Bakanın beyanı üzerine, soru 
yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın içişleri Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
saygı ile sunarım. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

1. Bugün yurtlar silâh deposudur, kan kok
maktadır, yurtların silâhtan temizlenmesi için 
ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

2. Gençler, silâhları nereden bulmaktadır? 
Bu kaynakların kurutulması için hangi tedibrler 
alınmıştır? 
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3. Şu anda hangi yurtlar ve fakülteler po
lis kordonu altındadır? Daha doğrusu, polis 
bulunmıyan yurt ve fakülte var mıdır? 

4. Sayın Bakan, evine gittiği zaman paspa
sın altına bakmadan içeri girebiliyorlar mı? 

BAŞKAN — Soru yazılı olarak cevaplandı
rılacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Soru : Sayın Bakan konuşmaları sırasında; 
«Türkiye'de bir anarşik ortam yaratılmak isten
mektedir. Bu ortamı yaratmak istiyenlerin ne
reden himaye gördüklerini ve nereden direktif 
aldıklarını ve kimler olduğunu biliyoruz. Fakat, 
her hangi bir polemik yaratmamak için söyle-
miyeceğim.» dediler. 

Diğer taraftan Sayın Bakan; «Asgari müş
tereklerde birleşmenin» lüzumunda ısrar ettiler. 
Parlâmentonun, bütün üyeleri ile asgari müşte
reklerde birleşmesi için, her şeyden önce gerçek
leri bilmesi gerekir. Gerçekler bilinmedikçe, 
asgari müştereklerde birleşme çağırışı sadece 
bir fantezik çağın olmaktan öteye gidemez. 

Bu nedenlerle, Sayın Bakanın Türkiye'de 
anarşik ortam yaratmak istiyenlerin kimler ol
duğunu ve bunların kimlerden himaye gördük
lerini ve direktif aldıklarını şu anda Yüce Mec
lisimize açıklamaları şarttır. Bu açıklamayı 
yapmadıkları takdirde, beyanlarını, bir Devlet 
sorumlusuna yaraşır, ciddî bir beyan olarak 
görmek mümkün olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Bakanın önceki beyanı üzerine 
bu soru da yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Şu anda 
açıklanması gereken bir konudur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı olarak ce
vap vereceklerini beyan ettiler. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Ba
kan, özelliği bakımından belki cevaplandırır. 

BAŞKAN — Verirse verir. Sayın Bakan 
buradadır. «Bundan sonraki sorulara yazılı 
olarak cevap vereceğim.» diye zapta geçti. 

M. NECATİ KALAYCIOĞLÜ (Bursa) — 
Kürsüye davet edin. Anayasa hükmü bu. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkan, Bakan, asgari müştereklerde Parlâmen
to üyelerini vazifeye davet etti. Biraz sonra 
İçişleri Bakanlığı Bütçesini oylıyacağız. O iti
barla, sorunun su anda cevaplandırılmasında 
fayda vardır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Zaten oy ver-
miyeceksiniz, devam, devam. 

BAŞKAN — Beyefendi, davet ettim. Geldi
ler kürsüye, kürsüde beyanda bulundular, «Ya
zılı cevap vereceğim.» dediler. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakere edilmekte bulunan içişleri Bakan
lığı Bütçesi münasebetiyle, aşağıdaki sorumun 
Sayın İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırıl
masına tavassutlarınızı rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Kadri Eroğan 

Sayın Devlet Başkanımıza atfen, 8 Hazi
ran 1970 tarihli Hürriyet Gazetesinde, 8 sütun 
üzerine vâki neşriyatta, Sayın Devlet Başkanı; 

«1. Devletin bütünlüğüne kasdedecek dav
ranışlar vardır Bâzı gizli kuruluşlar Devleti 
bölmek çebası içersindedirler. 

2. Türkiye'de bugün anarşik ortam bulun
maktadır. Çeşitli inanışlarla ve örgütlerle yü
rütülen bu anarşi ortamına çare aranması lâ
zımdır.» buyuruyorlar. 

Bize göre bu beyan; «Devlet elden gidiyor, 
uyan gaflet uykusundan ey Hükümet» demektir. 
Aradan 8 ay geçiyor, Sayın Devlet Başkanı 
muhtelif vesile ve vasıtalarla ikazlarına devam 
ediyorlar. Böylesine hayatî bir meselenin ber
taraf edildiğine şahidolmak şöyle dursun, dağ
daki eşkiya şehre iniyor, silâhlı banka soygun
ları birbirini takibediyor. Silâhlı çatışmalar 
silâhlı çatışmaları, bombalar bombalan kovalı
yor ve en nihayet, kanunlann teminatı ve âm
me nizamının sembolü polis makinalı tüfek atış-
lanna hedef almıyor yani, bizzat, silâh Devlete 
çevriliyor ve hiçbirinin faili yakalanamıyor. 

Ankara'daki bu emniyetsizlik, huzursuzluk, 
mal ve candan endişe korkusu, bütün bir yurda 
sirayet ediyor Ne yazık ki Hükümet, hâlâ gaf
let uygusunda ve huzur içersinde memlekette 
emniyet ve asayişin normal olduğundan, hattâ 
suçluluğun azaldığından bahsederek, Sayın İçiş
leri Bakanı alkış peşinde. 
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Şimdi öğrenmek istiyorum, tarih boyunca 
hiçbir devirde böylesine sarsılmamış Devlet oto
ritesi, emniyet ve asayiş, bozukluğu ve hele 
hele Devletin temelinden sarsıldığı vakıaları 
karşısında, Sayın içişleri Bakanı da Devlet 
idaresinden bihaber insanların icadettiği kanun 
boşlukları mazeretine sığınarak, kendisini huzu
ru kalp ile vazifesini yapmış saymakta mı
dır? 

BAŞKAN — Soru, Dahiliye Bakanının daha 
önceki beyanı üzerine yazılı olarak cevaplan
dırılacaktır. 

Sayın Sakıp Hiçerimez, sorunuzu sorunuz. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, Sayın Bakan bundan evvel, 
Kayseri'de vukubulan TÖS kongresindeki olay
lar münasebetiyle ve İstanbul'da cereyan eden 
işçi olayları münasebetiyle Yüce Meclise ver
dikleri izahat sırasında, Devlet arşivlerine da
yanarak, «Bunların ise komünist eylem oldu
ğunu, bu işleri organize edenlerin de, komünist 
örgütler olduklarını» beyan etmişlerdi ve son
ra, işçi olayları dolayısiyle mahkemeler kuruldu 
ve olaylar mahkemeye intikal etti. Bu Dev
let 'arşivlerindeki komünistlikle ilgili belgeleri o 
mahkemelere tevdi etmişler midir? 

Eğer etmişlerse, mahkeme bu yönden birta
kım kararlar istihsal etmiş midir? Banini ba
sından edindiğim bilgiye göre, bu mahkemeye 
sevk edilenler, her iki kongrede gösteri yürü
yüşlerini ihlâl ve Hükümet kuvvetlerine muka
vemet suçlarından ;sevk edilmişlerdir. Bu Dev
let arşivi oraya erişmemiş midir, bunu öğren
mek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, konuşmanız 
zapta geçmiştir, zabıttaki sorular Sayın Bakan 
tarafından, beyanı üzere, yazılı olarak cevap
landırılacaktır. 

Sayın Hilmi Türkmen?.. Yok. 
Sayın Turgut Artaç, buyurun efendim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Soru 1 Siyasal 

Bilgiler... 

BAŞKAN — Ön sıraya gelmenizi rica ediyo
rum zapta geçmesi için efendim. Lütfen... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Peki efendim. 
Soru 1. — Siyasal Bilgiler Fakültesine Top

lum Polisince vâki saldırıda, kız öğrencilere 
karşı gayri insanı tecavüz ve tasallutta bulunan 
memurlar hakkında ne gibi bir muamele yapıl-
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j iniştir? Bu memurlar hâlâ vazifede midirler ve 
vazifelerine devam etmekte midirler? 

Soru 2. — İkinci Dünya Savaşı zamanında 
Ankara'da Alman Büyükelçisi Yon Papen'in 
kendisine sefarette bir bomba atılmıştı. 'Bom
bayı atanlar iki gün içinde tesbit edilmiş olma
sına rağmen Sayın İçişleri Bakanının bombalı 
devresinde, gerek millet ve gerekse Meclis huzıv 

j runda İçişleri Bakanı bir perişanlık içindedir. 
İçişleri Bakanlığı gibi mühim bir mevkide 

bulunan ve milletin selâmeti için çalışması lâ-
iimgeien bu Bakanlığı, kendisinden başka bir 
arkadaşına devretmek celâdetini gösterebilecek 
medeni cesarete sahibolup olmadığını Sayın Ba-

I kan ifade edebilirler mi? (A. P. sıralarından gü-
I .rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Artao, sorularınız 
zapta geçmiştir, Bakanın beyanı üzerine soru
larınız yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Sayın Hüsamettin Akmumcu?.. Yok. 
Sayın Adil Turan?.. Yok. 
Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu... 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Gürer. 

MF.HMET NİYAZİ GÜRER (Balıkesir) — 
| Efendim, Sayın Bakana soracağım sualleri di-
| ger arkadaşlarım sorduğu için vazgeçtim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Kayın Coşkun Karagözoğlu... Lütfen ön sıra
ya gelir misiniz, Sayın Karagözoğlu.. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Peki 
Sayın Baştan. 

Sayın Başkan, Ankara'da, Hükümet merke
zinde Site Talebe Yurdunun şu anda işgal 
altında bulunduğunu T. C. Hükümetinin İçişle
ri Bakanı bilmekte midir? Eğer biliyorsa, bir 
hukuk Devletinde bir İçişleri Bakanının böyle
sine bir vazife suiistimalinin mesuliyetinin far
kında mıdır? Bunu açıklamasını istiyorum. 

BAŞKÂ1? — Sayın Coşkun Karagözoğlu'-
nun soruları zapta geçmiştir, Bakanın beyanı 
ürerine yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

AHMET GÜNEH (Zonguldak) — Bu yeni 
usul mü Sayın Başkan; Meclisin üstünde bir 
güc mü bu Bakan? 

BAŞKAN — Bayın Bakan o şekilde beyan
da bulundu, bunun dışında Sayın Bakan «illâ 
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konuşacaksınız» diyemeyiz efendim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Usul böyle efendim. 

Sayın Çetin Yılmaz. 
ÇETİN YILMAZ (İçel) — Sayın Başkan, 

anarşik nitelikte gördüğümüz pek çok olayla
rın Hükümetçe, ya da Hükümeti asan güçlerce 
tertiplendiği, birçok sorumlu çevrelerce bu kür
süden öne sürülmüştür. Bu ciddî iddia ve şüp
he karşısında Hükümetin susmasını suçlamanın 
ikrarı saymak haksızlık olur mu? Sayılmaz ise 
böylesine hayati suçlamalar karşısında susmak, 
en azından Sayın Bakamn sorumsuzluğu içinde 
değil midir? 

Soru 2. — Hacettepe olaylarına ilişkin gör
gülerim v«.\rdır. Bunlardan bir tanesi, hepsi ka
dar, hattâ daha çok vahimdir; sivil ve resmî em
niyet mensupları; «Bunlar da komünistler.» di
yerek, çevredeki halkı gazetecilerimizin üzerine 
kışkırtmışlardır. (A. P. sıralarından gürültüler, 
bağırmalar, Başkanın tokmak sesleri.) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sen orada 
miydin? 

ÇETİN YILMAZ (Devamla) — Oradaydım, 
Sayın Nuri Bayar da orada idi 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efen
dim. Soru soran milletvekiline lütfen müdaha
le etmeyiniz efendim. (A. P. sıralarından şid
detli gürültüler, bağırmalar.) 

Buyurun Sayın Çetin Yılmaz. 
ÇETİN YILMAZ (Devamla) — Önce lütfen 

susturun Sayın Başkan, devam edeyim. 

BAŞKAN — Sustular efendim, susturdum 
efendim, rica ederim efendim. 

ÇETİN YILMAZ (Devamla) — Sorumu tek
rar ediyorum Sayın Başkan. 

Sivil ve resmî emniyet mensupları «Bunlar 
da komünisttir.» diyerek çevredeki halkı gaze
tecilerin üzerine kışkırtmışlardır. Kontrollan 
altında gazetecilerin döğülmesine, makinaları-
nın alınmasına halkın çağırıldığı görülmüş ve 
söylenmektedir, örneğin; Cumhuriyet ve Zafer 
Gazetesi foto muhabirleri, haber muhabirleri. 

Basının anayasal görevlerini ve özürlüğünü, 
yasa dışı polis tedbirleri aracılığı ile sınırlama 
özleminiz var mıdır? (0. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Çetin Yılmaz'm sorula
rı zapta geçmiştir, Sayın Bakan yazılı cevap 
vereceklerini beyan etmişlerdir. 

Sayın Cengizhan Yorulmaz. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa

yın Başkan, Ankara'da uzun bir süreden beri 
bombalar patlıyor. Sayın Bakan buna cevap 
verirlerken, «Bunların tamamı failsiz kalmamış
tır, suçlular yakalanmıştır, zabıta adliyeye tes
lim etmektedir.» buyurdular. 

Bugüne kadar, ilk bombadan bu son güne 
kadar atılan bombanın miktarı nedir ve buna 
karşılık, münhasıran bu hâdiseler için, yoksa 
bir hâdise için on kişinin, onbeş kişinin yaka
lanması değil, her bir hâdiseyi işliyen kaç suç
lu yakalanmıştır ve kaç tanesi zabıta tarafın
dan adliyeye teslim edilmiştir? Bu bir. 

Soru 2. — 6136 sayılı Kanun, geçen yıl Mec
liste görüşülürken, silahlanmaların, silâh suçla
rının azaltılması hedef tutulmuştu ve gerekçe 
olarak üniversite hâdiseleri öncelik almıştı. Bu 
kanun değişikliğinden bu yana - bizim için Van, 
Tatvan değil, gerekçe yönünden oradakilerle il
gisi yok - Ankara'da bir yıl içinde bu suçlarda 
azalma var mıdır, geçenki bir yıla nazaran ora
nı nedir? Yani ceza nisbetini artırma ne nisbet-
te bu suçu azaltmıştır? Merakım bu. 

3. Sayın Bakan, A. P. li bir arkadaşımız ta
rafından; «Toprak işliyenin, su kullananındır.» 
lâfı ele alınıp, «Bunlar bugünkü hâdiselere mü
essir oluyor mu?» diye sorulan soruya cevaben: 
«Elbette, bir nisbette müessir oluyor.» demişler
di. 

Şimdi bendeniz şunu merak ediyorum: Sa
yın Başbakan'm bir lâfı var: «Gerekirse biz, 
ikiyüzbin sivili silâhlandırabiliriz.» demişlerdi. 
(A. P. sıralarından «Yalan» sesleri, gürültü
ler, Başkanın tokmak sesleri.) Bugünkü olaylar
da acaba Sayın Başbakanın bu beyanının tesiri 
var mıdır, yok mudur? Bunun cevaplandırılma
sını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz'm 
sorulan zapta geçmiştir, Bakanın beyanı üze
rine yazılı cevap verilecektir. 

Sayın Mustafa üstündağ, buyurunuz efen
dim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, üç sorum olacak. 

1. Konya'nın Seydişehir ilçesinde C. H. P. 
Başkanı Ahmet Erdayandı, sokaktan götürüle
rek karakolda ölesiye dövüldü. Gençlik yürü
mek istedi ama, mâni olundu, içişleri Bakanı-
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na, milletvekili arka daşlarımla birlikte bu du
ruma el atması için tel çektik. Aradan aylar 
geçti hâlâ cevap alamadık. Acaba, bunu yapan
lar hakkında ne düşündüler, bunu cevaplandı
rabilirler mi? 

Soru 2. — Türkiye'de çok çeşitli mahrumi
yetler içerisinde çalışan öğretmen kütlesi saldı
rılara uğramaktadır. Çok yakın zamanda Kon
ya öğretmenler Derneğine dinamit atılmıştır. 
Sonuç nedir, failleri hakkında bir takibat var 
mıdır? Boynuna yular takılarak çekilen öğret
mene yapılan muamele için ne düşünülmüştür, 
failleri hakkında takibat var mıdır? Yoksa, yurt 
çapında öğretmenlere uygulanan zulüm hakkın
da Sayın içişleri Bakanı nasıl tedbirler almak
tadır? 

Soru 3. — Ankara'da dinamitler patlıyor, 
Ankara'da bankalar soyuluyor, Türkiye'de par-
lamenterizmin aleyhinde basıniyle ve sairesiyle 
yepyeni bir güc doğuyor. Bu suçları onlarda 
aramanın yerine, gerçek problemlere eğilmeyi 
düşünecek içişleri Bakanlığına sahip miyiz? 

Benim kendi etütlerim şudur - ki, kamu 
oyu öyle söylüyor - bütün bu hâdiseleri kasten 
memlekette... (A. P. sıralarından «Soru değil 
bu» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun da bitirsinler sorularını. 

Buyurunuz Sayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ka
mu oyu «Bütün bu patlamalar, bütün bu soy
gunlar, bu memleketteki parlâmenterizmi, 
(bir an evvel bîir tteurfafa itip, yeni faşüıst bir idare 
kurmak için Hükümetin kendi eliyle olmakta
dır.» demektedir. Acaba Bakan bunun hakkın
da ne düşünüyor? Biz en azından buna inan
mak istemiyoruz. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ'm soruları zap
ta geçmiştir, Bakanın beyanı üzerine kendileri
ne yazılı cevap verilecektir. 

Sayın Ahmet Buldanlı, buyurunuz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, dün akşam... 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, duyulmuyor. 
Zapta geçmesi için lütfen öne geliniz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, dün akşam Hacettepe Üniversitesi Senato

sunun talebi üzerine, Devletin silâhlı kuvvetleri, 
zabıta kuvvetleri arama için üniversiteye gel
diğinde, anarşik talebeler arasında, evvelce bu 
tip hareketlere iştirak etmiş, iki parlömanterin 
bulunduğu, halk tarafından görülmüştür, radyo 
da aynı şeyi teyidetmiştir. 

Sayın İçişleri Bakanımn bu parlömanterle-
rin kimler olduğunu açıklamasını rica ediyo
rum. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Nuri 
Bayar da orada idi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun... (G. II. P. sıralarından de
vamlı gürültüler, ayağa kalkmalar, bağırma
lar.) 

BÜLENT EOEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanın bu soruya derhal ce
vap vermesini istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun. (Gürültüler) 
, \ BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, bu şekilde ithamlara tahammül edeme
yiz, bu suale derhal cevap versinler. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. (A. 
P. ve C. H. P. sıralarından devamlı gürültüler, 
ayağa kalkarak karşılıklı tartışmalar.) 

/ ^BÜLENT EOEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Bakanın cevap vermesi lâzımdır bu so
ruya. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bakan buna 
da mı susacak, buna da mı yazılı cevap vere
cek? 

MEHMET AYTUĞ- (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. (A. P. ve 0. 
H. P. sıralarından ayakta tartışmalar, karşılık
lı sataşmalar.) 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim... Sa
yın İdare Âmirleri... Yapmayınız efendim, ri
ca ederim. (C. H. P. ve A. P. sıralarından kar
şılıklı lâf atmalar, gürültüler, yer yer ayağa 
kalkmalar, kürsüden Başkanın çan sesleri.) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Bakanın cevap vermesi lâzımdır bu so
ruya. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
(Gürültüler) 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan... (Gürültüler, yer yer ayağa kalkmalar.) 
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BAŞKAN — Sayın Aytuğ, müsaade buyu
run, evvelâ sükûneti muhafaza edelim de ondan 
sonra... (Gürültüler) 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, bir dakika... 

BAŞKAN — Olmaz efendim, bu şekilde mü
zakere olmaz. Müsaade buyurun. Evvelâ sükû
neti muhafaza edelim de, ondan sonra usuli mu
amelemize devam edelim. 

Sayın Buldanlı'nın sözleri zapta geçmiştir. 
Bakanın beyanı üzerine yazılı olarak cevaplan
dıracaktır. (C. H. P. sıralarından, «Olmaz öyle 
şey!» sesleri, gürültüler.) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bu soru
ya hemen cevap vermesi lâzımdır... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Usul 
hakkında söz istiyorum... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanı zorla 
konuşturmak imkânına sahip miyiz?... (C. H. 
P. sıralarından gürültüler.) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, bir dakikanızı rica edeceğim. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
dinliyemiyorum ki... Buyurun Sayın Ecevit, 
bir şey mi buyurdunuz?... 

% BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan burada sorulacak soruları ancak yazılı 
olarak cevaplandıracağını basından beyan etme
si üzerine sorumsuzca sorular sorulmaya başlan
mıştır. (A. P. sıralarından anlaşılmayan müda
haleler.) Onun için, hiç değilse bu eğilimi önle
mesi için, Sayın Bakanı bu soruya cevap verme
ye davet ediyorum. (Gürültüler). 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Cevap vere
cek mi, vermiyecek mi, sorun Bakana. 

BAŞKAN — Beyan ettiniz işte, zapta geçti. 
Sayın Bakan cevap verirse verir. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Beyefendi, Sayın Bakan bura
da. Sözlerinizi duyuyor, daha evvel beyanda bu
lundu; yazılı cevapta bulunacağım dediler. Bir 
Bakanı... (Gürültüler) 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun ne diyorsunuz efen
dim? 

MEHMET AYTUG (Elâzığ) — Deminki su
al sahibinin zikrettiği parlömanterlerden birisi 
benim. Binaenaleyh, burada ithamkâr bir li
sanla hem grupum, hem de şahsım kasdedilmiş-
tir. Bir sataşma vardır. Bakanın bu sorulan 
suallere hangi süre içinde cevap vereceği belli 
değil. Binaenaleyh, sataşma dolayısiyle söz isti
yorum. Açıkça sataşma vardır. 

BAŞKAN — Sataşma yok beyefendi. İsmi
niz geçmedi, kimsenin de ismi geçmedi. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Bir soru soruldu, bu soruyu 
zapta geçirdik. Bunun üzerine, grupunuzdan 
mütaaddit arkadaşlar Bakanın bu soruya hemen 
cevap vermesini istediler. Sayın Bakan, daha 
evvelki beyanında İsrar ederek, «Ben bu soru
ya yazılı cevap vereceğim» dedi. Bunun üze
rine hiçbir muamele yapmamız mümkün mü?.. 
(C. H. P. sıralarından, «Yanlış tatbikat yapı
yorsunuz.» sesleri.) 

Nasıl yanlış tatbikat efendim? «Cevap ver-
miyeceğim» diyor. Zorla mı konuşturacağım?. 
«Cevabımı yazılı vereceğim» diye beyanda bu
lundular... (Gürültüler) 

NECDET UĞUR (istanbul) — Sayın Baş
kan, bir dakika efendim. Sorulmuş olan sualde, 
«Bundan evvelki talebe olaylarına karışmış bu
lunan iki parlömanter» dendi. Bu bir itham
dır. Ya Bakan tavzih eder, ya da bize tavzih et
mek imkânını verirsiniz. Vermezseniz o müfteri
dir. (Gürültüler, C. H. P. ve A. P. sıralarından 
karşılıklı sataşmalar) 

BAŞKAN — Sayın Veli Bakirli buradalar 
mı?.. Yok. 

Sayın Rasim Cinisli, buyurun. (Gürültüler) 
Lütfen hatibi dinliydim efendim, duyamı

yoruz. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakanın, «Seyahat hürriyeti sağlan
dı» dediği sıralarda Polatlı yolunda yolun ka
panmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Sa
yın Bakanın bu hâdiseden haberdar olup olma
dığını öğrenmek istiyoruz? 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Yazılı cevap 
verecek. 

RASÎM CİNÎSLÎ (Erzurum) — Sayın Ba
kan memleketin bu gibi müstacel bir meselesi 
haiktad'a parlamentoya izahat vermekten ka-
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çınarak, bunu da yazılı olarak cevaplandıra
cağımı beyan buyuruyorsa, o zalman soırfmak 
istediğimiz sualleri soramıyacağız ve bu sorum
luluk karşısında Bakanın tutumunu anlamak 
medburiyetinde kalacağız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı cevap ve
receksiniz, değil mi efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Evet. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceğini beyan 
ediyor Sayın Bakan. (0. H. P. sıralarından al
kışlar) 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, şu anda Devletin yolu kesilmiş va
ziyettedir. (A. P. sıralarından gürültüler) Mal 
ve can emniyeti kalmamıştır. Bu hususların res
mî ağızdan açıklanması lâzımdır. Siz bu hare
ketinizle içişleri Bakanlığını zedelediniz. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Milletin 
kürsüsüne çıkma cesaretini kaybetmiş bir veki
le memleketin asayişi, emniyeti emanet edile
mez. «İstifa ediyorum» demelidir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun oturun efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Tutu

munuz hakkında söz istiyorum.. (Gürültüler) 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — İçimleri Bakam 

halen salonda mıdır, değil midir? Soru olarak 
soruyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim lütfen yerinize 
oturun. (Gürültüler) 

Sayın Musa Doğan, buyurun. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

Ziraat Bankasının soygunu münasebetiyle bâzı 
parlömanterlerin basında intişar eden itirafları 
vardır. (€. H. P. sıralarından, «Silâhlı mı, si
lâhsız mı?» sorusu) O artık vicdanınıza kalmış. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bâzı parlöman
terlerin basma intikal eden itiraflarında, bun
lar birer millî kahraman mertebesine çıkarılı
yor; «Gelin teslim olun, zaten size hiçbir ceza 
vermezler» diyor. «Verseler dahi, 3 sene, 5 sene, 
10 sene sonra çıkıp birer millî kahraman ola
rak ilân edileceksiniz» diyor. (C. H. P. sırala
rından, «Kim diyor?» sorusu) Basını takibeden-
ler kimin dediğini iyi bilirler .(Gürültüler) 

Efendim, gocunanlar gocunsun, ben söylü
yorum. 

Hattâ bir - iki tanesi, «Telefon numaram şu
dur, sıkıştığınız zaman bu telefon numarası ile 
beni arayın» diye, bu işi tahrik etmişlerdir. Sa
yın İçişleri Bakanlığı bunlar hakkında bir şey 
düşünmüşler midir? (C. H. P. sıralarından, «ya
zılı yazılı» sesleri) 

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» iba
resini buraya nakleden Atatürk'ün Meclisinde 
zaman zaman çıkıp. «Zaman zaman çıkıp» a bir 
nokta koyup geçiyorum. Çünkü bir gün onu da 
söyliyeceğim, ikide bir, Dev - Genc'e mensubo-
lanlar hakkında «Şöyle oldu, böyle oldu, bir
çokları vuruldu» filân şeklinde onların müdafi 
kesilmeleri karşısında, Devletin zabıta kuvvetle
rine karşı çıkan bu adamlar ve bu parlömanter
lerin tutumu hakkında acaba Sayın İçişleri Ba
kanlığı bir şey düşünmüş müdür?.. (C. H. P. sı
ralarından «Yazılı yazılı» sesleri) 

Üçüncü sorum; Sayın Bakan acaba, parlö-
manter arkadaşlarımın hepsinin, benim de şah
san müşteki olduğumuz, «Bu hâdiseler niçin 
böyle okşanmakla geçiştiriliyor?» şeklindeki bir 
havadan başka bir hava düşünemezler mi? 
Örneğin, C. H. P. devrindeki gibi, bir köyde as
ker kaçağı olan bir adam için bir köyü yaka
mazlar mı? Meselâ, bir itiraf için, 12 lira, 8 lira 
baç parasının nerelerde saklı olduğunu çıkar
mak için, bir hanımın apış arasına kediyi ko
yup götürerek bu işi ıslah edemezler mi? (Gü
rültüler, C. H. P. ve A. P. sıraları arasında kar
şılıklı söz atmalar) Sayın Bakan bir zulüm me
toduna gitmek istiyorlarsa bunu da düşünüyor
lar mı, düşünmüyorlar mı?. (Gürültüler) (An-
laşılmıyan müdahaleler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim. (Gürültüler). 

Sayın Kemal önder, buyurun. 
KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Baş

kan, bu çeşit suallerle Yüce Meclisin mehabe
tini muhafaza edemiyoruz. Zatıâlinizden istir
ham ediyorum, hepimizin vekilsiniz, Yüce Mec
lisin Başkanısınız. Ya buna bir ara verin veya-
hutta, ne kadar tenkidedersek edelim, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin içişleri Bakanlığı 
zedeleniyor. Bu, Bakanın zedelenmesinin çok 
üstündedir. Bunu belki çok uzun yıllar muha
faza edemeyiz. Gölge düşmesin, arkadaşlarıma 
da yalvarıyorum. 

— 698 — 



M. Meclisi B : 54 20 . 2 . 1971 O : 2 

Zatıâlinizden istirham ediyorum, Vekil Be- I 
yefendinin, «iBâ buraya çıkmıyaoağım» diye 
daha fazla zedelenmesine gönlüm razı değil. 
Çok rica ediyorum, bir çare bulun. 

ıGIYASETTiN KARAOA (Erzurum) — Ce
hennem olsun gitsin.. (Gürültüler, 0. H. P. ve 
A. P. arka sıralarından yer yer ayağa kalkma
lar, sataşmalar). 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Hep 
îbu herifin yüzünden oluyor. (Gürültüler, yer 
yer ayağa kalkmalar). 

BAŞKAN — Sayın İdare Âmirleri, lütfen., j 
(Gürültüler) Sayın İdare Amirleri, lütfen her
kes yerine otursun efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çtorum) — Sayın Baş
kan, oturuma ara ver. 

BAŞKAN — Arkadaşları sükunete davet edi
yorum efendim. (Gürültüler). 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş
kan, bu suallerin sonu ne zaman gelecek? 

BAŞKAN — Bitiyor efendim. 
DOÖAN KİTAPLI (Samsun) — Beyefendi, 

dün de aynı şey oldu, Sayın Başkan sualleri 
kesti. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sualleri kes 
artık, Reisliğini göster. I 

BAŞKAN — Ben de kesiyorum efendim, üç 
ki§i kaldı, isimleri daha evvelce yazılmıştır, 
zapta geçmiştir. Mümkün mü bu? 

Sayın Kemal Önder, buyurun. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sorumu soru

yorum: 
Sayın İçişleri, Bakanının, Ankara hadise

leriyle ilgili yanı yoktur, o itibarla arkadaş
larımız telaşlanmasın. 

İzmir'de Amerikan Hava Kuvvetlerinde gö
revli bir şahsın, millî güvenliğimiz, millî men
faatlerimiz aleyhinde faaliyet göstermesi sebe
biyle, Amerikan Hava Kuvvetlerindeki göre
vine devamında sakınca mütalâasına rağmen, 
İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan muvafa-
katla, halen menfi faaliyetine devam etmesinin 
sağlanmış olduğu iddia edilmektedir. 

Gerek Millî Emniyetde, gerekse Genel Kur
may Başkanlığı İstihbarat Dairesinde bu konu
da kayıtlar olduğu iddia edilmektedir. Vuzuha 
kavuşmasında sayısız faydalar vardır. Bu şah-
sm bir CIA ajanı gibi çalıştığı iddia edilmek
tedir. Bu itibarla sorum şudur : | 

İçişleri Bakanlığı, İzmir'deki Hava Kuvvet
lerinde çalışan ve personel müdürlüğüne kadar 
gelen böyle bir şahıs için, İzmir Emniyet Mü
dürlüğünün verdiği rapora rağmen aksine bir 
emir ve karar vermiş midir? 

BAŞKAN — Zapta geçmiştir efendim. 
Sayın Fikret Övet 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Vavgeçtiniz. 
Son soru sahibi Sayın Ali Erbek, buyurun. 
ALİ ERBEK (Kütahya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sorular tamamlanmıştır. 
Kifayet önergesini okutmadan önce son sö

zü vereceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Son "sözü 
grup adına istemiştik efendim. 

BAŞKAN — Zatıâliniz grup adına son sözü 
istediğiniz zaman beyanda bulunduğum gibi, 
sizden önce Sayın Orhan Dengiz A.P. Grupu na
mına istemişti. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Arz edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Şimdi, kifayet önergesinin aleyhinde söz is

temi olduğunda. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçer) — Sayın Baş
kanım, usulsüzlük var, usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
konuşmamı tamamlıyayım, meseleyi zorlaştır-
mayın. 

Yeterlik önergesi aleyhinde grup adına Sa
yın Orhan Birgit söz istemiştir. Şahıs adına is
tenen sözlerden önce geldiği için yeterlik öner 
gûsinin aleyhindeki sözü C.H.P. Grupu adına 
Sayın Birgit'e vereceğim. Son sözü. Sizden önce 
A.P. Grupu adına Saym Orhan Dengiz istediği 
için de ona vereceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçer) — Usulsüz
lük var efendim, arz edeceğim. 

BAŞKAN- — Efendim, bana önerge geldi, 
siz biliyormusunuz önergenin geldiğini? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel). — Efendim, 
usulsüzlük var, arz edeyim. 

BAŞKAN — Nasıl usulsüzlük olur? Buyu
run arz edlin. 
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TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Kifayeti mü 
zakere önergesi okunduğu anda ben, «grup adı
na söz istiyorum» dedim. Sizce de malûm, bura 
da tesbit edildi. 

Ancak, zatıâliniz dediniz ki, «sizden önce 
başka bir grup adına söz istendi.» Ben de zatı-
âlinize, «Kifayeti müzakere okunmadan evvel 
grup adına bir başka sayın üye söz isterse, Ba
kan konuşmadan evvel ona söz vermeye usul 
sizi mecbur eder, dedim. Vermediğinize göre, ki
fayeti müzakere önergesi okunur okunmaz ilk 
sözü grup adına ben aldığıma göre, kifayeti 
müzakere önergesinden evvel söz almış olan A. 
P. Grupunun bir sayın sözcüsüne nasıl ve hangi 
usule ittibaen söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okumadım, «Kifayet takriri gelmiştir, Bakana 
söz veriyorum» dedim. Bakan buraya geldi. O 
anda buraya gelen yazıda, «Bakandan sonra 
grupum adına söz istiyorum» diye talep gel
miştir. Zatıâliniz ondan sonra söz istediniz efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Arz edeyim 
efendim. (A,. P. sıralarından gürültüler, «Otur 
yerine» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bu, budur. Arz edi
lecek bir tarafı yok ki bunun. Rica ediyorum 
efendim. (Gürültüler) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, usulsüzlük yapıyorsunuz. Bugüne kadarki 
teamülün tam aksine bir usul tatbik ediyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Bir usulsüzlük yapmadığına 
kaaniim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, zabıtlara geçmiştir, takriri okuyacağı
nızı söylediğiniz anda grup adına söz istedim. 
Yazılı bir talep daha evvel verilmiş dahi olsa, 
ancak Bakana tekaddüm eder, grup konuşur, 
fakat takrir okunduğu anda söz istemiş olduğu
ma göre, söz hakkı benimdir. 

BAŞKAN — Sizden önce, «Bakandan sonra 
grupum adına söz istiyorum» diye talep gel
miştir. Yeterlik önergesinin aleyhinde de sözü 
yine grup adına Sayın Orhan Birgit almıştır. 
Grupunuzun -hakkı kaybolmamıştır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Ona bir şey 
demiyorum, fakat taraf tutuyorsunuz Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Dengiz. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Turgut 

Toker konuşacaklar. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Toker. (A. P. 

sıralarından alkışlar.) 
A. P. GRUPU ADINA TURGUT TOKER 

(Ankara) — Çok değerli milletvekili arkadaş
larım, bir sıra meselesi olmasaydı, muhalefet 
gruplarından bir arkadaşımın son sözü alıp bu 
kürsüden son görüşlerini beyan etmesini ben de 
arzu ederdim. 

Yalnız, benim bu noktadaki üzüntümü, Sa
yın Bakanın görüşmesinden sonra, bir nevi büt
çe müzakeresi gibi, cereyan eden ve haddiza
tında birer konuşma ve icraat mahiyetinde olan 
soru yağmurları teselli etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, içişleri Bakanlığının 
Bütçesinin müzakeresi sırasında çeşitli siyasi 
parti grupları adına burada görüşlerini kaybe
den çok değerli arkadaşlarımın, Türkiye'nin ge
nel güvenlik ve asayişi mevzuunda göstermiş 
bulundukları hassasiyet beni rahatlatmıştır. 

Yine, rejime gönülden bağlı ve bu bağlılı
ğın duygusu içinde olarak, her zaman olduğu 
gibi, millet temsilcilerinin, Parlâmentonun me
selelere sahip çıktığını bir kere daha müşahede 
etmek keza gönül rahatlığımı kuvvetlendirmiş
tir, ama özür diliyerek burada bir üzüntümü 
belirteyim ki, maalesef bu müzakereler, müşte
rek bir anlayışa doğru vardığı bir sırada, Sayın 
Bakanın görüşmesi sırasında, kumarhaneler gi
bi, seviyeli olmıyan bir meseleye getirilip daya
tılmak istendi. 

Yine soru müessesesinin, soru sınırlarını aşa
rak izahat mahiyetinde ve yine üzüntüyle kay
dedeyim ki, bir arkadaşımın da sırasından ön 
safhalara gelerek beyan ettiği üzere; Türkiye 
Cumhuriyetinde asayişten, Türkiye Cumhuriye
tinde güvenlikten, muhalefet parti grupu sözcü
lerinin yakındıkları, şikâyet ettikleri bir sıra
da, bu güvenlik ve asayişin temini hususunda 
büyük sorumluluk taşıyan ve bugünkü Türki
ye'nin şartları içinde temini bir hayli de güç 
olduğu herkezce takdir edilecek olan bir de
ğerli içişleri Bakanını istisgar eder, tezyif eder 
şekle götürüldü. 

Değerli arkadaşlarım, samimiyetle arz ede
yim ki, bu kötü alışkanlıklardan vazgeçmeli
yiz. Eğer Türkiye'nin meseleleri varsa, bu me-
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seleler hepimizin meseleleridir. Türkiye'nin sı
kıntıları varsa, bu sıkıntılar hepimize racidir. 
Hepimiz, vatanımızın bir aziz parçasından mil
let vekâleti gibi bir mukaddes vazifeyi yükle
nerek ve bu kürsülerden millete karşı, Anayasa 
sınırları içinde vazifemizi ifa edeceğimize dair 
yemin ederek oturduk. Bu itibarla, birbirimize 
karşı sitemlerimizi bir medeni ölçü içinde yapa
lım. Tenkidlerimizi, objektif olamıyorsak, ama 
medeni Ölçüler içinde yapalım, fakat herhalû-
kârda sonuçta vatan adına, millet adına ve Tür
kiye Cumhuriyeti Parlâmentosunun her zaman 
her mevzuda sesini bekliyen Türk vatandaşı adı
na müşterek bir anlayış içinde bir sonuca vara
lım. 

Değerli arkadaşlarım, yine burada gördüm 
ki, asayişten bahsettiğimiz, Hükümetin becerik
sizliğinden dem vurduğumuz, polisin bu işin 
üstesinden gelmediğini ileri sürdüğümüz bir 
sırada, daha dün cereyan etmiş olan ve henüz 
mahiyeti zannediyorum M, Adliyeye intikâl 
edip bir sonuca varmadığı, tahkikatın tekem
mül etmediği bir sırada, tek taraflı bir şekilde 
ve bir peşin hüküm içinde bir taraflıhk hissi 
ve duygusu içinde polisi ithama başladık. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman şikâyet etti
ğimiz bu mevzuların hiçbirisinin üstesinden gel
mek mümkün değildir. Bugün A. P. iktidarda
dır. Gönülden rejime bağlı olduğumuzu, her si
yasi grup sözcüsü bu kürsüden ifade etti. Bu 
rejim yaşadıkça, bugün A. P. iktidarda olacak
tır, yarın diğer bir parti iktidarda olacaktır. 
O parti de bu gibi hâdiselerle karşılaşabile
cektir, ama Devletin kuvvetleri, kamu düzenini 
muhafaza ile mükellef jandarma kuvvetleri, po
lis kuvvetleri daima, evvelâ bu Parlâmentoda 
siyasi gruplardan yine bu Parlâmentoda şu sı
ralan işgal etmiş olan milletvekili ve Cumhu
riyet Senatosu üyelerinden itibar ve saygı gör
melidir. 

Daha evvelki konuşmamda da ifade ettim, 
polis ve jandarma resmî hüviyeti içinde evvelâ 
Devletin görünüşüdür. Jandarmaya karşı, poli
se karşı... 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Jan
darmayı karıştırma. 

A. P. GRUPU ADINA TURGUT TOKER 
(Devamla) — Bir arkadaşım «jandarmayı ka
rıştırma» diyor. Yine görüyorum ki, peşin bir 
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t hükümlülüğün kararlılığı içinde, polisin karşı
sında bir taraf tutmuş vaziyette demek oluyor. 
Ben kendisi namına, kendisini tenzih ediyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yine konuşmalar sı
rasında ortaya çıkan bir - iki hususa temas ede
ceğim. 

Sayın Bakan konuşmasında açıkça belirtti, 
«Bu hâdiseler aşırı sol ve aşırı sağ uçların mey
dana getirdiği hâdiselerdir» dedi ve «her iki
sinin de karşısında A. P. olarak, Hükümet ola
rak karşı tavır içinde bulunuyor» dedi. Buna 
rağmen, bir kısım muhalif arkadaşlarımız, ne
dense daha çok aşırı sağ üzerinde durdular. 

Şunu hemen burada belirteyim ki, değerli 
milletvekilleri, bir kavram karışıklığı içindeyiz. 
haddizatında, solun karşıtı olan sağ, hiçbir za
man dinî mânadaki «irtica» değildir. Solun kar
şısı kapitalizmdir, ama biz biraz da başka çev
relerin telkin ve tesiriyle, solu biraz daha se
vimli gösterebilmek için, tarihî bâzı vakaları 
dile getirmek, daima «sağ» dediğimiz zaman di
nî irticai ortaya koruz. 

Burada bir nebze lâiklik kavramı üzerinde 
de durmak isterim. Kanuni mahiyeti itibariyle 
hakikaten lâiklik, din ile dünya işlerini birbi
rinden ayırmaktır, ama geniş kavramı itibariy
le esasında lâiklik bir tesamuhtur, toleranstır. 
Hem tabiî hâdiseler karşısında, hem sosyal hâ- v 
diseler karşısında objektif olmayı icabettiren 
bir ilkedir. Yani, bir nevi bir ilmî zihniyet me
selesidir. Bu itibarla tolersansm, tesamuhun 
dışına çıkıp taassup başladığı zaman her şey 
irticadır, sol da irticadır, sağ da irticadır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doluyor Sayın To-
ker. 

TURGUT TOKER (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, bu mânada işi ele al-
ıdığımız zamıan, cidden rbar'iihümüzıdıe dinî irticai 
mahiyette bâzı hâdiseler olmuştur, ama Türki-
y'enin her hangi bir hususta hassasiyet göste
rebilmesi için bir musibeti beklemeye tahammü
lü yoktur. Allah korusun, bir sol irtica günün 
birinde bir hâdise olacak hale geldiği zaman, 
zamnedliyorum M, tarihte geçmiş dinî mahiyet
teki irticai hâdiseler gibi çok dar şümul ve vü
sat içinde kolayca bastırılamaz. 
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Değerli arkadaşlarım, bütün bununla bera- ı 
ber sözlerimi yine meselelerin ciddiyetine, öne
mine, özelliğine işaret ederek, şu mukaddes 
çatının altımda yer almış ve hepsinin, ufak - te
fek hâdiseleri bir tarafa bırakırsak, büyük bir 
vatanperverlik duygusu içinde, memleketsever-
lik duygusu içinde, sağduyu çizgisinde birle
şeceklerine yürekten inançlıyım. Bu inancımı 
ifade ederek, sözlerime bağladığım şu anda he
pinize saygılar sunar, içişleri Bakanlığının, 
Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün bütçesinin vatanımıza, mil
letimize, memleketimize hayırlı olmasını te
menni ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşme
lerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
ismet Yalçıner 

BAŞKAN —. Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Orhan Birgit buyurun aleyhin 
de. 

O. H. P. GRUPU ADINA ORHAN BİRGİT 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı görüşmele
rinin altıncı günündeyiz. Elimizdeki programa 
göre de tesbit edilen programdan dört saat 
daha ileride gidiyoruz. Şu anda, içişleri Ba
kanlığı bütçesi yeni başlamış olacak idi. 

Çoğunluk grupunun değerli üyelerine bir 
noktayı samimiyetle hatırlatmak isterim; büt
çenin altıncı günündeyiz, muhalefet partileri, 
aralarında sosyal ve ekonomik konularda derin 
ve çeşitli görüş ayrılıkları bulunan muhalefet 
partileri ve o partilerin mensubu arkadaşları
nız, içişleri Bakanlığı bütçesinin üzerinde ti
tizlikle durdukları kadar diğer bakanlıklar 
ve o bakanlıklara bağlı katma bütçeler üzerin
de aynı önemde durmayı yeğ görmüşlerdir. Bu
nun bir anlamı olmalıdır aziz arkadaşlarım. 

Bu çatının altında bulunan hangi siyasi par
tiye mensup olursa olsunlar,, Türk Milletinin 
vekilleri olarak buraya gelmiş olan ve Türk 
Milletinin vekilleri olarak buraya gelirken 
Türk Milletinin iktidarını Türk Milleti adına ] 
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yürütmeyi üzerine almış olan arkadaşlarımızın, 
Adalet Partisi Grupu üyelerinin, bunun üzerin
de. ayrıca önemle düşünmeleri gerektiği kanı
sındayım. 

Çeşitli bütçeler geçti, bütçenin tümü geçti 
ve çeşitli bakanlık bütçeleri geçti. Bu kadar 
soruya ve bu kadar soru karşısında saatlerce, 
ısrarla durmaya hangi bütçede rasladınız? Bun
dan dolayı, muhalefet partisi mensubu arka
daşlarınızla zannetmeyin ki Sayın içişleri Ba
kanı arasında kişisel bir alış - veriş vardır. Bun
dan dolayı aklınıza gelmesin ki, kazara,, İçişleri 
Bakanlığı koltuğu boşalırsa muhalefet mensup
larının içerisinden böyle bir şeye talibolacak 
vardır. Sizi tüm olarak iktidardan düşürünce-
ye kadar bu vazifeyi yine sizden beklemekte
yiz. 

Şimdi, bu anda yeterlik veriliyor. Biz, içiş
leri Bakanlığı bütçesini daha görüşmek isti
yoruz. Niye görüşmek istiyoruz arkadaşlarım 
ve niye yeterlik veriliyor? 

Her gün memlekette sayısız can kaybı olu
yor. Bilhassa büyük şehirlerde, yaşadığınız şe
hirde.. Evden Parlâmentoya gelip giderken 
raslıyorsunuz. Karınız pazara gelip giderken 
raslıyor, çocuğunuz okula gelip giderken ras-
lıyor ve komşunuz raslıyor. Bırakınız uzak 
bölgelerdeki seçmenlerinizden gelen haberle
ri. Biraz sonra «niçin yeterlik önergesine mu
halifim, niye yeterlik önergesi kabul edilme
sin» derken Sayın Bakanın verdiği istatistik
leri de bir nebze, vakit bulursam, eleştirmek 
istiyorum. Herkes yarınından endişede. Baş
kent Ankara'nın, 1970 lerin Teksası olduğunu, 
içişleri Bakanlığı bütçesi, Karma Komisyonda 
görüşülürken de belirtmiştim. 

Değil çağımızın her hangi bir devletinde, 
yüz yıllar önceki kabilelerde bile yaşıyanla-
rın hakkı olan korkusuz yaşama hakkı şu anda 
birer hemşehrisi olduğunuz Ankaralılarda 
yok arkadaşlarım. Neden? 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Sende var mı? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bende de 
yok. 

Türk vatandaşının belirli bir kesiminde, ya
rınına çıkma, can ve mal güvenliği hakkı olmaz
sa, bu konuyu siyasi sorumluluk olarak yü
rütmek görevini üzerine alan arkadaşımızla, 
bir gensoru anlamını taşıyan bir bütçe üze-
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rinde, «bırakınız biraz daha görüşelim ve ye
terliği kabul etmeyiniz» dersek ve bâzı önemli, 
ciddî sorulan kendilerine tevcih etmek ister
sek, bunun arkasında hangi art niyeti ararsı
nız? Ve hangi art niyeti aramaya hak kaza
nırsınız? 

Biraz önce Sayın Rasim Cinisli arkadaşım, 
günün en taze haberini verdi. Hacettepe olay
larından dolayı belirli bir birikim içerisine 
girmiş olan Orta Doğu Üniversitesi öğrencile
rinin bir kısmı, Ankara - Eskişehir Devlet yo
lunu barikatlarla kesmişlerdir» giriş - çıkışı ya
sak etmişlerdir, Ankara üzerine doğru yürü
müşlerdir. Allaha şükür, hangi görünmez kuv
vetin neticesidir ki bu yürüyüş kısa zamanda 
dağıldı ve yol açıldı? (A. P. sıralarından «za
bıta dağıttı» sesleri.) 

> 
Şimdi, bunu «zabıta dağıttı» derseniz, bu-

lunmıyan suçluları da zabıtanın bulamadığı
na, Adalet Partisi Grupu olarak ve iktidar men
supları olarak siz de bizim gibi şahitlik etmiş 
ve bizim gibi bilirkişilik etmiş olursunuz. Ben 
onun için «zabıta dağıttı» demedim. «Hangi gö
rünmez kuvvetin değıttığı» dedim. ve.. (A. P. 
sıralarından «dağıldı, dağıldı, yol açıldı» sesle
ri.) 

Dağıldı dağılmadı. Türkiye'de Anayasa, va
tandaşın gezi hürriyetini güvenlik altına alır. 
Bu güvenlikten kim sorumludur? Devletin gü
venlik kuvvetleri. Onlara kim nezaret eder? 
İçişleri Bakanı. Bize karş^, Devletin güvenlik 
küvetleri değil, içişleri Bakanı sorumludur. 

Bir saat yolun kapatıldığını farzedin, par
lâmentodaydık, ne kadar olduğunu bilmiyo
ruz, bir saat veyahut dört saat içerisinde, can 
kurtaran arabasiyle Polatlı'dan Ankara'daki 
her hangi bir hastaneye gelirken yolu kapı-
yan sergerdelerin yüzünden, (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar.) yolu kapıyan 
sergerdelerin yüzünden, hastaneye gelemiyen 
vatandaşımın hesabını ben içişleri Bakanından 
soracağım. Ne günâhı var o hastanın arkadaş
larım ve ne günâhı var o hastanın sahiplerinin, 
komşularının, arkadaşlarının, soydaşlarının? 
Ne günâhı var arkadaşlarım, sokakta rasla-
dığı çay kutusuna, çocuksu bir merak ile elini 
uzatan ve hayatının baharında olan, gece
konduda yaşıyan yavruyacağın? Şimdi bir 
kolu kopmuş, yatıyor. Bundan sonra o çocuk, 
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I kolsuz olarak aramızda dolaşacak, her birini
zin yüzlerine teker teker bakacak, bugün ve
ya yarın. 

Ben istiyorum ki, benim içişleri Bakanım 
gece yatağa yattığında,, o sokakta çay kutu
sunun içerisinde bırakılmış bombanın, çocuk 
su merakiyle o bombayla oynıyan vo kolunu 
kaybeden çocuğu, onu binbir ümitle yetiştir
mek için, köyünden Ankara'nın gecekondusu
na gelmiş olan dayısını veya amcasını raya
sında bir kâbus gibi görerek yatsın Eğer 
kendileri o olaydan dolayı vicdan huzuru için
de ise, başını yastığa koyduğu zamar» uyusun. 
Değilse, onu kendi alemince kendisiyle iler
de tartışsın. 

Buraya gelip bunun cevabını verip verme
mek, «yazılı olarak cevap vereceğim.» demek, 
bu vadini de istediği zaman tutmak, istediği 
zaman tutmamak her hangi bir anlam ifade 
etmez. 

Ne günahı var okuma isteğiyle sabahleyin 
şehrin sokaklarna çıkıp, üniversiteye giden ve 
sonra ne zaman nasıl döneceğini düşünerek 
endişe içerisinde bulunan genç kız n veya o 
genç delikanlı kardeşimizin. 

Biz başından beri diyoruz ki, bivtün bunla
rı, aşın sağın da veya aşın solun da bir avuç 
insan, yönetiyor. (A. P. sıralarından «kifayetle 
ne ilgisi var?» sesleri) 

Kifayetle ilgili, «(bu meselelerin yeterliğini 
kalbul etmiyelim, biraz daha derine indirelim» 
diye konuşuyoruz arkadaşlanm. 

Şimdi yeterlik önergesi veriyor arkadaş
larım ve yeterlikle ;bu görüşmeyi «keselim» 
diyorlar. iSayın İçişleri Bakanı geliyor, Ada
let Partisi Grupuyla yaplaşıyor; memlekette 
huzur tam haldedir... 

Sayın EroğaJn'ın sorusu ile Saym Cum-
hurfoaşkamnın bu konuda Hükümet gibi dü
şünmediği meydana çıktı, ama Sayın Cum
hurbaşkanının Parlâmento karşısında siyasi 
Sorumluluğu yok, ne yapacağız? Bu konuda 
tesadüfen bizim gübi düşünüyor. Birçok ko
nuda da sizler gilbi düşünefhülir.. 

Şimdi bir Parlâmento düşünüz. Kürsüsün
de, memlekette huzurun tam oluğunu İçiş
leri Bakanı iddia edebiliyor, sükûnet var. 
Hiçjbir şey yok. Ama o Parlâmentoya giriş - çıkış 

I asayiş açısından Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisi muhafız kuvvetlerinin kontrolü altında. 
Akşama doğru araba ile gelin, arabanıza ba
kıyorlar, acaba, «Parlâmento çatısının içerisi
ne girmesi yasaklanan bir adam var mı, bom
ba mı götürüyor, bilmem neımi yapıyor diye. 
Türkiye'de bu imtiyaz sadece size ve bize 
mahsus. Ama bu kürsüde böyle bir oltamda 
«memlekette huzur vardır» diyemezsiniz arka
daşlarım. 

A. P. sıralarından bir milletvekili - Kendi 
kendini nakzediyorsun. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Kendi ken
dimi nakzetmiyorum, imtiyazlı vatandaşlar 
olarak, kılımıza her hangi bir şey gelmesi
ne Saym Millet Meclisi Başkanlığımız dikkat 
ediyor. Burası da içişleri Bakanının kont
rolü altında olsa idi, acaba ne olurdu, ne 
hale gelebilirdi? Onu düşünüyor ve şükredi
yorum ki, böyle bir şey yok arkadaşlarım. 
(10. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Birtakım olaylar peşipeşine yaratılıyor ve 
olayların failleri bulunmuyor, arkadan ka
nunlar, kanunlar, kanunlar sevkediliyor. Ka
nundan önce Hükümetten z:!hn:'yet ve fcarar 
yetkisi istenmesini tavsiye ederim. Evvelâ, zih
niyetini değiştirsin, .donna olayların üzerine 
kararla yürümeyi bilsin. 

AHMET MUKADDER ÇİLİNGİR (Bur
dur) — Bunlar kifayetle ilgili mi? 

BAŞKAN — Saym Birgit, iki dakikanız 
kaldı, lütfen toparlayınıız efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Toparlı
yorum, efend'lm. 

Onun için, içişleri Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmelerin yeterliğine karar ver-
miyelim, müzakerelere devam edelim. 

Başında arz ettim, dört saat ilerideyiz 
programın,, vaktimiz var, acelemiz yok. Mem
lekette vahîm olaylar birbirini iziyor, bugün 
dahi var, dün gece vardı ve belki şu amda 
yine oluyor. Yeterliği! kabul etımryerek me
seleleri bir gensoru anlamında yürüteceğiz. 

Her olay karşısında «âdi bir zabıta va-
kasıdır» diyebilmek, ve «bu da geçer yahu» 
felsefesine sahifbolabilmek için, insanın çok 
geniş bir yüreğe ve Türkiye'de tek başına, hiç-
ibir ailenin mensubu olmadan yaşamasına el
verişli bir ortama ısaJhilbolması lâzım. Konu 
komlşusu olmıyacak bu gece kimin evinin önün-
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de bomba patladığını, ne oMuğunu bilmiys-
cek, duymıyacak veyahut Türkiye'de yaşıyan 
Amerikalı olacak da arkadaşlarım, evlerine 
gelen bombalar tesadüfen patlamadan her de
fasında kapıcılara teslim edilebilecek. Böyle 
bir vahîm ve böyle bir ne idüğü belli <olmı-
yan ortam içerisinde Türk vatandaşı yaşarsa 
onun Parlâmentosunda yeterliğin kalbul edil
memesi ve içişleri Bütçesinin devamlı olarak 
görüşülmesi için İsrarda bulunmamı mazur gö
rünüz. 

iSaym Bakan geldi kürsüye «bu olayları 
kimin tahrik ettiğini biliyforuz, ama söyleme
yiz» dedi. Biz böyle bir tehdit de bulunonı-
yacağız, böyle bir tehdit de bulunmayı, mem
leket için yararlı hususlar saymıyoruz. Yeter
liği kalbul etmeyin, söyliyelim. Diyelim ki, 
bu olayları Adalet Partisi çıkanrnuştır ve 
ispat edelim... 

NİHAT BAYRAMOĞLU ((Bolu) — Hayır 
siz çıkardınız. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Buyurun 
ispat edelim, buyurun. (A. P. sıralarından nen 
çıkarıyorsun, isen» sesleri.) 

BAŞKAN — Saym Birigit, zamanınız doldu 
efendim, müddetiniz 15 dakika idi. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Zamanla 
mukayyet değildir, yeterlik üzerinde görüşü
yorum. 

IBAŞKAN — önerge aleyhindeki konuşma
lar 15 dakikalık zamanla mukayyettir. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Tamam, 
toparlıyorum. 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Baş-
kan, önerge üzsrinde söz, zamana tâbidir. 
Şimdi! bakıyorum ki, siz, Sayın Birtgit'e ne şe
kilde söz verdiğinizi dahi unutmuş bulunuyor
sunuz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Toparlıyo-
yorum efendim. 

BAŞKAN — Ben, «önerge zamanla kayıt
lıdır» dedim ya efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Meclis Baş
kanlığına hakaret ediyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
(Gürültüler.) 
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ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bu milletin 
yarınından emin.. (A. P. sıralarından gürültü
ler). 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Meclis Baş
kanına hakaret edene ne muamele yapıyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Birgit, önerge aleyhinde zamanla mu

kayyetsiniz, «16 dakikalık zamanınız dolmuş
tur» diye size üç defa ihtarda bulundum, za
manınız gelmiştir efendim, yine ifade ediyorum, 
toparlayınız. (A. P. sıralarından «Sayın Baş
kan» sesleri.) 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yeterliği 
kalbul etmeyi ispat edelim. 

Sayın Başkan, toparlıyorum merak etme
yin efendim. 

1968 lerde istanbul Üniversitesinde ilk öğ
renci eylemi olur. Kemal Bingöl adında, bu ey
lem komitesinin yöneticisi olan Diyarbakırlı 
genç... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Lâf onlar, lâf... 

ORHAN BiRGtT (Devamla) — Müsaade 
edin. efendim. 

İBAŞKAN — Toparlayınız Sayın Birgit, 
tamamıdır hakkınız efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Genç
lik ve Spor Bakanı, müsaade edin efendim, mü
saade edin. 

15 Ocak 1960 tarihinde Yeni Gazetede bir 
seri yazı yayınlar. 15 Ocak 1969, 15 Ocak 1970, 
15 Şubat 1971... Resmen tekzip edilmez, ilk 
defa Hükümetten bir sayın üye, şurada, «lâf 
bunlar» der. 

Geçen sene Başbakanın ve içişleri Bakanı
nın önünde Karma Bütçe Komisyonunda hesa
bını sordum, yuvarlak lâflarla tekzip etmeden 
geçirdiler. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Yanlış, yanlış. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Lütfen söy
ler misiniz, Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Birgit, zamanınız 
doldu efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efendim, 
müdahale ediyorlar. 

I BAŞKAN — Ama olmaz Sayın Birgit, usu
le taJbiiz. 15 dakikalık zamanınız doldu istirham 
edeceğim. Bitiriverin bir cümle ile rica ediyo
rum, dört defa rica ettim, tekrar rica ediyo
rum efendim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

ORHAN BtRGiLT (Devamla) — Müsaade 
edin bitireyim efendim. 

Adalet Partisi Grupunun değerli üyeleri, 
«sizinle ilişkisini ispat edeceğim» dedim, ne bu 

i suçluluğun telâşı? Mahcup olurum, belki ispat 
edemem. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ediyorum 
toparlayınız. 

ORHAN BİRGÎT (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Toparlıyorsunuz ama, kaç defa. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Kemal Bin

göl der ki, «Biz Adalet Partisine de Halk Parti
sine de baş vurduk, bizi bu boykotta, bu ey
lemde destekleyin diye. Cumhuriyet Halk Par
tisi, genel merkezine sordu, reddetti; Adalet 
Partisi Yümrü Pastanesinden her gün bize dört 
kiloluk pasta göndererek tebrik etti, teşci etti» 
Yazar... (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Hepsinin altında siz var
sınız, siz. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, çok rica ediyorum 
efendim, zamanınız doldu, üç dakika da geçiyor 
efendim. 

Rica ediyorum Saym Birgit, sözünüzü kes
meye beni mecbur etmeyiniz, iki kelime ile 
bağlayınız rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, müdahale ediyorlar efendim. 

Toparlıyorum. (A. P. sıralımdan gürültü
ler.) 

Bu yazar, aralarına nasıl gizli polis sokul
duğunu bu gazetede anlatmıştır. Gizli polis
lerin, 6 ncı Filo hâdiselerini nasıl tahrik ettiğini 
belirtmiştir, 10 Kasım 1968 de Türkiye 1de Tu-
pamaros Stratejisi ilk defa Samsun - Ankara 
yürüyüşünde uygulandı. (A. P. sıralarından şid
detli ve ayakta gürültüler.) 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan söz istiyo
rum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kes sesini 
I Başkan, sesini kes şunun. 
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ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bir Muzaf
fer Zorlu var, sayın bakanlar.. (A. P. ve C. H. P. 
sıralarımdan şiddeti gürültüler, kürsünün önün
de toplanmalar.) 

MUSA BOĞAN (Kars) — İn aşağı. 
BAŞKAN — Sayın idareciler, niçin müda

hale etmiyorsunuz? 
Sayın Birgit, rica ediyorum tam dört daki

ka geçti. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, sözünü tamamlasın insin efendim, topar
lasın imsin efendim, açın mikrofonu. 

BAŞKAN — Beş defa toparlaması için müh
let verdim efendim. 

Toparlayın efendim, rica ediyorum Sayın 
IBirgit, buyurun. (Devamlı gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Müsaade 
eklerseniz bir cümle ile iddiaları cevaplandıra
yım. (A. P. ve 0. H. P. sıralarından şiddeti 
gürültüler, müdahaleler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müm
kün değil. Orhan Bey rica edeceğim, çok rica 
edeceğim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gü
rültüler. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Konuştur
muyorlar efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Birgit, çok rica ediyo
rum zamanınız geçmiştir, çok rica ediyorum. 
iSayın Birgit, dört defa ricada bulundum. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
arkadaşımız grup adına Umumi Heyete saygı
larını sunacakvve inecektir. 

BAŞKAN — Saygılarını sunsun efendim, 
sunsun. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

MUSA DOĞAN (Kars) 
Başkan. 

Konuşturma onu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Birgit, bir 
cümle ile bitirin. (A. P. sıralarından şiddeti 
gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Gürültüye 
hakin efendim, gürültüyü kessinler bitirece
ğim. ıSükûneti sağlayın. 

BAŞKAN — Olmaz ki efendim, rica edi
yorum, beş dakika da geçti, rica ediyorum Sa
yın Birgit. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Birgit, Allah se
nin belânı versin. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, çok rica ediyo
rum, samanınız tamamdır efendim. Zararı yok 
efendim, bir cümle ile teşekkür ediniz, mikro
fon açıktır, beyan ediniz efendim, buyurunuz 
teşekkür ©diniz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Arkadaş
larım, sözlerimi sona erdiriyorum. (A. P. sıra
larından çok şiddetli gürültüler) 

Bırakın da... 

BAŞKAN — Sayın Birgit lütfen. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yeterlği 
kabul etmenizi saygılarımla rica ederim. (A. P. 
sıralarından «ayıptır yahu» sesleri, 0. H. P. 
sıralarımdan alkışlar) 

'BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunacağım efendim lütfen... (A. P. sıralarından 
«ıoyla, oyla» sesleri) Oyluyorum efendim işte, 
rica ediyorum bir dlefa... 

(Kifayet önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Ralbul edenler... Etmiyenler... Kifayet önergesi 
kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri lokutuyorum. 

A - İçişleri Bakanlğı Bütçesi 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

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

12.000 Personel giderleri 9 196 672 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 14 394 410 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 702 362 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 750 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

(A/2) Yatınım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenlfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili Ve transfer harcamaları 

34.000 (Malî transferler 120 426 099 
'BAŞKAN — Kaibul edenler... 
(Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 150 384 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödentiden 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

705 000 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
lümlerini okutuyorum. 

bö-

a) 

Bölüm 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi : 

(A/l) Cari harcamaları 
Lira 

12.000 Personel giderleri 13 591 632 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 75 122 849 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hikmet giderleri 991 872 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 6 099 812 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

16.000 'Çeşitli giderler 12 750 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 (Makina, teçhizat ve taşıt alını

lan ve onarımları 38 750 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
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Lira 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 8 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 264 624 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 705 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin bö
lümlerini okutuyorum. 

B) JANDAMA 
BÜTÇEM : 

GEN$L MÜDÜRLÜĞÜ 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 124 435 745 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 249 976 860 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 500 002 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

201 031 

16.000 Çeşitli giderler 32 138 382 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım (harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onanmlan 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüııri Lira 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm! Lira 

137 000 35.000 fSosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —- Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Cumhuriyet Hükümetinin zabıta kuvvetlerine 
Yüce Meclisin takdir duygularının ula§tırıma-
sına dair önergesi. 

İHSAN ATAöV (Antalya) — Takrir ,var 
ISayın Başkan, yolladım efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, muameleye koy
mak için okuyorum. 

ISayın Başkanlığa 
Memleketin her köşesinde, kötü niyetlerin 

ışerrinden milletimizi kurtarmak için hayatla
rını dahi fedadan çekinmiyen Cumhuriyet Hü
kümetinin zaJbita kuvvetlerine, polisine, jan
darmasına Yüce Meclisimizin takdir duyguları
nın ulaştırılmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 

içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Jandarma Komutanlığı bütçeleri ka
bul edilmiştir, memleketimize hayırlı olsun. 

III. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

B — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı bütçesine 
geçiyoruz. 

Grupları iadına söz isitJiyerilerii okuyorum : 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Yük

sel Menderes veya Özer Ölçmen, Millî Güven 
Partisi Grupu adına Sayın Turhan Feyzioğlu, 
C.H.P. Grupu adına Sayın Nihat Erim, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayı Ertuğrul Akça. 

Şahsi, kişisel görüşleri için söz alanlar: 
Sayın Yaşar Akal, Sayın Kemal Önder, Sa

yın İbrahim Cüceöğlu, Sayın Ekrem Kangal, 
Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Enver Akova, Sa
yın Ahmet Buldanlı, Sayın Şemsettin Sönmez, 
Sayın Turgut Artaç, Sayın Zekeriya Kürşat. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Yük
sel Menderes, buyurun efendim. 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Sayın 
Başkan, Sayın Özer Ölçmen arkadaşım konuşa 
cak efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özer Ölçmen, buyurun. 
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN 

(Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri. 

Huzurunuza, Dişişleri Bakanlığı bütçesi hak
kındaki Demokratik Parti görüşlerini arz et
mek üzere gelmiş bulunuyorum. 

Bu vesile ile Londra'da başarılı bir ameli
yat geçirmiş bulunan Dışişleri Sayın Bakanına, 
Grupum adına, âcil şifalar temenni ederim. Bu 
arada, Hariciyemizin kıymetli mensuplarını da 
saygı ile selamlamayı bir vazife addederim. 

Muhterem milletvekilleri, Demokratik Parti
nin dış politika görüşünün esasını, memleketimi
zin ve bütün dünyanın sulh içinde yaşaması için 
elimizden gelen katkıda bulunmak suretiyle 
Türk Devlet ve milletinin yüksek menfaatlerinin 
ve millî haysiyetinin korunması prensibi teşkil 
etmektedir. 

Partimiz; Türkiye'de çok partili demokra
tik rejimin teessüsünden bu yana dış politikada 
büyük partiler arasında M, dayanışma teamü
lünü, millî menfaatlerimizin korunması yönün
den yararlı bir unsur olarak kabul etmektedir. 

Dünyadaki milletlerarası durumun Türkiye'
yi dolaylı veya dolaysız yoldan ilgilendirecek 
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hâdiseler yönünden, önceki yıla nazaran bü
yük bir değişiklik geçirmediği neticesine var
maktayız. 

İyi izlenecek bir dış politika ile teferruat 
gibi görünen faktörlerden, icabında millî yarar
lar sağlanabileceği de ihmal edilmemesi gere
ken bir husustur. 

Muhterem milletvekilleri, geçen yıllarda ol
duğu gibi, Vietnam sorununun barışçı yollarla 
çözümlenme ümitlerini kuvvetlendirici belirli 
bir gelişme olmayışını üzüntü ile karşılıyoruz. 
Otuz küsur yıldır barış yüzü görmemiş bir mil
letin dış tesirler ve ideolojik metotlarla nasıl 
düşman kamplara ayrılabileceğinin canlı misali
ni Vietnam'da görüyoruz. Bir vesile ile bâzı 
parlömanter arkadaşlarla yerinde müşahede im
kânını bulduğumuz dehşet verici tablodan mut
laka ibret alınması gereğine inanıyoruz. 

Bu bölgede savaş içindeki muhariplerin da
hi bir kulaklarının Paris'teki barış müzakerele
rinde olması, harb meydanlarının yerlerini ye
şil masalara terk etmesi arzusunun bir işareti
dir. Uzak Doğu'nun bu kısmında herkesi tat
min edecek nihai bir hal çaresine varılmasını, 
dünya sulhunun korunmasında mühim bir mer
hale olarak addetmekteyiz. 

(Muhterem milletbekilleri, bu ölçü içerisinde 
olmak üzere Amerika Birleşik Devletleriyle Sov
yetler Birliği arasında bir süredir yürütülmek
te olan nükleer silâhsızlanma -SALT- görüşme
lerini de dünya sulhu için ümit verici bir hu
sus olarak mütalâa etmekteyiz. Ancak, bu mü
zakerelerin daha şumüllendirilmek suretiyle ge
nel bir silâhsızlanma yönüne sevk edilmesinin, 
daha katî bir teminat olabileceği kanatindeyiz. 

Avrupa'da müttefikimiz ve dostumuz Batı 
Almanya'nın Şansölyesi Brant'ın izlediği Doğu 
bloku ile gerginlikleri yumuşatma politikası, 
Avrupa'da olduğu kadar dünyada da, barış yo
lunda açılan olumlu adımlar olarak karşı
lanmaktadır. 

Avrupa'daki bu yakınlaşma hareketlerini 
memnuniyetle (kaydederken, Rus ve Amerikan 
filolarının Akdeniz'deki rekabetlerinin yarattı
ğı gerginliğin bir süreden beri ağırlık noktasını 
bu bölgeye kaydırdığı gözden kaçmamaktadır 
ve dikkatle takibi gereken bir husustur. 

Muhterem milletvekilleri, Arap - İsrail ihtilâ
fının, şu anda Rogers plânının başarılı bir sonu

cu olarak ateş kes durumunu muhafaza etmesi
ne rağmen, ciddiyetinden bir şey kaybetme
diği görülmektedir. Arabulucu Gunnar Ja-
ring'in barışçı temaslarını ümitle izliyoruz. 
Türkiye için her yönden hayatî bir ehemmiyet 
arz eden Orta Doğu bölgesinde Arap - İsrail 
anlaşmazlığında Sovyet Rusya ve Birleşik Ame
rika'nın kuvvet dengesi sağlamak gayrötftetrtinin 
yanında bir de Kıta Çini'nin, Filistin gerilla
larını desteküyen tutumunun ortaya çıkması; 
bu bölgedeki gelişmelerin, Türkiye'nin emni
yetini haleldar edebileceği nazarı itibara alına
rak, büyük bir dikkatle takibi lüzumunu orta
ya koymaktadır. 

NATO camiasının Orta Doğu temsilcisi du
rumunda olan Türkiye'nin bu bölge üzerindeki 
plân ve tasavvurlarından en önde malûmattar 
kılınması ve mutabakatının olması gereğine 
inanıyoruz. 

Partimiz; Orta Doğu'nun en kuvvetli dev
letlerinden olan Türkiye'nin, bölgenin siyasi 
istikrarının temininde mühim bir unsur oldu
ğuna inanmakta ve taMbolunacak realist bir po
litikanın lehimize avantajlar sağlıyabileceği 
kanaatini taşımaktadır. 

CENTO İttifakı dahilindeki dost ve mütte
fikimiz devletlerle yakın ve samimî ilişkilerimi
zin devamını ve dost Arap ülkeleriyle çeşitli 
münasebetlerimizin geliştirilmesini hassasiyetle 
temenni ediyoruz. 

Muhterem mMetveküleri, günün namiisait 
şartlarına rağmen, Türkiye'nin NATO camiası
na dâhil olmasını temin etmiş bulunan zama
nın D. P. Hükümetinin ileri görüşilülüğünü, 
geçen süre zarfında NATO nun, Türkiye'nin 
dış güvenliği hususunda oynadığı olumlu rol 
teyiidetaıiş [bulunmaktadır. 

Gruıpumuz; (bugün Jdeğişimilş olan sosyal ve 
politik şartlar muvacehesinde dıe NATO^u 
Tüfüdiye'nin ve djeımokratifc hür düzene bağlı 
ülkelerin dış güvenliğinin bir teminatı olarak 
ıgörmektedJİT. Ancak, karşılıklı itimada ve 
dayanışmaya dayanan bu camia içinde vufcua-
gelebilecek strateji, taktik ve statüko değişik
liklerinde Türkiye'nin haklarının ve vecibele
rinin dengeli' bir şekilde muhafazasının temi
ninin, Türk hükıimetlerinin en öneımM görevle
rimden (biri olduğuna inanıyoruz. 
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Bugün ülkemizde, hedefleri Türk kamu 
oyumca artık iyice anlaşılmış birtakımı anar
şist (azınlık aksiyonlarımın, resmî ağızlardan 
ıtalbiî ve demokrasi icabı imiş gibi »empoze edil-
meye çalışılması, ıdünyada Türk dış politikası 
hakkında yanilış yargıların doğmasına sebebi
yet vermektedir. Elbette İM, anarşist bir azın
lığın çoğunluğa tahakküm edebildiği intibaını 
uyandıran bir memlekettin Hükümetimin diplo
masi masalarında avantajlar sağlayabilmesi 
mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, Çin Halk Cum
huriyetinin Birleşmiş Milletlere kabulümün, 
Milliyetçi Çin'in bu teşekkülün üyeliği vasfını 
kaybetmesinle müncer olmaması görüşüne sa
mimiyetle katılıyoruz. Bu görüş çerçevesinde 
bâzı muhalif çevrelerin Çin Halk Cumhuriye
timin 700 milyonluk bir nüfusa sahiboluşunu, 
Birleşmiş Milletlere kabulümün ağırlık nokta
sını teşkil ettiği, yolundaki beyanlarını hissî 
bulmaktayız. Ayraca, yıllardır komünizme 
karşı f edakâroa başanltı bir mücadele vermiş 
olan Milliyetçi Çin'in Türkiye yönümden değe
rimin gâz önünde bulundurulması gerektiği ka
naatindeyiz. 

Muhteremi milletvekilleri, geçirdiğimiz yıl 
ilcimde Türk kamu oyunu yoğun bir şekilde 
dlşgal ©den AET ile olan ilişkilerimize gelince : 

Yüce Heydtimizm yüksek malûmları olduğu 
üzere, kuruluş gayesini, Roma'da imzalanan 
lanlaşmanm ikinci maddesinde : «Üyeler ara
sımda ımlüşterek biir pazar tesisi ve üye devlet
lerin iktisadi politikalarının tedricen birbirle
rine yaklaştırıilması yolu ile topluluğum butu
mu içimde iktisadi faaliyetlerin ahenkli bir 
şekilde gelişmesini, devamlı ve dengeli bir in
kişafı, gittikçe artan bir istikrarı, hayat se
viyesinin süratle yükselmesini ve kendisine 
ıdâhll devletle!* arasında daha sıkı münasebet
ler tesisini teşvik etmektir» ifadesiyle belirten 
AET ile demokratik ve hür rejime sahip ülke
lerle politik ve ekonomik münasebetlere ön
celik tanıyan zamanın Türkiye Demokrat Parti 
Hükümeti arasında münferit silki bağlar mev-ı 
cult bulunmakta idi. 

Ayrıca, Roma Anlaşması, topluluk dışında 
kalan Türkiye gibi, hammadde ve taom ihra-
caitçısı "ülkelerin dış ticaretleri üzerinde menfi 
tesirler icra edebilecek esasları da ihtiva et

mekteydi. Bir yandan sanayileşmek için ge
rekli ekonomlik ilişkilerin geliştirilmesi sağla
nırken, bu süre zarfımda klâsik tarımsal ih
raç potansiyelimizin de en müsait şartlarda de
ğerlendirilmesini öngören o günün Hükümeti, 
Yunanistan'dan 1,5 ay sonra, 31 Temmuz 1059 
da topluluğa ortaklık tesis leltmek üzere ilk 
resmî müracatı yapmıştır. 

Bu arada müzakereler başlamış ve fakat 
Türkiye'deki geçici rejim değişikliğini Yuna
nistan kemdi lehine kullanmasını bilerek, top
luluk ile anlaşmasını 1961 Temmuzumda neti
celendirmiş ve bu öncelikle büyük avantajlar 
sağlaımıaya muvaffak olmuştur. Bir hara, uzun 
süre devam eden müzakereler neticesi 1963 Ey
lülünde, bilhassa tarım sektöründe aynı avan
tajları kapsamaktan uzak, Ankara anlaşması 
imzalanmıştır. 

Anlaşmanın öngördüğü, Türkiye'ye vecibeler 
yüklemiyen ve tavizlerden istifadesini mümkün 
kılan beş yıllık hazırlık döneminin tarafımızdan, 
bir hazırlıktan ziyade bir bekleyiş içimde geçi
rildiği düşünce ve endişesi hâkim kanaat halin
dedir. 

'Türk iktisadiyatını birinci derecede etkili-
yecek olan bu ortaklığın beş yıllık kalkınma 
plânlarında nazarı itibara alınması bir yana, 
bahsinin dahi geçmeyişi, bu kanaatin başlıca 
mesnedini teşkil eder. 

İspanya gibi Ortak Pazara üye olmayı dü
şünen ülkeler, bir ön karara varabilmek için 
dahi "çeşitli iktisadi konularda uzman heyetleri 
kurdurup, konuları yıllarca tetkik ettirirken, 
Türkiye Hükümetinin Ortak Pazar temas ve ka
rarlarını Hariciyemizin 2 - 3 kıymetli ve feda
kâr memurunun sırtına yüklemesi bu konunun 
önemi ile bağdaşır görüntüde değildir. 

'Katma protokol müzakereleri sırasında ve 
halen koniyle ilgili Sanayi, Tarım, Ticaret, Ça
lışma, Enerji, Dışişleri bakanlııklariyle Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, Ticaret ve Sanayi O dalan, 
özel sektör, üretici ve tüketici kuruluşları ara
sında yeterli bir işbirliği teessüs ettirilememiş
tir. Devletin ilgili organları müstakillen bâzı 
yargılara varmış oldukları halde Türkiye'nin 
menf aatlerimkı tesbiti açışımdan koordone edil
miş bir görüş manzumesi ortaya koyamamışlar
dır. Ayrıca, ihracata dönük bir ekonomiyi plân-
lıyabilmek için uzman kadrolara bilimsel pazar 
etütleri yaptırılması lüzumuna inanıyoruz. 

— 710 — 
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©ünümüzde kapalı bir ekonomi sistemi ve 
ukendi kendine yeterlik prensipleri içinde bir 
"memleketin ekonomik gelişmesini gerçekleştir
mesinin güçlüğüne inanan partimiz, ekonomik 
güçleri birleştirmek ve geniş pazarlar temin et
mek lüzumuna fcaanidir. Programımızda da be
lirttiğimiz gibi, bu zaruretin icabı olarak kal
kınmamızı hızlanidıracak, yeni imkânlar yara
tacak şartlan ve avantajlan ihavi bir anlaşma 
«çerçevesinde AET ile ortaklığımızın yararına 
ânaîftyoruz. 

Buigün dünya ölçüsünde ekonomik bir güç 
'olduğunu ispatlamış olan AET, tüm Akdeniz 
ülkeleri ve Afrika ülkeleriyle ortaklığı hedef 
tutmıyan ticari temaslar tesis ettirmiş bulun
maktadır. Ortaklığın 1959 da içinde bulunduğu 
güç şartlarda Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
girmek teşebbüsünde bulunan Türkiye'nin du
rumunun herhangi bir Afrika veya Akdeniz ül
kesine tanınacak şartlarla mukayese edilmeme
si gerektiği lüzumunu belirtmek isterim. Katma 
Protokolün yüce meclislerde müzakeresi sıra
sında grupumuzun bu konudaki görüşlerini çok 
daha aynntılı bir şekilde arz edeceğimiz için bu 
(bahsi, müsaadelerinizle burada bitiriyorum. 

Muhterem milletvekilleri; geçtiğimiz aylar
da İspanya «Bask Seperatist» milliyetçilerinin 
istismai bir mahkeme tarafından muhakeme ve 
idama mahkûm ettirilmeleri, hür memleketler 
kamu oylannı şiddetle alâkalandırmış ve çeşit
li büyük tepkilere yol açmıştır. Bu tepkileri, 
diktatoryal ıbir rejimin nazan itibara alarak 
idam hükümlerini kaldırmasını şayanı memnu
niyet bulur ve böyle reaksiyonlara, vaktiyle ku-
iaklannı tıkayanlara veya tıkayacak olanlara 
"bunu bir hüsnü misâl olarak gösteririz. (D. P. 
sıral&nndan alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri j 
Mâruzâtımızı, millî dâvamız Kıibris ihtilâfı

na temasla bitireceğim. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kıbns 

gibi bir dâvada, millî yararlanmızı savunmak
tan imtina edeceğini elbette düşünemeyiz. An
cak, eldeki avantajlan ve politik kozları iyi 
değerlendirerek, daha yararlı neticeler istihsal 
edebilmek de ayn bir sanattır ve diplomaisinin 
temel ilkesidir. 

Dışişleri Sayın Bakanı Bütçe Karma Komis
yonunda bu yıl yaptığı konuşmada, Kıbrıs konu
sunda kendisine yöneltilen tenkidlere cevap ve-
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rirken; «muarızlarımızın kuvveti bizden azdır, 
ama siyasi sahada manevra imfcânlan bizden da
ha elverişlidir.» demek suretiyle kuvvetli olma
mıza rağmen, bu konudaki politikamızın gerekli 
s eyyaliyetten mahrum olduğunu kabul etmiş bu
lunmaktadır. Takdir buyurulur ki, bu hal, Türk 
politikası bakımından bir zaaf noktası teşkil et
mektedir. 

Yine Dışişleri Sayın Bakanı ifade ediyor ki; 
«1908 yılında Kılbns Türk ve Yunan cemaatleri 
arasında başlıyan gizli görüşmeler çıkmaza sap
landığı cihetle, durum iç açıcı değildir.» 

Halbuki, aynı Bakan, geçen seneki bütçe mü
zakerelerinde Senatoda bu hususta şunlan söy
lemiştir :; 

«Crörüşmeler 20 aydır devam ediyor. Bugü
ne kadar oldukça olumlu sayılacak safhalardan 
geçildi. Bu müzakerelerin en önemli gelişmesi, 
görüşmelerin devamında Iher iki tarafın da ar
zulu bulunması ve Türkiye ile Yunanistan'ın bu 
durumu desteklemesidir.» 

11 ay gibi bir zaman içerisinde ortaya çıkan 
bu teşhis hatasını, Türk dış politikasının yürü
tülmesi yönünden, üzüntü verici buluyoruz. 
Dışişleri Sayın Bakanı, Türkiye ve Yunanistan'
ın desteğinden bahsettiğine göre, akla şu sual 
gelmektedir : Bugüne kadar bu desteklerden 
istifade edilmemiş midir? Yoksa, bu destekler 
cemaatlerarası müzakerelerin olumlu safhaya 
intikaline kâfi gelmemiş midir? 

Yine Sayın Bakanın bir beyanında «Kıbns 
sorunu, Türk - Yunan ilişkilerinin anahtandır.» 
ifadesi geçmektedir. Kilidi laçamıyan anahtann 
ibir fonksiyonunun olamıyacağı aşikârdır. 'Gru
pumuzun temennisi, tarihte çok zor şartlar al
tında dahi büyük dostluklar kurabilmiş olan 
Türk ve Yunan milletlerinin dostluk kapısının, 
hükümetlerin sahip bulunduklan anahtarının 
foniksiyonunu ifa edebilmesidir. 

Muhterem milletvekilleri; endişe ile taki-
ıbetiğimiz bir husus da, Türk cemaatinin eko
nomik ve sosyal nedenlerle doğdukları toprak
lan terk etmeye devam etmesidir. Yunan lıların, 
kendi soydaşlarını Kıbrıs'taki sayılarını devam
lı olarak artıracak bir politika izledikleri göz 
önünde tutulursa, Kıbrıs'taki Türk'lerin sayısı
nın gün geçtikçe azalması, zamanın bu noktada 
aleyhimize işlediğinin bir delili olmak gerekir. 

Kıbrıs Türk cemaati bütçesinin tamamına 
yakınının Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tara-
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fından karşılanmasını büyük bir memnuniyetle 
karşılıyoruz. Ancak, Türkiye'nin kıvançla yap
tığı bu yardımın, Kılbns Türk kesiminde müsait 
bir ekonomik ortam olmayışı yüzünden, dolay
lı yoldan Yunan kesimine aktığı gerçeğini de 
göz Önünde tutmak zorundayız. Bu bakımdan 
Grupumuz, Türikye'nin Kılbns'lı soydaşlarımıza 
Ada'da sosyal ve ekonomik bir plân hedefine 
müstenit yardımda bulunulması gereğine inan
maktadır. Cemaatimizi ekonomik bağımlılıktan 
kurtarabilecek yatırımlar, sorunun çözümünü 
kolaylaştıracak yollardan biridir. 

Muhterem milletvekilleri sözlerimi, millî dâ
vamız Kıbrıs konusunda Demokratik Partinin 
Programında yer almış olan görüşümüzle bitiri
yorum. 

Partimiz, Türkiye'nin büyük dâvası olan Kıb
rıs meselesinin, mevcut anlaşmalarla Kıbrıs 
Türk cemaatine tanınmış olan haklar zayi edil
meden, barışçı bir zihniyetle nihai bir çiözüm 
yolu bulunmasında âzami gayret göstermek az
mindedir. Bu dâvanın hallinde, Türk Milletinin 
gerektiği zaman her türlü fedakârlığı göze ala
cağına ilgili tarafların kaani olmasının, barışçı 
yolun takibini kolaylaştıracağı kanaatindeyiz. 

Yüce Heyetinize hürmetlerimi sunarken, Kıb
rıslı kahraman mücahitlerimizi, sabırlı soydaş
larımızı Demokratik Parti Grupu adına muhab
betle selâmlar, aziz şehitlerimizin önünde tazim
le eğilirim. (D. P. sıralarından alkışlar «Brova» 
Sesleri) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Mehmet Nebil Oktay, buyurunuz efen
dim. 

M. B. G. ADINA MEHMET NEBÎL OKTAY 
(Siirt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Milletlerarası politika bakımından çok ha
reketli bir yıl geçirmiş bulunuyoruz. Bir tarafta 
genel barış arzusu ve buna dayanan gerginliği 
azaltma çabaları gelişirken, öte yanda yeni ger
ginlikler doğmakta ve çatışma ihtimalleri belir
mektedir. 

Avrupa'da gerginliği azaltma politikasının 
sonucu olarak Federal Almanya ile Sovyet Rus
ya arasında «kuvvete başvurmama» anlaşması 
imzalanmış; Federal Almanya ile Doğu bloku 
arasında başlıca gerginlik sebeplerinden biri 
olan Almanya - Polonya sınırı konusunda, 
öder - neisse hattını esas kabul eden bir anlaş
maya varılmış, Batı Almanya ile Çekoslovakya 

arasında temaslar başlamıştır. Batı ve Doğu. 
Almanya arasında münasebetleri normalleştir
me yolunda çabalar sarf edilmektedir. Batı Al
manya ile Sovyet Rusya arasındaki anlaşma dâ
hil, gerginliği azaltıcı olan bütün bu müsfeet ge
lişmelerin, Berlin konusunda Doğu blokunun 
Batılı ülkelere ve Federal Almanya ile Batı Ber
lin halkına kayda değer tavizler vermesi halin
de bir değer taşıyacağı, Berlin konusunda an
laşmaya varılmazsa, yukarda sözü geçen anlaş
maların da Federal Almanya parlamentosunca 
onaylanmıyacağı bilinmektedir. 

Bununla beraber, bir Avrupa güvenlik kon
feransı toplamak hususundaki teşebbüslerin git 
gide ciddiyet kazanması da dâhil olmak üzere, 
Avrupa'da olumlu gelişmelerin yarattığı gerçek 
bir «detant» tan bahsedilebilir. 

Sovyet Rusya ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında, yanlış hesapların veya ihtiyatsız
lığın yol açabileceği topyekûn stratejik nükleer 
bir savaşı önlemek, silâhlanma yarışının yara
tabileceği iktisadi sarsıntılardan kurtulmak için 
bir süre önce başlamış olan müzakereler yavaş 
da olsa devam etmektedir. Önümüzdeki Mart 
ayında Viyana'da dördüncü safhası baslıyacak 
olan salt müzakereleri, şüphesiz, iki büyük dev
letin, çeşitli konularda rekabet ve hattâ tartış
ma halinde olsalar bile, bâzı meselelerde müş
terek menfaat noktaları bulabileceklerini gös
termek noktasından önemlidir ve Türkiye bakı
mından da dikkatle izlenmesi gerekli bir geliş
medir. 

Dünyanın bâzı bölgelerinde gerginlik böy
lece azalır gibi görünürken, Türkiye'yi birinci 
derecede ilgilendiren bir başka bölgede, Orta -
Doğuda buhran devam etmektedir. Keza, Uzak -
Doğuda, çeşitli barış tekliflerine rağmen Viet
nam 'Savası sürüp gitmekte, Kamboçya ve 
Lâos'a sıçrayan çatışmalar dünya barışı bakı-
kımından devamlı ve ciddî bir tehdit teşkil et
mektedir. 

Orta- Doğuda, Sovyet Rusya'nın ve Ameri
ka Birleşik Devletlerinin, Rogers plânı üzerin
de anlaşmaları ve tarafların bir ateş - kes ka
bul ettirmeye muvaffak olmaları şüphesiz 
önemli bir gelişmedir. Bununla beraber. Arap 
devletlerinin ve İsrail'in karşılıklı talepleri ve 
görüşleri arasında bir uzlaşma bulmak sure
tiyle Orta - Ooğu'yu âdil ve devamlı bir barışa 
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'ulaştırmanın çok yakın bir gelecekte mümkün 
olacağını ileri sürmek fazla iyimserlik olur. 

Geçen yıl Ürdün askerî kuvvetleriyle çeşit
li ideolojik temayülleri temsil eden Filistin ge
rillâları arasında vukulbulan kanlı çatışmalar, 
rbir taraftan Arap âlemini, bir yandan da ko
layca barışa ulaşma ümitlerini sarsmıştır. 
Açıkça meydana çıkmıştır ki, bir Filistin mese
lesi vardır ve bu yeni unsuru hesaba katmadan 
Orta - Doğu problemini çözmek mümkün olmı-
yacaktır. Jarring misyonunun bugünden yarı
na başarıya ulaşması beklenemez. 

Türkiye'nin güvenliği ve Akdeniz ve Orta -
Doğu bölgesinin durumu bakımından büyük 
önem taşıyan bir gelişme de, Akdeniz'in artık 
askerî bakımdan bir NATO gölü olmaktan çık
mış olmasıdır. Sovyetler Birliği Akdenize elli
den fazla savaş gemisi ve yardımcı gemi kay
dırmış, Güneyimizdeki bâzı ülkelerde, Mısır'da, 
Kuzey Afrika'nın bâzı sahillerinde üslenmek 
imkânını bulmuştur. Mısır'ın desteği ile Sudan'a 
sızmıştır ve Afrika kıtasında daha tesirli bir rol 
oynamaya hazırlanmaktadır. 

Kızıl Çin, ideolojik sızma ve gerilla hareket
lerini destekleme yoluyla, Orta - Doğu sahne
sinde boy göstermeye başlamıştır. 

Nihayet, Kıbrıs dâvası bir çözüm yoluna ka
vuşmaktan henüz uzak bulunmaktadır. 

Şu halde; Türkiye milletlerarası ilişkileri ve 
•güvenliği bakımından, olumlu bâzı gelişmeler 
.yanında ciddî tehlikelerle karşı karşıya bulun
maktadır. 

Bu ortam içinde Millî Güven Partisi Grupu 
olarak, takibedeceğimiz dış politikanın, her 
türlü ihtiyatsız davranıştan uzak, millî men
faati rehber sayan bir politika olması gerektiği 
inancındayız. 

Dış politikada rehber ideolojik yakınlıklar ve 
•uzaklıklar değil, millî menfaat olmalıdır. Tek
rar edelim ki, kapitalist veya sosyalist dış po
litika olmaz, millî dış politika olur. 

Türkiye'nin dostlukları ve ittifakları, mem
leketimizin millî güvenlik ihtiyacına ve millî 
menfaat düşüncelerine dayanır. 

Biz bu inanışla, tehlikelerin devam ettiği 
bir dünyada, kollektif güvenlik ihtiyacımızın 
ortadan kalkmadığına ve NATO ittifakı içinde 
bulunmamızın, askerî ve siyasi bakımdan Tür
kiye'nin güvenliğini korumakta faydalar sağ
ladığına inanıyoruz, 

Türkiye'nin, bugünkü dünya ve Orta - Do
ğu şartları içinde NATO'dan ayrılmasının 
memleketimize yönelen tehlikeleri azaltmayıp 
artıracağı inancındayız. 

Sosyalist ülkelerin emperyalist emeller ta-
Mbetmiyecelkleri iddiası, olayların her yıl yeni 
örneklerle yalanladığı bir masaldan ibarettir. 
Emperyalizmin çeşitli renkleri ve yüzleri var
dır. Bunların hepsinin karşısına millî ve milli
yetçi bir dış politika ile çıkmak gerekir. 

NATO içinde bulunmamız, hiç şüphesiz kar
şılıklı haklara saygı çerçevesi içinde, özellikle 
yakm komşularımızla, iyi ilişkiler kurmaya ve 
bu ülkelerden samimî karşılık gördüğümüz öl
çüde bu ilişkileri geliştirmeye hiç bir şekilde 
engel değildir. 

Millî Güven Partisi Grupu olarak, Türkiye'
nin Orta - Doğu buhranına bulaşmamak husu
sunda çok dikkatli davranılması lüzumuna ina
nıyoruz. Bu görüşümüzü alU gün savaşı adıyla 
anılan son Arap - israil çatışması çıkmadan 
önce ve sonra defalarca bu kürsüde ifade ettik. 

Türkiye Cumhuriyeti Orta - Doğu buhranın
da, olsa olsa Birleşmiş Milletler yasasındaki te
mel ilkelerden yana olabilir. 

Türkiye, bu buhranda, olsa olsa, üzerinde 
yalnız büyük devletlerin değil, hiç değilse na
zarî olarak muhasım, tarafların da ittifak et
miş göründükleri güvenlik konseyi kararların
dan yana olabilir. 

Bu kararların taraflarca değişik şekilde yo
rumlanmasından doğan Milâtlara mümkün 
mertebe bulaşmadan, Türkiye'nin barışçı ve 
millî dış politikasının çizgisinden ayrılmadan, 
Birleşmiş Milletler yasasındaki temel ilkeleri 
savunmak en doğru yoldur. Böyle bir davranı
şı reddetmek de bir başka şekilde taraf tutmak 
olacağı için, temel ilkelere bağlı kalmak en az 
ihtilât yaratabilecek tutumdur, inancındayız. 

Kıbrıs konusunda cemaatler arası müzakere
lerin çıkmazda görünmesinden teessür duyuyo
ruz. Bu konuda Millî Güven Partisi olarak hiç
bir zaman hayal kurmadık. Yunanlıların ve 
Kıbrıs Rum Cemaati yöneticilerinin, gerçek ni
yetlerini teşhiste hiçbir zaman aldaıumadık. 

Geçenlerde Sayın Rauf Denktaş'ın da be
lirttiği gibi, Yunan Hükümeti, iç ve dış âlem
de karşıkarşıya bulunduğu güçlükler ve Türki
ye'den görebileceği tepki sebebiyle, şimdi ENO-
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StS'i gerçekleştirmek iğin şartları müsait gör
mediğinden, Cemaatlerarası müzakereyi bir 
oyalama vasıtası olarak kullanmaktadır. Rum
lar ve Yunanistan, zamanın kendi lehlerine iş
lediği inancı içinde zaman kazanmak istemekte
dirler. 

Sayın Dışişleri Bakanı, Bütçe Komisyonun
da yaptığı açıklamada, Yunan Dışişleri Bakan
lığı siyasi müsteşarı ile yaptığı son temasta, 
ıCemaatlerarası görüşmelerin devamı ve biran 
önce müspet şekilde neticelenmesi hususunda 
müştereken temenni izhar ettiklerini söylemiş
tir. Aslında, Bütçe Karma Komisyonu raporun
da da belirtildiği gifoi, bugüne kadar Cemaatler-
larası yapılmakta olan araştırıcı görüşmelerden 
bir sonuç alınamamıştır. 

Kıbrıs konusunda belli bir döneme has olan 
taktiklerle uzun vadeli stratejik ve millî hedef
leri karıştırmamak gerektiğine bir defa daha 
dikkati çekmek isteriz. Kanaatimizce, Kıbrıs'
ta üniter bir devlet formülü işHyemez. Ayraca, 
bulunacak suni çözüm yollarının hiçbirini Yu
nanistan ve Rumlar daimî çözüm yolu olarak 
görmiyeceklerdir. ENO&toSten vazgeçmiş değil
lerdir. Türkiye'nin nihai millî hedefinin Tak
sim olması zarureti vardır. Bu millî hedefe ulaş
mak için, zaman zaman taktik plânda değişik 
yollar izlense bile, Kıbrıs dâvasının âdil, de
vamlı, Ada'yı günün birinde bir Akdeniz Kû-
bası olmaktan kesinlikle kurtaracak, Yunanis
tan ve Türkiye arasında gerginlik konusu ol
maktan çıkaracak çözüm yolunun; Türk Cema
atine gerçek güvenliği sağlıyacak çözüm yolu
nun taksim olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 

Bugünkü durumda, yeni seçimlerle taze 
kuvvet almış bulunan geçici Türk yönetimini 
desteklemeye ve Cemaatimizin iktisadi ve mo
ral bakımdan çöküntüye uğramasını önlyecek 
tedbirleri almaya devam etmeliyiz. 

Geçen yılın önemli gelişmelerinden birini 
teşkil eden Ortak Pazar'la ilişkilerimize gelin
ce : 

Bu kürsüden birçok vesilelerle ifade etmek 
fırsatını bulduğumuz gibi, Millî Güven Partisi 
Grupu, Ortak Pazar konusuna beUi ildoolojik 
menşelere bağlı peşin hükümlerle bakılmasını 
doğru bulmaz. Bu konu, hesap ve akılla ince
lenmesi gereken bir konudur. 

tktisaden gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerle 
gelişme halindeki bir ülke arasında kurulacak 
ilişkilerde çok dikkatli ve hesaplı davranılma-
ıdığı takdirde doğabilecek tehlikelere daima 
dikkati çektik. 

Ortak Pazarla ilgili son anlaşmaların imza
sından önce Türkiye Büyük Millet Meclisine 
izahat verilmesini ve yapılacak müzakerelerin 
ışığı altında çalışmalara devam olunmasını ıs
rarla istemiştik. Bu yola gidilmemiş ve geçiş 
dönemine girmemizle ilgili metinlerin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine veya Millet Meclisine 
izahat verilerek bu konuda bir görüşme yapıl
madan imzalanmış olması, hiç şüphe edilmeme
lidir ki, bugün ortalığı kaplıyan pek çok itira
zın, endişenin, hattâ yer yer yanlış anlamaların 
başlıca sebepleri arasındadır. 

Millî Güven Partisi Grupu olarak, yıllarca 
önce Hükümet programımda da vadedilmiş, 
kalkınma plânında tasrih olunmuş bulunmasına 
rağmen, hazırlık döneminin gerektiği şekilde 
değerlendirildiği, Türkiye'nin bu dönemde ge
rekli hazırlıkları yapabildiği inancında deği
liz. 

Devlet olarak, kamu sektörü ve özel sektör 
olarak, üniversiteler ve meslekî teşekküller ola
rak geçiş dönemine girmemizle ilgili hazırlık
ların, madde etütlerinin, uzun vadeli projeksi
yonların gerekli ve mümkün olan ölçüde yapıl
dığı kanaatini tasımlıyoruz. 

Bu sebeple, ideolojik peşin hükümlere daya
narak değil, Türk sanayiinin korunması ve geli
şimi temel düşüncesine dayalı âmeli mülâhaza
larla, geçiş dönemine girmeyi sağlıyacak anlaş
maların imzasından önce, hazırlık dönemini 
uzatma imkânlarının Yüce Mecliste tartışılma
sını faydalı sayıyorduk. 

Şimdi, imzalanmış metinlerle karşıkarşıya-
yız. Bu metinlerle ilgili düşüncelerimizi, konu 
Millet Meclisinde ele alındığı zaman daha et
raflı arz etmek fırsatını bulacağız. 

Batı Trakya ve Kerkük Türklerinin kade
riyle daha yakından ilgilenmek lüzumunu bu 
vesileyle grupum adına ifade etmek isterim. 

Mâruzâtımı tamamlamadan önce, ikili anlaş
malar konusunda, daha önce grupumuz adına 
bu kürsüde yapılmış olan tekliflere atıfta bu
lunarak son temel anlaşmanın uygulanışı ko
nusunda bir dilediğimizi arz etmek isterim. 
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Orta - Doğu'daki buhranın çalkantıları ve 
Türkiye için yarattığı devamlı tehlike göz 
önünde tutularak, ikili anlaşmalarda millî men
faatimize aykırı olan ve eşit egemenlik ilke
siyle bağdaşmıyan bütün hususların düzeltil
mesi konusundaki çalışmalara ısrarla ve sebat
la devam olunmalıdır. Türkiye ide bulunan bü
tün ortak savunma tesislerinde emir ve komu
ta, bir Türk komutanına aidolmalı, Türkiye'
nin muvaffakati dışında hiçbir harekat yapık 
anamalı. Orta - Doğu buhranının gelişmeleri 
içinde, incirlik üssü gibi bdr tesisin kullanıla
bilmesi kesin olarak önlenmelidir. Türkiye her 
hangi bir olup bitti ile karşılaşmamalıdır. 

Türkiye'nin artan dış ilişkileri ve dış eko
nomik münasebetleri bakanlık teşkilâtına dur
madan yüklediği yeni görevler sebebiyle, yıl
lardan beri vadedilip gerçekleşemiyen teşkilât 
kanununun ve kadro genişlemesinin bu yıl 
sağlanmasını temenni ederiz. 

Son olarak dış politikadaki kuvvetimizle iç 
bünyemizin sağlamlığı arasındaki ilişkiye te
mas etmek istiyorum. 

Türk Milletinin güvenliğinin, iktisadi geliş
mesinin, bağımsız ve hür varlığının en büyük 
teminatı, büyük milletimizin kemdi iç tesanü-
dünde, millî bütünlük ve beraberliğimde aran
malıdır. Millî bütünlük ve beraberliği koru
mak, iç tesanüdümüzü ve yurt içimde istikran 
sağlamak, dış aleme karşı kuvvetimizin başlıca 
dayanağı/dır. 

Dışişleri bütçesinin aziz milletimize hayırlı 
olmasını diler, Bakanlığın güzide mensuplarıma 
ve Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adıma Sayın Nihat Erim buyurumuz efen
dim. (C. H. P. sıralarımdan alkışlar) 

O. H. P. GRUPU ADINA NİHAT EE4M 
(Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Geçirdiği bir ameliyat dolayısiyle, Sayın 
Dışişleri Bakanının şu sırada Londra ida bulun
duğunu öğrendik. 6 yıldır, fırsat elverdikçe 
politika meselelerini tartıştığımız Sayın ihsan 
Sabri Çağlayangil'in en kısa zamanda sağlık 
ve esenlik kazanmasını yürekten diliyoruz. 

Dışişleri Bakanlığının günümüzün isterleri
ne uygun bir örgüt haline gelmesi için yeni 
bir teşkilât kanunuma ihtiyacı herkes duymak

tadır. Fakat Sayın Bakanın, yakımda Parlâ
mentoya sunulacağını bu kürsüden yıllar önce 
ilân ettiği tasarı nedense hâlâ önümüze gelmiş 
değildir. Son gecikmenin nedeni olarak Perso
nel Kanunu ileri sürülmektedir. 

Bekletiş sebebi ne olursa olsum, Dışişlerinin 
biran evvel yeniden örgütlenmesi geciktirilme
meliydi. 

Şimdi yürürlükte bulunan Hariciye Memur
ları kamumu, 1938 değişikliği ve daha sonraM 
ilâvelerle yamalı bohça halini almıştır. İhtiya
cı karşılamaktan da uzaktır. Dışişleri ve me
murlarının bumdan kurtarılıp, yeterli bir yasa
ya kavuşturulmak lâzımıdır. Engeller aşılma
lıdır. 

Geçen 1970 yılı bütçesi dolayısiyle yaptığı
mız konuşmada, Dışişleri Bakanlığının, başlıca 
iki yömde, yeniden örgütlenmesi gereğine dik
kati çekmiştik: 

1. — thiinlerimize dışarıda yeni pazarlar, 
yeni alıcılar bulmakta dışişlerine düşen görev. 

2. — Yakımda sayıları bir milyonu bulacağı 
öngörülen işçi vatandaşlarımızın ve ailelerinim 
yabancı ülkelerde korunmaları meselesinin ace
le tedbire, ihtiyaç göstermesi. 

Geçen yıllarda üzerime parmak bastığımız 
bu M konuda Hükümetçe bugümedeğin köklü 
ve ferahlatıcı bir tedbir alındığı söylenemez. 
Birtakım düşüncelerden, hazırlıklardan söz 
edilmektedir. Fakat bu işte de çok geç kalın
dığı içim işçilerimizin sızlanmaları azalacak 
yerde, çoğalmuaktadır. 

Dışişleri Bütçesini Bütçe ve Plân Karma 
Komisyonuma sunan o komisyon sözcüsü M sa
yın milletvekili, başka devletler dışişleri gider
leri ile bizimkini mukayese etmişlerdir. Bunla
rın yanımda Türkiye dışişleri giderlerinin oram 
kurulamıyacak kadar az olduğumu rakamlarla 
belirtmek istemişlerdir. 

Bu konuda düşüncemiz şudur : Hükümet 
dışişlerini işaret ettiğimiz yönlerde daha etkili 
ve daha verimli kılacak tedlbir ve tekliflerle 
Parlâmentoya geldiği takdirde Yüce Heyetin 
bumu olumlu karşılıyacağından şüphe edilme
melidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin dış ilişkile

rimi yürütürkem ülkemizin güvenliğine, düşüne
ceği meselelerin elbette en başında yer verir. 
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1971 yılı Bütçesi Millet Meclisinin önüne kon
duğu şu sırada ülkemizin güvenliğinin, dış po
litikamızla ne ölçüde korunduğunu araştırmak 
ödevimizdir. 

Türkiye'nin güvenliği genellikle dünyadaki 
ve özellikle gölgemizdeki barışa ve güvenliğe 
bağlıdır. Dünyada ve bölgemizde barışın bozul
ması veya savaşın şu veya bu şekilde sürüp 
gitmesi bizi de tedirgin eder, kuşkularımızı ar
tırır. Dikkatimizi her an uyanık tutmamızı ge
rektirir. Çünkü ateşin yayılması, bize de sıçra
ması ihtimalini daima hesaba katmak gerekir. 

Bugün cihan sahnesine başlıca iki devletin 
Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya'
nın, kuvvetleri arasındaki denge hâkimdir. 
öteki devletlerin güçleri bu iki büyük çekirdek 
ve temel etrafında kümeienmektedJu*. Bundan 
dolayı bansın veya savaşın yakınlığı her şey
den önce bu İki devlet arasındaki ilişkilerim 
gerginleşmesi veya yumuşaması ile tâyin edil
mektedir. NATO ve Varşova Baktı işaret ettiği
miz bu iki kutbun askerî ve hukukî örgütleri
dir. 

Uzak Doğu'da - Vietnam ve Kamjboç'da -
Orta - Dıoğu'da İsrail ile Araplar arasında ba
rışın yeniden kazanılabilmesi de en başta Ame
rika ile Rusya arasında bir anlaşma, bir uzlaş
ma olmasına bağlıdır. Bu sağlanınca öteki an
laşmazlık konuları kolaylıkla ortadan kaldırı
labilir. 

Bundan dolayı, Amerika Birleşik Devletle
riyle ve Sovyet Rulsya arasında, Stratejik Silâh
lan Sınırlandırma görüşmeleri adı altında sür
dürülen ve önümüzdeki Mant ayında Viyana'da 
yeni bir döneme girecek olan konuşmalann so
nuçları .yıllardır aranılan huzurlu bir dünya öz
leminin cevabını getirebilir. 

Şimdiden, Amerikan - Rus ilişkilerinde hir 
yumuşama görülmektedir. Federal Almanya ile 
Sovyetler Birliği arasında ve keza Federal Al
manya ile Polonya arasında imzalanan anlaşma-
lan da bu açıdan değerlendirmekte isabet var
dır. Eğer bu iki anlaşma onaylanır ve Doğu -
Almanya ile Berlin meselesi üzerinde (bir uzlaş
maya varılırsa, Çekoslovakya ve öteki Doğu blo-
ku ülkeleriyle de anlaşmalar imzalanması bek
lenebilir. 

Bütün bunlar Avrupa'da gerginliği giderici 
bir etki yapmaktadır ve yapmaya devam ede-
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çektir. O zaman Avrupa Güvenliği Konferansı 
elverişli bir yakınlık ortamı içinde toplanabile
cektir. Kolektif güvenlik arzusu belki o zaman 
NATO ve Varşova paktlarım aşarak, Avrupa 
bütünleşmesi fikri etrafında ortak bir anlayış 
şeklini alabilecektir. 

Dün Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üze
rinde O. H. P. Sözcüsü Sayın Sezai Orkunt'un 
yetki ifle belirttiği savunma ile ilgili eleştirileri
mize ve isteklerimize Hükümetin dikkatini 
önemle çekerken şunu da bilhassa işaret etmek 
isterim; Batı ile Doğu arasında az önce söyledi
ğimiz kolektif güvenlik henüz yakın görünmü
yor. Bizim de dileğimiz olan bu netice elde edi
linceye değin, Türkiye için, üyesi bulunduğu 
NATO ittifakından daha sağlam, daha güveni
lir bir garanti bulmak kolay değildir. Türkiye, 
NATO ittifakına, başlangıçtan beri bir savun
ma örgütü olarak bakmış, bu mahiyetini benim-
siyerek girmiştir. NATO bir savuma ittifakı ol
duğu için, bir çelişmeye düşme endişesine kapıl
madan, rahatça şunu söyliyebiliyoruz : Ameri
ka'ya ve Rusya'ya düşmanlık yok. 

O. H. P. nin, Sayın Genel Başkanı ağzından 
ortaya attığı bu düşünce, Türkiye dış politika-
ısının anakararlarından biri (olmaktadır. Ameri
ka ile dostluk ve ittifak bağlan içinde devam 
ediyoruz. Bundan memnunuz. Sovyetler Birliği. 
ile, birkaç yıl önce yeniden olumlu iyi komşu
luk ilişkilerini C. H. P. başlattı, ikinci Cihan Sa
vaşı ertesinde 1925 tarihinde imzalanmış dostluk 
anlaşma'sınm ıSovyetleroe sona erdirilmesi, ge
ne onlarca toprak ve üs istenmesi, millî müca
delemiz yıllannda temelleri atılmış olan güveni 
birden yıkmıştı. 

Şimdi iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesi, 
iktisadi ve ticari alış verişin çoğalması, yaralan 
tedavi etmekte, adım adım normal bir durumun 
mey*dana gelmesine yararlı olmaktadır. Bu du
rumda Türkiye'den, büyük Kuzey komşusuna 
karşı düşmanca bir davranış beklenmemelidir. 
NATO ittifakı içimde değerini artırmak için 
'Sovyet Rusya'ya özelikle düşmanlık göstermek 
politikasının sona ermiş olduğunu ümidediyo-
ruz. 

,'Orta - Doğu'da îsrail ile Arap Devletlleri ara
sındaki kanlı safhalardan geçen anlaşmazlığın, 
çatışmaların ve savaşın 'kısa zamanda barışla 
sonuçlanmasını diileımekteyiz. Biz, C.H.P. alin bu 



M. Meclisi B : 54 20 . 2 . 1971 O : 2 

konudaki görüşünü bir kelime ile ortaya koy
duk : Tarafsızlık. 

Her fırsatta Hükümeti tarafsızlık konusun
da dikkatûi bulunmaya çağırıyoruz. Sayın Dışiş
leri Bakanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Meeli-
(sinin 1967 de bu anlaşmazlık için verdiği kara
ra uyulmalıldır, demek tarafsızlığa aykırı mıdır 
diyor. Bunu demek tarafsızlığa aykırı değildir. 
Çünkü, birlbiri ile boğuşmakta olan devletler 
bile o kararın uygulanmasını istediklerini söylü
yorlar. Fakat Araplar ile İsrail arasında Güven
lik Meclisinin karar metninin anlamı, bunun 
yorumlanması, (büyük anlaşmazlık doğurmuş
tur. Bir adım daha atıp, çelişkili yorumlardan 
(biri lehine vaziyet almak tarafsız bir politika
nın sınırlarım aşar. Bunun gibi Kudüs şehrinin 
hukukî ve fiilî statüsü konusunda dörtyüz yıl
lık hâtıralara ve dinî takdirlere dayanan davra
nışlar* içine girmek, Türk dış politikasının yal
nız ve yalnız ülke menfaatleri isteklerine göre 
yürütülmesi kuralına - günün şartları altında -
aykırı düşebilir. 

Değerli milletvekilleri; 
Orta - Doğu bunalımında Kıt'a Çin'inin de 

parmağı olduğu hissediliyor. Vietnam savaşları
nın yürütülmesinde de Kıt'a Çin'inin oynadığı 
rol gözler önündedir. Kıt'a Çin'i nüfusu XX nci 
yüzyılın sonunda 1 milyara yükselecektir. Böyle 
bir devletin dünya meselelerindeki buigünkü 
veya yarınki - olumlu veya olumsuz - etkileri ih
mali edilemez. Bu noktayı ve bilhassa millî çı
karlarını göz önünde tutan bâzı NATO üyesi 
ülkeler şimdiden Kıt'a Çin'ini tanımış, onunla 
normal ilişkiler kurmuşlardır. Bu noktayı bun
dan dolayı bir kere daha dikkatinize sunmak is
tiyorum. Türkiye'nin de tanıma meselesini 
önemle inceliyerek bir karar alması zamanı gel
miş olabilir. Kanalda formülünü uygulayarak 
tanımaya gidilebilir. Bilindiği üzere, Kıt'a Çin'i 
Kanada ile siyasi ilişkiler kurmadan önce - her 
devletten olduğu gibi Kanada^dan da Formoza'-
daki Çankayşek Devleti ile siyaJsi ilişkilerini 
keismesini istemişti. Ottova Hükümeti bu isteğe 
verdiği cevapta, Kıt'a Çin'inin bu arzusunun 
not edildiğini söylemişti. Pekin Hükümeti bu 
cevabı yeterli saymış ve siyaisi illişkilere giriş
miştir. 

'Türkiye'nin siyasi ve ekonomik çıkarları ba
kımından siyasi ilişkilere girişmekte fayda var

sa bu işi bu şekilde nötilcelendirmesini Hükü
metten bekliyeceğiz. 

Dış politikadan söz ederken bu yıl da Kıfbrıs 
meselesine değinmemiz gerekmektedir. Sayın 
Dışişleri Bakanı, geçen yıl bulgüne oranla daha 
iyimser görünmüştü. Türk ve Rum cemaatleri 
arasmda iki yıldan fazla bir zamandır sürüp gi
den görüşmelerde bâzı anlaşfma noktalarının 
tö^bit edildiğini söylemişti. Bu yıl ise, Sayın 
Çağlayanıgil'in sözlerinden iki cemaat temsilcile
rinin konuşmalarında şimdiye kadar olumlu bir 
gelişme elde edilemediği anlaşılmaktadır. 

Demek M, 1965 yılı başından bugüne kadar 
altı yıldır, Kılbrıs dâvasının esasmdaki anlaş
mazlık yerimde saymaktadır. Bundan dolayı ge
çen yıl ve 1905 ten beri bu kürsüden söyledikle
rimize Hükümetin dikkatini bir kere daha çe
kiyoruz. 

1965 te durum neydi Rum lideri Başpiskopos 
Makarios, Zürich ve Londra anlaşmalarını, onla
ra dayanan Anayasayı ve Lefkoşa anlaşmasını 
tek yönlü bir eylem ile 1963 yılı sonunda fiilen 
çiğnemiş, Türk toplumuna saldırmış, kan dök
müştür. Bu sebeple, Türk ve Rum cemaatleri, 
Türkiye ve Yunanistan arasında tehlikeli bir 
bunalım doğmuştu. 

Fakat Rumların beklenmedik saldırısına 
rağmen, Kıbrıs'taki Türk Cemaati canla başla 
hakkını korumaya çalışmıştır. Varlığını, haya
tiyetini, dinamizmini bir kere daha göstermiş
tir. Makariös'un sayı bakımından Türklerden 
4 misli fazla olan saldırgan güçleri Türk toplu
muna boyun eğdirememiştir. Türkler, Lefkoşa'-
da ve belli merkezlerde kümelenerek dayanmış
lardır. 

Fiilî durum bu olmuştur. Hukukî duruma 
gelince, İngiltere, Amerika, Fransa, Kanada ve 
öteki NATO müttefiklerimiz, anlaşmaların yü
rürlükte olduğunu 1964 te ilân etmişler ve son
radan da her vesilede tekrar etmişlerdir. Birkaç 
hafta önce Kılbms'ı ziyaret eden İngiltere Baş
bakanı, Dr. Fazıl Küçük'ü Cumhurbaşkanı Mu
avini olarak ziyaret etmiş, bu jesti ile 1960 Ana
yasasının ve ona temel olan Zürich ve Londra 
anlaşmalarını yürürlükte saydığını göstermek 
istemiştir. 

Kısaca, Rumların tek yönlü davranışla Türk 
Cemaatine boyun eğdirmesi mümkün olamamış
tır. Rumların anlaşmaların artık yürürlükten 
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kalktığı iddiası, hukukî bir dayanak bulamamış-
ttır. îlğili devletler, müttefik devletler anlaşma-
"ıların yürürlükte olduğunu 1963 ten bu yana 
Ihep tekrar etmişleridir. Fakat öte yandan, an
laşmalara ve Anayasaya Kıibrıs Rumlarının ria
yetsizliği sürüp gitmektedir. Rum idaresinin bu 
Ihukuk dışı tutumu yüzümden Kıibrıs Türk Top
lumunun yaşantısı bin bir sıkıntı, mahrumiyet 
içinde geçmektedir. 

iSaym Dışişleri Bakanı, 1005 ten buıgüne ka
dar Kibrıs konusunda, Millet Meclisi kürsüsün
den yanığı her konuşmada, 1963 - 1905 in bu
nalımın ateşli safhalarındaki (durumla Kıibrıs 
Türk toplumunun şimdiki günlük yaşantısı ara
sında iyiliğe doğru bir gelişme olduğunu iddia 
etmektedir. Rumların, bunalımın ateşli yılların. 
da Türklere yükledikleri kısıntıların bâzılarının 
kaldrıldığını söylemektedir. Ankara'nın Kılbrıs'-
taki soydaşlarımıza para yardımının milyon sa
yılarının 19*64 e kıyalsla çok artırıldığını öne 
(sürmektedir. 

Bu iddiaları tartışmakta bulgun için fayda 
gömmüyoruz. Ve bu nedenle o nokta üzernide 
durmıyacağız. Bizim yılardır Hükümete, bıkıp 
usanmadan yönelttiğimiz eleştiri, yapmak iste* 
diğimiz uyan şu temel düşünce etrafında top 
lanmaJktadır : 

Kı taata iki toplum arasmlda başlatılan 
(Denktaş - Klerides görüşmeleri, Rumlar yönün
den bir uzlaşmaya, bir anlaşmaya varma isteği
nin ifadesi olmıyaJbilir. Birleşmiş Milletler Ara
bulucusu Galo Plaza raporunda 1965 te Rumla
ra, enosisi ilân etmeden önce bir süre bekleme
leri tavsiye edilmişti. Rumlar bu tavsiyeye uya
rak beklemeye - Milletlerarası konjonktür bakı
mından - kendilerini medbur hissettikleri için, 
ikili görüşme açarak vakit kazanma yoluna git
miş olabilirler. İşte biz C. H. P. nin görüşünü 
daha ikili görüşmeler başlarken bu uyarı ile or
taya koymuştuk. Yani, ikili giörüşme denenisin, 
fakat ilânilhaye uzatılmasın demişttik. Rumların 
oyalama niyeti anlaşılır anlaşılmaz, başka ted-
Ibir düşünülmesini telkin etmiştik. 

Ayrıca görüşmelerin sonu bir türlü gelme
yen bir oyalamaca şeklinde uzayıp gitmesi, stra
tejik önemi küçümsenmiyecek bir bölgedeki 
Türkiye ile Yunanistan gibi iki NATO mütte
fiki arasında böyle bir anlaşmazlığın, çevre ba
rışı için, genel denge için tehlikeler taşıdığını, 

bunu görmezlikten gelen Yunanistan'a ve onun 
gölgesinde, himayesinde Zürich ve Londra an-
laşmalarmdaki imzalarını inkâr eden, Anayasa
yı çiğneyen - Rum lideri Makaryos'a hatırlat
mak lâzımdır. 

NATO üyesi devletlere de, bir müttefikine 
karşı giriştiği teahütleri, verdiği imzayı tanımı-
yan Yunanistan'a söyleyecekleri bir söz, ver
meleri gerekli bir öğüt olup olmadığını sormak 
lâzımdır. Akdeniz ve Orta Doğu olaylarındaki 
yeni gelişmeler Zürich ve Londra Anlaşmalarına 
saygı istemekten başka bir iddiada bulunma
mış olan Türkiyenin işin başından beri ne dere
cede haklı bir davranış içinde kaldığını bir ke
re daha ortaya koymaktadır. 

Hükümetin dikkatini bir başka noktaya da
ha çekmek isteriz : 

Zürich ve Londra Anlaşmaları, bunlara da
yanan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası 21-22 Ara
lık 1963 de Türk toplumuna karşı Rumların gi
riştikleri kanlı saldırıyı önleyememiştir. Masum 
insanlar öldürülmüş, Türklerin mallarına, can
larına vahşice kıyılmıştır. Bu yüzden Rumlara 
güven kalmamıştır. Zaman zaman Makaryos'-
un can ve mal güvenliği kalmadığı için terket-
tikleri köylerine dönmeye Türkleri çağırdığı 
görülüyor. Daha sağlam hukuki ve fiilî yeni ga
rantiler alınmadıkça, Rumların bu çağrısına 
uyacak kadar saf, bön bir kişinin Kıbrıs Türk
leri içinde bulunabileceğini sanmamalıdır. 

C.H.P. Millet Meclisi Grupu olarak ileri 
sürdüğümüz eleştiriler, uyarılar karşısında Sa
yın Bakan, (Peki ne yapmamızı istiyorsunuz, 
onu söyleyin) demiştir, onu da söyledik. Bir ke
re daha tekrar etmekte fayda vardır : 

C.H.P. Millet Meclisi Grupu demiştir ki: Zü
rich ve Londra Anlaşmalarını, Kıbrıs Anayasa'-
sını beğenmedikleri için tek yönlü bir eylemle, 
hukuka aykırı bir vuruşla, ortadan kaldırmak 
isteyen, Rumlardır. 

Biz anlaşmalara ve Anayasaya saygı iste
dik ve istiyoruz. IBir anlaşmaya imza koyanlar 
bir süre IsOnra değişiklik için görüşme isteği öne 
sürebilirler. »Görüşmekten kaçmayız. Nitekim, 
1963 ve 1964 Bunalımına rağmen görüşmeler
den kaçmadık. !Bu alanda edinilen tecrübeleri 
ve milletlerarası konjonktürü de iğöz 'önünde tu
tarak 1964 yılı sonlarımda, âdil ve uzlaştırıcı 
bir formül olarak federal idare şeklini istedik. 
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Ö. H. P. son koalisyon Hükümeti Dışişleri Ba
kanı bunu Moskova ziyaretinde 1964 Eylül 
ayında orada görüştü. Sonra, aynı yıl Aralık 
ayında Amerika Birleşik (Devletleri Dışişleri 
Bakanı Dean Rusk'a (federasyon konusunu ve 
Moskova'da beliren imkânı anlattı. Kısa bir 
süre sonra, Şubat 1965 de de C. !H. P. Hükümeti 
iktidardan çekildi. 

iş 'başına geçen lA. P., bu federasyon teşeb
büsünü yüz üstü bıraktı. Yunanistan ile Rumlar 
ile ve dost veya müttefik devletlerle görüşme
lerde federal idarenin adını bile ağzına almadı. 
Genel esaslar üzerinde görüşmelere girişti. 
aradan birkaç yıl geçti, günün birinde Sayın 
Dışişleri Bakanının ağzı ile Parlâmentomu
za «Üniter Devlet» sözü duyuruldu. 'Geçen yıl, 
Sayın Bakan, «iki cemaatin anlaşmaya vardık
ları noktalar arasında Devletin üniter vasfını 
muhafaza edeceğinin de bulunduğunu» Bütçe 
ve Plân Karma Komisyonunda 24 Aralık 1969 
günü açıklayıverdi. Bilindiği üzere üniter Dev
let şekli, federal şeklin zıddı olarak bilinir. Hu
kuk otoriteleri 1960 da kurulan Kıbrıs Cumhu
riyetini, bütün unsurları tamam olarak bu üni
ter ve federal şekillerden birine yakıştırama
dıkları için (Sui Greneris) - kendine 'özgü deyi
mi ile - tanımlamayı yeğ saymışlardır, üniter 
terimini bizim kullanabilmemiz 1970 e girerken 
Rumlar İçin güzel bir yeni yıl hediyesi olacak
tı. Neyse ki, yaptığımız uyarılar üzerine yan
lışlık s'onradan düzeltildi. Türkler «üniter» sö
zünü taksim edilmemiş «tek bir devlet» anla
mında yorumladıklarını söylediler. İleride hu
kuk terimlerini kullanırken daha titiz davranıl-
masını Sayın Bakandan önemle rica ediyoruz. 

Cemaatler arasındaki verimsiz görüşmeler 
üçüncü yılındadır. 'Eğer, Türk tarafı işin başın
da federal şekli görüşme temeli olarak ileri sür
müş olsaydı, Rumların davranışlarına daha ça
buk teşjhis konmaz mıydı? (Federal sistemi ka
bul ettikleri takdirde, ayrıntılar üzerinde ko
nuşulurdu. Federal sistemi temel olarak red
dettikleri takdirde ise, gerçek niyetlerine teş
his konmuş olurdu. Aradan 'bunca aylar, yıllar 
geçti. Olfcrlu (bir belirti yok. Tersine, daha ge
çen yıl Makarios ve Klerides'in açıkça dünya 
kamu oyuna duyurduklarına göre, onlar Türk 
toplumuna azınlık haklarından daha. ileri bir 
statüyü gönül rızası ile tanımıyacaklardır. Bu 
da gösteriyor ki, mahallî muhtariyet denilen şey 

bir aldatmacadır. Ve bütün ikili görüşmeler ka
ba bir oyalamacadır. 3 (Şubat 1971 günü de 'Sa
yın Rauf 'Denktaş'ın Rum'lardan umutsuz sız
lanışını gazetelerde okuduk. 

Bu esnada, asıl sorumlu sayılması gereken 
Atina Hükümeti, bizim saflığımıza belki kıs kıs 
gülmektedir. Ara sıra, Sayın Dışişleri Bakanı
mızla Yunan yetkilileri bir araya geldikçe ona 
tatlı ninniler söylediklerini tahmin etmek bir 
kehanet sayılmamalıdır. (C H.P. sıralarından 
«Bravo» isesleri) Bütün bu olumsuz davranışlar 
karşısında Sayın 'Bakan tesellisini bulmuş «za
man bizim aleyhimize çalışıyor denemez» buyu
ruyor. Halbuki biz muhalefet olarak her geçen 
günü artan bir kuşku ile yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 1970 yılı dışişleri büt
çesi konuşulurken, Amerika ile ikili anlaşmalar 
konusunda Temmuz 1969 da imzalanan bunlara 
dair temel anlaşmanın Parlâmentoya sunulma-
isını Sorunlu olduğunu anlatmaya çalışmıştık. 
Bize cevap verirken Hükümetin (böyle düşünme
diğini, mamafih eğer muhalefet görüşünde ıs
rar ediyorsa, bu anlaşmazlığı çözmek için Ana
yasa Mahkemesine gidebileceğimizi, Sayın Çağ-
layangil söylemiştir. Kendisine hemen ta gün ge
ne bu kürsüden, ne Anayasanın, ne de Anayasa 
MalhkJamjesi Kanununun böyle bir müracaata im
kân vermediği anlatılmıştı. 

İnancımızı bir daha tekrar ediyoruz : O an
laşmaların Parlâmentoya sunulup onay isten
mesi, Anayasaya göre zorunludur. Ayrıca, si
yasi takdir açısından da, yani Türk - Amerikan 
işbirliğine, dostluğuna, ittifakına verilen önem 
bakımından da adı geçen anlaşmanın Parlâ
mentonun onayını almasını anlamını ve değerini 
Hükümetin kavrıyamamış olması ülkemiz hesa
bına bir ziyandır. 

Hükümetin bu gibi tutumları, Türkiye'deki 
Amerika aleyhtarlarına bilerek veya bilmiyerek 
destek olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Türkiye'nin smır komşusu ülkelerle ilişkile

ri üzerinde de düşünceler'imizi şöyle özetliyebi-
liri'z. 

Doğuda İran ile, Atatürk ve Rıza Şah ara
sında başlamış olan sıkı dostluğun Cumhuriyet 
Hükümetlerince devamlı olarak geliştirilmiş ol
masını yerinde bulmaktayız. Bu dostluk bir mil
lî politikadır. 
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Gene Doğuda ve Kuzeyde büyük komşumuz 
Sovyetler Birliği ile az önce belirttiğimiz anla
yış içinde siyasi, ticari ve iktisadi ilişkilerimi
zin, yeni bir karşılıklı güven ortamının temeli 
olmasını dilemekteyiz. Güneyde Irak'ın şimdi
ki yöneticilerinin Türkiye ile dostça bir komşu
luk siyasetini gütmek istediklerini öğrenmek
ten memnunluk duyduk. Irak ile dostluğun biz
ce vazgeçilmez anakoşulu orada yaşıyan 1 mil
yona yakın soydaşımızın insan haklarından tam 
yararlandırılmasıdır. Irak'daki Türklerin çeke
ceği acı bizim tasamız, duyacağı mutluluk bi
zim sevincimdzdir. 

Suriye ile yıllardır çözümlenemiyen karşılık
lı iki Devlet vatandaşlarının sınırı Güneyinde 
ve Kuzeyinde kalan malları ve menfaatleri me
selesi bir yara gibi işlemektedir. Sayın Dışişle
ri Bakanının Bütçe ve Plân Karma Komisyo
nunda bu konudaki sözleri bizi tatmin etmedi. 
Hükümetimizden daha etkili bir davranış ve 
Suriye'den de haklara saygı beklemekteyiz, An
kara'da geçen hafta başlıyan görüşmelerin so
nucunu, Suriye'nin ülkemizle iyi komşuluk iste
ğinin ölçüsü olarak karşılıyacağız. , 

Batıda Bulgaristan ile iyi komşuluk her iki 
ülkenin yararınadır. Birkaç yıldır yeniden ge
liştirilmekte olan dostluğu: sempati ile izlemek
teyiz,. 

Yunanistan'a gelince: Jeopolitik ve Avrupa'-
daki milletlerarası konjonktür iki Devletin bir
birlerine samimiyetle yaklaşmalarını gerektir
mektedir. üyesi bulunduğumuz NATO ittifakı
nın bu bölgede etkili olması da Ankara ile Ati
na'nın birbirlerine karşı davranışlarına bağlı
dır. Ne yazık ki, 1963 yılı sonunda, az önce 
uzun uzun değindiğimiz Kıbrıs anlaşmalarının 
Rumlar tarafından çiğnenmesi karşısında Yu
nanistan vazifesini yapmaktan kaçınmıştır. 

Yunanistan Kılbrıs konusunda milletlerarası 
yükümlerine saygılı ve bağlı olmaya başlama-
ısiyle, TürMye^en sıcak bir dostluk göreceği
ni artık anlamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; geçen Sonbaharda 
yapılan nüfus sayımı, Türkiye'nin nüfusunun 
36 milyona yaklaştığını göstermiştir. Bu du
rumda, Avrupa Konseyindeki istişari Mecliste
ki üyelik sayımızın da 10 adedinden yukarıya 
çıkması gerekmektedir. Hükümetten, bu konu
nun üzerine eğilerek, gerekli teşebbüsleri yap
masını beklemekteyiz. 
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BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Erim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 

(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım; Ortak Pazar'da son 

imzalanan Katma Protokol hakkındaki grupu-
muz görüşlerini, Katma Protokolün tasdiki hak
kındaki Kanun Yüce Meclise sunulduğu zaman, 
yine bu kürsüden Yüce Heyetinize arz edece
ğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ertuğrul Akça, buyurunuz efendim,. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Saat : 17,10 dur. 

A. P. GRUPU ADINA ERTUĞRUL AKÇA 
(Manisa) — Sayın Başkan, sevgili milletvekili 
arkadaşlarım; 

Dışişleri Bakanlığının 1971 malî yılı Büt
çe tasarısının müzakeresi münasebetiyle Adalet 
Partisi Millet Meclisi Gruıpunun görüşlerini 
açıklamaya çalışacağım. 

Yalnız, hemen şunu sözlerimin başında ilâve 
edeyim M, bu açıklamamız tam bir oibjektivite 
içinde; hâdiselere hiçbir şey katmadan, hattâ 
hiçbir mülâhazaya tabi tutmadan, açık ve net 
foir şekilde açıklama amacını güdeceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım; Dışişleri gibi güvenliği 
ve derinliği malûm ve müsellem bir konuyu 20 
dakikaya ve sonra ona ilâve edeceğimiz 10 da
kikaya sığdırmanın zorluğunu takdir buyurur
sunuz. 

Konuşmaya başlamadan önce; Türk Devleti
nin dış politikasını yürütmede, dünkü ve bu
günkü bütün Hükümetlere olanca gücü ile yar
dıma koşmuş, koşmakta ve koşacak olan Dış
işleri Teşkilâtımızın vefakâr, çok kere cefa
kâr ve feragatli mensuplarını burada sevgi ve 
saygı ile selâmlamaktayım. Bu selâmlamanın 
ötesinde de, tekrar Cumhuriyet Hükümetini se-
lâmlıyarak, Teşkilât Kanununun biran evvel 
getirilmesini temenni etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; geride bıraktığımız 
1970 yılı, 1971 yılma istikbal bakımından açık 
ve seçik tahminlerde bulunmamıza imkân ver-
miyen karışık, girift, müspet ve menfi her yön
de gelişmelere açık bir miras bırakarak çekilip 
gitmiştir. 
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Son yıllarda esasen, milletlerarası politika
nın başlıca vasfını çeşitli gelişmelerin aynı za
manda vukubulması teşkil etmiştir. Dış politi
kada, çevremizden tutunuz da uzağımızda cere
yan etmekte olan olayların aynı anda ortaya 
çıkması, âdeta hem diplomatları, hem Hükü
metleri ve hem de politikacıları biranda nere
ye bakacaklarını şaşırtacak kadar şaşı etmeye 
başlamıştır. Bize göre, bu şaşkınlıktan kurtul
manın yegâne çaresi ise; prensiplere sadakat, 
uzak görüşlülük, basiret, soğukkanlılık, tole
rans, elastikiyet ve her şeyden de ötede, millî 
menfaatlerimiz istikametinde hareket etmekle 
bulunabilir. 

Şunu unutmamak lâzımdır ki; iç politika 
olaylarının yurt dışında cereyan eden ve bil
hassa gerek doğrudan doğruya gerekse dolayı-
siyle ülkemizi yakından alâkadar eden gelişme
leri tesiri altında tuttuğu hakikatini de inkâ
ra imkân yoktur. Şunu da asla hatırdan çıkar
mamak lâzımdır ki, bir milletin en güvenilir en 
vefakâr ve en sadık dostu ancak ve ancak ken
disidir. 

Sayın arkadaşlarım, 

Avrupa kıtasında Doğu - Batı ülkeleri ara
sındaki ilişkilerde, soğuk harb devresine naza
ran hâsıl olan farklı ortam, Birleşik Amerika 
ile Sovyet Rusya gibi İM büyük devlet arasın
da stratejik silâhların tahdidi konusunda baş-
lıyan müzakereler, zihinlerde ümit kapılarının 
aralanmasına imkân vermiş ancak bunlar yanın
da, diğer bölgelerde, meselâ Ortadoğu'da ve 
Uzakdoğu'da mevcut çeşitli anlaşmazlıkların 
devamı ise tehlike duygusunu bir gerçek olarak 
karşımızda tutagelmekte devam etmiştir. 

Aşağıdaki izahatımızda da, bu iki çeşit mef
humlar hemen her mülâhaza ve izahatımızdaki 
görüşlerde kendilerini hissettireceklerdir. Aksi 
olmasını temenni ederdik, fakat realiteyi kabul 
etmek istemesek dahi o, kendisini zorla kabul 
ettirir bir konjonktür içinde yaşadığımızı maale
sef her an bize hatırlatmaktadır. 

Meselâ Avrupa'yı ele alalım. Bu kıtayı böl
mekte olan birçok önemli meselelerin halledil
memiş olduğunu inkâr etmek asla mümkün de
ğildir. 

Açık konuşalım arkadaşlarım, 1945 ten beri 
dünyaya hakiki barış gelmemiştir. Bugünlerde 
dünyamızın manzarasına bakacak olursak belki 

soğuk harb devresi şimdilik geride kalmıştır 
diyebiliriz. Ancak genel barış yolunda olumlu 
addedilebilecek bir müzakere devresine girildi
ğini de söylemek bugün için mümkün değildir. 

Bugünkü konjonktürde, iyi niyet sahibi her 
ülke için tatbiki gereken hareket hattı, karam
sarlığa kapılmadan fakat ihtiyatı da elden bı
rakmadan müspet yöndeki gelişmeleri dikkat 
ve yapıcı bir zihniyetle değerlendirmeye çalış
maktır. 

Dikkat edilecek en mühim mesele, barışçı un
surları diğerlerine hâkim kılabilmek ve bunun 
için atılması gereken adımları isabetle tâyin ve 
tesbit edebilmektir. Bugün ortada olumlu gö
rünen bir manzara mevcuttur. Bu da Avrupa'da 
mevcut detente temayüllerinin gün geçtikçe mu
ayyen merhaleler aşmakta olduğu keyfiyetidir. 
Bu temayüller hakikaten olumlu yönde gelişirse 
ve Avrupa'nın tarihin eski devirlerinden bu ya
na, milletlerarası politika sahnesinde daima bi
rinci derecede rol oynadığı düşünülürse, bu ge
lişmeleri memnunlukla karşılamak gerekir. Bü
tün bunlara rağmen aziz arkadaşlarım şüphe 
yoktur ki, Avrupa'da mevcudolan detente eğili
mi içinde Avrupalılar arasındaki bütün mesele
lerin bir anda çözümlenebileceği düşünülemez. 
Avrupa'da öyle meseleler vardır ki, daha uzun 
müddet kıtayı meşgul edecektir. Bugün bekle
diğimiz ve ümit ettiğimiz husus, Avrupa'lılar-
arası ilişkileri Avrupa meseleleri ile ilgili ülke
lerin bakış açılarının, artık eskiden buhranlar 
devresinde olduğu gibi, kuşku ve endişe bulun
maması ve haydi biraz iyimser olarak konuşa
lım, nispî bir berraklığa kavuşmasıdır. Bu nis
pî berraklığın sebebi ise, uzun yıllar sarf edilen 
gayretlerin neticesinde elde edilen muayyen bir 
tekâmülün mahsulüdür. Ama, yukarda da söy
lediğimiz gibi, tam mânası ile kifayetli değil
dir. Bu hususta halisane temennimiz; herkesin 
bu müspet ortamın korunmasında ve geliştiril
mesinde sorumluluk hissiyle hareket etmesini 
öğrenmiş olmasıdır. 

Bu genel mülâhazalardan sonra arz edeceği
miz her müşahhas konunun da, başlangıçta zik
rettiğimiz fikirlerin ışığı altında ele alındığının 
bilinmesinde fayda görüyoruz. 

Avrupa'da hâsıl olan gelişmenin başlıca so
nuçlan olarak Federal Almanya'nın Sovyetler 
Birliği ve Polonya ile imzaladığı antlaşmalar 
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üzerinde bir nebze durmak gerekir. Bu antlaş
maları kıtadaki durumun takviyesi bakımından 
birer merhale olarak görmek mümkündür. Bu 
merhalelerin aşılmasında Federal Almanya Hü
kümetinin cesaret ve samimî bir azimle takibet-
tiği politikanın payını tebarüz ettirmek icabe-
der. Federal Hükümetin kıtada barışı sağlama 
yolunda kendisine düşen role uygun bir hare
ket hattı izlediği görülüyor. Görülüyor ama, bu
nun birçok riskleri ihtiva ettiği de bir hakikat
tir. Şimdi beklenilen, Federal Hükümetin ata
bildiği adımların gereken karşılığı ne derece 
bulacağı veya bulamıyacağıdır. 

Federal Almanya ile Çekoslovakya arasında 
da bir antlaşma imzalaması için sondajlar ve te
şebbüsler olmuştur, iki Almanya arasında bir 
müddet kesilmiş olan temaslar, şimdi teknisyen
ler seviyesinde yeniden başlamıştır. Berlin ko
nusunda da 4 lü görüşmeler devam etmektedir. 
Bilindiği üzere, Federal Almanya, Sovyetler 
Birliği ve Polonya ile akdettiği antlaşmaların 
tasdikini Berlin konusunda anlaşma sağlanma
sı şartına bağlamıştır. 

Diğer taraftan, bütün bu olayların Avrupa 
Güvenlik Konferansı meselesi ile yakın ilgisini 
de gözden uzak tutmamak gerekir. Filhakika 
bu meselede de, özellikle geçen yıl zarfında bâzı 
ilerlemeler kaydedilmiş ve bu arada NATO ile 
Varşova Paktının, konferansa gidilebilmesi için 
takibolunacak usul ve konferansta ele alına
cak meseleler hakkındaki görüşleri bir nebze 
tavazzuh etmiştir. Buna mukabil görüşler ara
sında tam bir yakınlaşma ise sağlanmış değil
dir. 

Almanya ve bilhassa Berlin meselesi bu ba
kımdan ayrı bir önem arz etmektedir. Geçen 
Aralık ayında Brüksel'de toplanan NATO Ba
kanlar Konseyi Avrupa Güvenlik Konferansı 
toplanması imkânlarını araştırmak üzere, öngö
rülen çok taraflı temaslar safhasına geçilebil
mesi için Berlin konusunda anlaşma sağlanma
sının, halen devam etmekte olan diğer görüş
melerde de terakki kaydedilmesminin şart oldu
ğu noktasında mutabık kalmışlardır. 

Görülüyor ki sayın arkadaşlarım, Avrupa 
sahnesinde vuku bulabilecek müstakbel gelişme
ler, özellikle Berlin sorununun hallinde göste
rilecek iyi niyet ve anlaşma zihniyetine bağlan
mış bulunmaktadır. 

Berlin'in hem Avrupa hem de Federal Al
manya için hais olduğu önem ve uzun yıllar se-
bebolduğu buhranlar dikkate alınırsa NATO 
üyelerinin bu tutumu haklılık gösterir. 

Bu konferans karşısında Hükümetimizin tu
tumunu yerinde görüyoruz. Zira Türkiye'nin 
Avrupa ülkeleri arasında işbirliği ve güvenlik 
konularını ele almak amacı ile samimiyetle öne 
sürülen bütün teklifleri prensip itibarı ile müs
pet karşıladığı bir vakıadır. Ayrıca bu da gös
teriyor ki, Türk dış politikasının gerçekten ba
rışçı esaslara sadakati muvacehesinde Türk Hü
kümetinin tutumu da normaldir. 

Bütün bunlar güzel fakat ve fakattan sonra 
diyelim ki; ancak, Avrupa'da barış yolunda 
önemli bir fırsat teşkil edebilecek olan böyle 
bir konferansın gereken başarı şansına sahip kı
lınması ve iyi hazırlanması zarureti de ayrıca 
itina gösterilmesi gereken bir husustur ki, bu 
hususu burada konuşan arkadaşınız aynı çerçe
ve içinde Strasburg'da Avrupa Konseyi istişari 
Asamblesinde de aynen ileri sürmüş bulunmak
tadır. Hükümetimiz de kendi tutumunda bu 
zaruretleri nazarı dikkate alıp sorumluluğunu 
müdrik olarak hereket etmiş bulunmaktadır. 
Bunu da teslim etmek bir hakkaniyet icabıdır. 

Bizi memnun eden bir cihet de, Birleşik Ama-
rika ile Sovyetler Birliği arasında bir müddet
ten beri yapılmakta olan stratejik silâhların 
tahdidine dair müzakerelerdir. Büyük Mecli
sin bu müzakerelerin barış yolundaki çabaları da 
önemli bir yeri olabileceği hususunda bizimle 
mutabık olduğunu ümidederim. Ama yine aynı 
noktaya ve aynı endişeye geliyorum sevgili 
arkadaşlarım, bu müzakereler ne sonuç vere
cektir? Dünya barışında büyük sorumlulukları 
aşikâr olan bu iki Devlet ele aldıkları konular
da ne derece anlaşabileceklerdir? işte bu sual
lerin cevabını verebilmek bizler için mümkün 
değildir. Ve şüphesizdir ki, merakımız, teyak
kuzumuz, ümit ve endişelerimiz de o nisbette 
büyüktür. Temennimiz ise, sağlanacak sonu
cun, müzakerelerin bütün ülkelerin menfaat
lerini de ilgilendiren veçheleriyle mütenasibol-
ması ve barış çabalarına katkı teşkil etmesidir. 
Memnun olduğumuz diğer bir cihet de, Ameri
ka'nın ciddî bir ittifak anlayış ve idraki içinde 
kalarak Hükümetimize bu hususta muntazaman 
bilgi vermeye devam etmesidir. 
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Sevgili arkadaşlarım, 
Bütün bu barış ümit ve bekleyişleri yanında, 

Orta - Doğu anlaşmazlığı dünyamızda ve bilhas
sa çevremizde tehlike kaynağı teşkil eden ihti
lâfların en önemlisi olmaya devam etmektedir. 
Gerçi son aylar zarfında bu ihtilâfta olumlu sa
yılabilecek bâzı gelişmeler müşahede edilmiştir. 
Kasım ayı başında sona eren ateş kesin yeni
den uzatılması ve tarafların büyük elçi Jar-
ring'in aracılığı ile yeniden temaslara başlamış 
olmaları bu konuda duyduğumun endişeleri, kıs
men dahi olsa, tahfif etmiştir. Bu işler bölge
mizde cereyan ettiğine göre, tarafları barışa 
vardıracak her hareket tabiatı ile bizi memnun 
edecektir. Bununla beraber, bu hâdiseyi yakın
dan ve hassasiyetle izlemek mecburiyetinde olan 
elbette ki bizim Türkiye'mizdir. Hemen ilâve 
edelim ki, anlaşmazlığın geçirdiği çok hararetli 
ve çok hareketli safhalar hatırlanınca memnu
niyetimizin şimdilik sınırlı olma özelliğini taşı
dığını da ifade etmek yerinde olur. 

Nitekim sayın arkadaşlarım, son günlerde 
gelen yeni haberler bu meselenin hâlâ muayyen 
bir çizgi üzerinde durmayıp ivioaçlar çizdiği 
ve neticenin bugün nereye varacağının henüz 
belli olmadığı keyfiyeti de sarih olarak ortada
dır. Nitekim geçenlerde Başkan Enver Se
dat'ın, İsrail'in Süveyş Kanalının 180 kilomet
re doğusuna çekilmesi halinde Süveşt Kanalının 
açılması meselesini ileri sürmesi ve nihayet iki 
gün evvel Amerika'nın tekrar bir aracılığı ve 
Harvard Üniversitesi Profesörü Fisher'in 5 - 6 
maddelik yeni bir teklifi, bu meselenin tekrar 
içine sokulmuş yeni yeni meselelerdir. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bir dakikanız kal
dı. 

A. P. GRUPU ADINA ERTUĞRUL AKÇA 
(Devamla) — İkinci hakkımı kullanacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ERTUĞRUL AKÇA 
(Devamla) — Bu ihtilâfla ilgili olarak yer alan 
son değişiklikler meyanında Ürdün dâhilinde 
Filistinli komandolarla Hükümet kuvvetleri 
arasında çıkan çatışmalar, Başkan Nasır'ın ve
fatı ve federasyon kurma teşebbüsü gibi konu
ların her biri itina ile mütalâa edilmesi gere
ken hususlardır. 

Bölgedeki şartların her an her yönde değiş
meye müsait kaarkteri bölge ile ilgili bütün ül

keleri ister istemez devamlı teyakkuz içinde 
tutmaktadır. 

Açık konuşmak icabederse, bölgede iki bü
yük devletin, Amerika ile Sovyetler Birliğinin 
âdeta bir nüfuz rekabeti içine düşmüş olmaları 
her halde hiç kimse için inşirah verici bir keyfi
yet değildir. Bu şartlar muvacehesinde Türki
ye olarak bölgede biran önce âdil bir barışın sağ
lanmasını temenni etmemiz ve bu yolda çalış
mamız en tabiî bir tutumdur. 

Türkiye, ihtilâfın başlangıcından beri barı
şı temine yönelmiş bütün gayretleri samimiyetle 
desteklemiş, son olarak da Amerika Dışişleri 
Bakanının önayak olduğu plân dâhilinde yer 
alan gelişmelere imkânları ölçüsünde katkıda 
bulunmuştur. 

Memleketimiz meseleye Arapların meşru hak 
ve menfaatlerini dikkate alan bir çözüm yolu 
bulunmasından yana olmuştur. Türkiye bu 
amaçla Birleşmiş Milletler çerçevesinde girişilen 
gayretleri ve alınan kararları da desteklemiş 
ve 22 Kasım 1967 tarihli Güvenlik Konseyi ka
rarının müstakbel bir çözüm için en uygun ze
min teşkil ettiği görüşünü savunmuştur. 

Sevgili arkadaşlarım, vakit kalırsa bu ka
rarlar hakkında da görüşlerimizi konşmamın 
sonunda bir nebze arz etmeye çalışacağım. A. P. 
Grupu olarak memleketimizin Orta - Doğu ko
nusunda takibetmesi tabiî olan tutuma uygun, 
hak ve adaletten yana bu gerçekçi politikada 
bir değişiklik yapılmasını gerektiren bir sebep 
görmemekteyiz. Nitekim aynı görüşü açık ve 
seçik olarak buradan size şimdi hitabeden nâ
çiz arkadaşınız, geçen sene Kahire'de toplanan 
konferans kürsüsünden dünyaya yine açık se 
seçik ilân etmiştir. 

iSeivgil arkaldaşlarım, 

Konuşmanın bu kısmında Karaçi'de aktedi-
len İkinci İslâm Dışişleri Bakanları Konferan
sına da jkısaca değinmek isterim. 25 Mart 1970 
tarihinde Cidde'de yapılan toplantıda alınan 
karar gereğince Karaçi'de aktedilen bu konfe
ransa iştirakimiz Türkiye'nin Orta Doğu'ya 
karşı izlediği tutum ve konferansa katılan ülke
lerle mevcut ilişkilerimiz bakımından yerinde 
bir davranış olmuştur kanaatindeyiz. Konfe
ransa, Türkiye dâhil, 23 devletin temsilcileri 
katıldığı ve toplantılarda özellikle Orta Doğu 
anlaşmazlığı ve iştirakçi ülkeler arasında itti-
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haz olunabilecek dayanışma tedbirleri üzerinde 
durulduğu bir hakikattir. Konferansta Dışiş
leri Bakanlığımız Genel Sekreteri Büyükelçi Sa
yın Orhan Eralp'in Başkanlığında Türkiye'yi 
temsil eden heyetimizin alman kararlara, bun
dan önce yapıldığı gibi, ancak Birleşmiş Millet
lerin Türkiye tarafından teklif edilen veya des
teklenen kararlara ve dış politikamızın temel 
prensiplerine uygun oldukları Ölçüde iştirajk et
tiğimizi belirtmesi, Türkiye'nin dengeli tutumu 
açısından isabetli bir davranış olmuştur. 

Sevgili arkadaşlarım; 

Dış politikamız ile ilgili olarak üzerinde dur
mak istediğimiz diğer bir (husus da 3 ncü dünya 
ile ilişkiler konusudur. Kanaatimizce birçoğu 
yeni ve kendilerine has problemleri olan dev
letlerden müteşekkil bu ülkelerle Hükümetin 
yakın ilişkiler tesis etme yönündeki siyasetinin 
devam etmesi dünyada her ülke ile temaslarını 
yoğunlaştırma azminde bulunan memleketimi
zin bağlı bulunduğu temel prensiplerin icabıdır. 
3 ncü dünya ülkeleri ile ilişkiler konusunun sa
dece Birleşmiş Milletlerde (bu ülekelerin oy mik
tarı dolayısiyle haiz bulundukları ağırlık mese
lesi olarak dar bir açıdan görülmemesi ve bu 
ülkelerle karşılıklı menfaat ve işbirliğine daya
nan ilişkiler geliştirilmesi de şüphesiz Türkiye'
nin çıkarlarına uygundur. 

Bu yolda bugüne kadar Türk Hükümeti ta
rafından atılmış olan adımları memnuniyetle 
kaydediyoruz. Bu yönde yeni gayretler bekle
diğimizi ilâve ederken, geçen Ekim ayında 
Hew - York'ta Lotus Club'de Sayın Dışişleri Ba
kanımızın 3 ncü dünya devletlerine verdiği seri 
yemeklerden birinde Gana Dışişleri Bakanının 
3 ncü dünya devletleri ile Türkiye münasebet
leri hakkında söylediği sözleri Sayın Dışişleri 
Bakanınız her halde hatırlarlar. Bu yemekte 
C. H. P. Grup Başkanvekili Sayın Necdet Uğur 
ile bendeniz ve diğer porlömanter arkadaşları
mız vardı. Hükümetten ricamız 3 ncü dünya 
devletleri ile daha sıkı münasebetler tesis gay
retini şimdiye kadar olduğu gibi süratinden 
hiçbir şey kaybetmeden idame ettirmesi ve bu 
arada dünyanın o çevresindeki memleketlerde 
yeni temsilcilikler kurma çabası içine girmesi
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; yeni temsilcilikler 
derken sade ve sadece bir sefirin diğer memle

ketlerde akredite olmasını kasdetmediğimize 
de bilhassa işaret etmek isterim. Ve oralarda 
bilhassa müstakil sefaretlerin kurulmasının Tür
kiye'nin menfaati icabı olduğunu da Grupumuz 
adına İsrarla belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Avrupa Konseyi hak
kında da bir iki söz söylemek isterim. Nüfusu
muz 36 milyonu bulduğu için Konseyde artık 
10 üyenin üzerinde temsil edilmemiz gerekiyor. 
Bunun mânası mühimdir. Bir Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterliği seçiminde 10 Türk oyunun 
ne kadar ağır bastığı ve bütün Avrupa memle
ketlerinin gözünün 10 Türk oyuna çevrildiği za
manı orada (bulunan arkadaşlarımız hatırlarlar. 
Bu itibarla artacak oylarımızın maddi imkânla
rın ötesinde Avrupa Konseyindeki kuvvetimiz 
ve Avrupa camiasında vereceğimiz reylerin 
ehemmiyeti bakımından da dikkatle nazarı iti
bara alınmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, genellikle Doğu ülke
leri ve özellikle Sovyetler Birliği ile ilişkileri
mizde son senelerde vukubulan müspet gelişme
leri de bu vesile ile kaydetmek isteriz, Türk dış 
politikasında samimî olarak izlenen ilkelerden 
biri de farklı sosyal ve siyasi rejimlere sahip 
ülkeler arasında eşitlik ve içişlere karışmama 
prensiplerine saygı şartı ile iyi ilişkiler idame 
edilmesidir. Sovyetler Birliği ise Doğu ülkeler 
arasında ayrıca komşumuz olması itibariyle ken
disi ile iyi komşuluk münasebetlerine sahibol-
mayı normal gördüğümüz ve bunda fayda bul
duğumuz bir ülkedir. Bu sebeple Doğu ülkeleri 
ve Sovyetler Birliği ile münasebetlerimizin bu
gün ulaşmış olduğu müspet ortamdan memnun
luk duymaktayız. Bu ortamın iki tarafın men
faatine olduğu inancı bizde hâkimdir, Ayrıca 
Doğu ülkeleri ile geliştirebildiğimiz münasebet
lerin dünya barışma yararı olduğu da muhak
kaktır. Konuyu bu yönden de değerlendirmekte 
ve önemli bulmaktayız. 

Sevgili arkadaşlarım, 

üzerinde öteden beri tartışılan, ancak son 
zamanlarda özellikle aktüalite kazanan bir başr 
ka mesele de Çin Halk Cumhuriyetinin tanın
ması ve Birleşmiş Milletlere kabulüdür. 

Türkiye, kurulduğundan beri Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtının evrensel bir niteliğe kavuş
turulmasına taraftar olmuştur. Bu, esasen teş
kilâtın dayandığı idealler icabıdır. Bu tutum 
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açısından kıta Çin'i gibi üstelik büyük bir nü
fusa ve potansiyele sahip bir ülkenin teşkilât 
dışında kalması mâkul telâkki edilebilecek bir 
durum değildir. Bununla beraber teşkilâta yeni 
bir üye alırken, bir diğerini yani burada Milli
yetçi Çin'i kasdediyoruz, ihracetmek yine bah
settiğimiz tutum açısından uygun düşmemekte
dir. Türkiye böyle (bir tezada yer vermeden me
seleyi çözümliyebilecek formülleri desteklemeli 
ve bunların bulunmasına yardımcı olmalıdır. Ve 
hattâ inisiyatifi de bizzat zaman zaman ele al
malıdır. 

Diğer taraftan, tanınma meselesinin basit 
formüllere sığdırılmasının güçlüğü de ortada
dır. Nitekim, bu konuda muhtelif ülkelerce kıta 
Çin'i ile girişilen temas ve müzakerelerin birçok 
hallerde yıllarca sürmüş olması da bunu göster
mektedir. Her hal ve kârda mesele hakikaten 
aktüeldir, üzerinde durulması gereken bir ko
nudur ve nihayet dikkatle izlenmesini gerekti
ren bir nitelik taşımaktadır. 

ıSayın 'arkadaşlarım, Kıbrıs hakkında bir
kaç söz söyliyeyim. 

Şu süre içinde 'bütün dünya sorunları 
ile millî dâvamızı da genişliğine ve derinli
ğine incelemek mümkün değil, önümüzde bir 
fırsat var, Sayın 'Nihat Erim ve arkadaşla
rının Orta - Doğu ve Kıbrıs konusu hakkında 
genel giörüjşme istekleri. Bu takrir görüşü
lürken G-rupumuz adma hu kürsüden mese
leleri daha etraflıca, derinliğine ve genişliğine 
konuşma fırsatı bulacağız. 

Kanaatimize göre, Kıbrıs konusu mahi
yeti icabı Türkiye'nin ve adadaki mevcut 
Türk Cemaatinin Anayasa ve Milletlerarası 
andlaşımalarla sağlanmış olan haklarının iade
linden de ötede bir derinlik kazanmış bu
lunmaktadır. Filhakika Kıbrıs meselesi' ou-
gün Türk - Yunan münasebetlerinin gele
ceğini tâyin eden temel Ibir faktör ve esasen 
her an patlamalara müsait bölgemizde ba
rışa yönelen bir tehdit niteliğine sahip bu
lunmaktadır. Cemaatlerarası görüşmeler de
vam ediyor. Ancak, bu görüşmelerde Türk 
tarafı yapabileceği âzami fedakârlığın sını
rına girerek mal ve can güvenliğini koruya
cak, tarihî ve meşru haklarına halel getir-
miyecek ve Enoisiş'i tamamen bertaraf ede-

I cek bir çözüm üzerinde mutabakata varıl
ması halinde, 1960 Anayasasında tadilât ya
pılmasına razı olacağını belirtmiş bulunmak-
tadır. Buna mukabil, aynı fedakârlığı karşı 
taraftan da beklememiz tabiî olup, karşımız-
dakilerin de bu fedakârlığımızı krymetlendir-
ım'eleri, aksi halde bütün sorumluluğun ta
rih ve dünya önünde kendilerine râci olaca
ğının bilinmesini tekrarlamakta fayda gör
mekteyiz. Maalesef Rum tarafı bugüne ka
dar yapıcı bir zihniyet göstermiş d'eğildir. 
Şurasını unutmamalıdır ki, varılacak barışçı 
bir çözüm yolu ancak rumların gerçekleri 
görmeleri ve olumlu bir tutum içine girme
leri ile mümkün olabilecektir. 

ISayın arkadaşlarım; Türkiye'den ve Türk 
Cemaatinden silâh zoru ile almamıyan tâviz
lerin müzakere masasında alınması söz ko
nusu değildir ve olamaz. Anlaşmazlığın kısa 
zamanda hak ve adalete ve Milletleraraaı Ant
laşmalardan doğan vecibelere uygun bir şe
kilde halli. Adadaki cemaatlerin yararına -
olacağı gibi, Türk - Yunan münasebetleri üze
rinde de, başka yollarla sağlanması mümkünı 
olmıyan müspet bir etki yapacaktır. 

'Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi yukarıda 
Söylediğim bir cümle ile bitirmek isterim. Bir 
millietin. en vefakâr, en sadık ve en güvenilir 
dostu ancak ve ancak kendisidir. G-ereık 
Millî Savunımamızda, gerek dış politikamızda 
bu cümle, bugünkü ve yarınki bütün hükü
metlere ve Türk Milletine rehber olmalıdır. 

Adalet Partisi C-rupu adına cümlenizi 
saytgı ve sevgi ile selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Şâhısları adma, Sayın Yaşar 
Akal, buyurun. Saat 17,47. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
»sayın milletvekilleri; 

Dışişleri bütçesinde sayın grup sözcümüz 
meselelere bizim açımızdan gerekli şekilde le-
ğindi. Ben bugün için önemli gördüğüm bir 
konuya değineceğim ve bu hususu Yüce Mec-

I İlsin Igörüşlerine arz edeceğim. 
Bugünkü ıgazetelere dikkat ettiğiniz tak

dirde gereceksiniz ki, Emil Noer isimli Or
tak Pazar Dış Komisyon Başkam bir basın 

I toplantısı düzenlemiş. Bundan iki gün evvel 
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de bir demeç vermiiştir. Bu düzenlediği balsın 
toplantısında Sayın Emil Noer şöyle diyor: 

«Türkiye'nin imzaladığı protokolle büiyük 
avantajlar sağladıık. Bunun yanında, ancak 
semlbolik sayılaibilecek bâzı sorumlulukların 
altına girdiler, bu protokolün nimetini ve kıy
metini bilsinler.» Ve sonunda da ilâve ediyor, 
«Şayet Türkiye'de bir rejim değişüıkliği olursa 
ne olur. Aynen Yunanistan'daki gibi o da de
vam eder.» 

(Sevgili arkadaşlarım, Ortak Pazar bugün 
için Türkiye'nin en önemli meselelerinden bi
risidir. Bırakınız girilmesinden, bugün için 
uygulanmasından ve yürütülmesinden dolayı 
Yüce Meclisimizde, niçin girdik diyeninden tu-
•tunuz, girdikken Sonra yürütülen müzakere
ler, o girişten sonra Türkiye'deki sanayiin, 
'ekonominin gelişmesi hakkında çeşitli görüş
ler vardır ve bugün için iç politikamızda dahi, 
üzerinde en fazla tartışma yapılan bir konu
dur. 

Şimdi üzerinde bu kadar tartışma yapılan 
bir konuda bir yabancının gelerek, tamametn 
Adalet Partisi sözcüsü imiş gibi kendi görüşleri
ni Türk kamu oyuna empoze etmeye çalışmış ol
masını uygun bulmuyorum. Sade bu şahıs değil, 
bu şahıstan evvel de profesör Darendorf isimli 
şahıs gelmiş ve aynı şekilde beyanatlar ver
mişti. Bu türlü beyanatları, bu türlü basın top
lantılarını ve bu türlü tek taraflı ve bugün için 
tamamen Adalet Partisinin sözcüsü gibi konu
şan bir sözcünün, bir şahsın hele bu şahıs ya
bancı olursa, bunu ben tamamen içişlerimize ka
rışmak şeklinde mütalâa ediyor ve böyle görü
yorum. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Yazmış adam 
ne yapacağız? 

NACİ GACİROĞLU (Erzurum) — Varşova 
Paktına mı girelim? 

YAŞAR AK AL (Devamla) — Bunun yanın
da resmî görevliler, hâlen büyükelçi sıfatım 
üzerinde taşıyanlar yine Ortak Pazar konusun
da basın konferansları yaparak, demeçler vere
rek siyasi tartışmalarda tarafmış gibi hareket 
etmektedirler. Bir bakan beyanat verebilir, bir 
Adalet Partisi sözcüsü bu şekilde konuşabilir, 
ama teknik işleri yürütmekle görevli kimselerin 
bir yanlı gibi böyle demeçler vermesi bizi 

sadece üzmekle kalmaz, aynı zannnda bizim 
menfaat] arımızın korunması bakımıı dan da bü
yük sakıncalar getirir. Bunu da hatırlatmakta 
fayda görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım ; 
Bunun yanında üzerinde dikkatle ve titizlik

le durmamız gereken bir husus da şudur : 
Dışişleri Bakanlığının Ortak Paz rla ilgili 

işlerin yürütülmesi konusunda da bkim söyle
yeceklerimiz vardır. 

Aldığımız bilgiler doğru ise; Devlet Plânla
ma Teşkilâtının müsteşarı bir görev gezisinde 
iken - Amerika'da iken - Ortak Pazar işlerini 
yürütme görevi onun elinden alınmış ve bir ka
rarname ile Dışişleri Bakanlığına verilmiştir. 

Yine aldığımız bilgiler doğru ise; bu yetki 
kapışmasından maksat: Brüksel'de parafe edi
len Geçiş Dönemi Antlaşmasının Büyük Millet 
Meclisinin onayından geçirmeden alelacele yü
rürlüğe sokulmak istenmesidir. Ve böylece Türk 
Milletinin bir oldu - bitti ile karşı karşıya ge
tirilmesi planlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım ; 

«Millî irade, millî irade» diye mangalda kül 
bırakmayanların Türkiye'nin geleceği ile ve 
hâli ile bu kadar yakından ilgili bir antlaşmayı 
hâla Türkiye Büyük Millet Meclisine getirme
miş olmaları millî irade anlayışlarıyla kabili 
telif değildir. Bu çıkarılan kararname ile Dışiş
leri Bakanlığına münhasıran yürütmenin veril
mesinin bizce en önemli sebebi olarak, biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, Anayasanın 65 nci mad
desinde; «Türkiye Cumhuriyeti adına j ^ bancı 
devletlerle ve milletlerarası kurullarla yapıla
cak antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uy
gun bulmasına bağlıdır.» hükmünden kaçın
mak için ileri sürülmüş bir yol olarak görül
mektedir. Bu şekilde Türkiye'ye, bir düşünceye 
göre büyük külfetler, bir düşünceye göre de 
büyük kazançlar getirecek olan bu antlaşma 
daha Yüce Meclise gelmeden ikili ticari anlaş
malar, iktisadi, ticari ve teknik antlaşmalar ve 
bir yıllık süreli antlaşmalar şeklinde doğrudan 
doğruya bizim huzurumuza getirilmeden Hükü
metin inisiyatifi ile yürürlüğe konmak duru
muna getirilmek istenmektedir. Bunun Türk 
Ekonomisi bakımından ve Türk Millî iradesine 
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saygı bakımından önemini takdirlerinize arz-
ederim. 

Sayın arkadaşlarım; 

Bu antlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne gelmeden ve Brüksel'de imzalanmış bulu
nan ek protokol Türkiye Büyük Millet Meclisi 
huzurunda müzakere edilip iyi ve faydalı ve 
zararlı yanlan müzakere ve münakaşa edilip 
hangisi zararlı, hangisi faydalı bunun hakkın
da Yüce Meclis fikir sahibi, karar sahibi ol
madan bütün bunların Yüce Meclisten geçme
den doğrudan doğruya bir yıllık ticari ânlaş-
maymış gibi yürürlüğe konmuş olması, telâ
fisi imkânsız zararlar doğuracaktır. Bu tak
dirde gümrük indirimleri başlıyacaktır. Bu 
takdirde liberasyon hadleri % 35 oranında 
uygulanmaya başlıyacaktır ve fiilen Ortak 
Pazarla ilişkimiz başlamış olacaktır ve bir 
defa tren raya oturduktan sonra Parlâmentoya 
getirilip onayımız alınmak istense dahi - ki, ona 
mecburdurlar - işişten geçmiş ve bir ölçüde 
antlaşma fiilen yürürlüğe girmiş olacak ve 
artık dönüşü mümkün olmıyan - zarar veya 
fayda onun münakaşasına girmiyorum, ne gel
diğini, ne getireceğini, ne yaptığını henüz kesin 
olarak bilmediğimiz için bir şey söylemiyo
rum - bir duruma girmiş olacağız. 

NACİ GACİROĞLU (Erzurum) — Sen ne 
anlarsın bu işlerden. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Şimdi Yüce 
meclislere getirilmeden ve bizim müzakeremi
ze arz edilmeden, bizim kararımız olmadan 
bu türlü yola girilmesini de zararlı ve sakat 
bulmaktayım. 

Ben bu hususu arz etmek için söz aldım. 
Bilhassa memleketimizi ziyaret etmekte ve 
bu münasebetlerde görevli olarak bulunan ya
bancı uyruklu kişilerin memleketimizde beya
nat, demeç verirken bir sorumluluk duygusu 
içinde olduklarını bilmelerini ve demeçlerini 
ve sözlerini tartarak söylemelerini arz edi
yorum. Bir yabancı uyruklu görevli kişinin 
«Türkiye'de bir rejim değişirse ne olur?» so
rusuna: «Ne olacak, olduğu gibi devam eder» 
sözüne ne derece itibar etmek ve bu hakkı ken
disinin nereden bulduğunu sormak hakkımız
dır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Şinasi Öz-
denoğlu, buyurun. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Geçen yıl yüksek huzurunuzda «Dış Türk
ler» konusunda değinmiş ve dış Türklerle kül
tür ilişkilerimizin artırılması konusunda Sa
yın Hükümetin çaba göstermesini, mevcut ça
basına daha çok çalışma ve faaliyet katma
sına Önermiştim. Bu meselenin takipçisi ola
rak huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

«Dış Türkler» konusu öteden beri allerjik 
bir konu olarak telâkki edilegelmiştir. Aslın
da meselenin allerjik hiçbir yönü yoktur. Ak
lıselim ile, akılla ve millî gerçeklerimiz dikka
te alınarak önce insan olmak haysiyeti ile 
dış Türklerle ilişkilerimizi devam ettirmek 
ve elbette ki, kültür ilişkilerimizi artırmak 
suretiyle millî sınırlarımız dışında zaman za
man haksızlığa uğrıyan soydaşlarımızın ka
deri ile daha yakından alâkadar olmamız ge
rekeceği inancımı muhafaza ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dış Türkler için istediğimiz nedir? Dış 

Türk için sadece şunu istiyoruz: İnsan Hakla
rı Sözleşmesi ile anayasalarla ve ekalliyet hu
kukunun dış Türklere tanımış olduğu hak
larla ilgili teşebbüslerimizin,, alâkamızın, has
sasiyetinin devamını istemekten başka hiçbir 
ilgimiz, hiçbir iddiamız yoktur. 

Yüksek Heyetinize şunu hemen peşinen 
arz etmek isterim; biz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak, gelip geçmiş Türk hükümetleri 
olarak «Dış Türkler» konusunda politikamızda 
her şeyden evvel bir şeyi reddetmişizdir: Em
peryalist her türlü emele set çekmiş, ama arz 
ettiğim gibi, insani yolla millî menfaatleri
mizi düşünerek ve en azından insan olmak 
haysiyeti ile millî sınırlarımız dışındaki ırk
daşlarımıza zaman zaman yapılmakta olan hak
sızlıkların önlenmesini hassasiyetle bu mil
letin ağırlığına, şerefine lâyik bir şekilde ko
runmasını istemek elbette ki, hakkımızdır. 

Sormak isterim, eğer Kıbrıs'taki soydaşla
rımıza insanlık dışı birtakım davranışlarda bu
lunulmamış olsaydı, haklan gasbedilmemiş ol-
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saydı değerli arkadaşlarım, «Kıbrıs meselesi» 
diye bir mesele belki de bugün karşımıza^ gel
memiş olacaktı, insan haysiyetine yaraşır bir 
düzeni istemek ve ekalliyet hukukunun ırk
daşlarımıza, soydaşlarımıza tanımış olduğu 
hakların hassasiyetle uygulanmasını istemek 
hepimiz için hem bir hak hem de görev ol
malıdır. Konunun allerjik hiçbir tarafı olma
dığı kanısındayım. Sayın Hükümetin bu konu
nun hassasiyetle takipçisi olmasını tekrar is
tirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Millî dâvalarımızı, millî çıkarlarımızı dışarı
da dış dünyaya karşı korumanın başlıca şartı, 
takdir buyurursunuz ki, dış dünya ile kültür 
ilişkilerini geliştirmektir. Baş sebep olarak 
görülebilir. Yalnız millî sınırlar dışındaki Türk
lerle değil, komşu olan ya da olmıyan, ama bize 
dost elini uzatan her ülke ile her milletle çok 
sıkı kültür bağlan kurmaya mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiş şüphe yok ki, kendimizi tanıtabildiği

miz ölçüde haklı olduğumuzu zaman gösteri
yor. Tanıtabilirsek haklı oluyoruz, meselemi
zi anlatabiliyoruz. Dış ülkelerle diyalog kura
bildiğimiz takdirde açık - seçik haklarımızı is
pat edebiliyoruz, imkânlar elde edebiliyoruz. 
O itibarla Hükümetin, gerek komşu ülkelerle 
olsun, gerek bunun dışındaki ülkelerle olsun, 
çok yakın kültür ilişkileri politikasını yine 
hassasiyetle izlemesini buradan tavsiye et
mek istiyoruz. Bir küçük örnek arz etmek 
istiyorum: 

Geçenlerde, bir kaç gün evvel Macaristan'
dan gelen bir gazeteci heyeti ile tanıştım. Çok 
memnun olduklarını söylediler. Saym Çağla-
yangil'in Macaristan seyahatinin etkilerini 
anlattılar. Olumlu etkilerinden bahsettiler. 
Memleketimiz adına övünç duydum. Macar 
halkı Türkiye'deki olayları çok daha yakın
dan izliyor ve kültür bağlarının çok daha ke
sif bir şekilde ilerlemesini arzu ediyor. Ya
kın tarihî münasebetimiz vardır. 155 sene bi
zim idaremizde yaşamışlardır. Bugün Macar 
dilinde halen binden fazla Türkçe kelime ya
şamaktadır. Öyleyse kültür ilişkilerimizi Ma
caristan'la ve diğer ülkelerle çok daha etkili 
bir şekilde geliştirmeyi Hükümet başlıca bir 
görev saymalıdır kanaatindeyim. 
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I Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuyu kısaca bağladıktan sonra gü

nümüzün konusu olan ve hepimizi ilgilendiren 
bii' başka konuya geçiyorum. 

Değerli arkadaşlanm; 

Gazetelerde okuyoruz; dışarda cezalı işçi 
dediğimiz 50 bin e yakın turist işçi var. Bun
lar hem kendi Hükümetimiz yönünden hem de 
çalıştıkları ülkeler hükümetleri yönünden bü
yük bir politik mesele olmakta devam et
mektedirler. Huzursuzdurlar, çalışamamakta
dırlar ve yarın ne olacakları belli değildir. 
Bu sorumluluğu elbette ki, önce Hükümet ken
di omuzlarında taşımaya mecburdur. 

Değerli arkadaşlarım, 

Meseleyi Türkiye Avrupa Ekonomik Toplu
luğu Karma Komisyonun en son Holânda'nın 
Leiden şehrinde yaptığı toplantıda; biz tarafı
mızdan bir önerge ile bir teklifle Karma Komis
yona götürdük ve dedik ki; «Bu işçiler şu veya 
bu şekilde topluluk ülkelerine gelmişlerdir, 
ama burada cezalı işçi muamelesi görmektedir
ler, hudut harici çıkarılmak istenmektedirler. 
Bunları bir defaya mahsus olmak üzere affede
lim.» Teklifimiz Karma Komisyonda tartışıldı 
ve kabul edildi; yani bu işçilerin bir defaya 
mahsus olmak üzere affına mütedair bir öneri
miz kabul edildi ve bir sureti Avrupa Parlâ
mentosu Başkanlığına, diğer sureti Ortaklık 
Konseyine gönderildi. 

Değerli arkadaşlarım, bu olumlu bir sonuç
tu. Ortaklık Konseyi, yani ortaklık ülkeleri 
Dışişleri bakanlarından kurulu heyet kabul edil
miş olan bu tavsiye kararını eğer tasdik etmiş 
olsaydı, o takdirde bu icra kazanacaktı, uygu
lama kabiliyeti kazandıracaktı. Takdir buyu
rursunuz ki, Karma Komisyonun almış olduğu 
kararlar istişari karardır, temenni kararı nite
liğindedir, icra gücü yoktur. 

BAŞKAN — iki dakikanız var. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Mü

saade buyurursanız toparlıyorum. 
I Değerli arkadaşlarım, mesele bu olumlu çiz

gide iken Sayın Devlet Başkanımız (bildiğiniz 
gibi Almanya gezisini yapıyor ve orada mesele 
sanki sadece Türkiye ve Batı Almanya meselesi 
imiş gibi mütalâa edilmek suretiyle Federal 

I Başbakan Willy Brandt nezdinde teşebbüse geçi-
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liyor. Bu görüşmelerin nasıl bir şekil içerisin
de, nasıl bir muhteva içerisinde cereyan ettiği
ni bilmiyoruz; ama olsa olsa Sayın Devlet Baş
kanımıza Willy Brandt'm görüşmesi hatalı ter
cüme edilmiş olacak ki, Federal Başbakanın 
«İşçilerimizin affı konusunda imkân arıyalım» 
şeklindeki bir beyanını Cumhurbaşkanımız «iş
çilerinizin affı için söz veriyorum» şeklinde 
telâkki etmek suretiyle Batı Almanya radyola
rından bir konuşma yapmıştır. Bunu basın bir
çok kez teyidetmiştir ve tabiî en yetkili ağız
dan yayılmış olan bu haber üzerine Türkiye'
den - Daha adedini kesinlikle bilemiyoruz - bü
yük bir işçi grupu turist olarak Almanya'ya git
mişlerdir. Buradaki müsaadesiz işçilerin 59 bi
nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu işçilerimiz perişan
dır. Bunlar orada, meselâ Fransa'da Nansi'de 
kahvelerden koğulmakta, Holânda'da garlarda 
yatmakta, hattâ topluluk ülkesi dışında Dani
marka'da vagonlarda bu soğukta kalmaktadır. 
Büyük felâket içindedirler. 

Çok temenni ederdik, Sayın Devlet Başka
nımız bu konuda büyük hassasiyet göstersinler, 
Federal Devlet Başkanının «imkânları arıyaca-
ğım» şeklindeki beyanını verilmiş bir söz şek
linde aksettirmemiş olsunlar. Bunu çok arzu 
ederdim. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi mesele öyle bir 
noktaya gelmiştir ki, olumlu bir safhada bi
zim Karma Komisyonda kabul ettirdiğimiz bir 
teklif Sayın Hükümetçe desteklenip, Ortaklık 
Konseyinde, yani Bakanlar Konseyinde müspet 
şekilde mütalâa ve tasdik ettirilmesi gerekir
ken, başka bir mecraya yürümüş ve halkımızın 
deyimi ile pişmiş aşa su katılmıştır. 

Değerli arkadaşlar; bundan sonra ne olacak
tır,. Burada bütün siyasi parti sözcüleri ifade et
tiler. Dış politikamızın esasında parti ayrımı 
yoktur. Türkiye'nin büyük menfaatlerini koru-
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[ manın en güzel örneklerini vatan sever duygu 
içinde, aklı selim içinde vermeye mecburuz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlar mısınız?... 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Tekli-

I fimiz şudur. Meseleyi bu noktada bırakmıyalım. 
Hükümeti de ikaz ediyorum. 

önümüzdeki 15 Mart tarihinde Bursa'da top
lanacak Karma Komisyon toplantısı vardır. Me
seleyi buraya bir kere daha getirelim ve olum
lu şekilde alınmış olan temenni kararının Hü
kümetin enerjisi ile, çabası ile, mücadelesi ile, 
elbirliği yapmak suretiyle Karma Komisyondan 
tekrar geçirmek, teyidettirmek sureiyle Or
taklık Konseyine tekrar götürmek suretiyle Or
taklık Konseyinin tasvibini alalım ve meseleyi 
sadece Türkiye, Batı Almanya meselesi olarak 

I değil, bunun üstünde topluluk ülkelerinin me
selesi olarak, topluluk ülkeleri Parlâmentosu 
olan Avrupa Parlâmentosunu temsilen gelmiş 
olan heyete bir ksre daha tasvibettirelim ve on
dan sonra mutlaka Bakanlar Konseyince onay
latmak suretiyle bu meseleyi halledelim. Görü
şümüze göre, inancımıza göre problemin bunda 
başka akla uygun, gerçeklere uygun bir çözüm 
yolu da yoktur. Tabiî bu arada topluluk ülke
leri Anayasaları incelenebilir, hukukî birtakım 
incelemeler yapılabilir, daha mücehhez olarak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu meseleye sa
hip çıkar. 

Arkadaşlarım, elbirliği ile 50 bin Türk çocu
ğunun dışarıdaki perişan kaderine sahip çıka
bilmemiz temennisi ile ve bu konuda Hüküme
tin olumlu yolda, aklı selimin yolunda gitmek 
şartiyle kendilerine destek olacağımızı şahsan 
buradan beyan ederken, bu önerim vesilesi ile 
^dışarıda ve merkez teşkilâtında feragatle vazi
fe görmekte olan Dışişleri Bakanlığımızın gü
zide mensuplarına başarılar diler, Yüce Mecli
si derin saygılarımla selâmlarım. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (C. H. P. sşra-
I larmdan alkışlar) 
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II - BAŞKANLIK DİVANININ 

2. — Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçeleri görüşme günlerinin yer de
ğiştirilmesine dair önerge. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, program 
değişikliği önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi ile 

III - GÖRÜŞÜLEN 

B) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. Ye
terlik önergesi üzerinde söz istiyen?... Yok. 
önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
melerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Hatay 
Halil Akgöl 

BAŞKAN — Sayın Bakanın söz hakkı ve 
son söz hakkı mahfuz olmak üzere önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ DEVLET 
BAKANI HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Sözlerime başlamadan önce, geçirdiği bir 
ameliyat sebebi ile Londra'da hastanede bulu
nan Sayın Dışişleri Bakanımız Çağlayangil'in 
hastalığı dolayısiyle en kısa zamanda şifaya 
kavuşmasını temenni eden sayın muhalefet söz
cülerine teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dışişleri Bakanlığının Yüce Heyetinizin tas

vibine sunulan 1971 yılı bütçesinin müzakeresi 
münasebetiyle huzurunuzda söz alan ve grup
ları veya şahısları adına dış siyasetimiz ile Ba
kanlığın çalışmaları hakkında mütalâalar serd 
eden, sualler soran veya tenkidlerde bulunan 
değerli arkadaşlarımın konuşmalarını dikkatle 
takibettim. 

Evvelâ kendilerine, dış siyaset gibi her ba
kımdan önemi aşikâr bir konuya Yüce Heyeti
nizin atfetmesi tabiî ve gerekli olan ilgiyi dile 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Gençlik ve Sjor Bakanlığı Bütçesinin müzake
re günlerinin değiştirilmesine müsaadelerinizi 
saygılarımızla arz ederiz. 

Turizm ve Gençlik ve 
Tanıtma Bakanı Spor Bakanı 

Necmettin Cevheri ismet Sezgin 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

İŞLER (Devamı) 

• getirdikleri için teşekkür etmek isterim. Yapa
cağım konuşmada mûtadolduğu üzere, önce mil
letlerarası durum ve dış politikamızı ilgilendi
ren anameseleler hakkında maruzatta bulunaca
ğım, mütaakıben de arkadaşlarımın üzerinde 
durdukları çeşitli konuları cevaplandırmaya 
çahşşacağım. 

Milletlerarası durumun bugünkü manzarası
na genel olarak bakıldığında, müspet yönde 
hareketlilik şeklinde tarif edilebilecek bâzı ge
lişmeler görmekteyiz. Henüz bu gelişmelerin 
ne derecede devamlı olacaklarını ve dünyamızı 
barış yolunda ne nisbetbe ileriye götüreceklerini 
kestirmek müşküldür. Nükleer dehşet dengesi
nin gölgesinde ve genel bir savaşın kollektif in
tihar anlamına geldiği bir devirde yaşıyoruz. 
İnsanlığı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
bırakan bu durumun tek olumlu yönü, şimdiki 

I sükûn ve istikrarın korunmasına hizmet etmek-
| te olmasıdır. Filhakika, nükleer silâhlara sa-
I hip büyük devletlerin genel bir savaşın tehlike

lerini idrak etmiş bulunmaları, bizatihi dehşet 
dengesinin yarattığı bir gelişmedir. Yer yer şa
hit olduğumuz barışçı çabaların gerçek sebebini 
de keza burada aramak yanlış olmıyacaktır. 
Meselâ milletlerarası siyaset alanında önemi aşi
kâr olan Avrupa gibi bir kıtada soğuk harb 
şartlarının yerlerini tedricen de olsa yumuşama 

I cereyanına terk etmiş olması, geçen yıl zarfında 
yumuşama cereyanının Avrupalılararası ilişki
lerde Kıtanın anameselelerinin ele alınması 
ümitlerini yaratan müşahhas sonuçlar sağlama
sı bu bakımdan bilhassa kayda değer. 

Tabiatiyle halihazır konjonktürün bu olum
lu veçhesine işaret ettikten sonra, günümü
zün dış siyaset anlayışının gerektirdiği gerçek
çilik ve ihtiyat içinde, halledilememiş birçok 
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meselenin, önü bir türlü alınamıyan tehlikeli 
buhranların barışı el'an tehdidettiğini, hattâ 
Avrupa'daki bugünkü sükûnun dahi zahiri ve 
geçici olabileceğini belirtmek gerekmektedir. 
Her halde tehlikeli buhranlarla karşı karşıya 
bulunan bölgeler bakımından, dünyanın haliha
zır durumunu menfî olmıyan bir açıdan değer
lendirmek çok müşküldür. Avrupa dışındaki 
buhran kaynaklarının Kıtamızdaki gerginlikler 
derecesinde dünya barışını tehdidettiği bir ger
çektir. 

Barışçı cereyanlar dünyanın bütün bölgele
rinde hâkim kılınmadığı müddetçe milletlerara-
sıı duruma kesin bir iyimserlikle bakmak maale
sef mümkün olamıyacaktır. Zira ideal güven
lik şartlarının dünyamıza yerleştiğine kanaat 
getirmek iq'm, barışı kuvvet dengesine değil, 
gerçek bir silâhsızlanmaya dayandırmak 
icabeder. 

Barışın sağlam temellere henüz oturtulama-
dığı böyle bir ortamda Türkiye, millî güvenli
ğini bir ittifak manzumesi içinde teminat altına 
almak ihtiyacını duymuştur. Şüphesiz ki bu, 
zümreci bir tutuma sahibolduğumuz aaılamına 
gelmez. Nitekim memleketimiz, özellikle son 
yıllarda bütün komşulariyle olan ilişkilerini 
eşitlik, karşılıklı saygı ve iyi niyet esasları çer
çevesinde geliştirmeye gayret sarf etmiş ve bu
nun müşahhas ve olumlu neticelerini görmüş
tür. Dış politikamızın temelini teşkil eden ba
rış ve milletlerarası işbirliğine de hizmet et
tiğine inandığımız bu çok yönlü faaliyetlerimi
ze, karşılık gördüğümüz nisbette, devam et
mek arzusundayız. 

Türkiye geçen yıl zarfında da barış yönün
de halen en önemli gelişmeyi teşkil eden Avru
pa'daki yumuşama cereyanına âzami ilgili gös
termeye ve katkıda bulunmaya devam etmiştir. 
Yumuşama cereyanının Avrupa bakımından en 
ziyade olumlu neticeler sağlayabileceği alanın 
Avrupa Güvenliği meselesi olduğu şüphesizdir. 
Esasen geçen yıl kaydedildiğini zikrettiğimiz 
ve kaydedildiğini görmekten samimî memnun
luk duyduğumuz müşahhas sonuçlar da hemen 
kamilen bu alanda elde edilmiştir. Filhakika 
Federal Almanya'nın yeni Doğu politikası, bu 
politikanın Doğu ülkeleri tarafından olumlu 

karşılanışı ve neticede imzalanan Alman - Sov
yet ve Alman - Polonya andlaşmaları kıtada 
soğuk harb devresinin artık kapanmasına, ger
çek huzur ve güvenliğin sağlanmasına yol aça
bilecek birer müahhas adım olmuştur. Federal 
Hükümet takdire şayan bir sorumluluk duygu
su ile atılmasına imkân yarattığı bu adımları 
kesinleştirmek için şimdi, özellikle Berlin soru
nu üzerinde Dört Büyükler arasında yapılmak
ta olan görüşmelerin müspet sonuca bağlanma
sına intizar etmektedir. Berlin'in Almanya için 
olduğu kadar Avrupa bakımından da haiz ol
duğu önem ve mazide bu şehirle ilgili olarak 
karşılaşılan buhranlar nazarı itibara alınınca 
Berlin sorununun her türlü gerginlik ihtimali
ni bertaraf edecek bir çözüme bağlanmasının 
Avrupa'daki genel durum bakımından arz etti
ği değer kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Fe
deral Almanya bir taraftan da Almanlararası te
masları olumlu şekilde sonuçlandırmaya ça
lışmakta, Çekoslovakya ile münasebetlerinin 
Polonya ile olduğu gibi normalleştirilmesine 
imkân verecek müzakerelerin başlamasını ümit 
ve temenni etmektedir. Federal Hükümetin bu 
barışçı ve yapıcı siyasetini Hükümetimizin 
tamamen desteklediğini ayrıca belirtmeye hacet 
yoktur. 

Avrupa Güvenliği Konferansı fikri de bugün 
böyle bir ortam içinde yer almaktadır. Son 
NATO Bakanlar Konseyi bildirisinde, prensip 
itibariyle mutabık olduğumuz bu konferansa 
mütaallik araştırma ve hazırlıklar konusunda, 
bugünkü ikili temaslar safhasından çok taraflı 
temaslar safhasına geçilebilmesi için, özellikle 
Berlin sorunu üzerinde anlaşmaya varılmasının, 
halen yapılmakta olan diğer görüşmelerde de 
ilerlemeler kaydedilmesinin lüzumlu görüldüğü 
belirtilmiştir. NATO üyeleri âzami basan şan
sına sahip kılınması zarureti aşikâr olan böyle 
bir konferansın hazırlıklarının gerginlik endişe
lerinden arınmış bir hava içinde yapılması ica-
bettiği inancındadırlar ve Avrupa Güvenlik me
selesinin müessiriyetle ele alınmasını, bu alan
daki olumlu gelişmelerin zedelenmeden idame 
edilmesini arzu eden herkesin aynı inancı payla
şacağını ümidetmektedirler. Her halükârda 
NATO üyelerinin konferans konusundaki tutu
munun böyle bir açıdan değerlendirilmesi isa
betli olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, j 
NATO ittifakı, siyasi istişare mekanizması

nın sağladığı imkânlardan istifade suretiyle Av
rupa'da siyasi şartların ıslahı ve barış yönünde 
kaydedilen inkaşaflarm tarsini maksadiyle gös
terilen gayretlere müspet katkıda bulunabilmek 
için aralıksız çalışmalar yapmaktadır. Konfe
rans fikri de bu çalışmalar meyanmda en ince 
teferruatına kadar üzerinde durulması gereken 
bir konu addedilmektedir. Bu konuyla ilgili 
gelişmeler hassasiyetle izlendiği gibi, şimdiye 
kadar neşredilen muhtelif bildirilerde de belir
tildiği veçhile NATO üyelerinin özel olarak 
konferans üzerinde ve genel olarak Avrupa gü
venliği konusunda görüş ve tutumları tam bir 
vuzurla açıklanmış bulunmaktadır. Bir savun
ma ittifakı olan ve barışı gerçekleştirme hede
fine samimiyetle bağlı ülkeleri birleştiren 
NATO, böylece Avrupa'da yumuşamanın geliş
tirilmesi ve yerleştirilmesi yolunda kendisine 
düşen görevi yerine getirmeye devam etmekte
dir. 

Bu görvi yanında NATO'nun, üyelerinin ko
lektif savunma ihtiyaçlarını karşılamaya çalış
tığı da bir vakıadır. Dünyamızda istikrar ve 
sükûnun esas itibariyle ileri teknoloji mahsûlü 
silahların dengesine dayandığı bir devrede itti
fak, değişen şartlara intibak hususunda daima 
ispat ettiği kabiliyetiyle ve bizatihi mevcudiye
tiyle üyeleri için faydalı ve zaruri bir güvenlik 
unsuru teşkil etmektedir. 

Aralık ayında Brüksel'de akdedilen toplan
tılarda önümüzdeki on yıllık devre içinde NATO 
savunma gayretleri bakımından takibolunacak 
esaslar üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu ça
lışmalarda ittifakın askerî gücünün 1970 sene
lerinde de caydırıcılık vasfını koruyabilmesi 
için, idame ve takviyesi Öngörülmüştür. Ayrıca 
ittifak üyelerince tek taraflı olarak kuvvet in
dirimlerine gidilmesine imkân bulunmadığı an
laşılmış ve Amerika Birleşik Devletleri bu ko
nuda Avrupalı müttefiklerine teminat vermiş
tir. 

Türkiye, diğer üyeler gibi, NATO ittifakının 
gerek siyasi alanda, gerek savunma sahasında 
rolünün önemini muhafaza ettiği kanaatinde 
bulunmakta ve ittifakın her iki görevi bakımın
dan da müessiriyetini idame maksadiyle girişi
len faaliyetlerde kendi payına düşen katkıyı 
sağlamaktadır. | 
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Muhterem arkadaşlarım, 

Maruzatımın bu kısmında stratejik silâhla
rın tahdidi konusunda cereyan eden görüşme
lere temas etmek istiyorum. Filhakika Amerika 
Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği bir yıl
dan fazla bir süreden beri stratejik taarruz ve 
savunma silâhlarının sayısı ve nitelik itibariyle 
sınırlandırılması amaciyle müzakerelere giriş
miş bulunmaktadırlar, Salt adiyla anılan bu 
görüşmelerin, dünya tarihinde insanlığın ka
derini büyük ölçüde etkiliyecek gelişmeler ara
sında Avrupa güvenliği konusunda ilâveten özel 
bir yere sahibolabileceği şüphesizdir. 

Günümüzde Amerika ve Sosyetler Birliğinin 
nükleer silâh teknolojisi bakımından eşit bir 
seviyeye ulaşmış olmalarının bu iki süper dev
let arasında kurduğu dehşet dengesine daha ön
ce de temas ettim. Bugün nükleer imha gücü
nün daha ilerisi olmıyan bir noktaya varmış 
bulunduğu söylenebilir. Artık silâhlanma yarı
şını, en büyük devletlerin kaynaklarını dahi yi
tirecek ezici bir malî yük teşkil etmeye başladı
ğından, müzakere masasına oturulmasına zorlı-
yan önemli âmillerden biri haline de gelmiştir. 
Büyük devletleri, bu âmilin müzakere masası
na getirdiği genellikle kabul edilen bir keyfi
yettir. Mamafih salt görüşmelerini sadece 
iki süper devleti ilgilendiren bir mesele olarak 
mütalâa etmeye imkân yoktur. Hayatî bir gü
venlik meselesi olarak bütün insanlığın dikkat 
ve ilgisini üzerine toplamıştır. 

Birleşik Amerika'nın elindeki stratejik silâh
ların aynı zamanda NATO'nun «vazgeçiricilik» 
gücünü teşkil etmesi sebebiyle, bu meselede alı
nacak kararların Batı güvenliği bakımından ta
şıdığı önem açıktır. 

Bu vesile ile yüksek huzurunuzda şu hususu 
tekrarlamak isterim ki, Birleşik Amerika'nın 
Salt müzakereleri konusunda müttefiklerine 
karşı tutumu başlangıçtan beri açık ve olumlu 
olmuştur. Amerika, müzakerelerdeki tutumunu 
tesbit ederken, bütün NATO camiasının gü
venlik ihtiyaçlarını bir temel unsur olarak hesa
ba katmakta ve bu maksatla müttefikleriyle sıkı 
ve devamlı istişarelerde bulunmaktadır. 

Türkiye Salt görüşmelerinin seyrini, me
selenin önemi ile mütenasip bir dikkat ve ilgi 
ile yakından takibetmekte ve güvenlik icapla-
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rından doğan sorunlara ilişkin görüş ve müta
lâalarını istişareler sırasında ortaya koymakta
dır. 

Müzakerelerin dördüncü safhasının 15 Mart 
1971 tarihinde Viyana'da başlaması kararlaştı
rılmıştır. Meselenin büyük önemi ve konunun 
çapraşık niteliği dolayısiyle görüşmelerin uzun 
zaman süreceği intibaı edinilmektedir. Strate
jik silâhların tahdidi meselesini halen milletler
arası ilişkilerde hâkim olan siyasi şartlardan 
tecridetmenin doğru olmıyacağı kanaatindeyim. 
Salt'da alınacak sonuçların da aynı şekilde 
milletlerarası hava üzerinde etki yaratması bek

lenmelidir. Bu itibarla, görüşmelerde ilerleme 
kaydedildiği takdirde, hem dünya barışının 
tarsin gayretleri yeni bir hız kazanacak, hem 
de bütün insanlığın ortak kaygısı haline gelen 
nükleer silâhlanma yansının durdurulması isti
kâmetinde önemli bir mesafe alınmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Milletlerarası siyasi durumu etkiliyecek ve 

şekillendirebilecek konular üzerinde dururken, 
Çin Halk Cumhuriyetinin tanınması ve Birleş
miş Milletlere kabulü meselesini zikretmeyi de 
faydalı görüyorum. 

Çin Halk Cumhuriyetinin büyük nüfusu ve 
potansiyeli ile dünyamızda nazarı itibara alın
ması tabiî olan bir realite teşkil ettiğini inkâr 
mümkün değildir. Bu ülke, milletler "camiası
nın ağırlığı her geçen gün daha fazla hissedilen 
ve hissedilecek olan bir cüzüdür. Milletlerarası 
siyaset alanındaki rolü halamından geniş im
kânlara mâlik bulunduğuna inandığımız böy
le bir ülkenin mevcudiyetini görmemezlikten 
gelmek gerçekçi bir tutum olmaz. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının ise evrensel 
hüviyeti kuvvetlendiği nisbette müesseriyet ka
zanacağına kaani bulunmaktayız. Bu itibarla 
büyük, küçük bütün devletlerin bu Teşkilâtta 
temsiline taraftarız. Çin Halk Cumhuriyetinin 
tanıması ve Birleşimş Milletlere alınması konu
su karşısındaki tutumumuzu bu gerçekler ve 
prensipler açısından mütalâa etmenin isabetine 
inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Şimdi yakından ilgili bulunduğumuz Orta -
Doğu bölgesindeki Arap - İsrail anlaşmazlığına 
mütaallik gelişmelere temas etmek istiyorum. 

Arap - İsrail ihtilâfının geçirdiği safahat ha
tırlanınca ve ihtiva ettiği tehlikelerin önemi 
göz önüne alınınca, halihazırda müspet yönde 
ortaya çıkan bâzı gelişmelere, çok sınırlı mahi
yette gözükseler bile, büyük değer atfedilmesi 
normal ve mahtiki olmaktadır. Amerika Birle
şik Devletleri tarafından Rogers Plânının ileri 
sürülmesi, hâsıl olan muhtelif güçlüklere ve an
laşmazlıklara rağmen bu plânın istihdaf ettiği 
ateş kesin sağlanması, devam ettirilmesi ve 
5 Şubat'tan itibaren de, mecbur kalınmadıkça, 
bir ay müddetle muhasamat durumuna avdet 
e dilmiyeceğinin Birleşik Arap Cumhuriyeti ta
rafından ilân edilmiş olması, bu arada Büyükel
çi Jarring'in aracılığiyle tarafların görüş teati
sine imkân bulmaları, kanaatimizce, gerçekten, 
kaçırılması ciddî kayıp teşkil edecek olan bir 
fırsattır. Kısa bir süre zarfında muhasamat du
rumuna avdet meselesi ile yeniden karşılaşıla
bileceğine göre sağlanan fırsatı değerlendirmek 
için mevcut zamanın çok daraldığı da meydan
dadır. Uzlaşma çareleri bulunması için ortada 
belirli imkânların mevcudolduğunu gösteren 
yeni işaretler vardır. Birleşik Arap Cumhuriye
tinin yaptığı muhtelif teklifler bu meyanda 
zikredilebilir. Bilhassa Birleşik Arap Cumhuri
yeti Hükümeti tarafından Doktor Jarring'e ya
pılan ve yapıcı nitelikte olduğu anlaşılan son 
teklifi olumlu ve barışçı çabalar yönünden ümit 
verici bulmaktayız. Bugünkü konjonktürü uz
laşma imkânları bakımından maziye nisbetle 
daha müsait addetmek daha doğru olabilir. Ta
rafların da bu kanaate varacakları ve halihazır 
şartları gereken isabetle değerlendirmeye mu
vaffak olacakları yolundaki samimi temennimi
zi huzurunuzda bir kere daha tekrar etmek iste
rim. 

Türkiye'nin anlaşmazlık karşısındaki tutu
munun tamamen hak ve adalet prensiplerine is-
tinadettiği malûmdur. Esasen barışçı ve ge
rekçi bir politika takibeden bütün ülkeler için 
anlaşmazlıklar karşısında takibadilecek yegâne 
yolun hak ve adalet yolu olabileceği bedihidir. 
Bu tutum dâhilinde Türkiye, Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyinin Kasım 1967 kararının 
meselenin çözümü için başlıca zemin addedil
mesi, Araplar: n meşru hak ve menfaatlerinin 
de göz önünde tutulması gerektiği görüşünü mu
hafaza etmektedir. Filistinlilik şuurunun bil-
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hassa son yıllar zarfında kaydettiği terakkilerin 
de hesaba katılması gereken diğer bir faktör ol
duğu aşikârdır. Çözüm yolunda ittihaz edile
cek her türlü mâkul ve âdil tedibrleri destekle
meye âmede bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Vietnam'daki anlaşmazlık da zihinleri ciddî 
surette meşgul eden diğer bir anabuhran kay
nağıdır. 

Vietnam, devamlı indifa halinde olan volka
na benzetilebilir. Meselenin özelliği, dış müda
hale ve yardımlarla muhasamatın yıllardan beri 
sürüp gitmekte olmasıdır. Bu şartlar direkt il
gililer için büyük fedakârlıklara sebebolduğu 
gibi, bölge ahalisi için de, vicdan sahibi kimse
nin bigâne kalamıyacağı ıstıraplar yaratmakta
dır. Dünyamızda istikrarın muhafazası bakı
mından ise mesele biran önce izale edilmesi 
gereken âcil ve çok tehlikeli bir konu mahiye
tindedir. 

Son yıllar zarfında Paris'te açılan görüşme
ler ve Amerika Birleşik Devletlerinin askerleri
ni kademeli olarak çekme hususunda aldığı ka
rar neticesinde durumun salâha doğru gitmesi 
ümitleri artmışken, muhasamatın geçen yıl 
Kamboçya'ya ve bugünlerde de Laos'a sıçramış 
olması herkesi yeniden karamsarlığa sevk et
miştir. Şimdi, «Anlaşmazlık kanlı çehresiyle, 
Vietnam'ın sınırlarından da taşıp bütün Hindi-
çini'ye mi yayılacaktır?» denilmekte ve bu ihti
malden büyük endişe duyulmaktadır. 

Bu endişlerin yersiz olduğunun kısa zaman
da anlaşılacağını ümidetmekte, ihtilâfın Cenev
re anlaşmaları çerçevesinde ve büyük ıstırapla
ra mâruz kalan bölge halkını kendi mukaddera
tına sahip kılacak şekilde ve muhtevada bir 
an önce hallini samimiyetle temenni etmekte
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Şimdi millî dâvamız Kıbrıs hakkındaki mâ
ruzâtıma geçiyorum. 

Türk ve Rum cemaatleri temsilcilerinin, ih
tilâfın ilgili taraflar arasında resmen görüşüle
ceği çok taraflı konferans için malzeme hazır
lamak amaciyle 1968 yılı ortalarından beri yap
makta olduğu görüşmelerden bugüne kadar bir 
sonuç almak mümkün olmamıştır. Bunun sebe
bi, Rum Cemaati yöneticilerinin gerçeklere uy-
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mıyan ve dar görüşlü tutumudur. Araştırıcı ma
hiyetteki cemaatlerarası görüşmeler, Kıbrıs me
selesinin barışçı yoldan çözümüne yardım edebi
lecek faktörlerden biridir. Türk Hükümeti ola
rak biz bu görüşmelerin olumlu bir sonuca ula
şabilmesi için bütün imkânların araştırılmasın
dan yanayız. Rauf Denktaş da, bu anlayışla 
ve karşı tarafın realitelere uygun bir anlaşma
yı mümkün kılacak zihniyet ve tutum değişik
liği göreceği umudu ile görüşmelere devam et
mektedir. 

•Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varılabilmesinin ve 
varılan anlaşmanın yürütülebilmesinin temel 
şartlarından biri, iki cemaat arasında itimadın 
teessüs etmesidir. Geçen yıl içinde Rum Cema
ati, soydaşlarımızın itimadını kazanma yönünde 
her hangi bir çaba göstermemiştir. Bu bakım
dan, Rum resmî şahsiyetlerinin ve muhtelif te
şekküllerinin enosis lehindeki beyanlarına bil
hassa işaret etmek istiyorum. Kıbrıs'ta, cemaat
lerarası görüşmeler, Rumların Enosisten vazgeç
tiklerini ve Devletin bağımsızhğı esasını kabul 
ettiklerini beyan etmeleri ile başlamıştır. Rum
ların bir taraftan, «Devletin bağımsız olmasını 
kabul ediyoruz.» demeleri, öte yandan başta 
Rum yönetiminin başı ve diğer bâzı yetkilileri 
olmak üzere, «Millî hedefimiz değişmemiştir. 
Kıbrıs Yunan toprağıdır.» şeklinde açık beyan
larda bulunmaları dâvanın halline engel olmak
tadır. 

Türk Cemaatinin uzun vadeli menfaatlerini 
koruyacak tertipleri düşünürken, geçmişin öğ
rettiklerini ve hâlâ değişmediği anlaşılan zihni
yeti göz önünde bulundurmak zorunda olduğu
muza göre, tabiatiyle, söz konusu beyanları da 
gereği veçhile değerlendiriyoruz. 

Cemaatlerarası görüşmeler devam ederken 
Cemaatimizin durumunu her yönden inkişaf et
tirilmekte, geçen zamanı imkân nisbetinde de
ğerlendirmeye çalışmaktayız. Geçen zamanın iyi 
bir şekilde kullanılması, gerek Cemaatimizin ge
rek Hükümetimizin üzerinde önemle durduğu 
bir husustur. 1967 yılı sonunda kurulan Kıbns 
Geçici Türk Yönetimi, Ada'dakL Rum yönetimi 
gibi ve ondan ayrı bir idare şeklinde yasama, 
yürütme, yargı ve güvenlik teşkilâtını tesis et
miş olarak faaliyet göstermektedir. Bu faali
yet gün geçtikçe daha etkili olmaktadır, öte 
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yandan, soydaşlarımızın ekonomik ve sosyal du
rumlarında da, Ada'daki anormal şartların el
verdiği ölçüde, nispî bir düzelme vardır. 

Kıbrıs meselesinde daima göz önünde bu
lundurulması gereken hususları bu vesileyle 
tekrar etmek istiyorum : 

— Türkiye ve Türk Cemaati, Kıbrıs'ın ba
ğımsız bir Devlet olarak kurulmasını zaruri kı
lan şartların kaale alınmamasına razı olamaz. 
Türk Cemaati, meşru ve andlaşmalarla da tes
cil edilmiş garantili temel haklarından ve Kıb
rıs Devleti içindeki ortak millî cemaat statüsün
den vazgeçemez. 

— ihtilâfa bulunacak çözümün Türk Cemaa
tinin refah ve güvenliğini etkili bir şekilde sağ
laması şarttır. Bu ihtiyacın mahallî muhtari
yet çerçevesinde karşılanması bugün için en uy
gun anlaşma yoludur. 

— Bu çerçeve içinde kalınmak şartiyle, 1960 
Anayasasında gerekli bâzı ayarlamaların yapıl
ması mümkündür. 

— Yunanistan'la ikili anlaşmalarımızı her 
alanda geliştirmek ve bunları komşu ve mütte
fik iki ülkenin ilişkilerinin ulaşması gereken 
seviyeye çıkarmak hususunda karşılıklı olarak 
çaba sarf etmenin iki Devletin de yararına ol
duğuna inanıyoruz. Ancak, bu ilişkilerin arzu
lanan seviyeye ulaşabilmesinin, tabiî bir şekilde 
Kıbrıs meselesiyle ilgili bulunduğu gerçeğini de 
görmemezlikten gelmeye imkân yoktur. 

— Anlaşmazlığın çözümlenmesini birtakım 
taktiklerle geciktirme veya engelleme çabaları, 
bu yola başvuranlara birşey kazandırmaz. Zi
ra, Türk Cemaatinin meşru ve hayati menfaat
lerinin haleldar edilmesine hiçbir Türk Hükü
metinin göz yumması söz konusu olamaz. Bu iti
barla, geciktirme ve bekleyişin, barışçı yoldan 
bir anlaşmaya varılması imkânlarını azaltmak
tan ve iki Cemaatin bağlı oldukları Türk ve Yu
nan milletlerinin ortak menfaatlerini mutazar
rır etmekten başka bir sonuç vermiyeceği aşi
kârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, söz buraya gelmiş
ken C. H. P. Sözcüsü Sayın Erim'in ve Demok
ratik Parti Sözcüsü Sayın özmen'in üniter Dev
let konusundaki mütalâalara da kısaca arzı ce-
vabetmek isterim, 

Şimdiye kadar birçok kereler tavzih ve tas
rih etmiş olduğumuz halde devamlı surette üze

rinde durulan iki hususu tekrarlamakta fayda 
görüyorum. 

Bunlardan birincisi; Kıbrıs meselesinin çö
züm yollarından biri olarak federasyonun da
ha önceki hükümetlerce ele alınmış olduğu hal
de, A. P. Hükümetlerince terk edildiği iddiası
dır. C. H. P. Hükümetlerinin Sovyet Rusya'yı 
dahi bu teze imale ettikleri öne sürülmektedir. 

Kıbrıs'taki federasyon sözü Sovyet Dışişleri 
Bakanı Gromiko'nun 1965 yılı başlarında İzves-
tia Gazetesinde verdiği bir demeçte geçmekte
dir. Gromiko bu demecinde Kıbrıs meselesinin 
çözüm yolları hakkında fikir beyan ederken, 
Devletin iç teşkilâtının Kıbrıs halkını ilgilendi
ren bir mesele olduğunu söyledikten sonra, iki 
cemaatin isterlerse bir federal Devlet şekli de 
seçebileceklerini ifade etmiştir. Fakat bilâhara 
bu Devletin şeklinde de tek, merkezî bir Hükü
metin tek bir savunma teşkilâtının, keza mer-
kezileştirilmiş bir idari ve adlî cihazın buluna
cağını söylemek suretiyle, düşündüğü federas
yonun şeklini klâsik federasyondan faklı tak
dim eden bir yorumda bulunmuştu. 

Şüphesiz ki federasyon tezi de birçok çözüm 
şekli olarak göz önünde bulundurulmaktadır. 
Bunun, karşı tarafla bir anlaşma zemini bulun
duğu takdirde benimsenmemesi için b.ir sebep 
yoktur. 

Temas etmek istediğim ikinci nokta üniter 
Devlet meselesidir. Kıbrıs meselesinin çözüm 
tarzı olarak bu meselenin özel şartlarından mü
cerret klâsik ve katı kalıplar içinde bir çözüm 
şekli düşünmeye imkân yoktur. Mesele girift 
ve nevi şahsına münhasırdır. Şimdi bulunacak 
her tarzı da tıpkı 1959 - 1960 kompromisi gibi 
özel, nevi şahsına münhasır olacaktır, ihtilâfın 
nevi şahsına münhasır bu vasfı çerçevesinde 
menfaatlerimize uygun bir çözüm şeklinin tabi 
olacağı dört prensip malûmları olduğu gibi tes-
bit ve ilân edilmiştir. Kıbrıs meselesine bir çö
züm yolu bulunmasına matuf temaslarda ve gö
rüşmelerde ileri sürülen her teklif, her görüş 
bu dört prensibin süzgecinden geçirilmektedir. 
Bu itibarla, Kıbrıs'ta bulunacak hal tarzına 
mütaallik başlangıç mutabakatı bakımından ilân 
edilmiş bu genel prensiplere aykırı ve Kıbrıs'ın 
özel şartlarından mücerret olarak bizi ittiham 
etmek üzere iddia edildiği şekilde bir görüş bir-
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ligine varılmasının söz konusu olmadığı hususu- I 
nun teslim edilmesi icabeder kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Konuşmamın bu kısmında. Avrupa Ekono 

mik Topluluğu ile olan ilişkilerimizden ve özel
likle ortaklığımızın yeni ve ileri bir safhasını 
teşkil edecek olan geçiş döneminden söz etmek 
istiyorum. 

Malûmumuz olduğu üzere, Türkiye'nin Ata
türk devrinden beri devam eden Batıya dönük 
dış politikasına uygun olarak ve bu arada çok 
önemli ekonomik ve teknik nedenlere dayana
rak, memleketimiz. Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile bir ortaklık yaratan Ankara Anlaşma
sını 12 Eylül 1963 tarihinde imzalamıştır. Or
taklığımızın amacı, Türk ekonomisinin süratle 
gelişmesini ve halkımızın hayat seviyesinin yük
seltilmesini göz önünde tutarak Ortak Pazar 
ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendi
rilmesi ve nihayet Türkiye'nin topluluğa tam 
üye olarak katılmasıdır. 

1 Aralık 1964 yılında Ankara Anlaşmasının 
yürürlüğe girmesi ile başlıyan Ortaklığımızın 
ilk dönemi olan hazırlık döneminin uygulanma
sına kısaca bir göz almak yerinde olacaktır. 

Bilindiği gibi, Ankara Anlaşmasına göre, 
Türkiye hazırlık döneminde daha sonraki dö
nemlerde kendisine düşecek vecibeleri yüklene
bilmek için ekonomisini topluluğun yardımı ile 
güçlendirecektir. Hazırlık döneminin normal 5 
yıllık süresi 1 Aralık 1969 tarihinde son bul
muştur. 

Hazırlık döneminde kalkınma plânlarımızda 
öngörülen kalkınma hızı gerçekleşmiş olduğu 
gibi, Türk ekonomisinin yapısında sanayileşme 
yönünde hızlı bir gelişme görülmüştür. Şöyle ki, 
1964 yılında millî gelirimizdeki tarım sektörü
nün % 39,4 olan payı 1969 da % 32,1 e düş
müş, sanayi sektörünün payı % 17,5 ten % 21,1 
e çıkmıştır. Aynı dönemde hizmetler sektörünün 
payı da % 43,1 den % 47,8 e yükselmiştir. Yi
ne aynı dönem içinde dış ticaretimiz de büyük I 
bir gelişme göstererek genel ihracatımız 410 
milyon dolardan 536 milyon dolara, genel itha
lâtımız 537 milyon dolardan 801 milyon dolara 
çıkmıştır. 

Ortaklığımız içindeki ticari ve malî gelişme
lere gelince, durum şöyledir : 

Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girişinden 
önceki son yıl olan 1964 te Türkiye'nin toplu- | 

I luğa yaptığı ihracat 137,8 milyon dolardan 
1969 yılında 214,8 milyon dolara yükselmiştir. 
Bu dönemde ihracatımız Ortak Pazar için % 56, 
dünyanın diğer bölgeleri için ise % 18 oranında 
bir artış göstermiştir. 

1964 yılında topluluktan yapılan ithalât 
154,5 milyon dolar iken, 1969 yılında 284,4 mil
yon dolara yükselmiştir. 1965 - 1969 döneminde 
ithalâtımızdaki artış topluluk için % 84, dün
yanın diğer bölgeleri için ise % 35 oranında ol
muştur. Görüldüğü gibi, genel ihracatımızda 
% 40 ı, genel ithalâtımızda % 35 i bulan top
luluğun payı dünyanın diğer bölgelerine göre 
çok daha hızlı bir gelişme içinde bulunmakta
dır. 

Topluluğun hazırlık dönemi inin Türkiye'ye 
açtığı 175 milyon dolarlık kredinin tamamı, 
105,9 milyon dolar altyapı projelerine ve 69,1 
milyon dolar da sanayi projelerine olmak üzere 
mukaveleye bağlanmıştır. Söz kanusu krediler
den 31 Ocak 1971 tarihine kadar yapılan fiilî 
ödemeler 126 milyon doları bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Şimdi, ortaklığımızın ikinci safhası olan 
geçiş döneminden bahsetmek istiyorum. Ankara 
Anlaşmasına ekli geçici protokolün 1 nci mad
desine göre, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 
4 yıl sonra, Ortaklık Konseyi Türkiye'nin eko
nomik durumunu göz önünde bulundurarak ge
çiş dönemindeki vecibeleri yüklenip yüklenemi-
yeceğini inceliyerek ve netice müspet ise bu dö
nemin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve sü
releri ile ilgili hükümleri kapsıyacak bir katma 
protokolün hazırlanması için müzakerelere baş
lanmasını kararlaştıracaktı. 

Bu madde uyarınca, 9 Aralık 1968 tarihinde 
toplanan Ortaklık Konseyi, hazırlık dönemi uy
gulaması ve sonuçları ile ilgili olarak tarafların 
yaptığı hazırlık çalışmalarını inceledikten son
ra, hazırlık döneminin uzatılmasına lüzum kal-

I madan geçiş dönemine intikali uygun bulmuş ve 
müzakerelerin başlanışını kararlaştırmıştır. 

Burada şu hususu belirtmek isterim ki, mü
zakereler sırasında Türkiye olarak ekonomik 
gelişmemizi engellemiyecek, bilâkis ona dina
mizm kazandıracak ve bu arada ihracatımızın 
hızla artması ve çeşitlenmesini sağlıyacak şart
ların Katma Protokolde yer almasına özel ve 

I hayatî bir önem atfettik. Topluluğun da göster-

— 736 — 



M. Meclisi B : 54 20 . 2 . 1971 O : 2 

diği anlayış havası içinde, Katma Protokol, Ge
çiş Döneminin amacı olan Gümrük Birliğinin, 
gelişme halindeki Türk ekonomisinin genel ve 
dengeli gelişmesine uygun bir şekilde gerçekleş
tirilmesini göz önünde tutacak şekilde hazırlan
mıştır. 

Malûmunuz olduğu üzere, müzakereler 22 
Temmuz 1970 tarihinde sona ermiş ve 23 Kasım 
1970 tarihinde de Katma Protokol, İkinci Malî 
Protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği yetki 
alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve Son 
Senet Brüksel'de imzalanmıştır. 

16 Aralık 1970 tarihinde Yüce Meclise sunu
lan bu belgeler huzurunuzda uzun uzun ve de
rinliğine tartışılacağından şu anda onları kısaca 
özetlemekle yetineceğim. 

'Katma Protokol ile Geçiş Dönemi süresince 
taraflar arasında bir gümrük birliğinin tedricen 
kurulabilmesi için gerekli hükümler vazedilmiş
tir. Bu çerçeve içinde protokolün yürürlüğe gir
mesi ile birlikte topluluk Türk sanayi malları
na uyguladığı Gümrük vergilerini kaldıracak
tır. Böylece, Geçiş Döneminin başından itibaren 
sanayi mallarımız topluluk piyasasına eşit re
kabet şartları ile girmeye başlıyacaktır. Bâzı 
pamuklu mensucat, pamuk ipliği ve makina ha
lıları için bu rejime istisna getirilmiş olup bun
lara uygulanan Gümrük vergileri, belirli kon
tenjanlar dışında, 12 yılda sıfıra indirilecektir. 

'Türkiye ise, topluluk ülkelerinden yapılan 
ithalâta uygukyacağı Gümrük vergilerini 2 ay
rı takvime göre kaldıracaktır. Genel rejim Güm
rük vergilerinin 12 yılda tedricen sıfıra indiril
mesidir. Bu genel rejime oldukça geniş bir is
tisna getirilmiştir. Buna göre, Türkiye, referans 
yılı olarak kabul edilen 1967 de topluluktan 
yaptığı rühalât değerinin % 45 ine tekabül eden 
bâzı maddelerin Gümrük vergilerini 22 yıllık 
bir süre içinde sıfıra indirecektir. Bu istisna 
grupuna, Türkiye'de kurulmakta ve himayesi 
gerekli olan sanayi dâhil edilmiştir. 

'Gümrük birliğinin gerçekleşmesi yolunda di
ğer bir önemli unsur da Türkiye'nin ortak güm
rük tarifesine uymasıdır. Türk gümrük tarifesi 
ile ortak gümrük tarifesi arasındaki uyum 12 
yıllık rejlime tabi maddelerle 12 yıllık istisna 
listesindeki maddeler için ayrı ayrı tedricen 
gerçekleştirilecektir. 

Miktar kısıtlamalarının kaldırılmasına ge
lince, topluluk,, Katma Protokolün yürürlüğe 

girişinde Türkiye'den yaptığı ithalâta uygula
dığı bütün miktar kısıtlamalarını kaldıracaktır. 

!Türkiye, halen % 41 'oranında uyguladığı li
berasyonu, yürürlüğe girişte, Topluluğa karşı 
% 35 oranın 'da konsolide edecektir. Bu oran 
üçüncü uygulama yılında % 40, sekizinci uygu
lama yılında % 45, onüçüncü uygulama yılın
da % 60 ve nihayet onsekizimci uygulama yı
lında % 80 olacaktır. Son 3 artırım otomatik 
olmayıp ikişer yıl ertelemeye tabi tutulabilecek
tir. Ayrıca, Türküye kota tatbikatı veya eş et
kili tedbirler şeklindeki miktar kısıtlamalarını 
22 yıllık bir süre içinde tedricen kaldıracaktır. 

Burada belirtilmesi gereken bir husus da, 
uygulama esnasında Türk ekonomisi için belire-
bilecek güçlüklere karşı yeterli koruma hüküm
lerinin Katma Protokolde yer aldığıdır. Bun
lar, belirli oranlar dâhilinde 12 ve 22 yıllık lis
telerde değişiklikler yapabilmek, kaldırılan 
Gümrük vergilerini yeniden koymak, olanları 
artırmak veya yeni vergiler koiymak ve nihayet 
ekonominin bir faaliyet dalında, dış malî istik
rarda veya bir bölge ekonomisinde görülebi
lecek ciddi bozukluklara karşı uygun görülecek 
her türlü tedlbirii almak şeklindedir, 

(Tarım alanına gelince, Geçiş Döneminin ba
şından itibaren topluluk tarım ürünleri ihraca
tımızın % 90 ını kapsıyan bir tercihli rejimi 
Türkiye'ye tanımıştır. Bu rejim ile çeşitli tarım 
ürünlerimize Gümrük vergilerinin indirimi veya 
kaldırılması, miktar kısıtlamalarının kaldırıl
madı, kontenjanların artırılması gibi tâvizler 
elde edilmiştir. Bu ürünlerin başlıcaları tütün, 
kuru üzüm, kuru incir, fındık, narenciye, rafine 
edilmemiş zeytinyağı, çeşitli taze ve kuru sebze 
ve meyvalardır. Hazırlık dönemine göre daha 
geniş kapsamlı olan bu tâvizlerle topluluğun di
ğer Akdeniz ülkeleri ile yaptığı ticaret anlaş
maları ile tanımış olduğu rejimlere karşılık, 
avantajlı bir durum sağlamış olmaktadır. 

Katma Protokolün 6 sayılı ekinde öngörü
den bu rejim belirli sürelerde gözden geçirile
cek ve gerekli iyileştirmeler getirilecektir. 

Buna mukabil, Türkiy'nin yüklendiği ve
cibe ilse, sadece, ileride ticari mıahiyette ta
rım ürünleri ithalâtı olduğu takdirde top
luluğa bir öncelik tanımaktan ibarettir. 

Sosyal alanda ise, işçilerin serbest dolaşı
mı Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girmesin
den itibaren 12 ilâ 22 nci yıllar arasında, yani 
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1976 - 1986 dönemi içinde tedricen gerçekleş-
tirilecekir. 

Aynca, Toplulukta çalışan Türk işçilerine, 
Geçiş Döneminin başından itibaren, çalış
ma şartları ve ücretler bakımından Topluluk 
işçileriyle hiçbir ayrıcalık göstermıiyen bir re
jim tanınması kararlaştınlmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Malî ilişkiler alanında, 23 Kasımda imza

lanan İkinci Malî Protokel ile Topluluk Tür
kiye'ye imza tarihinden itibaren 5,5 yıllık bir 
süre içinde 220 milyon dolarlık bir yardım 
yapmayı öngörmektedir. 

Bu Protokol ödünçlerin vâdesi, öde
mesiz süre ve faizler bakımından Birinci 
Malî Protokole nazaran memleketimiz için 
daha avantajlı hükümler getirmiştir. 

Yardımın 195 milyon dolarlık kısmı üye 
devletler tarafımdan sağlanacak ve bu mik
tar ile altyapı ve sanayi projeleri finanse 
edilecektir, ödünçler altyapı projeleri için 
30 yıl vâde, 8 yıl ödemesiz dönem, yılda 

% 2,5 faiz, sanayi projeleri için de, yine 8 
yıl ödemesiz dönem ve % 4,5. faizle verile
cektir. 

Ayrıca. Avrupa Yatırım Bankasının ken
di kaynaklarından sağlıyacağı 25 milyon do
larlık bir ödünç de özel sektör teşebbüsleri
nin piyasa şartlariyle finansmanında kullanı
lacaktır. 

Avrupa Kömür ve Çelik Birliği madde
leri ile ilgili olarak imzalanan Anlaşma il© 
de, kömür ve çelik endüstrisi ürünlerinin iılê  
ride tesbit edilecek süre, şekil ve şartlara 
göre Ortaklık rejimine dâhil edilmeleri ön
görülmektedir. 

Konuşması bâzı hususlar üzerinde kısaca 
durarak bitirmek istiyorum. 

Ortaklığımızın ikinci dönemini düzenliyen 
Katma Protokolü Kalkınmamız için en uygun 
ve verimli bir çerçeve olarak görmekteyiz. 
Geçiş Dönemi ile birlikte, ekonomimiz dar ve 
kapalı bir sistemden kurtularak modern eko
nomi kurallarına uygun yeni (bir yön alacak-
caktır. Sanayiimiz Topluluğa karşı tedrici 
bir açılma ile kalite ve rekabet gücü elde 
edecek ve ihracata dönük bir veçhe kazana
caktır. Unutulmamalıdır ki, sıhhatli ve de
vamlı bir kalkınmanın temeli sanayidir. Ta
nım ihracatımız, Toplulukla ticaret anlaşma

ları olan diğer gelişme yolundaki memleket
lere nazaran daha avantajlı daha bir durum
da, gelişme ve çeşitlilik gösterecektir, işçileri
mize yurt içinde daha geniş iş sahaları açı
lacağı gibi yurt dışında da Topluluk işçile
riyle aynı şartlarda çalışma imkânları sağla
nacaktır. Malî Protokol ile kalkınma için ge
rekli munzam yatırım kaynaklan bulunmuş 
lolacaktır. 

Bu çerçeve içinde, en iyi neticeleri almak 
elimizdedir. Ancak, bu, Devlet olarak her 
türlü tedbiri almamıza, Devlet sektörü ile 
özel sektörün verimli bir işlbirliği içinde çok 
çalışmasına bağlıdır. 

Katma Protokolün ticari hükümlerinin 
mümkün olduğu kadar kısa bir süre için
de yürürlüğe girmesinin ihracatımızın geliş
mesi ve çeşitlenmesi bakımından taşıdığı öne
mi göz önünde tutan Hükümetimiz, bu ko
nuda Topluluk ile mutabakata varmıştır. 

Böylece, Yüce Meclise ivedilikle sunulmuş 
bulunan Katma Protokol ve diğer belcele
rin onay işlemleri tamamlandıktan sonra, Top
luluk üyesi devletlerle parlâmentolarının 
onaylarını beklemeden ticari hükümler yü
rürlüğe girebilecektir. 

Malûmunuz olduğu üzere, Brüksel'de Top
luluğun genişletilmesi ile ilgili olarak ingik 
tere, İrlanda, Danimarka ve Norveç ile ka
tılma müzakereleri devam etmektedir. Müza
kerelerde, Topluluğun Ortaklama olan veci
belerinin katılma halimde bu ülkelere de teş
mili söz konusu edilmektedir. 

Bu bakımdan da, belgelerin Yüce Mecliste 
ivedilikle görüşülüp onaylanması hususunun 
Taraflan bağlayıcılığı bakımından özel oir 
ehemmiyet taşıdığı düşünülebilir. 

Muhterem arkadaşlaran; buraya kadarki 
mâruzâtım, umumi dış politikamız üzerindeki 
umumi mülâhazalann zaman ölçüleri içerisinde 
ifadesinden ibarettir. 

Şimdi, konuşan arkadaşlarımın ileri sürdük
leri mütalâaları ve sordukları soruların zama
nın ölçüleri içerisinde ve 'bugün verilmesi ve 
cevaplanması mümkün olan hususlar üzerinde 
durmak suretiyle cevaplandırmaya çalışacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsü Erim 
ve Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Akça müşte
reken bir konu üzerinde durdular. O da nüfu-
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sumuzun son tahrirle artışının resmen tesbit 
edilmiş olmasından sonra Avrupa Konseyindeki 
tiye adedinin artması gerektiğini ve bu konuda 
Hükümetin üzerine düşeni yapmasını temenni 
ettiklerini ifade ettiler.. Nüfus artışiyle müte
nasip olarak üye adedimizin artması hususun
daki. konuyu Hükümetimiz kendi menfaatimize 
uygun düşecek tarzda bu yola tevessül etmiştir 
ve bunu gerçekleştirecektir. 

Yine Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü 
ile Adalet Partisinin sayın sözcüsünün müşterek 
temennileri olmuştur. O da Dışişleri Bakanlığı 
Teşkilât Kanununun biran evvel sevk edilmesi 
ve çıkarılması temennisidir. Bu temenniye biz 
de samimiyetle katılıyoruz. Teşkilât Kanunu ha
zırlıkları bitmek üzeredir. Tahmin ederiz ki, 
önümüzdeki günlerde meclislere sevk etme imkâ
nını bulacağız. 

Sayın Yaşar Akal Arkadaşım bir konu üze
rinde durdular ve «Protokol meclislerde müza
kere edilip onaylanmadan, birer senelik süreli 
anlaşmalar yapılmak suretiyle bir nevi onaydan 
kaçırılmış faaliyet içerisinde bulunulduğunu ve 
bunun da Anayasayla bağdaşamılaoağı» fikrini 
ileri sürdüler. 

Şimdi, mesele sanıldığı ve Yaşar Akal Arka
daşımızın tahmin ettiği gibi değil, Durum şu; 
katma protokol ve diğer 'belgelerin yürürlüğe 
girmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ol
duğu kadar Altılar parlâmentolarının da tas-
dikma bağlıdır. Topluluğun şimdiye kadar üçün
cü ülkelerle imzalamış bulunduğu öteki anlaş
malar, bu Altılar parlamentolarınca tasdik edil
melerinin asgari 1,5 yıl ilâ 2 yıl zaman aldığı 
merkezindedir. Bu durum' g<öz önünde buludu-
rularak ve yaklaşmakta olan ihracat mevsiminin 
katma protokolün ticari hükümlerinin yürürlü
ğe girebilmesini sağlamak üzere toplulukla bu 
konuda bir formül bulunması üzerinde durul
muştur. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Aynı saygı ile 
söyledim. 

DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKAN 
VEKİLİ HASAN DİNÇER (Devamla) — Ama, 
buralarda birleşiyoruz, aşağılarda hirleşmiyoruz, 
şimdi neticede birleşmiyeceğiz, Sayın Akal. 

Varılan mutabakata göre katma protokolün 
ticari hükümlerinin erken yürürlüğe konulabil
mesi için Türkiye ile topluluk arasında geçici 

bir ticari anlaşma imzalanacaktır. Ancak, bu ti
cari anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için bi
zim yönümüzden, yani Türkiye yönünden katma 
protokolün Yüce Meclislerce onaylanmasının ne
ticesine bırakılmıştır. Bu, şu demektir; şayet 
onaylanırsa, yeni bir anlaşma yapmak için sarf 
edilecek zamanı daha önceden almış olmak de
mektir. Yoksa protokol onaylanmadan bu kusa 
süreli anlaşmalar, malî mahiyetteki bu anlaşma
lar, ticari mahiyetteki bu anlaşmalar, bu anlaş
ma hazırlığı yürürlüğe konacak değildir. Bina
enaleyh, ne bir Anayasaya aykırılık, ne de men
faatlerimize aykırılık, ne de Meclisin tasdik 
yetkisini hiçe sayan bir davranış değil, şayet 
tatbik edilirse, tekrar onları tanzim etmek için 
sarf edilecek zamanı kaybetmemiş olmak için 
şimdiden hazırlamaktan ibarettir. Bunu, tavzi-
hen arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Bütçesine 
daima partilerimiz anameselelerde birlik ve be
raberliği göstermek suretiyle memleketçi bir 
davranışın içinde bulunmuşlardır. Bu vesileyle 
de aynı şeyi müşahade etmeninbahtiyarlığı için
de olduğumu arz etmek ister, hepinizi saygıla
rımla selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular var, Içür-
süyü terketmeyiniz, sorulan halledelim efen
dim. 

Mardin Milletvekili Sayın Şevki Altındağ, 
bir önerge ile sayın Bakandan cevaplandırılmak 
üzere soru sormuştur. Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Mardin 
Şevki Altındağ 

1. Türk hasmı ve bâzı ilgililerin ifade ve 
beyanlarına göre, işsizlik yüzünden Lübnan'a 
50 bin Mardinli göçedip kötü şartlar altında 
çalışmaktadırlar. Bu yurttaşlarımızın kötü şart
lar ve sıkıntılardan kurtarılması ve göçün ön
lenmesi için 'Türk Hükümeti ile yabancı ülke
ler arasındaki işçi çalıştırma anlaşması bölü
münden Mardin iline özel kontenjan ayrılması 
düşünülmekte inidir? 

2. Halen Lübnan'da çalışan yurttaşlarımı
zın insanlık dışı bir yaşam sürdüklerini duymak
tayım. Bunların insancıl bir muameleye tabi 
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tutulmaları için Hükümetimizle Lübnan Hükü
meti arasında toukonuda bir çalışma var mıdır? 
Yoksa bu vatandaşlarımız kendi hallerine mi 
terk edileceklerdir?. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKAN 

VEKİLİ HASAN DİNÇER (Devamla)—Efen
dim kontenjan meselesi, Dışişleri Bakanlığımın 
meselesi değildir. Kontenjan meselesi, doğrudan 
doğruya Çalışma Bakanlığının meselesidir. Ne
reye, ne kadar kontenjan verileceği meselesini 
tanzim eden bakanlık, Çalışma Bakanlığı olması 
itibariyle bunun üzerinde Dışişleri Bakanlığı 
olarak Mr mütalâa beyan etmemiz mümkün de
ğildir. 

Lübnan'da işçilerimizin kötü muameleye ta
bi tutulduğu noktasındaki iddiaya gelince; bize 
böyle bir şey intikal etmiş değildir. Böyle bir 
(haberi derhal ciddiye alarak meisele üzerine 
eğileceğimiz tabiîdir. Şayet böyle bir hal varsa, 
'bunu düzeltmek için Hükümet olarak bize düşen 
ne ise onu yapacağımızdan muhterem arkadaşı
mın itimadetmesini bilhassa istirham ederim. 

Mesele işçilere intikal etmişken, bir noktayı 
daha arz etmeyi faydalı mütalâa ediyorum. Ko
nuşan arkadaşlarımdan birisi, dışarıdaki işçile
rimizin, tahsâsen Almanya'ya kaçak gitmiş, tu
rist olarak gitmiş olan işçilerimizin durumu
na temas ettiler. Durum şudur; lAlman Hükümeti 
henüz kesin bir karar almış değildir. Konu şüp
hesiz bizi çok ciddî şekilde ilgilendirmektedir. 
Meisele üzerinde hassasiyetle durmamızı gerek
tiren bir konudur. Hükümet olarak bu mevzuu 
hiz, takilbediyoruz ve temas halindeyiz. Mesele
yi müsbet bir istikamette halletmek için gereken 
her türlü gayret esirtgenmemektedir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır 
ikinci soruyu arz ediyoruz. 

©ayın Başkanlığa 
Müsaade buyurursanız, sayın Bakandan bir 

sual soracağım. 

Manisa 
Ertuğrul Akça 

BAŞKAN —Sayın Akça, (buyurun, sorunuzu 
sorun. 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Sayın Ba
kan, Kızıl Çin meselesinde konuşulurken, öyle 
geldi ki, bendenize, kayıtsız, şartsız tanınma ci
hetine gidilecektir. 

Halbuki biz, Birleşmiş Milletlerdeki tutumu
muz ve şimdiye kadar ki, Hükümetin dış politi
kası ve dış politikasının istikameti, Kızıl Çin'in 
Birleşmiş Milletlere girmesi mevzuunda bir şart 
ileri sürülmüş bulunuluyor. Gerek tarafımızdan, 
gerek birçok devletler tarafından, o da Milli
yetçi Çin'in Birleşmiş Milletlerde kalması key
fiyeti. 

Bu itibarla, zabıtlarda her hangi bir suite-
fehhüme meydan vermemek için, bu görüşle
rinde bir değişiklik olmadığım lütfen izah bu
yursunlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ BA

KAN VEKİLİ HASAN DİNÇER (Devamla) — 
Efendim, bir görüş değişikliği ifadesine gelecek 
mânada alınmaması gerekir. Yazılı konuşmamın 
murtevasında Birleşmiş Milletlerde küçük, bü
yük her memleketin, her ülkenin temsili taraf
tan olduğumuzu prensip bakımından arz ve ifa
de ettik. 

Bu itibarla, Kızıl Çin'in alınması meselesine 
olumlu bir bakış atfederken, Milliyetçi Çin'i ih
mal etmek gibi her hangi bir mesele onun yö
nünden meseleyi menfi mütalâa etmek gibi bir 
mesele bu prensibin içimde kabili iddia da de
ğildir, kabili mütalâa da değildir. Muhterem ar
kadaşımın endişe duymamasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
İkinci soru; 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Dışişleri Bakanının aşağıdaki hususları açık

lamasına delâletinizi rica ederim. Saygılarımla. 
Afyon Milletvekili 
ISüleymian Mutlu 

1. Çin Halk Cumhuriyetini siyasi yönden 
tanımak niyetiniz var mı? 

2, Çin Halk Cumhuriyetini tanımak istiyor
sanız, bu tanıma, Amerika Birleşik Devletleri
nin tanımasından evvel mi, sonra mı olacaktır? 

DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ BA
KANI VEKİLİ HASAN DİNÇER (Devamla) — 
Efendim, sualin birinci kısmı konuşmamın muh
tevasında sarahaten zikredilmiştir. Ayrıca, Sa
yın Akça arkadaşımın sorusu bakımından da, 
Ibir vuzuha kavuşturulmuştur. Bizim tanımamız 
tamamen millî menfaatlerimiz bakımından ve 
tamamen koyduğumuz prensiplere sadakat ba
kımından olacaktır. Hiçbir şeye ve dış tesire 
(bağlı bir tarafı olmıyacaktır. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Te
şekkür ederim Sayın Bakan. (A. P. sıralarından 
•alkışlar.) 

Son söz, milletvekilinin olması sebebiyle Sa
yın Kemal Önder'dedir, buyurun Sayın Kemal 
Önder. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin Sayın üyeleri; 

Türkiye'nin iç ve dış güvenliğini sağlamak 
temel sorundur. Türkiye'nin iç ve dış güvenliği 
arasında ise, doğrudan doğruya, ya da dolaylı 
ilgi vardır. Türkiye'nin dış güvenliği, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığınca yü
rütülen sağlam esaslara dayanan dış politika ile 
sağlanır. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış Türk 
ulusu, hak ve hürriyetleri için savaşmış, Ata
türk ile dış politikasını; «yurtta sullh, cihanda 
sulh» ilkesine oturtmuştur. Bu ilkenin ışığında 
'değişen dünya koşullarına göre Türkiye'nin dış 
emniyetini sağlama esastır. Dünya, kapitalist 
ve sosyalist blok arasında üstün silâhlar dengesi 
arasındaki bölgesel savaşlara sahnedir ve do
ğurgandır. Geri kalmış ilkeler, çeşitli doğmalara 
•sarılarak bağımsızlık savaşı vermektedir. Stra
tejik yeri nazik olan ülkemiz, dış emniyetini 
sağlamada dikkatli olmaJk zorundadır. Öncelik
le Dışişleri bakanlarının yeterli ve asgari so
rumluluk duygusuna sahibolmaları şarttır. 

'Türkiye'nin dış emniyeti, savaş gücü büyük 
iki blok içindeki iki ülke; Amerika Birleşik 
Devletleri ve Sovyetler Birliğine karşı düşman
lık duygularının tahrik edilmemesi, tek taraflı 
düşmanlık güdülmemeSi ve bölgesel savaş alanı 
olan, özellikle, Orta Şark ihtilâfına bulaşmama, 
Türkiye'nin iradesi dışında her hangi bir emri 
vâkinin esiri olmamakla sağlanır. 

Türkiye NATO içindedir, vecibeleri vardır. 
NATO topyekûn savunma sisteminden vazgeçil
mesine «evet» denmesi affedilmez bir hatadır. 

NATO ilişkileri Sonucu, Amerika Birleşik 
Devletleri ile yapılan ikili anlaşmalarla gaye 
dışında Türkiye'yi bir emrivaki karşısında bıra
kacak davranışlara icazet veren sakıncaların gi
derilmesi şarttır. Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile ilişki, Ankara Andlaşması ile kurulmuştur. 
Ortak Pazar diye adlandırılan Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile ilişki kurulması aynı zaman
da siyasi birlik olması sebebiyle yararlı görül
müştür. Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye 

olmak ise, üçüncü dönem sonunda gerçekleştiri
lebilecektir. Hazırlık döneminin âzami 10 yıl sü
resi, Ankara Andlaşması ile öngörülmüştür. Bu 
devrede Türkiye, Ortak Pazara karşı hiçbir ve-
cübe yüklenmemekte, Ortak Pazar ise, Türkiye'
ye, tarım ürünlerinde tecihli ticaret sistemi için
de uygulamada bulunmakta, ayrıca kredi aç
maktadır. 

Türkiye'nin taviz vereceği dönem geçiş döne
midir, vecibeler yükleneceği dönemdir. Bunun 
için ekonomisini iyileştirmesi gereklidir. Anka
ra Andlaşmasında da öngörülmüştür. Âzami 10 
yıl sonra geçiş dönemine Türk ekonomisini güç
lendirerek hazır olmak gerekli idi. Asgari İkin
ci Beş Yıllık Plân ve Demokrat Parti iktidarı
nın tutumu, ciddî bir hazırlık dönemine yön ver
meli, idi, yapmadınız. Geçiş dönemi müzakere
lerine oturduğunuz zaman, Türk ekonomisinin 
hali şöyle idi; paranın değerinde istikrar sağla
namamış, fiyatlarda istikrar yok, ödemeler den
gesinde ahenk yok, konjonktürel gelişimde is
tikrar yok. Ama Dışişleri Bakanı, Türk ekono
misini; «Türk ekonomisi Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna taviz verecek ölçüde güçlüdür» di
yor, oturuyor geçiş dönemine «evet» diyor, 
Üatma protokolle Meclise geliyor. Geçiş dönemi 
müzakerelerine oturuyor, ne yapıyor? Ayrupa 
Ekonomik Topluluğunun hazırladığı modeli, 
bize sunuyor. Tetkik ediyoruz, müzakere edili
yor, kabul ediliyor, Meclisimize geliyor; «Kat
ma protokol budur» deniyor. Dışişleri Bakanı; 
«Katma protokol modeli hazırlanarak, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile bu müzakere edilsin» 
demiyor, diyemiyor. Niye diyemiyor? Bir hazır
lığı yok, onun için diyemiyor. Sanayi ürünleri
nin serbest dolaşımı, Türkiye'de kademeli, Av
rupa Ekonomik Topluluğunda başından itibaren 
eerbestleştiriiiyor. Tarım ürünlerinde ise, hazır
lık döneminde olduğu gübi, tercihli ticaret sis
temi uygulaması devam edecek. Ekonomik ya
pısı farklı ülkeler için tanınan kolaylıklar, hat
tâ üçüncü ülkelere tanınan kolaylıklar, bize ay
nen tanınmış, olur mu bu? Avrupa Ekonomik 
Topluluğu güçlü ekonomisiyle, tarım ürünleri
nin. serbest dolaşımını kabul etmez. Tercihli ti
caret sistemi, 22 yıl devam edecek, der. Türki
ye, güçsüz ekonomisiyle, Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun sanayi ürünlerinden serbest do
laşımı kademeli olarak kabul etmeyi göze alır. 
Geçiş dönemi Meclislerde kabul edildiği takdir-
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de en az ilk yedi yılda Devlet Plânlama Teşkilâ
tı uzmanlarının da ifade ettiği gibi, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna ihracedeceğimiz ürün 
sadece, tercihli ticaret sistemi içinde, tarım 
ürünleri olacaktır. Son derece cüzi miktarda sa
nayi ürünleri olacaktır» îlk yedi yılın uygula
ması budur. 

Bekliyeceğiz Japonya Türkiye'ye gelsin, te
sis kursun, Avrupa Ekonomik Topluluğuna sa
nayi ürünü ihracetsin diye. Ve döviz kazanaca
ğız, ödemeler dengesi kurulacak. Böyle mantık 
olur mu? Türk sanayiinde maliyet, kamu sektö
ründe tesbit edilmiş, müzakereler sırasında, 
özel sektörde ise, iktisadi kalkınma vakfı ma
rifetiyle bu yapıllmak istenmiş; özel sektör na
niktir diye, ürkmesin, diye. tki bin anket yapıl
mış, gelen cevap iki yüz. Ve Türk sanayimin 
kaderi, böylesine afaki ölçüler içerisinde, katma 
protokol içerisinde hükme bağlanmış, böyle so
rumsuzluk olur mu? 

Bir yandan 12 yıllılk, 22 yıllık (listeler böyle
sine Türk sanayiini doğmadan mahkûm edecek 
biçimde hazırlanacak, bu yetmiyormuş gibi, 
(konsolide liberal listeler, kota listeleri hazırla
nacak, bir yandan gümrük indiriminin indiril
mesi, bir yandan miktar kısıtlanmasının kandı
rılması ve bu yetmiyormuş gibi özel kotalara 
gidilmesi ve bu yetmiyormuş gibi, bir de liberal 
listelerle mahkûm edilmek! Niçin bunu söyle
mezsiniz bu kürsüde? Açıklasanıza listeleri. Ma
demki müzakerelere geçmeden evvel, bu konu
lara girdiniz bu kürsüde, niye bunları tek tek 
anlatmazsınız, söyleyin, konsolide liberal listeleri 
burada, kota listelerini burada tek tek açıkla
yın. Ortak Pazar için hazırlanan ve meriyete 
konmaya hazırlanan listeleri açıklayın. Niye, 
niye bunlara gitmezsiniz? Türk sanayiini doğ
madan mahkûm edecek bir biçimde müzakere
ye sorumsuzca oturursunuz, Ortak Pazar dev
letlerinin bize hazırladığı model üzerinde, tet-
kikat yapmaya girişirsiniz, ondan sonra hiçbir 
hazırlık yapmadan, sanayi bakımından, ekono
mimiz bakımından, ticaretimiz bakımından, ver
gi politikamız bakımından hiçbir hazırlık yap
madan, hattâ hattâ, yabancı sermayenin Tür
kiye'de uygulanmaya başladığı tarihten bu ya
na, ne aldığını, ne götürdüğünü, ihracatımıza 
ne katkıda bulunduğunu, ekonomimize ne kat
kıda bulunduğunu veya bulunmadığını ciddî 

olarak tesbit etmeden müzakerelere oturursu
nuz ve yabancı sermaye bakımından... 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Umumi 
Heyete hitabet. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, öylesine hükümler koydurursunuz 
ki, Türkiye'nin yalnız montaj sanayii bakımın
dan değil, bakkal dükkânına kadar ticaretini 
yabancılara bırakacak biçimde hükümler geti
rirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Önder, iki dakikanız var, 
lütfen toparlayınız. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bu konuda* ayrıca etraflı bir şekil
de konuşacağız. Şimdi kaba ve belli noktaları 
hiç tetkik etmemiş arkadaşın anlıyabileceği bir 
biçimde ifade etmeye çalıştık. Yarın, katma 
bütçeli protokol Meclise geldiği zaman, ne bi
çim hükümlerin, nasıl sorumsuzca kabul edildi
ğini, Türk efkârı umumiyesine açıkladığımız za
man anlaşılacaktır. Nasıl kabul edilerek Türki
ye Büyük Millet Meclisinin huzuruna kadar ge
tirildiğini göstereceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclis, bir tek şeyi 
yapamaz, TürMyetöe siyasi partiler, Anayasa 
içerisinde, vatandaşın itimadına lâyık bir biçim
de iktidara geldiği zaman, sandıktan geldiği za
man, kendi ekonomilerini uygulamak durumun
dadır. Bu katma protokol ile bu Meclisten geç
tiği takdirde, bilinmesi lâzımdır ki, partilerin 
AnayaJsa içerisinde kendi ekonomilerini kısıtlı-
yabilecek peşin hükümleri bu Meclisten geçir
mek durumunda kalacağız. Bunu kabul etmeye 
de ayrıca imkân yoktur ve Türkiye'nin ilerde 
millî iradesiyle tecelli edecek olan ekonomik 
politikaların iktidara gelmesini peşinen önleme
ye kimsenin hakkı yoktur. 

Saygılarımı sunanım. (0. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN —- Sayın milletvekilleri alınmış 
olan yeterlik kararı gereğince, Dışişleri Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlan
mıştır. 

Şimdi bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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B - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 

Bolüm Lira 

12 000 

4 018 971 

38 804 

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

12.000 Personel giderleri 11 049 319 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

15.000 Kurum giderleri 36 290 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 000 Çeşitli giderler 47 820 505 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 MaMna, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 
BAŞKAN —Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

700 O00 

20 . 2 . 1971 

Bölüm 

O : 2 

Lira 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
ımalar 13 900 000 

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

34.000 Malî transferler 97 369 812 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 iSosyal transferler 2 833 378 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 7 752 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin memleketi
mize hajarlı olmasını temenni ederim. 

21 Şulbat 1971 Pazar günü saat 9,00 da 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanış Saati : 19,33 
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I 

A u BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

^ - İKİNCİ |DEFA IOYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - (HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B j - TÜZÜK GEREĞİNCE' BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı' : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1971) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisfi 1/388; Cumhuriyet Se
natosu 1/1163) (Millet Meclisi S. Sayısı : 261; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1483) (Dağıt
ma tarihi : 12 2 . 1971) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/387; Cumhuriyet Senatosu 
1/1160) (Millet Meclisi S. Sayısı : 265; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1482) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 4. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet Senatosu 
1/1159) (Millet Meölisi S. Sayısı : 266; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1487) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 5. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/393; Cumhuriyet Se
natosu 1/1161) (Millet Meclisi S. Sayısı : 263; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1488) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 6. — İktisadli ve Ticari İlimler Akademi
leri 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/397; Cum
huriyet Senatosu 1/1162) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 264; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1492) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 7. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/395; Cumhuriyet Senatosu 
1/1157) (Millet Meelfei S. Sayısı : 267; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1490) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclitei 1/396; Cumhuriyet Se
natosu 1/1158) (Millet Meclisi S. Sayısı : 262; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1491) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisli 1/390; Cumhuriyet 
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Senatosu 1/1166) (Millet Meclisi S. Sayısı : 268; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1485 ) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisli 1/398) 
Cumhuriyet Senatosu 1/1155) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 271; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1493) (Dağıtma tarihi : 12 , 2 . 1971) 

X 11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (Mfi.Uet Meclisi 1/394; Cumhu
riyet Senatosu 1/1156) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 259; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1489) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 12. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe daiir Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/400; Cum
huriyet Senatosu 1/1168) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 273; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1495) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1971 yıllı Bütçe kanunu tasarısı ve 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/391; Cumhuriyet Senatosu 
1/1165) (Millet Meclisi S. Snyısı : 270; Cumhu

riyet Senatosu S. Sayısı : 1486) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Mülıet Meclisi 1/399; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1169) (Millet Meclisi S. Sayısı : 258; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1494) (Dağıt
ma tarihi : 12 2 . 1971) 

X 15. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/389; Cumhuriyet Se
natosu 1/1164) (Millet Meclisi S. Sayısı : 272; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1484) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/402; Cumhuriyet Se
natosu 1/1167) (Millet Meclisi S. Sayısı : 269; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1497) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 
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