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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu birleşimde üç oturum, yapan Genel Ku
rulda : 

1967 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devanı olunarak : 

Başbakanlık, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Danıştay, 

Devlet istatistik Enstitüsü, 
Diyanet İşleri 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Adalet 
Bakanlığı bütçeleri kabul edildi, 

3 Şubat 1967 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere birleşime aynı gün saat 5,37 de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangü 

Kâtip 
Gaziaantep 

Nizamettin Özgül 

Kâitip 
Tabiî üye 

Salâhattin Özgür 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 

Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/542) (Ana
yasa ve Adalet Komisyoaıuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/542) Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale) Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 28 nci birleşimi açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) (1) 

H) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin görüşülmesine başlanacaktır. Millî Sa

f i ; 853 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1967 
tarihli 25 nci birle§im tutanağı sonuna eklidir. 

vunma Bütçesi üzerinde ,grupları adına söz alan
lar Sayın Cemal Yıldırım (C. H. P. grupu adı
na) Sayın Haydar Tunçkanat (Millî Birlik Gru
pu adına) Sayın Akif Tekin (A. P. Grupu adı
na) Sayın Arıburun ve Sayın Atayurt şadıısları 
aidına söz almışlardır. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Yıldırım buyu
run.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, Bakanlık erkânı yok. 

BAŞKAN — Geliyorlar efendim, şimdi ge
liyorlar. 
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Millî Savunma Bakanına lütfen haber verir-
misiniz.. 

Sayın Yıldırım, Millî Savunma Bakanı da 
geldiler, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA CEMAL YILDI
RIM (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın sena
törler C. H. P. Senato Grupu adına hepinizi, 
Iboş sıraları da Sayın Bakanı, Silâhlı Kuvvet
lerimizin seçkin ve kıymetli temsilcilerini say
gılarımla selâmlarım. 

Millî Savunma Bakanlığımızın 1967 senesi 
Bütçe teklifi (3 milyar 926 milyon 187 bin Tl.) 
dır. 1966 senesi Bütçesinden 548 milyon 265 bin 
liralık bir artış göstermektedir. Devletimizin 
içinde bulunduğu kalkınma devresinde malî 
sıkıntılarımıza rağmen, Silâhlı Kuvvetlerimize 
ayrılan bu ödenekten dolayı Hükümete teşek
kürler ederiz. Ye bu ödeneklerin zamanında, ek
siksiz verilmesini temenni ederiz. 

Geçen sene bütçelerinde M. S. Bakanlığına 
tahsis edilmiş olan ödeneklerin vergilerin tah
sil edilememesi v.s. sebeplerle vaktinde veril
mediğine sahidolduk, birtakım önemli hizmet-
rin de aksadığını biliyoruz, inşallah bu sene
nin tatbikatında bu gibi aksamalara raslamayız. 

ıBu senenin bütçesinde, geçen senelerde oldu
ğu gibi, bütçe dışı mevcut ve şartlı ödeneklere 
itibar edilmemesini çjok isiabetli - karşılamak
tayız. 

'Sayın senatörler, yeni bütçede geçen sene
ye nazaran 550 milyon liraya yakın bu fazla 
ödenekden 165 milyon lirası savaş gereçlerine, 
stoklarına, harlb sanayiine, 46 milyon lirası gi
yim - kuşam ve elbise stoklarına, 50 milyon li
rası da muhrip satmalınmasına tahsis edilmiş
tir. Ödeneğin 260 milyon lirasının harb gücü 
ile alâkalı önemli fasıllara ayrılması, ne dere
cede isabetli ise, 290 milyon lirasının da (yani 
daha büyük kısmının da) cari masraflarda eri
mesi o derecede üzerinde durulmaya değer 
mahiyettedir. İBilhassa geçen seneye naza
ran kırtasiye, mefruşat, ziyafet ağırlama, te
lefon görüşmeleri, yurt dışı yolluklarında 15 
milyon lirayı aşan fazla bir ödenek dikkati çek
mektedir. YuT't dışı yolluklarının 24,5 milyon 
lira, yurt içi yolluklarının da 34 milyon lira olu
şu bu fasıllarda dikkatle durmayı gerekmek
tedir. Ayrıca, manevra ve tatbikat giderlerin
de (az da olsa) eksilmeye mukabil, yaz kamp

ları ve dinlenme giderlerinde bir artış mev
cuttur. 

Manevra ve tatbikat giderlerinde bir azal
ma var buna mukabil yaz kampları, dinlenme 
mlasraflarında bir artış gözüküyor. Bu yaz 
kampları yine bizim Silâhlı Kuvvetlerimizde 
mütevazi olarak devam ederken diğer Bakan
lıklarda hele zararına çalışan o İktisadi Dev
let Teşebbüslerinde debdebe ve tantana ile bir 
sürü israfa yol açıyor, o da başka şey. Fakat 
biz her fedakârlığı Silâhlı Kuvvetlerden bekle
diğimiz için tarih boyunca, oraya nazımız geçi
yor, oraya söylüyoruz. Yaz kampları için 1,5 
milyon liradan fazla bir tahsisat konmuş. 

Silâhlı Kuvvetler, kamplarını dinlenme yer
lerini kendi güçleriyle kurmalıdırlar. 1,5 milyon 
lirayı aşan kamp ödenekleri kampların sıabit 
tesisleri için ise, bu para ile doğuda 3 - 4 erat 
pavyonu yapılması dalha isabetli olurdu. 3 - 4 
ay evvelki faciayı biliyoruz. Bütçemizde cari 
harcamaları oranı, % 87,37 dir. Yatırım ve 
transfer harcamaları ise, % 11,63 tür. Geçen 
senenin yatırım harcamaları bu seneden % 2 
daha fazla idi. Bütçe artmasına rağmen yatı
rım harcamalarında geçen seneye nazaran % 2 
»gibi bir azalma vardır. Bu da calibi dikkattir. 

1967 Millî Savunma Bütçesi, Devlet Bütçesi
nin % 20,99 nu kapsamaktadır. 1 milyar 200 
milyon liralık Amerikan ve Alman askerî yar
dımları da, bütçe içinde mütalâa edilirse, bu 
nisbet Devlet Bütçesine göre, % 25 in üstünde 
değerlendirilebilir. Cumhuriyetimizin kuruldu
ğu 1923 senesinden beri bu oranlar tahlil edi
lirse, Cumhuriyetin kuruluş yılı olan 1923 sene
sinde % 46, ikinci Cihan Harbinden sonra Sov
yet tehditlerine mâruz kaldığımız 1944 - 1945 
senelerinde ortalama % 50 dir. En az düşüş ifa
de eden rakam 1960 senesi oranıdır ve % 17 
dir. Bu senenin Bütçesindeki % 21 oran bir 
kısım Silâhlı Kuvvetler hayatî ihtiyaçların 
Bütçede yer alması dolayısiyle normaldir. 

Ancak, memleketimizin büyük ölçüde ihti
yaçlarını sağlıyacak olan, ikinci beş senelik plâ
nın sonu almıcaya kadar, siyasi durumların 
müsaadesi nisbetinde, yurt kalkınması lehine 
bir anlayış memleketimizin kalkınması, ekono
mik durumun gelişmesi, ve ileride Silâhlı Kuv
vetlerimizin ihtiyaçlarının daha rahat sağlan
masını mümkün kılacaktır. 
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1965 senesi Millî Savunma Bütçesinin uy
gulanmasına gelince, gecen sene bütçesinin 7 
aylık kalkınma uygulaması nisbeti % 31,7 dir. 
Sene sonuna kadar kalkınmaya taallûk eden 
harcamaların % 50 yi aşacağını sanmıyoruz. 
Kalkınmalara taallûk eden, cari harcamalar 
değil, çünkü maaşlar veriliyor, yeme içme iş
leri devam ediyor. Ben kalkınma üzerinde du
ruyorum. Bilhassa tersanelerin teçhizi % 33,5, 
ki o tersaneler sivil sektör için vasıta almıştır. 
Şilepler yapmaktadır. Bu bakımdan bunların 
kalkınması için yapılan gayretler ancak % 33,5 
nisihetinde muvaffak olmuştur. 7 ay içerisinde 

Gemi ve yapım onarımları % 18, taşıt alımı 
% 13.5, konut yatırımı % 27.5 oranında tahak
kuk etmiştir. Yani bütün yatırımların 1966 se
nesindeki tahakkuku % 31 dir ve azdır. Sene so
nuna kadar bunun % 50 yi aşacağım tahmin ede
biliriz. Geçen seneki bütçe görüşmelerinde muhrip 
satmalmması için verilmesi vadedilen 50 mil
yon liranın da verilmemiş olması bizim için üzü
cüdür 

Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri bütçeleri ara
sındaki nisbet : 

Geçen senelerdeki konuşmalarımızda, bu nis-
betin Kuvvetler arasında âdilâne bir şekilde ince
lemeye tabi tutulmasını arz etmiş idik ve tefer
ruatına girmemiştik. 1967 bütçesinin her üç 
Kuvvete, senede bir şahıs başına düşen miktarlar 
şöyledir : 

Kara Kuvvetlerinde bir askerî şahıs başına 
senede 5 573 Tl. 

Deniz Kuvvetlerinde bir askerî şahs başına 
senede 10 212 Tl. 

Hava Kuvvetlerinde bir askerî şahıs basma 
senede 11 766 Tl. isabet ediyor. 

Biraz sonra Türk Silâhlı Kuvvetleriyle Ame
rikan, Alman ordularının askerî şahıs başına 
düsen rakamlarını tetkik ettiğimiz zaman arada
ki farklar muazzam görülecektir. Fakat bizim 
bizzat 3 Kuvvet arasındaki oran tetkik edildiği 
zaman şu fark Kara Kuvvetleri aleyhine gözü
küyor. Ye bütün Silâhlı Kuvvetlerin bir şahıs 
basma düşen 6 bin küsur liralık nisbetinden 
daha aşağı bir nisbetle Kara Kuvvetleri ifade 
ediliyor. 

Hava ve Deniz Kuvvetlerinin daha teknik, 
daha masraflı kuvvetler olduğunda şüphemiz 
yoktur. Ancak bugünün kara ordularının da, 

teknik bakımından seviyeleri malûmumuzdur. Ve 
ayrıca Kara Kuvvetleri Türkiye savunmasının 
bel kemiğidir. Harbin devamı müddetince çete 
harbine müncer olacak harekât da dâhil olmak 
üzere yurt kaynaklarına dayanarak bu görevini 
ifa zorundadır. 

Hava Kuvvetlerinde astsubay mevcudunda 
Deniz ve Kara Kuvvetlerimize nisbetle bariz bir 
şişkinlik gözükmektedir. Bugün Hava Kuvvet
lerinde 27 bin ere mukabil, 13 500 hava astsuba
yı mevcuttur. Yani iki ere bir astsubay. Evet 
Lüzumludur ama Kara Kuvvetlerinin de 80 bin 
astsubaya ihtiyacı vardır, kadroya göre. Bu 
miktarın cari masraflardaki karşılığı büyüktür. 
Bir astsubayın senede 15 bin liraya mal olduğu
nu hesabettim. Bin astsubay tasarruf edilse 
15 milyon, 15 milyonile Hava Kuvvetlerinin ve
ya diğer Kuvvetlerin çok ihtiyaçları temin edi
lir. Bünyemize göre hareket etmek zorundayız. 
Yorganımıza göre ayak uzatmak mecburiyetinde
yiz Bu bizim millî zaruretimizdir. Bundan başka 
çıkar yol yoktur. Bu astsubay miktarının cari 
masraflardaki karşılığı büyüktür. Mümkün 
olan hizmetlerin lise, mezunu, erlerle, kıta çavuş-
lariyle yürütülmesi imkânlarının araştırılmasını 
çok rica ederiz. Arz ettim, bir astsubay yerine 
lise mezunu bir er kullanabilsek 15 milyon, bel
ki de daha fazla, biz ancak oradan, buradan 5 
milvon. oradan 10 milyon, şuradan 3 milyon 
tasarruf ederek 100 lerce milyonu alıp hayati ih
tilaçlara vereceğiz. Bugünkü seviyeden indi
relim demiyorum. Ama para ile hakiki ihtiyaç
ları. sefer ihtiyaçlarım temin edelim ve daha 
emniyetli olalım. Dâvamız bu 

General ve amirallerimizin miktarına ge
lince : 

Bu miktar bugün 1960 İnkılâbından evvelki 
miktardan daha fazladır. 27 Mayıstan sonra 
mevcudu 18 olan general ve amiral miktarı beş 
senede 245 bir artış göstermiştir. Kurucu Mec-
lisde askerî personelin maaşları yeniden düzen
lenirken, albayların, baremin birinci derecesine 
çıkarılması, bir bakımdan albaylarımızın barem 
voliyle tatmin edilerek, general miktarının fren
lenmesi maksadına matuf idi. Bu husus geçen 
beş sene içinde gözden uzak tutulmuştur. 

Bu ş:şkinliğin zamanla mecburi tasfiyelere 
yol açacağı ve kırgınlıklara meydan vereceği 
unutıılmamalıdır. Hâlâ daha Eminsunun gene-
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raileri veya daha aşağıdaki subayları, hicran 
içindedir, kırgınlık içindedir ve dâvalarının pe
şindedir. Yükseltmek kolay, ama ondan son
ra zaruri olarak, onları uzaklaştırmca bu kır
gınların da sineye çekilmesi gerekiyor, ve acı 
oluyor. Dünyanın hiçbir ordusunda general mik
tarı subay mevcudunun % 1 ni aşmamaktadır. 
Fransa'da kara kuvvetlerinde % 1, yani 100 suba
ya bir general, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 
% 0.5 bir oran tatbik edilmektedir. Fransız Deniz 
ve Hava Kuvvetlerinin vüsatini biliyoruz. Ameri
ka'da ise, Karada % 0.5, yani 200 subaya bir 
general, Denizde ise, % 0.3 muazzam Amerikan 
Donanması 6 - 7 nci Filosu ve filolar; dünyanın 
her denizinde % 0.30 yani % 1 in üçte biri ka
dar tatbik ediyor amirallerine. Havada % 0,4 
bir oran uvgulanmaktadır. Yabancı modern or-
dulardaki bu uvgul ama tetkik ve tatbik edilme
ye değer mahiyettedir. 

Türkiye'nin ekonomik imkânları ve Silâhlı 
Kuvvetlerimiz : 

Arkadaşlar, evvelâ sunu arz edeyim : Bizim 
yurt savunmamız ve Silâhlı Kuvvetlerimiz için, 
mîllet olarak gerektiği zaman yapmıyacağımız 
fedakârlık yoktur. îeabetmiştir Devlet gelirinin 
yarısı ve hattâ yandan fazlası savunma hizmet
lerine seve seve tahsis edilmiştir. Gerekirse yine 
de edilecektir. Fakat Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin NATO mm asgari standartları seviyesine 
ulaşabilmesi için 27 milyar Tl. na, millî standart
lara ulaşabilmesi için. 12 milyar Tl. na ihtiyacı 
olduğu malûmumuzdur. 27 milyar, 12 m il var 
yani en hafif 12 milyar NATO nun en düşük 
standartlarına ulaşabilmek için de 27 milyar. 
Bu rakamlar daha bir müddet Türkiye'nin malî 
ve ekonomik takadmm çok üstündedir. Sefer 
ihtiyaçlarını karşılamak için her sene savunma 
bütçesine cari harcamalar dışında bir milyar lira 
konulsa ki - bu sene yarım milyar konulmuştur -
büvük fedakârlık yanılsa, her sene bir milyar 
konsa, bu ihtiyaçlar 27 senede temin edilecektir. 
Veva millî standartlara göre 12 senede temin 
edilecektir. Hesap bu. Ama bu müddet içinde 
silâhlardaki tekâmül değişmeler, gelişmeler, si
lâhların ve onların stoklarının cepanelorin ve 
diğer hususlarının değerden düşmesi neticesi 
bizim sıkıntımız yine de devam edecektir. Her 
sene bir milyar lira da versek bu iş için. bu 
derdimiz yine de devam edecektir. Türk Silâhlı 

Küvetlerinin NATO standartları altında olduğu 
bir gerçektir. Yani en düşük standart Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde, şöyle ki Millî Savunma 
bütçesinden senede bir askerî şahıs başına düşen 
miktar 6 781 liradır. Bu miktar Batı Almanya 
ordusunda 86 bin Türk Lirası yani 13 defa 
daha fazla. Bizimkinden 13 misli üstündür. 
Haydi bu Alman ordusu dünyanın en kuvvetli 
ekonomiye sahibolan memleketi. Yunanistan da 
10 509 o da bizden üstün. Birleşik Arap Cum
huriyetinde 13 320 Türk Lirası. Bu bizim için 
çok üzücü ve düşündürücü. Ancak, bunu sebep
leri araştırıldığı zaman Batı Almanya bizim se
viyemizde bir ordu mevcudu her sene artıyor, 
bu sene bizim seviyemize ulaştı. Yunanistan 
17S bin kişilik bir ordu. Birleşik Arap Cumhu
riyeti de 250 bin kişilik bir orduyu silâh altmda 
tutmaktadır. Biz yarım milyonu aşan Silâhlı 
Kuvvetler mevcudumuzla bunun içinde sovyar 
jandarma, jandarma kuvvetleri dâhil değildir. 
Onlar da 60-70 bin kişi olarak asgari tutarsak 
kuvvetimiz. 550 nin çok üstündedir. NATO irıin-
de ve NATO dışında ekonomik gücümüz üstün
de bir mevcuda sahip bulunuyoruz. Gecen sene 
büf çel erinin görüşülmesinde de arz ettiğim gibi 
muharip birlikler dışındaki kuruluş ve kadro
lardan personel tasarrufu, muharip birliklere 
dokunalım demiyoruz arkadaşlar. Bir hesap yap
tık, ordu mevcudunun % 40 ı bilfiil muharebe
yi verecek kıtalarda tümenlerde % 60 ı geride, 
orada, burada. Bizim dâvamız bu. Kıtalar lehi
ne taasTuf, fedakârlık. Buradan elde edilecek 
kuvvetleri personeli kıtalara vermek ve bu şekil
de her an vazifeye hazır olmaktır. İleride arz 
edeceğim nereden ne tasarruf edilebilir. Muha
rip birlilder dışındaki kuruluş ve kadrolarda 
personel tasarrufu imkânlarını araştırmak ve 
bulmak, zorundayız. Bu yoldan elde edilecek ta
sarrufla ordunun harekât gücü, ateş gücü, se
fer stokları yatırım harcamaları karşılıkları daha 
rahat sağlanmış olacaktır. Durum bu olmasına 
rağmen Silâhlı Kuvvetlerimizin mevcutlarında 
geçen seneve nazaran az da olsa var, üç beşbin 
kişilik bir fazlalık var. Görünen artış, meselenin 
çözümünü güçlüklere götürmektedir. Biz, bi
raz indirelim ve kabili tasarruf ve malî imkân
larla mevcudu daha müreffeh hale getirelim ih
tiyaçlarımızı sağlıyalım, diyoruz. Her sene bu
nu söylüyoruz; üç senedir, bizim Sayın llhami 
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Sancar'm zamanından beri, yani ben bu fikri 
bir kısım arkadaşlarımla beraber kendi Hükü
metimin zamanından beri savunan insanlardan, 
arkadaşlarınızdan biriyim. 

Arkadaşlar, ihtiyaçları eksik olan, büyük 
mevcutlu ordular, bir memleketin savunması için 
garanti değildir. Hudutlarımızın genişliği, ek
sik şartlar içinde çok mevcut idamesine, bir sebep 
teşkil etmemelidir. 

Bir memleketin askerî gücünün temeli, o 
memleketin ekonomik gücüdür. Ekonomik güc 
sağlanmadan, askerî gücün devamlı ve yeterli 
olduğunu sanmak hatalı bir görüştür. 

Büyük karargâhlarımızın teşkilâtı üzerindeki 
görüşlerimiz : 

Bugün, modern lojistik sistemi tatbik eden 
ordularda, idari hizmetlerde geniş bir ademi 
merkeziyet, fakat, bütçenin tesbitinde ve kul
lanılmasında sıkı bir merkeziyet uygulanmak
tadır. 

Amerikan Millî Savunma Bakanlığına girince 
bu yazıyormuş. Bütçede merkeziyet. Sayın Tul-
ga bilirler ben görmedim oraları. Demokratik 
memleketlerde ikmal ve lojistik işlerini idaresin
den mesul makam Millî Savunma bakanlıkları
dır. 

Karargâhların kıtalar için olduğu, askerlikte 
kesin bir kaidedir. Bu kaideye sıkı sıkıya riayet, 

.muharip birliklerin lehine olduğu gibi, bütçe ta
sarruflarının da yollarını açacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Baş
kanlığı ve Kuvvet Kumandanlıkları karargâh
larında, yani beş büyük karargâhda mütenazır 
ve aynı vüs'atte dairelerin mevcudiyeti, açın te
lefon rehberlerini aynı daireleri Genelkurmayda 
Millî Savunmada, Kara Kuvvetlerinde, Deniz 
Kuvvetlerinde görürsünüz. Aynı daire, daire. 
Yukarda daire başlayıp da aşağıya doğru şube 
kısım olsa diyeceğimiz yok. Vaktiyle bizim 4 - 5 
kişi ile idare ettiğimiz 2 nci Cican Harbinde ça
lıştığımız yerlerde şimdi daireler kurulmuş, 20 -
30 - 50 kişi çalışıyor. Evet, hizmet büyümüştür. 
O günün hizmeti değildir. Bunu kabul ederiz. 
Ama biz böyle çalışıyorduk. 

Beş büyük karargâhta aynı vüsatte daire
lerin mevcudiyeti, geniş masraflara, personel 
ziyama meydan vermektedir. Bu durum aynı 
zamanda bürokrasi de doğurmaktadır. Artık 
ikmal ve lojistik işlerinin büyük kısmı ile M. S. 
B. lığında hareket ettiğim ve haber alma işleri 

nin de Genelkurmayda toplanması, kuvvet ku
mandanlıklarının hareket karargâhı mahiye
tinde daha seyyal karargâhlar prensibine av
deti bünyemize uygun olacaktır. Bugün Fran
sa ve İngiltere kuvvet komutanlıkları yerine 
kuvvet kurmay başkanlıkları sistemine geç
me hazırlıkları içindedir. Bizim Deniz ve Hava 
kuvvetlerimizin daha bir müddet yurdumuz 
kaynaklarından endüstrimizden muharebe 
uçaklarınızı ve «harb gemilerimizi temini im
kânsızlığı göz önüne alınırsa, Fransa ve İngil
tere'den daha ziyade bu mesele üzerine eğil
memiz gerektiğine kaaniiz. Yeniden beş kolor
du karargâhı teşkil edilmiştir. Bunlardan bil
hassa Trabzon'daki karargâh için makûl bir 
sebep bulamıyoruz. 14 Muharebe Tümenimize 
kumanda etmek üzere 10 kolordu karargâhı
mız mevcuttur. Bunun üzerinde 3 ordu karar
gâhı, kara kuvvetleri ve erkânı Harbiye, Ge
nelkurmay 15 karargâh. 15 büyük karargâh. 
Bu husus şayanı dikkattir. Bir karargâh ku
rulurken onun getireceği masraflar, onun ge
tireceği külfetler, onun getireceği ihtiyarlar 
göz önüne alınmalıdır. Bir kolordu karargâhı 
değil, bir alay karargâhında dahi bu böyledir. 
Bunların hepside asıl muharip kıtaların aley
hine olan hareketlerdir. 

Askerî şahısların, şehirlerde işlemekte ol
duğu suç miktarı yok denecek kadar az oldu
ğu halde, İstanbul ve Ankara merkez komu
tanlıklarının teşkilât ve kadroları geniş ve şiş
kindir. Adım başında Ankara'da inzibat nok
tası elektriği yanıyor, telefonu var, iki kişi 
çifte bekliyorlar, İstanbul'da devriye dolaşıyor, 
kara, deniz, hava üçü gayet temiz kıyafetli, 
insan iftihar ediyor. Ama orada kavga oluyor, 
bilmem ne oluyor, yürüyor geçiyor esasen 
vazifesi de değil. Yok askerî şahıs artık sokak
larda. O eskidendi, Kuleli talebeleri, Harbi
ye talebeleri kavga edrelerdi, suç olurdu fi
lân da inzibatlara vazife düşerdi. Yok bunla
ra asayiş konusunda vazife verecekse Devlet, 
beraberiz. Belki bir göz dağı verirde bu Be
yoğlu sokaklarında şuradaki buradaki serse
rilikler anarşist hareketler önlenir. Yok ve-
rilmiyecekse bunları azaltalım, bu tasarruf et
tiğimiz insanları gönderelim kıtalara. Bunu 
demek istiyoruz. Her iki komutanlıkda 6 bine 
yakın bir personel olduğunu zannediyoruz. 
Eğitim tümenleri ve menzil komutanlıkları 
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teşkilâtının da bugüne kadar edinilen tecrübe
lere dayanarak bir defa daha tetkik edilmesi
ni önemle istirham ediyoruz. 

Aşağıdaki hususların bir kısım tasarruf 
sağlryacağma kaaniiz:. 

Her üç kuvvetde, satmalına, muayene he
yetleri, inşaat heyetlerinin Bakanlık bünye
sinde birleştirilmesi, 

Geçici yolluklar, yurt dışı yollukları, tem
sil ödenekleri, binek otosu mubayaası, benzin 
sarfiyatı, ziyafet ve ağırlama ödenekleri da
ha kontrollü kullanılırsa bir miktar tasarruf 
sağlanır. 

Harb okulları, Astsubay Hazırlama okulları 
için sivil okul kaynaklarının kullanılması, 

Bakanlıkça taahhüde bağlanacak inşaat 
işlerinin tabiî malzeme tedariki, toprak işleri 
istikanı birliklerine yaptırılabilir, 

Her üç kuvvet emrindeki hastanelerin ba
kanlık bünyesinde toplanması, 

Meselâ Maslakta bir Kara Kuvvetleri âmirin
de bir prevantoryum vardır, İstanbul'da Bü-
yükdere yolu üzerinde Maslak'da. Heybeli-
ada'da da Deniz Kuvvetlerinin bir prevantor
yumu vardır. Maslâk'takinde 8 - 10 kişi var
mış; ama bir scrtabip, muavini, eczacısı, labo
rantı, vs. bir idari kadro, Acaba birleştirilemez 
mi1? Bunlar tetkik edilmelidir. Hastanelerde ol
duğu gibi bu kabil prevantoryum ve diğer hu
suslar birleştirilme yoluna gidilmelidir. Bun
lar tasarruf sağlar, ve bu tasarruflarla başka 
ihtiyaçlar yerine getirilir. Bunları arz etmek 
istiyoruz. 

Maaşlı sivil personel mevcutlarında bu se
ne artış gözükmektedir. Yeni bir incelemeye 
tabi tutulması mümkündür. 

Ankara'da her kuvvet emrinde, Jandarma 
Genel Komutanlığı da dâhil, askerî orkestra
lar ve askerî bandolar mevcuttur. Her kuvvetin 
hem orkestrası, hem de bandosu vardır. Vaktiy
le bir Cumhurbaşkanlığı orkestrası, Bandosu 
vardı, bir de 8 ııci Tümen Bandosu vardı, Mu
hafız Alayı Bandosu vardı, Üç bando. Haydi 
olsun şimdi 6 bando. Her kuvvette orkestra
lar, bandolar bunlar buraya yapılan masraf
lar, benim asıl muharebe adecek olan kuvvet
lerimin aleyhine oluyor. Müzik düşmanı deği
liz ben bir bando marş çaldığı zaman gözle
rini yaşarır ama şimdi biz öbür tarafı düşünü

yoruz. Bütün kuvvetleri. Bütün imkânları öte
de toplayıp halletmek istiyoruz. Dâvamız bu. 
Binaenaleyh acaba 4 kuvvetin bu orkestrala
rı ve bandoları tevhit edilemez mi? Bunu arz 
etmek istedim. 

Harb sanayii tesislerimize gelince: 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 
harb sanayiimize ve sivil sektöre destek olması 
bakımından son senelerdeki gayretleri ümit 
vericidir. Ancak bu tesisler kapasitelerinin 
üçte biri ile çalışmaktadırlar. Bu kurumun ku
ruluşunu sağlıyan 440 sayılı Kanunda gerek
li tadilât yapılarak bünyesi içinde savaş en
düstrisi ve endüstri kolları ayrılmalı, bilhissa 
savaş endüstrisi kısmında Millî Savunma Ba
kanlığının ve Silâhlı Kuvvetler Komutanlığı
nın murakabesi yolları yönetim kurullarında 
bu makamların temsil hususları sağlanmalıdır. 
Yönetim kurullarına tâyinlerde hatır gönül olu-
yor.Halbuki bilhassa askerî endüstrinin yapıl
dığı kısımda mutlaka bu işten anlıyan askerî 
mühendislerin veya orduda emek vermiş, bu 
işten anlıyan arkadaşların bulunması, Sayın 
Bakanın ve Silâhlı Kuvvetler Komutanın ora
daki icraatı bakımından, arzuları bakımından 
çok faydalı oluyor. Yeni kanunda bunların 
dikkat nazara alınmasını arz ederiz ve hattâ 
Hükümetin bugün dahi yapacağı iştir. Millî 
Güvenlik Kurulu kararı ile bu maksada, ka
nun olmadan dahi ulaşabilir. Deniz Kuvvetle
rimiz emrindeki Gölcük tersanesinin sivil sek
tör ihtiyaçlarına uygun bir çalışmaya girme
si şayanı işükrandır. Biliyorsunuz orada Ulaş
tırma Bakanlığı için 15 bin tonluk veya ya
hut 10 500 tonluk bir şilebin yapılmasına baş
landı. Ancak Gölcük fabrikaları da kapasitesi
nin üçte biri ile çalışmaktadır. Eldeki tesisle
ri tam kapasiteyle çalıştırmak, fazla kapasi
teyi sivil sektörde kullanmak, ekonomik ihti
yaçlarımızın temininde çok yardımcı olacaktır. 
Ancak bundan sonra yeni tesislere gidilmeli
dir. 

Şimdi biz Gölcük'te tam kapasite kullanmı
yoruz. Geçenlerde Ulaştırma Bakanı «4 yeni 
tersane daha kuracağız» diye beyanat vermiş
ti. Evvelâ eldeki tesisleri tam kapasite ile kul
lanalım. Yetmiyorsa ondan sonra yeni tesislere 
gidelim. Bunu arz etmek istiyorum. Bir Hükü
met meselesidir. Ama daha çok bizim Millî Sa
vunmayı da ilgilendirir. Çünkü sivil sektör 
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de çalışıyoruz, eğer ihtiyaçları karşılarsak ye
ni tesislere lüzum kalmaz. Geçen sene de rica
da bulunduğumuz, ilk Türk muhribinin kısa 
zamanda Gölcük'te inşasına başlanmasını işti
yakla bekliyoruz. Ben her temasım da Sayın 
Bakandan sorarım. Plânlar geliyor, filân şek
linde söylemişlerdir, mukavelede bulunmuşlar
dı. Bunu iştiyakla bekliyoruz. Artık bir Türk 
muhribini kendi tezgâhlarımıza koyalım ve in
şasına başlıyalım. 

Kayseri'deki Uçak fabrikasının da pervane
li topçu uçakları, zirai ilaçlama uçakları, özel 
uçaklar imali için harekete geçirilmesini de bir 
defa daha rica ederiz. Bilhassa zirai ilaçlama 
uçaklarının memlekette büyük ölçüde kulla
nıldığı görülmektedir. İhtiyaç büyüktür. Bu 
uçakları satmalaeak, kullanacak geniş ölçüde 
müşterisi de vardır. Binaenaleyh bu uçakları 
ve diğer pervaneli uçakları Kayseri de yapmak 
yol 1 arını araştıralım. 

Yurt kalkınmamız ve Silâhlı Kuvvetlerimiz: 
S'iâhlı Kuvvetlerimiz, yurt kalkınmasında 

ağaçlandırma faaliyetleri, kardeş köy çalışma
ları, erata okuma - yazma öğretme, tarım ve kül
tür öğretimi, şoför yetiştirme, sanatkâr ve sağ
lık personeli yetiştirme bakımından yurt hiz-
met'ncle çok faydalı olmaktadır. Fakat, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin maddi ve mânevi büyük gücü 
yurdumuzun kalkınmasında daha büyük yardım
lar yapmasına müsaittir. Silâhlı Kuvvetlerimi
zin Millî Güvenlik Kurulunca tesbit edilecek esas
lar içinde, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile müşte
rek bir plân içerisinde gayret göstermesi bizi se
vindirecektir. Bu meyanda ilk deneme olarak 
her ordunun kendi bölgesinde Devlet tarafından 
gösterilecek mahallerde istihkâm birlikleri vası-
tasiyle, birer mütevazi barajın Türk Milletine 
hediye edilmesi bizi bahtiyar edecektir. 

Amerika'da bulunan arkadaşlar söyledi, bü
yük bir barajı Amerikan istihkâm kıtaları yap
mış ve üzerine de «Bu baraj Amerikan Ordusu
nun Amerikan milletine hediyesidir.» diye yazı-
lıymış. Ben demiyorum öyle büyük baraj, ama 
'küeük, mütevazi, deneme mahiyetinde bir barajı 
kendi bölgesinde, Plânlamanın göstereceği yer
de, başlıyalım, bir bakalım muvaffak olabiliyor 
muyuz. Millete hediyesi olsun, bunu istirham 
ediyoruz. 

Silâhlı Kuvvetlerde okuma-yazma: Son iki 
senedir, okuma yazma çalışmalarına hız verilme

si şayanı şükrandır. Okuma yazına öğrenenle
ri oranı % 80 e yükselmiştir. Yani hiç okuma 
yazma bilmeden gelenler okuma yazmayı öğren
miştir ve kıtalarda da bu besleniyor. Silâhlı 
Kuvvetlerin 41 okuma yazma okulunda 4 er aylık 
devrelerle senede 51 bin er okuma - yazmaya 
tabi tutulmaktadır. Senede 51 bin er okuma -
yazmaya tabi tutuluyor. Yani Silâhlı Kuvvetler 
okuma - yazma okullarının kapasitesi 4 er aylık 
devrelerle senede 51 bin er geçiyor. Ancak biz 
senede asgari 200 bin kişi eelbediyoruz. 50 bini 
okuma - yazmadan geçiyorsa o halde 150 bin 
kişi okur - yazar olarak gelir, demektir. 50 bin 
kişisi okuma - yazma bilmiyor. Yani, % 75 i okur -
yazar olarak geliyor. Bu şayanı iftihar bir sevi
ye, Türk eğitim hayatı için. Yok bu böyle de
ğilse Orduya gelen okuma - yazma bilmiyenlerin 
bir kısmı bu okullardan geçmiyor demektir. 
Bu noktanın tetkik buyurulmasım bilhassa istir
ham ederim. 200 bin kişi vasati celp yapıyoruz, 
okuma - yazma okullarımızın senelik kapasitesi 
51 bindir. Demek o kadar lüzum görülmüş. O 
halde 150 bin kişi okur - yazar olarak geliyor. 
% 75 i artık yeni neslin okur - yazar durumdadır. 
Bu şayanı iftihardır. Yok böyle değilse okuma -
yazma bilmiyenlerden bir kısmı orduda okuma -
yazma okullarına sevk edilmiyor. Bunun tetki
kini istirham ediyorum; uzun süre sonra da bu
nu öğrenebiliriz. 

Sağlık faaliyetleri: Silâhlı Kuvvetlerimizin 
45 hastanesinde askerî personele ilâveten bir se
nede 10 bin sivil yatırılarak 50 bin sivil de ayak
ta tedavi görmüştür. Bu rakam eski muharip
ler ve yakınları dışında bir rakam ise cidden 
iftihara şayandır. Askerî hastanelerdeki boş ya
takların sivil vatandaşlar için kullanılması büyük 
bir ihtiyacı karşılayacaktır. Biliyoruz, ki, bir 
yatakta 3 hastanın yattığını İstanbul ve büyük 
şehir hastahanelerinde. Eğer boş yatak varsa ki, 
Hava Kuvvetlerinin Etimesgut'ta falan yeni ye
ni hastahaneleri yapılıyor. Bu yataklardan si
villerin faydalanması yurt sağlığı bakımından 
çök hayırlı olacaktır. Sayın Bakan ve mesuller 
bu yolda geçen seneden beri daha büyük bir gay
retle hizmet görüyorlar ve bu rakamlar da bu
nu ifade ediyor. 10 bin sivil yatırılmış. 50 bin 
sivil de ayakta tedavi görmüştür. Daha fazla 
imkân varsa yurt sağlığı bakımından bundan 
memleket yararlanacaktır. Hayatlarının son ça
ğında kimsesiz kalmış sıhhi kontrola muhtaç eski 
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muharipler için bir barınma ve dinlenme yurdu
nun inşaat halinde olduğunu sevinçle karşılıyo
ruz. Bu meyaııda M. S. Bakanlığımızın Silâhlı 
Kuvvetler hastanelerinin ihtiyacı olan bir kı
sım ilâçlarını imal etmek üzere Ankara'da kur
muş olduğu modern ilâç fabrikası büyük bir ih
tiyacı karşılamış ve Bakanlık bütçesinde 5 milyon 
lira civarında bir tasarruf sağlamıştır. Bu işi 
başaranlara şükranlarımızı arz ederiz. 

Ağaçlandırma çalışmaları, garnizon çevreleri
ne taşarak kıta koruları ve ormancılıkları se
viyesine ulaşmıştır. Gayretlere teşekkürler 
ederiz. İstanbul Karadeniz Boğazı müstahkem 
mevkiinin çıplak olan Rumeli yakası, Deniz 
Kuvvetleri emrindedir. Buranın ağaçlandırıl
ması, hem gizleme bakımından hem de boğazın 
güzelliği bakımından iyi olacaktır. Selimiye 
Kışlasının Marmara'ya bakan kısımlarının tan
zim ve ağaçlandırılması ile Harem iskelesi üs
tündeki harap tarlaların bertaraf edilmesini 
şehrin güzelliği bakanından ve İstanbul Sena
törü olarak da istirham ederiz. 

Ezicıi bir ateş gücü ve muazzam bir teknik 
karşısında uzun bir direnmenin, mümkün ol
duğunu göstermesi ve dersler alınması bakımın
dan f Vietnam) harekatının ciddî olarak ta-
kibedilmesi, gerekiyorsa hareket sahnesinde 
tecrübeli biı'kne müşahidin bulundurulması çek 
yerinde olacaktır. 

Genelkurmayımızın ve Millî Savunma Ba
kanlığımızın görev ve yetkileri"ni tâyin edecek 
olan, kanunların hâlâ Hükümetçe T. B. M. M. 
ne sevk edilmemiş olması üzücüdür. Bu kanu
nun 20 Temmuz 1963 tarihine kadar yürürlü
ğe girmesi bir Anayasa emridir. Aynı zaman
da konunun çsk ciddî bir yönü de, 13 Tem
muz 1.966 tarihli, pLcnmî Gazete ile neşredilen 
Anayasa Mahkemesi kararana göre, Millî Sa
vunma BaJkanlığınm göıJev ve yetkHcrine dair 
Kanunun 1 nei. 2 nei ve 3 ncü maddeleri iptal 
edilmiş ve bu ir/tâ1 kararı 12 Ekim 1966 tari
hinde yürürlüğe girmiştir. 

Millî Savunma Bakanhğuun görev ve yetki
lerini tâyin eri en Kanun iptal edilmiştir. Ye
nisi de çıkmamıştır. Yeni kanunlar henüz çık
madı ğm a fföre bu iptal kararı karşısında mey
dana ç'kan hukukî ve firî duranın endişe du
yarak tahlil etmiyorum. Kanunların derhal 
Büyüik Meclise şevkini önemle istirham ederiz. 

Son zamanlarda, bir kısım sivil okul öğren
cileri arasındaki avarelik üzücü bir hal almış
tır. Sivil okullardaki gençlerimize, Millî Sa
vununa öğretmeni subaylarımız vasılasiyle bu 
öğretim devam ediyor. Subaylar ders veriyor. 
Millî disiplin ruhunun telkin edilmesini, yedek 
subay okullarında bu hususa önem verilmesini, 
gerekiyorsa üniversitelerimizde, tekrar talim 
taburlarının ihyası yoluna gidilmesini rica ede
riz. 

Bugün ordunun kumanda makamlarında va
zife gören ve hattâ Devletin başında bulunan 
27 Mayıs İnkılâbı vazifelilerine, bir kısım gaze
te sütunlarında yapılan ağır itltiham tecavüzler 
millî terbiyemize uymadığı gibi, kapanmakta 
olan geçmiş yaraları yeniden tazeleyen men
fur hareketler olduğunu beyan etmeli isteriz. 

Arkadaşlar, 
Senatomuzda Millî Savunma büteeleriimliz 

ve Silâhlı Kuvvetlere ait meselelerimiz açık 
açık görüşülürken sorumlu kumandanlarımızın 
burada bulurum amasından doğan üzüntümüzü 
ifade etmek istiyorum. 

Genelkurmay Bakkamımız ve Kuvvet ku
man! lanla remizin savunma bütçeleri görüşmele
rinde Senatoya teşrifleri bizi bahtiyar edecek
tir. 

Yenil bütçenin fedakâr ve yurt sever Silâhlı 
Kuvveti erimize uğurlu olmasını dileıtken C H. 
P. Senato Grupu adına Atatürk'ün ordusunu 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Tunçkanat. 

MtLLÎ BTPLİK GTIITPU ADINA HAYDAP 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın senatör
ler; 

1967 ydı Millî Savurma bütçesi 3 926 187 007 
lira olarak Senatoya gelmiş bulunmaktadır. 
Bu bütçenin Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, deği
şen dünya şartları içinde; toprak bütünh'iğü-
•rıüzii, millî çakarlarımızı ve mîllî güvenliğimi
zi, yalmz basma veya ittifak anlaşmalariyle ko
ruyabilmesi için yeterli olup olmadığı sorusu
nu sormrlk yerinde olacaktır. Çünkü, iç ve d1^ 
güvenlig'miz, milletlerarası itibarımız buna bağ
l a r . Bir genel harbin baslamasmlan ancak 
r>0 c'm smırn. Amerika'dan yola çşkarı İması dü
şünü"1 en askerî yardım malzemesine bel bağ
lıyarak, harbin ilik üç ayını, sadece, Türk Mil-

- 563 
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Minin (ananevi kahramanlık ve fedakârlıkla-
riyle geçişjtirileibileeeği düşüncesiyle, Silâhlı 
Kuvvetler devamlı surette ihımale uğrarsa; bu 
Türk Milletinin hali ve geleceği için hiç de iyi 
sonuçlar vermez. Artık taşıana su ile bu değir
menin döımıîyeeeğinin herkesçe bilinerek, so-
rulmluların hazırlıklarını buna göre yapmaları 
icabetmektedlr. 

Moidern biir Amerikan tümeninin yıllık mas
rafının 3,5 ımilyar, bir Alman tümeninin ise 
2,5 milyar TL. olduğunu biliyoruz. NATO'ya 
•dâhil olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin de, silâh, 
teçhizat ve araçlarının Alman tümcnlerininkin-
<den pek farklı olmaması lâzımdır. Muharebe 
standartları ise bütün NATO kuvvetleri için 
aynıdır. O halde aradaki fark, sadece, Türk 
subay, astsubay ve erlerine veriilen, maaş, üc
ret, tazminat ile iaşe ve giyimden ileri gelebilir. 
Onlar bu yolda daha fazla para harcarlar, biz 
ise daha az. Bu açıklamadan sonra, bir Türk 
Ikara tümenini de senede en azmdian iki mil
yar TL. sı harcamak suretiyle, modern silâhlar, 
teçhizat ve araçlarla donatabilir ve bu silâhlar
la eğitim yaptırarak harfoe hazır bir hale geti
rebiliriz. Bu sene Millî Savunmamız için ayrı
lan 4 milyara yaklaşan bütçe ile, çağdaş mo
dern orldular ayarında ancak iki kara tümeni 
teşkil edilebileceği gerçeği kendiliğinden orta
ya çıkar. Halbuki, bizim, bağlı birlik ve eği
tim tümenleriyle birlikte 20 tümenden fazla bir 
kara ordusunu, ayrıca Deniz ve Hava Kuvvetle
rini de bunidan çok daha az para ite senelerden 
iberli idame ektiğimiz söylenebilir. Evet, sene
lerden beri de böyle yapıldığı bir gerçektir. 
Biz bu konuşmamızda, bu iki gerçek arasında 
bir köprü kurarak, aradaki farklar ve görüş 
ayrılıklarının nedenlerine işaret ederek, 'bizi 
'beklemekte olan yakın ve uzak tehlÜlkeleri gös
termeye çalışacağız; bugünün mddern orduları
nın teçhizi ve eğitimi büyük masrafları icabet-
tirir, ilim ve tekniğin en son buluş ve metotla
rını uygulamak suretiyle değişen harb kon-
septlerine ve muharebe usullerine ayak uydura-
Mliriz. Aksi halde, ordular insan kalabalığın
dan daha ileri gitmiyen bir değer taşımazlar. 

1967 bütçesinden alacağımız bâzı rakamlar 
'bir kısım gerçekleri dile getirmeye yetecektir 
fcanısınJdayız. Bütçede 3 469 861 lira ile cari 
harcamalar tüm savunma bütçesinin % 88,37 si
ni almaktadır. Bu oran Silâhlı Kuvvetler Per

sonel Kanun tasarısının getireceği ilâve 500 
milyon lira ile % 100 e yükseleceîkJtiir. Demek 
oluyor M, halen bizim savunma bütçemizin 
% 90 a yaklaşan bir kısmı saidece, Silâhlı Kuv
vetler personelinin maaş, yolluk, ödenek, taz
minat, yiyecek, yakacak ve giydirilmesi için 
harcanmaktadır. 

Bütçenin % 9.89 u, 388 483 000 milyon lira 
yatırım için bu miktarın 332 905 001 lira-sı ya
pı, tesis ve büyük onarım giderlerine ayrılmış. 
Ayrıca komisyonda bu mifktara 50 milyon lira 
(daha gemi yapımı için ilâve edilmiştir. Muh
terem arkadaşlarım, bu paranın 1967 yılı içe
risinde sarf edilmesine imkân yoktur. Sebep
lerini arz edeceğim: 

Evvelâ bu gemilerin plânları yapılıp omur
galarının Gölcük tersanelerinde kızağa konul
ması lâzımdır. 

Ayrıca, bu geminin teknesinin yapılması 
için saçlarının Ereğli Demir ve ÇelÜk Fabrika
larından alınması lâzımdır. Halbuki bugüne 
kadar Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Deniz 
Kuvvetlerine bir öncelik tanımadığı gibi her 
'hangi bir mukaveleye girmeye dahi yanaşma
mıştır. Bunlar da temin edileimiyecektir. Ay
rıca böyle büyük gemilerin inşasında kullanıla
cak olan motorlar dışarı'dan siparişleri üzerine 
yapılır. Bunların da siparişi Artırma ve Ek
siltme Kanunu muvacehesinde ayrıca dışarıda
k i imallerini nazarı 'itibara alırsak üki seneden 
daha fazla uzun bir zaman almaktadır. Bu ba
kımdan ben 50 milyona hemen hemen hiç do
kunmadan geçeceğim. Sadece 55 808 000 mil
yon lira, makina, teçhizat, taşıt alım ve onarım
larına ayrılmıştır. Görülüyor ki, bütçede, Si-
Ihâlı Kuvvetlerin harb ihtiyacı için yatırım ola
rak sadece 55 milyon lira ayırabilmiştir. Bu 
para ile Deniz Kuvvetlerinin harb gemisi ihti
yaçlarını mı, yoksa, kara ordusunun yok dene
cek kadar az cephane stokları mı veyahutta el-
>de mevcut, silâh, araç ve gereçlerin onarımı mı 
yapılacak? Çünkü, ihtiyaçlar bu rakamın çok 
üstünldddlir. Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları da 
buna ilâve etmek icabeder. 

1960 da yapılan bir hesaba göre yalnız Ka
ra Ordumuzun her sene modernleştirilmesi için 
408 milyon TL., malzeme ihtiyatlarının tamam
lanması için 180 milyon TL., ceplhane stoklan 
için de 780 milyon lira lâzımdır ki; toplamı ola-
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rak 1 milyar 368 milyon lira eder. Hava ve 
Deniz kuvvetlerinin benzeri ihtiyaçlarının ta
mamlanması için de en azından 1,5 milyara 
ihtiyaç vardır. Bu miktar, bütçemde görülmedi
ğine göre; ihtiyaçların karşılanması Amerikan 
askerî yardımından üküli anlaşmalara göre; ve
rileceği faraziyesine dayandırılmıştır. Bunun 
•da sakıncaları artık bütün çıplaklığı ile ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. Çünkü; bu yardımlar, 
yardımı yapan devletin maksat ve niyetine bağ
lıdır. Önemli noksanlar, senelerden beri ne 
içten ve ne de bu yardımdan sağlanamamakta
dır. Meselâ; bu yardımdan modern harb ge
mileri ve çıkarma gemiıleri alamayız. Çünkü 
Yunanistan'la aramızdaki, kuvvet dengesi bi
zimi lehimize bozulamaz. Tutum ve davranış
larımız, yardımı yapanın görüş ve çıkarlarına 
uymuyorsa, en kritik zamanlarda, yardım mal
zemesini keserek, uçaklarımızı hareketsiz ve 
h&rliklerimizi iş yapamaz hale getirebilirler. Ni
hayet, ikili anlaşmalara göre; bize askerî yar
ım olarak verilen malzemeyi, kendi maksadına 
uymayan' yerde kullaridırtmaz. Daha da ile
ri giderek başka kaynaklardan meselâ; Batı -
Almanya'dan bir anlaşmayla temin edilen as
kerî malzemenin sevkiyatmı da durdurabilir. 
En kötüsü; ben sana, mütecavize karşı koya
bilmen için senelerden beri askerî yardım ya
pıyorum, sen de buna karşılık, Amerika ülkesi
nin ve halkmm atom silâhlarının tahribatından 
korunması için, kendi ülkenin denetme ve gecik
tirme sahası olarak kullanılmasını kabule mec
bursun 'diyebilir ve bu isteğini de zorla, Türki
ye'de mevcut üslerini kullanarak emrivaki şek
limde bize kaibul ettirehilir. Bugün elimizde 
mövcut kısmen demode olmuş denizaltı ve muh
riplerin yarısı, Ödünç verfme ve kiralama Kanu
nundan ikili anlaşmalara göre verilmişlerdir ki, 
bunları Amerika geri istediği anda, üzerinde 
mevcut en küçük çizgiyi dahi tamir ederek ver
mek zorundayız. Diğer kuvvetlerde de durum 
founidan farklı değildir. Bir başka mahzur da, 
demede olduğu ve muharebe standartlarının 
altına 'düştüğü için hizlmet dışı edilen silâh, 
teçhizat ve araçların yardim malzemesi olarak 
alınması, savunma bütçelerimize altından kal
kınmasına imkân olmıyan ağır masraflar yük
lemektedir. Zaten bunu veren devlet, onların 
bakım ve onarım masraflarının fazla oluşundan 
onları saf dışı etmiş olduğuna göre; o zengin 

milletlerin başaramadığını, biz nasıl başaraca
ğız? Bütçelerden bu masraflar karşılanamadığı 
için de büyük kısmı işe yaramaz ve işlemez hal
de götürüldükleri yerde kalacaklardır. Bu da 
o birliklerin, hareket kabiliyetlerini, ateş kud
retlerini, eğitimlerin etkileyecek ve muharebe 
güçlerini azaltacaktır. Biz bu yardımları al
madan önce; mal karşılığı kendi harb gemile
rimizi, uçaklarımızı ve silâhlarımızı satınalır-
dılk, bugün dostumuz Amerika buna dahi mâ
ni olmaktadır. Bu gerçekler karşısında, benden 
sonra konuşacak olan Sayın Milî Savunma Ba
kanı; diyebilirler k i ; biz bu noksanlarımızı 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini teşkil eden subay, 
astsubay ve erlerinin yurt savunmasında göste
recekleri, dünyaca bilinen fedakârlık ve kah-
raımanlıklariyle telâfi edeceğiz. O zaman şu 
sorumun da cevapsız bırakılmaması icabeder. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini niçin modern harbin 
emrettiği şekilde teşkil ve teçhiz etmiyoruz da, 
kendi hatalarımızı onların kahramanlık ve fe-
dalkârlıklariyle, kanları ve canlariyle ödeme
lerini istiyoruz? Buna hakkınız var mı? 

Geçmiş harblerde, düşmanlarımızın bir harb 
süresince verdikleri kayıpları, biz sadece bir 
muharebede verdik. Hastalık, açlık ve soğuk
tan ölenler ele bunun dışındadır. Türk insanı
nı bu ölçüde harcayan ve onun yüksek haslet
lerini, kendi hatalarını örtmek için insafsızca 
istismar eden bir zihniyete son vermenin zama
nı çoktan gelmiştir. 

Şimdi bize bu noktada şöyle bir sora soru
labilir; 19 milyara yaklaşan bütçeden (ki bun
da 2 milyarı açıktır.) 4 milyarlık kısmını yâni 
% 23 ünü Millî Savunmaya veriyoruz. Ayrıca 
Jandarma ve Emniyet kuvvetleri için de 750 
milyona yaklaşan bir tahsisat var. Geri kalan 
14 milyar lira ile diğer bütün bakanlıkların 
hizmetleri görülecek, yatırımları yapılacak me
mur ve ücretlilerin maaş ve ücretleri verilecek 
ve plâna göre de kalkınacağız. Sizin hesabını
za bakılırsa bütçenin tümünü Millî Savunmaya 
verSek yine yenmez. O halde bu fasit çember
den bizi kurtaracak yol nedir? Bu ısoruyu ce-
vaplaıidırâb'ilmek için Dünyamızdaki son de
ğişikliklere, harb konseptlerindelki gelişmelere 
ve bunların ışığı altında ittifak andlaşmalarmın 
mililî güvenliğimiz için bugün taşımakta oldu
ğu değerlere de değinmenin zorunlu olduğuna. 
inanıyoruz. 
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Sayın senatörler, 2 nci Dünya Harbinden 
bu yana Dünyamızda şu önemli değişmeler ol
muştur : 

1. Tükenmez zannedilen yeraltı ve yerüs
tü servetlerinin bir gün tükenebileceğinin an
laşılması, modern sömürgeciliğin doğmasına 
ve gelişmesine yol açmıştır. 

2. Milliyetçi akımların kuvvetlenmesi, sö
mürge imparatorluklarının yıkılışı ile üçüncü 
Dünyanın doğuşu, Birleşmiş Milletlerddki, ço
ğunluğun Asya ve Afrika grupuna geçişi. 

3. — Komünist ülkelerin birbirinden (Bilhas
sa Rusya ile Çin'in) ayrılması; 

4. •— Amerika Birleşik Devletleri ülkesinin de 
nükleer 'başlıklı kıtalararası balistik füzelerin 
tehdidi altına girmiş olması, 

Harb sanatındaki, değişmelere gelince; Harb 
silâhlarında son 50 senede .meydana gelen ge
lişmeler harb sanatını büyük ölçüde etıkil emiş
tir. 

Birinci Dünya Harbinde; ateş kudreti, hare
ket kabiliyetine ağır basıyordu. Onun için aıteş 
kudreti hareket kabiliyetinden daha önemli idi. 
O tarihlerde askerî birliklerin hareket sürati 
saatte 5 - 6 Km. idi. Ateş kudreti önemiyle 
orantılı 'olarak büyük bir hazırlık ve plânlama
yı gerektiriyordu. Hareket sürati de yavaş ol
duğundan, bu durum savunma yapan kuvvetle
re büyük avantajlar sağlıyordu. 

İkinci Dünya Harbinde ise, yeni bir safha baş
ladı : 1939 da ateş kudretinim pek az artmasına 
rağmen hareket süratinin artmış olmasiyle ateş 
kudreti en az on defa daha müessir hale geldi 
ve yıldırım harbi ortaya çıktı. Savunmamın ver
diği avantaj, taarruz eden kuvvetlerin hareket 
süratiyle giderilmiş güyük çapta kullanılan uçak 
ve tanklar taarruzda büyük avantajlar sağla
mıştır. 

Ateş kudretinin hâkimiyetinden sonra başlı-
yan hardket kaıbilayetindeki sürat hâkimiyeti, 
1945 te Hiroşimaya atılan ilk atom bombasının 
iııfilfiikiyle de, ateş kudreti ile hareket kabiliye
tinin birleştirilmesi gibi bir konbinezon ortaya 
çıkardı. Bundan sonra da, tahrip kudreti katî 
ve hâkim bir faktör oldu. Atom bombasını ta
şıyan uçakların sürat ve menzilleri o talihler
de, harbin başlangıcındakinden pek fazla değil
di. Fakat, Hiroşima ve Nagazakiye atılan bom
baların tahrip kudretleri önceden bilinenlerle 

ölçülmiyecek .kadar büyüktür. Hiroşima'ya atı
lan atom bombası 20 000 ton dinamite eşitti. 
Bu miktar klâsik bombayı atmak için her bini 
4 ton bomba taşıyan 5 000 bombardıman uça
ğının yapacağı akınlara eşittir. Halbuki bunu, 
sadece bir tayyare taşıtmış ve hedefine atmıştır. 
Bu da üçüncü safhayı teşkil eder. 4 ncü safha 
ise; Hiroşima'ya ilk atılan atom bombasından 
yüzlerce defa daha kuvvetli nükleer bombaların 
dünya üzerindeki, her hangi bir hedefe kıtalar
arası balistik füzelerle 15 gibi kısa bir za
manda atılabilmesi imkânlarının geliştirilmesiy
le başlar. Bu gelişme, politik alandaki gelişme
lerden bilhassa 4 ncüsünü yani, Amerika Birle
şik Devletlerinin de nükleer silâhların menzili 
içerisine girmiş olması sonucu, Amerikan siya
setinde ve harb konseptlerini de büyük deği
şiklerin yapılmasına s ebe bölmüştür. Çünkü, da
ha önce, Rusya etrafında kurduğu hava üsleriy
le, Rusya'yı bir çember içine alan Amerika, 
Rusya'ya daima bu üsleriyle yaklaştığı halde, 
kendi ülkesinin Rusların menzilleri dışında 'kal
masının verdiği 'bir güvenlik içinde kendi harb 
stratejisini dilediği gibi yapıyordu. 

Birinci Dünya Harbinde avantajlı olan sa
vunma ve mevzi harbleri, savunucuya "kendisini 
toparlaması ve hazırlıklarını tamamlaması için 
zaman kazandırıyordu. 

İkinci Dünya Harbinde ise tayyareler ve ta
arruz tanklarının süratleri savunana plânlarını 
boşa çıkarmaya yetmişti. Uçak, harblerin kaza
nılmasında en önemli ve hâkim bir faktör ol
du. Bugün, uçakların bu üstünlüğünün balestik 
füzelere geçmiş olması, dünya harb straıtejist-
lerini yepyeni bir durumla karşı karşıya bırak
mış ve değişen duruma göre; uygulanacak stra
tejinin araştırılmasına sevk etmiştir. Çünkü; 
hedeflerine çok kısa zamanda ulaşabilen nükle
er başlıklı bu korkunç silâhların yer yüzünde 
büyük bir sıhhatle ulaşamıyacaMarı bir hedef 
kalmamıştır artık. Henüz, bu silâhları önleye
bilecek bir silâh da bulunmuş değildir. 

Amerika Birleşik Devletleri ülkesinin de, 
nükleer başlıklı balestik füzelerin menzilleri 
içine girmesi, Sovyet Rusya'ya büyük bir ferah
lık vermiş, Amerikalıları ise, eski harb strateji
lerini, (yani harbin ilk ânında Rusya'ya karşı 
nükleer silâhların mümkün olan süratle ve bü
tün vasıtalarla, en faızla sayıda kullanılması şek
lindeki stratejilerini) değiştirmeye sevk etmiş-
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tir. Halen, Amerika Birleşik Devletinin benim
semiş olduğu «kademeli harb stratejisi» adını 
verdiklem yoni stratejiyi, Amerika'nın eski Ka
ra Kuvvetleri Komutanı ve sonra Güney Viet
nam'da Amerikan elcisi ve Amerikan Tarh stra
tejisini uygulıyan General Maxwell T oylar'un 
«Uncertain Trampet» adlı kitabından tercüme 
ettiğimiz bir pasajdan kademeli harb stratejisi
nin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Sayın Ge
neral Mexwel Taylor diyorlar ki ; «Her iki ta
rafın da, birbirini felce uğratacak ölçüde tah-
miibat yapabileceği, sınırsınız. Nükleer bir harb-
te, tarafların genel bir atom harbini kasden 
başlatmadan önce, gittikçe artan yüksek sevi
yede bir tahrik yapacaklarını farz etmek akla 
uygundur. Gerçekte, eğer her iki blokta akıllı 
kimseler tarafından idare ediliyorsa ki, bunu 
böyle farz etmek doğrudur. Bu kimseler geme! 
bir atom harbini yalnız ve ancak son vahim 
bir hareket olarak başlatabileceklerdir. Genel 
bir harbe müncer olmadan büyük çapta askerî 
harekât olabilir. Çünkü, aynı şartlara göre, 
muhasamatı mahallî bırakmak tarafların kar-
şdıkb menfataleri icabı olabilir. Benzer sebep
ler altında, şayet kullanılmaları önlemmese da
hi, atom silahlarının, harbin genişlemesindeki 
netic ele rinan önceden keatlrilmemesi korkusu 
ile, bu silâhların mahallî harbi erde kullanılma
lar] um sınırlanması da muhtemeldir. Atam si
lâhlarının kullanılmalarının sınırlanması tema
yülü muharebe sahasının asıl sahibi olan millet 
taralından da desteklenebilir. Bu millet muh-
temeien, saldırıya mukavemet etmesi için bizim 
kendisine askerî yardım yaptığımız bir dost ola
caktır.» Yani muharebenin cereyan ettiği saha
nın sahibi olan devlet. 

Buradan şu sonuçları çıkarmak lâzım, bu ifa
de General Taylor'un «Amerika Nükleer bir 
harbin kendisini felce uğratacağını bildiği için, 
böy'e bir harbi âzami ölçüde mümkünse ve son
suz olarak geciktirmek için her çareye başvura
caktır ve bunda da «kararlıdır. "VVıashington -
Moskova arasındaki kırmızı telefon haıttı da bu
nun için kurulmuştur. Bu geciktirme hareketi 
şöyle yapılacaktır: 

Amerika ve Sovyet Rusya topraklarının dı
şında seçilecek veya ihtilâf konusu olacak bir 
ülkede evvelâ konvansiyonel silâhlarla harbedi-
lecek, (Güney Vietnam'da olduğu gibi) şayet 
'müzakerelerle bir anlaşmaya varılamazsa, bu 

ülkede taktik nükleer silâhlar kullanılacak, eğer 
bu da arzu edilen sonucu"vermezse, müzakere ve 
anlaşma için ilk nükleer roketler ikaz veya ihtar 
mahiyetinde atılabilecektir. Bu harbin cereyan 
ettiği topraklar Amerika'nın mütecavize karşı 
Koymak üzere Askerî yardım yaptığı üsler kur
duğu dost bir memleketin toprakladı olacaktır. 
Fransa'nın NATO dan ayrılmasının sebeplerin
den biri ele muhtemelen budur. Amerika kendi 
topraklarını ve halkını Atom taarruzlarından ko
rumak için kendinin dışında yardım yaptığı 
dost ülkeleri kurban etmeyi göze almış görü
yor, bu şartlar altında NATO nasıl çöftırdama-
sm. Halbuki NATO 1949 da kurulurken, şart
lar bugünkünden çak başkaydı. Atom bomba
sı yalnız Amerikalıların elinde ve Avrupa ise 
harbten bitkin ve yorgun çıkmıştı. Avrupa'daki 
200 Rus tümenine karşı NATO'nun 12 tümeni 
de çok zayıftı Buna karşılık, Rusların Avrupa'
ya tecavüzü karşısında, Rusya üzerine tereddüt
süz (yani istişare edilmeden) ve süratle atom 
bombaları atılacaktı. Bu NATO'nun hem taar
ruz ve hem de savunma stratejisinin ilk ve ay
rılmaz temel ilkesini teşkil ediyordu. Daha son
raları Rusların da atom gücüne sahibolmaları 
ve kıtalararası balestik füzeleri geliştirmeleri, 
Amerika'nın kendi topraklarının da nükleer 
silâhların tehdidi altına girmesine seb ©boldu. 

Bu tarihten sonra da, Amerika'nın NATO'
nun taarruz ve savunma stratejisinde büyük 
değişikliklerin yer aldığı görüldü. Meselâ; ka
bul edilen ileri stratejiye 'göre; Rusların Avru
pa'ya yapacakları bir taarruzda, Avrupa B. Al
manya sınırlarından savunulacak ve harb muh
temelen evvelâ konvnsiyonel silâhlarla yapıla
caktı. Başlangıçta atom silâhları kullanılmıya-
caktı. Bu yeni ileri stratejiye göre, NATO üye 
devletlerinin kara ordularının mevcutları eski
sinin aksine artırılacaktı. Bu karara süratle 
uyan Türkiye ve biraz da Yunanistan'dan baş
ka hiçbir NATO üyesi devlet olmadı ya bütçe 
mülâhazası veya mecburi askerlik 'kanunu ol
madığı için taahhütlerini yerine getiremiyecek
lerini kibarca bildirerek özür dilediler. Bu de
ğişikliğin içyüzünü bilenlerin Amerika'ya karsa 
güvenleri sarsıldı. 

Şimdi, bir de Amerika'nın NATO, İkili An
laşmalarla Kıbrıs'la ilgili Zürih ve Londra 
Andl aşmalarını nasıl anlayıp uygulanmasını is
tediklerini çok taze bir vesikadan, Başkan 
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Johnsion'un, Kıbrıs çıkarmasını durdurmak için 
Türkiye Hükümetine yazmış olduğu o ültima
tom mahiyetindeki mektuptan izliyelhiMriz. Sa
yın Başkan Johnson bu mektubumda diyarlar 
ki, «Böyle bir harekete tevessül etmeden önce 
(Yani Kıbrıs'a çıkarma yapılmadan önce) Biıv 
leşik Amerika Devletleri ile istişarede bulun
mak mesuliyetini tam kabul etmenizi hassaten 
rica etmek meöburiyetindeyim. 1960 Oarıanti 
Andlaşması ahkâmı gereğince böyle hir müda-
'halenin caiz olduğu kanaatinde bulunduğunuz 
intibaındayım. Ayrıca, Andlaşma teminatçı dev
letler .arasında istişareyi gerektirmektedir. Bir
leşik Amerika, hu durumda hilcümle istişare 
imkânlarının hiçbir şekilde tükemmiediği ive do-
layısiyle tek taraflı harekete geçmek hakikimin 
kabili istimal olmadığı kanaatindedir.» 

Mevcut andlaşmalarım bütün icaplarını yal
nız Türkiye yerine getirmekte, Yunanistan ve 
Makarios hu andlaşmiaları tanımamakta, İngil
tere ise taraflardan biri olmasına rağmen bunu 
unutmuş görünmekte. Türkiye herkesle istişare 
ediyor, Amerika'ya haber veriyor, iş NATO'ya, 
Birleşmiş 'Milletlere gidiyor ve 'bir halçaresi bu
lunamayınca, son çare olarak Türkiye 120 bin 
Türkün katliamına imlânı elmak için Ada'ya çı
karma yapacak, bu esnada Amerika karşımızla 
çıkıp sen hemimle istişare etmedin, Garanti And-
laşmasımı ben senin gibi anlamıyorum, Kıhrıs'a 
çıkarma yapamazsın» diyor ve yaptırmıyor da 
arkadaşlarım. 

Acı gerçek... Açık ve seçik olan Garanti And-
laşmasınm hükümlerimi bağımsız Türk Devleti 
yerine getiremiyor. Neden? İkili Anlaşmalar 
ıbizi kıskıvrak 'bağlamış. Mektubu okumaya de
vam edelim;' 

«Bay Başbakan, NATO vecibelerime de dik
kat nazarınızı celbetnıek meöburiyetindeyim. 
Kıbrıs'a vâki olan Türk müdahalesinin. Türk >• 
Yuman kuvvetleri arasında Askerî bir çatışma
ya müncer olacağı hususunda em ufak hir te
reddüt olmamalıdır. Dışişleri Bakanı Rusk, Lâ 
Haye'de yapılan son NATO Bakamlar Konseyi 
/toplantısında Türkiye ile Yunanistan arasımda 
bir harbin, kelimenin tam mâmasiyle düşünüle-
ımez telâkki edilmesi gerektiğimi beyan. etmiş
tir.» 

Başkan Johnson burada, siz Kıbrıs'a müda-
haıle ederseniz Yunamiıstam size taarruz edecek

tir. NATO'ya karşı vecibelerimiz ise YumıaıniLS-
tanla harhetmemize mânidir. Sizimle YumamMam 
arasımda bir harb yapılamıyacağı Lâ EGaye'de-
ki toplantıda Dışişleri Balkanım tarafımdan faatî 
bir lisanla size 'bildirilmiştir. Siz müdaihailedem 
vazgeçmeye mecbursunuz diyor. NATO üyeleri 
arasındaki ihtilâflarım 'barışçı ytollarla çöızülece-
ğime dair (birinci maddesi Yumandıstam tanaifım-
dan Kıbrıs anlaşmazlığı için işletilmiyor ve bu
na Amerika seyirci kalıyor da, neden ımüteca> 
vizi himaye için bu ımıadde öne sürüiüyioır. De
lmek NATO AmdlaşmiaSi hüyük devletlerim key
fime göre, işliyor ve işüyecekltir de. 

Sayın Başkan Jonnision'um NATO Anldlaşma-
sınm maddelerini keyfî yorumlaması ve tehdidi 
bununla da bitmiyor. «NATO'ya iltihak, esası 
itibariyle NATO meimlekeitlerinin IMrlhMeraiyle 
barb etkiyeceklerimi kabul etmek demektir. Al
manya, Fransa NATO''da müttefik tollmakla yüz 
yıllık husumet ve düşmanlıklarını gömmüşler
dir. Aynı şeyi Yumanistam ve Türkiye'dem de 
heklemek lâzımdır. Ayrıca, 'Türkiye tarafımdan 
Kıbrıs'a yapılacak ıaskerî bir ımüdaJbaile iSovyet-
ler Birliğinim ıaymı şekilde ıbir müdahalesine yol 
açabilir. NATO müttefiklerimizin tam ırıaa ve 
ımuvafakatleri olmadan TüriHye'min ıgirdşeceği 
ıbir hareket metic'esimıde ortaya çıkacak Sovyet 
müdahalesine karşı Türkiye'yi müdafaa etmek 
mükellefiyetleri olup olmadığımı ımüzıakere et
mek fırsatımı bulamamış olduklarını takdir bu
yuracağınız kamaatimdeyim.» 

Londra Graramti AnJdlaşmasımın 4 moü mad
desi garantör üç devlet (Türkiye, Yunanistan, 
ve İngiltere'ye) Kıbrıs Anayasası, hükümlerimin 
bozulduğu an'da, evvelâ ibirbirleriyle istişare 
ederek müştereken veya tek başıma müdahale! 
hakkı tanımıştır. 

Bu husus diğer NATO devletleriyle 
Rusya tarafımdan da bilinmektedir. Hal böyle 
iken, bizim bu hakkımızı kullanmamamızı ön
lemek için bizi Rusya ile tehdit neden? Son
ra, bir tecavüz karşısında demek NATO'mum 
5 nci maddesi otomatik olarak işlemiyeeek. An
cak Amerika arzu eder ve çıkarlarına uygum 
gelirse mütecavize karşı harekete geçilecek, 
yoksa, bu yeni durum karşısında, NATO müt
tefikleri, bu-tecavüze karşı biz Türkiye'yi sa
vunma mükellefiyetimizin olup olmadığını he
nüz istişare fırsatı bulaımadık diyerek bizi yal-
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nız bırakabileceklerdir. Demek oluyor ki ; NA
TO Andlaşmasının 5 nci maddesini Amerika 
bizim gibi anlamıyor. Acaıba, Millî Savunima Ba
kamımız, sık sık gittiği NATO Bakanlar Kon
seyinde Amerika'nın bu görüşlerini bizimkine 
yaklaştırmak için bir 'gayret sarf etmişler 
midir"? Bu gerçek karşısında NATO Andlaşjma-
sınm 5 nci maddesinin keyfi şekilde uygulan
masına meydan vermiyecetk bir tadil teklifleri 
var anıdır? 

Elbette ki, mütecaviz, saldırısını hakkı gös
termek için birltakim bahaneler ortaya atacak-
tıir. Bunlara diğer NATO üyeleri itibar edecek mi
dir? Bunlara doğru ve inandırıcı cevaplar ver
mek gerekir. Aksi halde NATO'ya güven kal-
ımaz. 

O zamanın Barbakanı, Amerika'nın, Rus 
tehdidini ileri sürerek Kıbrıs dâvamızı çıkma
za sokulmasını önlemek üzere, Kuzey komşu
muz Sovyet Rusya ile iyi komşuluk münasebet
leri kurmak için harekete geçmesi, Amerika'
nın her zaman bize karşı bir koz olarak kul
landığı bu tehdidi ortadan kaldırarak, dost
larımızın Kıbrıs konusunda hangi tarafita yer 
almış oldulklarını gün ışığına çıkarmıştır. Bu 
manevranın Hükümetçe yeteri kadar değerlen
dirildiğini tahmin 'etmiyoruz. 

Şimdi bir de Amerikan Hükümetinin ikili 
anlaşmalar hakkındaki görüşlerinii öğrenelim. 
Yine Sayın Başkan Jhonsion'un Kıbrıs hakkın
daki mektubuna dönüyorum; «Askerî yardım 
sahasında Türkiye ve Birleşik Devletler ara
sında mevcut iki taraflı anlaşmaya dikkatinizi 
çekmek isterim. Türkiye ile aramızda mevcut 
bulunan askerî yardımın, veriliş maksatların
dan gayri gayelerde kullanılması için Hükü
metinizin Birleşik Amerika Devletlerinin muva
fakatini alması icabetmektedir. Hükümetiniz 
bu şartı tamamen anlamış bulundnğTinu muh
telif vesilelerle birleşik 'devletlere bildirilmiş
tir. Mevcut şartlar altında Türkiye'nin Kılb-
rıs'a yapacağı bir müdahalede Amerika tara
fından temlin edilmiş olan askerî malzemenin 
kullanılmasına Birleşik Amerika Devletlerinin 
muvafakat eitimiyeceğini size bütün samimiye
timle ifade etmek isterim.» diyor Başkan 
JhomSan:., 

Görülüyor M; iki anlaşmalarla Amerika'
dan aldığımız malzemeyi, Kıbrıs gibi millî bir 

dâvamızda haklı olduğumuz halde dâhi kullan
mak yetkisine sahip değiliz. Gerçek, bu, o hal
de yine bir soruyu burada tekrar smımak lâ
zım. Biz hükümran bir Devlet miyiz? Yardım 
eden Devletin müdahalesi nerelere kadar gidi
yor bunu düşündüktmü hiç? Düşündük isek ted
birlerimizi ona göre almamız gerekir. 

İkili anlaşmaların bir diğer tarafı daha var: 
O da yürekler acısı. Türkiye ile Amerika arasın
da sayıları 55 e varan ikili anlaşma yapılmış, 
işin feci tarafı şu ki ; bu anlaşmalar, Hükümet
ler arasında olması icabederken, bir kısmı Dış
işleri Bakanlığınca, bir kısmı da Devlet haysi
yeti ve otoritesi ile bağdaşmasına imkân olmı-
yan sorumisuz kimseler tarafından tepeden in
me verilen emirlerle yapılmış ve bunların ne
ler oldnğu hakkında da Türk Hükümetlerinin 
tam bilgisi ve arşivlerinde bu anlaşmaların me
tinleri de yak. O zaman Amerikalılar istemiş 
ve öyle yapılmış. 1960 dan sonra millî birlik, 
hükümranlık haklarımızı ihlâl eden bu andlaş-
maların bir araya toplanarak gerekli değişik
liklerin yapılmasında müzakerelere esas olacak 
ilk hazırlıklar için direktif vermişti. O zaman 
başlıyan hazırlıkların idare devredildikten son
ra, durakladığı ve son zamanlarda hükümetle
rin ikaz edilmeleri üzerine yeniden ele alındı
ğını ve mevcut 55 anlaşmadan bir kısmımın top
lanarak müzakere için hazırlanmış olduğunu 
Dışişleri Bakanının demeçlerinden öğrenmiş 
'bulunuyoruz. Millî güvenliğimizle çak yakın
dan ilgili olan bu anlaşmalar, değiştirilmeleri 
bahis konusu olduğu şu günlerde, temel gö
rüşleri alınlmalk üzere Millî Güvenlik Kurulu
na götürülmüş müdür? Bu hususun da açık
lanmasını Sayın Bakandan rica ederiz. 

Değişen dünya durumu, ve gelişen harib 
konseptleri karşısında millî güvenliğimizle çok 
yakından ilgili bu ikili anlaşmalar hakkın
da, Son acı tecrübelerin de ışığı altında 
Sayın Millî SavunMa Bakanının görüşlerini 
de öğrenmek isteriz. 

Zaman, zaman Hükümetin salahiyetli ağız
ları Türkiye 1de üs yoktur, tesis vardır gibi 
gülünç 'tekzipler yapimıaktadırlar. Bütün 
dünyanın bildiği ve Amerikan dergilerin
de haklarında sayfalarla yazılar yazdığı 
hu üslerin mevcudiyetini Türk Hükümeti
nin saklamak isitetoesine hir mâna ver-

I mök çok 'güç. Gerçek ıodur ki, Türkiye'-
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de Amerikalılar tarafından kurulmuş ve 
onlar .tarafından işletilen üsler ve tesisler 
vardır. 

Buralarda Türk kontrolü sadece şeklidir. 
içeride cereyan edenle:den bizim haberlerimiz 
olmaz. Bunların böyle okluğunu öğrenmek için
de biraz İngilizce bilmek ve Amerikan dergile
rini takibeltımek yeter. Meselâ; Amerika'nın 
Türkiye'de mevcut üslerinden biri olan Ada-
na'daki, İncirlik bava üsüünden kalkan U-2 ca
sus uçakları, Rusya'da düşürüldükten sonra
dır ki, ne iş yaptıklarını ve nereden kalktık
larını yine Amerikan dergilerinden öğrendik. 
O üssün ikili anlaşmasında, Türklerin oraya sa
dece eğitim uçaklarını eğitim maksadiyle ge
tirebilecekleri kabul edilmiştir. Buna muka
bil, Amerikan lıarb tayyarelerinin inişleri için 
her türlü serbesti tanınmıştır.. Yine hatırlarsı
nız Lübnan'a müdahale için gelen Amerikan 
uçaklarından Türk yetkililerinden hiçbirinin 
haberi olma'mıştır. Burada, atış ve bombardı
man okulu K. adiyle bir Türk Sb. yi vardır. 
Fakat, Amerikalılarım işine karışamaz onların 
uçuş kule ve tesisleri ayrıdır. Tıpkı Amerika'-
daki, bir Amerikan üssü gibidir. Aileleri yan
larında, kendi okulları ve Telsiz Kanununun 
yasaklanmasına rağmen yayın yapan radyoları 
ve televizyonları vardır. 

Birde tesisten bahsedelim, bunu da yine 
Amerikan dergilerinden öğreniyoruz: Diyarba
kır'da, Pirinçlik mevkiinde Amerikalıların kur
duğu Rusya'daki Balestik füzeleri izliyen bir 
radar tesisi vardır. Burda ne olup bittiğini kim
se bilmez. Ancak Genelkurmay Başkanının bu 
tesise girmesine müsaade edilmiştir. Ekle edi
len bilgiler Türklere verilmez. Yine dergilerin 
yazdığına göre; Rusya'nın içindeki Roket rampa
larından atılan roketleri bundan daha iyi kont
rol eden bir radar mevcut değil. Amerika ile 
Rusya arasındaki bir harbde ilk hidrojen bom
basının atılacağı hedeflerden biri biz harbe gir
sek de girmesök de bu böyle olacak. Taki, bu 
tesis Türkiye'den sökülüp atılsın. Bu sözler 
karşısında Sayın Bakan, belki biz bu üsleri is
tediğimiz şekilde kontrol edebilyoruz diyebi
lirler. Yalnız bizim bildiğimiz yapılan anlaşma-. 
lar henüz tadil edilmediğine göre, acaba bu 
öz>6İ müsaadeyi Amerikalılardan nasıl aldıkla
rını da bildirirlerse memnun oluruz. 

Yakında ikili anlaşmaların tadil için Tür
kiye ve Amerika bir masaya oturacaklardır. 
ımillî güvenliğimizi, bağımsızlığımızı tehlikeye 
düşüren, adliyemizi, kanunlarımızı gümrüğü
müzü tamımı yan ve hükümranlığımızla bağdaş
masına imkân olmıyan bu ikili anlaşmalara Hü
kümet iyice hazırlanıp gitmelidir. Yoksa ikili 
anlaşmalara göre, kurulmuş olan üs ve tesis
lerle, tanınmış olan haklar, NATO savunma sis
teminin bulunmaz birer parçasıdır, düşünce
siyle esasa hiç dokunma dam zevahiri kurtar
mak içim bu müzakerelere gldiliyorsa, bu bü
yük bir hata olur. Bu tesis ve üslerin NATO 
savunması ile direkt ilgbi y ktur. NATO an
laşmasına göre, kurulan üs ve tesislerin kont
rolü tamamen Türklerin elindedir. İkili an
laşmalarla Türkiye'de kurulan üs ve tesislerin 
asıl gayesi, Amerika Birleşik Devletlerinin em
niyet ve güvenliğidir. Bunun dışında onları hiç
bir şey ilgilendirmez. 

Şimdi buraya kadar yaptığımız konuşmada 
verdiğimiz örnekler ve ortaya koymuş olduğu
muz gerçeklerin ışığı altında şu sonuçlara var
mak mümkündür. 

1. Amerikanın aakerî yardımdan bize ver
miş olduğu malzeme ve silâhları Amerika'mın 
rızası hilâfına kullanmamıza imkân yoktur. Bu 
ise: millî güvenliğimiz ve hükümranlık hakla
rımızla kabili telif değildir. 

2. Yine ikili anlaşmalarla Amerikalılara 
tanınan halklar ve verilen imtiyazlarla kurulan 
üsler, Tüıikiye'nin istemiyerek bir harbe sü
rüklenmesine her zaman sebebolabilir. Diğer 
taraftan, Amerika'nın benimsediği kademeli 
lıarb straerftejisine göre, yardım alan devletle
rin günün birinde Amerika'nın güvenliği uğru
na feda edilmesi ihtimali de gözden ırak tutul
mamalıdır. 

3. NATO andlaşmasımn, NATO üye dev
letlerinin aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı 
yollarla çözmelerini öngören 1 nci maddesi, 
Kıbrıs anlaşmazlığında bütün gayretlerimize 
rağmen işletilemediği, aksine, Kıbrıs'a çıkarma 
yapmamızı önlemek üzere karşımıza çıkarıldığı 
bir gerçektir. 

4. NATO andlaşması üyelerinden birinin 
mâruz kalacağı tecavüz, bütün üyelere yapıl
mış kabul edilerek, mütecavize karşı otamatük-
man harekete geçileceğini bildiren 5 nei mad-
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idesini A. B. Devletlerinin bizim anlamadığı
nı, durulma, şartlara ve hattâ üyeniin kimliği
ne göre, farklı yorumladığı kendi ifadeleriyle 
isabet o'lmuş'tur. NATO'nun millî gruptımuzla 
bağdaşnııyan ve askerî haysiyetimizi yaralı-
yan bir eepllıesi da'ha vardır. NATO'ya ilk gir-
'diğüımiiz zaman, acetmıi politikacıların aletli olan bir 
knsım kuımıanıdanların da kaıtılaııaısiyle bütün 
Türk Silâlhlı Kuvvetleri NATO emrine veril
mişti. NATOtya üye devleitler NATO'ya kattık-
ları güe nidböt'inde doriiz, hava ve kara kuv
vetleri kumandanlıklarını kendi ukdelerine al
mışlardır. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, 
Almanlar ve lıaıtitâ Yunanlılar kendi, denizle
rinde, karalarında ve havalarında kendi kuv
vetlerinin harbde ve sulhta sevk ve idaresin
den evvelâ kendi milletine, sonra da NATO'ya 
karşı sorumludurlar. 

Bizde ise, sadece deniz kuvvetleri komutan
lığı Karadenizde Türk Dz. Kuvvetlerini Millî 
ve NATO Komutanı olarak sevk ve idare eder. 
Hava Kuvvetleri, ile Kara Kuvvetlerinin tümü
nün sevk ve idaresi İzmir'deki NATO karargâ
hının emri ve verilmiş olan orgeneral rütbesin-
deki, ordu komutanları Amerikalı Tümgeneral
lerin veya orgenerallerin emri altındadırlar. 
1 nci Dünya Harbinde Alman olan bâzı komu
tanların Alman çıkarlarını korumak amaciy-
le Türk ordularını nasıl kırdırdıklarını pek iyi 
biliyoruz. O halde, kendi Silâhlı Kuvvetlerimi
zin sevk ve idaresi niçin bizim elimizden alı
narak daha küçük rütbedeki Amerikalı gene
rallere tevdi edilmiştir. Sayın M. Savunma Ba
kanı konuşmaları esnasında bunun belki yan
lış olduğunu ve Türk Ordusunun Türk komu
tanları elinde olduğunu söylerlerse de, kendi
lerine peşinen söyliyeyim ki, gerçeği saklamak 
için böyle bir tevile gitmeye lüzum yoktur. Du
rum budur, ve bunu saklanmaya da imkân 
yoktur. NATO'nun içinde kurulması için bü
yük gayretler sarf edilen vurucu çevik kuvvet
ler hususunda da Hükümeti uyanık ve tedbir
li olmaya davet ederiz. Bu, bir milletin içiş
lerine dolayı değilde direkt olarak müdahale
yi hedef tutan uzun vadeli bir plânın ilk safha
sını teşkil etmektedir. Millî kuvvetlerimiz za
ten elimizden alınmış fakat ne de olsa yine kendi 
topraklarımız içerisinde bulunmaktadır. Fakat, 
bu çevik kuvvetlere katıldığımız takdirde o 
birliklerin ne kumandası ve ne de sevk ve ida

resi elimizde olmıyacağı gibi, bizim arzumuz. 
dışında başka maksatlar içinde harbe sevk.edi
lebileceklerdir. NATO müşterek atom güeü de 
bundan pek farklı değil, kullanma yetkimiz o-l-
mıyacak fakat, kullananın bütün sorumluluğu
nu peşinen kabul edeceğiz. Bunlar çıkar yol 
değil, yol yakınken kendimizi bu tertiplerden 
kurtaralım. 

Bütün bunlar bize açılıca 'gösteriyor ki; 
NATO Andlaşması ve Amerikan yardımına bel 
bağlayıp, plânlarımızı ve dolayısiyle güvenli
ğimizi bu faraziyeye dayandırmak bizim için 
çıkar bir yol değildir diyoruz. Bu sözlerimiz
den NATO'dan ayrılmamızı istiyen bir anlam 
çıkartılmasın. Biz, ortaya koyduğumuz gerçek
ler ve değişen dünya şartları ve gelişen harb dok
trinleri karşısında NATO Andlaşmasmda ve as
kerî teşkilât ve kumanda kademelerinde ge
rekli değişikliklerin yapılarak hem bize fay
dalı olmasını hem de ömrünün uzatılmasını is
tiyoruz. 

Şimdi tekrar, baş tarafta cevaplandırmadı
ğımız Türk Silâhlı Kuvvetlerine bugün içinde 
bulunduğumuz fasit daireden nasıl çıkabiliriz 
sorusuna dönebiliriz, Başlangıçta da söylediği
miz 'gibi, halen 4 milyara yaklaşan. 31. Savun
ma bütçesinin % 88.37 sinin cari harcamalara, 
yani ordu personelinin yiyecek, giyecek, yol
luk, tazminat maaş ve ücretlere ayrılmış ol
duğunu belirtmiştik. Gerçek yatırım olarak da 
bina inşaatı dışında sadece 55 milyon lira gibi 
cüzi bir miktar ayrılmıştır. Bu miktarın da, 
Silâhlı Kuvvetlerin, silâh, teçhizat ve malzeme
lerin yenilenmesi, onarımı, cepane stoklarının 
takviyesi, yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak
tan çok uzak olduğunu da söylemiştik. Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçe raportörlerinin rapor
larının üçüncü sayfasında bir liste var. Bu lis
tede, memleketlerin nüfusları, asker sayıları, 
savunma giderleri ve Silâhlı Kuvvetlerdeki bir 
şahsa düşen yıllık masraf gösterilmiştir. Bu 
listede Türkiye Silâhlı Kuvvetler mevcuduna 
göre; personel başına en düşük masraf yapan 
ülkedir. Millî Savunma bütçesindeki. 3 377 mil
yon lira 498 000 kişilik Silâhlı Kuvvetler mev
cuduna bölününce, adam başına 6 781 lira düş
müş. Bundan daha düşük bir rakam listede 
yok. Buna mukabil, Silâhlı Kuvvetler mevc.u-, 
dumuz itibariyle, A.B.D., Rusya, İngiltere, Fran--
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sa, B. Almanya'dan sonra 6 ncı durumda bir 
başka tasnife göre de Kara Kuvvetlerimizin 
mevcudu ve tümen sayısı bakımından ise; Ame
rika ve Rusya'dan sonra üçüncü geliyoruz. Çün
kü Silâhlı Kuvvetler mevcudu bizden yüksek 
olan Fransa, İngiltere ve Batı - Almanya'nın 
Hava ve Deniz ordularının mevcudu bu silâh
ların önemiyle orantılı olarak bizden çok yük
sektir. Çünkü, Hava ve Deniz Kuvvetleri tara
fından yeteri kadar desteklenmiyen kara ordu
ları, güçsüzdür, hareketsizdir. Türkiye üç ta
rafı denizlerle çevrili olduğu halde, sadece bir 
kara devleti olduğu şeklindeki eski bir düşün
ce ile, Deniz ve Hava Kuvvetleri ikmal edilmiş, 
bunun yerine, kara tümenlerinin sayıları artı
rılarak, savunma bütçesinin çok büyük bir kıs
mı sadece yeme ve içmeye sarf edilegelmiştir. 
Brg'inkü vergi ve Verg : TT—i k^nunla^ı i ^ 
millî gelirden Devletin alabildiği pay, bu acık 
bütçe ile ancak 19 milyar lira civarında oldu
ğuna gö~e; bütçenin % 23 ü M:llî Snnmn?1 '? 
verilmesine rağmen bu çapta bir orduya yeter
li olmaktan çok uzaktır. Mecburi Askerlik Ka-
nnmr^a p'ö^e de her sere a""tan n ü ^ ^ a o-^m^h 
olarak askere alınan gençlerin sayıları da art
maktadır. Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu 
da maaş zammı, tazminat ve mahrumiyet zam
mı nlfiTk bıı Hi^co-'o F>00 n-v"|--m 1*T\I dnna lvV 
carî masraf getirecektir. Ateş kudreti, hareket 
kab'liv'ti. ccph^npsi ne^s^n. ^e î Ti e '̂tilr-ıp-rn'c: 
knvv^lo^'n muharebe değerleri de elbette ki dü
şük olacaktır. 

Ramrun bir'^ei sayfasındaki. ^"RM^ki son 
faktörlere <-öT,p. S'lâhb Kuv-e+Te^-'n N^TO <*fr>">-
dar'Uf^ı^a ulasr>^r'rnnc<i için. 37 miİT-pr lı»'f>T-r» il-ıti-
yaco1d1","'T,mrn b^d'r ' l^es ' de bnVm h-n "ö^ü^ünui-
zü tev*detmckted:r. (ro-^plknrmav B^skanlımnca 
tesbit ed'len (Kabul ed'lehilir as^a^i standartlar') 
scvî oc-'-nfi ulpc-plv'lmcsi iein üc yıllık dÖT-m "ce-
t'n'nde her vıl 9 r r lvar livaca ihtıVreoMu-nı b'î-
d'r'lmektedir. D:"-er taraftan kalkınmaya da 
mecburuz, onun için de sanayileşmemiz lâzım, 
bu da yatırımla mümkün. Az gelişmiş ülkelerin 
kalkınmalarını önliyen önemli faktörlerden biri 
de, besledikleri büvük savunma ordularına büt
çelerinden büyük bir kısmını tahsis etmeleridir. 
Kalkınmış ülkeler ise, modern s'lâhlarla müceh
hez küçük fakat, modern ordular beslemekte, 
gençler üretimde kullanılmakta, yerli sanayiin 

defteki ed"<n bu modern ordularda araştırma ve 
Trtl-cîtivrnolp-Hvlo. memlekette kurulan ha~b sana
yimi geliştirmekle yurt kalkınmasında önemli 
h'-r fni oynamaktadırlar. Harb pvrrleri yanan 
tozanlar ticaret gemileri de yapmakta, tank fab-
r'kaları, traktör ve a^ır yol mikanaları inşa et
mekte. uçak fabrikaları harb uçakları vanmda 
yolcu ufakları, yazı malrna^rı, buz dolabı ye 
'V-^rnoVl yanmaktadır. Su halde van^cak is r>e-
d'r? Kanaatimizce, yanılacak ilk 1#s. S'lâhlı Kuv
vetler mevcudunu ve tümen adedlerîni ind'r-
m.ektir. Bu surc+le cari ha^caınalardan yapıla
cak tasarrufla S'lâMı Kuvvetler senede asgari 
b ;r rrr'lvar lira ile harb sanavii yatırımlarına 
girişmelidir. Türkiye'de, bir plâna göre; motor 
sanayii, elektronk cihazlarla, muhabere araç sa
navii, gemi, neak sanavii, araştırma ve geliştir
me merkezleri kurulmalı, mevcut harb sanavii 
fabrikaları da süratle geliştirilerek, Silâhlı 
Kuvvetlerin ihtiyaçları yurt içinden karşılan
malı ve sonra da, ticari alanda imalâtım teş-
nr'l ederek yuH kalkınmasına iştirak etme-
l :du\ Aksi takdirde bu ordu bu dıhük stan
dartlarla, dışardan gelecek yardıma bağlı, mu
harebe kabilivet:nden mahrum insan kalabalı
ğından daha ileri gitmiyen bir topluluk olmak
tan kurtulamaz. 

Yurt kalkınmasına hiçbir katkısı olmadığı 
gibi, bilâkis onu köstekler. Komşumuz İsrail ça
pma bakmadan o küçük ülkesinde Atom bom
bası yapmaya uğraşıyor ve pek yakın tarihte de 
bunda muvaffak olacaktır. O zaman küçük ol
masına rağmen m\o]ü bir Devlet olacaktır. 
B.A. Cumhuriveti de, aynı çaba içindedir. Ken
di jet motorlarını ve tayyarelerini yurt için
de yapmakta ve roket denemelerinde ilerlemek
tedir. Yunanistan roket denemeelrinde bir hay
li mesafe katetmiştir. Biz ne yapıyoruz? Rusya, 
Amerika ve İngiltere'de, Fransa'da, atom pille
rinden enerji üretilirken, biz ne ile uğraşıyoruz? 
B:lindlği gibi bunların hepsi M'llî savunmaları 
iç.'n askerlerin uzak görüşleri bilgin ve teknis
yenlerinin işbirliği sayesinde askerî maksatlar 
için geliştirilmiş sonra da o ülkenin kalkın
ması için t :cari maksatlarla kullanılmak üzere 
yurt hizmetine verilmişlerdir. Silâhlı Kuvvet
lerin yurt kalkınmasına katkıları bövle olursa 
değer kazanır. Ağaç dikmekle yurt kalkınması 
olmaz. Bu fasit daireyi ancak böyle parçalı-
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yabiliriz. Aksi halde ne süratle kalkınmamız 
ve ne de Silâhlı Kuvvetlerimizi modernleştir
memiz mümkün olmaz. Belki Sayın Bakan, ra
porda bahsedildiği şekilde, bizim NATO'ya kar
şı vecibelerimiz vardır. Bu kadar tümeni ayak
ta tutmaya mecburuz diyebilir. Bir bakıma da 
doğrudur. Fakat, taahhüdü yapan biz değil 
miyiz? 

Atatürk «h:çbir medeni Devlet yoktur ki or
du ve donanmasından önce ekonomisini düşünmüş 
obasın» denr'ştir. Muhterem arkadaşlarım, ar
tık yabancılar b'z'm kuvvet hedeflerimizi tâyin 
ex"ncs!nlcr. Kendi kuvvet hedeflerimizi kendi 
millî ekononr m izin destekl ivebileceği şekilde ken-
cl'miz tesbit edelim. 

Yabancı devletlerin esiri olmak istemiyorsak 
nanayilcşmeve mecburuz. Sanayileşerek kalkın
mamız iç'n de, ordunun sadece insan gücünü 
azaltıp yapılacak tasarrufla Millî Savunmanın 
yatırımlara geçmesi ve serbes kalacak insan 
gücünün yurt kalkınmasına direkt olacak katıl
ması tek çıkar yol olarak karsımızda dururken. 
h'Tİcn her bakımdan çok gfçlü ve kalkınma 
NATO müttefiklerimizde nüfuslarına ve yük 
le~ıdiklcri dış vecibelerine rağmen kara ordu
ları ve tümenleri birden azdır. Onlarda m di" 
savunmadan en büvük payı hava ve deniz kuv
vetleri ve SO^TVI da kara kuvvetleri alır veva hic 
olmazsa ir-e bölünmüştür. Bizde ise, büLçede kuv-
votV'o avrılan pavlar tamamen tersine olur 
h ' lâ 50 se""e önceki zihniyetin hâkim olduğu ur 
jnrverir. "Bu düşüncenin sonucu olarak da Mili* 
Savunma Bütçesinin % 90 ı sadece cari masraf
lara g"der, kalkınmış ve modern ordulara sahip 
devletler neden bu yolu seneler evvel terk et-
m'şler hiç düşündük mü? Acaba bu hususta biz 
onlardan daha mi bilgili ve ileriyiz? Elbette de
ğil. Fakat, biz hâlâ yeni kara birlikleri teşkiline 
devam ederek personel başına düşen senelik tah
sisatı daha da azaltmaya çalışıyoruz. Gerçek
lerle bağdaşmasına imkân olmıyan bu duruma 
bir son verilmelidir. .Batı Alman ordusunda bir 
kişiye düşen senelik tahsisat 85.993 lira, İngilte
re'de 71.664, Amerika'da 143.068, İtalya'da 36.421 
ve Türkiye'de ise 6.781 Tl. dır. 

Bu kadar az para ile idame edilen ordu da 
elbet sayısız noksanlarla imkânsızlıklar içinde 
olacaktır. Burada konuyla yakından ilgili oldu
ğu için şim^i yedek astsubaylıkla, askerlik süre

si üzerinde de bir nebez durmak isteriz. Yedek 
astsubaylık hususunda ileri sürülen tekliflerin 
Askerî Şûra tarafından mâkul gerçeklerle red-
redllmiş olmasını memnuniyetle karşılarız. Bu 
teklif aslında, bütçeye ilâve bir külfet getirecek 
Silâhlı Kuvvetler için bir baş ağrısı olacaktır. 

Askerlik süresine gelince; biz de mâkul ölçü
ler içinde askerlik süresinin indirilmesinin kar
şısında değiliz. Ancak, tahsil sürelerine göre, as
kerlik sürelerinin indirilmesinin karşısındayız. 
Bundan bir müddet önce deniz ve jandarmada 
daha uzun olan askerlik süresinin Anayasaya 
aykırı olduğu belirtilerek Millî Savunma Bakan
lığının getirdiği bir kanun teklifiyle 24 aya indi
rilmişti. 

Anayasamızın 60 ncı maddesi «yurt savun
masına katılma, her Türkün hakkı ve ödevidir» 
ve 12 nci maddesi ise, «hiçbir kimseye imtiyaz 
tanınamaz» elemektedir. Bu duruma göre; ken
di elinde olmayan sebeplerle, yani Devlet okul 
açamadığı ve fakir olduğu için okuyamıyan bir 
vatandaşı ceza olarak fazla askerlik yaptırmak 
Anayasamızın 12 nci maddesi ile bağdaşamaz. 
Ayrıca sadece okumayanlardan müteşekkil bir 
ordu değerinden çok şey kaybeder arkadaşla
rım. 

Sayın senatörler; Millî Savunmanın halen 
uygulamakta olduğu teşkilât kanunu malûm 
olduğu üzere Anayasanın 110 ncu maddesiyle 
çelişmekte olduğu için Anayasa Mahkemesi ta
rafından bâzı maddeleri iptal edilmiştir. Yeni 
Anayasamız ise, Genelkurmay Başkanını Başba
kana karşı sorumlu kılmıştır. Millî Savunma Ba
kanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet
ler komutanlarının görev yetki ve sorumluluk
larının ayrılmamış olması bugün uygulamada 
büyük sıkıntılara ve dolayısiyle aksaklıklara 
sebebolmaktadır. 

3 silâhlı kuvvetinde, uzun vadeli harekât, 
istihbarat lojistik ve diğer bâzı hususlarda plân
lama karargâhı olan Genelkurmay Başkanlığı 
bugün, bir Teşkilât Kanunu olmadığı için eğer 
Millî Savunma Bakanlığı ve kuvvet kumanda
larının yetki ve sorumlulukları içine giren işle
re kendisini kaptırmış bir karargâh gibi hareket 
ederse, o zaman Millî güvenliğimizi, değişen 
dünya şartları ve gelişen konseptler karşısında, 
uygulaması gerekli yüksek seviyedeki; plân ve 
direktiflerin tesbitine yeteri kadar yer ayırama-
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mış olur. Bu 'bakımdan Anayasamızın âmir hü
kümlerine göre; çok gecikmiş olan bu Teşkilât 
Kanununun biran önce Meclislere şevkini Sayın 
Bakandan rica ederiz. 

Saym senatörler; bilindiği üzere; 1949 da 
çıkarılan bir kanunla Millî Savunma Yüksek 
Kurulu teşkil edilmiştir. Bu kanunun ikinci 
maddesi; «Millî Savunma Yüksek Kurulu, Millî 
Savunma işlerini teklif ve tanzim etmekle mü
kellef olan Başbakanın Başkanlığı altında ve 
onun teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafından 
seçilecek bakanlarla, Millî Savunma Bakam ve 
Genelkurmay Başkanından teşekkül eder.» de
mek suretiyle kimlerden kurulacağını da açık
lıyordu. Bu kurul 11 senelik süre içinde, Millî 
savunma işlerimizi, değişen dünya şartları ve 
millî güvenliğimizin gerektirdiği yönde ele 
alamamış, «ordunun teçhiz, teşkil» ve eğitimini 
değişen harb doktrinlerine göre; ele alıp sonuç-
landıramamıştır. 27 Mayıs 1960 İhtilâli Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini büyük mahrumiyetler ve 
imkânsızlıklar içinde buldu. O zamanki; bütçe
den Millî Savunmaya ancak 1 milyar 150 milyon 
lira ayrılmış ve bunun tamamı da ödenmediği 
için Devlet Demiryollarına, Petrol Ofisine, ve 
Toprak Mahsulleri Ofisine Millî Savunma bü
yük çapta borçlanmıştı. Bu miktar o günkü, ih
tiyacı karşılamaktan çok uzak olduğu için, zor 
hayat şartları altında subay ve astsubayların 
maaşları çok düşük seviyede tutulmuş erlerin 
maaş ve yiyecekleri ise acınacak halde idi. Teç
hizat, araç, silâh ve stoklardan bahsetmeyi lü
zumsuz buluyoruz. 

Millî Savunma ve güvenliğimizle yakından 
ilgili olan ikili anlaşmalar üzerine de bu kurul 
eğilememiş sayıları 55 e varan anlaşmaların ne
ler olduğu ve bunların her biri ile yabancılara 
ne gibi imtiyazlar verildiği dahi, Dışişleri ve 
Millî Savunma hakanlıkları tarafından bilinme
mekteydi. En gizli askerî sırlarımız yabancılara 
verilirken bu kurul vazifesi olduğu halde müda
hale etmemiştir.. 

Sayın senatörler; bu acı tecrübelerden son
ra; yani Anayasamız yapılırken, bir Anayasa 
müessesesi olarak Millî Güvenlik Kurulunun 
teşkili zaruri görülmüştür. Yeni Anayasamızın 
111 nci maddesi, «Millî Güvenlik Kurulu, ka
nunun gösterdiği Bakanlar ile Genelkurmay Baş
kanı ve kuvvet temsilcilerinden kuruludur. 
Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı Baş

kanlık ederğ bulunmadığı zaman, bu görevi 
Başbakan yapar. Millî Güvenlik Kurulu millî 
güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve 
koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık et
mek üzere, gerekli temel görüşleri Bakanlar Ku
ruluna bildirir.» demektedir. Dikkat edilirse, bu 
kurul eskisinden her bakımdan farklıdır. Bir ke
re, adının Millî Savunmadan, Millî Güvenliğe 
değiştirilmesiyle kurulun görev kapsamını geniş
letmiştir. Millî Güvenliğimiz, Millî Savunmadan 
başka daha birçok hususları kapsar. 

Millî Güvenlik Kurulunun Başkanı Cumhur
başkanıdır. Eskisinde Başbakandı. Millî Savun
ma Yüksek Kurulunda asker üye olarak sade
ce Genelkurmay Başkanı vardı. Millî Güvenlik 
Kurulunda ise; Genelkurmay Başkanından 
başka üç kuvvet komutanı da üyedir. Daiha 
önemli olan husus bu kurul Mili; Güvenliğimizle, 
ilgili bütün konularda temel görüşlerini Ba
kanlar Kuruluna bildirmeye mecburdur. Bu
nu Anayasa emretmektedir. Petrol Boru hat
tının inşaasında çalışan işçilerin Mütaahhitle 
alacak ve verecek yüzünden çıkan grevi Millî 
Güvenliğimizle ilgilidir diye karar alarak dur
duran Millî Güvenlik Kurulu, Acaba, niçin çok 
daha önemli olan, Batman İskenderun boru hat
tının Askerî ve Stratejik öneminin Millî Güven
liğimizle yakın ilgisi ortada dururken, bu hat
tın yabancıların eline geçmesi için sarf edilen 
çabalara niçin bir set çekmez? Bu husustaki, 
temel görüşlerini ndçin açıklamaz? 

Tahminen bundan on sceıı önce; Emekli Or
general Saym Fahrettin Altay Harb Akademi
lerinde verdiği bir konferansta «İngilizler 
Irak'ta petrol olduğunu bildikleri için 1 nci 
Dünya Harhinde orayı elde etmek için büyük 
gayretler sarf ettiler, o tarihlerde biz, henüz 
petrolün önemini ve faydasını bilmiyorduk. 
Yoksa, orasını ekle tutmak için her çareye baş
vururduk» demişlerdi. Kanaatimizce, aradan 
uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen durumda 
pek fazla bir fark olmamıştır. Bugün hâlâ 
Millî Güvenlik ve kalkınmamız için çok önemli 
olan maden cevherlerimizin ve ürünlerimizin 
değerini anlamış değiliz. Millî Güvenliğimizle, 
iktisadi kalkınmamızı sanayileşmemizi bir türlü 
irtbiatlamdıramryoruz. Ve modern sömürgecili
ğin nasıl uygulandığını bilmiyoruz. Vereceği
miz iki örnek meseleyi bütün açıklığiyle orta
ya koyarak sorumluları uyarmaya yetecektir. 
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Sanırız NATO Devletleri; stratejik maddelerin 
Demir Perde gerisi memleketlere satılmasının 
yasaklanabileceğim kabul etmişlerdir. Buraya 
kadar çok normal; Fakat, biliyorsunuz ki, Tür
kiye'de Adana, İzmir bölgelerinde bol miktar
da pamuk üretilir. Her sene Pamuk istihsali
miz artmaktadır. Diğer taraftan Amerika'da 
!bol miktarda pamuk yetişir. Fakat, Dünya pa
zarları belirli ve sınırlıdır. Komünist ülkeler 
arasındaki parçalanmalar onların Batı ülkele
riyle ticaret yapmalarını da kolaylaştırmıştır. 
Ama, biliyorsunuz ki; Pamuktan barut da ya
pılır. Şu halde, pamuk bir stratejik maddedir 
ve Demir Perde gerisi memleketlere satılması 
yasak edilmeli veya müsaadeye tabi tutulmalı
dır. Güzel bir karar oradaki, Türk delegesi, 
Türkiyenin pamuk üretimini bu kararın balta-
lıyacağını ve pamuk müstahsilim zarara soka
cağını düşünemiyor ve imzayı basıyor. Sonra, 
ne oluyor, aynı ittifakın içinde başka bir dev
letin pamukları o pazarlara dolambaçlı yollar
dan sürülürken bizimkiler elde kalıyor ve pa
muk o sene para etmediği için, ertesi sene pa
muk üretimi de düşüyor. Zarar eden kim, kaza
nan kim? Biz bu tertipleri önceden sezerek ge
rekli tedbirleri alacak durumdamıyız ? 

Gelelim ikinci örneğe, 
Biliyorsunuz Türkiyede de zengin borasit 

maden ve yatakları vardır. Bu madenlerin dün
yada ve Türkiye'de tekelini kurmuş olan şir
ket Türkiyede borasit yoktur diye faaliyetini 
tatil etmiş ve Türkiyedeki yatakları kapatmış
tı. Daha sonra Türkiye'de Türklerin ve Eti-
bankm elindeki ocakların işletilerek dışarıya 
satıldığını görünce, bu firma Amerika nezdinde 
teşebbüse geçerek, Borasit madenini stratejik 
maddeler listesine aldırmaya muvaffak olarak 
Türkiyenin Avrupa Demir Perde gerisine bora
sit ihracını önlemeye muvaffak olmuştu. Di
ğer taraftan kendi ellerinde mevcut Güney 
Amerika'daki madenlerinden cevher çıkarıp 
rahatça satmaya devam etmişlerdi. Hikâye uzun 
fakat, ben onları atlayıp asıl bugün için önem
li olan noktaya geliyorum. Bugün borasit ma
deni suni gübrede zirai mücadelede, kimya sa
nayinde, boya, deterjan, izole seramik sana
yilerinde kullanılmakta olup dünya istihlâki 
her sene % 10 artmaktadır. Ayrıca, bu ma
denin bugün yalnız bizde bol miktarda bulunan 

kâlomanit cinsi, hiç tasfiye edilmeden doğru
dan doğruya cam elyaf (Fiber glass) sanayiin
de kullanılmaktadır. Biz cevheri dışarıya satı
yoruz fakat ne işe yaradığını araştırmak zah
metine girmiyoruz. Dahası var; Diyarbakır'da 
Amerikalıların ikili anlaşmalara göre kurduk
ları füze izleme radarları ve diğer hassas cihaz
larla ilk atılan spuniklerin bor elemanlı bir ya
kıt kullandıklarını spektroskop! ile meydana çı
karıyorlar, tabiî bundan bizim haberimiz yok. 
Hemen araştırmalara başlanıyor. Bugün artık, 
borun hidrojen ile olan birleşimimden gayet 
hafif fakat, kalori kıymeti çok yüksek olan bir 
katı yakıt verdiği anlaşılmıştır. Yalnız bunun 
elde edilmesi bugün pahalı oluyor. Ama bu as
kerî alanda kullanılması için bir mahzur teşkil 
etmez. Fakat, yarın bol ve ucuz olarak elde edil
meye başılanırsa bu yakıt ticari alanda geniş çap
ta kulanılacaktır. 

Bu gerçekler karşısında, şimdi yine eski şir
ket ortaya çıkıp, Yabancı Sermaye Kanunun
dan ve daha sonra da Maden Kanunundan fay
dalanarak hemelı faaliyete geçiyor ve bugün 
halkın elinde bulunan arama ve bulma ruhsat
larını ucuz fiyatlarla alıp 110 milyon ton değe
rindeki, cevheri ihtiva eden sahalar, kapatmak 
üzere modern dairesine başvuruyorlar. Senede 3 
bin ton satamazsınız ve Türkiye'de Borasit yok
tur deyip, sonra da bizim satışımızı önlemek için 
bu madeni stratejik maddeler listesine aldıran bir 
yabancı şirket şimdi tekrar Türkiye'ye gelip 110 
milyon ton Bor maden cevherini ihtiva eden ya
takları ele geçirmek için teşebbüse geçiyorlar, im
tiyazları hele bir de geçirsinler, gerisi çok kolay, 
çünkü, sefirlerin ve Konsorsiyomun baskıları baş
lar, bunlar bize para vermek ve yardım için pa
zarlık konusu olarak öne sürülür. Konsorsivoma 
giden Maliye Bakanı da, her şeyden habersiz, bir
kaç milyon dolar karşılığı bu imtiyazların veril
mesine alet olur. Bugün Konsorsiyomda, müşa
vir olarak çalışan Mister Wilkinsan bu Borasit 
Şirketinin hissedarlarındandır. Yine Konsorsi
yumda müşavir olarak bulunan Mösyö Zambiehl 
Etibankm Ferre - Krom ortağı Pechiney Firma
sının memurudur. Peki onlar kendi çıkarlarını 
böyle korurlarken, biz ne yapıyoruz. Başımıza ge
leceklerden habersiz olarak memleketin zengin 
kaynaklarını biribiri ardından elden çıkarmaya 
devam ediyoruz. Başbakan Sayın Süleyman De-
mirel, «Bu memleketin bir çakıl taşma dahi ya-
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bancılara verilmesine taraftar olmadığını söylü
yor. Ama satış da bir taraf tan devam ediyor. Bu 
bakımdan Mdlî GüvenLk Kurulu üyelerini ikaz 
ediyoruz. Millî güvenliğimiz ve kalkınmamızla 
çok yakından ilgili olan bu konularda temel gö
rüşlerimizi bildirmeye sizi Anayasanın 111 ne 
maddesi mecbur ediyor. Bundan kurtulmaya im
kân yoktur. Cumhurbaşkanı yeni Anayasamızda 
sorumsuz değildir. En azından Mdlî Güvenlik 
Kurulu Başkanı olarak büyük sorumluluk ve gö
revleri vardır. Bu görevlerin titizlikle yapılma
sını istemek bizim de en tabiî hakkımızdır. 

Sayın senatörler, şimdi arattırma ve geliştir
me konusuna geçiyorum. Bütün dünya millet
leri, askerî, ticari, sınai, eğ-tim v. s. alanlardak. 
bütün faaliyetlerini geniş araştırma ve geliştirme 
enstitü, lâboratuvar, deneme sahaları ile ilmî ve 
teknik yönden destekliyerek geliştirirler. En sen 
buluşlar ve yenilikler evvelâ Silâhlı Kuvvetlere 
uygulanır. Daha sonra da ticari alanlara teşmil 
edilerek yurt kalkınması için milletin hizmeLne 
verdir. İleri milletlerin savunma bütçelerinde 
araştırma ve geliştirme için büyük paralar ayrı 
lir. Bizde de, Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
böyle bir kuruluş vardır. ARGE, denilen bu ku
ruluş ne ile meşgul olur ve kendisine tahsis edi
len parayı nasıl harcar, şimdiye kadar, bütçe ra
porlarında bunları açıklıyan bir kayda rastlama
dım. Büyük Atatürk, «İlmin ve fennin yaşadığı
mız her dakika safhalarının tekâmüllerini idrak 
etmek ve terakkiyatını zamanında takibeylemek 
şarttır.» demişlerdir. Komşularımız, Mısır, İsrail, 
Yunanistan, Yugoslavya askerî araştırma ve ge
liştirmeye verd-ği önem sayesinde, bilhassa, İsra
il ve Mısır güdümlü roketler, jet motorları ve 
atom silâhları alanlarında geniş araştırmalar yap
makta ve kıymetli uzmanlar yetiştirerek başarı
lar sağlamaktadırlar. Yugoslavya da bu konuda 
bir hayli ileri gitmişlerdir. Yunanlıların da, Gi
rit'te NATO atış üssü olarak inşa edilen alanda 
roket denemeleri yaptıklarım biliyoruz. Bizim bu 
teşkilâtımızın millî güvenliğimiz ve askerî ihti
yaçlarımız bakımından gereği gibi çalıştığını gös 
teren bir faaliyetini maalesef müşahede etmedik. 
Sadece detarjan konusunda bir başarılarını öğ
renmiş bulunuyoruz. Elde, yine askeriyeye alt 
kurulmuş bir rüzgâr tüneli vardır. Bugün as 
kerî araştırma ve geliştirme bakımından büyük 
bir değer taşıyan bu tünel maalesef bizde olduğu 
için senelerden beri işlemez, kurulduğu yerde 

unutulmuştur. Halbuki, yeni geliştirilen mermi
lerin, roketlerin, motorların ve uçakların havada 
nasıl bir tesire mâruz kalacaklarını öğrenmek 
için bu bulunmaz bir nimettir. Küçük modeller 
yapılacak ve mühendisler onları evvelâ rüzgâr 
tünelinde deneyecekler. Hataları düzeltilecek, 
eksikleri tamamlanacak ve sonra asıl modelleri 
yapılacak. Bugün roketler artık çocuk oyuncağı 
haline geldi. Bizim kendi yapımız bir roket atıl
mış mıdır? Mısır'ın 900 Km. deki hedeflere ula
şan güdümlü roketleri var. Kendi yapıları atom 
silâhları konusunda ne gibi bir araştırma yapılı
yor? Böyle bir çalışma bizim için lüzumsuz mu 
bulunuyor acaba? Bugün Amerikalılar Vietnam'
da zehirli gaz bombaları kullanıyorlar halbuki, 
zehirli gaz kulanılması yasaklanmış, o halde ya
sağa rağmen niçin kullanılıyor, çünkü karşı ta
raf da aynı silâhı kullanacak ne güc ve ne de si
lâh var. Atom silâhları da aynı şekilde kullanı
lacaktır. Eğer, bizim kendisine aynı silâhla der
hal mukabele edeceğimizi bilirse, düşman o silâ
hı kullanmakta tereddüt eder, hattâ vazgeçer. 
Bu gerçekler karşısında, silâhlı kuvvetlerin, mev
cudu azaltılarak yapılacak tasarruflarla baro sa
nayii yatırımlarına bir taraftan gidilirken, öbür 
taraftan araştırma ve geliştirmeye de yeteri ka
dar para ayrılmalı ve ARGE teşkilâtı yeni baş
tan kurulmalı ve asıl vazlfes ni başarabilmesi 
için de, ehliyetli asker ve sivil elemanlarla takvi
ye edilmelidir. Dış memleketlerde çalışan Türk 
uzman ve ilim adamları Türkiye'ye getirilmeli 
ve bunlardan hem üniversitelerimizde, hem de 
araştırma ve geliştirmede faydalamlmalıdır. Bi
lim ve teknik silâhlı kuvvetlerimizi aydınlattığı 
nlsbette, millî güvenliğimiz her gün biraz daha 
artacak ve yine millî kalkınmamız süratlenecek
tir. Bilim ve teknikten mahrum gelişmeleri taki-
bedemiyen ordular ne kadar büyük olurlarsa ol
sunlar, imtihan gününde hezimet onları bckliyen 
mukaddes sonuçtur. Tarih bunun örnekleriyle 
doludur. 

Sayın senatörler, sözlerimin sonuna gelmiş 
bulunuyorum. Bu uzun konuşmamda beni sa
bırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 
Millî Savunmanın ve Silâhlı Kuvvetlerimizin 
içinde bulundukları güçlükleri düşündüğümüz 
muhtemel çörüm yollarını grupum adına dile 
getirmeye çalıştım. Eski bir mensubu olmakla 
şeref duyduğum Silâhlı Kuvvetlerimizi ve Ba-
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kanlık mensuplarını Millî Birlik Grupu adına 
sevgi ve saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Te
kin. 

A. P. GRUPU ADINA AKİF TEKÎN (An
talya) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın 
üyeleri, muhterem Millî Savunma Bakanlığı er
kânı, 

Huzurlarınıza A. P. Grupu adına Millî Sa
vunma Bakanlığı 1967 malî yılı Bütçe tasarısı 
hakkında görüş ve temennilerimizi arz etmek 
üzere çıkmış bulunuyoruz. 

Sayın senatörler, hepimizin bildiği gibi T. B. 
M. M. sine karşı Millî Savunma politikasından 
Anayasamızın 110 ncu maddesine göre Bakan
lar Kurulu sorumlu bulunmakta. Millî Güvenlik 
Kurulu gerekli temel görüşlerini bildirmek su
retiyle Bakanlar Kuruluna yardımcı olmakta
dır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vazifesi Türk yur
dunu ve Türkiye Cumhuriyetini içte ve dışta 
korumak ve kollamaktır. 

«Silâhlı Kuvvetlerimizin kuruluş yapmak ve 
kadro tesbit etmek muvaffakiyetin ilk âmilidir» 
temel prensibine uygun olarak, yurdumuzun 
stratejik, jeopolitik durumlarına göre, personel 
malî, sınai siyasi kültürel, moral ve sosyal güç
lerimizin toplamı olan harb gücümüze göre ku
rulduğunu evvelâ belirtmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri görovini yerine geti

rebilmek için muhtacolduğu yıllık parayı millî 
bütçeden ve dış askerî yardımlardan temin et
mektedir. Millî Bütçemizden orduya ayrılan 
ödenek her yıl artırıldığı halde halen istenilen 
standartlara ulaşamadığı görülmektedir. 

Devlet Bütçesi % 65 - 85 oranında geliştiği 
halde Millî Savunma Bütçesindeki gelişme 
% 51 - 58 oranında olabilmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz yıllık imkânlarının 
% 64 ünü Millî Bütçemizden, % 36 sim da dış 
yardımlardan sağlamaktadırlar. 

Dış yardımlar Amerika ve Almanya'dan 
sağlanabilmekte son zamanlarda Kanada ve 
italya'dan da yardım alınması kararlaştırılmış 
bulunmaktadır. Bunların devamlı, istikrarlı ve 
zamanında yapılması gerekmektedir. 

Bunlardan başka NATO'nun temel yapı için 
yaptığı yatırımlar, şimdiye kadar yurdumuzda, 

3 milyar 492 milyon lirayı bulmaktadır. Bunlar 
hava. meydanları, muhabere tesisleri, akar yakıt 
ikmali için boru hatları, deniz üstleri tesisleri, 
ilk ihbar radar tesisleri gibi yapılan inşa ve te
sislerdir. 

Millî politikamız icabı ve yüklendiğimiz 
milletlerarası vecibeler dolayısiyle Silâhlı Kuv
vetler kendine düşecek vazifeleri yapabilmesi 
için belli standartlara ulaşması lâzımdır. 

Bugünkü faktörlere göre Silâhlı Kuvvetlerin 
NATO standartlarına ulaşabilmesi için 37 mil
yar liraya ihtiyacı vardır. 

Genelkurmay Başkanlığının tes'bit ettiği, ka
bul edilebilir asgari standartlar seviyesine ula
şabilmesi için 3 yıllık dönem içerisinde her yıl 
için 9 milyar liraya ihtiyaç göstermektedir. 

Halen Silâhlı Kuvvetlerimiz bu standartların 
çok altında bulunmaktadır. Bu konuda bir fikir 
vermek üzere şu rakamları kıyaslamak kâfidir. 

Millî Savunma Bütçesinden bir askerî şahıs 
başına düşen miktar 6,781 liradır. Bu miktar 
A. B. D. de 143 068, Batı Almanya 85 993, Yu
nanistan'da 10 454 liradır. 

Bunun sebebi şüphesiz, bir yandan millî ge
lirimiz, diğer yandan bulundurulan Silâhlı Kuv
vetler mevcudu arasındaki nisbettir. Bu 2 önemli 
faktörün arasındaki dengeyi sağlamak lâzım-
gelmektedir. 

Bugünkü siyasi durum karşısında Silâhlı 
Kuvvetlerimizin mevcudunda bir azaltma düşü-
nülmiyeceğinden ancak millî gelirimizin artırıl
ması çarelerinin aranması lâzımgelmektedir. 

Sayın senatörler, Millî Savunma Bakanlığı
nın 1967 malî yılı Bütçe teklifi 3 milyar 926 mil
yon 187 bin yedi liradır. 1966 yılı başlangıç büt
çesine nazaran 548 milyon 265 bin lira fazladır. 
Yani % 16,23 bir artış nisbeti mevcuttur. Cari 
harcamalarda % 18,38, yatırım harcamalarında 
% 5,44 artış, transfer harcamalarında ise % 13,56 
nisbetinde bir düşüş vardır. 

Bütçenin artmasında, Amerikan askerî yar
dımının millî sanayimizin gelişmesine göre deği
şiklikler yapması, memleketimizde yapılması 
mümkün olan ikmal maddelerinin yardım liste
sinden çıkarılması ve bâzı ikmal maddelerinin 
memlekette tamamlatılması, silâh altına alına
cak er kaynağında artış, fiyat yükselmeleri, ye
ni gider kanunlarının yürürlüğe girmesi, yeni
den kurulması öngörülen birlikler, harb sanayi-
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inin geliştirilmesi için yapılacak harcamalar, iş
letme ve bakım masraflarının artması rol oyna
mış bulunmaktadır. 

1966 malî yılı içinde karşılanması istenen 
495 milyon liranın henüz alınamaması karşısın-
>da, muhrip alımına teşebbüs .'edilememiş ve yiye
cek, giyim, kuşam, savaş gereçleri ikmâli de kri
tik bir duruma girmiş olmakta, bu balkımdan 
mezkûr ödenek 1967 malî yılı bütçesine dâhil 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu duruma göre; 1967 yılında haikiki antış 
52 milyon lira elup % 1.36 nisbetinde artış hu
sule gelmiş olmaktadır. 

'Sayın senatörler, yukarıda bahsettiğimiz va
zife, kuruluş ve bütçeye sahip modern ve kuv
vetli Türk ordusunun, Hükümetimizin aktif ve 
itibarlı bir dış politika gütmesinin mesnedini 
teşkil ettiği kanaatindeyiz. Ancak dıştan gelen 
tecavüzlere karşı yurdumuzun savunulması ve 
komşularımızla vukubulacak ihtilâfların halle
dilebilmesi için Silâhlı Kuvve ti enimizin heım klâ
sik ve hem de nükleer silâhlarla teçhiz edilmiş 
olması lâzım gelmektedir. 

Bugün komşularla olan ihtilâfların halli 
için yapılan harblerde klâsik silâhların kulla
nıldığını bilmekteyiz. Buna göre ordumuzu 
klâsik silâhlarla iyi bir şekilde teçhiz ettiğimiz
den üstün silâhlı kuvvetlerimizin bulunması, 
Kıbrıs meselesinin hallinde daha aktif ve olum
lu bir politika yürütmemizi temin etmiş bulun
maktadır. 

Dünyada mevcudolan iki siyasi bloık arasın
da çıkacak harb, ve ideolojisini zorla kabul et
tirmek ve sıcak denizlere çılkmak gayesini -ta
hakkuk ettirmek istiyenlerin (açacağı harbler, 
nükleer silâhlarla ve stratejik baskın şeklinde 
olacaktır. Bu durum muvacehesinde yurdumu
zu savunmak zorunda kalırsak ileri stratejik 
esaslarına göre nükleer silâhlarla sınırlarımızın 
ötesinde hasmı karşılamak zoırunluğumdayız. 

Bu suretle stratejik ehemmiyetini kaybetmi-
y>eıı boğazları uzaktan korumuş, Trakya - Ana
dolu bütünlüğünü muhafaza etmiş olacağız. İş
te bahsettiğimiz bu askerî zaruretleri yerine ge
tirmek için bu güçlere sahip NATO'ya dahil, bu
lunmaktayız. Böyle müşterek savunma sistemi 
içinde dış emniyetimizin daha çok sağlandığı 
aşikâr bulunmaktadır. 

Müşterek savunma sayesinde tehlikeleri sı
nırımıza ıgeidiği zaman önlemek yerine uzak ül

kelerde iken yak etmek imkânım kazanmış olu
yoruz. 

Bugünkü silâh gelişmeleri ve silâhlanma ya
rışları karşısında bir milletin tek başına yurdu
nu savunma imkânları müşterek savunma sis
temleri karşısında daha zayıf kalmaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz hususlarda NATG'-
dan .alınacak yardımlarla ordumuzun hareket 
kabiliyetinin daha çek artırılması, nükleer ve 
klâsik silâh ateş güçlerinin çoğaltılması zarure
ti açıkça görülmektedir. 

Silâhlı kuvvetlerimizin yapısı, millî geliri
miz, personel «mevcudumuz silâh, araç, gereç ve 
tesislerimiz ile bunların uygun ve modern bir 
teşkilât içinde birleştirilmesi suretiyle husule 
gelir. 

Kuvvetli bir ordu için millî getrimizin mü
kemmel olması lüzumu açıktır. Bunun da an
cak kalkınmamızla sağlanacağına ikaanüz. Bu
nun içindir ki, Hükümetimizin bu vadideki 
gayretlerini millî savunmamız içinde olumlu 
bulmaktayız. * 

Orduda personel mevcudunda yani silâh al-> 
tında bulunan er miktarında, bütçe mülâhaza
sı ile azaltılma yapılması düşüne esâmide deği
liz, çünkü stratejik bir baskımla yapılacak şim
diki harblere karşı ordumuz tam mevcutla ve 
millî hazırlık durumunda bulunmalıdır. Bugün
kü silâhlar muvacehesinde seferberlik ilân ede
rek aisıker toplamak suretiyle harbe iştirak et
meye imkân göremiyoruz. 

Bugün millî seferberlik yerine millî hazır
lık durumunda bulunmak prensibi tatfbik edil
mektedir. 

Harbte nükleer silâhların bir anda verdirdi
ği zayiat en az tabur seviyesini bulmaktadır. 
Yak olan (birlik) yerine derhal eğitimli yeni 
bir birlik vermek suretiyle muharebe zayiatı 
karşılanabilecektir. Zayiatların tek er verilmek 
suretiyle karşılanması mümkün görülmemekte
dir. 

Harb silâh, araç ve gereçlerinin millî kay
naklarımızdan temin etmeyi bütün varlığımız
la arzu etmekteyiz. Bu hedefimizdir. 

Lojistikte 5 sınıf ikmâl maddesinin teminim
de cephedeki her er için yurt içinde 10 kişimin 
çalışması lâzımgeldiği bilinen bir husustur. 

Sayın senatörler; 
Harb sanayiinin kurulması, millî gelirimizin 

artması ve (Sanayileşmemizle mümkündür. Harb 
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'sanayiini kurmakta ağır sanayie dayau-
ımaktadır. Aksi faalde memleketimizde bu sana
yii yaşatmaya imkân yoktur. 

Bugün umumiyetle hafif silâh ve cephane 
gibi malzıemeyi imal edebilmekte ve daha bü
yük çapta tamir ve yenileme yapabilmekteyiz. 
Ordumuz içim modern harb silâh ve araçlarım, 
NATO'dan yardım olarak almaktayız. Hüküme
tlin sanayileşme -gayretleri yanından buna mu
vazi olarak harb sanayiinde kurmasını en ye
dinde bir karar saymaktayız. Bunun için de 
harb sanayiine 543 milyon lira sarfının lâzını-
geldiğini bu sene için 117 milyon lira sarf edi
leceğini ve Makina Kimya Kurumunun genişle
tileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

Daha önce tersanelerimizde tanker, karakol 
ve çıkarma gemilerini yapan Deniz Kuvvetleri
miz bu defa millî ve büyük bir adım atarak 
muhrip inşa etmeye karar vermiş bulunmakta
dır. Buna göre muhrip almak için konulan cari 
faarcamalardaki 50 milyon liranın yatırımlar 
bölümüne aktarılarak bu bölümdeki para ile 
birlikte Gölcük tersanesinde muhriplerimizi in
şa etmeye başlanacaktır. 

Bu suretle millî sanayMnıizıle, millî ordumu
zun kuruluşuna doğru gittiğimizi umumi efkâ
ra bildirirken Hükümetimdzıi ve Silâhlı Kuvvet
lerimizi telbrik 'etmeyi bir vazife bilmıekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuz ve milletimiz dış menşeli menfi 

propaganda huzmesi altında bulunmaktadır. Or
dumuz millet önünde küçük düşürücü ve Hü
kümeti ordu önünde küçültmek gayretlerini gü
den «fısıltı» gazetesi denilen bu propagandanın 
zararsız hale getirilmesi lüzumuna işaret etmek 
isteriz. 

Millî Savunma Bakanlığı, savunmamızın 
esasi arını, büyük masraflarla beslediğimiz or
dumuzun hangi dış (tehlikelere karşı vazife yap
maya hazırlandığını, niçin NATO d a olduğumu
zu sakıncalı olmıyacâk şekilde konferanslarla 
Türk Milletine ve gençliğine anlatmaıhdır. 

Stratejik ve taktik durumlara göre konuşları 
yapılan birliklerin iskân ve sıhhi bakımdan mü
kemmel yapılmış pavyonlara yerleştirilmesi önem
li bir konudur. Doğu ve Batı Anadoluda teşkil 
edilen garnizonlarda bunlara çok dikkat edilme
sini bilhassa arzu etmekteyiz. 

Silâhlı Kuvvetlerin sosyal durumlarını iyi 
seviyede bulundurmak maıksadiyle lojmanlar 
inşasına devam 'edildiğini şimdiye kadar ihti
yacın % 16 sini karşılanabildiğini 9489 aded 
lojmanın temin edildiğini, her yıl 54 milyon li
ra sarfı ile lojman inşasının planlandığını iyi 
karşıladığımızı söylemek isteriz. Orduevi, gazi
no ve kampların silâhlı kuvvetlerin seviyeleri 
ölçüsünde tutulmasını moral bakımından lüzum
lu görmekteyiz. 

Eğitim bakımından bilhassa atış sahaları te
min edilmesini ve bu arada Zir Poligonunun ka
ra ve hava trafiğini aksatmakta 'olduğundan 
başka bir yerde kurulmasının ele alınması lüzu
muna işaret ederiz. 

Millî Savunma Bakanlığı genel olarak tüketi
ci bir bakanlık sayılmaktadır. Halbuki toplum 
kalkınmasına büyük çapta iştirak etmektedir. 

Silahlı Kuvvetlerimiz Millî Güvenlik Kurulu 
kararı ile yurt savunma görevini aksatmadan, 
askerî sosyal faliyetler programı ile kalkınma 
çabasına katılmaktadır. Askere alınan erlerden 
okuma - yazma bilmiyenler için 4 ay süreli 16 
okuma - yazma okulu açılarak şimdiye kadar 310 
binden fazla ere okuma - yazma öğretilmiş bu
lunmaktadır. Temel, bilgilerle teçhiz edilen er
ler, askerlik süresince de uğraşılarak okunla 
yazmaları geliştirilmekte; geri zekâlılar hariç 
okuma - yazma öğrenmeden terhis edilen er 
kalmamış bulunmaktadır. 

Çeşitli kurslardan geçirilen 'erler toplum 
kalkınmasını destektiyeeek nitelikte sanatkâr 
olarak yetiştirilmektedir. Bir yılda yetiştirilen 
sanatkâr er sayısı 72 bin kişiyi bulmaktadır. 
Bunlar arasında araç şoförleri, operatörleri, ıma-
kinist, tornacı, tamirci, sıhhiye teknisyeni, tel
sizci, telsiz tamircisi, daktilo -gibi branşları 
bulunmaktadır. Ayrıca tarım, meyvecilik, besi 
hayvancılığı, avcılık ve tavukçuluk gibi konu
larda her yıl 14 bin kişi eğitimden geçirilmek
tedir. 

Silâhlı Kuvvetler kendine bağlı 45 hastane, 
Prevantoryum ve Sanatoryumları ile askerî 
personel ve sivil halkın tedavisinde hizmet gör
mektedir. Bir yılda 10 bin sivil hasta yatınla-
raik tedavi edilmiş, 50 bin sivil hasta da ayakta 
tedavi görmüştür. Bilhassa sari hastalıklarda 
Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılmaktadır. 

İnşası çok uzun süren Askerî Tıp Akademisi 
hastanesi binasının tamamlanarak hastaneye 
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biran evvel yerleşmenin temin edilmesini arzu 
etmekteyiz. 

Sayın senatörler, çalışmalariyle çok başarılı 
vazifeler yapan Harita Genel Müdürlüğümüz 
savunma için lüzumlu stratejik ve taktik hari
taları tamamlamakta bir taraftan da yurdumu
zun iktisaden kalkmmasiyle ilgili bütün sektör
lerin ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Ulaştır
ma, enerji üretimi, sulama, ormancılık, tapula
ma, iskân ve madencilik toprak reformu, gece
kondu sabalarının İslahı için gerekli hani ta, 
plân ve hava fotoğrafları temin etmekle yurt 
kalkınmasına ve ekonomisine yardım etmekte
dir. 

205 sayılı Kanunla kurulan M. S. Bakanlı
ğına bağlı Ordu Yardımlaşma Kurumu, subay, 
asker, memur ve astsubaylardan kesilen aidat
la ve işletme gelirlerinden husule gelen serma
ye ile teşekkül etmiş bulunmaktadır. 

Kurum üyelerine emeklilik, maluliyet, ölüm 
yardımları, sosyal dayanışma hizmetleri yap
makla vazifelendirilmiştir. Bu kurum, memle
ket kalkınmasını öngören plânlara yatırım yap
makla iktisaden gelişmemize hizmet etmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz bidayette garnizonla
rı civarında başladıkları ağaçlandırma faaliyet
lerini bütün vatan sathına yaymaya başlamış, 
bugün 46 ilimizde ağaç dikme faaliyeti göstere
rek 17 milyona yakın ağaç dikmiş bulunmakta, 
bunların devamlı olarak bakımlarını sağlamak
tadır. Bu ağaçlandırmaların ilmî tetkikler so
nucu yapılması ve Ziraat Bakanlığı mütahas-
sısları ile işbirliğinin teminini başarının devamı 
için zaruri görmekteyiz. 

Ordumuz «kardeş köy» projeleri ile toplum 
kalkınmasına fiilen katılmış bulunmaktadır. 
1966 yılında 56S köy, kardeş köy olarak seçil
miş, 107 köye okul yaptırılmış ve tamir etti
rilmiş, ayrıca yakacak, yol, yapım, onarım, su, 
elektrik, giyecek, yiyeeek, kırtasiye temin edil
miştir. 

Tersanelerimizin barış zamanı kapasite gü
cünü değerlendirmek için döner sermaye siste
mi kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu yıl içinde 
Karabük Demir - Çelik İşletmesine, Denizcilik 
Bankasına muhtelif gemi, belediyeler, Karayol
larına ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ve öze 1 
teşebbüslere çeşitli hizmetler yapmış bulunmak
tadır. 24 saat durmadan insan ve makina gücü 

ile çalışmaya müsait bu tersanede işçi sıkıntı
sının giderilmesi ile tam randımanlı çalıştırıl
ması temin edilmelidir. 

Tersanelerin stratejik baskın harblerine 
karşı hazır olabilmesi bakımından sivil sektör
le birleştirilmesi fikrini doğru bulmamaktayız. 

NATO tarafından askerî maksatlar için ya
pılan tesislerden sivil maksatlarla kullanılması 
plânlanmış bulunmakta bu arada Telekomini-
kasyon şebekesi PTT tarafından işletilmekte 
deniz üsleri tesislerinden, iskele ve dalga kıran
lardan istifade edilmektedir. Akar yakıt boru 
hatlarından da aynı şekilde istifade ettirilmesi 
asğlanmalıdır. 

Bu tesisler senede 200 milyon liralık döviz 
sağlamakta, yeni işyerleri açmakta, teknik per
sonel yetiştirmeyi sağlamakta, memleketimizde 
istihsal edilen malzeme ve madenlere sarf yeri 
olmaktadır. 

Yukarıda izah edogeldiğimiz sosyal hizmet
ler yapılırken disiplinin temel ve muharebe eği
timlerinin aksatılmıyarak savunma gücünün 
muhafaza edilmesini bilhassa belirtmek isteriz. 

Şimdiye kadar ki mâruzâtımızla Silâhlı Kuv
vetlerimizin vazife ve çalışmalarından bahset
miş bulunduk. Bu çalışmalarına yardımcı ola
cak ve teklif edilen bâzı kanunların çıkmasını, 
kararların alınmasını da lüzumlu görmekteyiz. 

Meclis gündaminde bulunan Silâhlı Kuvvet
ler personelinin maddi ve mânevi durumlarını 
düzenliyen ve emir kumanda mahrutunu temin 
eden Askerî Personel Kanun tasarısının biran 
evvel çıkmasının lüzumuna işaret etmek iste
riz. 

Hali ha.zırla kullanılan ve Mahmut Şevket 
Paşa zamanında yapılan Yom ve T ayin at Ka
nunu ile ordumuz beslenmektedir. Millî Savun
ma Komisyonunda bulunan günün şartlarına 
uygun İaşe Kanunu çıkarıldığı takdirde hem 
ordunun gıda durumu kalitcleşecok ve hem de 
daha ucuza mal olmak suretiyle bütçede tasar
rufu sağlıyacaktır. 

Bunlardan başka Türkiye Büyük Millet 
Mclisine intikal ettirilen Sıkı Yönetim Kanu
nu, Harb Okulları ve Akademileri kanunları, 
Millî Müdafaa Mükellefiyeti, Ordu ve Jamdar-
ma3ra mensup subay ve erlerinin binek hayvanı 
hakkı olanların kendi malı bineklerinin karşı
lıklarının ödenmesi hakkındaki, kanun tasanla-
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rınm ehemmiyetlerine binaen büyük Meclisten 
çıkarılmaları lüzumuna işaret etmek isteniz. 

Millî Savunma Bakanlığı biran evvel Genel
kurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlı
ğının kuruluş, görev ve yetkileri hakkındaki 
2 kanun tasarısını hazırlıyarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sevk etmeli. Böylece Silâhlı 
Kuvvetlerimizin sevk ve idaresiyle ve Hükü
metle, Devlete ulan hukukî münasebetleri dü
zenlenmelidir. 

Meriyette bulunan Muhasebei Umumiye Ka
nunu ile, Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu 
Millî Savunma hizmetlerimizin istediği sürati 
gizliliği ve emniyeti s a ğlıy anlamaktadır. Hükü
metçe askerî ihtiyaçlara cevap verecek hale ge
tirilecek teklifler hazırlanmalıdır. 

Orduda tatbik edilen eğitim ve öğretim 
programları, erlerin lise, orta, ilkokul tahsille
rine bakılmaksızın tatbik edilmektedir. 

Tatbik edilen bu programlar bir lise mezu
nu ile hiç tahsilsiz genç tarafından kavranılma
sı ve öğrenilmesi aynı zamanda olmıyacağı aşi
kârdır. Orta tahsilli genç, hiç tahsili olmıyan 
erden daha çabuk öğrenecektir. Yani orta tah
silli er, tahsil görmiyen eri öğreninceye kadar 
bekliyecek, vakit kaybedecektir. Bu kaybedi
len zamanın istihsalde kullanılması en uygun 
hal çaresi olacağı kanaatindeyiz. Bütçenin Si
lâhlı Kuvvetlerimizde mevcut geleneksel bir ta
sarruf anlayışı içinde hazırlanmış olduğunu be
lirtmek isteriz. Ordumuz personelinin şahsi fe
ragatleri, fiilen çalışmaları ve yaratıcı kabili
yetleri ile bir yıl içinde tahakkuk ettirecekleri 
hizmet yekûnunun bu bütçenin fevkinde ger
çekleşeceğini tebarüz ettirmeyi bir vazife bili
riz. 

Sayın senatörler; 
Sözlerime burada nihayet verirken 1967 

malî yılı, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
Tünk Milletine ve Kahraman Silâhlı Kuvvetle
rimize hayırlı ve başarılı olmasını Adalet Par
tisi Grupu adına candan temenni eder, hürmet 
ve saygılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tekin Arıburun. 
TEKİN AEIBURUN (İJtanbul) — Say:n 

Balkanım, muhterem millî savunma erkânı, sa
yın a.'lolajlarım, Millî Savunma Bütçesi (Ka
ra. Hava Deniz) ordularından mütevekkil Tü:k 
Silâhlı Kuvvetlerinim Bütçesi demektir. 

Yani Türkiye Cmmhuriyeji Devletimin sa
vunması vazifesini tam olanak veya başarı ile 
yerine getirmek kaygUGİyle Kara Hava De
niz ordularının gereken personel silâh teçhizat 
ve vasıtalar... ilâh... gibi ihtiyaçlarının tatmin
kâr olarak tedarik ve temin edilmesi için tah
sis edilmiş malî imkânlar demektir. 

Bütçedeki miktarların kuvvet kumandanlık
la rina olan ayırımı göatei'imoıncüteülr. Bunun se
beplerini anlamak mümkündür ve esas itibariy
le 'doğrudur. 

Fakat, Türkiye'nin millî müdafaa gibi fev
kalâde önemli bir konuda, Anayasamız ahkâ
mı mucibince de anasorumluluğu taşıyan Tür
kiye Büyük Milot Meclisinin, dolayısiyle üye
lerinin anakontrol görevlerinden birini ihmal 
ediyor intibaını dahi uyandıracak bir tutuma 
girmelerine de cevaz verilemez. 

İşte bu mülâhazaya istinaden, sayın sena
törlerin şu hususlarda dikkatlerini çekmek za
ruret ve mecburiyetini hisseİnekteyim. 

a) Yaladığımız bu modern silâh ve vasıta
lar devrinde, Hava Kuvvetlerinim yeni harbler-
Jeki önemine ve gördüğü hizmetlerim tam kifa
yetle bizim ordumuzda da tatbik ve temin edi
lebilmesi için; 

b) Üç tarafı denizle çevrili bir Türkiye'
nin, Türkiye askerî ve siyasi mülâhazalara göre 
malik olması meeburi olan donanma kuvvetle
rimizin temin ve tedarik edilebilmesi için; 

c) Gerok komşularımızda, gerek diğer bi
zimle ilgili hükümetlerdeki silâhlı kuvvetlerin 
bütçe nasbetlerini tetkik ve mukayesesinin bü
yük faydalar sağlıyacağı için; 

Bizim bü'tçomizki Millî Savunma bölümü-
münün de S.lâhlı Kuvvetler arasındaki tevzii 
ve taksimini ehliyetle kontrol ve tetkik etmek 
mecburiyetinde olduğumuzu baıtır'latmak isterim. 

Bizim bütçemizde yıllardan beri devam ede-
gelen bu ayırım niısbetleri fevkalâde düşük ve 
dengesizdir ve bu durum Silâhlı Kuvvetlerimi
zin istikbali ve millî müdafaamız için zarar ge
tirebilecek bir durum yaratmaktadır. 

Bunun asıl sebebi, para azlığı değil, tevzii 
ve taksimi için gerekli kıymetiendirımedeki yan
lış tutam ve Türkiye Silâhlı Kuvvetlerinde es
kiden beri mevcudolam (asıl ordu kara ordusu
dur) zihniyeti ve bu yolda yetişmiş erkânımın 
da daima hâkim durumda kalmış olmasından
dır. 
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Bu noktada bir nebze durarak müsaade 
•ederseniz C. H. P. sözcüsü sayın eski ve kıy
metli bir Kurmay Subay olan Cemal Yıldırım 
arkadaşımızın beyanlarından bir noktasına atıf 
yapmak mecburiyetini ve lüzumunu hissetmek
teyim. 

Sayın sözcü: Hava Kuvvetlerinde lüzumun
dan fazla assubay olduğunu ve bunların bir 
kısmını alaztırsak bütçede faydalı bir iktisat 
yapmış olunacağını ileri sürdüler. 

Sayın arkadaşımızdan ricam; müsaade buyur
sun da Hava Kuvvetlerindeki eksik fazla, lü
zumsuz ve lüzumlu kadro veya personel durumu 
ve bunların kontrolünün asıl işin ve sorumlusu 
ve sahibi olan havacıların kendilerine versinler. 

Ben yalnız gu kadar ilâve edeceğim; Hava 
Kuvvetleri o kadar teknik bir sınıftır ki kül
tür ve tahsil ve ihtisas seviyesi itibariyle müm
kün olsaydı bütün teknik personeli kamilen 
subaylardan ve yüksek mühendislerden müre'k-
kebolması icabetmektedir. 

Bizim astsubaylarımıza da bu yüzden ayrı 
ve mühim teknik kurslar gösterilmekte, kurs
lardan geçirilmekte ve kültürleri de mühim de
recede yükseltilm ektedir, ve bütün dünya ha
vacılarında da böyledir. 

Eğer Türkiye, İkinci Cihan Harbine kısa 
>da olsa bir müddet fiilen iştirak etmiş olsaydı, 
her işi Kara Ordusu yapar, her şey Kara Or
dusu için teorisi büyük mikyasta ve biltecrü-
<be değişmiş olacaktı. Yani bizde de demek is
tiyorum. 

Çünkü, İkinci Cihan Harbi ile birçok mem
leketlerde Hava orduları (anamuharip kuvvet) 
•haline inkılâbetmiş ve hattâ Amerika, İngilte
re ve son zamanlarda Rusya'da dâhi büyük do
nanmalara sahip devletlerde de "deniz Kuvvet
leri yüzer üslerde yerleşmiş Hava Kuvvetleri 
'mahiyetini almış bulunmaktadır. 

Bu gibi devletlerin bütçelerinde silâhlı kuv
vetlerin pay nisbeıtleri de ortalama olarak Millî 
Savunma bütçelerinin takriben % 45 Hava Or
dusuna, % 35 Deniz Ordusuna, % 20 Kara Or
dusuna ayrılmış olarak deııgelendirilmektedir. 

Biz de tamamen buna uyalım henüz diyeme
yiz, fakat bizdeki trad'isyonel ve artıik müsaa
denizle bu tâbiri kullanmak zorundayım eski
miş olan bâzı düşünce ve zihniyetierdeki bu 
dengelere ait tutum değiştirmek m-eöburiyetini 
de kabul etmemiz lâzım gelmektedir. 

Şimdi misâlleri bir hâtıra olarak zikretmek 
lâzım! 

1930 yıllarında Türk Hava Kuvvetleri Bi
rinci öihan Harbinden alman ders ve tecrübe
lere göre yeni zihniyetle teşkil ve teçhiz edil
miş olsaydı, bugün, Momsul, Kürküfc çok muhte
mel olarak hudutlarımız içinde olacaktı. 

Aynı tarzda, Türk Hava Kuşe t le r in in Si
lâhlı Kuvvetlerimiz içindeki kuvvet nisbeti 
modern tarzda teşekkül etmiş olsaydı, Hatay 
meselesi esnasında yalnız Hatay'ın değil Ha
lep vilâyetinin de Anavatana ilhakı mümkün ve 
çok muhtemel olacaktı. 

Ve nihayet Kıbrıs dâvasının ilk buhranlı 
devrelerinde, yani birkaç sene evvel, Deniz ve 
Hava kuvvetlerimizıin (Kuvvet silâh ve teçhi
zat) dengeleri memleketimizin (Askerî ve 
jeopolitik) durumunun hakiki ihtiyaçlarına uy
gun olarak senelerce evvelinden dengelendiril
miş olsaydı, bugün müzmin hale gelmiş bir 
Kıbrıs dâvası olamazdı. 

Unutmıyalım ki; 1911 Türk - İtalya, 1912 
Balkan harbleriniıı kaybında Deniz Kuvvetleri
mizin azlığı o, teçhizat ve vasıfsızlığı, kısacası 
Silâhlı Kuvvetlerimizin o zamana göre denge
sizliği en mühim âmillerden biri olmuştur. 

Bu dengesizlik halen de iyice hissedilmekte
dir. Bu durum kısa zaımande tashih edilmez ve 
değiştiriimezse, meselâ Kıbrıs yüzünden doğa
cak hiçbir zaman temenni etmeyiz. Bir Türk -
Yunan - Kıbrıs harbinde tesirini yalnız asker
likten anbyanlara değil istisnasız herkese iyice 
hişettirecek durumdadır. 

Yunanlılar, son zamanlarda bir kara ordu
sunu lâğvedip yerine hava kuvvetlerini takviye 
etmek suretiyle muhrip vurucu kuvvetlerini 
büyük mikyasta artırmışlar, ve dengelerini de
ğiştirmişlerdir. Son Pakistan - Hindistan sa
vaşında da, Hindistan'ın dayandığı tank is
tilâ kuvvetlerini kısa zamanda lahribedip kuv
vet muvazenesini ve harbin gidişini 'değişti
ren ve Pakistan'ı istilâdan kurtaran Pakistan 
Hava Kuvvetleri olmuştur. Bu netice üzerine 
Pakistan Hava Kuvvetleri bütçesinin derhâl 
üç misline çıkarmış ve silâhı kuvvetler denge
sine yeniden nizamı vermiştir. 

Sayın senıtörler: 
Millî Savunma Bütçesini millet,' Türk vata

nı ve milletinin tam mânasiyle müdafaa ve 
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nmihaf az asını temin 'maksadiyle vermektedir, 
huna hepimiz inanıyoruz. Öyle ise, Sayın Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin de, bu muhafa
za ve müdafaa kuvvet ve kudretinin, modern 
ihtiyaçlara ve prensiplere göre 3vreterli ve her 
türlü askerî siyasi jeopolitik şartlara uygun ve 
dengeli ve kifayetli olarak verilmiş ve tatbik 
edilmiş ve neticesinin de tam olarak elde edil
miş olduğunu takip ve kontrol etmesi ve neti
ceden de tamamen mutmain ve emin olması 
icabeder. 

Şimdi tatbik edilmekte olan kontrol ve tet
kik usulünün bu hususu temin etmediğini önem
le arz etmek zorundayım. Bu atom ve füze dev
rinde, bütün komşularımızın muharip kuvvet
leri türlü modern silâh ve teçhizatla donanır
ken, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tradisyonel 
çerçevelerde takılıp kalmamasını kim temin ede
cektir? 

NATO'ıran âzası olarak birtakım silâh ve 
teçhizatın temin ve tedarik edilmekte olduğu 
doğrudur. Fakat bunlar, hiçbir zaman, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin hakiki ve değişik ahvale 
göre meydana çıkıverdi- mübrem ve müstacel 
ihtiyaçları tam mânasiyle karşıiıyacak cins ve 
miktarda olmamıştır. Olması da pek mümkün 
değildi. 

Sayın arkadaşlarını; 
Burada da yine bir miktar durarak, sayın 

taibiî senatörlerin sözcüsü sayın eski Havacı 
Haydar Tunçka'nat'm beyanlarından bir - iki 
noktasına atıf yapmak lüzumunu duymakta
yım. 

Saıym sözcü uzun konuşmasının gerekli yer
lerine şüphesiz Sayın Millî Savunma Vekili ge
rekli cevapları ve açıklamaları yapacaklarıdır. 
ben yalnız şu iki noktaya dokunmak zarure
tini duyuyorum. - Buyurdular ki, tershanele-
rimizde, yani Gölcük'teki tersanelerimizde 
muhrip ve harb gemileri yapılacaktır. Onun 
için karar alınmıştır. Saç Ereğli'den gelecek ve 
saçı Ereğli taahhüdedemiyor; hattâ, öncelik ta-
nıyamıyor. Çok güç olacaktır. Motorlar da en 
az iki seneden daha evvel gelemez. O halde 
Bütçeye konmuş olan bu paralar olduğu gibi 
kalacaktır. Bir. İkinci nokta da, gerek Anıe-
rika'lılarm NATO müttefikimiz olarak bize 
yapmış olduğu yardımlar dolayısiyle, gerekse 
bizdeki söylenen üsler veya tesisler dolayısiy

le âdeta bunları tashih edinden ziyade, bunlar 
lüzumsuzdur, Türk'leri hâcil vaziyete düşür
mektedir. Binaenaleyh bunları buradan, gene 
âdeta söylüyorum, o his geliyor insana, çıka
rılması lâzımgelir, bir hava vermiş oldu. Yanlış 
aıılamadımsa, temenni ederim yanlış anlıyayım, 
bugün hiçbir eski asker, hattâ yeni askerler, 
hele Kurmay subaylar ittifaklarda bilhassa 
bu tarzdaki ittifaklarda birbirimize mühim 
mikyasta yardım ederek ittifaklarda ve bize 
dost elini uzatmış olan ittifaklarda kusurun, 
kabahatin doğrudan doğruya onlara yük
letilmek suretiyle, bunlara lüzum yoktur, 
çıkarınız, atın gibi birtakım neticeye varacak 
bir kanaat, bir münakaşa yürütmez ve beyanda 
ela bulunma hem tehlikeli, hem lüzumsuz tef
sirlere, anlayışlara sebebiyet verebilir, teşkil 
eder. Biz bugün NATO'ya muhtacız arkadaş
lar. Rusya daima başımızda, eski Çarlık İm
paratorluğu gibi, Deıuoklosin kılıcı gibi tepe-
mizdedir. Hiçbir zaman gayesinden, maksadın
dan vazgeçmemiştir ve biz bugün yalnız başı
mıza bugünkü vasıtalarımızla Rusya ile başa 
çıkacak durumda maalesef değiliz. O halde dün
ya camiası içinde bir dengeye girmek ihtiya
cımız vardır. Bu denge de bizim ile beraber 
olan demokrasiye inanmış, o cepheyi müdafaa 
eden dostlarımızdır. Burada eğer yanlışlıklar 
yapmışsak, lüzumsuz tavizler vermişsek, kâfi 
derecede yardım alamıyorsak evvelâ kusuru 
kendimizde aramalı ve bunları temin etmek için 
lâzımgelen hususlara teşebbüs etmeliyiz. Yok
sa, bunu başka surette tefsir edecek, suiistimal 
edecek tarzda hareket etmek memleketimizi 
dosdoğru tehlikeye ve Rusya'nın hakikî tehli
kesine atmakla müsavi bir durum yaratmış 
oluruz. 

Onun için sayın arkadaşımdan bilhassa söz
lerinin bu kadar ileri gidecek tarzda söyle
memiş olduğunu ümicletmek isterim. Öyle oklu
ğunu da ümidediyorum. 

İkinci nokta, tersanelerimizde Gölcük'te 
Harb gemilerimizi yapmakta müşkilât vardır. 
Heba olacak bu para diye bir tutum veya an
lam verilmiş olmasıdır. Yahut ben öyle anladım. 
Sayın arkadaşlarımız biz bundan 30 - 35 sene 
evvel o zamana göre Dünyanın en iyi, en mo
dern tayyarelerini yapmakta idik. Bunun yüz-
lercesini yaptık. Bir motorları dışardan gelmek 
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şartiyle Kayseri Eskişehir fabrikalarında çok 
iyi tayyareler yaptrk. Bu sanayi durdu, batim 
yetişmiş elemanlar dağıldı. Şimdi, yeniden kal
kınmaya başlıyor birçok büyük revizyonları 
kendimiz yapmaya çalışi3roruz ve yapmakta
yız. Vaktiyle ilk Denizaltısım yapan Osmanlı 
İmparatorluğu gerek teknik gerekse diğer hu
suslarda kifayetsiz bir Devlet miydi? Hayır. 
O devir de geçti, kaldı. Bizim şansımız veya 
büyük bir eksikliğimiz var; birşeye bağlıyo
ruz. Gayet iyi başarıyoruz, ondan sonra arkası
nı getiremiyoruz, temadi ettiremiyoruz ve on
dan sonra herkese muhtaç bir duruma geliyo
ruz. Bu eksikliğimizi gidermemiz lâzımdır. Para 
birinci derecede ehemmiyetli olan bir âmil de
ğildir. Yeter ki, biz teknik dâvada her türlü 
adımı, inisiyatifimizi, ve teşebbüsümüzü kul
lanarak gayret ederek hattâ icabederse müs
riflik de edip, teknik hususlarda yükselmeye 
birçok silâhı, birçok vasıtayı birçok şeylerimizi 
kendimiz yapmaya çalışalım. Bu, hiçbir zaman 
israf değildir. 

Arkadaşlar, ben denizcilerimizi gayet iyi 
tanıyorum. Bacındaki bugünkü erkânını da çok 
iyi tanıyorum. Onların ne kadar sayılı eleman
lar içinde olduğunu, hattâ, dünya çapında sa
yılı elemanlar olduğunu gayet iyi biliyorum ve 
inanıyorum. Onlar, bu işi başaracaklardır, ya
pacaktır ve daha da ileri de yapacaklardır. Şim
diden, her hangi bir şüpheye varmak şu veya 
bu sebeple doğru değildir. Ve doğru bulmu
yorum şahsan. Benim ikinci noktada mâruzâ
tım budur. 

O halde Türk Devleti olarak bu açık ve 
eksikliği kapatmak için kendi görüşümüze 
kendi malî kudretimize, kendi çalışmamıza da 
çok daha fazla ihtiyaç vardır. Bu icapları ye
rine tam mânasiyle getirebilirsek ancak o za
man Türk Milletini de her türlü ahval ve şe
rait ka rş ımda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ge
rek silâh, gerek teçhizat ve gerekse kuvvet den
gesi yönünden emniyetli bir duruma girmiş ola
bileceğine kaani olabileceğiz. İşte bu hususu 
bu işten sorumlu Sayın Askerî ve Hükümet Er
kânımızın ve saym senatör arkadaşlarınım dik
katlerine ehemmiyetle arz etmek için söz al
dım. Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Tunçkanat, Saym Arı-
burun'un bu ikili anlaşmalarla ilgili beyanatmı-
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za cevap mı vermek istiyorsunuz, söz mü isti
yorsunuz? İsterseniz şöyle kısaca vakit de geçti. 

HAYDAK TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Zabıtlara j'-anlış geçmemesi için müsaade eder
seniz bir kelime ile izah edeyim. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. Saym Ata-
yurt, vaz mı, geçtiniz? Efendim, konulacak
sınız çağırıyoruz. Gelmediniz de onun için. 

MEHMET FAİK ATAYURT (U^ak) — 
Muhterem Başkanlık Divanı, Yüce Senatonun 
değerli üyeleri, Saym Millî Savunma Bakanı, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mümtaz temsilcileri, 
Bakanlığın güzide görevlileri, hepinizi hürmet 
ve muhabbetle selâmlarını. 

1967 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesi münasebetiyle bâzı görüş, düşünüş ve 
temennilerimi kısaca Yüksek Huzurlarınızda 
arz etmek istiyorum. 

Benden evvel görüşen Saym Cemal Yıldırım, 
Saym Tunçkanat, Saym Aktif Tekin ve Sa
ym Tekin Arıburnu burada gerek grupları adı
na ve gerekse kişisel görüşleri olarak huzur
larınıza serdikleri meselelerde önemli noktalara 
iemas etmişler, bâzı tenkid ve temennilerde 
bulunmuşlardır. Bunlardan yapıcı olanlarının 
ve Hükümetçe benimsenerek gerçekleşmesi 
mümkün olanlarının hepsine iştirak ettiğimi 
arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, şahsi inancım şudur 
ki, Millî Savunma meselelerinin basis konusu 
dduğu işlerde her işe takdimen, tercihan bu 
lâvalarm halli esas alınır. Bu itibarla, bu prob
lemler anadâvalarmıızdandır, partiler üstü me
selelerdendir. Esasen bir memleketin millî sa
vunması mevcudolmadan diğer problemlerden 
bahsetmeye imkân yoktur. Millî kalkınma ha
reketleri ve payidar olmanın ön ve asgari şar
tı, güçlü bir Millî Savunmaya bağlıdır ve bu
nunla geliştirilmesi, temadi ettirilmesi müm
kündür. Devletin ve hükümranlık haklarının 
bekası ve devamı ilelebet yaşayışı, Millî 
Savunma ile mümkündür kaimdir ve 
bu kadar önemli bir meseledir. Esasen yakın 
7e uzak tarihimizi tetkik ettiğimiz zaman ku-
ulmuş bulunan bütün Türk Devletlerinin za-

:ere ulaşmasında, payidar olmasında ve cihan 
tarihinde şanlı sayfalar yazdırmasında esas 
ımîl, unsur, faktör, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
olmuştur. Bu itibarla her zaman takdire değer, 

584 — 



C. Sonatosu B : 28 3 . 2 . 1037 O : 1 

Muhterem arkadaşlar, bu açılardan bakıl
dığı takdirde ve 1967 yılı Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesi gözden geçirildiği takdirde, plân 
hedefleri ve ekonomik icaplar ve iktisadi gü
cümüz ve takatimiz nis-betinde Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesine gereken imkânların sağ
landığı görülmektedir. Bu bakımdan Hükümet, 
Millî Savunma Bakanlığı ve onunla ilgili Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin hizmet ve ihtiyaçlarını 
gerek maddi bakımdan olsun, gerek mânevi 
bakımdan olsun öngörmek suretiyle kandi malî 
takat'.ni müspot alanda kullanarak gereken bütçe 
tasarısını hazırlamış ve müzakere edilmek üze
re huzurlarınıza getirmiştir. Burada çeşitli 
konulara temas eden arkadaşlarımızdan bir 
kısmı teknik meselelere, bir kısmı da politik 
meselelere temas ettiler. Ben o inançtayım ki, 
mümtaz ve kahraman- Türk oilâhlı Kuvvetleri
nin, Millî Savunma Bakanlığının bu teknik me
selelerine taallûk eden hâdiseleri, olayları ge
rektiği göbi kıymetlendirerek icabeden ted
birleri alacağına almakta bulunduğuna ve almış 
bulunduğuna inanıyorum. Bu bakımdan 1967 
yılı Bütçesinin tatbikatının Türk Silâhlı Kuv
vetleri için başarılı sonuçlar vermesini ve Bü
yük Türk Devletinin yine cihanda güe ve kuv
vetini her zaman olduğu gibi kudretle hicvet
tirmesini ve Türklüğün şanınm bütün millet
ler tarafından millî savunma gücümüz ve 
daima hazır olan Silâhlı Kuvvetlerimiz sayesin
de mevkini bulmasını temenni eder, hepinizi 
şükranla selâmlarını. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi görüşmelerini şu şekilde tanzim edeceğiz. 

Say m Dağlı ve Sayın Tunçkanat KÖZ al
mışlardır. Öğle olduğu için bunu bitireceğiz. 
öğleden sonra sıra Sayın Bakanın. Bakana söz 
vermek suretiyle, program sadece Bakanın 
konuşmasiyle bir tehir şeklinde tatbik ede
ceğiz. 

Sayın Dağlı, bu sebeple çok kısa rica ede
ceğim. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem 
Başkan, Sayın Millî Savunma Bakanı, Türk 
Ordusunun güzide kumandanları, muhterem 
arkadaşlarım; 

Gayet kna konuşacağım. Konuşmam vainır 
NATO Askerî Komisyonunda, Parlâmentolar 
Komisyonunda alman bir - iki karara inhisar 

edecektir. Fransa'nın NATO'dan ayrılması 
üzerine NATO Parlâmentolar Birliği Askerî 
Komisyonunda NATO Başkumandanı o, Fran
sa'nın ayrılması ile husule gelen neticeyi 
bir gözden geçirip mütalâada bulundu. Fran
sa'nın NATO'dan ayrılması ile NATO'nun za
yıfladığı üzerinde durdu, fakat üzüntü ile, 
ısrarla durduğu bir nokta daha vardı, Fran
sa'nın NATO'dan ayrılmasında maddi ve mâne
vi zararlar olmakla beraber Türkiye ve Yu
nanistan'ın müdafaasının zorlaştığı üzerinde 
de ısrarla durdu. Binaenaleyh Fransa'nın NA
TO'dan ayrılmasının NATO'yu zayıflatacağı 
üzerinde durulduğu gibi üzüntüyle ve ısrarla 
Cenup bölgesini teşkil eden Türkiye'nin 
ve Yunanistan'ın müdafaasının da zorlaştığı 
üzerinde duruldu. Bunu telâfi etmek için 
çareler düşünüldüğü, üzerinde konuşmalar ya
nıldı. Bir husus üzerinde karara varıldı. Bu 
karar şudur : 

«Akman vp.'va her hangi bir hücum karşı
sında kendisini müdafa edebilecek vnz'yeti te
min edebilmesi için Ilarb zamanında lâzım olan 
malzemenin evvelden ihzar edilerek getiril
diği. bundan son-a da diğer memleketlerde 
yani Norveç'le Türkiye ve Yunanistan'a da 
eskiden 30 günde gelebiVn fakat bugün ye
ni vasıtalar sayesinde 8 günde gelen malze
menin daha evvel gelmesmi temin edebil
mek için her hangi bir hata zuhur etmeden 
^.Hdiden gelmesinin temini kararlaştırıldı. 
B'"massa bu bizim teklifim izdi. Biz bu tek
lifi o^a s"ndulduk ve it+î^nkla kabul edil
di. B'naenaVvh. .bilmem Millî Savunma Ba
kanlığın bu husustaki düşünceleri nedir? 

İkincisi, Trakya'da yapılan menavranm 
göz kamaştırıcı olduğu hakkındaki beyanın
dan. sonra yine NATO Başkumandanı, Bul-
garistarda yapılan menavraların daha kuv
vetli olduğunu ve daha ziyade organize ol
duğunu ve daha ziyade makinalaştıgmı izah 
etti. Yani bununla zımmen şunu, anladım ki, 
biz Türk ve Yunanistan'ın ona karşı daha 
zivade mr.k nal aşmasını de^il, ihsas etmiş bu-
lunuvor. Bu hususta Millî Savunma Bakan-
lığı^vz n e düşünüvor? 

Üçüncüsü : Harb gemi1 erin*n ve balıkçı ge
milerini üzerinde ıs^arka duruldu. Bugün Rus
ya'nın balıkçı gemilerinin bütün dünyaya ya-
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yıldığını ve bu balıkçı gemilerinde füzelerin 
yeni silâhlarla teçhiz edildiğini ve 350 bin 
kişilik bir orduyu her an taşıyabileceğini ve bu
na mukabil 1975 yılında ingiliz ve Amerikan 
ticari donanmasından fazla Rusya'nın bir ticari 
donanmaya sahibolacağını ve bundan çok ileri 
gititklerini fakat, diğer taraftan müttefiklerin 
bu hususta geri kaldığını beyan ettiler. Muhte-
rem arkadaşlarım, Tunçkanat arkadaşımızın bir 
husustaki temennilerine bendeniz de tamamiyle 
iştirak ediyorum. Bunun üzerinde ısrarla dur
mak lâzım. Türk ordusunun bugünkü malzeme 
ile, bugünkü teçhizatla diğer komşularımıza uy
gun bir vaziyette olmadığımız tahakkuk etmiş 
vaziyette. 1940 senesinde Van'a ihtiyat subayı 
olarak gittiğim zaman gördüğüm netice şu idi : 
Hudut bölgesinde bulunan tümenimiz talimleri
ni takunya, ile yapıyordu. Yine Çaldıran'da çı
kan bir tifüs sebebiyle öğrendiğime göre; askerî 
hâkimdim, ordumuzun neferlerine sabun gönde
rilmediği ve her neferin nöbete geçtiği vakit di
ğer bir neferden elbisesini giyerek bunu yaptı
ğını söylemişlerdi ve 'bu müdafaayı yapmışlar
dı. Buna nazaran bugün ordumuz fevkalâde çok 
gelişmiş, fevkalâde kuvvetli. Fakat dünya gidi
şatına nazaran bu kuvvette olduğunu hâlâ ısrar
la söyliyemeyiz. Onun için ordumuzda bir plân
lama yapılırsa ve bu plânlama başka imkânı ol-
mıyan yani vergilerden aldığımız parayı bun
dan daha fazlasını veremediğimiz ordumuzu da
ha başka şekilde tavsiye etmek, veyahut bunlar
dan elde edeceğimiz paralar ile gerek Deniz Kuv-
vetlerimizdeki tersanelerimizde ticaret gemileri, 
harb gemileri gerek Makina Kimyamızda ve ge
rekse demin Paşamın anlattığı gibi diğer harb 
konularımızda tayyarelerimizi, toplarımızı ken
dimiz yapmamız zamanı gelmiş geçmiştir. Bunu 
söylemekle şunu kasdetmek istedim : Zaten 
Türk Ordusunun kıymetli elemanları bunları 
müdrik. Fakat Türk Parlâmentolarının da bu 
fikirde olduğunu, onların bunu plânlarken Türk 
Parlâmentosunun, Türk halkının, Türk efkûn 
umumiyesinin bu hususta böyle düşündüğünü 
bilmelerini rica ediyorum. 

Dördüncü nokta ki, bu çok enteresandır. 
Millî Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkan
lığı arasındaki vazife ve salâhiyetler meselesi. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa yapılırken, 
Anayasanın son günüydü galiba. Bu problem or

taya geldi. Yani Genelkurmay Başkanlığının Re-
isicumhurluğa bağlanması, veya Başbakanlığa 
bağlanması teklif edildi. Böyle bir teklif şimdi
ye kadar hiçbir yerden gelmemişti. Filvaki bir
çok askerî şûralar, ihtisas şûraları, maarif şû
rası kurulması hakkında teklifler gelmişti ama, 
böyle bir teklif ancak son günde geldi. Biz o 
vakit Kurucu Mecliste bulunan Sayın Kuman
dan- arkadaşlarımıza bu teklifin memleket yara
rına olup olmadığı hususunda sorgular yaptık. 
Onlar Millî Savunma Bakanlığından Genelkur
may Başkanlığının ayrılmasının mahzurlu oldu
ğunu ve binaenaleyh Genelkurmay Başkanlığı
nın yine Millî Savunma Bakanlığına bağlı kal
ması icabettiğini söylediler. Fakat, genç. arka
daşlar bunun üzerinde ısrar ettiler. Nihayet sa
lâhiyet ve vazifeleri yeni bir kanunla tedvin edil
mek şartijde Başbakanlığa bağlandı. Fakat, rea
lite gösteriyor ki, arkadaşlar Millî Savunma Ba
kanları ederinde bütün mesuliyetler var, fakat 
yetkileri maalesef yok. Bir kanun var diyor ki, 
Askerî Şûrada Başbakan bulunmadığı vakit Mil
lî Savunma Bakanı Başkanlık yapar diyor. Bu 
kanun kalkmadığı halde hâlâ Genelkurmay Baş
kanı, Millî Savunma Bakanının başına geçer ve 
idare eder. Yine NATO'daki ittifak ve anlaşma
lara nazaran Millî Savunma Bakanı, Vekiller 
Konseyine gider, Vekiller Konseyine giderken de 
arkasına Genelkurmay Başkanını alır gider. Ya
ni öyle tezatlar içindeyiz ki, birbirimizin nereye 
gittiğimizi bilmiyoruz. Malî mesuliyet Millî Sa
vunma Bakanlığmdadır. Adlî mesuliyet Millî Sa
vunma Bakamğmm iktisadi mesuliyet, siyasi 
mesuliyet, Millî Savunma Bakanlığmdadır. 
Fakat, yetkileri gayet zayıflamıştır. Bu
nun için bu güzide Türk ordusunun 
haklarını ve geleneklerini ve vazifelerini 
ve bugünkü en modern surette teçhiz edilen bu 
ordunun çalışma tarzını gölgelememek için der
hal bu kanunun Meclise sevk edilmesini bilhassa 
istirham edeceğim. Gene Türk Anayasasına göre 
bugün çalıştırmak imkânı olmadığına göre yani 
mecburi bir çalıştırma imkânı olmadığına göre, 
fakat ordumuzun Türk kalkınmasına büyük fay
dasını ve başaracağını bildiğim için bilhassa 
Millî Savunma Bakanlığından ilk şûrada bu kal
kınmaya ne gibi daha faydalar temin edileceği
nin karara alınmasını ve orada bu çalışmalara 
gidilmesini de ayrıca rica edeceğim. 
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Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı 
sunarım. Türk Ordusuna, Türk Milletine bu büt
çenin hayırlı olması temennisiyle huzurunuzdan 
ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, buyurunuz. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa

yın senatörler, huzurunuzu tekrar işgal ettiğim 
için özür dilerim. Çünkü herkes yorgun, bu ye
mek saatinde çok kısa konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan, şahsı adına konuşan Sayın Emekli Orgene
ral Tekin Arıburun dediler ki, «deniz harb ge
milerimizin Gölcük tersanesinde yapılmasını ben 
bâzı mahzurlarını, yani geç kalmasının bâzı mah
zurlarını belirtmiştim, yanlış anlaşılmış. Ben za
ten bizim ortaya koyduğumuz bütün tezimiz; 
kendi harb araçlarımızın, silâhlarımızın yurt 
içinde yapılmasıdır. Biz bunu savunduk. Ger
çekte kendileri kendi sözcüleri ile tezada düş
tüler. Çünkü ordunun mevcudunun bugünkü 
statüsünün hiç azaltılmamasmı kendi grupları 
namına konuşan sözcüleri ileri sürdü. Kendi
siyle mııtaıbakat halindeyiz. Yalnız formalite
ler hakikaten Ereğli Demir - Çelik mukavele 
dahi yapmamakta, Gölcük tersaneleri için iste
nilen saç miktarına öncelik tanınmamakta vo 
bu suretle gecikmeler olmaktadır. Ye bu motor 
sanayiini memlekette kuramadığımız için de 
bugün büyük dizel motorlarını yapamadığımız 
için bunlar dışardan sipariş ediliyor. Ye bu 
siparişe göre yapıldıkları için asgari iki sene 
memlekete gelmeleri sürüyor. Halbuki bugünkü 
kanun, iki seneden fazla olan şeylere de cevaz 
vermiyor. Bu bakımdan ne yapıyor? Siparişler 
dahi yerine getirilemiyor. Bizim üzerinde durdu
ğumuz bu gibi aksaklıklar giderilmeli idi, yok
sa kendisi bizimle tamamen mutabakat halinde, 

bir çelişme yok. Üsler tamamiyle memleketten 
çıkarılsın. Bunda niçin acaba Amerikalıları suç
luyor, şeklinde bir beyanda bulundular. Ben öy-

j le bir şey söylemedim, ben Amerikalıları suçla-
madım. Ben sadece kendimizi suçladım. Onlar 

J kendi haklarını o kadar iyi savunurken. Meselâ 
'bir malzemeyi ödünç vermek, kiralamak. Kanu
na göre bize veriyor, istediği anda geri alma 

j hakkına sahibolduğu gibi hurdasını dahi alabili
yor. Ama biz kendi memleketimizde, kendi top-

I raklarımızda onlara üs veriyoruz, bu üslerin içe-
risine dahi giremiyoruz. Şu adaletsizliğe bakın 

| arkadaşlar... Biz bunu yeriyoruz. Onlar hakları
nı böyle koruyorlar, biz haklarımızı böylesine 
harcıyoruz mesele burada. Bu bakımdan kendi
lerine yani her halde yanlış anlaşılmış bu husus. 

i Bu hususu da açıklamış oluyorum. 

Buyurdular ki, «bir kurmay subay böyle dü-
j şünemez.» Arkadaşlar, kurmay subay her şeyi 

düşünür, her kötü ihtimali düşünür ve bunun. 
sonuçlarını en kötü ihtimallerine göre kendi 

j plânlarına istinadettirir. Bu suretle konuştukla-
| rımız bir gerçektir, biz gerçekleri dile «getirdik. 
I Eğer biz gerçekleri dile getirmemişsek bunların 
! gerçek olmadıklarını buradan çıkıp teker teker 
I ifade etmek zorunluğundadır, bunun aksini is-
| pat etmek istiyenler... 

Muhterem arkadaşlarım, yemek saatinde va
kitlerinizi daha fazla işgal etmek istemiyorum. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

i BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Söz sı-
i rası Millî Savunma Bakanınmdır. Ancak yemek 
; vakti gelmiştir. Bu sebeple saat 14,30 da toplan

mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 13,15) 

— 587 — 



C. Senatosu B : 28 3 . 2 . 1967 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.30 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAX — Birleşime devanı ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) 

H — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi (De
vamı) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı büt
çesi için Sayın Milli Savunma Bakanı, buyuru
nuz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçe
sinin açık oylaması yapılmamıştır. Oylama için 
küreler dolaştırılacaktır. Sayın Bakan bir da
kika, aynı zamanda Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanun tasarısiyle ilgili 
açık oylama yapılmamıştır. Onun için de ayrıca 
küreler dolaştırılacaktır. 

Buyuran Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Cumhuri
yet Senatosunun Sayın Başkanı ve saym sena
törler. Yüksek Heyetinizi Türk Silâhlı Kuvvet
leri adına en derin saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) Millî savunma hizmetleri hakkında 
konuşan sayın senatörlerin, tenkid ve temenni
lerini cevaplandırmadan önce Silâhlı Kuvvetle
rimizin bâzı faaliyetleri ve meseleleri hakkında 
izahatta bulunmak istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri. Türk yurdunu, Tür

kiye Cumhuriyetini ve millî egemenliğini koru
makla görevlidir. Bu asil görevin ifasında Si
lâhlı Kuvvetler bütçe masraf tertiplerinde; 
memleket askerlik çağı nüfusunun, müstakbel 
tecavüz ve tehlikelere karşı koyabilmek için 
eğitilmesi, hazar zamanında yetiştirilmesi, lojis
tik desteği, ülkenin coğrafi ve stratejik mevkii 

ve Dünya politik şartlarının tesiri ile artmakta
dır. 

Memleketimizde askerlik çağına gelen nüfus 
her yıl % 4 civarında artmaktadır. Bu miktar 
erin mevcutlara ilâveten yetiştirilmesi ve lojis
tik desteği bütçe tertiplerine artırıcı tesirler 
icra eden unsurlardan biri olmaktadır. 

Yurdumuzun coğrafi ve stratejik durumu 
bakımından da bir Doğu - Batı çatışmasında 
ihbar müddeti yoktur. Türkiye her an hazır 
kuvvetler bulundurmak zorundadır. Doğu - Ba
tı münasebetlerinde geçen yıllara nisbetle daha 
iyimser bir hava esmekte, sulhun korunması. 
karşılıklı güven ve itimadın yaratılması için 
temaslar yapılmakta ise de, bu sıcak sözler he
nüz olumlu bir sonuç vermemiştir. Bir genel si
lâhsızlanma anlaşmasına varıla madiği gibi kuv
vetlerin azaltılması belirtileri de görülememek
tedir. Askerî teknolojik sahada ise mücadele hı
zından bîr şey kaybetmeden devam etmektedir. 

Bu ortam içerisinde Türkiye; millî bütün
lüğünü ve millî güvenliğini devanı ettirebilmek 
için. askerî gücüne dayanmak zorundadır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin henüz istenilen 
standartlara ulaşamadığı bir gerçektir. Ancak, 
sahibolduğu imkânları en iyi şekilde değerlen
diren Silâhlı Kuvvetlerimiz devamlı ve ciddî bir 
hazırlık içerisinde bulunmaktadır. Gerektiği za
man, görevini ulusuna ve tarihine yaraşan bir 
başarı ile ifa edeceğine de şüphe yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Silâhlı Kuvvetlerimiz ihtiyaçlarını : 
Millî bütçeden, 
Dış askerî yardımlardan sağlamaktadır. 
Bu yardımlar da başlıca Amerikan ve Alman 

askerî yardımlarıdır. 
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Ayrıca, bir süreden beri yardımlarını kısıt
lamış olan NATO müttefiklerimizden Canacla'-
nın tekrar yardıma devamı ve' butta ilâve ola
rak mahdut ölçüde olmakla beraber bu yıl ilk 
defa italya'nın da askerî yardımı sağlanmıştır. 

Amerikan yardımı, başladığı 1948 yılından 
bu tarihe kadar yaklaşık olarak 2,5 milyar do
lara baliğ olmuştur. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin modernizasyonu için 
Birleşik Amerika Hükümeti ile bir yıldan beri 
yapılan askerî müzakereler sonuçlanmıştır. Bu 
müzakerelerde karara bağlanan 670 milyon do
larlık askerî teçhizat ve malzeme yardımı ile 
NATO standartlarına göre 1966 - 1970 kuvvet 
hedefleri tesbit edilmiştir. 

Türkiye bir savunma paktı olan Atlantik 
ittifakının bir üyesidir, bu ittifakın barışa yar
dımcı olduğuna ve olacağına inanmaktayız. 
NATO ittifakına dâhil olduğumuz 1952 yılın
dan bugüne kadar yurdumuzda yapılmış olan' 
NATO müşterek askerî tesislerinin nakdî de
ğeri 139 milyon 717 bin sterlinidir kî, yaklaşık 
olarak 3,5 milyar Türk Lirasıdır, önümüzdeki 
yıllar için NATO'ıran memleketimize yapacağı 
diğer önemli bir yardımı da Türkiye hava sa
vunma sisteminin geliştiriime'sine matuf yar
dımlar olacaktır. 4 - 5 yıl içinde geliştirilecek 
olan bu yardımların tutarı da 18 milyon ster
linin üstünde olup, 450 milyon lira tutmakta
dır ki, bunUn mukavelesi 22 Aralık 1966 tari
hinde Bakanlığımızda imzalanmıştır. 

Bu izahatımızdan anlaşılacağı' üzere Silâhlı 
Kuvvetlerimiz ihtiyaçlarının önemli bir kısmı 
dış yardımlarla karşılanmaktadır. Ancak, dış 
yardımların da belli bir seviyede tutulduğu bir 
gerçektir. Bu durum, Karma Bütçe ve Plân Ko
misyonunda arz ettiğim gibi artan ihtiyaçlar 
karşısında M. S. B. lığı bütçelerinin yıldan yıla 
mutlak bir artış göstermesine sebebolnıaktadı'r. 

Yıllar itibariyle M. S. B. bğı bütçelerinin 
Devlet bütçeleri içindeki yer i ; ' 

M. S. B. Bütçesinin Devlet 
Yıllar bütçesine oranı % si 

1962 yılında 
1963 yılında 
1964 yılında 
1965 yılında 
1966 yılında 
1967 yılında ise 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

25,2 
23,2 
21, 
22,2 
20,1 
20,99 

olacaktır. Devlet bütçesi içindeki nisbeti bu sene1 

için % 21 civarında olacaktır. 

1962 - 1966 yılları arasında Devlet bütçesi 
takriben % 65 oranında bir gelişme kaydettiği 
halde, aynı süre içerisinde M. S. B. lığı bütçesi 
gelişme oranı % 51,5 olmuştur. Bu karşılaştır
mamız artan Devlet imkânlarının daha ziyade 
millî savunma dışındaki yatırım sektörlerine 
tahsis edildiğini göstermek içindir. 

Aşağıdaki bilgileri birlikte inceliyecek olur
sak askerî şahıs başına italya'da 36 bin' 421, 
Yunanistan'da 10 bili 554, Rusya'da 43 bin 790, 
Birleşik Arap Cumhuriyetinde 13 bin 320, Yu
goslavya'da 14 bili 250, Bulgaristan'da 15 bin 
279, Pakistan'da 11 bin 444 lira düşmekte olup 
Türkiye'de ise 6 bin 781 lira ile en düşük oran
dadır. Yani Türkiye'de bir askerî personelin 
yıllık masrafı diğer devletlere nazaran en ucuz
dur. 

Sayın senatörler; 
Dış yardımların aksaması, azalması veya ta

mamen kesilmesi ihtimallerini daima göz önün
de tutarak ihtiyaçlarımızı millî imkânlarımızla 
karşılamak arzusunda olduğumuzu muhtelif ve
silelerle ifade etmiştik. Bu husus dikkat nazara 
alınarak harb sanayiimizin geliştirilmesi için bu 
yıl ilk defa 1967 bütçe teklifine1 117,5 milyon 
lira konmuş bulunmaktadır. Ayrıca, Karma. Büt
çe ve Plân Komisyonu üyelerinin muvafakati 
ile savaş gereçlerinden 50 milyon lira yatırım
lar bölümüne gemi yapım ve onarımı maksa-
diyle aktarılmıştır. Bu "aktarma teklifinin ka
bulü harb sanayii kolunun desteğine büyük öl
çüde yardımcı olacaktır. Böylece harb sanayii 
koluna 167,5 milyon lira ayrılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Millî savunma harcamaları genel olarak tü

ketici bir harcama sayılmakta ve iktisadi kal
kınmaya olumsuz etkilerde bulunduğu sanıl
maktadır. Silâhlı Kuvvetlerimiz, kendi gücünü 
kaybetmeden tesbit edilen şartlar içerisinde 
toplum kalkınmamızı destekliyen faaliyetlerde 
de bulunmaktadır. Bu sebeple milli savunma 
harcamalarını! tamamen tüketici olarak kabul 
etmemek gerekir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin ekonomik kalkınma
mızı etkiliyen hizmetlerinden bâzılarını kısaca 
özetlemek isterim; 
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Eğitim hizmetleri : 
Türkiye'de çeşitli nedenlerle okul cağında 

bulunan bâzı vatandaşların bir kısmı okuma 
yazma öğrenemediği gibi bir meslek sahibi de 
olamamaktadır. Bu noksanlık silâh altına alı
nan vatandaşlara uygulanan eğitim usulleriyle 
giderilmeye çalışılmaktadır. Silâh altına alı
nanlara okuma - yazma ile ilgili temel bilgileri 
öğretmek için Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma 
okulları kurulmuştur. Bu okullar 18 eğitim 
merkezinde 1959 da faaliyete geçmiştir. Okul
lar üniteler halinde çalışmaktadır. Halen ünite 
toplamı 41 dir. Bir ünitenin asgari kapasitesi 
416 kişidir. 1959 - 1965 (dâhil) yılları arasında 
okuma - yazma okullarında eğitim görenlerin 
sayısı 310 bin, başarı gösterenler ise 213 bin ci
varındadır. Ortalama başarı nisbeti % 68 dir. 
1965 yılında başarı nisbeti % 79 dur. Erlerle 
askerlik süresi boyunca ilgilenilmektedir. Ba
şarı nisbeti % 90 seviyesine ulaştırılacaktır. 

Silâh altına alınanlardan ilkokul öğretmeni 
olanlar ilk intibak eğitimlerim mütaakıp bir yıl 
süre ile Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okul
larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Okuma -
yazma okulları yılda üç dönem mezun vermek
tedir. Bütün yıl devamlı faaliyet halindedir. 
Eğitim programları yeterli olduğu gibi modern 
ders araçlarından da istifade edilmektedir. 

Okuma - yazma eğitimi dışında bütün erler, 
genel kültür eğitimine tabi tutulmaktadır. Çe
şitli kurslardan geçirilerek sanatkâr er yetişti
rilmektedir. Bir yılda yetiştirilen sanatkâr er 
sayısı 72 bin kişiyi bulmaktadır. Bunlar arasın
da çeşitli araç şoförü, operatör makinist, torna
cı, tamirci, teknisiyen dallarından erler yetişti
rilmektedir. 

Ayrıca; tarım, meyvacılık, arıcılık, tavuk
çuluk konularında erler eğitilmektedir. Oku
ma - yazma okullarına kuruluşundan beri' yal
nız millî bütçeden 4 milyon 851 bin lira sarf 
edilmiştir. 

Sağlık hizmetleri : 
Erkek nüfusun tümü askerlik çağma girdiği 

andan itibaren Silâhlı Kuvvetler hastanelerinde 
muayene ve kontroldan geçirilmekte, erken teş
his yolu ile pek çok hastalıkların ilerde yapa
bileceği tahribat önlenmektedir. Bilhassa bula
şıcı hastalıklar konusunda Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ile işbirliği yapılmakta, gere-

| ken aşı ve sair yardımlar temin edilmektedir. 
I Silâhlı Kuvvetlere bağlı 45 hastane, prevantor-
| yum ve sanatoryumlar askerî personelin oldu

ğu kadar sivil halkın da hizmetindedir. Askerî 
hastanelerde sivil şahıslar da tedavi görmekte
dirler. 1965 malî yılında ' askerî hastanelerde 
10 bin sivil yatırılarak tedavi edilmiş, 50 bin 
sivil de ayakta tedavi görmüştür. 

Harita Genel Müdürlüğümüz yurt savunma
sının ge'rektirdiği taktik ve stratejik haritalar 
yanında vurumuzun iktisaden kalkınması ile il
gili çeşitli sektörlere ait birçok işleri de karşı
lamaktadır. Enerji üretimi, sulama, toprak re
formu, ormancılık, tapulama, iskân, madencilik, 

| gecekondu sahalarının ıslahı gibi yurt kalkın-
[ ması ve ekonomisli ile ilgili çalışmalar için ge-
\ rekli harita, plân ve hava fotoğrafları temin 
! edilmektedir. Tarıma elverişli büyük arazinin 
I 1/5.000 ölçekli kadastrol haritalarının' yapımm-
! da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü çalışmala-
j rina da yardım edilmektedir. 
î 
| Bidayette garnizonlar civarında başlanılan 
| ağaçlandırma faaliyetlerine daha büyük bir hız 
i verirmiş çalşmalara bütün yurt çapında yayıl-

mava başlanmıştır. 
I Ağaçlandırılan saha 63 milyon metrekare, te-
| raslanan saha ise 10 milyon 302 bin metrekare-
} dir. Bugüne kadar dikilen ağaç miktarı 17 mil-
i von adeddir. 
i * 

I Kardeş köylere yardımlar : 
Bu yardımlar, subay ve astsubayların nakdî 

bağışlarından, birlik ve müesseselerin imkânla
rından faydalanılarak yapılmaktadır. 1965 yı
lında 481. 1966 yılında 568 köy. kardeş köy ola
rak eğitilmiştir. Ayrıca bugüne kadar köylere 
çeşitli kitap, kırtasiye, giyim eşyası ve ders mal
zemesi gönderilmiştir. Köyün umumi hizmetleri 
ile ilgili su, okul onarımı gibi faaliyetlerde de 
bulunulmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerin inşaat hizmetleri, ihti
yaçlar ve imkânlar göz önünde tutularak bir 
program dâhilinde yürütülmektedir. Özellikle. 
erat paviyonları ile karargâh servis binaları, 
subay, astsubay lojman binaları, hazırlanmış 
olan projelere göre inşa edilmektedir. 

1963 - 1966 yılları arasında 390 milyon lira 
müşterek hizmetler eğitim ve sağlık sektörlerin
den ödenek alınmış ve ön plânda 42 karargâh 
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binası, 24 servis binası, 59 er paviyonu, 24 okul 
binası, 10 hastane, 6 revir, 12 orduevi gibi in
şaat işleri tamamlanmıştır. 

Lojman durumu : 
Türk Silâhlı Kuvvetleri subay ve astsu

bay personelinin sosyal durumlarını mümkün 
olduğu kadar düzeltmek ve lojman ihtiyacını 
karşılamak maksadiyle çıkarılan 186 sayılı 
Kanun gereğince lojman inşaası üzerinde 
dikkatle durulmaktadır. 1954 - 1960 yılları 
arasında 60 milyon 640 bin 533 lira sarfı ile 
4 432 lojman ve 1961 - 1965 yılları arasında 
215 milyon lira sarfı ile 4 117 lojman ya
pılmıştır. 1966 yılında 46 milyon lira sarfı 
ile 940 lojman halen inşadadır. Yekûn 
9 489 olacaktır. Genel ihtiyaç 557 bin 022 dir. 
Buna göre 47 533 lojmana daha ihtiyaç var
dır. 

1955 yılından beri lojman ihtiyacı için 
322 milyon lira sarf edilmiş bulunmasına rağ
men, bu nisbet ancak % 16 yi bulmuştur. 
Bu durum karşısında 186 sayılı Kanunun da 
lojman ihtiyacını karşılaımıyacağım gören Hü
kümetimiz malî imkânlar el verdiği takdir
de subaylarımızın lojman ihtiyacını giderecek 
tedbirleri almakta kararlıdır. 

Askerlik şubeleri : 
M. S. Bakanlığına bağlı 23 adet askerlik 

dairesi, 623 aded askerlik şubesi vardır. Bun
ların 342 si Bakanlığa ait binalarda, 188 ade
di ise kiralık binalarda, 93 adedi de mahallî 
Hükümet binalarında iskân edilmektedir. 
1963 - 1966 yılları arasında 9 milyon 204 bin 
lira sarfı ile 55 aded askerlik şubesi inşa
sına başlanmış olup, bunlardan 47 adedi 
hizmete açılmış, 8 adedi de tamamlanmak üze
redir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın son uygula
ma yılı olan 1967 dâhilinde de 16, İkinci Beş 
Yıllık Plânda ise 110 aded askerlik şubesi 
binası plânlanmıştır. Her yıl 18 askerlik 
şubesinin inşası gerçekleştirilecek ihtiyaç 1981 
yılında karşılanmış olacaktır. 

Kanun çalışmalarımız : 
Askerî Personel Kanunu, Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu tarafından incelendikten 
sonra Millet Meclisi Genel Kurulu günde
mine alınmıştır. 

Silâhlı Kuvvetler İaşe kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonun
da görüşülmektedir. 

Yeni hazırlanan Sıkıyönetim kanun ta
sarısı, Millet Meclisine sunulmak üzere Baş
bakanlığa sevk edilmiştir. 

Harbkolularımn kuruluş, işleyiş ve bu okul
lara giriş şartlarını, öğrencilerin yetiştiril
me usullerini belirtmek üzere hazırlanmış bu
lunan Harbokulları kanun tasarısı, Millet Mec
lisi Millî Savunma Komisyonunca incelenmiş 
ve Plân Komisyonuna havale edilmiştir. 

Harb Akademeleri kanun tasarısı, Millî Sa
vunma Komisyonunca incelenmiş ve Plân Ko
misyonuna havale edilmiştir. 

Deniz Kuvvetlerine 4 muhrip satınalınması 
hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu tarafından kabul 
edilerek Plân Komisyonuna havale edilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığı ve M. S. Bakanlı
ğının kuruluş, görev ve yetkileri hakkındaki 
2 kanun tasarısı üzerinde Hükümetçe gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. Genelkurmay Baş
kanlığının koordinatörlüğünde teşkil edilen 
bir komisyon tarafından Askerlik Kanunu ak
saklıklarını gidermek üzere hazırlanmakta 
olan tasarı üzerindeki, çalışmalar sonuçlanmak 
üzeredir. 

Yeni hazırlanmış bulunan Askerî Ceza ka
nunu tasarısı tetkik edilmek üzere Yüksek 
Askerî Şûranın gündemine alınmış bulunmak
tadır. 

Sayın arkadaşlarım şimdi sizlere 1966 - 1967 
malî yılı millî bütçe teklifimiz, ihtiyaçlarımız 
ve imkânlarımızla ilgili bâzı kısa bilgiler verece
ğim : 

1967 malî yılı bütçe teklifimiz 3 milyar 925 
milyon 837 bin liradır. 1966 malî yılı bütçesine 
nazaran 548 milyon yani % 16,23 lük bir artış 
vardır. 

Bu miktarın; 
3 milyar 419 milyon 861 bin lirası cari har

camalara % 87,1 
438 milyon 483 bin lirası yatırım harcamala

rına 
67 milyon 493 bin lirası transfer harcamaları

na. 
Cari harcamaların bölümler itibariyle duru

mu şöyledir: 
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1 milyar 655 milyon Tl. sı personel giderle
rine, 

1 milyar 680 milyon Tl. sı yönetim giderleri, 
17 milyon Tl. sı hizmet giderleri, 
8 milyon Tl. sı kurs giderleri, 
59 milyon Tl. sı çeşitli giderler içindir. 

Bütçemiz aynen kabul edildiği takdirde 1967 
malî yılı hizmetlerimizin genel olarak 1966 malî 
yılı seviyesinde devam etmesine ve harb sanayii 
alanında ayrılan 167,5 milyon lira ile birlikte 
505 milyon 903 bin liralık bir yatırım yapılması
na imkân vereceği ve ayrıca 1967 malî yılında 
hizmetlerimizin kritik bir duruma düşmiyeceğini 
de ümMediyorum. 

Sefer stoklarının bir yıllık dilimini teşkil eden 
322 milyon lirayı malî imkânsızlıklar yüzünden 
bu yıl da maalesef yer verilmemiştir. 

M. S. B. lığı 1967 malî yılı bütçe teklifinin 
samimiyetine ve asgari ölçülerle hazırlandığına 
inanmanızı rica ediyorum. 

Buraya kadarki mâruzâtımla savunma hiz
metlerimizin anahatlariyle Yüksek Heyetinize 
açıklamış bulunuyorum. Bu arada arkadaşları
mın bâzı sorularını da cevaplandırdığımı ümide-
diyorum. 

Şimdi müsaadenizle bu mâruzâtım dışında ka
lan diğer bâzı sorulara cevaplarımı arz edece
ğim : 

Çok sayın senatörler, bu mâruzâtımın dışın
da grupları adına ve şahısları adına konuşmalar 
yapan sayın senatörlerin tenkidlerinden, Silâhlı 
Kuvvetler olarak Millî Savunma Bakanlığı ola
rak büyük istifade edeceğimizi arz etmek iste
rim. Ancak bu konuşmalar arasında tesbit etti
ğim bâzı hususları da cevaplamadan geçemiyece-
ğim. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Cemal Yıldırım 
hakikaten Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bünyesini 
iyi bilerek gayet faydalı tavsiye ve temenniler
de bulundular. Bunların birçoğuna Bakanlık ola
rak iştirak ettiğimizi arz etmek isterim. 

Sayın Cemal Yıldırım, Millî Sauvnma bütçe
sinin cari masraflar nisbetinin % 88 in üstünde 
bir rakam teşkil ettiğini bu tip bütçelerin ise ve
rimlilik ifade etmiyeceğini buyurdular. Doğru
dur. Bugün cari masraflar nisbeti takdim ettiği
miz millî bütçemizde % 88 i bulmaktadır. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri bütçelerinin bünyesi itibariy
le cari masrafları daima yüksek bir rakam ifade 

eder. Ancak, bütçemizin kaynaklarından, biraz 
evvel konuşmamda da bahşederken, Türk Millî 
Savunması bütçesinin kaynaklarını, millî ve dış 
yardım olarak ikiye ayırmıştım. Bütçemizin ca
ri masraf nisbeti hesaplanırken dış yardımla 
rı da nazarı itibara almak gerekir. Bu millî 
bütçemizde gördüğünüz rakamlar, münhasıran 
cari masrafları karşılıyan rakamlardır. Ama, yıl
da 1,5 milyar lira civarında dış yardımlar gören 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu yardımı bütçesine 
dâhil edildiği takdirde cari masraflar nisbetinin 
% 48 - 52 arasına düşeceğini ifade etmek iste
rim. Birçok memleketlerin bütçelerinde de silâhlı 
kuvvetler cari masrafları nisbetleri, % 40 - 60 
arasında değişmektedir. Bilhassa silâhlı kuvvet
lerin silâh ve gereç ihtiyaçlarının dış ülkelerden, 
dış yardımlardan temin edildiği için bütçemizde 
gözükmiyen bu rakamlar, cari masrafları üstün 
göstermekte'dir. 

Yine Sayın Cemal Yıldırım Millî Savunma 
Bütçesinin kuvvetler arası taksiminde adalet ol
madığını ifade ettiler. Bu, kuvvetlerin bünyesin
den ve Türk Silâhlı Kuvvetlerin bünyesi içerisin
deki aldıkları duruma göre değişmektedir ve her 
memleketin ordu bnüyesine göre bu nisbetler Ha
va, Deniz veya Kara Kuvvetlerinde az veya çok 
olmaktadır. Bunu da ifade etmek isterim: 

Harb sanayii kuruluşu hakkındaki temenni
lerine aynen iştirak ediyorum ve Hükümetiniz bu 
ihtiyacı tesbit ederek, biraz evvel konuşmamda 
da arz ettiğim gibi, bu sene ilk defa harb sanayi
nin kurulması için 167,5 milyon liralık, azımsan-
mıyacak bir rakamla huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. lleriki yıllarda bu parayı sarf etmişse 
o nisbetin daha da yükseleceğini - ki yine biraz 
sonra cevap vereceğim -, sayın bir senatör de bu 
koyduğumuz parayı dahi sarf edemiyeceğimizi 
ifade ettiler. O halde - ki onun da cevabını arz 
edeceğim - bu sene koyduğumuz 167,5 milyon lira 
azımsanmıyacak bir rakamdır. Yine Sayın Ce
mal Yıldırım yatırım oranlarının çok düşük sey
rettiğini ifade ettiler. Zannediyorum ki bu ra
kamları eksik almış olacaklar, 30 Kasım 1966 so
nuna kadar bütün yatırımlar oranı % 70 dir, 
bizdeki nisbete göre en son alman yatırımlar ise 
% 90 nm üzerine çıkacağı anlaşılmaktadır. Biz
de yatırımlar çok dağınık olduğu için malûmat 
erken alınamamaktadır. Onun için ilk rakamlar 
sene başlarında düşük seyretmektedir. Fakat, 
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dağınık şekilde yapılan bu yatırımlardan rakam
lar toplandıkça sene sonunda geçen yıllarda daima 
seksenin üstünde bir yatırımın tahakkuk ettiril
diği anlaşılmaktadır. Sayın Cemal Yıldırım yine 
konuşmalarında, turistik yatırım dediğimiz subay 
ve astsubay dinlenme kamplarına fazla para ayrıl
dığını ifade ettiler ki bu sen eki bütçemizin 
artış miktarı yüz bin liradır. Bu paranın kışla
lara ve Doğudaki binalara sarfının daha faydalı 
mütalâa ettiklerini ifade ettiler. Bu plaj tesis
leri için fazla para ayrılmış olduğunu ifade etti
ler. Bütçemizde bu artış miktarı yüz bindir ki, 
bu artan ihtiyaçlar karşısında bu rakamı da 
fazla görmiyeceklerini ümidederim. 

Şimdi Millî Birlik Grupu adına konuşan Sa
yın Tabiî Senatör Haydar Tunçkanat'ın konuşma
larına, tenkid ve temennilerine cevap arz etmek 
istiyorum. 

Sayın Tunçkanat, çağdaş orduların masraf
ları hakkında bir görüşle konuşmalarına girdiler 
ve Almanya'da bir tümenin 2,5 milyar liraya ma-
lolduğunu ifade ettiler ve ondan sonra da Tür-. 
kiye'de yardımları da bir tarafa iterek, kuvvetli 
bir millî ordunun kurulması üzerinde durdular. 
Şimdi Türkiye'nin ekonomik gücü işte, bütçesi 
görüşülüyor. Teker teker bakanlıklar huzurunuza 
gelecekler. CJeliri konuşuldu. Bu malî imkânlar 
içerisinde ve kendilerinin yaptığı pahalı bir ordu 
besleme masrafı karşısında NATO ve Amerika'nın 
ki, biraz sonra temas edeceğim, yaptığı yardım
ların da bu maksatlı yardımların da artık kabul 
edilemez hale geldiğini ifade ettiler. Bunları da 
bir tarafa ittiğimiz takdirde,. Türkiye'nin kendi 
millî imkânları ile ne yapabileceğini takdirlerinize 
arz ederim. 

Yine Sayın Haydar Tunçkanat da bütçenin 
bünyesi üzerimdeki tenkklleri arasında cari 
masraflardaki yükseklik üzeninde durdular. Bi
raz evvel bu hususta verdiğim cevabı kendileri
ni de tatmin etmiş olacaktır. Sayın Haydar 
Tunçkanat, bu sene yatırım olarak ayırdığı-
ınıız 167,5 milyon liranın sarf edilmiyeceğimi ve 
bilhasa Gölcük tezgâhlarmdaki faaliyettin is
tenen neticeyi vere/miyeceğini, vereimiyeceğini 
ve onun için hazırlıkların kâfi olmadığını ifa
de ettiler. Ve Demir - Çelik Fabrikasının iste
nen çeliği zamanında veremiyeeeğini, ihalenin 
zorunluğundan, makina siparişlerinin zorunlu-
ğuıidan bahsettiler. Ben kendilerine şunu ifa
de etmek isterim, ve şimdiden tarih veriyorum: 

9 Markta Gölcükle Millî Savunma Komisyonu 
üyeleri ve Bütçe Komisyonu üyeleri davetli
dirler, ilk Türk muhribimin omurgası atılacak
tır arkadaşlarım. (Alkışlar) Ve bu geminin bâzı 
lüzumlu malzemeleri Amerika'dan gemi ile yola 
çıkarılmıştır, geliyor arkadaşlarım. Biz bir 
harib sanayiinin hazırlığına bugün bütçe ile 
huzurunuza gelnıedik. Bir seneden beri Genel
kurmayımız bir harb sanayii kurulması çalış
maları üzerindedir. Ve Hükümete brifingle bu 
isanayiin lüzumunu, hazırlıklarını dosyalariyle 
izah etmiş ve Genelkurmayımızın gayet yerim
de yaptığı bu hazırlıklar içerisinde Hüküme
tiniz de bu sanayiin kurulmadı için çalışmala
rına başlamış ve ilk bütçe dilimi olarak da bu 
sene 167,5 milyon lira ile huzurunuza gelmiş
tir. Bu sadece bir rakam olarak önünüze gel
miş değildir. Bir hazırlıklı çalışmasının netice
sidir ve bu paralar sarf edilecektir. Sayın Se
natonun Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kendile
rine verdiği tahsisatı sarf eitmeye muktedir ol
duğuna inanmalarını istirhamı ederim. Sayın 
Haydar Tunçkanalt'-ın kabul edemediğimiz ikin
ci bir tenkidi de dış yardımların, dış askerî 
yardımların; malzemenin, mahiyeti üzerinde ve 
buna iltibas ederek Johns'on'uıı mektubu üze
rindeki konuşmalardır. Johnson mektubu mec
lislerde uzun boylu .konuşuldu, tartışıldı ama, 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşülürken 
de bu Johnson mektubumun tekrar pişirilip or
taya huzura gelmesinde bilmiyorum Sayın 
Tunçkamait ne maksat aradılar? Ama ben bu
rada kendilerinin söylediği ölçüler içerisinde 
tutum içinde cevap arz edeceğim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Başka ne maksat olabilir, Millî Savunma Bütçe
si dışımda 1.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayım Haydar Tunç
kanat, Johıtson mektubu ile bir işin açıkça or-
Itaya çıktığını Amerika yardımlarının maksat-
'olduğumu ve bu yardımlardan da istediğimiz 
faydalı görmenin mümkün olmadığını ve Kıb
rıs çıkartması yapılacağı zaman da Johnson'-
un «siz bu malzemeleri kullanamazsınız» de
diğini, o halele Türkiyenin hükümran bir Dev
let olup olmadığında tereddüt hâsıl olduğunu 
ifade ettiler. Ama yine Sayın Haydar Tunçka
nat Haziran ayında bu malzemeleri o zamanın 
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Hükümeti kulanmazken Ağustos ayında yine 
aynı tertiple alınmış olan Türk uçaklarının Kıb
rıs'ı bombaladığını mıutmaktadırlar. O halde 
Haziran ayında hükümran değil, Ağustos ayın
da hükümran. O halde bu Hükümetlerin ki 
mektubun yazıldığı zamanı hatırlamalıdır. O 
zamanın Hükümeti o mektubu Haziranda o şe
kilde hareket etmiş, ama Ağustos ayında da 
yine aynı anlaşmalarla alınmış olan silâhları 
kullanmak imkânının olduğu gözükmüştür. 
Binaenalejdı, bu bir tatbikat meselesidir, yoksa 
bu silâhların alınmasının doğru olmayacağı ve 
TüıJk savunması için faydalı olmadığı şeklindeki 
bir anlayışı kabul etmek mümkün değildir. 
Bunu kendilerinin açtığı Kıbrıs konusu üze
rindeki bir misalle arz ve izah etmiş oluyo
rum. Sonra bir silâhın kullanılıp kullanılmama
sı ki. izah ettim böyle bir durumdaki biraz son
ra ikili anlaşmalara geleceğim, bu Devletin hü
kümran olup olmadığından ikide bir bahset
mekten bilmiyorum ne fayda var? Türk Dev
letinin hükümran olduğundan Sayın Tunçka
nat şüphe mi etmektedir? Biz hiçbir zaman hiç
bir dış tesire kapılmadan, Türk gücünü, Türk 
kuvvetini kullanmak kuvvetini kendimizde 
bulmaktayız. Johnson'un mektubu veya şu ve
ya bu şekilde dış telkinler, Türk Hükümetinin, 
Türk Milletinin menfaati için aldığı kararları 
hiçbir zaman değiştiremez. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Sayın Haydar Tunçkanat'ın yadırgadığımız 
ikinci konuştuğu mesele, ikili anlaşmalar mese
lesidir. Bu da bir seneden beri Meclislerde 
uzun uzun konuşuldu. Ve ikili anlaşmaların ma
hiyeti hakkında alâkalı Bakan ve Sayın Başbakan 
iki Mecliste de izahatta bulundular. Ye hatır
ladığımıza göre şu söylendi: Bu anlaşmaların 
hicjbiri bizim Hükümetimiz zamanında yapıl
mamıştır. Ama biz mesuliyetin devamlılığına 
inanan Hükümet olarak bizden evvel de yapıl
mış bu anlaşmaların memleket menfaat ve ger
çeklerine göre ıslahı için her türlü tedbiri aldık, 
Türk Genelkurmayının ve Hariciye Vekâleti
nin uzun süredir yaptığı çalışmalarla bu an
laşmalar, memleket menfaat ve gerçeklerine 
uydurulacaktır. Ancak, burada bir hususu kay
detmeden geeemiyeeeğim. Sayın Haydar Tunç
kanat 1960 da, biz Millî Birlik Komitesi olarak 
nasıl ve kimler tarafından imzalandığı dahi 
belli olmıyan anlaşmaların dosyalarını dahi 

bulamadığımız bu anlaşmaları toparlamak için 
harekete geçtik, dediler ve kendilerine ben şu
rada şunu söyliycceğim: O halde Sayın Hay
dar Tunçkaant'm kendilerinin de haberi yoktur. 
Bu anlaşmaların kendilerinin söylediği istika
mette memleketimiz için benim kanaatim o de
ğildir. Bütün bu anlaşmaları kabul ediyorum 
ve müdafaa edeceğim, memleketin menfaatleri 
olduğu müddetçe. Ama bunların kendilerinin 
söylediği istikâmette en zararlısı 7 Haziran 1960 
tarihinde imzalanmıştır. O hadde Sayın Haydar 
Tunçkanat'ın bundan haberi yok. Ama bizim 
zamanımızda bir tanesi imzalanmamıştır. (A. P. 
sıraalrmdan alkışlar.) Biz, yine de ifade ediyo
rum, biz Hükümetlerin, mesuliyetlerin devam
lılığına inanıyoruz, bizler evvelki Hükümetler 
zamanında da, Millî Birlik Hükümetleri zama
nında da imzalanan bu anlaşmaların mesuliyeti
ni üzerimizde taşımaktayız. Ve bunları memle
ket gerçeklerine göre menfaatlerine göre ıslah 
edici tedbirleri almakta devam edeceğiz. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri.) 

Sayın Haydar Tunçkanat, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin tamamen NATO emrine verilmiş ol
duğunu söylediler. Bu da .yanlıştır. Hazarda 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kontrol ve muraka
besi Türk Genelkurmayının emrindedir. Ancak 
kati takviyeli alarm halinde, ki bölge savun
ması için yapılan bu alarm halinde bölge sulhu 
için bölge savunması için kuvvetlerini bir ara
ya getirecek XATO içerisinde Türk Silâhlı 
Kuvvetleri de NATO Kumandanlığı içerisinde 
vazifesini alacak ve mesul kumandanın mura
kabesine girecektir. Yoksa Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin eğitimi, murakabesi, yetiştirilmesi Türk 
Genelkurmayının emrinde olacaktır. Ama böl
genin müşterek savunması için bu bölge kuv
vetlerinin birlik halinde çalışmasını temin için 
bir takviyeli alarm halinde, Türk Silâhlı Kuv
vetleri de bu bölgenin savunması ile mesul ku
mandanın emıincle vazife alacaktır. 

Sonra, Sayın Haydar Tunçkanat, Türk kuv
vetlerinin kuvvet hedeflerinin teshilini Türk 
Hükümeti yapmalıdır, Türk Genelkurmayı yap
malıdır, NATO karışmamalıdır, dediler. 

Sayın arkadaşlarım, 1,5 seneden beri NATO 
Bakanlar Toplantısına 'gidiyorum ve NATO 
kuvvet hedeflerinin tesbiti müzakereleri de bu 

! devreye karışır. NATO, hiçbir üyesi millî Dev-
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İçtin kuvvet hedefini tesbiti için ona direktif 
vermemiştir. Her Devlet kendi millî menfaat
lerinin ve bölgesinin savunması için yeter kuv
veti o Devletin genelkurmayının tesbit ettiği Öl
çülerde NATO'ya teklif etmekte ve benim böl
gemin savunması için bu kuvvete ihtiyaç var
dır demektedir ve bu millî kuvvet, bu ölçü, 
aynı za manda NATO'mm kabul ettiği kuvvet 
hedefi olmaktadır. Yoksa benim genelkurma
yımın tesbit ettiği rakamın üzerine, hayır sen 
bu kadar değil, bu kadar yapacaksın diye bir 
teklif olmamaktadır ve olmamıştır. Biraz ev
vel Türkiye'nin coğrafi durumu, stratejik du
rumu itibariyle daima bir hazır kuvvet bulun
durmasının zaruretine işaret etmiştim. Ve Tür
kiye'nin sıfır ihbar saati olduğunu söylemiş
tim. Fransa için 8 - 10 gün ihbar müddet günü 
vardır. Fransa 24 saat zarfında seferberliğini 
ikmal eder. Almanya için altı gündür, İngilte
re için 15 gündür. Bu memleketler 24 saat zar
fında seferberliğini yapmak imkânına sahip
tir. Ama benim için sıfır saattir. O halde benim 
Genelkurmayım bu memleketin savunması için 
mesul kumandan, kendi kuvvet hedeflerini tes
bit ederken bu şartlara göre kuvvet hedefini 
tesbit etmekte ve NATO'ya demektedir ki, ben 
bu bölgeyi bu kuvvetle savunabilirim, yoksa 
hiçbir kuvvet bize bunu empoze etmemektedir. 
Acaba Sayın Haydar Tunekanat Türk Silâh
lı Kuvvetlerinde mesul bir kurmay iken, bu 
memleket savunmasını daha küçük kuvvetler
le savunmak imkânını görmüş ve komutanına 
tavsiye edebilmiş midir? 

Üçüncü bir konu: Yine Bakanlık bütçesi ile 
hiçbir ilişiği olmıyan bir görüşlerine temas et
mek isterim. 

Sayın Haydar Tunekanat, Millî Güvenlik 
Kurulunun vazifeleri üzerinde durdular ve 
Millî Güvenlik Kurulunun bâzı stratejik mad
deler ve maddeler hakkında 'görüşünü tesbit 
edip bildirmesi gerektiğini söylediler. Millî 
Güvenlik Krulu Kanununun kendisine verdiği 
salâhiyetleri müdrik olarak vazife yapmakta
dır ve hangi hizmetlerin ve vazifelerin yapıl
ması lâzımgeldiğini de bilmektedir. 

Yine Sayın Haydar Tunçkanat'm bir kısmı
na iştirak ettiğimiz fakat sonunda beraber ol
madığımız bir görüşüne temas edeceğim. Sa
yın Haydar Tunçkanat, nükleer silâhlardaki 
gelişme ve balâstik misiller ve kendilerinin söy

lemediği onu da söyliyeyim; satalitler ve bun
ların harb stratejisindeki yeri üzerine yeni ge
lişmeler olduğunu ve buna göre harb strateji
sinin değiştiğini ifade ettiler. Bu doğrudur. 
Ama hemen bunun arkasında bunun nükleer 
bir dengenin bir konvansiyonel hazırlanmayı 
silâhlı kuvvetlerin dünya ordularının konvan
siyonel silâhların vazgeçilmez olduğunu da ka
bul ettirdiğini ve dünya ordularının yeniden 
konvansiyonel silâhlar üzerinde de durmaya 
başladığını ifade etmediler. İste biz bu nükleer 
dengenin kendilerinin söylediği strateji ile kur
duktan sonra Türk Silâhlı Kuvietlerinin kon
vansiyonel silâhlar bakımından takviyesi için 
bir yıldan beri yapılan müzakerelerin bu isti
kamette olduğunu ve temin edilen 670 milyon 
dolarlık Amerikan yardımı ile Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin modernizasyon için çalışılmakta 
olduğunu takdim konuişmamızda ifade etmiş
tik. Bu konuşmalarımla iştirak etmediğim gö
rüşlerini cevaplamış oluyorum. Elbette ki, bir 
asker olarak uzun konuşmalarında faydalı ola
bilecek bilgileri de bize verdiler. Bunlardan do
layı da kendilerine teşekkür ederim. 

Sayın Hazım Dağlı arkadaşım son yaptık
ları konuşmada bir husus üzerinde durdular, 
Bulgaristan Kuvvetlerinin mekanize olduğu 
ve Fransa'nın çekilmesinden sonra NATO ya
hut SHAPE Kumandanının yaptığı bir konuş
mada Yunanistan ve Türkiye'nin yani Güney 
- Doğu kanadının ehemmiyet kesbettiğini ifa
de ettiklerini söylediler. Fransa'nın NATO'dan 
çekilmesiyle NATO Komutanlığının, yani idare 
merkezinin ve NATO müdafaa hattında bir ge
dik olduğu doğrudur. Ve bunun için de NATO 
içerisinde Güney - Doğu kanadının takviyesi 
için gerekli çalışmalar geçen Aralık ayında 
Paris'te yapılan toplantıda tesbit edilmiştir. 
Ve elbette ki bu eksikler, komutanların yaptı
ğı tavsiyeye göre politikacılar tarafından yap
tığı tavsiye ile politikacılar tarafından karara 
ballanmakta ve tekrar askerlere bildirilmek
tedir. Bundan dolayı bunların söylenmiş bir 
sözde kaldığını ve bu gibi tedbirlerin düşünül
mediğini sayın arkadaşım zannetmesinler. Bu 
hususta çalışmalar vardır ve bundan emin ol
malarını bilhassa istirham ederim. 

Bulgaristan kuvvetlerinin mekanize olduğu 
şeklindeki görüşlerine gelince: Doğrudur ve 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerini de, biraz evvel söy
lediğim gibi, konvansiyonel üstünlüğe kavuş
turmak için çalışmalarda bulunduğumuzu ifa
de etmiştim ve yine biraz evvel, Türkiye'nin 
niçin hazır kuvvet bulundurması lâzımgeldi-
ğiııi ve Türkiye'nin niçin sıfır saat ihbar müd
deti olduğunu ifade ederken komşu memleket
lerin hazırlık durumuna temas etmek içindir. 
Bunun dışında konuşan Adalet Partisi sözcü
sü Sayın Âki,f Tekin arkadaşımın Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin modernizasyonu için yapmış 
olduğu teşvikkâr konuşmaya teşekkür ederim. 
Ve burada yapılan konuşmalardan istifade et
tiğimizi ve ileriki yıllarda Millî Savunma büt
çesinin hazırlanmasında bu tenkidlerden isti
fade edileceğini ifade etmek isterim ve bu iza
hatımla tenkid ve temennide bulunan arkadaş
larıma teşekkürler arz eder hepinizi saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, sual
ler var. Sıra ile Sayın Ersü buyurun daha önce 
istemiştiniz. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Ben son 
»öz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, son sözü Sayın 
Gizrelioğlu almıştır ancak sual sorabilirsiniz. 
Son sözü istemişsiniz /Gizrelioğlu aldı, sualle 
de aynı şey olabilir, aynı şeyi temin etmek 
mümkün. Buyurun Sayın Ersü. Sayın Bakan 
teker teker cevap verecekler. 

VEHBİ -(RSÜ (Tabiî Üye) — Gerek bizim 
yaptığımız konuşmalarda, gerekse bundan ön
ce bütçenin tümü dolayısiyle yapılan konuşma
larda millî savunma politikasının anahedefle-
ri ve prensipleri üzerindeki çabalarımızdan 
Sayın Millî Savunma Bakanının memnunluk 
duymadığını ve anlaşamadığımızı görmekte
yiz. Bu hususları vuzuha kavuşturmak için bir
kaç sual arz edeceğim, mümkünse cevaplandı
rılmasını rica ediyorum, Şöyle buyurdular; 
«Doğu - Batı yakınlaşması genel bir silâhsız
lanma anlaşmasına vardırılamamıştır». Bundan 
şunu anlamak mümkünmüdür, ancak ne za
man ki genel silâhsızlanma için bir anlaşma 
olur, Türkiye de savunma masraflarını ve te
sislerini, borçlarını ancak o zaman azaltabilir. 
Ama bunun dışında bir azaltma düşünülemez. 
Birinci sualim bu. 

BAŞKAN — Teker teker cevap verecekler, 
buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Elbette ki, bir mem
leketin silâhlı kuvvetlerinin mevcudu dünya 
şartlarına, dünya politik şartlarına ve komşu 
memleketlerin hazırlıklarına göre olur. Ben o 
konuşmamda dünya şartlarını bir tablo ile çiz
miş bulunuyorum. Şartları bu olan bir mem
lekette silâhlı kuvvetler veya kuvvetlerin azal
tılması mesuliyetini ben şahsan alamıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — İkinci sualim 

şu: Efendim, Doğu ve Batı blokları sizin buyur
duğunuz gibi, yakınlaşmanın sebepleri üzerin
de duracak değilim, yalnız anahatlarmı arz edi
yorum. Çinin nükleer klube üye olması ve do
layısiyle dünyayı etkilemeye başlaması Avru
pa'nın bütünleşmesine bir hız kazandırmaya baş
laması, Orta - Doğu ve bilhassa Arap alemindeki 
gelişmeler Türkiye'nin Cumhuriyetten bu ya
na dış politikası bakımından dinamik olarak 
kısa zamanda ekonomik kalkınmamızı sağla
makta... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Ben sorunuzu hiç an-
lıyamadım, özür dilerim.... 
(Gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Efendim, sual sormak sayın 
üyenin hakkıdır. Sayın hatibe müdahale etme
yin. Buyurun Sayın Ersü, sualinizi bir daha tek-
laym, Sayın Bakan her halde biraz sual uzun 
olduğu için alıyamdılar. Sualinizi sorun Sa
yın Bakan cevaplandıracaklar. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. Doğu - Batı blokunun yakın
laşmasını izah edecek değilim. Sayın Bakan Cin 
Rusya üzerindeki etkilerini çok iyi bilirler. Av
rupa birleşmesi hareketinin ne kadar önemli ol
duğunu da takdir ederler. Arap alemindeki 
gelişmeler ve karşılıklı çalışmalar için de Tür
kiye en mühim ve iyi bir politik ortam içinde 
değil midir? Eğer iyi bir politik ortamdaysa 
kalkınmamızı hızlandıracak, ekonomimizi can
landıracak yöne süratle yönelmemiz gerekmez 
mi? Eğer böyle buyurmuyorlarsa savunma 
masraflarımızı ve diğer masraflarımızı daha da 
artıran sebeplerin izalesi hususunda ne düşünü
yorlar? 
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BAŞKAN — Buyurun. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET T0-

PALOĞLU (Devamla) — Türkiye'nin dış po
litikası aktif olarak dünya sul'hü için yapıcı ça
lışmalarını yapmaktadır. Ancak, Türkiye'nin bu 
çalışması karşısında komşu memleketlerin tu
tum ve davranışları ve biraz evvel söylediğim 
gibi bütün bu samimî çalışmalara rağmen bir 
kuvvet indirimine, doğru gitmeyişi, teknik silâh 
yarışma devam etmesi acaba size emniyet veri
yor mu ki, bugün Hükümete emniyet versin. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Tatmin olma

dım bu cevapla özür dilerim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOÖLU (Devamla) — Mümkün değil, tabiî 
olmıyabilir. 

VEHBÎ ERSÜ (Devamla) — Silâhlı Kuvvet
lerimizin, buyurduğunuz izahlar içerisinde ta
rım, bayındırlık, arıcılık ve bâzı saydığınız hu
suslardaki başarılların)d»an bahsettiniz. Biz de bun
dan memnunluk duyarız. Yalnız Silâhlı Kuvvet
lerin asli görevi olan yurt savunması için gö
revlerini bir tarafa bırakıp terazinin bir kefe
sine bu hususu koyarsanız, bir de buyurduğu
nuz bu hizmetleri terazinin bir kefesine koyar
sanız ve tarttığınızda disiplin, hizmet aksama
sı, araç ve gereç yıpranması yönünden yapı
lan hesapların hangi tarafı daha ağır basa
caktır? Bu bir. Bir de gene bu sualin içinde 
bahsettim, bu hususların hızlı kalkınma zorun
luluğumuz karşısında nüfus baskısından doğan, 
mecburi askerlik hizmetinden doğan ve deği
şikliğin aktüel bir konu haline ^geldiği bugün
lerde acaba silâhlı kuvvetleri şartların gerektir
diği bu hizmetlerde mi kullanalım, yoksa asli 
hizmetine mi terk edelim? Asli Mzandtiirne terk et
tiğimiz zaman diğer fayda sağlıyacak hareketler 
dolayısiyle yeni bir teşkilâtlanmaya zaruret var 
mıdır ? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Konu şmamı eğer 
dikkatle dinlediyseniz Silâhlı Kuvvetlerin bu 
sosyal ve iktisadi faaliyetlerini nasıl yaptıkları 
hususunda aynen şöyle bir cümle vardır, «ken
di aslî görevlerini aksatmaksızın» dır. Müm
kündür. îşte Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu 
Sosyal ve ekonomik faaliyetleri kendi asli gö
revlerini aksatmaksızın yapılmaktadır. Binaen
aleyh, söylediğiniz endişeye mahal yoktur. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Yerli sanayi 
konusunda. (O.. O., sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı değil, efendim, Sayın 
Ersü. Sualinizi sorunuz, Başkan mâni olmadık
ça soracaksınız, efendim. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Gemi sanayii 
mevzuunda bizim mâruzâtımız iyi kavranma-
mıştır. Biz bâzı güçlükler ileri sürdük. Hal
buki biz, bir millî harb sanayiinin gelişmesini 
şiddetle arzu ediyor ve her konuşmamızda bu
nun lüzumunu belirtiyoruz. Sayın Bakan bunu 
yanlış empoze ettiler. Yalnız bir hususu açık
lamalarını rica ediyorum. Kendilerinin Millet 
Meclisinde takdim ettikleri 1967 programının 
gemi sanayii bölümünde Ereğli - Demir Çelik 
Fabrikalarının faaliyete geçtiğinden bu yana 
çelik, sac, levha v. s., ithal edildiğinde, fiyat
larda 2,5 misli artış olduğundan gemi sanayii 
gelişememektedir, denmektedir. Sizin arz ettiği
niz program daha önceden çok iyimser davranıl-
mış, biz de bundan memnunluk duyarız, açıklar
sanız. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Ben bilhassa harb sa
nayii aleyhinde bir tutum ve davranışta bulun
duğunu söylemedim, Saym Tunçkanat'm. An
cak bir muhrip yapımı için koyduğumuz tahsi
satların yani Gölcük tezgâhlarının kendisi için 
ayırdığımız tahsisatı sarfedemiyeceğini söyle
mişler ve bunun için de üç madde yazmışlar. 
Diyorlar ki, bunu şunun için yapamazlar, birisi 
biraz evvelki çelik meselesi, ikincisi Artırma, 
Eksiltme Kanunu, üçüncüsü de makinalar diyor
lar, Ve ben bunların halledildiğini ve bâzı mal
zemenin yolda olduğunu, gelmekte olduğunu ve 
9 Martta da muhrip omurgasının tezgâha alı
nacağını söyledim. O halde işte burada kendi
leri yazmışlar, üç madde var. Diyorlar ki, şu 
şu sebeple yapamaz bunu, Deniz Kuvvetleri di
yorlar. Bunu sene içinde kullanamaz, diyorlar. 
Ben de diyorum ki, 9 Martta kullanacaktır. Bu 
hazırlıklar yapılmıştır, diyorum. O halde bun
da sizi çok iyi anladığımı zannediyorum diyo
rum. Açıkça da yazmışsınız, bunları yapamazsı
nız sene içinde, diyorsunuz. Sayın Tunçkanat'm 
konuşması burada yazılı. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Bitti ise, son 
sualimi soruyorum. Saym Bakan, Amerikan yar
dımından gelen silâhları kullanmakta müessir 
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bulunduklarını söylediler, temenni ederim, böy
le olsun. Kullanılmakta olan silâh ve malzeme
nin, ki, bunları bir yana bırakıyorum. Ameri
kan yardım malzemesi ve silâhlarının, terk edil
miş olan, çürüğe çıkarılmış olanlar hakkında bu
gün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hangi işle
mi tatbik etmektedir. Bu Amerikan Hükümeti
nin müsaadesine tâbi midir, değil midir, bunu 
'söylesinler. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOö-LU (Devamla) — Şimdi, Amerikan Hü
kümetinin kendi parlâmentosuna karşı yaptığı 
ve terk edilmiş malzemenin de, yani oradan bu 
yardımları alabilmek için koyduğu bir usulün 
yani terk edilmiş malzemenin Amerikan Hükü
metine teslimi şartını bu malzemenin kullanıla-
mıyacağı gibi bir karineye kadar gitmek ve bi
naenaleyh bu yardımları almaktan hiç fayda 
yoktur denmeyi biraz acayip karşılarım. 

Şimdi biz bu malzemeyi, misal de verdim Sa
yın Tunçkanat'm verdiği misal üzerinden misal 
verdim, Kıbrıs konusu üzerinde kullandık, de
dim. O halde sizin verdiğiniz misalde kullanıla
madı dediniz, ben kullanıldı dedim. Misali! de var, 
canlı bunlar. O halde terk edilmiş malzemenin 
Amerikan Yardım Kuruluna tesliminin veya 
bir tarafa atılmasının, onların bizim elimizden 
çıkmasının bu yardım malzemesini kullanamıya-
cağımız gibi bir karineye kadar bizi götürmeme-
sini bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim, Saym Bakan konuşmalarında buyur
dular ki, 670 milyon dolarlık yeni bir Amerikan 
yardımiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinin eksik
likleri tamamlanacaktır. Elbette ki, bu yardım 
bir hesaba dayanıyor. Bu hesap yani kuvvet he
deflerinin tesbitinde acaba bu yardımı veren 
Devletin bir rolü olmuş mudur? Bir de ikinci 
husus var, kısadır, ikisine birden cevap verebi
lirler zannediyorum. Bizim bilmediğimiz saterit 
diye bir silâhtan bahsettiler, bunu anlıyamadmı. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Silâh elemedim, sate-
ritler de kullanılıyor bu mevzuda, onu demek 
istedim. Şimdi, 670 milyon dolarlık; Amerikan 
yardımının ne şekilde kullanılacağını Türk Ge
nelkurmayı tesbit eder. Müzakeresini ben yap
tım. Burada ve yaptığımız anlaşma kuvvetler-
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arası bölümü iki taraf teknik personelinin, as
kerlerinin konuşulması ile tesbit edilecektir. 
Yoksa bölümler üzerinde değil, tavan üzerinde 
anlaşma yapılmıştır. 670 milyon dolardır. Tavan 
daha yüksek bir yardım almamız mümkün de
ğildir. Ama bu dış yardımların kullanılması şek
lini tesbit Türk Genelkurmayına aittir. 

BAŞKAN — Saym Kaplan siz de soracak mı
sınız ? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Söz verme
diniz, ben de birkaç sual soracağım. Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin emrinde, daha aşağı bakım tesis
leri hariç, bu fabrikaların âtıl kapasite ile çalı
şanları durumu mevcut mudur? Bu âtıl kapasi
tenin ne kadarının faaliyete geçirileceği hakkın
da bir bilgileri var mı ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Şimdi, bilhassa Göl
cük tezgâhları için ifade etmek isterim. Bundan 
evvel bu tezgâhın kapasitesine tamamen çalıştı
racak imkâna sahibolmadığımız için % 28 civa
rında bir kapasite ile çalışmaktaydı. Ancak işçi 
ve para imkânları ile bu miktar artırılacaktır. 
Mesele bu fabrikaların kapasitesini artırmaksa 
bu, para meselesidir. Eğer bütçeye daha çok pa
ra koyar, bu fabrikaların işçi miktarını artıra
rak, teknisyen bulmak imkânlarına da. kavuşur
sak, bu kapasiteler artar. Ve hakikaten askerî 
fabrikalarımızın hiçbirisi tam kapasite ile çalış
mamaktadır. Ama, şu kaçla çalışıyor, şu kaçla 
çalışıyor; bu kaçla çalışıyor, ezbere bir rakaan 
ifade edemem. Yalnız, üzerinde çok konuştuğu
muz Gölcük için de ifade edeyim, yüzde 28 ile 
çalışır. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Teşekkür 
ederim. 

Efendim, basit gibi görünen bir memleket 
meselesi var : Burada sanayi politikası da bahis 
konusudur. Gölcük yüzde 28 kapasite ile çalışı
yor, dendi. Demek ki, yüzde 72 nisbetinde bir 
randıman düşüklüğü var. Acaba, Millî Savunma 
Bütçesinden daha fazla bir para koyup bu kapa
site harekete geçerse memleket ekonomisi bakı
mından bir fayda mülâhaza eder mi Sayın Ba
kan? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — İşte bunun için geçen 
sen sivil sektöre de yine Gölcük'te Ulaştırma 
Bakanlığı için bir tanker yapımına başlanmıştır. 
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Bıı tesisler tam kapasiteye çıkarılır ve sivil sek
tör için de çaİTştınlırsa memleket ekonomisi için 
çok faydalı olacaktır. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Konuşma
nızda bizde askerî şahıs başına altı bin lira düş
tüğünü ifade buyurdunuz; yeni teşkillerle birlik
te, bütçeye bu sene konulan para şahıs başına 
altı bin liranın üzerine mi çıkıyor? Çıkıyorsa 
bunun nisbeti hakkında bilgi verebilirler mi? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Bütçeyi yaptıktan 
sonra onu, askerî de sayarız hesabını yaparız, 
sonra size takdim ederiz. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim, 
Sayın Bakan memlekette tesis ve üs ayrımı diye 
bir şey yapıyorlar mı? 

BAŞKAN — Tesis ve üs? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET 

TOPALOĞLU (Devamla) — Mesele şu, söyliye-
yim size, Türkiye İşçi Partisi bu ikili anlaşma
larla yapılan üsleri âdeta bir Amerikan top
rağı gibi gösterir bir tutum içerisinde Millet 
Meclisinde bir genel görüşme açtığı zaman bu 
toprakların Türkiye'nin bir parçası olduğu ve 
bunların NATO Anlaşmasının 3 ncü maddesine 
göre NATO üvesi devletlerin müşterek sa
vunmalarına faydalı tesisleri yapmalarını ön
gören hükümlere göre yapılmış tesisler olduğu, 
tarafımızdan ifade edilmiştir. Aynı kanaatte
yim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kan, Millî Güvenlik Kurulu mühim görev almış 
bir kuruldur. Parlâmento da, Hükümetin takib-
ettiği politikayı kontrol etmekle görevli ve yük
lüdür. Ve düşündüklerini açıkça söylemekle de 
Parlâmento üyeleri bu görevlerini yerine geti
rirler. Acaba, Millî Güvenlik Kurulu hakkında 
da Parlâmento üyeleri bu görevlerini ve yetki
lerini kullanabilirler mi, kullanamaz mı? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET 
TOPALOĞLU (Devamla) — Kimler kullana
maz? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Üyeler, 
Parlâmento üyeleri... Millî Güvenlik Kurulu için 
de temenni ve tenkid haklarını İmli anabiliri er mi, 
kullanamaz mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET 
TOPALOĞLU (Devamla) — Elbete, elbette. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, sayın üyelerin 
haklarını kullanmasını Sayın Millî Savunma 
Bakanının değil, Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanını ilgilendirir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET 
TOPALOĞLU (Devamla) — Tabiî. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bu konu
yu getirmek istemiyorum. Çok küçük bir sual 
soracağım, takdir ölçüleri dâhilinde cevap ve
rirseniz memnun olurum. 

9 Ağustos Kıbrıs harekâtında Sayın Bakan* 
şöyle mi buyurmuşlardır «Bütün imkânlar var
ken o günün Hükümeti takdir ölçülerini şöyle 
kullanmıştır ve bunu bütün imkânları düşünerek, 
tetkik ederek ve karar vererek öyle mi takdir et
miştir» demek istiyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET 
TOPALOĞLU (Devamla) — Elbette, ben şunun 
için misal verdim, istediği zaman bu silâhları 
kullanma imkânına Türk Hükümetleri sahiptir 
ve o zamanın Hükümeti de, sayın arkadaşımın 
kullanamıyaeağını söyecliği silâhları kullanabildi
ğini ifade ettim, misal olarak verdim. 

Savın Tunçkanat dediler ki; Amerika'nın ver
diği bu silâhları Hükümetler kullanamaz, hü
kümran değildir, dediler. Ben de dedim ki, o 
zamanın Hükümeti 9 Ağustosta bu silâhları kul
lanmıştır. O halde hükümrandır. Hani hüküm
ran degîldi? dedim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sualimin 
cevabı bu değildi. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 
ZİYA AYRIM (Kars) — Hudut bölgelerin

de karakollarımız vardır. Buralarda sınır ihti
lâfları yüzünden bâzı üzücü olaylar cereyan et
mektedir. Acaba Bakanlık sınırdaki bu tapulu 
arazileri istimlâk edip hudut hattının tesbitini 
düşünüvor mu, düşünüyorsa tatbikata ne zaman 
girişecektir? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum Doğubeyazid mmtakasında 
1965 - 1986 yıllarında İran'a kaçırılmak istenir
ken yakalanan koyun miktarı ne kadardır? 

BAŞKAN — Son suale cevap vermek isterse
niz cevap veriniz; isterseniz sorusunu Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına tevcih etsin. Devam edin 
efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET 
TOPALOĞLU (Devamla) — Şimdi Ziya Ayrım 
arkadaşınım sorduğu hudut bölgesindeki, yasak 
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bölge diye adlandırılan 500 metrelik kısım ki, 500 
metredir, bunun istimlâk edilip, edilmiyeceğini 
söylediler. Böyle bir şey, böyle bir muamele yok
tur. Ancak temennimiz, hudut boyunda vatan
daşlarımız için kullanılabilecek gayrimenkul-
lerin rahatça kullanılabilmelerini sağlryacak 
tedbirlere gitmektir. Ve millî gelirin artırılması 
için hudut boylarındaki arazide hayvan otlat
mak ve ziraat için kullanılmasını topraklarımı
zın kıymetlendirilmesi düşüneceğimiz husus
tur. Bunu istimlâk edip boş bırakmak yerine 
tedbirler alarak buraları vatandaşlarımızın kul
lanmasını sağlamak takibe! tiğimiz, edeceğimiz 
politika olacaktır. 

ikincisi, koyun mevzuuna gelince; bilmiyo
rum, sonra Gümrük ve Tekel Bakanından sorar 
kendilerine arz ederim. 

BAŞKAN — Say]n Özdilek, buyurun. 
FAHRÎ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Millî Savunma Bakanına şu suali sor
mak istiyorum. İhtilâli takiben Millî Birlik Hü
kümeti vazifeye devam ettiği sırada ikili anlaş
malardan birisini bizzat ben kısıtlamıştım. Bizim 
zamanımızda yapılmış bundan gayrı bir anlaş
ma varsa ve bir mahzur görmüyorlarsa, açıkla
malarını rica edeceğim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET 
TOPALOĞLU (Devamla) — Mahrem bir anlaş
madır. Sayın Generalime 7 Haziran 1960 daki 
anlaşma hakkında kendilerine takdime hazırım, 
kendilerine malûmat verebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bir za

mandan beri kürsülerde, umumi konuşmalarda 
ikili anlaşmaları ortaya getiren ve bunun mah
zurlarım açıklıyanlara karşı bâzı hakaret edici 
davranışlar gösterilmektedir. Dün Sayın Baş
bakan, bugün Sayın Bakan, kürsüden, ikili an
laşmalar bizden evvelki zamanda yapılmış, biz 
yapmadık, bir tek andlaşma yapmadık, derken 
bunu gururla söylüyorlar ve A.P. sıralarında bu
lunan üyeler onun bu sözlerini alkışlıyorlar. Bu 
davranış içerisinde ikili anlaşmaların bâzıla
rında millî menfaatlere aykırı tutumlar oldu
ğunu ve bunların elden geçirilmesi gerçeği de 
yatmaktadır, dediler. Sayın Bakanı A.P. li-
ler gibi bu mevzuda ben de alkışladım ve bu
nun devamını arzu eden arkadaşınızım. A.P. si 
Hükümetlerince hiçbir ikili anlaşma yapılmamış 

olmasının teyidi ve geçmiş zamanlarda yapılan 
anlaşmaların yeniden elden geçirilmesi çalışma
ları devam etmektedir. Benim burada ifade 
etmek istediğim husus şu : 

BAŞKAN — Yalnız sormak istediğiniz hu
sus olacak, Sayın Karaman, suale gelin. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Evet, 
Geçmiş idareler o günün politik şartları içeri
sinde 1947 senesinden itibaren bâzı anlaş
malar yapmışlardır. Bu anlaşmalar çok dağı
nıktır ve bir büroda toplanmamıştır. 1963 yı-
lndan evvel, bunlardan çoğunun Türk millî 
menfaatlerine aykırı olduğunu da hiçbirimiz bil
miyorduk. Halbuki bilmek lâzımdır. Anayasa
nın ortaya getirdiği fikir özgürlüğü içinde A.P. 
Hükümeti, Süleyman Demirel Hükümeti de 
bunun şuuruna ermiştir. 6 Nisan 1966 dan 
itibaren de bu caba içindedirler, bunu takdir 
ediyoruz, bu kısa mukaddimeden sonra şunu 
arz etmek istiyorum; Türkiye'de ne Johnson 
mektubu, ne şu veya bu sebeple Türk Milleti
nin hâkimiyet hakkı kısıtlanmamıştır. Bunu, 
Türk Milleti en yoksul günlerinde Kurtuluş 
Savaşında göstermiştir. Binaenaleyh, hiçbir 
zor ne üs, ne silâhlar Türk Milletinin hüküm
ranlık hakkını kısıtlıyabilir. Ben buna inanı-
yovum. Hükümetler olarak, hangi parti Hükü
meti olursa olsun Türk Milletinin hükümran
lık hakkını mutlaka koruyacaklardır. Ancak 
bugün Türkiye'de bulunan ve ikili anlaşma
ların ve bunların meydana getirdiği üs, tesis 
demiyorum, çünkü Amerikan pazarları tesistir, 
üsler bütün inancıma rağmen Türk Milletinin, 
bir harb olduğu zamanda, dünya harb sınırla
rının karışacağı bir zamanda iradesi dışında, 
Türk Hükümetlerinin iradesi dışında bir savaşa 
sürüklenmiyeceğine ben inanıyorum. Ama, 
Hükümetin de tek bir kelime ile buna, mümkün 
değildir, demesini bu kürsüden kamu o.yunu 
uyarması bakımından arz ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET 
TOPALOĞLU (Devamla) — Çok Sayın Kara
man uzun konuşmanızdan sonra söylediğiniz 
ve benden cevabını beklediğiniz hususu Sayın 
Başbakanım birçok kereler bu kürsülerden 
ifade etmiştir ve Türk Hükümeti ve Türk Hü
kümetine hiçbir kuvvet kendi istikametinde 
karar âldıramıyacaktır, diye Sayın Başvekilin 
bu mevzuda bu kürsüden de, Millet Meclisi 
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kürsüsünden de kaç defa ifade etmiştir. Benim 
de ifade etmemi istiyorsanız bir defa da ben 
ifade edeyim ki, Türkiye'de bu üsler Türk 
Hükümetinin arzu etmediği istikamette kullanıl
ın ıyacak ve Türk Hükümetinin arzu etmediği bir 
istikamette harbe sürükleyici bir yöne götürmi-
yecektir. (Alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Bakan, ta-

BAKANI AHMET 
— Teşekkür ederim. 

BAŞKAN 
marndır. 

MÎLLÎ SAVUNMA 
TOPALOĞLU (Devamla) 
f Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayıii Cizrcliuğlu. 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba

kır) — Muhterem Başkan, muhterem senatörler, 
Millî Savunma Bakanlığının 1967 yılı Bütçesi 
üzerinde bâzı temennilerde bulunmak üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. Millî Savunma 
Bakanımız hepimizi memnun eden ve hepimize 
inşirah veren izahatlarda bulundular. Kendile
rine teşekkür ederim. Yalnız, birkaç nokta üze
rinde de durmak isterim. Askerlik müddeti 
hususunda Sayın Bakan uzun izahatta bulun
dular. Ancak, ben tahsil durumuna göre ya
pılmış bulunan kısaltmaların daha da kısaltı-
labileceği kanaatini muhafaza, etmekteyim. Zira 
Türk Milleti doğuştan asker olarak doğan ve 
en kısa zaman içinde askerlik bilgisini öğren
mek kabiliyetine ve hasletine sahiptir. Bu iti
barla bu husus üzerinde biraz daha durulma
sını temenni erlerim. 

Askerî kuvvetlerin sivil memleket hizmetle
rine yardım meselesine gelince : Bu hususlar
da, da izahatta bulundular. Biz de bu hususun 
bir prensip haline getirilerek, umumileştirilmesi 
lâzımgcldiği kanaatindeyiz. Bu vaziyette hem 
askerî kuvvetlerimizin memleket hizmetlerinde 
daha faydalı olacaklar, hem de ordu ile mille
tin çok daha yakın bir şekilde kaynaşması 
mümkün olacaktır. 

Askerî tesislerin belediye hudutları dışına 
çıkarılması meselesi vardır. Birçok şehirlerde 
askerî tesisler yapıldığı zaman, o şehirlerin o 
zamanki durumlarına nazaran askerî tesisler 
şehirlerin dışında uzakta sayılabiliyordu. Ge
çen zaman zarfında şehirlerin ilerlemesi, geniş
lemesi neticesinde bu askerî tesisler bugün se
li iri e ı/in içinde, merkezinde kalmış durumda
dır. . Bu durum hem askeriyenin hareket ka

biliyetini azaltmakta, hem de şehircilik bakı
mından birtakım güçlükler meydana getir
mektedir. Bu askerî tesislerin belediye hudut
ları dışında daha geniş, daha müsait sahalara 
çıkarılmasında, askerî tesislerin hareket kabili
yetleri bakımından çok büyük faydalar vardır. 
Millî Savunma Bakanlığının temennilerimizi 
nazarı itibara alacağını ümitle 1967 yılı Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesinin milletimize ve 
ordumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı 1967 
bütçesi üzerinde görüşmeler bitmiştir. Bölümle
re geçilmesi hususunu oylarınıza arz edİ3rorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Lira 
12 000 

Bölüm 
11.000 Ödenekler 

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

12.000 Personel giderleri 1 655 806 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 680 636 001 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 16 999 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Teşitli giderler ! 
BAŞKAN — Kabul edeııTer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

770 000 

58 638 001 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 200 001 

BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 382 905 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 55 378 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiş'tİT. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

Bölüm Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 31 610 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 26 182 000 
BAŞKAN — Kabul edemfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 076 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 8 625 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 1967 yılı Büt
çesi üzerinde görüşmeler bitmiştir. Siyasi 
partiler ve gruplar adına verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1967 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı 

Bütçesinin kabulü münasebetiyle Büyük Türk 
Milletinin ve aziz vatanımızın sarsılmaz gücü 
ve teminatı <olan Kahraman Türk Silâhlı Kuv
vetlerine Cumhuriyet Senatosunun güven ve 
takdirlerini teyiden ulaştırılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Cahit Okurer A. Şakir Ağanoğlu 

Millî Birlik Grupu adına M. P. Grupu adına 
Fahri özdilek Mansur Ulusoy 
Y. T. P. Grupu C. K. M. P. Grupu 

adına adına 
Azmi Erdoğan Kudret Bayhan 

Kontenj an Grupu adına 
Zerin Tüzün 

BAŞKAN — Başkanlık Divanınca, işbu 
önergenin gereği kıvançla yerine getirilecektir. 

L — İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

o) Jandarma Genel Komutanlığı 

BAŞKAN — Şimdi, İçişleri Bakanlığı, Em
niyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerinin müzakeresine başlıyo
ruz. Bu bütçeler üzerinde söz alanlar : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Mukadder öztekin. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Suphi Ka
raman. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mus
tafa Tığlı ve şahısları adına söz alanlar, 
Sayın Okyayüz, Sayın Tarlan, Sayın Eyido-
ğan, Sayın Ayrım. Sayın Ayhan. 

Sayın öztekin buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUKADDER 

ÖZTEKİN (Adana) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun pek muhterem üyeleri; 
C. H. P. Grupu adına 1967 yılı bütçesinin 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına taal
lûk eden kısımları üzerinde genel görüşle
rimizi, prensiplere irca edip mücmel olarak 
arz edeceğiz. 

Karma Bütçe Komisyonunda İçişleri Ba
kanlığı bütçesi görüşülürken tarafımızdan ya
pılan tenkidlerin bir kısmına yazılı olarak 
cevaplar vermek nezaketinde bulunan Sayın 
İçişleri Bakanına huzurunuzda teşekkür ede
rim. 

Değerli arkadaşlarını; İçişleri Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz etmeden 
önce, geçen yıl bütçesi Senatoda müzakere 
edilirken Sayın İçişleri Bakanının Cumhuriyet 
Senatosu Tutanak Dergisinde mevcut be
yanlarını, taahhüt vait ve teminatlarım süratle 
tekrarlamakta fayda görmekteyiz : (Cumhuri
yet Senatosu Tutanak Dergisi Cilt 32 adı ge
çen Tutanak Dergisinin 383 ncü sayfasında 
Sayın Bakan İçişleri Bakanlığının hizmet 
felsefesi, çalışma telâkkileri ve 1966 yılı için
de neler yapmayı düşündüğü hususu üzerin
deki mâruzâtları aşağıdaki maddelerde özet
lenmiştir : 

1. «İdare cihazı ve idare mekanizması arzu 
edilen seviyede değildir. Arzu edilen şekilde 
işlememektedir. Bundan herkes şikâyetçidir. 
Merkeziyetçilik, kırtasiyecilik, rüşvet, irtikâp, 
ve suiistimallerden de keza herkes şikâyetçi
dir. Bunları söylerken mesul bir kimse ola
rak elbette ki, neler yapılması iktiza ede
ceğini de taahhüdolarak beyan etmiş 'oluyo
rum.» demişlerdir. 

Sayın Bakanın bu seneki Bütçe Karma Ko
misyonunda-bu konu ile ilgili beyanı şu şe-
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kilde tecelli etmiştir. «Büyük memur sınıfla
rında rüşvet, irtikâp, suiistimal yoktur. Ke
sinlikle reddederini, küçük memurlar da var
dır.» Lütfen Sayın Bakandan rüşvet, irtikâp 
ve suiistimal olayları ile ve kırtasiyeeelikle 
alâkalı olarak aldığı tedbirler ve 1966 yılın
da kaç olaya el konduğunun aeıklanınasını 
rica. edeceğiz. 

Eğer bu olaylar halen cereyan ediyorsa 
başmesulü kimdir? 

Sayın Bakan, «merkeziyetçi görüşün ta
nı aniiyle karşısında olduklarını» beyan et
mişlerdir. Geçen 1 yıllık süre zarfında alı
nan köklü tedbirler nelerdir? 

5442 sayılı Kanunun değiştirilmesi öngö
rülmüştür. 

Danışma Kurulu teşkiline dair mevzuatın 
hazırlanmış olduğu Sayın Bakan tarafın
dan açıklanmıştır. 

Keza adı geçen zaptın 384 ııcü sayfa
sında; idare alt mahkemelerin kurulmasına 
ait kanun hazırlığının ikmal 'edilmiş bulun
duğunu Sayın Bakan söylemişlerdir. 

Merkez kaza kaymakamlıklarının ihdası, vali 
muavinlerinin salâhiyetlerinin belirtilmesi. 
mahallî idareler konusunda belediye gelir
lerinin tanzimi, Belediye Cezaları Kanunu, 
1580 sayılı Belediye Kanununun tadil edi
leceği ve günün şartlarına uygun tarzda .de
ğiştirileceği açıklanmıştır. 

Özel idare mevzuatının, Köy Kanunu
nun yeniden ıslah ediledeği söylenmiştir. 

1966 Türkiye'sinde artık tarafsız idarenin 
münakaşa dışı bırakılması taahhüdedilmiştir. 

Aşırı cereyanlarla mücadele edilecektir, 
va'di yapılmıştır. 

Kaçakçılık konusu ile ilgili olarak hudut 
şehirlerinde pazarlar açılması çalışmalarının 
Meclise arz edileceği beyan edilmiştir. 

Oyun salonları ile ilgili mevzuatın yakın
da Meclise verileceği salâhiyetle açıklanmıştır. 

Değerli senatörler; 1966 bütçe müzakeresi 
sırasında Sayın İçişleri Bakanı tarafından 
beyan buyurulan hususatla ilgili icraat, bi
zim bildiğimiz kadariyle Millet Meclisi ko
misyonlarında müzakeresi yapılan Belediye Çe
lerleri Kanunu ile Belediye Cezaları Kanu-
dur. 

Sayın İçişleri Bakanı 29 . 12 . 1966 günü 
Karma Bütçe Komisyonunda yukarıda geçen 
yıl zabıtlarından özetlediğim konuşmasının as
lına yakın bir benzerini aynen tekrarlamış
lardır. Muhterem arkadaşlar, bu beyanları tek
rarlamaktan maksadım, bir yanlış hareket 
noktasının ıslahıdır. Sayın Bakanın günün 
şartlarına uygun mevcut arzu ve istekleri
nin bütün idari mevzuatı kökten değiştir
mekle tahakkuk ettirebileceğine kaani deği
liz. Mesele, mevzuatın yeniden tanzimi de
ğil, iyi niyetli bir tahkikata samimiyetle gö
nül verme arzusudur. İdari mevzuatın top
tan değiştirilmesi kolay bir icraat da değil
dir. Misal olarak arz etmek isterim. Fran
sa'da vilâyetler idaresi 10 Ağustos 1871 ta
rihli temel kanunla yürütülmekte olup ancak 
teferruata taallûk eden bir iki tadilât ya
pılmıştır. Keza Fransız Belediye Kanuna 5 
Nisan 1884 tarihini taşımaktadır. Kanaatimizce 
günün şartlarına uygun mevzuat fikri yerine 
temel kanunlara dayanan, günün şartlarına uy
gun iyi niyetli tatbikat ve düzenleme prensibi 
ilmî deyimiyle organizasyon ve metot gelişine 
arzeden Türkiye toplumunun gerçeklerine ve 
menfaatlara daha uygundur. 

Değerli arkaşalarmı; içişleri Bakanlığı 
Bütçe kanunu tasarısı raportörü Sayın Ethem 
Kılıçoğlu'nun haklı bâzı temennilerine iştirak 
ediyoruz. 

Mehtap raporu namı ile maruf Merkezi Hü
kümet Teşkilâtı Araştırma Projesinin idareye 
taallûk eden temel prensipleri dışına çıkarıl
maması faydalıdır. Yeni kabul edilen Çarşı Ma
halle Bekçileri Kanunu bu projeye aykırıdır. 

Sayın Raportör, raporunun 8 nci sahii'esinin 
18 nci maddesinde Bekçi Kanunu t a tb ik imin 
gözden geçirilmesini de lüzumlu görmektedir. 

Meriyete girmesinden bu yana 7 ay geçmiş ol
masına rağmen gözden geçirilme ihtitiyacı du
yulan bir kanunun henüz bütün hükümleri de 
tatbike konulmamıştır. 

Tekâlüf cetvelleri halen askıdadır. Ve va
tandaşların mühim bir kısmı da itiraz süresini 
ve şeklini de teferruatiyle bilmemektedir. 

Sayın Bakanın bana veridiği yazılı bilgiye 
göre yanlız Anakar'da 5498 vatandaş Bekçi 
Verigsine itiraz etmiştir. 
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Bekçi Kanununun müzakeresi ıvı 
niyetle ileri sürdüğümün tenkidlerin maa-icseî' 
müspet belirtilerini görmenin üzüntüsü içinde
yiz. 

Karma Bütçe Komisyonunda da arz etmiştim. 
Bu sene İçişleri bütçesinin sermaye ve transfer 
giderleri bolüm 34 000, madde 34.450 belediyele
re yardım namı ile 10 milycn lira bir ödenek 
vaz'edilmiş tir. 

Bu ödeneğin hangi objektif kriterlerle beledi
yelere tevzi edileceği hususundaki bir soruma he
nüz cevap alamadım. Sayın Bakan burada ce
vabını lütfederlerse minnettar kalırım. Soru ile 
birlikte bir de teklifimiz vaki olmuştur. Bu da 
şimdiden yardım edilecek belediyelerin isimleri
ni ve yardım edilecek para miktarını havi bir lis
tenin ilgili bütçelerin (R) cetveline eklenmesi idi. 
Sayın Raportör E tem Kılıeoğlu raporunda öde
nek tevziindeki müşkülât sebebiyle bu 10 milyon 
liranın İçişleri bütçesine konulmasını teklif et
mektedir. önümüzdeki sene mahallî idare seçim
leri vardır. İçişleri Bakanlığını tercih ve tevzldc 
müşkül duruma düşmemesi için bu 10 milycn li
ralık ödeneğin geçmiş yıllarda olduğu gibi Mali
ye Bakanlığı Bütçesine aktarılmasını ve objektif 
ölçülerle muhtaç belediyelere dağıtılmasının isa
betli olacağı kanısındayız. 

Cumhuriyet Senatosunun pek muhterem üye
leri; keza Sayın Raportörün bütçede her sene 
1,5 milycn lira ödenek suretiyle âtıl bir vaziyet
te bırakılan bilgi ve tecrübelerinden istifade edii-
miyen merkez valileri hakkındaki mütalâasına 
da aynen iştirak ediyoruz. 5439 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine göre yapılan tâyinlerin usulsüz
lüğü konusunda açılan bir iptal dâvası sonunda 
Devlet Şûrasında bu tasarrufun iptali cihetine 
gidilmiştir. Sayın Bakanın Anayasanın 132 nci 
maddesinin son fıkrası muvacehesinde ve geçen 
sene verdiği sözün kıyas .voliyle ne şekilde tatbik 
edileceğini burada açıklamasını istirham etmek
teyiz. Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı 
bütçesi hakkında görüşlerimiz bundan ibarettir. 

Sayın arkadaşlarım, Emniyet Genel Müdür
lüğü bütçesi hakkındaki düşüncelerimizi de kısa
ca açıklıyacağım. 

Karma Bütçe Komisyonuna Emniyet Bütçe
si konusunda sunulan rapora göre Sayın Teker
in raporundan kesin rakamları alıyorum; 10CÖ yı
lında 100 bin kişiye düşen suç miktarı 830, 

600 nüfusa göre yine öldürme suçları 4.31, 
hırsızlık suçları 186,2 ile 6 senelik bir kıyasla
ma içinde en yüksek bir seviyeyi arz etmektedir. 

Temennimiz, kadrosuna muadil bir takviye 
gören Emniyet Teşkilâtının - Bekçi Kanunu do-
layısiyle bu takviyeyi görmüştür - ilâve takviye 
kadroları da yapılarak önümüzdeki yıllarda suç 
adedlerinde hissedilir bir düşme kaydedebilin esi
dir. Bu da. en halisane temennimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, yukarda adı geçen ra
pordan Toker'in raporunda öğrendiğimize göre 
trafik kazalarının % 70 i şehir içinde % 30 da 
şehirler arasında vâki olmaktadır. 

Buna mukabil şehirlerarası hâdiselerde ölüm 
nisbeti daha fazla olup % 51 oranındadır. 

Bu sene kurulan 4 bölge teşkilâtının mesai
leri çok müsmir olmuştur. Şükran ve takdirde 
karşılarız. Trafik kazalarının % 70 i şehir için
de olduğuna göre araba kullananların dikkatsiz
lik ve tedbirsizliği kadar şehir dâhilinde trafik 
düzeni ile ilgili işaretlerin noksan bulunmasının 
da âmil olduğunu önemle belirtmekte fayda var
dır. 

Trafik memurları ile, kadro yetersizliği clola-
yıslyle, sürekli ve müsmir mesai yapılamadığına 
göre hiç olmazsa büyük şehirlerde kavşakların 
senkronlze ışıklı tertibatla teçhiz edilmesi müm
kündür. Bunun için Devlet bütçesine bir külfet 
tahmil etmeye lüzum yok. Zira müşterek trafik 
fonunla milyonlarca liranın kullanılmadan bekle
diğini her idareci bilmektedir. Süratle etüt ve 
projelerin yaptırılması, belediyeler, özel idare
ler kanaliyle tatbike konulmasını temenni etmek
teyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Bütçe Komisyonunda 
Sayın Bakana arz etmiştim. Polis kadrosundaki 
bünye za'fmı telâfi edici tedbirlerin alınması yö
nünden misaller de vermiştim. Yazı ile gönder
mek nezaketinde bulundukları bilgiden dolayı 
kendilerine arzı şükran eylerim. Bu vesile ile 
bir hususun samimiyetle açıklanmasında da fay
da mülâhaza etmekteyiz. 

Polis personeli her devirde siyasi mülâhaza
larla salâhiyetlerini kötüye kullanmıştır veya ef
kârı umumiye üzerinde bu intiba uyandırmıştır. 
Bu eskiden de böyle idi, şimdi de böyledir. Ar
zumuz polisin her ne suretle olursa olsun parti 
menfaatleri faaliyetlerin dışında tamamen ka
nunların emrinde tutulmasıdır. Bu takdirde 
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bünyedeki za'flar giderilir ve zabıtadan beklenen 
cesur ve medeni ve atılgan davranışlar itiyat ha
line getirilebilir. 

Bu vesile ile bu kürsüde Yüce Senatoya arz 
etmiştim. Kanunlara dayanmıyan hürriyetler 
mücerret ve yine kanunlara dayanmıyan icraat, 
vatandaşlarda kanunlara karşı önce itimatsızlık 
ve sonra da itaatsizlik duygusunu geliştirir. Ve 
binnetice kanunlar tesirsiz kalır, zabıta gücü ve 
kuvveti za'fa uğrar. 

G-erck idare edenler ve gerekse idare edilen
lerin kanunları hafızalarında ve dillerinde tek
rarlamaları kâfi olmayıp ruhlarında samimi
yetle duymaları vicdanlarında ciddiyetle tat-
bit arzusunu hisotnıeleri ve tatbik etmeleri lâ
zımdır. 

Emniyet konusundaki mâruzâtlarımız bun
dan ibarettir. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu üyeleri, 
Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi üze

rindeki tenkidlerimiz uzun olmıyacaktır. Kar
ma Bütçe Komisyonunda raportör Sayın ün-
'der'in mütalâalarına biz de hatırlıyoruz, ezcüm
le jandarma da iskân dunumu çok fecûdir, Mev
cut binaların % 70 şi damdan bozma, kamış 
ve kerpiç binalardır. Her türlü mahrumiyete 
göğüs gererek vazife gören jandarma perso
nelinin lâyıki veçhile iskânlarını ve sağlıkla
rını korumak nıaksadiyle geçen yılda göz önü
ne serilen durumları konusunda maalesef ted
bir alınmamıştır. Bu sene de üzülerek beyan 
edelim. Bütçeye vaz'edilen ödenek pek cüzi
dir. 

Yapı, tesis ve büyük onarımlar ödeneğinin 
-artırılması temennisine biz de iştirak ediyoruz. 
Sayın senatörler, vazife gördüğü saha mevcut 
kadro ve imkânlar içinde jandarmanın bundan 
daha başarılı hizmet yapmasını beklemek hak
sızlık olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe vesilesi ile 
İçişleri Bakanlığı ile ilgili görüşlerimiz ve bâzı 
temennilerle komışjmamızı sonuçlandırmak isti
yorum : 

1. Devlet iradesinde tarafsızlık esastır. Bu
nu "sağlamak için iktidar grupu, muhalefet gru-
pu elbirliği ile gayret göstermelidir. 

2. Devlet menfaatleri her türlü parti men
faatlerinin üstünde tutulmalıdır. 

3. Her yurttaşın siyasi bir kanaate s-a-
biboîınıası ve buna herkes tarafından hürmet 
edilmesi, anahaklarından ve demokratik rejim 
ieaibı olduğundan, siyasi kanat veya nıe'jru si
yasi bir partiye meyil ve mensubiyet bir kimse 
için şahsi zarar, veya menfaat meselesi olma
malıdır. İnsan hak ve hürı-iyotlerini kısaca ve
ya yok edici her türlü teşebbüs ve sistemler 
bizim Devletçilik, devrimcilik ve Kıyıldık an
layışımızın dışındadır. Devlet memurları tek 
vasfı Devletin memur olmak ve vazifesi halka 
hikmet otun ektedir. Memurların hakları dü
rüst hareket edip kanun ve nizamlara riayet 
ettikleri sürece emniyet altında bulundurulma
lıdır. 

4. Âmme hiamctlerinin aksamadan yürü
tülebilmesi için idare te5kilat.n1.da "yapılacak 
yeniden düzenleme hareketlerinin badıca vası
talarından birisi olan Devlet Memurları Ka
nununun hiçbir mazeret ileri sürmeden sürat
le yürürlüğe konulmasında fayda mütalâa et
mekteyiz. Saym Başkan, pek muhterem Cum
huriyet Senatosu üyeleri, 1967 yılı bütçesinin 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığı mensupları 
için hayırlı olmasını saygılarında temenni ede
rim. 

Hürmeİlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Suphi Karaman, buyurunuz. 

Sayın Karaman, bir dakikanızı rica ede
yim. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüyle, 
Vâkıflar Umum Müdürlüğü 19Ö7 yılı bütçeleri 
açık oylamaları için oylarını kullanımıyan sa
yın üyeler var mı? (Var sesleri) Lütfen oyla
rını kullanınız. 

Sayın Karaman, buyurunuz. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 

KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

içişleri Bakanlığı, yurt idaresinde, Anaya-
yamızm öngördüğü merkezli idarenin temel ku
ruluşlarının bağlı bulunduğu Bakanlıktır. Mem
leket sathında asayişin muhafazası, hudutlar
da ve karasularımızda emniyetin sağlanması, 
vatandaşların Anayasa teminatı altında bulu
nan teaıei kak ve hürriyetlerinin korunması, sivil 
savunmanın teşkilâtlandırılması Bakanlığının 
başlıca görevleri arasındadır. 
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Cmmhuriyoft döneminde yapılan sosyal dev
rimler, "ulaştırma düzeninde ve sanayileşmede 
yapılan ileri hameleler Türk toplumunu Orta
çağ düzeyinden ayırarak yeni bir hayat tarzına 
girmek üzere harekete getirmiştir. Özellikle 
İkinci Cihan Savaşından sonra başlıyan ve git
tikçe artan bir hızla devam eden nüfus hare
ketleri, iç göçler, sanayileştme bölgelerine akın, 
buralarda yeni yerleşen merkezlerinin vücut 
bulması, büyük şehirler etrafında geniş gece
kondu bölgelerinin teşekkülü, bir kısım şehir
lerin, hatta büyük şehirlerin köyleşmeğe doğru 
nitelik değiştirmeğe başlamış olması Türkiye'yi 
süratli bir gelişim ve değişim içine sokmuştur. 

Şehirlerin süratle değişen sosyal yapıları, 
yeni sosyal meseleleri ortaya çıkarmaktadır. 
Endüstride başlıyan gelişme iş hayatına çeşit 
ve hacim kazandırmaktadır. Toplu sözleşme, 
grev ve lokavt un Türk İş ve sosyal hayatına 
yerleşmesi yanında demokratik düzenin icabı 
fikir cereyanlarının değişik ve karşıt yönlerde 
gelişmekte ve yayılmakta olması, artan trafik, 
ulaştırma sistemindeki gelişmeler sebebiyle 
mesafelerin kısalmakta olması, şehirler etra
fındaki değişik bir nitelikte gittikçe büyüme
ye başlıyan yeni yerleşme bölgeleri sebebiyle 
fertlerin ye toplumların hukukî ilişkileri eskiye 
nazaran mahiyet değiştirmekte, hayatı çok da
ha süratli ve hareketli bir hale getirmektedir. 
Sosyal bünyemeziu değişmesine yol açan bu 
gelişmeler iç politika hayatımızı daha ziyade 
etkilemekte ve gelecek günlerde daha ziyade et
kiliye çektir. 

Bu sebeplerle, Türkiye'nin bugünkü ve 
özellikle yarmdki idaresini ve idarecilerini bek-
liyen şartları, problemler ve bunların çözüm 
yolları düne nazaran çek farklı bulunmaktadır. 
Geçmiş dönemlerde alışılmış klâsik usullerle 
ve iç politikanın partizan damgalı kısır zih
niyeti ile- yön o t ime kaikılması halinde, yukarıda 
tablosunu çizmeye çalıştığımız toplumsal geliş
menin ihtiyaçlarını karşı!ıyacak bir idarenin 
kurulması mümkün olmıyaeaktır. Yönetimin bu 
türlü davranışlarında toplumlar arasındaki iliş
kiler. kamu ile yönetim arasındaki düzen büs
bütün bozulacak, sosyal çalkantıların hızı ar
tacaktır. Yönetim rıüessiriycti azalarak sos
yal bünye paralize olma istidadına düşecektir 
Bu sebeplerle idarenin müessirlyetlni artırmak 
için bilim metodları ile araştırma yapmak, yö-
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netimde .modern görüşü esas almak şarttır. Ak
si halde, sadece iç politikanın kısır ihtiyaçları
na g'ĞTe yürütülen bir idare, memleketimizin 
gelişmesini ve kalkınmasını kösteklemekten baş
ka bir işe ya ramı ya e aktır. 

'Sayın aırkadaslarım, Cumhuriyet dönemlinde 
kurulan idari teşkilâtın kendisinden evvelki ya
kın nıâzi ile kıyaslananı]yacak bir olgunlukta 
olduğunu, iki dönem arasında yani Cumhuri
yet dönemi ve bundan önceki devir arasında, 
asayiş, emniyet, can ve mal emniyeti, baıkıımla-
rından yapılacak kıyaslamalarla anlamak müm
kündür. Buna rağmen Cumhuriyet devrinde 
mahiyetleri itibarı ile birbirinden farklı iki yö
netim tarzı, zaman zaman halkın şikâyet konu
su olmuştur. Birincisi tek parti devrinde gö
rülen baskı idaresi, ikincisi de çok partili de
virde görülen partizan idare tarzıdır. Her iki
si dıe milletimiz için zaman, zaman ıstırap kay
nağı olmuş, idareyi ve idareciyi kanunların re 
vicdani kanaatlerinin dışına zorlamıştır. Yöne
timin halka sevimsiz görünen, bu şekilleri idari 
teşkilâtı lâekalaştırmış, milletçe gelişmemizi kös-
teklemiştir. Bu fena bir idare şelkillcininin birin
cisi baskı unsurunu, yukarıdan gelen emirler
den almış, ikincisi yâni partizan idare de aşa
ğının ve yukarının baskısı altında paralize ol
muştur. 

Yukarıdan beri ifadeye çalıştığımız düşün
celerimizin ışığı altında bir yıldan beri İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde yapılan tâyinleri yöne
timdeki çeşitli işlem ve davranışlarda gösteri
len tutum, ortaya konulan zihniyet bakımından, 
ne durumdayız? Bu tutum ve davranışın parti
zan idareye doğru gidiş yönünden, yarın mem
leketimizi ne gibi durumlarla karşı karşıya bı
rakacağını uzun uzadıya eleştirecek değiliz. Bu 
eleştirmeyi zaman bizzat yapacak ve hepinizin 
önüne serecektir. Bakanlık bütçesi dolayısiyle 
yapacağımız bu türlü eleştirme ve yorumlarla 
uzatmak niyetinde değiliz. Biz sadece 1966 malî 
yılı döneminde, İçişleri Bakanlığı icraatımda 
tipik görünen birkaç hususa değinmekle yetine
ceğiz. 

Şüphesiz bu icraatın en tipik olanını ve çok 
uzun yıllar, belki de ilelebet en tipik olma vas
fını muhafaza edecek olanını bir gece yarısı 
Parlâmentonun basılması olayı teşkil etmekte
dir. Görünüşü ile çirkin olduğu kadar mahiyeti 
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itibarı ile ele millî iradenin tecelligâhı, hâkimi
yeti milliyenim sembolü olan. bir müesseseye, 
yasama organına karşı bütün güç ve kuvvetini 
ondan alan yürütmenin bir saldırısı olan bu ola
yın hâtıralardan silinmesi mümkün olaımıyaçlık
tır. Tarih bu olayı gelecek kuşaklarım önüne 
ibretle serecektir. İbretle serecek ve diyecektir 
İki, bu memlekette 90 seme önce insanlar Kanu
ni Esası .mücadelesi yapmışlar, millet adına ka
nunları yapan meclislere kavuşmuşlar, I nci 
Meşrutiyet, II nci Meşrutiyet mücadelesi diye
rek kan akıtmışlar, Cumhuriyet kurmuşlar, 
Cumhuriyetin 1 nci Büyük Millet Meclisinde 
Kurtuluş Savaşını en asil iraclel mlilliyeyıe isti-
nadettirerek yapmışlar, 20 yıllık çolk partili bir 
demokrasiden geçmişler ve f akait temel halk ve 
hürriyetleri geniş bir Anayasa ortamına rağ
men, yürütmedeki insanlar kişisel davranış!arı 
dle kendilerine vücut veren yasama organını 
nı elerinin tersi ile bir kenara itelleımişleridir. 
Zengin demokrasi, siyasi mücadele tarihimizle 
rağmen böyle bir olay Türkiye'de olabilmiştik*. 
Olabilmiştir, çünkü Türkiye'de demokhaısiyi en 
çak dillerinden düşürmiyeniler onu gönüllerime 
imdirıememişlerdir. İdrakler, demokrasinin ru
huna eriştirilemenıiş, onun sadece biçimi ille 
meze edilmiştir. Bu olayı yapanların, kemdi sa
rih beyanlarına rağmen, Mahkemei Kübradam 
vicdanen emin bulunmadıkları muhakkaktır. 
Fakat tarihin hükmünden, iradıei milliyenin 
menşe ve tecellisinin kendi davranışlarımda or
taya koyduğu çelişme üzerindeki hükmümden, 
emin bulunabilirler. Yasama meclisleri başkan
lık divanlarının aldıkları kınanma kararları ta
rih açısından, demokrasimiz adına tek küçücük 
teselliyi teşkil etmiştir. 

İe olaylar bakımından 1966 yılının en önem
li ve huzur bozucu nitelikte görüleni, talebe 
derneklerimi parçalama çabaları yönümde orta
ya konulmak istemilem ve inatla yürütülen oyun
dur. Yılın başlarında, İstanbul'un mütarekede 
İngilizler tarafından işgalimin bir yıl dönümü 
günü olan 16 Miart günü, devrimci bir örgüt 
olduğu öteden beri bilinen T. M. T. F. nun İs-
tambuMaki binasının işgali ile olaylar başla
mıştır. O sıralarda T. M. T. F. nun İstanbul'da
ki 'binasında Vietnam'daki savaşın vahşet ısaih-
nelerinc ait bir fotoğraf sergisi açılmıştı. Bunu 
bir komünizm propagandası sayan çevrelerde bu-
sılmıştı. T. M. T. F. binası. Yalnız bu sahte 

milliyetçi ve mukaddesatçılar tarihi yanlış seç
mişlerdi. Milliyet ve mukaddesat şuurundan 
yoksun oldukları için İngilizlerin İstanbul'u iş
galinin yıldönümü-olan 16 Mart gününü seçmiş
lerdi. Sanki 16 Mart günümü tes'it etmek iste
mişlerdi. T. M. T. F. lu gençler 16 Mantın millî 
matem acısını düşünürlerken yeni bir işgalle 
karşılaştılar. Emniyet kuvvetleri olay • yerime 
çok geç geldiler ve olay yerinin bir himaye içe
risinde boşaltılmasını sağladılar. Vieftnaım sa
vaşı fotoğraf sergisini komünizm propaganda
sı sayanlaırın 8,5 ay sonra bir Hükümet tebli
ğinde «Güney Doğu Asya^daki savaşı tehlikeli 
bir dram olarak nitelendiren cümlesinden yap
tıklarından. ve ithamlarından ötürü yüzlerinin 
kızardığını hiç zamnatmiyoruz. 

Taleibe Federasyonu kongresine haızırlık ol-> 
mak üzere çeşitli üniversite ve yüksek okulla
rın taleibe cemiyetlerinin seçimlerimde ayrıca 
ve bölücü klik faaliyetleri, uydurma seçimler1 

ve idarenin meşru seçimleri kazananlara belge 
vermeme çabaları ilkbahar ve yaz dömemlerini 
kapsadı. Nihayet T. M. T. F. mum Adapazarı'-
•mdaki kongresi sırasında uydurma ve besleme 
•grupları tarafımdan Aviıkara'dam tertiplenen 
baskınlar ve idarenin, emniyetim taraf turtan 
davranışları ile kamili hâdiselerim başlamasına 
ramak kalmıştı. İstanbul'da Teknik Üniversite 
öğrenci lokaline yapılan saldırının tepkisini bi
liyoruz. Son günlerde T. M. T. F. nun meşru se
çimlerle işbaşına gelmiş yöneticilerine karşı uy
gulanan yıldırma çabalarını ve bunların mahi
yetini de biliyoruz. İktidar safhalarımda ve ida
re kadrosunda talebe hareketlerine el altından 
bölücü ve satmalıca gayretlerde bulunanlar bu 
faaliyetlerinden vazgeçmelidirler. Her devirde 
'iktidarlarım bu kabîl faaliyetleri geri tepmiştir. 
Öğrenci kütlelerini günlük politikaya ve soka
ğa çekmiştir. Öğrenci teşekküllerimin kemdi hal
lerimde bırakılması omlarım günlük politika fa
aliyetlerimin kanalizıe olmasına yardım eder. 

Aşırı -ve zararlı cereyanlarla mücadele meito-
dumdaki yamıışlıMarım sebeboldukları mağduri
yetler güm geçtikçe çoğalmaktadır. Bu yolda 
sebeholunan ıhümiyetsizlikier, maddi ve mâne
vi zararla Anayasa teminatında bulumam temel 
hak ve hürriyetler zedelenmektedir. Aylarca 
tutuklu kaldıktan sonra elde edilen beraet ka
narları ile hakkım ve hukukun tecellisi görül-
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inekte ise de aylarca tutuklu kalma ihtimalleri 
temel hak ve hürriyetleri geniş ölçüde zedele
mektedir. Bugüne kadar sürdürülen yersiz it
ham ve yakıştırmaların sosyo politik temelinde 
27 Mayıs düşmanlığı yatmaktadır. 1961 den 
sonra bâzı çevrelerin Anayasanın sosyal devlet 
ve sosyal adalet ilkelerine karşı duy
dukları şüpheleri ve yaptıkları tahrikleri 
hep biliyoruz. Gerçekte 27 Mayısa karşı yönelti
len davranışların sonucu olan bu tutum 27 Ma
yısa gölge düşürmek, amacını taşıyordu. Bu 
ikinci tutum, birkaç yıl içerisinde her şeyi ko
münistlikle itham eden bir aşırı eğilime kadar 
vardırıldı. Karşı fikirlerde Amerikan uşaklığı 
ithamını ortaya koydu. Seçimlerde bu ithamlar 
geniş halk kütlelerine kadar indirildi. Bu kısım. 
sorumsuz politikacının bu yoldaki istismarları 
millet bütünlüğünün geleceğini' ciddî tehlikele
re mâruz bırakmıştır. Millet iki politika kam
pından Amerikan ve Rus sempatizanı cephe
lerine âdeta zorla ve şuursuzca itilmek isten
miştir. Yöneticiler, demokratik oyunun kuralla
rı içerisinde, bu hali önlememişler veya önliye-
momişlerdir. Politika buhranlarının daha ağır 
ve bölücü zemin üzerine oturtulması için isti
dat hazırlanmıştır. 

Silâlılı Kuvvetlerimizi rencide edici yayın ve 
propagandalara, ordu ve milleti suni olarak 
binbirinı'n karşısında gösterme gayretlerine hız 
verdirilmektıedir. Veya hiç değilse böyle göste
rilme çabalarına girilmiştir. 

Bütün bu yapılanlar, mûtat politika buh
ranları dışında, daha ağır bir ortam yaratmış
tır. Belki bir süre sonra mûtat politika buh-
•ra.nla.rini bendi ölçüleri içerisinde karşılamak 
mümkün olamıyacaktır. 

En yüksek dinî makamlarca, Cumhuriyetin 
lâiık ülkelerini ciddî şekilde bozan demeçler ve
rilmiştir. İbadethanelerdeki vaizlerin ideolojik 
ithamlara, bayram namazlarında yurdun her 
tarafında Atatürk rejiminin getirdiği uygar gö
rüş ve modern davranışlara karşı yönetildiği ve 
müsamaha gördüğü esefle ve ibretle müşahede 
edilmiştir. 

Diğer taraftan komünizmle mücadele saflıte 
ismi altında kurulmuş birçok gerici dernekler 
.eliyle irticaın sultası yurt sathında tesis edil
mek istenmiş, yapılan birçok mitinglerde komü
nizm düşmanlığı bayrağı altında Atatürk ilke-
le/rine 27 Mayısa saldırılmış, hilâfetin, şeraitin 

ve her türlü gerici fikirlerin ihyası istenmiş, 
Kadifekaleye Türk - İslâm bayrağının çekil
mesi ileri sürülmüştür. 

Geçen Mart ayında iktidara yakın organla
rın Komünist avı başladı yaygaraları ile hepi
nizin bildiği, içlerinde 14 yaşında çocukların, 
kırmızı ışık altında kitar çalan gençlerin, kır
mızı elbiseli orkstracıların bulundukları seri 
halinde tevkifler yapıldı. Uzunca bir tutukla
madan sonra tabiî bunların çoğu serbest bıra
kıldı. Fakat bütün ıbu davranışlarla elde edilen, 
Anayasamızın temel hak ve hürriyetlerinin ze
delendiğidir. 

Arkadaşlar, komünizmle mücadele met odun
daki bu yanlışlık her şeyden çok komünizm is
minin yumuşatılmasına sebebolmuştırr. Bilgisiz 
mücadele, kaynağında sadece kin ve intikam 
bulunan ithamlarla yürütülen mücadele fayda
dan çok zararlı olmuştur. Haksız ithamlar ve 
kaba kuvvet gösterileri ile fikir hareketleri 
önlenilemez. Komünizmle mücadelemin en doğ
ru ve en aklî yolu toplumda sosyal adalet ve 
sosyal güvenliğin sağlanması ve sosyal devletin, 
sosyal hukuk devletinin hâkim kılınmasıdır. 

İktidar yönetici ve sorumlularına demokra
tik düzenin bir gereği olan fikir ha.reketlerin
den korkmamalarını ve hele ellerindeki her şeyi 
komünist gösteren adeseleri bırakmalarını tav
siye ederiz. Her yeni fikri, her reform hareke
tlini komünist görme kompleksi idare için bir 
handikap olmamalıdır. 

1966 yılında iç asayiş konusunda, geçmiş 
yıllara nazaran aleyhte bir fark olduğunu, bi
linen durum ve olaylar muvacehesinde iddia et
mek mümkün değildir. Eldeki istatistiki bilgi
lerle yurtta asayişin daha çok bozulduğunu 
iddia etmek insafsızlık olur. Yol kesime olayla
rı, hırsızlık ve yağmalar, kız kaçırmalar, eşkı
yalık olayları, bugün olduğu gibi geçmiş yıllar
da da yurt huzurunu bozan vakalar olarak her 
zaman vukubulmuştur. 1930 - 1940 yılları ara
sında bu kabîl olayların sindirildiği, devlet 
otoritesinin Cumhuriyetin ilk yıllarında sarf 
edilen büyük gayretlerle yurt sathında hâkim 
kılındığı hepimiain bildiği bir gerçektir. Yurt 
sathındaki asayiş bozukluğunun artmasında 
ekonomik ve sosyal bunalımın rolü olduğu ka
dar, hak ve hukuk anlayışının zedelenmesi ve 
politik atmosferin ağırlaşmasının da etkileri 
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vardır. Ekonomik ve sosyal bunalımın hafifle
tilmesi, ciddî yatırımlarla memleket kalkınma
sının hız kazanması ile uzun vâdede sağlanabi
lecek bir husustur. Hak ve hukuk anlayışının 
zedelenmesi toplum bünyesini anarşiye sürükli-
yecek unsurların başında gelmektedir. Kanun
ların kötü ellerde uygulanışı, idarenin, adale
tin vatandaşlara karşı eşit ölçülerde davranma
ması fertlerde kanunlara karşı saygı duygusu
nu sarsarak asayişin bozulmasına müessir ola
caktır. İç politika atmosferinin ağırlanması ise 
hepinizin bildiği asayişsizlik sebebi olarak ida
renin başlıca sorumluluğunu ortaya koymakta
dır. Yakın geçmişte bunun çok sayıda acı ör
neklerini bu memleket yaşamıştır. 

1966 yılı içerisinde iç asayiş bakımından 
yukarıda ortaya^ koyduğumuz hususlarda -bir 
artış olduğunu iddia edecek bilgilere sahip de
ğiliz. Ancak vatandaşta hak ve hukuk anlayışı
nın zedelenmesi ve politik atmosferin ağırlaşa-
bileceği yönde bir istidadı da sezinlememek 
mümkün değildir. Ezcümle yurdun çeşitli böl
gelerinde vukua gelen son bâzı olaylarda, ka
nunları ihlâl edenlerden, asayişi bozanlar, kız 
kaçıranlar, adam öldürenlerden ve en önemlisi 
•tipik bir Menemen, Şehit Kubilay hareketini 
andıran Horasan olayında bir kısım elebaşıların 
A. P. nin mahalli yöneticileri olmaları dikkati 
çekicidir. Tarafsız ve partizan olmıyan idarele
rin bu gibi olaylar karşısında olumlu davranış
ları; yurt sathında huzur ve güvenin gelecekte 
başlıca dayanağı olacaktır. 

Bütçe raporundan öğreniyoruz ki, bir yıl 
içerisinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde 18 vali 
yer değiştirmiş, 35 vali merkeze alınmış, 67 valn. 
muavini yer değiştirmiş, hizmet ve nakil yönet-
ımeliği esaslarına uygun olarak 49 kaymakam 
mahrumiyet ilçelerine, 250 kaymakam üst sınıf 
ilçelere, 47 kaymaıkaım eşit sınıf ilçelere atan
mıştır. Bu rakamlar büyük bir nisbeti ortaya 
•koymaktadır. İşe yeni başlıyan bir iktidarın bir 
tasarruf hakkı elbette ki, vardır. Bugün mesele 
olup bitmiş ve kapanmıştır. Bundan sonra bu 
kabil geniş tâyinler partizan idare hakkında 
şüpheleri artırabilir. Bizler, ne iki gün sonra 
Bakanlık makamından ayrılacak bir bakanın 
42 valiyi birden değiştirmeğini, ne de henüz iki 
a.yhk bir bakanın kendi görüş ve tetkiklerine 
yetecek zaman bulamadan geniş ölçüde nakil ve 

t fi y iıder yapmasını tasvibodiyoruz. Fakat asıl 
tasvibetmiyeceğlmiz husus parti teşkilâtının em
pozesi ile yapılacak olan tâyinlerdir. Çünkü bu 
tip tâyinler partizan idareyi .kuracak, huzuru 
bozacak, demokratik rejime zarar verecektir. 

Sözlerimi bitirirken son Varto depremi do
layı siyle bölgedeki vali ve kaymakamların, di
ğer görevlilerle birlikte göstermiş oldukları 
üstün gayretleri grupumuz 'adına takdirde kar-
şıladiğimizi arz eder, bu deprem dolayısiyle Si
vil Savunma idaresi bakımından elde edülen tec
rübelerin değerlendirilip geniş ve şümullü yö
netmelikler hazırlanmasını ve bu suretle Sivil 
Savunma hizmetlerinin rasyonel bir seviyeye 
ulaştırılması hususunu Sayın Bakanlığın ele 
almasını temenni ediyoruz. Hepinizi hürmetle 
(Selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Tığlı. 

İki açık oylama için oylarını kullanmıyan 
sayın üye? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA TIĞLI 
(Sakarya) — Sayın Başkan, sayın senatörler^ 

İçişleri Bakanlığı 'denince topyc'kûn bir ida
ri kadro akla gelir bugün-İçişleri Bakanlığının 
önemi, klâsik asayiş anlayışına ilâveten sosyal 
Devlet anlayışının hâlkim olduğu bu 'devirde, 
bir 'kat daha artmış bulunmaktadır. Bu iti
barla çek cepheli mahiyet arz etmiş olan lemis
leri Bakanlığı en önemli ve karakteristik vasfı
nı yine tarafsız idare mefhumunda bulur. 

Vatandaşın can, mal ve ırz emniyetinin Bağ
lanması yanında onun 'bütün sosyal münasebet 
ve faaliyetlerinde sahibolduğu bütün kanuni 
haklarının da teminat altında bulundurulması 
da asayiş mefhumuna 'dâhil olaralk bu mevzu 
son derece genişlemiş olan İerderi Bakanlığının 
faaliyet' sahası da bütün Türkiye'ye şâmil ola
rak ne kadar büyük ve mühim bir mevzi ihraz 
ettiği izaha 'muhtaç 'değildir. Bu iftiharla Sa
yın Ertkanhğm bu anlayış (içinde teessüsünü 
sağladığı tarafsız idaresini büyük bir başarı, 
memleket huzurunun ve milletçe (kalkınmanın 
en önemli bir unsuru olarak kabul etmekte, tak
dir eylemekteyiz. Demokratik nizama geçiş 
gayretlerinin başladığı 1945 ten bu yana; evve
lâ Meclis olarak, yani teşriî foriksiyon olarak 
normal nizama intikal kolay olmamıştır. Çı
karılan kanunlar olarak bugün hayretle okuya-
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bileceğimiz metinler halinde tarihe mal olmuş
tur. Fa/kat her şeye rağmen çok partili idareye 
geçilmiş ve bunda Türk; Milletinin oy kullan
makta gösterdiği hassasiyet 'birinci derecede 
rol oynamıştır. Hattâ 'başlıca asil olmuştur. 
Fakat demokratik nizamın teessüsüne rağmen 
onda istikrarı n sağlanması da kolay olmamış 
ve birçok tatbikat ''müşkülâtı ile türlü hâdisele
rin ve hattâ türlü nahoş kanunların zaman za
man çıkarak huzursuzluğun millî bir âfet hali
ni almasına sebebolmuştur. Bir polemîik ya
ratmış olmamak için hâdiseleri 1946 dan beri 
çıkarılan ''kanunları isim olarak zikretmeyi lü
zumlu görmüyorum. Fakat 'hemen ifade ede
lim ki, yakın tarihe kadar 'demokratik hizamın 
temel ilkeleri ve 'bilhassa tarafsız 6da re zihni
yeti bir Meclis fonksiyonu olarak bir münaka
şa, hattâ .mücadele -mevzuu iken 'bugün Hükü
met mevzun olfmaktan da çıkarak onun da öte 
sınır 'dışı edilmek üzere olduğunu görmekle 
bahtiyarız.* 

Sayın senatörler; 'bugün demokratik ve ta
rafsız idare fikriyatında çok mühim bir mesafe 
katettiğimizdcn ve 'bunun millete tamamen 
mal olan bir Anayasa teminatı olarak ebedileş
mesinden mutluluk duymaktayız. Öyle umu
yoruz 'ki, bundan sonraki senelerde tarafsız 
idareden şikâyet edecek arkadaşlarımız asla 
olmıyaea'ktır. Senato Grupumuzun candan ar
zusu ve kanaati de -budur. 

Sayın arkadaşlar; her Devlet idaresinde 
kanun tatbikatı olaralk bir çok aksaklıklar ve 
'bozukluklar müşahede olunur. O Devlet, çok 
partili bir Devlet idareci sistemime bağlı ise, 
bunlar hemen 1ıer günün mevzuu olarak dile 
getirilir ve feryatlar işitilir. «'Bizde 'de bozuk
tur, idare» sözü rahmetli Refik Saydamdan 
başlar, günümüze kadar devam eder ve hemen 
bu münasebetle ifade edelim iki, madde tâyini 
suretiyle idari bozuklukları kalem 'kalem ifade 
eden ve bunları bir misalleriyle canlandıran 
Adalet Partisi 'iktidarının Sayın Dahiliye Veki
li olmuştur. Biz 'Senato Grupu olarak İm iidari 
bozuklukların tamamen zail olduğunu iddia et
miyoruz. Ancak hastalığa bu kadar kudretli 
teşhis konulduktan sonra bu bozuklukların as
gari hadde indirileceğinden de şüphemiz yok
tur. Fakat hemen İtiraf edelim 'M, bunların 
halli zor olduğu kadar, çok uzun vadeli mese

leler olduğundan 'da şüplhemiiz yoktur. Saym 
İçişleri. Bakanlığının geçen bütçe 'müzakerele
rinde yaptığı konuşmalarından pasajlar alarak 
konuşmamıza mesnet yapacağız. 

1. Türkiye'de idare sistemi merikeziyetçi-
dir. iki daire arasındaki yazışma günlere mal 
olur. 

2. Tanıdık . bulmadan, aracı olmadan iş 
is'afı mümkün olamamalktadır. Bunun netice
si olarak da rüşvet hâdiseleri cereyan etmekte 
ve vatandaş da bunu böyle bilmektedir. 

3. Bir idarecinin bir kaymakamın bir vali
nin bir umum müdürün ve hattâ bir vekilin 
mesuliyeti de bu noktada başlar. 

4. Devlet hizmetinde hata, ihmal ve tesey-
yüp, irtikâp ve irtişa varsa bunu bir idareci 
görememezlilkten gelemez. Bilmemesine de im-
'kân yoktur. Eğer bilmiyorsa o idare adamı 
ya acizdir yahut da hırsızdır. Eğer bu vali ise 
vali de öyledir ve bütün bunlardan vekil me-
suMur. Zira Türkiye'de her şey baş ile cere
yan etmektedir. Başın tutumuna göre idare 
ayarlanmaktadır. 

Maclde madde sıraladığımız bu beyanlar 
Sayın Bakanın ifadeleridir ki, doğruluğuna ve 
sıhhatine biz ide inanarak iştirak ediyoruz. Fa
kat sayın muhalefet sözcülerininde şikâyet 
•mevzuu olaralk bu •hâdiselerin kısa bir müddet 
içinde yok edilmesi mümkün müdür? Vakıala
rı gayrinıesul insanlar olarak görüp ifade et
mek zor değildir. Asıl >zor olan şey mesul et
mek suretiyle hâdisenin çareleri üzerine eğil
im ektedir. Bu yapılmıştır. Fakat bu bozuk
lukların, yolsuzlukların önüne geçmek o kadar 
kolay 'değildir ve olmıyaeaktır. Her şeyden 
evvel uzun bir zaman işidir, seneler senesi vazi
felilerin takibi, teftişi işidir. Memurlarımızın 
vazifeye bağlılığı ve eski itiyatlardan uzaklaş
ması işidir. Evet biz de itiraz edelim ki, Saym 
Bakanın geçen sene arz ettikleri bu bozukluklar 
bugün de caridir veya kısmen caridir. Fakat 
bunları ergeç halletmeye mecbur olduğumuzu 
müdrik bulunuyoruz. Ancak Saym Bakanın 
bir teşhisi üzerinde bilhassa ve ısrarla durmak 
istiyoruz. Her şey başa göre şekil alır. Başm 
tutumu ile idare şekil alır dediler, doğrudur. 
Demek ki, işlerin normal hale gelmesi kanun 
uyarınca halledilmesi için evvelâ başın nasıl 
olması lâzımgeldiğini bir kelime ile ideal ba-
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şııı tâyin ve tarifi gerekmektedir. İşte sayın 
arkadaşlar biz de bunun üzerinde durmak iste-
yoruz. 

Kanaatimiz odur ki, ideal baş, maiyeti! için
de, çalışkanlıkta, dürüstlükte ve fedakârlıkta 
önde giden insandır. Bütün tarihî muvaffa
kiyetlerin, muzafferiyetlerin hep ideal başın 
bu vasıfları haiz olmasiyle 'mümkün olduğu gö
rülmektedir. Bunun aksini bir 'emsal olarak 
bulmak ve göstermek 'mümkün değildir. O hal
de Devletin ve Hükümetin mümessili olarak 
vilâyetlerdeki valilerimizde arayacağımız baş
lıca vasıf 'bu olmalıdır. Çalışkanlıkta, dürüst
lükte ve fedakârlıkta lider, olmıyan bir İdareci 
kanuni salâhiyetlerle ne kadar mücehhez olur
sa olsun ımuvaffaık olmasına imkân yektur. He
le devrimizin içtimai adalet ilkesinin bütün 
debş etiyle şahlandığı bir zamanda bu vasıflar
dan yoksun olan idarecinin Devlet ve Hüküme
ti şeref ve liyakatla temsil etmesine iımkân ve 
İhtimal tasavvur etmiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 
Klâsik Devlet ve vilâyet idaresi fikri artık 

tarihe karışmıştır. Eslki (devrin göz kamaştıran 
saltanatı 'idare âmirlerimize artık şan ve şeref 
ve otorite vermemektedir. O günün saltanat 
ve şeref vasıtaları bugünün teneffür sebebi ol
maktadır. Kanunsuz imtiyazlar, insaf dışı çı
karlar lüks ve ihtişam hastalığı bugünün hal
ikında ve memur sınıfında aritipati mihrakı ola
rak görülmektedir. İçtimai adalet fikri yalnız 
Türkiye'nin meselesi de değildir. Bu filkir bü
tün dünyaya hâkim olarak yapılmakta ve her 
türlü zararlı alkımların (karşısına yalnız başına 
çıkmaktadır. Bu itibarla dikkatli ve basiretli 
bir idare adamı, halk (kütlelerine intikal et
miş olan bu yüksek fikrin 'bilhassa entelloktüel 
nezdinde hareket halinde bulunduğunu görme-
mezlikten ve bilmemezlikten gelemez. Bu mü
nasebetle bir müşa'hademizi misal olarak yük
sek huzurunuza sunmak istiyoruz: 

Çok eslki bir devirde ısdar olunup 'tatbikine 
başlanan ve sonra çığrından çıkan bir yönetme
likten bahsedeceğiz. Malûm olduğu üzere özel 
idareler müstakil bütçeli ve müstakil tüzel kişi
liğe sahibolmasma rağmen, Bakanlığın bir yö
netmeliği ile idare âmirlerimize birer konut yap
tırılması öngörülmüştür. Bu özel idarelerin 
bütçeleri kanunla muayyen hizmetlerini görme
ye kâfi olmadığı bir gerçek iken, konut emri 

bütçenin müsaidolması şartına bağlanmak su
retiyle bakanlık şahsi mesuliyetten kurtulma 
yolunu tutmuştur. Özel idare bütçelerinin pe
rişanlık içinde olduğu ve kendisini binlerce 
âmme hizmetinin beklemekte bulunduğu valile
rimizce de bilindiği halde milyonlara baliğ olan 
masraflarla valilere ev, affedersiniz saray ve 
köşk yapılma yoluna gidilmiştir ve içi de yüz 
binlerce lira ile tefriş edilmiştir. Bir vilâyet 
evindeki tahkiikati'mızm sonucu şudur. Bina 
bir milyon liraya mal olmuştur. İçi 150 bin 
lira ile tefriş edilmiştir. Tenvirat, teshinat, 
bahçıvan, aşçıbaşı, yamağı hizmetçi ve saire 
olarak özel idare bütçesi burası için ayda 4 bin 
liradan fazla masraf yapmaktadır. Talinin pa
rasız oturmasına ve hattâ bu binanın yapılma
sına bile kanun müsaidolmadığından bu bina 
valiye kira olarak verilmiş bulunmakta ve kira 
olarak da vali ayda 10 lira ödem ektedir. 

Mefruşat olarak verilmiş olan 150 bin lira
nın nelere, nasıl sarf edilmiş olduğu 'hususun
daki merakını gidermek için bir iki kalem eş
yanın ismini de vermekle beni ıma-zur görmeni
zi rica ediyorum : Biri 3 900, diğeri 5 000 lira 
olmak üzere 3 aded buzdolabı, biri 504 liraya 
bir şekerlik, 552 liraya da 'bir kahve tepsisi ile 
bir şekerlik alınmıştır. Birkaç sene evvel. 

Sayın senatörler, vermiş bulunduğum mi
sal, ikamın tatibikatında en dikkatli olması l;i-
zîmgelen bir idare adamının muvaza yoluna 
sapmakta, kanunu aldatmakta, nüfuzu kötüye 
'kullanmakta vatandaşın ve bütün memurların 
buna ne 'diyeceğini bilmemekte veya bimıemez-
likten gelmekte gösterdiği hüneri izah için ver
miş buıunuyorum. 

Kadını bir tarihe 'haiz olan ve bence bir Hü
kümet tavizi 'duygusundan neş'et etmiş olan 
bu imtiyazlı durum. Her imtiyaza imazhar olan 
idare âmirinin muhitinde ve maiyet erkânına 
karşı daima imtiyazlı olmak mecburiyetini ya
ratmıştır ve yaratacaktır. 

Sayın arkadaşlar, kanun dışı bu maddi 
israfın yanında, bu tutumun mânevi zararla
rından da bahsedeceğiz. Çok partili bir rejim
de, hattâ tok partili idarede dahi halkın gözün
den bir şey kaçırmaya imkân yoktur ve olma
mıştır. Demokratik nizamın temel felsefesi, 
halk idaresi olduğuna göre kanun ve 'insaf dışı; 

hak ve adalet dışı her davranış er geç yoik ol
maya mahkûmdur. Halka mal olup da onun 
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muvafık kılamıyacağı lıiçbir mefkure tasavvur 
olunamaz. Bu mefkure içtimai adalet mefkûre-
sidir. Bugün içtimai rahatsızlıklara teşhis koy
makta en iyi isaibeti göstermiş gibi Sayın İçiş
leri Bakanından çok eski bir devrin Hükümet 
tarizi olarak tesis etmiş olan israf müessesesine 
son vermesini şiddetle umuyoruz. Görülmemiş 
israfın mihrabını teşkil eden bu hâdisenin tam 
ortasında bulunan idare âmiri maiyet 'memurla
rına karsı son derece toleranslı olmaya dzin mi 
istiyorsunuz almır, rapor mu işitiyorsun işite 
Hükümet Tabipliği; gelmiyecek misin, gelme
sen de olur, Kumar mı oynuyorsun zararı 
ynk demeye mecbur edecdktir ve mecbur et
mektedir. 

Sayın senatörler, bir nebze de Emniyet Teş
kilâtından bahsetmek istiyorum. 

Vatandaşın mal, can ve ırz emniyetini iktisa
di ve içtimai münasebetlerinde kanunen haiz ol
duğu hürriyetlerinin teminat altında bulundu
rulmasını bir kelime ile asayiş olarak ifade edi
yoruz. İç emniyet, önemi ne kadar büyük olursa 
olsun bugün sosyal Devlet nazariyesi muvacehe
sinde Dâhiliye Vekâletinin sorumluluk hududu
nu çoktan fersah fersah aştırmış bulunmaktadır. 
Bu itibarla Dahiliye Vekâleti Sayın Vekilin de 
ifade buyurdukları gibi hangi mevzuu alırsak ala
lım, az - çok mutlaka bir hisse taşır. Fakat hiç 
şüphe yoktur ki, Asayiş bunun başında gelir. 
Başta gelen bu vazifede Emniyet Genel Müdür
lüğünün muvaffakiyet yolunda olduğu müşahe
de olunmaktadır. Her memlekette vâki olan fev
kalâde hâdiseler bir yana asayişle müessir olan, 
katil, kız kaçırma bunun tabiî neticesi olarak zor
la ırza geçme, hırsızlık, gasp, zabıta kuvvetlerine 
karşı gelme, mesken masuniyetini ihlâl gibi suç
ların en medeni memleketlerde dahi kat kat biz
den fazla işlenmekte olduğunu görmekteyiz. 
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Bu da gösteriyor ki, bu suçların İtalya'da biz
den iki misli, Fransa'da 7 misli, Almanya'da 
9 misli, Amerikanda üç misli olarak işlenmekte
dir. Gerek polisimizin bu devletlere nazaran mi
sil misil az olması; mcdern vasıtalardan mahrum 
bulunuşu ve malî zabıta olarak medeni tedbirle
rimizin henüz ikmal edilmemiş bulunmasına rağ
men suç. ve suçlu sayısının bu kadar az oluşunun 
sebepleri elbette bir millî haslet olarak mütalâa 
edilebilir. Buna mukabil yalnız katil suçlan yine 
100 bin nüfusa nazaran Amerika'ya göre bizde 
bir misli, Almanya'ya göre 9 misli fazla olarak 
işlenmekte olduğu teessürle müşahede olunmakta
dır. Bize göre bunun sebebi yine milletimizin hak
sızlığa karşı reaksiyonunun pek fazla oluşu ve 
cezasını bizzat vermej^e kalkışıdır. Fakat aşırı 
reaksiyon kan dâvasının ananelerini yaratmış ol
ması itibariyle katil suçlarının başlıca sebebi ola
rak görülmektedir, Kadastral neticelerin henüz 
elde edilememiş olması sebebiyle hudut ihtilâfla
rının mahkemelerde seneler senesi devam etme
si ve tarihî, ananevi kız kaçırma ve ırza geçme 
hâdiseleri de buna ilâve olunmaktadır. Bu se
beple kadoslral faaliyete hızla devam etmek, 
kız kaçırma ve ırza geçme hâdiselerine karşı 
amansız takipte bulunmak ve nihayet yine ana
nevi kan dâvalarını önliyecek cezai tedbirler üze
rinde yeniden durmak ve bunun yanında iktisa
di ve kültürel tedbirler almak zorunluğu kendi
liğinden görülmektedir. 

Polis bölgelerinde işlenen suç faillerinin yüz
de 85 nlsbetinde yakalandığı memnuniyetle müşa
hede edilmiştir. İstanbul'da 1966 senesinin ilk 
10 ayında 1 392 hırsızlık vakasının 1 100 faili 
yakalanmıştır. Polisimizin gerek adedinin çok 
azlığı, medeni vasıta ve imkânlardan mahrum 
oluşu düşünülürse bu neticeyi şükranla karşıla
mak gerekmektedir. Büyük şehirlerimizde sar
kıntılık hâdiselerinin çokluğu sebebiyle Mcelis ve 
Senatomuzda zaman zaman şikâyetleri mucibol-
duğu hepimizin malûmudur. 

Fakat hemen ifade edelim ki bu husus zabıta
nın za*fı değil aksine olarak şüyu vukuundan be
her olarak mütalâa edilen bu suçlara karşı mağdur 
vatandaşların ekseriya şikâyetçi olmamaları ve 
fiilin bir anda işlenen fiillerden elması sebebiyle 
filhal bir polisin hazır ve nazır olmasının imkân
sızlığı düşünülürse bu suçların bu şartlar altında 
azalma göstermiyeceği ve belki de şehirlerin bü-
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yümekte olması sebebiyle gittikçe artacağı anla
şılmaktadır. Polis kadrosunun ehemmiyetli mik
tarda artırılma sı A*C her şikâyet anında hazır ve 
nazır hale gelincbilmeler halinde bunun da mühim 
nisbette önüne geçileceğinde şüphe yoktur. Dün 
bir kara kuvvet unsura olarak mütalâa edilmiş ve 
hattâ öylece adlandırılmış olan polis, bugün her 
vatandaşın severek, güvenerek kendisine başvura
cağı ve sığınacağı bir ihtisas adamı haline gelmiş
tir. Bu bakımdan polisin iyi yetişmesi ve medeni 
vasıtalarla teçhiz edilmesi lâzımdır. Bu maksatla 
polis okullarının tevsii ve kifayetlenmesi yolunda 
Dahiliye Vekâletinin ve Emniyet Genel Müdür
lüğünün ittihaz ettikleri kanuni ve idari tedbir
leri memnuniyetle karşılıyoruz. Bugün 600 e ya
kın ilçeden yarısında yakında polisin bulunma
ması sebebiyle kadro törelinin ve bu okulların ih
tiyacı karşüıyacak şekilde tedvirinde gösterilen 
gayretin ne kadar isabetli olduğu anlaşılmakta
dır. Gerek bu mevzuda gc sekse günden güne ar
tan trafik kazaları mevzuunda Sayın Emniyet 
Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu rapor 
memnuniyeti hepimizin malûmudur ki bu güzel 
anlayış onun mesul Genel Müdürünün muvaffa
kiyetlerin eklenmesini elbette candan temenni ede
riz. Trafik kazalarının haddi asgariye indirilme
si yolunda alınması düşünülen ve tatbik mevkiine 
konan birçok tedbirlerin yanma bir tedbir daha 
ilâve etmek istiyoruz. Malûm olduğu üzere teh
likeli hâdiselere karsı tedbirli olmak her şeyden 
evvel bir medeni seviye ve itiyat meselesidir. Bu 
itibarla kaza neticesinden sonra ittihaz olunacak 
cezai tedbir umulduğu kadar müessir olmamak
tadır. Bu itibarla daima tedbirli olmayı bir 
itiyat, ve ahlâk haline getirilmesinin çareleri 
üzerinde ısrarla durmak ve bu maksatla zararı 
mucibolsun olmasın veya karşı tarafın şikâyeti 
bulunsun bulunmasın, çarpmadan veya sürtün
meden mütevellit nakil aracında hâsıl olacak ya
ralar, bereler ve sıyrıklar ihtiva eden her vasıta 
seferden menedihnelidir. Basit bir dokunmadan 
mütevellit sıyrıntı dahi sefere mâni hal olarak 
mütalâa edilirse taşıt kullanan daima dikkatli 
olmak mecburiyetinde kalır, malûm olduğu üzere 
kazaya en yakın hâdise, nihayet bir başka vası
taya veya sert bir cisme dokunma hadisesidir. Bu 
dereceye yaklaşmış olan bir sürücü her zaman suç 
işlemeye müsait demektir. Binaenaleyh onun za
rar tevlideden şiddetli çarpışması ile kazayı ha
fif atlatan, sürtünmesi arasında dikkatsizlik ba

kımından ancak kıl kadar fark vardır. Hafif de 
olsa çarpmadan ve sürtünmeden mütevellit ya
muk olmuş vasııtalarıın sürücüleri bir ihmal ve 
dikkatsizliği itiyat haline getirm'ş insanlar ola
rak her zaman ağır kazalar işlemeye müsait kim
seler demektir. Onları bu kayıtsızlıktan ve umur
samazlıktan uyararak tek çare vasıtasının bu 
kılığı ile bu haliyle seferden mcmetmclbtedir. Me
netmeye mecbur tutmaktır. 

Sardın senatörler, 
Yukardan beri arz ettiğimiz üzere tarafsız ida

renin teessüsünde büyük bir merhaleye erişmiş 
olduğumuzda bizim şüphemiz yoktur. Sayın Ve
kilin bu mevzuda gösterdiği şahsi gayret hepi
mizin ittihamma mucibolmaktadır. Bu vekâletin 
büyük bir kademesini teşkil eden Emniyet Genel 
Müdürlüğü kadrosunun ve onun kıymetli Genel 
Müdürünün muvaffakiyetlerini burada şükranla 
yâdetmeyi borç bLTyorum Büyük imkânsızlık
lar içerisinde ve büyük fedakârlıkla emniyet kad
rosunun ikinci kısmını teşkil eden Jandarma Teş
kilâtımızın fedakârane mesailerinden dolayı bu
rada onları da şükranla anmak bizim için bir 
vesile olmuştur. 

Kabul buyuracağınız bütçenin memleketimiz 
için ve özellikle bu Vekâlet için hayırlı olmasını 
temenni ederek hürmetlerimi sunuyorum efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Görüşmelerle ilgili bir önerge 
vardır. Yüksek Heyetin hatırlarındadır ki, bu 
sabah saat 5 e kadar Yüksek Heyet çalışmış, 
(6 ya kadar sesleri). Evet 6 ya kadar çalış
mış, bu sebeple insan takati sonuna kadar zor
lanmış bulunmaktadır. Bir nebze istirahatı hak 
eden Yüksek Heyetin üyelerini bir rahatlığa 
kavuşturabilmek için Başkanlık Divanı bugün
kü görüşmelerin saat 19,30 da bitmesini arzu 
eder. Bu imkânı sağlamak üzere Sayın Suphi 
Karaman'm vermiş olduğu bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Devam etmekte olan 1967 ydı Bütçe müza

kerelerinde, şahıslarına ait yapılacak konuşma
ların on dakika olarak sınırlanmasının karar 
altına alınmasını saygiyle arz ederim. 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 10 ar dakikayla ka
yıtlı bulunmaktadır. 



G. Senatosu B : 28 3 . 2 . 1987 O : 2 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1907 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı üzerinde 118 sayın üye oy kul
lanmış 115 kabul 3 ret oyu tesbit edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1987 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı üzerinde 119 saym üye 
<oy kullanmış 114 kabul 5 ret oyu tesbit edil
miştir. 

Saym Okyayuz, buyurunuz. 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa

yılı Başkan, ıaziz arkadaşlarım, şüphe yok 
ki, kalkınma, maddi ve mânevi âlemde her 
işeyden evvel gerçek iklimi arayacaktır. Emni
yetin ve her yönden güven verici şartların nıev-
cudolmadığı bir atmosfer içinde kalkınmadan 
bahsetmeye hiçbir şart içinde hakkımız olamaz. 
İçtimai hayatın gelişiminde, muzaffer bir isti
kamette değişiminde yolunun emin, ışıklı ve 
aydın olmasını arzu etmesi gayet tabiîdir. Bu 
emin ve güven verici şartları, milletlerin haya
tında kurmak ve kurtarmak vazife ve mesuliye
tini ellerinde ve gönüllerinde taşıyanlar elbette 
en iyi dilciklerimizin, elbette yürekten muhab
betlerimizin muhatabı olarak bahtiyar, fakat 
yapıcı tcnkidlerimizin de mânevi yükünü de 
taşımaya mecburdurlar. Köyden fışkırmıyan ve 
nimetlerini köye götüremiyen bir kalkınmanın 
mümkün olacağına inamın yan fikir ve iman sa
hibi vazifelilerin evvelâ bu uzun yolu emin ve 
igüvenilir bir yol haline getirmesi elbette ve 
mutlaka lâzımdır. Bu çetin hizmetin âmili ve 
hadimi mevkiinde olan ve bu çetin hizmetten 
mesul olan İçişleri Bakanlığı ve idare adamlan-
nıız bu vazifenin fikrî, mânevi ve sosyal şart
larını her hizmet noktasında aynı kuvvetle ve 
tam bir zaferle değerlendirebilmenin gücüne 
sahibolmuşliar mıdır? Vazife ve hizmet verilen 
yerlerin psikolojisi, iktisadi ve sosyal şartlara 
bu istikamette idareciye yardım edici bir ge
lişmenin yoluna girmiş midir? 

A.ziz senatörler, ben bu noktada izninizle 
•bizzat yaşadığım bir gerçeğin içinden hâdise
leri konuşturarak bu hizmette olan arkadaşla
rıma yardımcı olmaya çalışacağım. Diz boyu 
resmiler konularak, heyecan verici bir biçimde 
nakledilen eşkiya hareketleriyle halkın eline 
verilen gazeteler ve korkutucu hikâyelerle şöh
ret yapan Siirt'te, bendeniz hasbel kadar deye
ceğim; 1951 den itibaren dört sene bir idare ada
mı olarak vazife vermiş nöbete girmiş bir ar

kadaşınızım. Bu yılların bugünkü hâdiselerle 
hiçbir suretle mukayese edilemiyecek vakıaları 
içinde ben haklı olarak ve vakıaların gerisin
den düşünüyorum. Coğrafî şartlar hiçbir suret
le değişmemiştir. Muhitin âdet ve ananelerinde 
muhtemeldir ki, yapıcı gayretlerin eseri olarak 
ileri bir cemiyetin sosyal düzeni istikâmetinde 
musibet bir gelişme olmuştur. O günün zabıta 
gücü belki de silâh ve vasıta bakımından bu
günkünden daha zayıf daha imkânsızdı, iktisa
di hayat ve iktisadi şartların eşkiya hareket
lerini tahrik edecek şekilde bozulduğu iddiası 
hiçbir suretle gerçeği kapsıyaeak samimî bir 
ifade ve beyan olamaz. O halele bu düzeni sar
san, bu düzeni bozan nedir? Saym Bakan; bu 
kürsüden yaptığı bir konuşmada gayet haklı 
olarak; (Doğu Bölgesindeki asayiş durumu yal
nız emniyet tedbirleri ile halledilemez.) diye
rek asayiş meselesinin birçok tarafı okluğunu, 
hâdisenin muhitin kültürel, ekonomi coğraf
yası ve pisikolojisi ile alâkalı bulunduğunu 
söylediler, çok doğrudur. Bu hakikatin tâ ken
disidir. O halde sormak icabedecektir. Bu 
âmillerin topluğunda değerlenen büyük haki
kate hükmedebilecek yapıcı tedbiri, o koruyu
cu faktörü nasıl yaratacağız. Aziz senatörler, 
muhitin kültürü ve pisikolojisi üzerinde tesir 
edecek uzun vadeli tedbirler yanında şahsi ka
naatimiz odur ki, bugün idarenin ve idarecinin 
kendini muhite zorlıyaeak şahsiyeti neticenin 
huzur istikâmetinde gelişmesinde ve değişme
sinde büyük ölçüde tesirli olacaktır. Halkın 
ve hakkın sesi olarak gerçek bir hüküm değeri 
ile kıymetli inanışı ve davranışı mutlaka ve 
mutlaka müspet istikamette gelişmeli ve idare
ye güven ve güç verici bir muhteva taşımalı
dır. 

Sevilen ve sayılan bir idare nizamını ya
ratmanın zorluklarını cesaretle ve ileri fikrî bir 
hayatın gücüyle ve her şeyden evvel hizmetin
de olduğumuz Milleti sevmenin, yürekten sev
menin gönlü saran şuurlu ve şerefli heyecanı 
ile sağlanacağını belirten ve bunu bir aksiyon 
halinde tanı bir zaferle kıymetlendirmesini be
ceren idare adamlarına bugün de ihtiyacımız 
çoktur. Sayın senatörler kanaatim odur ki, İda
re : yailnız kanunların düzenlediği kuru bir ni
zam değildir. İdare, gönüllerin aleminde fikir 
ve his hayatını ince, zarif ve heyecan verici bir 
kuvvetle isleme, işleyebilme sanatıdır. Ben 
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bugün bu hükümlerin değerlendirdiği fikrî ve 
mânevi gücü ile yenilmez bir azim ve i i manın 
sahibi, hamleci, akıncı bir idare adamı tipinin 
hasretini yenebildiğimize yazık ki, inanamıyo
rum. 

Sayın Bakan ve arkadaşlarım, bilirler ki; 
inanmak her zaman kazanmaktır. Türk'ün ileri 
ve huzur dolu hayatını onu sevenler ona yürek
ten inananlar yaratacaktır. Ben bu noktada ka
naatimi vuzuhla tesbit ve ifade etmek istiyo
rum. Biz klâsik mânası ve ölçüsü içinde halkın 
idaresini yukarıdan bir bakışın ve bu türlü 
yanlış bir zihniyetin gruru içinde başarılabile
ceğini sanan, halka inmenin, halk için ve halkla 
beraber olmanın saadet ve kuvvet verici inanı
şından mahrum valileri değil; İdarenin büyük
lüğüne, büyük olmayı bilmenin fazileti, tavaz-
zuu ve fikriyatı ile yücelip yükselecek valileri 
istiyoruz. Halkın bu haklı ve hakikati aksetti
ren hükmüne hürmetkar ve muhabbet kâr bu 
istikametteki tedbirler, kanaatimiz odur ki, asa
yişin ve huzurun sağlanmasında en müessir bir 
çalışma olacaktır. 

İzninizle şimdiden zamanı idaremde Siirt'
teki endirekt ama kanaatime göre, geniş ölçüde 
neticelere tesiri olan bir gerçekten bahsederek, 
Hükümötin bu istikâmette tesirli olacağına 
inandığım benzer tedbirleri almasını rica ve 
istirham edeceğim. O zaman Siirt'te tam kad
rosu ile bir tümen, Bitlis'te bütün birlikleriy
le bir piyade alayı ve gene merkezde bir sey
yar jandarma alayı vardı. Bu birlikler hiçbir 
şart içinde asayiş hizmetlerine kaçışmış değil
lerdi. Fakat orada bulunuşları üç noktadan 
yapıcı ve koruyucu tesir yapıyordu. Çelik bir 
yumruk olarak feza a tin ve redaatin ruh haya
tı, ahlâk hayatı yönünden karanlığa sürük
lenmiş insanlar için korkutucu bir kuvvet ola
rak heran harekete hazırdı. Büyük ölçüde is
tihsal unsuru olarak muhitin üretimine müşteri 
oluyor ve iktisadi durumuna müsbet ve mükem
mel tesirler yapıyordu. Sosyal gelişmenin se
vindirici bir âmili olarak en müessir bir faktör
dü. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, bir dakika
nız var ona göre bağlayın. 

CAYİT TEYFİK OKYAYUZ (Devamla) — 
Biraz müsamaha edin efendim. Münevver in
sanların müspet düşünen, her zaman milliyetçi 

ve hürriyetçi olan kışla çocuklarının muhit üze
rindeki öğretici tesiri ümitlerimize değil, gü
venimizi artıran en kuvvetli bir eğitim kayna
ğı di. Bütün bu müspet ve mükemmel imkân
lardan sonradan mahrum edilen bu aziz vatan 
parçasında halkın büyük çoğunlukla hakikaten 
munis ve kanunlara riayetkar olmasına rağmen 
coğrafya şartlarının tahrik ettiği eş'kiyalık te
mayülünün bütün bir hareket haline gelmesin
den hakikaten üzülmekteyiz, öğrendiğime göre 
Siirt'e yeniden bir zırhlı tugayın gönderilmesi 
işaret ettiğim tesisleri yönünden faydalı bir 
tedbirdir. Hükümeti bu istikametteki tedbir 
ve tertibinden dolayı tebrik ediyorum ve bu 
tedbirin tamamlanmasına davet ediyorum. 

Muhterem sentörler; İçişleri Bakanlığının 
emniyet ve asayiş hizmetlerini tam bir .'kifa
yetle görürken elbette istiuadettiği ve edeceği 
en büyük kuvvet kanundan hukukun cebrî ni
zamından kaynak alacaktır. Bilhassa son za
manlarda tarihe ve hukukî bir nizama istinade-
den ve Milletçe bekamızın teminatı olan bâzı 
millî müesseselere açıkça yapılan tarizler hat
tâ taarruzlar ve tecavüzler, Milletçe huzuru
muzu bozucu ve millî cesaret ve hüviyetimize 
kasdedici korkunç bir maksat peşinde sokaklar
da yazık ki, meydanlarda başıboş at koşturmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz zamanım dol
muştur. Çok heyecanlı ve beliğ konuşmanı 
ben de kesmek istemem ona Genel Kurul kara
rma uymak mecburiyetindeyim. 

CAYİT TBVFİK OKYAYÜZ (Devamla) — 
Biliyorum istirham edeceğim. 

Memleketimizin kanunlarla kendilerine 
mevdu vazifeler içinde verdikleri kararlar açık
ça münakaşa edilerek ve icabında bu kararla
ra uyulmaması icabedeceği iddia ve kabul edi
lerek ve bu istikâmette harekete geçilerek*1 hak 
da, Adalıet de dehşet verici bir tecavüze mâruz 
kalmıştır. Mülkün temeli olduğunu münakaşa-
sız kaibul ettiğimiz adaletimizin irfanı hür, vic
danı hür evlâtları Türk Hâkimlerinin kararla
rının hiçe sayılarak zabıta kuvvetlerinin engel
lemesine rağmen mühürleri parçalandığı haki
kati önünde hukukun faziletine inanmış evlât
ları hakikaten ıstırap çekmektedirler. 

BAŞKAN — Üç dakika fasılayla sözünüzü 
devam etmiştir. Sözünüzü kesiyorum Sayın Ok
yayuz. 
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CAVİT TEVFÎK OKYAYÜZ (Devamla) — 
Maalesef zamanın yetmemesi yüzünden sözü
mü tamamlıyamadım. Memleketin her türlü hu
zur ve güveninini korumak vazife ve mesuliye
tini üzerinde şeref ve cesaretle taşıyan İçiş
leri Bakanlığının bu istikamette müessir bir 
faaliyet hududu içine girerek, lüzumuna işaret 
ettiğim mevzuatın getirilmesi bahsinde bilhassa 
gayret sarf etmesini rica ediyorum. Allahsız bir 
materyalizmin korkunç tahripkârlığı-na asla ve 
mutlaka müsaade etmiyeceğini inandığımız va
zifelilerin her hizmetinde ve daima muvaffak 
olması dileğiyle sayın Senatoyu, Muhterem Baş
kanı ve içlerinden gelmenin iftiharını önı-
rümce muhafaza edeceğim İçişleri Bakanlığın
daki değerli arkadaşlarımı muhabbetle ve hür
metle selâmlıyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Pek muh

terem Başkan, pek muhterem senatör arkadaş
larım ve pek muhterem İçişleri Bakanı ve eski 
meslek arkadaşlarım, hepinizi hürmetle selâm
larım. Kabinenin en önemli ve yüklendiği çeşit
li hizmetler bakımından belki en mahmul bulu
nan İçişleri Bakanlığının 1967 malî yılı bütçe 
tasarısı üzerinde muhterem sözcü arkadaşları
mın ve eski meslek arkadaşımın konuşmalarını 
dikkatle dinledim. Bu meyanda kaçmamaya ça
lışarak ortaya koydukları ve yapılmasını arzu 
ettikleri meseleleri, hizmetleri ve tenkid ve te
mennileri de dikkatle tesbit ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hiç de azmsan-
mıyacak bir rakamdır. Şimdi arzettiğim zaman 
muhterem senatör arkadaşlarım da benim gibi 
meselelerin, yani İçişleri Bakanlığının ne ka
dar çeşitli ve çok meselelerle karşı karşıya kal
dığını görmüş olacaklar. Sayın muhalefet söz
cüsü Mukadder öztekin eski arkadaşımın, ta-
daden ve çok hızlı olarak tebarüz ettirdikleri 
hizmetler dâhil benim tesbit edebildiklerim ra
kam olarak tam 31 maddedir. 

Şimdi muhterem ardakaşlarım, burada bir 
parantez açmak istiyorum. Muhterem Mukad
der öztekin arkadaşım, muhterem muhalefet par
tisi sözcüsü arkadaşım, 1966 yılında Sayın Bakan 
tarafından tesahubedilen idari mevzularda he
men hemen hepsinin yapılmadığını kendisine 
has nezaketle ifade etmek istemişlerdir. Bu bel
ki bir bakıma doğrudur çünkü biraz sonra izah 

edeceğim tarafları ile doğrudur. Ancak Sayın 
Bakanın da bağlayıcı bir takını kayıtlarla bu 
hizmetin başımda olduğu da söylenmiş ve kendile
rini mazur görmüş ve göstermiş olsaydılar ben 
de kendilerinin bu kanaatlerine iştirak edecek
tim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, insafla me
seleleri tahlil etmek mecburiyetindeyiz. Nedir 
o? Sayın Bakan kabinenin bir uzvudur ve Hü
kümet porgramıyla bağlıdır. Şimdi Hükümet 
programını alıyoruz, Hükümet programı kısa 
olduğu için müsaadelerinizle aynen arzedece-
ğim; Hükümet programında deniyor ki idari 
hayatımızı güçleştiren, işlerimizi geciktiren çok 
masraf, büyük gayret sarfıyle az hâsıla temin 
eden formaliteleri giredmek ve kuruluş hatala
rı düzeltmek her işi merkeziyetçilikte ariyan 
bir zihniyet yerine kanun sınırları içinde muh
tar, mahallî idareleri geliştirerek vatandaş 
hizmetinin sürat ve suhuletle görülmesi yolun
da gerekli reformları memleket gerçeklerine 
ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ve kısa 
zamanda tahakkuk ettirmek gayretlerimizin 
başında gelmektedir. Bağlıyor muhterem ar
kadaşlarım, yani öztekin arkadaşımın söyle
diği 5442 sayılı Kanun değiştirilecek doğru
dur. Çünkü, aşağı - yukarı devrini tamamla
mıştır. O kanunu yapılırken belki kaleme alan 
muhterem arkadaşımız o zamanki, vali
ye şimdi senatörler arasındadır, bilirler, ken
dileri ile münakaşa edilmiştir. Ama hiçbir 
zaman bu madde işlememiş ve işletilmemiştir. 
Çünkü öylesine bir şartla karşı karşıya kalın
mıştır ki, bu madde bir türlü tatbik edile
memiştir. Şunu demek istiyorum. Bakanlık 
programının bu espiri içinde bu mevzula
rın hepsini ele almak, ve süratle yerine getir
mek arzusu ile hareket etmekte ve bunu 
Yüksek Huzurlarınızda dile getirmektedir. Ama 
baktığımız zaman bunların bir kısmının 
tahsisat işi ile sımsıkı alâkalı olduğunu gör
mekteyiz. Buraya da kendisi gelir, bizden 
tahsisat ister, biz vermeyiz, ondan sonra da 
hizmet isteriz. Olmaz bu arkadaş1 arım. Ben 
yalnız diğer tarafıyla Sayın Öztekin arka
daşıma iştirak ediyorum, -o da, eleman ba
kımından hakikaten burada bir fırsat zuhur 
etti, açıkça ifade etmek isterim, Dahiliye 
Vekâleti muhterem arkadaşlarım cidden hem 
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fedakâr hem de cefakâr meslek mensupla-
riyle dolup taşmıştır ve bu arkadaşlarımız
dan daima fedakârlık istenmiştir. Şimdi biraz 
evvel burada konuşan ve sureti katiyede iş
tirak etmediğim sözcü arkadaşımın valiler 
hakkındaki noktai nazarlarına ben şahsan 
katılmadığımı da bu fırsattan istifade ede
rek açıklamak istiyeceğim. O da muhterem 
arkadaşlarım, valiler hem Devletin mümessili 
ve hem de bakanlklarm o vilâyette ayrı ayrı 
temsilcileridir. Bu yüklendiği sıfat icabı hu
susi bir tutuma sahibolması icabeder. Öteden-
beri, zaten eski Osmanlı imparatorluğu za
manında, muhterem arkadaşlarım Akif Beye
fendi bilir. Bir vilâyetin valisi sadrazam 
mertebesinde idi Ali Rifat Paşa Sivas'tan 
İstanbul'a Sadrazam olarak gitmiştir. Bina
enaleyh, valilerimizi biz her türlü maddi ve 
mânevi güçle teçhiz ediyorsak bunları çok 
görmek ve muhterem arkadaşlarımın da çok 
göreceğini sanmak kolay kabul edilir bir iş 
değildir muhterem arkadaşlarım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O za
man saltanat vardı. Şimdi hukuk devleti var? 
(Sağdan gürültüler.) 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin. Siz devam 
edin efendim. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım. O zamanki valinin de yaverin
den tutunuz, kapı kulundan tutunuz muazzam 
harem daâresine ve selâmlık dairesine kadar 
masrafını ödeyen bir tutumu ve geleneği vardı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Doğru 
değil. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, bunun doğru olup ol
madığının takdirini buraya getireceğiniz veya
hut yani buraya çıkıp söyliyeceğiniz beyanınız
la bu Yüksek Heyetin kabul edip etmemesine 
bağlıdır. Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben 
meseleyi şöyle bağlamak istiyorum, bakanlığın 
derhal yapmakla hem vazifeli ve hem de imkâ
nını bulan bâzı hizmetleri vardır. Şimdi şöyle 
bir muhasebesini yapalım : Bunu kim yapacak? 
Bunu bakanlığın mensupları yapacaktır. Ne ka
dar zorlanırsa zorlansın bu tadadedilen işlerin 
-bir sene zarfında yapılıp kanunları hazırlan
ması Başbakanlığa ve diğer bakanlıklara gön
derilmek suretiyle takip ve Meclislere geti

rilmesi mümkün değildir muhterem arkadaşla
rım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bunu Bakan 
söylesin, Bakan. 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin Sayın öz
den. Devam edin. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, benim söylememde bir mah
zur mu var, sıkıldınız mı Sayın özden? Zatıâli-
nrz de çok kere buraya çıkar Bakanın değil söy
lenmiş, söylenmemiş olan lâkırdıları dahi bura
da söylersiniz biz rahatlıkla dinleriz. Müsaade 
buyurun. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım. : 

BAŞKAN — Sayın özden karşılıklı konuş
mayın. Sayın Tarlan devam edin. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Ben bu 
mevzuda konuşmak istiyorum ve eğer tensi-
bederseniz Sayın Başkanın, Yüce Heyetin beş da
kika daha lütfetmelerinin oya konmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Tar
lan 

CEMAL TARLAN" (Devamla) — Muh 
terem arkadaşlarım, ben Sayın Bakandan şunu 
rica edeceğim. Bu meselelerin ben ehenrmini 
mühimme tercih etmek suretiyle ele alınmasında 
fayda vardır. Ve bunların tadadedilmesi ga
yet kolaydır. Şimdi bunların başında kanaa
timce Köy Kanunu gelmektedir muhterem arka
daşlarım. Köy Kanunu bundan 40 küsur yıl ev
vel yapılmış bir Kanundur. O zamanın şartları
na göre tedvin edilmiştir. Bu Kanunda salma 
maddesi 20 lira olarak bir hadle tahdidedilmiş-
tir. Yalnız dikkat ediniz muhterem arkadaşla
rım, o sene yâni 1924 senesinin altm fiyatlarını 
kabul edersiniz 4 altına tekabül eder. Bugün
kü rayiç ile bu asgari 500 küsur liradır muhte
rem arkadaşlarım. Binaenaleyh, köyün kalkın
ması için, biz köyden güc katmalarını isterken, 
Köy Kanununun bu salma maddesi ile bir neti
ceye varılmasında imkân ve ihtimal yoktur. Ye 
esasen, zaten her dolaştığımız yerde, belki muh
terem arkadaşlarım da bunu takdir edecekler
dir. Köylü, irisi, büyüğü, zengini, fakiri bu 
Köy Kanununun değiştirilmesi hususunda dai
ma bize temennide ve hattâ şikâyette bulun
muşlardır. 
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BAŞKAN — Sayın Tarlan vaktiniz doldu. 
CEMAL TAKLAN (Devamla) — Sayın 

Başkan beşdakika uzatılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Doldu efendim, müddetiniz 
doldu. Hattâ 3 dakika da geçti, lütfen bağlayın. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Bir dakika 
bağlıyacağım, bağlıyacağım Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vali tâyinlerine 
ve nakillerine çok temas edildi, bunun üzerinde 
çok duruldu. Ben de bu meslekin bir mensubu 
olarak yapılanları, elbette ki, izlemekteyim. 
Şahsi temennim şudur : İdari kaderlerini siya
si tercih ve takdirin dışında tamamıyle mesle
kî ehliyet ve liyakat esasına istina elettirin ek 
suretiyle tâyinlerin yapılmasını1 istiyorum. Ve 
Sayın Bakanın da bu tutum içinde olacağını tah
min ediyorum. Çünkü hususi ve özel toplantı
larda ve görüşmelerde kendisi de daima bunu 
tekrar edegelmiştir. Beni dinlemek lûtfunda 
bulunduğunuz için cümlenizi hürmetle selâm
larım, muhterem arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 
AKlF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Konuş

mamı 10 dakikaya sığdırmak için bahse mu-
kaddemesiz girişeceğim, özür dilerim. 

Üç noktaya temas edeceğim. Biri, Suşehri 
hâdisesi; ikincisi, mahrem sicil meselesi... («Du
yulmuyor» sesleri) 

Üç noktaya temas edeceğim, biri, karakte
ristik bir Suşehri hâdisesi var. 

İkincisi, mahrem sicil . mekanizması nasıl 
inliyor onu soracağım. 

Üçüncüsü, trafikle ilgili. Bk.de otomobiller 
ikametgâha bağlanıyor mu, bağlanmıyor mu? Ge
çen sene rica ettim, bu sene kaç arpa boyu 
ile rliyeib ildik onu saracağım efendim. 

Şimdi, Hatnamei Voyside: 
Aaıhali izzü devlette 
Reaya, em'ınü raihatite 
Hüner erbabı rlfatte 
Cihanyekpare nurani 
Yani, asayiş beıikemal deyip de böyle bir 

hatalı bıdunduğuımuzu iddia edecek değiliz. 
Muhterem arkadaşlarınım gayretleri mezkûr 
olsun. Yıldan yıla Lltatistikler suelarm azal
makta olduğunu mutlak say:.57,11111 yahut nisbe-
linin azaldığını bize gösterebilir. M-csa il eriyle 
do iftıJlıar ederiz. Fakat öyle bâzı suçlar olur ki 
o istatistik tablosuna bir mürekkep lekesi 

gibi gelir çilker. Şimdi Suşehri hâdisesi böyle
dir. Şarki Kar ah is ar'dan bir banka müdürü 
ailesiyle müsafir geliyor. Nereye? Suşehrine. 
6 bin nüfuslu bir kasaba. Akşam oluyor, elek-
ıtrlJkler yanıyor, yemek yeniyor veya yenmiyor 
ne ise daha evvel veya daha sınıra elektrikte 
bir arıza olur. Tamı o karanlıkta birkaç hay
dut geliyor o misafir kalınan evin kapısını zor
luyor, ya kırıyor ya zorla açtırıyor, o misafir 
ailenin 18 yaşındaki kızını aparıyor, kaçırı
yor. Nereye? Hariç, vilâyete. Erzincan vilâye
tine, Refahiye'nin köylerine... Günlerce dolaşı
lıyor, banka müdürü, müfreze refakatinde kı
zını arıyor. Arkadaşlar, aile bahalarıyız. Bun
lar olmaz, değil, olur. Ama, şu elektriğin kısıl
ması o nedir? O arıza ve nitekim, vakıa olur, 
olmaz arkasında yani maksat temin edildikten 
senra da arıza büyük Lillahtaalâ ortalık tek
rar ışıklanıyor. Dünyada bundan daha müııa-
senetsiz suç zamanlımız için tasavvur ediieme'z. 
Esasen biz kız kaçırma vakıalarını önlerdik. 
Ben altı vilâyette çalışlti'm. Tamim öderim, 
miTjhtarlara d e 1'ini ki, arkadaşlar ben, kız ka
çınma vakası kabul etmiyorum. Eğer böyle 
bir hâdise olursa evvelâ muhtar mesuldü d. 
Çünkü bir delikanlı bir kuzı bir dakikada gö-
rüp de, açık olup da, hemen kapılıp, atının ter
ke sine koyup kaçınmaz. Böyle şey olmaz. Ya 
çeşme başında mutlaka bir şeyler cereyan. eder 
ve bu günlerce haftalarca köyde çalkalanır, her-
kcıs bilir iyi; ya muhtar efeai'di iki tarafı da 
uzlaştırır. Başlıkta, mi, anlaşamıyorlar, analın, 
'babaları mı izin vermiyorlar, delikanlıları vak-
itiyle aileleri, böyle bir hâdise olmasın, diye uz
laştırır. 

Bunu önledik arkadaşlar, Dahiliye Veki
linden böyle bir tamimi bilhassa rica edeırim. 
Hattâ şahsan pc/püler bir arkadaş olarak böy
le bir köyde önlenmiş bir şeyde telif edilmiş 
iki ailenin düğününe de ufak bir hediye ile 
kalksın gitsin bulunsun davsl zurnayı çaldır
sın beralber eğlensinler. 

Şimdi buradan mahrem sicile geçiyorum: 
Şu, Suşehri hâdisesinde o elektrik memuru, 
oranın zabıta âmiri, oranın ikaymafkanıı ve 
nihayet Sivas'ın valisi ne tavır göUterdilcr, na
sıl bir reaksiyon göktendiler, nasıl neticelendi 
ve bunlar nasıl bir ısicil alırlar? Memurin Ka
nunu ilk çıktığı vakit mahrem sicil müessesesi 
vardı. Mahrem sicil talimatı vapt:k, orada 1G 
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sual sorar, sualin bir tanesi de, bu memurun 
bu sene zarfında müspet olaraik yaptığı başlı
ca işler, muvaffak olduğu baslşea işler neler
dir? 

Mühendisse filân yerde iki menfez yaptır
mış; fen memuru ise bilmem neyi tamir ettir
miş; vali ise şu mektebi yaptırmış, kaymakam ise 
bilmem ne yaptırmış diye bu yazılır idi. Başarı 
hanesine herkesin sicilinde bu görülürdü. Rah
metli Kemal Gedeleç, Başvekâlet Müsteşarı 
iken bütün müsteşarları topluyor, Onun riya
setinde bir komisyon kararı ile talimattan bu 
madde ve bu sual çıkarılıyor. O zaman ne olur"? 
Ne iş yaptığı belli olmıyan, ne iş yaptığı belli 
olana kabili tercih olur. Çünkü muvaffak olu
yor mu? Oluyor kendi vazifesinde, iyi dere
cede muvaffak oluyor, orta derecede muvaffak 
oluvor, geçer o terfie. Üst vazifeyi yapar 
mı? Alt derecede yapar. Canım, öbür tarafta 
daha iyi derecede yapar olanları var, onu ona 
tercih etsene. Öncelik, yok, vermez. Bu, o za
mandan beri bozuktur. Acaba böyle bir sual 
hâlâ yok mudur? Eğer yoksa koymaya himmet 
buvururlar mı! Bunun bilhassa içinde bulun
duğumuz plânlı devrede büyük ehemmiyeti 
vardır. Bir vilâyette yerini iyi bulmuş olan bir 
vali, diğer sıradan olan bir arkadaşına naza
ran iyi bulmamış. Bugünkü para ile benim he
sabımla senede 15 milyon liraya kadar fark 
eder arkadaşlar. Bugün görüyoruz, sabahları 
radvoda köy servislerini dinliyoruz. Mersin vilâ
yetinde hangi dua sinmişse sinmiş bu köy 
gavretleri o haldedir ki, 15 sene böyle giderlerse, 
bu 15 senelik bir prespektif dâhilinde yolun 
köylerdeki gayretle Mersin vilâyetinde bir mil
yar gayrisâfi hâsılaya ilâve yaparak bunu sa
na da, inanıyorum, radyoda dinledimlerimle ina-
nıvorum, arkadaşlar, şimdi, Sakarya'da bir 
müvoıı liraya ne. Hangi tarihte yapılmış ne va
kit yapılmış hangi zamanın parasıdır. O, be
nim bildiğim Nâzım, birçoklarına nazaran yıl
da 15 milvon koefisyon verecek, tutacak velidir. 
Ve böylesine milyonluk vali konağını da mü
saade buyurun, helâl ediniz arkadaşlar, çünkü 
tapusunu kendisine vermiyorsunuz. 3 sene ora
da çalışacaktır. Ondan sonra halefleri gelip ça
lışacaktır. Zaten o dahi bir âmme hizmetinin 
ifası içindir, vali orada Devleti temsil eder, bu 
işin ramazanı var, bayramı var, ziyafeti var. 

Geleni var, gideni var. Misafiri var, müsaade 
-buyurun daha, biraz da bu sosyal münasebet
ler ile bir tatlı nüfuz ilişkisi tesis etsin. Bir 
üstlük tesis etsin. Zart - zurtla artık valilik ol
maz. Şimdi mahrem sicilde ıslahat rica ediyo
rum. 

Üçüncü bahsedeceğim husus; trafik bahsi. Ge
çen sene de arz ettim, bizim milyonlar ve belki 
de milyarlara yakın değerdeki otomobillerimiz 
sokaklarda, meydanlarda, bir keçeli de değil, iki 
sıralı geceleri yatarlar, sabaha kadar. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, Sayın Eyi-
doğan. 

AKÎF EYÎDOĞAN (Devamla) — Onu arz 
ediyorum, bir otomobile plâka verecek misiniz? 
Sahibinin ikametgâhını nasıl tescil ediyorsanız, 
şoförünün ikametgâhını nasıl tescil ediyorsanız, 
lütfen otomobilin de gece nerede yatacağını tes
cil buyurunuz. Bu, mümkün olduğu kadar so
kak olmasın, hususi bir yer olsun. Müddet mi 
verirsiniz, bu mühlet zarfında mı, herkes bu 
hizaya gelir, yeni yapılacak inşaattan itibaren 
mi olur? İmar ve îskân Bakanlığı ile anlaşıla
rak mı, olur nasılsa İçişleri Bakanlığının te
min buyurmalarını niyaz ediyorum. 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Umum Müdürlü
ğü, Jandarma Umum Kumandanlığı bütçeleri
nin memleket için hayırlı ve arkadaşlarımız 
için de başarılı olmasını temenni ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Savın Ayırım, buyurunuz. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 

Başkan, kıymetli senatörler, Sayın İçişleri Ba
kanı, son aylarda Meclislerimiz ve basınımız Do
ğudaki asayişsizlik konusu üzerinde titizlikle 
durdular. Hükümetimiz uzun seneler ihmale uğ
ramış bulunan Doğu'nun kültürel, sosyal ve 
ekonomik ihtiyaçları sebebiyle bu asavişsizlik-
lerin bir müddet daha devam edeceğini bevan 
ettiler. Ve önümüzdeki yıllarda zâbıtava daha 
büyük imkânlar sağlamak suretiyle vatandaş
ları huzura kavuşturacaklarını söylediler. 

Muhterem senatörler, her şeyden evvel zaman 
saman zedelenen Devlet olma vasfını iktisabetme-
miz gerekir. Devlet, vatandaşın malını, canını 
emniyet altında bulunduracak bir teşkilât ola
cağına göre bu hususların Doğu'da üç - beş yıl
dan beridir ihlâl edilmesini hepimiz görmekte
yiz. Hukuk devleti olan Türkiyemizde Doğu-
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nun birçok yerlerinde eşkıyaların kol gezmesi, 
hırsızların, kaçakçıların at oynatması üzücü 
olaylardandır. Bir temsilcisi olarak bölgeme git
tiğim zaman vatandaşlar karşısında büyük ıstı
rap duymaktayım. Doğu'da istihsal ile ilgili 
olmıyan bâzı bina yatırımlarından vazgeçerek 
zabıtamızı biran evvel takviye etmek en mübrem 
ihtiyâçlardandır. Jandarma birliklerimiz bü
tün imkânsızlıklarına rağmen büyük vazifeler 
başardığı o vilâyetlerdeki jandahma alay ko
mutanlarının ve birlik kumandanlarının şahsi
yetleriyle, yakinen ilgilidir. Bu sebeple Do
ğu'ya gönderilecek birlik kumandanlarımızın 
mevcutların içerisinde en iyilerinin tefrik edi
lerek gönderilmesi ve bu bölgede hizmet ede
cek birlik kumandanlarının iki veya üç yıl 
içinde nakliyelerinin değil, hakikaten bu böl
geye intibak etmiş ve asayişi sağlamış, bütün 
hususlara vâkıf olmuşsa bir Şark zammı ve
rilmek suretiyle üç - beş yıl içinde nakillerinin 
yapılmasının favdadan âri olmıyacağını teba
rüz ettirmek isterim. 

Karakollarımızdaki er mevcutlarımız gülüne 
denecek derecede azdır. Geçmiş yıl bütçelerinde 
de bunu tebarüz ettirdim fakat bölgelerimize 
gittiğimiz zaman yine bu gülünç durumla kar
şı karşıva kalmaktavız. Telefon, telsiz ve mo
torlu vasıtalardan zabıta kuvvetlerinin yoksun 
olması asavişsizliğin hüküm sürmesine başlıca 
sebeplerdendir . Bu asayiş sebebivle kövlere gi
den iandarma müfrezelerinin ağırlanmalarının 
muhtasarımızı tedirgin ettiğini de belirtmek is
terim. Bîr hususu öğrenmek istivorum : Jandar
ma birliklerimiz daimî fy'6re\T halinde bulunduk
larına p-öre ned^n seferi birlik imkânlarına şahin 
delillerdir, bu durumun açıklanmasını istirham 
ediyorum. 

Diğer taraftan Doğu bölgesinde son yıllarda 
had safhava, varan kaçakçılık mevzuunu her hal
de içinizde Doğu'va gidip de duvmıvan yoktur. 
Muhterem senatörler bu yıl içerisinde Doğu 
vilâvetlerinden sadece Doğubevazit kazası üze
rinden bir milyon koyunun İran'a kaçırıldığını 
sövlersem havret etmevin. Demin Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesi görüşülürken burada Sayın 
Bakana bir sual tevcih etmiştim. Kaçırılan ko
yun miktarı, nedir, diye... O zaman Sayın Başkan 
müdahalede bulundular, dediler ki: Bunları 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bilir. Muhterem 

senatörler, orada Gümrük teşkilâtı yoktur. Piya
de birlikleri bu vazifeyi yapıyor. Onun için ilk 
defa kaçak koyunları yakalıyan onlardır, ondan 
sonra Gümrüğe teslim ediliyorlar. Bu bakımdan 
onu istirham etmiştim. Bu koyun miktarının 
belki biraz astronomik rakam gibi gelir ama Dev
let Demiryolları nakliyelerinin azlığı Mersin Can
lı Hayvan İhracatçıları Birliği ihraç yapamamak
tan şikâyet etmesi, diğer taraftan Erzurum v. s. 
Et Kombinasının bu yıl koyun alamaması, bunun 
başlıca delileridir. Muhterem arkadaşlarım bu
raya geliyoruz konuşuyoruz: 

Efendim, şöyle olacak, böyle olacak, her şey
den evvel işin başına namuslu ve dürüst adamla
rı koymak mecburiyetindeyiz. Benim hiç aklım 
almıyor. Muhterem arkadaşlarım kendim, hiz
met vermiş olduğum müessesede 7,5 sene hudut
ta kaldım. Bu müessesede, benim kaldığım zaman 
içinde tek bir hayvan gitmemiştir. Fakat ben ay
rıldıktan sonra bu müessesede bir bölük bulun
duğu halde yüzbin hayvan çalınmış ve halen bu
gün de müsebbipleri yoktur. Bu bakımdan, is
tirhamım şu ki hakikaten kıymetli insanlar de
min subayların şahsiyetleri üzerinde dururken, 
muhterem bir senatör arkadaşımız güldü. Tecrü
beli bir şey, bunu kabul etmek lâzımdır. Bugün 
Türkiye Cumhuriyetini felâketten kurtaran bir 
Atatürk olmuştur. Bugün Almanya'yı felâkete 
sürükleyen Hitler, İtalya'yı takviye yapan Mus-
solini olmuştur. Şahıslarla kaim o halde bunları 
tabiî kademe, kademe aşağı indirdiğimiz zaman 
hizmet kademelerinde kıymetli elemanları kul
lanmakla israftan kaçınmış oluruz. Bugün Tür
kiye'nin parası yok değildir muhterem senatör
ler, paramız vardır, kullanmasını bilmiyoruz. Ge
çen yıllarda bu kaçakçılık mevzuu üzerinde de
dim ki, nasıl olsa bu hayvanlar kaçırılıyor, bunu 
önliyemiyoruz, bunun üzerinde duralım, pazar
lar kuralım, bu suretle hiç olmazsa ne kadar hay
van gitmiş olduğunu öğrenelim... O zamanki Halk 
Partisi Hükümetinin İçişleri Bakanı, Millî Sa
vunma ve Tekel Bakanlığınca bu hususlar üze
rinde durulduğunu beyan etmişlerdi. Acaba o 
zamandan bu zamana kadar bu çalışmalar ne saf
hadadır, Sayın Bakan açıklarlarsa memnun olu
rum. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin memleket için 
hayırlı olmasını temenni eder hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, fazla zamanınızı almryacağım. 
Yalnız bu kürsüde aynı zamanda yukardaki Büt
çe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının cidden 
ödevlerinin mühim olduğunu belirttik. Fakat 
bu işin üzerine artık bundan sonra içtimai yön
den eğilmek lâzımgeldiğmi de söyledik. Ben o ka
nıdayım ki, arkadaşlarım konuşuyor; tabiî bâzı 
meseleleri kendi yönünden ele alıyor, o zaviye
den haklı çıkmaya çalışıyor. Diğer bâzı arkadaş
larımız da alıyor kendi yönünden meseleleri ve 
o da o yönden haklı çıkmaya çalışıyor. Ama şu
nu kabul edelim ki, bütün meseleler Türkiye'de 
su yüzüne çıkmıştır. Hiç bunu şu veya bu yön
den almamıza da imkân yok. Cemal Kutay'a ben 
kıymet veririm iyi bir tarihçidir. Bir defa 12 
cilt olmak üzere 20 ciltlik tarihî eseri çıkmıştır. 
Şimdi tarih sohbetleri diye bir eseri çıkıyor. Bu 
tarih sohbetlerinin üçüncü cildinde; «Batıdan mi
sal verdiğimiz vakit arkadaşlarımızın hoşuna gi
diyor, biz söylediğimiz vakit olmuyor.» Üçüncü 
cildinde; bir Amerikalı profesörle konuşuyor. 
«Bu profesör 10 yıldır memleketimize gelir, Türk -
Arap münasebetlerini inceler.» diyor. Ve o in
celemeleri neticesinde kendisiyle konuştum.» di
yor, , «Gelip gitmelerle ve onun Türkiye'miz hak
kında, Amerika hakkında fikirlerini aktardım.» 
diyor. Eğer bunun tahlilini yapacak olursak, 
incelersek aynen bizim manzaramız ortaya çıkar. 
Meselâ Türkiye'nin diyor, «Devlet olarak ve Türk 
Milletinin halk olarak öyle çetin meseleleri var
dır ki, onların ihtilâfından meydana çıkabilecek 
çetrefil işleri kimin halledebileceğini düşünmek
te, Allah yardımcınız olsun.» diyor, arkasından 
da ilâve ediyor, zaman dar olduğu için hepsini 
okuyamıyacağım, «Bütün bu derin farklar ve 
inanç uçurumlarını deşeliyen yok. Fakat tarihi
niz gösteriyor ki, sizin meselelerinizin de çoğu
nun dert haline gelmesinin asıl sebebinin kökü 
dışarıda olan tahriklerdir.» diyor. 

Ve sonra da ilâve ediyor, «biz de size ben
zerdik» diyor. Siz bir imparatorluktan kaldınız 
ve bizde 75 millet vardı. Çeşitli mezhepletr var
ili. Hıristiyanlığın hattâ her mezıbeibi vardı, di
yor. Evet, çeşitli tarikatlar vardı, çeşitli diller' 
ikomuşuluyoıHdu. Biz ilk mesele olarak bir mil
let olmanın, bir birliğe varmanın lüzumunu his
settik ve bütün bu meselelerin hal yollarını 
araştırdık, diyor. Bunu hal yollarının nasıl 

araştırdıklarını zikrediyor şöyle kısaca: Biz 
kendisine bugün Amerika donen 77 milletin 
kaynaşmasını iki yoldan yaptık. Evvelâ ilim 
müesseselerimıiz bu kaynatmanın nasıl olabile
ceğinin yolunu çizdiler. Sonra hükümetlerimiz 
bu yolun üzerinde ısrarla yürüdüler. İsrarla 
ilim müesseseleri çizmiş ve onun hükümetler 
ısrarla yürümüş, devam etmiş, maddi sahada 
iktisadi, ve içtimai kaynaşmayı mânevi sahada 
Anglikan kiliseleri en geniş felsefesiyle ele 
aldı.» Demek ki, burada bir ta raf tam maddi 
sahada ele alımınken iktisadi sahada yürürken 
diğer taraftan mânevi sahada da Batıda bu 
böyle oldu ve bizde diyor kiliseler vazifeyi ele 
aklı diyor. Şimdi muhit-er om arkadaş] arım, de
vam ediyor, sizin, şu meselelerinizi su yüzüne 
çılkmış vaziyettedir. Vani iktisadi meselelerinizi 
halledeceksiniz. Bu meseleleri halletmeden hele 
çıkarsa öbür meselelerinizi halletlmenize imkân 
yok diyor. Şimdi: Onun için Sayın İçişleri 
bakanlarınım vazifesi pek kolay değildir, zor
dur. Yalnız teşkilâtı itibariyle yukarı kademe
de tecrübeli arkadaşlarımız vardır. Bu arkadaş
la riyle bu meselelerin üzerinde ilmî yünden 
durmak mecburiyetindeyiz, benim kanaatimce. 
Şimdi bakalım Türkiye îmizin manzarasına. 
Cidden çeşitli meseleler dışarıya çıkmış. Arka
daşlarımız darılmasın, tarihler var. Hattâ ma
sum gençlerimize esaslı bir ideal, mefrûke ver
mediğimiz içim onların arasına da girmiş me
seleler. Profesörlerle konuştuğumuz vakit, on
lar da dertli bu işiten şimdi dertlenmeye baş
ladılar. Bakıyorsun memleketimiz bütün istik
lâl mücadelesinde, maalesef toplatıldı, o top
latılmamak her şey okutulmalı, istiklâl müca
delesi adlı, Kâzım Karabekir merhumun o ese
rinde diyor ki, Doğu - Anadolu'da istiklâl mü
cadelesinde, İngilizler Doğudaki ağalara para 
verdikleri halde reddediyorlardı ve bizimle 
birlikte istiklâl mücadelesinin naisıl yapılacağı
nı gelip bize söylüyorlardı ve hep beraber bü
tün memleket birdir diyor. Bakıyorsunuz cid
den Urfa'cla önceden ısilâhlatılımış. Fransıza 
karşı, zedelenmiş mücadele kahramanı olarak 
karşıya çıkmış. Ama bugünün gençliği bu ya
raları saracağı yerde insan üzeninde asırlar geç
miş, çak daha mâmur hale geleceğimiz halde 
bir de bakıyorum meemua çıkarıyor, münevver 
insan bu. Haı'b bundan uzak. Soruyoruz kendi 
kendimize, bundan önceki İçişleri Bakanı git-
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imiş bana Hasan Oral arkaidaşı<m söyledi İçiş
leri Bakanına «ibiz semden yol, su -elektrik, is-
Itamiyoruz ben Karakeçiliyim:» 'diyor. Bir de 
Badıllı aşireti var. Baıdıllı aşireitunden clıan ar
kadaşımız maalesef Türkçe gramer yazıyor, 
işin garibine balkınız Badıllı âşire'ti'nden, Oğuz 
boyların ta kendini bu, benim ecdadım Söğüt
te Türkçe konuşuyor. «Ben burada dilimi unut
uluştum. Sen burada -evvelâ bana dilini öğre
teceksin diyor. Karakeçili aşireti bunlar. Aynı 
aşiret. Şimdi meseleler öyle de kalmıyor. Di
ğer taraftan bunların arasına duyuyoruz. Kam, 
canı, ile her şeyi ile benimle olan örfi ile adeti 
inancı, ruhu. Başka dışarıdan tahrikler geliyor, 
duyuyoruz. Onların ağzı ile neşriyatlar geli
yor. Onların ağzı ile radyolar söylüyor. Şimdi 
•böyle bir mesele ortada var. 

Bir taraftan münevver çıkıyor yarınki şahsi 
ihtirası için, mebus olabilmek için, birlik partisi 
kuruyor. Türkiye'de Anayasa mezhep ayrılık
larını reddetmiş. Bizde bunun karşısındayız. 
Türkiye'nin vahdeti, mânevi birliğe erişmek, var 
olmak, bunda Diyanet İşlerinin, İçişleri Bakanı 
ile rolü çok büyük olarak, irşat ve tenvir edecek 
tıpkı Amerika'da olduğu gibi. Anglikan ve pro-
testan kilisesinin yaptıkları gibi. Bunlardan mi
sal veriyoruz, e, bunu o kuvvetle beraber birleş-
tiremiyoruz bir de orası Birlik Partisi kuruyor. 
Bakınız Türkiye'nin garip haline, nasıl iş bu, biz 
buna ses çıkarmıyoruz. Halbuki arkadaşımız bu 
Türkiye'nin birliği beraberliği meselesinde mü
nevverin hassasiyetle durması lâzım, üniversitele
rimizin durması lâzım, parlâmentoların durması 
lâzım; bu Türkiye'nin vahdetine halel getirir di
ye. Bu devir geçmiştir artık. Çünkü dış kuvvet
ler dedik. Arkadaşlarımız şunu iyi bilmelidir ki, 
Osmanlılar devrinde olan Rusya harbinde Orto
doks klişesinin mühim rolü olmuştur. Oraya par
mak atmışlardır, patrikhaneye tabiî. Bugün de 
patrikhane kabul ediniz ki, etniki eteryanm ba
şıdır. Etniki eter3ra cemiyetine papazları dâhil
dir, tüccarı dâhildir, münevveri dâhildir, yemin
lidir bu işte. Dışardaki cereyanları öyle. Türk 
Milleti cidden iyi millettir, efendi millettir, hüs
nüniyetlidir. Türkiye'deki yaradılışı itibariyle, 
dinî itibariyle diğer ekalliyetlere bizim kadar 
hüsnüniyetle muamele eden bir millet olmamış
tır. Ben zenciyle beraber otururum yemek ye
rim, fakat burada bahseden tarih profesörü zen
ci ile beraber olamaz, çocuğu bir arada okuya

maz. Bu kadar tolerans sahibi bir millet yer yü
züne gelmemiştir. Nitekim, bir ermeni vatandaş 
dedi ki, bana, biz hakettik, sizin kabahatiniz yok, 
dışardan bizi tahrik ettiler, dedi. Ondan sonra 
papazlarda bunun müşevviki oldular dedi. Bu
na mukabil şimdi bakıyorsunuz başkalarının te
siri ile hüsnü kabul görmüş, iyi muamele gör
müş, kendileri eliyle yapmış anıt dikmeye çalışı
yor. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Dikeç-
ligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Peki 
Sayın, Başkan, bitiriyorum. Onun için Sayın İç
işleri Bakanının bu meseleler üzerinde hassasi
yetle durmasını, içtimai yönden etüdetmesini, 
ilim adamlarımızın diğer müesseselerin harekete 
geçmesini ve cidden Türkiye'nin mamur hale 
gelmesine çalışmalıyız. 

İkinci ricam, Türkiye'nin şanı ile şerefi ile 
mütenasip değildir. Dilenciler meselesi bu içti
mai yönden halledilir. İslâmiyet dilenciliği 
kabul etmez, meneder. Fakat dilencili
ğin Türkiye'de ticaretini yapanlar var ve benim 
ecdadımın ruhuna, da. uygun değil. Çünkü hayır 
müesseseleri kurulmuştur. Bunu nasıl önliy-elim? 
Hayır müesseseleri kurmuşlar, hayır yapacaklar 
bu müesseseye yapsınlar, kendisine bakamıyan 
insanlara orada bakma, zaruretini koyalım. 

Sayın Bakandan tekrar bir istirhamım ola
cak; meselâ bu kulüpler kontrol edilmiyor. Sa
dece İstanbul'da 4 910 kulüp var ve bunların bir 
kısmı vergi de vermiyor. Kulüp meselesi hakkın
da, şimdi deniyor ki, idare âmirlerine hak vere
lim. Ben bunu kontrol edemiyorum. Kontrol et
me imkânını sağlıyan kanunlar getirmek lâzım. 
Bu arada istirham edeceğim bugün mesele değiş
miştir. Dış propagandalar başka yönden yürü
yor, kültür meselesi yollarından. Dışarı ile ilgisi 
olan hiçbir kulüp Türkiye'de kurulmamalıdır. 
Çünkü bir kanun haline gelmek isterken kendi 
millî kültürümüzü, kendi millî bünyemizi bulur
ken dışariyle i'gisi olan kulüpler bizim menfaa
timize olamaz, olmaması iktiza eder. Benzeri... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Masonlar. 
HÜSNÜ DİKEÇLİOİL (Devamla) — Tabiî 

onlar da dâhil, ben masonları sevmem şimdi 
mevzu dışındadır. Kökü dışarda olduğuna kaa-
niim. Bunun delillerini her zaman ispat edebili
rim, Bakan buna cevap verdi, ama o beni tatmin 
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etmez. Münakaşaya, münazaraya hazırım o hu
susta. 

BAŞKAN — Müddetiniz doluyor efendim. 
HÜSNÜ DÎKEÇLLİGIL (Devamla) — Peki 

Sayın Başkanım, bir istirhamım daha olup, bite
cek. Emniyet Müdüriyle konuştum. Türk Mil
leti, ahlâkına düşkündür, yakında konuştum, 
bana dedi ki, siz fuhuştan bahsediyorsunuz, ma
halleler, şikâyet ediyor. Fakat bizim elimizde öy
le bir kanun var ki, dedi kaçamaklı yolları var, 
biz tam mânasiyle vazife göremiyoruz. «Şu hal
de ben tekrar söyliyeyim» istirham edeyim bir 
kanun hazırlarken milletin durumu bünyesi na
zarı itibara alınır. 

BAŞKAN — Bitti, müddetiniz dolmuştur. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGlL (Devamla) — Bu hu

susları nazarı itibara almasını Saym Bakandan 
rica ederim. SaVmızı aldım Saym Başkanım 
hürmetlerimi size de sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Ayhan, buyurunuz. 
EŞREF AYHAN (Ordu) — Saym Başkan, 

değerli arkadaşlarım, Saym Bakan ve kıymetli 
Bakanlık erkânı, benden önce konuşan grup 
sözcüsü arkadaşlarımı dinledim, şahısları adına 
konuşan arkadaşlarımı da dinledim. Ye onların 
temas etmediği birkaç mevzua temas etmek isti
yorum. Eğer o arkadaşlarımdan veya sözcüler
den biri temas etseydi bunlara, temas etmeden 
geçecektim. 

Bütçesini müzakere ettiğimiz Bakanlık, Türk 
Devletinin idare hayatında çok önemli bir yer 
işgal etmektedir. O kadar ki, bugün İçişleri Ba
kanı, kanımda yazılı olmasa dahi bir Başbakan 
Yardımcısı durumundadır. Bu sebeple bizim ida
re sistemimiz üzerinde kısaca tevakkuf etmek 
isterim. Padişah fermanlarına bakın, Meşruti
yet Anayasasına bakın, Birinci Cumhuriyet Ana
yasamıza bakın ve bugünkü 1961 Anayasamıza 
bakın: tilerin idaresi, yetki genişliği prensibine 
göre kurulmuştur. Ye Türk tarihinde ikinci 
Mahmut devrinde kısa bir zaman hariç bu tevsii 
mezuniyet en geniş şekliyle tatbikini bulmuştur. 
1949 tarihinde neşredilen 5442 sayılı Kanunun 
esprisi de budur. Maalesef o kanun neşredildik
ten sonra daha tatbikat hayatına girmeden, bu 
kıymetli Bakanlığın başında bulunanların aczi 
yüzünden ve bâzı bakanların gayretkeşliği yü
zünden kopanla kopanla bugünkü hale gelmiş
tir. Bugün bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyamamak-

tadır. Onun için rica ediyorum Saym Bakandan, 
Birinci dönemde bir kanun teklifi var, 5442 sa
yılı Kanunu tadil eden bütün kanunların kaldı
rılması için bir kanun teklifi Saym Ekrem Ali-
can ve arkadaşları tarafından yapılmış idi. -Tek
rar rica ediyorum; Saym Bakan onun üzerinde 
ısrarla dursun, yeni mevzuat gelinceye kadar hiç 
olmazsa 5442 sayılı Kanun, bu memleketin ihti
yaçlarına cevap verir hale gelsin. 

İkinci husus jandarma ile ilgilidir arkadaş
larım. Polisin vazife sınırları dışında, şehirlerde, 
kasabalarda ve köylerde vazife gören vatanper
ver teşkilât hakikaten Türkiye'mizin bütün ta
rihinde şereflerle dolu güzel vazifeler yapmıştır. 
Bugünün ihtiyaçları içinde . yeni Anayasamız 
muvacehesinde ve yeni birtakım cereyanlar içe
risinde bu teşkilâtın vazifeleri çok daha önem 
kazanmış ve incelmiş bulunmaktadır. Bu bakım
lardan bu teşkilâtı her bakımdan, teknik bakım
dan, eğitim bakımından takviye bir zarurettir. 

Geliyorum Jandarma Genel Komutanlığına; 
muhterem arkadaşlarım, jandarmanın bir tarafı 
ordudur. Bu kanunlarda da böyle, tatbikatta da 
böyle. Ancak son yıllarda üzülerek müşahede 
ediyorum ki, Jandarma Genel Komutanlığında 
jandarmadan gelen komutanlar ya pek az ya 
hiç yoktur. Bunun ne kadar kıymetli olursa ol
sun ordudan gelen çok kıymetli komutanlar gel
mektedir. Ancak jandarma, hususi bir eğitim 
istiyen, tatbikat istiyen, tecrübe istiyen özel bir 
kuruluştur. Onun için ordudan gelen kıymetli 
komutanlar yanında jandarmadan da gelen ve 
bugün içerlerinde kurmay yarbay, kurmay al
bay ve generaller de bulunan bu kıymetli arka
daşlarımızın hizmetlerinden mutlaka istifade et
sinler. İstirhamım budur. 

Geliyorum son bir noktaya. Muhterem ar
kadaşlarım, bugün Türkiye, hukuk devletini 
kurdum, diye iftihar etmektedir. Hakikaten 
Türkiye'de bu Anayasa muvacehesinde yüzde 99 
hukuk devleti kurulmuştur. Müesseseler var, 
her şey yerli yerinde. Böyle bir durumda son 
hâdiselere değinmek isterim. Daha yâkm bir 
tarihte İstanbul'da yüzde yüz tarafsız, ve yüz
de yüz müstakil hâkimlerin verdikleri karar
ları infaz için giden emniyet mensuplarının 
karşılaştığı manzara meydanda... Polis, bu mem
lekette vatanperver polis teşkilâtı, eğer vazi
fe görmezse emniyet ve asayiş denilen ve bir 
memleketin, bir milletin bir devletin bekası 
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olan bu mesele kalır mı?.. Polisi, siz çıkacak 
bir avuç insan, ve bu insanlar da güya Türkiye 
Millî Gençlik Teşkilâtını temsil ediyoruz diye
cekler, polise kahrolsun diye bağıracaklar böy
le bir memlekette devlet düzeni kalmaz. Ve
ren kim kararı? İcra da vermiyor, Sayın İçişle
ri Bakanının eniri değil bu. Bu tamamiyle Ana
yasamıza göre yüzde yüz icranın tesiri dışında 
olan müesseselere bağlı. Yüksek Hâkimler Ku
ruluna bağlı ve müstakil mahkemeler tarafın
dan verilmiş bir karar. Bu kararın karşısına 
bir avuç insan çıkacak ve vatanperver teşki
lâta kahrol diye bağıracak ve ondan sonra da 
bu memlekette biz istikbalimizi aydınlık göre-
receğiz. Olmaz arkadaşlar. Ye Türk Polisi ken
disine yakışır vekar içinde, hizmet aşkı içinde 
Devletin şerefini korumuştur, kurtarmıştır ar
kadaşlar. Böyle bir durumda basına da hita-
betmek isterim. Maalesef üzülerek ifade edeyim 
ki, pek az da olsa bir tane de olsa basınımız
dan, dördüncü kuvvet olan basınımızdan bu 
nevi hâdiseleri teşvik eder, tahrik eder bir tek 
satır gözükmemesi lâzımgelirken, üzülerek ifa
de edeyim, Türk Gençliği coplanıyor, hırpala
nıyor, diye bir yığın yazılara rasgeldik. Elbet
te arkadaşlarım, polisin eline bu copu kim ver
di, Türk milleti verdi biz verdik, ona silâhı
nı da verdik. Elbette yerine göre kanuna kar
sı gelene, yerine göre, Devlet nizamını bozana 
karşı o copunu 'kullanacaktır. Yerine göre si
lâhını kullanacaktır. Başka türlü, dünyanın 
hiçbir yerinde vazife 'görüldüğünü söyleyin, 
bütün sözlerimi geri alacağım. 

Sözlerimi burada bitiriyorum. Sayın Ba
kana ve kıymetli Bakanlık erkânına vazifele
rinde büyük başarılar diler, hepinizi en derin 
saygılarımda selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN •— Sayın Gümüşoğlu, buyurunuz. 
Sayın Gümüşoğlu beş dakikalık söz istemiştir. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan muhterem arkadaşlarım, mem
leketimizin bekası ve demokratik rejimin aziz 
yurdumuzda kökleşmesi bakımından İstanbul'
da cereyan eden ve biraz evvel sayın arkadaşı
mın işaret ettiği polis ile gençlik arasında mey
dana gelen vakıalara bütün çıplaklığıyle işaret 
etmek isterim. Ancak Sayın Başkanım diğer 
arkadaşlarımın söz hakkına benim haklarıma 
nazaran biraz daha kısaltarak beş dakikalık bir 
mezuniyet vermiş bulunmaktadır. Aslında on 

dakikaya dahi sığması mümkün olmıyan bu 
hâdiselerin özet şekilde izahı için Sayın Baş
kanım ve Yüce Heyetiniz bana müsamaha bu
yurduğu takdirde hâdiseyi bütün çıplaklığı ile 
arz etmek zaruretini ve mecburiyetini duymak
tayım. Eğer müsamaha esirgenecek olursa sa
dece lüzumlu gördüğüm hususlara temasla ik
tifa edeceğim. Bu bakımdan Başkanın Yüksek 
Heyetinize müracaat etmesini peşinen arz ve is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güınüşoklu konuşmanı
zı on dakikaya lütfen sığdırın. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, şu halde talebe cemi
yetlerinde meydana gelen ve birçok cemiyetle
rin birbirine girmesini intaç eden ve mahkeme
de tahkikat konusu olan hususlara işaret et-
miyerek sadece polisle gençlik arasında ce
reyan eden hâdiselerle mâruzâtımı ikmal et
mek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 26 . 1 . 1967 günü İstan
bul Üniversitesi Rektörü Sayın Ekrem Şerif 
Egeli'nin Yeni İstanbul gazetesinde çıkan bir 
beyanatı sebebiyle bir hayli endişenin içine 'gir
dim. O beyanatında geçliğin huzur bozucu bâzı 
hareketleri siyasi partilerin tahrik etmiş oldu
ğunu ifade buyurmuştu. Arkasından İstanbul 
Savcılığınca suç telâkki edilerek içinde suç 
telâkki edilerek unsurları bulunduğu gerekçe
siyle toplattırılan bir beyannameye şahidoldum, 
münderecatına ıttıla kesbettim. Bu beyanname
yi huzurunuzda aynen okuyorum: 
Bir ülkede; 

Eğer polis öğrenci «temsilcilerini dövüyorsa, 
Eğer polis öğreticileri dövüyorsa, 
Eğer polis gazetecileri dövüyorsa, 
Eğer polis avukatları dövüyorsa. 
Bu ülkeyi aşağılık emelerini gerçekleştir

mek istiyen ve sadece çıkarlarını düşünen ve 
bunları 'kaybetmemek endişesinde olan kişiler 
yönetmektedir bu ülkeyi, arz edeyim. 

19 Ocakta T. M. T. F. da meydana gelen 
olaylar gaflet ve dalalet içinde olan kişilerin 
ortaya koymak istediği aşağılık oyunlardır. 

Tarihin Idoğal gelişimi içerisinde daima er
demsiz hareket edenlerin bugünkü temsilcileri 
şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da 

•yaptıklarının kefaretini mutlaka ödeyecekler
dir. 
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Nerelden toplandığı belli olmıyan yakası 
numarasız birtakımı resmî elbise giymiş hay
dutları ülkenin ülkücülerine saldırtanlar et
tikleri 'küfürlerin ve vurdukları copların acısı
nı vicdanlarında çekmeseler bile devrimcilerin 
sıoylu darbesi altında 'mutlaka çökecektir. Şim
diye kadar rejimin ve inkılâpların muhafazası 
için birçok örnekler vermiş Atatürkçü Türk 
gençliği bundan böyle de inanç ve kanaatleri
nin gereğini yapacaktır. 

Sultanahmet Ceza Evinde tutuk 
Mahkeme kararlarına karşı 
gelmek ve mühür fekkinden 

dolayı tevkif edilen 
T. M. T. F. Yöneticileri 

Dalhası var muhterem arkadaşlar, yine suç 
mütalâa edilerek ısavcılılkca toplattırılan bir 
başka beyanname. İmza genç üniversiteliler. 
Dağıtan Fatih İşçi Partisi Teşkilâtı Gençlik 
kolu. 

Yüce Türk Milletine bildiridir 
Senin sinenden kopan evlâtların olarak sa

na sesleniyor ve diyoruz k i : 
Bütün Türkiye 1de Atatürk devrimlerinin 

yılmaz (bekçisi, gelecekteki Türkiye'nin garan
tisi olan yüksek öğrenim gençliğinin itibarın] 
senin indinde yıpratmak istiyorlar. 

'Senin gençliğin olarak, sana şunu- duyur
mayı !bir görev sayıyoruz. Bugün Türkiye de
ki üniversitelerde Amerikan Millî Emniyet şef
leri, Faruk Süikan'm idaresinde Toplum Polisi 
denilen eşkıyalarla işbirliği yapıyorlar. 

Senin polisin üniversiteli gençlere karşı 
Türk Millî Emniyetini idare eden Amerikan 
polis şefleri ile bareber çalışıyor. 

Neden? Niçin? Yüce halkımız bütün 'bunlar? 
Sokaklarda dövülen, coplanan ve sürükle

nen gençler kimin evlâtları? Senin bir parçan 
(cleğil mi bunlar? Ne düşünüyor'sun Türkiye'yi 
emperyalistlerin kârlı bir pazarı halinde devam 
ettirmek İjstiyenlerin 'buna karşı çıkan devrim
ci Türk yüksek öğrenim gençlerini yıldırma ça
balan boşunadır. Türkiye bir Vietnam olimıya-
caktır. Olamaz. Türkiye Atatürk'e inananla
rındır. Sonuna kadar yılmıyacağız. İmanımız 
dolar ve ruble ile değil. Yüce Türk halkının 
mutluluğudur. Türkiye, Türklerindir diyen 
evlâtlarına sabibol» diyor. Yine bir başka be
yanname muhterem arkadaşlarım, o da savcı
lıkça toplattırılmış bulunmaktadır. 
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«Üniversitelilerin bildirisi 
Kafalar patladı yine, dişler döküldü ağız

da... Sükan'm besili eşıkiyaları kan akıttı. Se
nin kanını.. Yüzlerce öğrenci hastanelerde, ka
rakollarda şimdi tutuklananlar da var. 

Sükan Toplum Polisi adı altında haydut 
besliyor. Emperyalistler ve onların yerli ortak
ları seni sana kırdırıyorlar. 

Yerli Amerikanofiller utanmasınlar. Tür
kiye Vietnam olmıyac aktır. Bir Bursa nutku 
gençliği var Türkiye'de boşa çıkacaktır emper
yalist oyunları. Ülkemiz iki kampa bölünmiye-
cektir. Atatürk'çülerin dışında kimseye yaşa
ma hakkı yoktur, Türkiye'de. Unutmasınlar 
Atatürk'çü üniversite gençliğinin örgütü T. M. 
T. F. na yapılan saldırı Atatürk'e saldırıdır. 

Bunu böyle biliyoruz ve böyle haykırıyoruz 
ve yarın Bursa nutkunun gereğini yerine getir
mek üzere 21 Ocak Cumartesi saat 13 te fede
rasyon binası önünde toplanacağız. 

Görev başa düşüyor arkadaş» 

Bunu da dağıtan yakalanan şahıs Yücel 
Yaman İktisat Fakültesi talebesi 4 200 numa
ralı, T. İ. P. Fatih Şubesi Gençlik Kolu âzası. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu cereyan 
eden hâdiselere ve bildiri maddelerine ıttıla 
kesbettikten sonra bizzat mevkuf bulunan bu 
öğrenci arkadaşlarımıza ziyareti ve ne istedik
lerini sormayı ve hele müstakil yargı organ
larının infaz maksadı ile adlî zabıta vazifesi gö
ren polisin idari sorumluluğunun ne olduğu, 
İdarenin bununla irtibatının hangi noktalarda 
var olduğunu tahkik etmek için bizzat kendi
leriyle görüşmeyi lüzumlu buldum ve kendi
lerinden Üniversite Rektörünün beyanının doğ
ru olup olmadığını, gençlik arasında birtakım 
huzursuzluklara vesile olan bu hâdise sebebiyle 
hiçbir şahıs ve kuruluşun siyasi partilerin teş
vik ve talhrikinin bahis konusu olup olmadığını 
kendilerinden sordum. Buna verilen cevapta ve 
hattâ ilâveten 159 ncu maddeye göre takibi 
izne bağlı olan bu suç sebebiyle tevkif edilmiş 
bulunduklarını jortada bir tahrik bir teşvik var
sa millet huzuruna Parlâmento kürsüsüne çıka
rak masum birtakım gençlerin bu hâdiselere 
mâruz kalmış olmalarının haksızlığını kendi 
yüzlerine karşı ifade etmek suretiyle bizzat Hü
kümetten bunlar hakkında takibata izin veril
mesini rica edeceğimi, böyle izin verilmişse ve 
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hukukun mümkünse, iznin geri alınması için 
teşebbüste bulunacağımı kendilerine bildirelim. 
Bana verilen cevapta; hiçbir şahıs ve kurulu
şun teşvik ve tahriki ile bu hâdiselere sebeü,;!-
madıklarmı bu bildirileri hiçbir kimsenin tah
riki ile kaleme almma'mış bulunduklarını, bu iti
barla kendileri hakkında gerekli takibatın ya
pılmasını ve icat»ediyorsa cezalarının verilme
sini arzu ettiklerini bana bildirdiler. Tam bu 
'konuşmanın sonunda gene .muhterem arkadaş
larımızdan bir grup Suphi Baykaııı, Fikret 
Gündoğan ve 3 - 4 arkadaşı ile birlikte bu ço
cuklarla görüşmek üzere intizarda bulundukla
rını bana bildirdikleri cihetle ben ceza evin* 
terkettim. Aynı konuyu incelemek üzere üni
versiteye gittim. Ekrem Bey talebe eemiycfie-
riyle uğraşan profesör ve doçentlerle vâki gö
rüşmemde bana birtakım esasları tavsiye eyle
diler. Ben de bunları Yüksek. Huzurlarınızda 
yegân yegân izah etmekte fayda mütalâa et
mekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Günıüşoğhı kaç dakika 
sürebilir ? 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Hemen bitiyor, 

1. Meclislerin ve Hükümetlerin gençlik me
selelerine ve hareketlerine eğilme zamanı ve 
zarureti ortaya çıktığını, 

2. Millî Eğitim Bakanlığında gençlik mese
leleri ile uğraşmak üzere,bir ;eşkilât kurulma
sını, 

3. Bu teşkilâtın arzusuyla üniversitele
rarası ve gençlik teşkilâtları mümessilleriyle ve 
sair ilgilileriyle bir seminer toplantısının ya
pılmasını, 

Talebe teşekküllerine bütçeden kati suret
te para yardımının yapılmamasına, yapıldığı 
takdirde üniversite bütçesinden bir bölüm tef
rikiyle sarfının üniversite muhasebe kayıtları
na intikal ettirilmesini, 

Siyasi Partiler Kanununda tadilât yapılarak 
kayıt için tesbit edilen 22 yaş şartının 18 e 
indirilmesi suretiyle gençliğin fiilen isyasi par
tiler bünyesine alınmasının ve bu suretle parti 
teşkilâtlarında gençlik kollarının ortadan kal
dırılmasını, 

Her fakülte ve üniversitede birden fazla 
talebe cemiyetlerinin kurulmasına imkân veril
mesini, 

i Talebe cemiyetlerinin kuruluş ve faaliyetine 
! dair Cemiyetler Kanunu dışında ayrı bir ka-
! mııı tedvin edilmesi suretiyle her türlü tered-
I düt ve münakaşadan uzak, gençliğe yaraşır 
I şekilde cemiyet çalışmalarının düzenlenmesini 
\ ve bu çalışmaların Milli. Eğitim Bakanlığında 

yeniden kurulması teklif olunan teşkilâtı tara-
! tından takihedilmesini teklif ve tavsiye eylen-
s mislerdir. 

Muhterem arkadaşlar, işte şu kürsünün ar
kasında da «hâkimiyet bilâ kaydü şart Milletin-

j dir» ibaresi yazılı «Eski Anayasamızda da bu 
ibare vardır. Ama, hâkimiyet hakkının istimali 
eski Anayasamız da milletin yegâne ve hakiki 
mümessili olan Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ait idi. Yeni Anayasamız da açıktır ki, hâkimi-

j yet hakkının istimali. Anayasada yeralan or-
| canlara aittir. Bu itibarla memleket içinde olup 
| biten herşeyin sorumluluğu yalnız; siyasi ikti

darlara aittir şeklinde bir görüş, Anayasaya 
ıbağlılık değildir, Anayasaya sadakat değildir. 

I Bu itibarla millet adına, hâkimiyet haklarını 
istimal eden ve milletin işlerini bölen ve ayrı 

| ayrı tedvin eden kuruluşlar hakkında ve on-
| larm karar ve neticeleri üzerinde elbet

te münakaşa etmek ve Anayasanın ge
tirdiği fikir özgürlüğü içinde bunları 

I tartışmak mecburiyetindeyiz. Ama muhte-
j rem arkadaşlarım, bir vakıa vardır. Eski Ana-
I yasanın ve yönetiminin getirdiği birtakım alış

kanlıklar vardır ve memleket içinde olup biten 
herşeyde Hükümeti sorumlu görmek gibi bir 
itiyadımız vardır. Bu itibarla İstanbul polisi, 
hiçbir zaman idari bir tasarrufun neticesini 
yerine getirmemiştir. Sadece müstakil, yargı 

j organlarının kararlarını cebren infaz etmiştir. 
| Bu itibarla idari ve bununla ilgili olarak Hü

kümeti sorumlu görmek gibi, basında yeralan 
herkesin tartışma konusu olan bu mesele ile 

I Hükümeti mesul tutmak mümkün değildir. Bu 
I müstakil kaza organlarına Anayasa, müessese

sine fiilî bir tecavüzdür. Onun itibarına iudiri-
| len bir darbedir. Bu itibarla gençliğin haki-
! katen sayın üniversite hocalarının tavsiye et-
| tikleri gibi millî menfaatlerin icabı ve millî 
i menfaatlerin gerektirdiği şekilde gençliği ka-
| mı1 ize etmek zarureti aşikârdır. Bu itibarla 
I ; İtlin siyasi grupların gençlik meseleleri üzc-
İ r-inc eğilmesini ve Anayasa müessesesinin iti-
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barını zedeleyici birtakım hareket ve davranış
ların içine girmesinin önlenmesini ve şahsım 
adına arz ve istirham etmekteyim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Tuna? Vazgeçtiniz. Sa

yın Batur. 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Pek muhterem 

senatör arkadaşlarım, Sayın Osman Gümüşoğ-
lu'nu dinledikten sonra insanın endişeye kapıl-
ma'ması hattâ dehşete düşmemesi imkânsız olu
yor. Ben ta'mamen bu bahiste Osman Gümüşoğlu 
arkadaşıma iştirak ediyorum. Ancak, Osman 
Gümüşoğlu arkadaşımın konuşması bana yeniden 
eskiden beri tekrar edegeldiğim bir fikrî telkin 
ediyor. O fikir şu: Burada birbirimizle konu
şuyoruz ve pek Muhterem Bakan güzel kuyuyla 
güler yüzüyle yerinde oturuyor ve bizi konuştu
rup, yorduktan sonra buraya cevap vermeye çı
kıyor. Ve iş bitiyor. Riyaset Divanı da, İçtü
züğe göre artık bir daha söz vermiyor. Halbuki 
bütün bu meseleleri Hükümetle tartışmak mecbu
riyetindeyiz. Hükümet fikrini bir tarafa koya
cak, biz, hepimiz ayrılmadan fikirlerimizi bir 
tarafa koyacağız. Ve bu suretle meselenin haki
kati meydana çıkacak, alman tedbirler alınacak 
ve umumi efkâra buradan yapılacak işleri dinli-
yecek böyle olmuyor, maattesseüf yoruluyoruz. 
Vekil bir saat konuşuyor gelecek bir seneye kadar 
susmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bunun iyi bir 
usul olmadığı kanaatindeyiz. Hükümetle tartış
ma imkânını asla bulamıyoruz. 

Ben şimdi buradan emniyet ve asayiş mesele
sine sıçrıyacağım. Maksadım tenkid etmek istemi
yorum. Temennilerde bulunmak istiyorum. Şim
di arkadaşlarımız emniyet ve asayişi istatistiki 
malûmata vurarak huzurunuza getirdiler. Ne de
diler? İngiltere'de bu kadar. Fransa'da bu ka
dar, Almanya'da bu kadar, bizde de bu kadar. 
Peki arkadaşlar aldığınız mehazlardaki kıstas ne? 
Hangi suçlar bu saydığınız istatistiğin içine giri
yor. O belli değil meselâ benim bildiğim Fran
sa'da belediye suçları dahi bu istatistiklerin içi
ne girer. Nüfus mukayesesi yok, ünitelerin mu-
kayeyesi yok, içine giren suçların mukayeyesi 
yok. Sadece adedi bir münakaşa var. Bu olmaz 
arkadaşlar. Gerçi buraya uymaz ama benim mek
tepten aklımda kaldığına göre «istatistik için, en 
büyük resmî bir yalan vesikası» der, profesörler. 

Öyle kalmış aklımda, eğer yanılmıyorsam. Bina
enaleyh sadece bu istatistikler adedî olarak çizilip 
bakmak doğru değildir. 

İkincisi de, suçun nevi ve cinsi var. Bir ada
mı balta ile öldürmek başkadır, bıçakla öldürmek 
başkadır, boğarak öldürmek başkadır. Efkârı 
umumiyede, âmme vicdanında, bizim eski tâbirle 
maşerî vicdanda bunlar mühim tebeddülat gös
terirler ve maşerî vicdandaki tesiri, korku, teessür 
ve ıstırap tesiri başka türlü olur. Ve bir de şa
hısların, mâruz bulunması itibariyle de olur. 
Meselâ, Allah göstermesin, bir Dahiliye Vikilini 
şakiler çevirirse, soyarsa, yolda don, gömlek bırak-
sa bu, efkârı umumiye üzerinde ne tesir yapar 
arkadaşlar? Suphi Batur'un soyulması gibi olur 
mu? Ahmet Ağa'nın soyulması gibi olur mu? 
Elbette olmaz. 

Binaenaleyh, bunları da nazarı itibare almak 
icabeder. Şimdi arkadaşlarımız diyor ki, bütün 
bunlar da, ben demiyorum ki, memlekette emniyet 
ve asayiş yok, diye. Ağzımdan bir tek kelime çık-
mıyacak Sayın Bakan. Ama, emniyet ve asayişte 
en büyük şey nedir? Vatandaşın kendini emni
yet ve huzur içinde hissetmemesidir. Acaba bu 
huzur var mı şimdi? Bir defa tarihi itibariyle 
zabıtanın en büyük müşkülü nerededir? Failî 
bulmakta ve teşhis etmektedir. Yani doktorun 
hastanın hastalığını teşhis etmesi gibidir. Zabıta 
faili buldu mu iş kolaylaşıyor. E, bunun için ne 
yapıyorlar, son gelişmeleri var, mağdura veya 
bu vakaya şahidolmuşlara aman bize adamı tarif 
ediver diyorlar ve işte ona göre çiziyorlar, yayın
lıyorlar ve buluyorlar. 

Şimdi buradan ben, Tilki Selim ile Hamido'ya 
geliyorum. Arkadaşlar, çarşaf çarşaf resmi çıkı
yor gazetelerde, şahsı belli. Tilkiyi de vurmuş 
omuzuna 10 sene dağda geziyor. Arkadaşlar, de
min istatistik verdiniz; Fransa'da 10 sene dağda 
silâhlı gezen adam var mı? İspanya'da dahi 
dağcılığın meşhur olduğu İspanya'da 10 sene 
silâhla dağda adam var mı, çıkabilir de bu
nu Jandarma Genel Komutaoıı var diye bir 
tek misal verebilir mi? Amerika'dan misal ve
rebilir mi veremez. Neden veremez. Şahıs 
'belli artık. Herif tüfeği omuzuna vurmuş dağ 
dağ geziyor. Binaenaleyh emniyet ve asayişi 
Avrupa ile mukayese edecek arkadaşlarımız 
biraz yanılırlar. Ünıite itibariyle de yanılır
lar. Nerede bizde -olduğu gibi 36 bin muh-
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tarlık, 50 bin ünite var mı arkadaşlar? Var 
mı? Her köye bir jandarma dikseniz imkânı 
yok. Neden bâzı yerlerde vatandaş silâh
lanıyor? işte bunun için silâhlanıyor arka
daşlarım. Başımdan geçen bir hâdiseyi anla
tayım : Ama şahit adam geldi katili söyledi, beni 
de vururlar dedi. Dedim o zaman, «gravmar-
tini var, affedersiniz domuz itlafı için kul
lanılan bir tane tüfek vereyim» sana dedim. 
«Yok» dedi. Ben Irak'a kaçacağım dedi. «De
ğil bana bir gravmartini, havan topu versen 
beni bu herefler vururlar» dedi. Neden Devlet 
himaye edemiyor vatandaşı? üniteler yaygın, 
yani ben bununla jandarmayı tenkid etmiyo
rum, 36 bin ünite karakol açacaksın, Aça
mazsın arkadaşlar. Açabilir misin kumandan 
bey (Gülüşmeler.) açamazsın. 

Şimdi buradan başka bir şeye geliyorum. 
Bunlar temenni ve istirhamlarımdır. Şimdi 
bu emniyet, şehirdeki eşkiyalığa geliyorum; 
Osman Gümüşoğlu arkadaşım bir kısım 
noktaları söyledi. Şimdi elimizde bir Cemiyet
ler Kanunu var. Eskimiş; yani insan, biraz 
utanmasa, nükte olsun diye söylemiyorum, 
Hazreti Nuh gemiye almaz. Şimdi kumar 
bu kanunun himayesinde, bakara orada oy
nanıyor, bu kanunla. Poker bu kanunla oy
nanıyor, birçok aileler bu kanunla mahvoluyor. 
Gecede bir büyük, kulüpte 350 bin lira 
bir adam vermiştir, vaktiyle olmazdı, bu 
kanunla oluyor. Fuhuş bu kanunla oluyor 
arkadaşlarım, bu kanunla oluyor, içeri gire
miyorsunuz.. Allah razı olsun, galiba Amil 
Artus arkadaşımız, bunlar umuma mahsus 
yerlerdir, değildir, demiş. Galiba öyle söy
lüyorlar buna ait bir kanun çıkmış, hâkimle 
arama için. Hâkimi nereden bulacaksınız, 
Saat 2 de basmak için bulamazsın ama herif 
gelir, Beyoğlu 'mm göbeğinde bu kulüptür, 
diye açar. Fuhuş da içinde, kumar da için
de, şimdi Mumhane ile Kemaraltı Beyoğlır-
na taşıındı artık mazannaisu erbabı vardı 
onu da hamdolsun Anayasaya aykırıdır diye 
yürüttük gitti, yerine bir kanun da gel
medi ve bütün şerirler sokağa döküldü. Biz 
ne yapacağız? Eve kaçacağız tabiî. Şimdi sa
bıkalılarda bu kanunun himayesi altında, do-
layısiyle politikacılar da bu kanunun hima
yesi altında, bu cemiyetlere girmişlerdir. Ba
kın fikir, kulüpleri, bilmem ne kulüpleri, işte 

anarşi böyle başlıyor. Neden? Çünkü bu 
Cemiyetler Kanunu ile her şeyi yapma im
kân dâhilinde, ondan sonra geliyor, hattâ 
var son zamanda, teşekkül etti. Yeraltı ser
vetlerini Koruma Derneği diye gazetede 
okudum. Bizim Muammer Aksoy da başıma 
geçmiş. Hayret ettim doğrusu. Yani arkadaş
lar. Hayret ettim (Gülüşmeler.) Nasıl oluyor 
bu? Yer yüzünde olmıyan bir şey, bu Cemi
yetler Kanunu ile oluyor. Hani nerede ise 
Hükümeti himaye hususunda onu himaye 
cemiyeti, diyecekler, bunu da kuracaklar. 
Böyle şey olmaz arkadaşlar. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Batur, burada olmıyan 
ve kendisini müdafaa edemiyecek kimseleri ta
riz de olsa... 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Ben tariz et
miyorum Reis Bey. Kurulan cemiyetlerin fiille
rini anlatıyorum. Gidin, bütün mekteplerde fi
kir kulüpleri var, yiyorlar, içiyorlar, kafeterya
ya yatıyorlar. Fikir kulübü olmaz bunlar arka
daşlar. Olmaz, ayrı kanunlar çıkartacaksınız, 
herkes vazife ve salâhiyetini bilecek. Bu Cemi
yetler Kanunu ile gidilmez, işte anarşi olur. 
Osman Gümüşoğlu arkadaşımın okuduğu şey
ler de yavaş yavaş gider. 

BAŞKAN — Müddetiniz doluyor, Sayın 
Batur. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — 30 saniye 
daha ver bana... (Gülüşmeler) 

Şimdi doğrusunu söyliyelim arkadaşlar, 2 
kelime ile söyliyeyim; elbette biz de senatör ola
rak cesaretimizi buraya kadar gösterdik. Belki 
bundan sonra kolay kolay konuşamayız, seçim 
var önümüzde, parti politikası var. Onun için 
özür diliyerek hepinizi hürmetlerle selâmlıya-
rak huzurunuzdan ayrılıyorum. (Şiddetli alkış
lar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Saat 
19.00 a gelmiştir, iki şık vardır. Bu iki şıktan 
birinin tercihini Yüce Heyetinizden rica edece
ğim. Birisi eskiden olduğu gibi saat 19.00 da 
ara verip 20.30 da toplanmak («Bitirelim.» ses
leri) Müsaade buyurun efendim. 

ikincisi de Sayın Bakanı dinlemek. Kısa ise, 
mümkünse şayet, Yani, saat 20.00 ye kadar de
vam hususudur. Bu iki hususu oylarınıza arz 
edeceğim. Şüphesiz ki, Sayın Bakan da bu im
kânı bize bahşedecek. Yani, 20.00 ye kadar bit-
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miş olacaktır. Saat 20.00 ye kadar devam husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın içişleri Bakanı. 
IÇlŞLERÎ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, arzularınıza uygun olarak sizi daha faz
la sıkmadan, sabırlarınızı suiistimal etmeden 
anahatları itibariyle mâruzâtta bulunacağım. 
Bununla beraber konuşan arkadaşlarımın bü
tün suallerini burada cevaplandırmadığım hu-
susatı da ayrıca kendilerine yazılı olarak arz 
edeceğim. 

Sayın Başkan, gerek grupları adına, gerekse 
şahsan içişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. Sa
yın üyeler yerlerinden ayrılmasınlar; bu büt
çenin bitiminde Diyanet işleri Başkanlığı büt
çesiyle ilgili bir tekriri müzakere önergesi var
dır. Onu görüşeceğiz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — 1966 bütçesi münasebetiyle serd edil
miş bulunan kıymetli fikir, temenni ve tenkid-
lerinden dolayı bütün arkadaşlarıma Bakanlı
ğım adına teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

Serd edilmiş mütalâalar Bakanlığım tarafın
dan rehber olarak telâkki edilecek ve değerlen
dirilecektir. Bir hoş seda olarak burada kal
maması hususunda da gayret sarf edilecektir. 
Geçen sene arz ettiğim üzere burada serd edil
miş bulunan mütalâalara kitap halinde ve ya
zılı olarak cevap verilmiş ve arkadaşlarımızın 
kıymetli tenkidi eri nazarı itibara alınmış ve im
kânlar nisbetinde çalışmalarımızda bize rehber 
olmuştur. 

Kıymetli senatörler, içişleri Bakanlığı1 hepi
nizin burada belirttiğiniz üzere kanunların tes-
bit ettiği şümulün dışında büyük ölçüde vazife 
ve mesuliyet taşıyan bir vekâlettir. Yatandasın 
günlük hayatında ve günlük yaşayışında karşı
laştığı her türlü müşkülât idare olarak, Hükü
met ve Devlet olarak muhatap olduğu Bakanlık, 
içişleri Bakanlığı teşkilâtıdır. Bu itibarla serd 
edilmiş mütalâaları ve müsamaha ile mütalâa
lara kıymet vermeye gayret ediyorum. 

içişleri Bakanlığı 1966 yılı bütçesi münase
betiyle burada arz ettiğim hususları harfiyen 
taahhüdettiğimi ve onlar üzerinde bir sene zar

fında yapabildiğimiz hususları bu vesile ile ifa
de etmek isterim. 

Sayın Mukadder Öztekin arkadaşımızın ge
çen yılki konuşmamdan pasajlar almak suretiy
le beyanları kısmen doğrudur. Yalnız beyan
larımın tamamı küllolarak tetkik edilirse bâzı 
hususlarda yanlışlık ve eksiklikler vardır. Ar
kadaşlar bugüne kadar 1967 yılma kadar İçiş
leri Bakanlığına ait bilhassa merkezi Hükümet 
teşkilâtı ve mahallî idarelere ait yapılması arzu 
edilen ıslahatın bir yıl içerisinde tamamının 
yapılamıyacağı herkes tarafından kabul edilir. 
Bununla beraber senelerce tenkid edilen ve 
senelerce yapılması düşünülen ıslahatın çok 
mühim kısımlarının Bakanlığımız tarafından 
1966 yılı içerisinde ele alınmış olduğunu ve 
bunların bir kısmının mevzuat olarak hazırlan
mış, Meclislere sunulmuş ve bir kısmının da 
tetkiklerinin yapılmış ve Yüksek Meclislere su
nulacak hale getirilmiş bulunduğunu ve bir 
kısmının da icraat olarak, tatbikat olarak orta
ya konulmuş bulunduğunu memnuniyetle arz 
etmek isterim. 

Merkezi Hükümet teşkilâtında yapılacak ısla
hat hareketleri uzun senelerin tetkiki mahsulü
dür. Bilhassa idari Metotları Yeniden Düzen
leme Komisyonu tarafından hazırlanan ve uzun 
zamandan beri yapılan çalışmalar nihayetlen-
miş ve ilke kararları halinde bundan bir buçuk 
av evvel Hükümete tevdi edilmiş bulunmak
tadır. Bu ilke kararları içerisindeki Hükümet 
tarafından da büyük ölçüde benimsenen ve bir 
kısmı Heyeti Vekile tarafından da kararlaştı
rılan bu prensipler içerisinde Bakanlığıma ait 
kuruluşlar üzerinde çalışmalara başlanmıştır. 
Ama bundan daha önce yine eskiden yapılan ça
lışmalara muvazi olarak bilhassa merkezî kuru
luş ve merkezi Hükümet teşkilâtı ve mahallî 
idarelere ait çalışmalarımız çok büvük ölçüde 
ilerlemiş ve Meclislere sunulacak bir hale getiril
miştir. 

Arkadaşlarım, mahallî idarelerden söz etmek 
istiyorum. Mahallî idareler mevzuatı mütaaddit 
vesilelerle de arz ve beyan ettiğim üzere sureti 
kafiyede bir ahenk ve bir manzume içerisinde te
mel kanunlar hüviyetini kaybetmiş mevzuat 
halinde bulunmaktadır. Idarei Umumiye ve 
Vilâyet Kanunu 1876 Meşrutiyet Anavasasma 
göre hazırlanmış, 1913 te tedvin edilmiş bir 
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kanundur. Bugün büyük ölçüde meridir. Ona 
bağlı olan Vilâyet Kanununun birçok madde
leri değiştirilmiş, hüviyeti, şartlara ve ihti
yaçlara cevap veremez hale gelmiştir. Meşruti
yet devri, Cumhuriyet devri, Cihan harbleri, dün
yadaki fikir hareketleri, Türkiye'deki çeşitli 
hâdiseler, Anayasa tebeddülatları bütün bun
ların karşısında cemiyetteki vâki tebeddülat, 
iktisadi hareketler, şehirlileşme hareketleri 
karşısında da aynı kanun mer'i. Bu itibarla, Sa
yın Öztekin'in mevzuatın değiştirilmesi fazla 
bir mâna ifade etmez, aslolan bunların tatbika
tıdır, buyurdukları hususuna ben kısmen işti
rak etmekle beraber büyük ölçüde de iştirak 
edemem. Çünkü, tatbikatçılar ancak mevzu
atın kendilerine verdiği salâhiyetler dairesinde 
icraat yaparlar. Mevzuat imkânsızlıkları içinde 
icraatın yapılması mümkün değildir. Bu iti
barla, senelerden beri tenkid edilen îdarei 
Umumivei Vilâyat Kanunu ve îdarei Hususiye 
hazırlıklar da nazarı itibara alınarak son şek
lini almış ve alâkalı müesseselerin tetkikine 
sunulabilecek bir hale gelmiştir. Ümidederim ki, 
bir ay içerisinde Yüksek Meclislere sunula
caktır. 

Aynı tarzda KÖy Kanunu. Hakikaten Köy 
Konunu çok ehemmiyetli bir kanun. 1921 Ana
yasasına göre, 1924 tarihinde tedvin edilmiş 
olan kanun, bugün köyün * hükmî şahsivetini 
sureti kativede müdafaa edecek bir hüviyette 
bulunmamaktadır. Keza bir arkadaşımın da be
lirttiği üzere 20 liralık salma dondurulmuş, 
1939 da bövlece hiçbir hüviyet ve hizmet ya
pabilecek ve köye hizmet görebilecek bir ka
nun hüviyetinde bulunmamaktadır. Bu da 
tarafımızdan ele alınmış ve kısa zaman içinde 
Meclislere sunulacaktır. Keza Belediye Kanunu 
avm vazivettedir. 1580 sayılı Kanun 1930 yı
lında tedvin edilmiş ve çeşitli inkişaflar mu
vacehesinde günün şartlarına cevap verecek hü
viyette bulunmamaktadır. O halde mahallî 
idarelere istikamet verebilecek ki, mahallî ida
reler, demokratik inkişafın birer eğitim mü
essesesidir, halkın hizmetlerini bizatihi gören 
organlardır, bu mahallî idarelere istikamet ve
ren temel kanunlar, yani Özel idare Kanunu, 
Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu, Belediye 
Kanunu ve Köy Kanunu bir manzume teşkil et
miyor. Müşterek bir görüş ve felsefeden uzak 

bulunmaktadır. İşte bunlar günün ihtiyaç ve 
şartlarına cevap verebilecek ve müşterek bir fel
sefeyi içerisinde toplıyacak bir hüviyette hazır
lanmış bir ahenk içerisinde bulunmaktayız. 1580 
sayılı Kanun tamamen bitmiştir. Taslakları ta
sarı haline gelmek üzeredir. İdareci arkadaşla
rıma, Bütçe Komisyonu üyelerine, belediyelere 
ve vilâyetlere tevzi edilmiştir. Hüsnü Dikeçligil 
arkadaşımın da beyan ettiği tarzda kanunlar 
masa başından muayyen mütehassıs elemanların 
kendi görüş ve tandanslarma göre hazırlanmak 
suretiyle eğer Meclislere sunulacak olursa kısa 
bir müddet sonra eksikleri ortaya çıkıyor. Bunu 
nazarı itibara alarak Kanunun cemiyetin bütün 
ihtiyaçlarına Türk Cemiyetinin bütün ihtiyaç
larına cevap verebilecek mahiyette yetkili bütün 
kurumların mütalâaları alınarak ve Bakanlığın
daki yetkili arkadaşlarımın tetkik süzgecin
den geçirilmek suretiyle Hükümet Programın
daki görüşe de uygun olarak son şeklini almak 
suretiyle Meclislere sunulacak bu hazırlık son 
safhasını ikmâl etmiş bulunmaktadır. 5442 sayılı 
Kanun da aynı vaziyettedir. Hakikaten arkadaş
lar Valiler, Kanunun 9 ncu maddesine göre, 
Devletin temsilcisi, Hükümetin temsilcisi, ve her 
Bakanın ayrı ayrı idarî ve siyasi temsilcisi hüvi
yetinde olan valilik müessesesi bugün 1949 dan 
itibaren çıkarılan çeşitli kanunların, avrıca 1961 
Anayasasından sonra bölgesel kuruluşlar hevesli-
liği neticesinde valilik otoritesi ve valilik selâ-
hiyetleri tehdit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, 5442 sayılı Kanun, yani İl İda
resi Kanunu valinin devletin hakiki temsilciliği 
hüviyetini verecek tarzda ona tedahül eden ve 
ona mâni olan ahkâmı kaldıracak şekilde hazır
lıklar ikmâl edilmiş ve Meclislere verilecek bir 
duruma getirilmiştir. Bu vesile ile şunu arz et
mek isterim; arkadaşlar, aslolan kanunun iyi ol
muş olması mühim faktördür, ama aslolan tat
bikat ve onu tatbik edecek insanların kanunun 
ruhuna uygun şekilde cesaretle ve mesuliyeti 
yüklenerek o kanunları tatbik etmeleridir. Bugün 
bizim şikâyet ettiğimiz mevzulardan bir tanesi 
idarecilerin, kanunların kendilerine tanıdığı yet
kileri lâyıkiyle ve mesuliyet deruhde ederek tat
bik etmemeleri hususudur. Bunun çeşitli faktör
leri var, burada bunun münakaşası zamanı uza
tır. Tarihi sebepleri vardır. 

Geçmiş hâdiselerin, yakın mazide geçmiş hâ
diselerin sebepleri vardır, Osmanlı İmparatorlu-
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ğundan devralınmış bir idare ve mevzuat onun 
alışkanlıklariyle malûl idari yönden teknik 
yönden malûl, o günkü Devlet anlayışına gö
re malûl. Ondan sonra 1839 ıslahat hareketi
ne girişilmiş, fakat yine alman model o devrin 
demode Fransız sistemi bugün bizim idare hu
kukumuzda mühim mevki işgal eder. Binaen
aleyh idarede ıslahat derken tevarüs ettiğimiz 
hususatı mevzuat olarak, alışkanlıklar olarak 
nazarı itibara almak ve bunların kısa zaman 
içerisinde yıkılıp idarede arzu edilen şekilde 
reformist hareketlerin yapabileceğini de bir 
zaman ölçüsü içinde kıymetlendirmek iktiza 
eder. Binaenaleyh kanunlar, istediğimiz kadar 
iyi çıksın, bunları, mesuliyeti üzerine alacak, 
cesaretle inisiyatifini kullanacak tarzda, o zih
niyette idareci ve memur yetiştirmediğimiz 
müddetçe kanunlar yazılı birer kitap halinde 
kuru birer kahp hüviyetinden ileri çıkamaz. Bi
naenaleyh, idarede ıslahat meselesi münakaşa edi
lirken, bilhassa iyi idareci, iyi memur meselesi 
üzerinde ciddiyetle durmak lâzımdır. Bir memur 
ve idareci yetiştiren müesseselerin daha başından 
itibaren durumunu ele almak iktiza eder. Eğe 
bir memur memleket şartlarına uygun şekilde ye
tiştiril m ezse o memur olduktan sonra da meslek 
içi eğitime zamanının şartlarına göre tabi tutul
mazsa elbette ki o idareden randımanlı netice, sü
ratli netice alınamaz. Elbettcki o zaman kırtasi
yecilikten o zaman, rüşvet hâdisesinden, suiisti
mal hâdiselerinden bahsetmek mümkün olur. İda
ri cihazımızda bu aksaklıkları ifade etmek her hal
de bir teşhisin ifadesidir. Mesul bir insan olarak 
bunları söylemek ve bunların karşısında da iea-
beden ve imkânlar nisbetinde tedbirleri almak da 
bir taahhüttür. 1966 yılında bendenizde bunu 
yaptım ve mesuliyetim devam ettiği müddetçe de 
bu tarzda, inandığım şekilde, Hükümetimin felse
fesi, prensipleri içerisinde memleketimizin şart vr 
imkânları içinde vazıh olmaya, açıkça meselelcv 

ortaya koymaya devam edeceğim. Binaenaleyh 
benim konuşmalarımı lütfen tüm olarak mütalâ 
etmek ve bu ölçüler içerisinde değerlendirilmesin" 
hassaten istirham ederim. 

Arkadaşlar, bugün idare sistemimiz merkezi
yetçi, ademi merkeziyetçi, tevsii mezuniyet esas
larına göre idare edilmektedir. Yani bu üç esasa 
f;'örc sistemimiz yürütülmektedir. Biraz e~."•'"' 
arz ettim, Osmanlı İmparatorluğundan, Franrı 
İdare Hukukundan kalma bir mevzuat sistemi, 

alışkanlıklar onun yanında hakikaten İller 
daresi Kanununa göre büyük teA ŝii mezuniyet, 

yani yetki genişliğine dayanan iller kuruluşu var. 
Ama mesuliyetlerin büyüklüğü nisbetinde yetki 
genişliği idarecilere verilmemektedir. İşte biz 
unu, ademi merkeziyet sistemini müdafaa eder

ken, mesuliyetle mütenasip olarak salâhiyetlerin 
genişletilmesinin zaruretine kaaniiz. Bunu hem 
mevzuatla, hem de tatbikatla ortaya koymak isti
yoruz. 15 ay evvel Hükümet kuruluşunun kaf
alında, bendeniz İçişleri Bakanı olarak şahsan, 

ayrıca tâyin edilen ve yerlerine gidecek valiler 
için, bütün valilere de bizzat Başbakan tarafın
dan, Devletin temsilcisi olan valilerin kanunları 
tatbik ederken insiyatiflerini, cesaretlerini kanun 
hudutları içersinde kullanmalarını ve her şeyi 
merkezden istiane eden ve merkezin emir ve 
müsaadesini alan bir zihniyetle hareket etmeme
lerini vatan ve memleket hayrına olan her hadi
mde mesuliyetlerine iştirak edeceğimizi ve mese-
•oyi geniş ölçüde ele almalarını kendilerine bil
dirdim. Ve bugünkü mevzuat imkânsızlıklarımıza 
•ağmen tamamen bu görüş içersinde hareket edi-
-oruz ve idari cihazımıza bu zihniyetin veril

mesi taraftarıyız ve çalışmalarımız da bu istika
mette yürümektedir. Binaenaleyh ademi mer
keziyet sistemi bugün demokratik garb memleket-
1 erinde medeni memleketlerde carı olan ve on-
'arın terakkisine imkân veren sistemdir. Bu esp
ri içersinde mahallî, muhtar mahallî idareler prob
lemini ve mevzuatını ele alıyoruz ve yani bu espri 
içinde idari cihazımızda vazife göreceklerin ye-
f işmesi hususunda tedbirler alıyoruz. 

Sayın senatörler, bendeniz umumûyeıtle pren
sipler üzerinde ve esaslar üzerinde mâruzâtta 
^•ulunacağımı arz ettmiğtiim. 

Burada Sayın Suphi Karaman'm bahis bu-
midukları, ifade ettikleri birkaç hususa ce-
-nlarımı arz etıneik mecburiyetindeyim. Sa-

vMi Karainıan'm, gönlüm isterdi ki, hakikaten 
-ayet objektif olarak hâdiseleri tetkik etmek 
urritiylc Sezar'ın hakkını Sezar'a yenmek su-
•etiyle, burada konuşimuş olmaları iktiza eder-
li. Ve ben gönülden bunu arzu ederim, fonksi-
v -uları ve mevkileri itibariyle. Arkadaşlarını 
•\veit açık söylüyorum; yarın ayrılacakmış 
"'A malkaımına bağlı değilim, ayrılnıryacaikmış 

vl'bi de Devlet hizmatdnde, şerefle vazifesini 
derahde ötmek mesuliyett ve idraki içerisinde 
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olan bir insanım: Bir tek misal göstersinler 
İçişleri Bakanı olarak kanım dışı emir verdi
ğim, bir tek tatbikat göstersinler kanun dışı 
•emir verdiğim ve tatbik edilen. Açıkça ilân 
'ediyorum. 1986 yılı konuşmamda idarede ta
rafsızlık ve tarafsız idarenin münakaşa konusu 
yapılmamasını temenni ederim ve o tarzda ça
lışacağım derken, bunu 1967 yılı bütçesi müna-
•sebötiyle Yüce Senato huzurunda açık kalpli
likle bunu ifa etmiş, bunu yerine getirmiş bir 
mesul insanın vicıdan huzuru içinde yüce mil
letimizin tâmisilcilerine arz ediyorum. Bu iti
barla yapılan harelketler sizi temin ederim ka
nuna karşıdır, maihkeme ka<rarlarına karşıdır. 
şerefli Türk hâkimine karşıdır, anarşiıt hare
ketlerdir, Devlet nizamını bozmaya mâtûf ha
reketlerdir, sizin emek verdiğiniz, mücadelesi
ni yaptığınız, milletçe kabul edilen 1961 Ana
yasasını yıkmaya matuf harekcıtlerdir. Bunla
ra karşı ben mesul insan olarak müsamahasız 
olmam. Burada'ki vazifeli insanlar ve şerefli 
Türk polisi, sizi temin ederim kanunları hâ
kim kılmış/tır, Devlet oftorotesini hâkim kılmış
tır. Devlet nizamını yıkmaya matuf her hare
ketin karşısında vazifemizin icabı olarak so
frana kadar mücadele edeceğiz, çünkü siz, bize 
'bu yetkiyi verdiniz. Türk Milletinin selâmeti 
için, demokratik hür nizamın bu memlekette 
bekası için, daha büyük lâf etmek istiyorum: 
sıoııra Türk Devletinin bekası için hepimize dü
şen tarihî vazife budur. Sizi temin ederim, İs
tanbul'da da, Sakarya'da da şerefli Türk po
lisi ve zabıta kuvvetleri bunu yapmıştır. Mah
kemenin kararlarını infaz etmiştir, ne pahası
na? Küfür pahasına, hakaret pahasına. Soğuk 
kanlığını muhafaza etmiştiır, ama Devlet oto
ritesini, Devlet nizamını korumuştur. Bu kür
süden bu vazifeyi ifa, eden insanlara, mesul in
sanlara minnet ve şükranlarımı ifadeyi vazife 
sayıyorum. 

Arkadaşlarım, Sa.karya'da'ki talebe hâdise
lerinde dört dakikada talebe içi kavgasına Türk 
polisi yetişmiştir. Sizi işhadediyo mm; oray;" 
gidenlerin kimlerin olduğunu kendiniz bilirsi
niz. Tahkik ediniz bir tek Adalet Partili me-
Ibus veya senatör girmemiştir. Kimlerin girip 
hâdisenin içerisine talebenin içine po
litikayı ve ayırıcılığı soktuğunu vic
danlarınıza hitabedenim, açıklamıyorum. Ga
zetelere •geçmiştir, siz tahkik edin. Be

nim sözlerim yanlış ise şu kürsüden sizi va-
dfeye davet ediyorum Sayın Karaman. Aynı 
biçtiler içerisinde İstanbul hâdiseleri de tamıa-
nen objektivite içerisinde ve kanunu, nizamı 
hâkim kılmak için yapılmıştır ve polis sükû
netle hakikaten' seskineltle, ciddiyetle kanunları 
hâkim kılmıştır. Arkadaşlar, sokak hare
ketlerinde Türik polisi kendine gelir bir hal 
almıştır. Bundan endişe duyanlar var. 
Anarşistlerin işte biraz evvelki beyanmameler-
le'ki... Arkadaşlar bizim radyoyu dinleyiniz ay
nı ifade var, iddia ediyorum aynı ifade var: 
Sükan'ın polisi, Sükan'ın polisi değil, Türk Dev
letinin polisi var, Türkiye Oumlhuriyeti Hükü
metinin polisi var, Türk Cumhuriyet kanun-
1 arının kurduğu meşru nizamı müdafaa eden 
'azifeli var. Biz fâniyiz, makamlar kimseye ba

ki değil. Ama bizim şalhsımızda kanunları, <ta-
^h'siz ama kanunları şefkatle ve güler yüzle 
tatfoik etmek arzusunda, idealinde ve tatbika
tında olan bir insanın şahsında Türk Devletini 
vııkmalk için çalışan anarşistlerin ifadesi var. 
j'unlara müsaade dtmiyeceğiz, sureti katiye de 
rıüsaade etmiyeceğiz. Arkadaşlar, Türk Devle
rinin, milletinin hayrıma olmıyan, milleti yık
maya matuf ve Cumhuriyeti yıkmaya 

< lâtııf davranışların karşısında antik tec
rübe tahtası olamaz. Biz buna müsaade etmiye-
:-eğiz. Binaenaleyh tekrar ediyorum, bildikleri
niz varsa eğer Hükümet olarak İçişleri Bakanlığı 
)larak, bendenizin İçişleri Bakanı olarak ka
nun dışı verdiğimiz emir ve tatbikat varsa lüt
fen Yüce Senatoda açıklayınız ve burada bu
nun münakaşası yapılsın. Ye bana geçen sene 
:1e söylediğimi gibi, inanmanızı rica ediyorum. 
Sağlık Bakanlığı zamanında da aynı şeyi söy
lemiştim, inanmanızı rica ediyorum. Sureti ka-
tiyede, hiçbir surette kanun dışı, Hükümet ola
rak emir verilmemiştir, kanunlar hâkim kılın
mıştır ve tatbik edilmiştir. Arkadaşlar hiçbir 
Devlet memuru, ve idarecisi, âmiri, hiç kimse
nin kuklası ve oyuncağı değildir, şahsiyet sa
hibidir. Kuvvetini ancak kamundan ve kemdi 
vicdanından alır. Kanun dışı hareketlere, bir 
bakanın veya başka bir makamın kanun dışı 
emirlerine kendisini ateşe atamaz, kimse atmaz. 
Sureti katiyede bunu düşünmek her halde va
tanperverlik kabili telif bir hâdise bir hare
ket olamaz. -Meseleyi bu ölçüde değerlendirmıe-
nizi hâdiseyi zâtı âlinizden istirham ediyorum. 
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Arkadaşlarımı, emniyet ve asayiş konusu ha
kikaten bu kürsüde ve çeşitli kısmen haklı kıs
men de hissi sebeplerle ve 'bir politik istismar 
konusu haline geitilerek bu kürsüde tartışıldı. 
Konu nazik konudur. İçişleri Bakanlığı yurtta 
emniyetin huzurun, sükûnun temin ve tesisinde 
bir numaralı vazifeli olan bir makamdır ve 
vekâlettir. Hakikaten bir memlekette iş hu
zur ve sükun olmadan o memlekette iktisadi 
hamlelerin, daha büyük hamlelerin olması 
mümkün değildir. Biz bu ölçüler ve anlayış içe
risinde vazife görüyoruz. 

Sayın Suphi Batur beyan etti: 60 küsur bin 
ünite 772.091 km. lik büyük ülke, 571 zabıta 
kuvvetlerimizin yekûnu belli, geçen defa arz 
ettitim: 14 000 polis var, yalnığ Viyana'da 
14 000, tekrar ediyorum, jandarma kuvvetleri
miz arkadaşlamm 30 000 malî zabıta vazifesi 
görür, 15 000 sınır ve kıyı bekler, 8 000 cezaev
lerinin dış muhafazasını yapar, yani çeşitli 
hizmet gören, topu topu 53 bin jandarma 100 
Km. kareye dört jandarma isabet eder, 791 ki
şiye bir jandarma isabet eder, yurdumuzun yüz
de 90 bölgesinin mani zabıta vazifesi jandarma 
tarafından görülür, 571 kazanın 280 inde polis 
teşkilâtı var, mütebakisinde yok, o polis teşki
lâtı ki, işte bu şekildeki hareketlerle, ihtilâl son
rası hâdiseleri yakînen bilirsiniz, morali çök
müş, vazife göremez hale gelmiş, ama şimdi va
zife görür hale getirmek için gayret sarf ediyo
ruz, onun karşısına da anarşistler çıkıyor. El
bette ki Devlet nizamını koruyan kuvvetlerin 
karşısına menfi anasır çıkar. Burada zaman ol
saydı açıklıyacaktım. Mecburum, 1955 yılında 
Moskova'da toplanan Yazarlar Kongresinde bü
tün komünist gazeteci ve yazarlara verilen 18 
maddelik talimatı burada tescil ettirmek iste
rim. Müsaade ederseniz okuyayım. (Oku, oku, 
sesleri) 

«1. Memleketinizde komünist ve sosyalist 
partilerin kurulmasını teşvik edip kışkırtacak
sınız. Bu partilerin mevcudu varsa işbirliği ya
pacaksınız.» 

1961 Anayasasının sosyal devlet anlayışını, 
sosyalist devlet gibi telâkki ediyor, ilân ediyor
lar. Bunlardan bir tanesi bu. 

«2. Memleket ve halkınızı mümkün oldu
ğu kadar sınıflara ve zümrelere böleceksiniz.» 
îşte marabalar, ırgatlar, işçiler, köylüler, eli 

nasırlılar. Biz bu edebiyatın karşısındayız. Çün
kü bu dostluk ayrı. Sovyet Rusya ile dostluk 
elbette yapacağız, devletiz. Ama, içişlerimize 
müdahale asla. 

Biz dostuz zaten, Türk dosttur. Müslüman 
felsefesi bizi dostluğa kardeşliğe götürür. Bizim 
tarihimiz dostluklarla, şefkatle, adaletle, fazi
letle dolu. Biz herkese, hattâ şahsi düşmanımızı 
dahi affederiz. Millî hasletlerimiz bunu icabet-
tirir. Millet olarak, Hükümet olarak da dostuz, 
dost olmak istiyoruz. Ama komünizmin düşma
nıyız biz. Bizim içişlerimize müdahale ettiği an 
biz şahlanırız. Burada bu var. Memleket ve hal
kı mümkün olduğu kadar sınıflara ve zümre
lere böleceksiniz. 

«3. işverenle, patronla işçi arasında devam
lı anlaşmazlık mevzuları çıkaracaksınız.'» 

«4. Komünist rejim kökleşinceye kadar 
memleketinizde komünizm tehlikesi olmadığına 
herkesi kandıracaksınız. Sizin niyet ve çalışma
larınızı fark edenleri vehimli ve jurnalci olmak
la suçlandıracaksınız.» Biz de söylediğimiz za
man suçlandırılıyoruz. 

«5. Gizli ve açık din düşmanlığı yapacak
sınız. Mezhep ve tarikat münakaşalarını kışkır
tacaksınız.» 

«6. Her millî dâva ve davranış karşısında 
tamamiyle hissiz, tasasız kalacak ,mümkün 
olursa önleyici yazılar neşredeceksiniz. Her mil
lî varlığı yıkmak için gayret sarf edeceksiniz.» 

«7. Politika, edebiyat, sanat ve bütün kül
tür kollarında fikirlerinize yakın olmıyan ve 
komünist temayülü bulünmryanların bütün şöh
ret, rağbet ve otoritelerini yıkmaya çalışacak
sınız.1» 

«8. Halkın çok sevdiği yahut millete kabul 
ettirilmiş olan kahramanları yıkmak zor oldu
ğuna göre, onları kendinize bayrak yapacak, 
onların fikir ve düşüncelerini kendi açınızdan 
yorumlayacaksınız.» 

işte Atatürk'ü paratoner ediyorlar, adeta 
«Komünizm Türk âleminin en büyük düşmanı
dır, her görüldüğü yerde ezilmelidir.!» diyen 
Atatürk'ü icabında sosyalizmi müdafaa eden 
bir büyük insan olarak yıkamıyacaklarını bile
rek. Her şeyde paratoner olarak Atatürk'ü çı
karmaktadırlar. 

«9. Romanda, şiirde, yazıda karikatürde, 
sistemli ve maksatlı olarak işçinin ve köylünün 
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sefaletini mübalâağalı bir şekilde teşhir edecek
siniz.» Her gün mersiyeler okunur. 

«10. Tercümelerinizde batının komünist ve
ya komünizme meyilli olan yazarlarının eserle
rini tercih edeceksiniz.» 

«11. Milletinize Batı bloku düşmanlığını aşı-
hyacaksmız.» 

«12. Nizam ve kanunlara karşı gelenleri 
destekliyeceksiniz, kargaşalık çıkarmak için mu
halefet duygularını isyan derecesine çıkaracak
sınız.» 

- «13. Memleketinizde yasak değilse Rus fi-
limlerine, yasaksa sol eğilimli tiyatro ve piyes
lere övgüler yazıp alâka celbedeceksiniz.» 

«14. Evvelce komünist oldukları halde son
radan dönen Fransız Andre Gide, Andre Moru-
va, İngiliz Arthör Keşler, Spencer, İtalyan Pa-
namur, bu gibi şöhretlerin ve fikirlerini silip yı
kacaksınız.» 

«15. Sendikaları, gençlik derneklerini, sanat 
birliklerini ve toplulukları ele geçirmeye çalışa
caksınız.» 

«16. Bilhassa öğretmen, profesör, parti baş
kanı ve saire gibi büyük kütleleri elinde tutan
lara yaklaşarak saflarınıza çekeceksiniz.» 

«17. Devamlı huzursuzluk kaynakları arıya-
eak ve huzursuzluğu devam ettirmek baş prensi
biniz olarak çalışacaksınız.» 

«18. Komünizmi açıkça müdafaa etmekten 
mahrum olduğunuz takdirde sosyalizmi, sosya
list yayın yapamadığınız takdirde işçi haklarını 
savunarak aynı gayeyi devam ettireceksiniz.» 

Türkiye'de buna ait çeşitli tabloların örnek
lerini bulmak her halde mümkündür. 

Arkadaşlar, dünyadaki komünist ve sosyalist 
fikir hareketlerini ve mücadelesini tetkik eder
sek, bunun örneklerini ve iki istikametin kavga
sını Türkiye'de de müşahede etmek mümkündür, 
fikir olarak. Maocuların, Kızıl Çin hattının mü-
dafilerinin Türkiye'de muayyen bir topluluk ha
linde neşriyat yaptıklarını ki, dün birisi hakkın
da bir mahkeme karan ile tevkif müzekkeresi 
gelip tevkif edilmiştir. Yine aynı tarzda Sovyet 
Rus hattının müdafilerini, yani bir kısmı kan 
döküterek tepeden inme ihtilâli her türlü ihtilâli 
mubah gören öbürüsü de muayyen sınıf tahak
kümünü hâkim kılarak sınıfları tahrik ederek, 
sınıf kavgası yaparak proletarya hâkimiyeti su
retiyle ihtilâlci sosyalizmi yerleştiren Sovyet 

Rus görüşünü ve onun mücadele ve müdafaası
nın Türkiye'de bugün çeşitli kanun boşlukların
dan bilistifade yapıldığını esefle müşahede et
memeye imkân yoktur. Tedbirler alınacaktır. 
Fikir öz/gürlüğü, düşünce özgürlüğüne hürmet. 
Arkadaşlar, bunun asli örneklerini vermiş insan
larız, şahıslarımıza Cumhuriyet tarihinde hiçbir 
Hükümet erkânına yapılmadık kadar yalanlar, 
hakaretler ve iftiralar yapılıyor ama bunları ge
niş yürekle, müsamaha ile karşılıyoruz. Çünkü 
zamanın her şeyi halledeceğine kaaniiz. Hakikat
ler elbette ki, ortaya çıkacaktır. Hakkından 
emin olan insanlar endişeli olmaz. Ama Devlet 
nizamına ve kanunlara yapılacak hücumlar kar
şısında müsamahakâr olamayız. Hürriyet için, 
hürriyetleri tahrip ve hürriyetleri tahrip için 
hürriyetleri kullanmaya da müsaade edemeyiz. 
Söz ve fikir hürriyeti insanın kavlinde olur. 
ama cemiyet nizamını bozmaya matuf davranış
lara girdiği an onun hududun tahdidi ve tesbiti 
lâzımdır. Dünyanın her tarafında böyledir. 
Fransa'da en fazla komünizmin yuvalandığı ve 
komünist harektleririin olduğu Fransa'da fikir 
hareketlerinin en fazla bulunduğu Fransa'da da
hi Türkiye'deki kadar bu kadar geniş ölçüde 
Devlete, Devleti yıkmaya matuf ve anarşist ha
reketlere müsaade edilmediği herkesçe malûm 
bulunmaktadır. 

Arkadaşlar o kadar ileni gidilmiştir ki, 
bâzı mukaddes müesısıesöler vardır ki, oralara 
şimdiye kadar dokunulmamıştır. Her halde 
Türk Ordusu bunla.rdan biriıslidir. Onun içine 
politikayı sokmak, politiıkanm âletti yapmak ka
dar hainianıe bir hareket olamaz. Onun Başku
mandanına tecavüz, Başkumandanlık makamı 
olarak değdıl, şahıs olarak değil, yapılan teca
vüzü ihiz afif ödemeyiz arkadaşlar. Böylece şeref
li Türk Ordusunu şu veya bu şekilde tahribe 
yeltenmek, yeltenenler karşısında susmak her 
halde doğru olmaz. O zaman biz vazifemizi ifa 
'ötmemiş, günahkâr 'insanlar durumuna gireriz. 
Bu itibarla şahıslarımıza değil, ama mukaddes' 
müesses elerimize dil uzattırmamak ve onları 
tahrihetitirmemıek, Devleti hâktim kılmak ve 
Türkiye öufmhuriyetoind payidar kılmak için va
zifemizi yapmak kararındayız. Buna ait haızır-
lıklannıız sıon safhadadır 'arkadaşlarım. Gele
cektir, 'Meclislere münakaşası yapılacaktır. Fi
kir özgürlüğü sureti katiyede fikir hürriyeti, 
vicdan hürriyeti en geniş mânası ile Anayasanın 
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tesbit ettiği mânada tarafımızdan zedelenme-
•ınek suretiyle müdafaa edilecıek ve tatbik edi
lecektir. Bunu örneklerini vermiş olduğumuz 
içlin 'böyle istikballe muzaf olarak kullamyoruım, 
tatbikatını vermliş kimseler olarak da arz edi
yorum. 

Arkadaşlar, aynı şekilde talebe hareketleri 
'karşısında gerek Mecliste, gerekse Sıematoda iz
har edilen mütalâalar üzenimde yüzde yüz mu
tabıkız. Bir meseleyi kısaca arz etmıek isterim. 
Geçen gün Mecliste de arz ettim. Arkadaşlar ta
lebe hareketleri muvacehesinde Türk gençliğimi 
ithama kimsenin halkkı yokıtur. Aslolan o genç
liği o hale neden gelmiştir ve hedefleri, millî 
hedefleri ve millî mefkuresi olan gençlik ne
den yetiştirilnıemiştlir•? Yetiştiıımiyenleır kimler-
dir, hangi müesseselerdir? Mesuliyeti orada ara
mak: iktiza eder. Meseleyi, bir mıillî maarif ve 
millî terbiye politikasıdır. Hedefleri belli, ta-
nih şuurundan mülhem olan çağın icaplarını 
«akıl ve ilmin yolu ile vicdanında ve tedris pro
gramlarında taıtbik eden öğretmenlerin yetiş
tirdiği Türk genci idealist ve mefkure sahibi 
'Türk genci elbette ki, anarşist olamaz. O halde 
meseleyi tezahürleri -ile değil; sebepleri ve esa
sı ile halletmek iktiza eder noktai nazarında-
yız. 

Arkadaşlar, mektepleri bendeniz hepiniz gi
bi hocalık da yaptım, yakinen biliyorum. Ted-
risalt programlarımız ve tatbikatımız odur ki, 
Ibir mektepte bir lisede, lisemin aynı sınıfında 
bir hoca bugün Marksist f eılsef enin .materyalist 
felsefenlin tatbikatını, bir hoca pragmaltik fel
sefenin tatbikatını, diğer bir hoca da rasyona
list bir felsefenin tatbikatını aynı sınıfta aynı 
(talebeye tatbik etmektedir. Böylece karışık sis
temler içinde hüviyetini ve şahsiyetini bulamaz 
hailde yetiştirilen bir gençlikten elbette ki, on
dan şikâyetçi olmaya hakkımız yoktur. Miesul 
olan Devlettir, mesuliyet Türk münevverkıindir, 
topyekûn hepimizindir. Meselenin üzerine Os
man Gümüşoğlu arkadaşımızıın ifade ettikleri 
gibi Parla.me.nito, olarak, Hükümet, Devlet ola
rak ve Türk münevveri olarak, Türk emıtellelk-
tüeü olarak durmak zamanı gelmiştir ve 'bunun 
mesuliyetini daha fazla zıamana bırakmamız 
iktiza eder. Binaenaleyh gençlik meselesini kök
leriyle ele almak iktiza eder. Talebe teşekkülle-
ırinin idare tarzları hepimizce malûm. Yıllanmış 

profesyonel kimseler bu iştim esnaflığını yap
maktadır. Buna mâni olmak lâzım. Cemiyetler 
Kanununu hazırlamış durumdayız. Bütün ser d 
edilen mütalâalar, üniversitelerden gelen müta
lâalar da nazarı itibara alınmak suretiyle arttık 
yıllanmış talebe yönetici o'lamıyacaktır. 'Sınıf
ta kalmamak şartı esastır. İM defa seçilecek, 
ondan sonra seçillemiyecektir. Yine ona müma
sil diğer tedbirler, çolk esaslı beğeneceğiniz, bu
rada uzun münakaşasına girmek istemiyorum, 
çünkü tasarı halindedir. Yakında Meclise su
nulacaktır. 

Yine aynı şekilde arkadaşlar, cemiyet ahlâ
kını bozan şikâyet edilen, lokaller, .kulüpler ko
nusu. Gazeteleri bugün görmüşsünüzdür. Disko
tekler hikâyesi. Affınıza sığınarak arz ediyo
rum, aylardan beri şahsan üzerindeyim. Haki
katen kulüp statüsü Cemiyetler Kanununa gö
re mahkeme kararı ile ancak polis vazife göre
biliyor. Polis kulüplere, kulüp statüsü olan yer
lere polis direkman giremiyor, ancak mahkeme 
kararı ile. Ani olarak hâdiseyi tesbilt ediyoruz, 
gece oluyor, gayet tabiî iş işten geçiyor karar 
alamadığımız için giremiyoruz. Dün aldık kara
rı girdik, fotoğrafları ile facia ortada. Binae
naleyh, kulüpler meselesini ve lokaller mevzuu
nu Cemiyetler Kanununda yapılacak tadilât ile 
en büyük idare. âmirinin müsaadesi ile poıliitisin 
görevleri içerisine alacağız ve ayrıca gayet ta
biî biraz evvel de arz ettim esaslı sebeplere de 
inmek kayıt ve şartı ile. Yani işi baştan tutmak 
şantiyle, tedris ve terbiye sistemini ıslah etmelk 
şartiyle. Burada şunu istitraden arz edeyim, 
Hükümet maarif politikasında ve maarif siste
minde ıslahat üzerinde yeni bir çalışmaya gir
miştir. Bizzat Başbakanın idare ettiği ilim he
yetinden, mütahassıs ilim heyetlerinden müte
şekkil bir heyet ve salahiyetli kimseler tarafın
dan (A) dan (Z) ye kadar ilkokuldan, üniversite
lere kadar öğretici yetiştirici müesseseler de dâhil 
tedrisat pragraımları dâhil mesele ele alınmıştır 
ve 'geniş bir tetkik konusu yapılmaya başlanmış
tır. Bunu da memnuniyetle arz etmek isterim. 
O halde arkadaşlar, meseleleri yalnız idaıri, kanu
ni ve hattâ polisiye tedbirler zaviyesinden dü
şünmediğimizi arz etmek istiyorum. Türkiye'
deki hareketleri, sol hareketleri, aşarı sol hare-
ketllerinde bu ölçüler içinde ele aldığımızı, me
selemin iktisadi, kültürel ve sosyal taraflaırı 
bulunduğunu ve işin mânevi taraflaırı da buhın-
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duğunu ifade etmek isterim. Türk Cemiyetimde T 
bâzı buhranlar ve şikâyet edilen hâdiseler var
sa bunun dünyadaki fikir cereyanlarının Tür
kiye'deki inikasları, reparküsyonları yanında 
Türk cemiyetinde husule gelen bâzı boşluklarda 
ve ahlâki taraf da aramak lâzım. İşte Türk Mil
letinin tevaırüz ettiği bâzı inançların senelere© 
boş bırakılan din terbiyesi meselesinin burada 
mühim rolü olduğunu da kaydetmek isterim, 
münakaşası benim fazla yetkim dâhilinde ol
mamakla beraber zamanı da değildir. Yalnız 
işaret etmekle iktifa ^edeceğini. 

Arkadaşlar diğer konulanda trafik, emniye
tin ıslahı v.s. konuların da müsaade ederseniz 
'birkaç kelime ile maruzatta bulunmak isterim. 
Türkiye'de emniyetin, asayişin ve iç huzurun 
temininde elbette ki, arz ettiğim sebeplerin ya
nında Bakanlık olarak maddi tedbirler almak 
lâzım. Yeteri miktarda polis yetiştirmek lâzım. 
Bunları cihazla teçhiz etmek lâzım. Bu seme Ma- | 
liye Bakanlığı ile anlaştık, Hükümetten kararı
nı çıkarttık. 5 000 - 6000 kadroyu yeni polisi
mize ekliyoruz. Bunun ikibini toplum polisi ola
cak. Toplum hareketlerine karşı eğitilım% haki
katen toplum hâdiselerinin ne olduğunu bilen 
toplum polisi ikibin tane. Bunlar Ankara, İs- ı 
tanbul, İzmir ve ayrıca Zonguldak işça muhiti, 
Adana ve Eskişehir gibi ilenimizde de yeni top
lum polisi teşkilâtı kuruyoruz. Kazalarımızda 
da imkânlarımız niisbetinde yeniden polis teşki
lâtı açacağız. Bunların cihazlarını, vasıtalarını 
temin edeceğiz. 

Arkadaşlar, İçişleri Bakanlığına .geldiğim 
an 550 aded emniyet vasıtası vardı. Bunun 250 
adedi de 1946 - 1960 model demode olmuş vası
talardı. 250 tane otomobille polis vazife görür, 
jandarma vazife görür. Eşkıyanın, şakimin eli 
altında 1966 model, icabında en yeni silâh ve I 
vasıta ve bizim de eski devirden kalmış vasıta
larla. Bu Devlet haysiyetiyle bağdaşır hâdise 
değildir. Doğu ve Güney - Doğu hâdiselerini 
bu Ölçüler içerisinde değerlendirdik, .kıymetli 
idarecilerimizden Sayın Okyayüz'ün tavsiyele
ri Bakanlığımız tarafından büyük ölçüde bugün 
tatbikat sahasına konmuştur. İdarecimin idare
ci hakkındaki mütalâaları öyledir ama, bu ga
yet ve tabiî zaman meselesidir, formasyon mese
lesidir, eğitim meselesidir, bir çırpıda hepsinin 
düzietlilınesi arzu. «dilen şekilde olması mümkün j 

değildir. Ama en iyisini bulmak vazifemizdir ve 
onu bulamadığımız takdirde, gayet talbiî ınesu-
liyejtimiz içerisine giren -bir konudur. Arkadaş
lar, bütün bu meseleyi kökten halledecek, polis 
eğitim sitesi yani poıiis personel plânı, ikmâl 
plânı bugüne kadar düşünülmemiştir. Bunu da 
ele alduk. 1967 bütçesline koyduk, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinin yanmda dörtbin dönüm
lük bir arazi İçişleri Bakanlığına verilıdi. Bir 
milyon lira da projeleri yapılmak üaeıne oütçe-
ye konuldu, dört sene içerisiimde Polis Enstitü
sünü, Polis Kolejini hattâ Akademi olarak bir 
polis eğiıtıim sitesini Devlet hizmetime koyacağız. 
İnşallah, böylece her sene bin tane polüs, eğitil
miş polis çıkacak ve diğer polisler de ihtiyaca 
göre bütün lâboratuvar ve teknik husus atı ile 
beraber orada eğitilecek ve yurt hıizmıetline gir
miş olacaktır. Jandarma teşkilâtımız üzerimdeki 
temenniler şayanı şükrandır, fakat onların da 
ihtiyacı kifayetsizdir, hattâ bâzı kanuni mevzu
at aksaklıkları sebebiyle tedahüller olmaktadır. 
Onların da giderilmesıi hususunda çalışmaları
mız vardır. Jandarmamızın modern cihazlarla, 
vasıtalarla teçhizi hususunda da 1967 bültçesikiıe 
imkânlar ndisbetinde miktar konmuştur. Bütçe 
Komisyonu üyelerime gösterdikleri anlayıştan 
-dolayı huzurunuzda teşekkürü vazife sayıyo
rum. 

Sayın Akif Eyiidoğan BeyefenJdlinin arzu bu
yurdukları olay bu şehri olayı söyledilkleri gUbi 
değil, kaçırmada kızın rızası vardır ve kendi 
gönlü ile gitmiştir ve elektrikle hattâ maskeli 
kimseler tarafından diye beyan edilmiştir. Ama 
bunu söyliyen kızın babasıdır, başka şahit fa
lan yok. Teslim oldular kız gönlü ile geldi, ya
ni mesele halloldu. 

Efendim, Mukadder Özitekin Beyefendinin 
rüşvet ve suiistimali mıesıelesi hakkındaki sorula
rına cevaplarımı arz ediyorum; benim geçen 
seneki mâruzâtım, bugün de varittir. Vatanda
şın şikâyet ettiği konudur. Arkadaşlar, bakın 
vataındaş hakikaten suiistimalden, işlerini sürün
cemede olmasından zaman zaman da rüşvet ve 
•irtikaptan şikâyet etmektedir. V>e diyor, bunu 
şiimdi ben mesul insan olarak bayır değil diye
mem. Si'Z de diyemezsiiniz Mukadder B'ey. Me
selâ Adana nüfus müdürü rüşvetten mahkûm 
oldu. İşte idaremizde aynı tarzda ben büyük 
ölçüde Türk. memurunu düın Başbakan da bu-
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rada ifade ettiler, Türk mamurunu her türlü 
şaibeden tenzih ederim, vazifeşinastır. İmlkânsız-
jiklara rağmen büyük hizmet görür, ama se
bepleri üzerinde münakaşa etmiyorum. Suiisıtii-
mal, rüşvet, irtikâp hâdiseleri tek taraflı değil
dir, ama memuriyet statüsünü kabul etmiş kim
se onunla iktifa etmek meeburiyetiindediir. Ma
zeret kabul edilmez. Yani namuslu ve dürüst 
olmak mecburiyetindedir. Geçim sıkıntısı ve-
sair endişeler vakıaları sureti katiyede bunlar 
için mazeret kabul edilemez, kanunlıarın naza
rında. Aıma çok şükür ki, dünyadakinden daha 
azdır. Bunu iddia ediyorum. Küçük memur züm
resi de vardır ve dünyadakinden azdır. Burada 
^ayet de tabiî müdahalede idare âmirine bü
yük vazifeler düşer. Eğer olan suiistimal, rüş
vet ve sair hâdiseleri bir yerde cereyan eder
se, idare âmirinin bunları bilmesi, bulması, ya
kasına yapışması ve kanunlara teslim etmesi 
lâzımdır. Aksi takdirde, idare âmiri âcizdir. Bu
nu kesinlikle söylüyorum. Bu ölçüler içerisinde 
bunun mücadelesini yapıyoruz ve rakamlar da 
verebilirim müsaade ederseniz, zamanımızı al
mamak için o'kumıyayım var. Yazılı olarak da 
takdim tederim. Mıevcuttur, yani sözlerimizin 
müstemidatı vardır. 

Suphi Kanaman arkadaşımızın Horasan olay
ları hakkında da çok rica ediyorum mahallin
de objektif tetkik ettirmesini veyahut da zah
met buyurulursa bize kadar gelsinler, meselenin 
bütün derinliği ile kendilerine arz ederim. Su
reti katiyede arkadaşlar bu memlekette irticaa 
harekete kimse müsaade etmez. Zaten Türık 
halkı irticai hareketi bizatihi kendisi kabul 
etmez Türk halkı muhafazakârdır aıma terak
kiperverdir. Senelerce mahrumiyet içerisinde 
kıvranan yerlerimiz vardır, bir avuç suya has
rettir. Ama sırtında mektep için taş taşımaya 
razıdır. Su için ve camii için. Onu bir birinden 
ayırmamak lâzım arkadaşlarım. Garp medeni-
yeltinin kaynakları tetkik edilirse üç tane te
mel unsur var : Bir, Hıristiyanlık ruhu, İM ma
tematik kafa, Üç hukuk. Bu üçünü telif ettmiş 
ama bu kaynakların derinliğinde Şarık'ın, benim 
Türk medeniyetinin büyük izleri var, aynı se
kilide, biz millet olarak medenileşmenin bu üç 
unsurunu kendi cemiyetimizde tevhideıtmıek, 
ahenkli bir surette tevhidetmek mecburiyetin
deyiz. Yani Türklük ruhunu, Müslümanlık duy

gusunu, felsefesini ve Garp kafasını üçünü te
lif etmek ahenlkli surette telif ederek, nesilleri 
yetiştirmek ve cemiyete bu nizamı hâkim kıl
mak mecburiyetindeyiz. Garp medeniyetini iler
leten âmiller budur arkadaşlar. Birini diğerine 
tercih değil. Birinin diğerinin lehine ve aleyhi
ne değil, bütününü telef etmek suretiyle Einste-
kı dediği gibi «Dinsiz ilim kör bir insana, ilim-
siz bir din topal bir insana, sağır bir insana 
benzer.» İlmin ilim olarak ilerlemesi ve ilim 
adamının yükselmesi için maneviyata ve din 
duygusuna ihtiyacı vardır. Benim bütün teva
rüs ettiğim hususiyetlere hasletleri hiç kimse
nin yıkmaya hakkı yoktur. Onun için onlardan 
bir tarafa itemeyiz. Ama onu hurafeleşıtirmeye, 
onu teokratik bir görüşle başka isitikamete gö
türmeye sureti kaıtiyede kimsenin halkkı yoktur. 
Buna müsaade edemeyiz. Cumhuriyetin çocuk
ları olarak müessese olarak buna müsaade ede
meyiz. Bizatihi Türk halkı da müsaade etmez. 
Meseleyi lâyissizmi de medeniyetçiliği de bu 
ölçüler ilerisinde alıyoruz. Ve gayretlerimiz bu 
istikamettedir. Politik anlayışımızla sizi temtin 
ederim arkadaşlar, Adalet Partisi idarecileri 
olarak ve grupları olarak bu ölçüler içerisin
de alınacak esasen Türk Parlâmentosu olarak 
böyledir. Çok az bir azınlık, cüzi bir azınlık 
istediği kadar Türk Devletini yıkmak için ara-
yel pansellerle hareket etsin onlar müstesna, 
vatanperver Türk Milletinin temsilcileri bunla
ra müsaade etmiyecektir. 

Arkadaşlar müsaade buyurursanız zaman, 
bana tahsis buyurduğunuz zaman doldu. Daha 
uzun konuşabilirdim. Sizin gösterdiğiniz yakın 
alâkaya Bakanlığım hakkındaki teveccühlerini
ze en samimî şükranlarımı arz eder, eksik ka
lan kısımları da yazı ile en kısa zaman içerisin
de takdim ederim, Hürmetlerimi sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komu
tanlığı 1967 yıl bütçeleri üzerindeki görüşme
ler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A / l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 
12.000 Personel 117 317 901 
13.000 Yönetim giderleri 10 807 100 
14.000 Hizmet giderleri 559 344 
16.000 Çeşitli giderler 335 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 3 510 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

34.000 Malî transferler 10 025 366 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge 
vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi bölümü 34.000 
nei madde 34.450 nei madde ekli 10 milyon Tl. 
tahsisatın Maliye Bakanlığı Bütçesinin aynı bö
lüm ve maddesine nakline Genel Kurulca karar 
verilmesini arz ve. teklif ederim. 

Adana 
Mukadder öztekin 

BAŞKAN — Önergenin mahiyeti şudur : 
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin 34.450 nei 

bölümünde bulunan belediyelere yardım ola
rak gösterilen ve ilk defa bu sene burada 
yer alan 10 milyon liranın Maliye Bakan
lığı Bütçesindeki 34.450 nei bölümündeki 
diğer belediyelere yardım, 1966 bütçesinde bu
lunan 2 milyon 500 bin ve fakat şimdi. 
buraya aktarılmış bulunan bu kısmın yer 
değiştirmesinden ibarettir. Yani Maliye Ba
kanlığı bütçesinde eskiden meveudolan 2 
milyon 500 bin lira bu sefer 10 milyon lira 
ile İçişleri Bakanlığında yer almıştır. Sayın 
Öztekin işbu 10 milyon liranın İçişleri Bakan
lığı bütçesinin bu bölümü yerine Maliye Ba
kanlığı bütçesindeki eski bölümünde yer al
ması istenmektedir. Yani bir değiştirme de
ğil, yer değiştirme mahiyetindedir. Bu hu-
hususu encümenden, Hükümetten ve ilgili Ba
kandan soracağım ve oylarınızla meseleyi hal
ledeceğim. 

Komisyon katılıyor mu, katılmıyor mu? 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO

NU SÖZCÜSÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — 
Sayın Başkanım, buna mutaallik müzakere
ler komisyonda çok hararetli bir şekilde 
cereyan etti. Ve Sayın İçişleri Bakanının 
verdiği teminatla bu tahsisatın dağıtılması 
ve yönetmeliğe bağlanması kaydı bize daha 
muhik göründü. O itibarla, bu bütçede kal
ması ve ayrıca vazife ve münasebetleri ba
kımından da belediyeled İçişleri Bakanlığının 
vazife ilgileri bakımından da lüzumlu görül
dü. O itibarla burada muhafaza edilmiştir.. 
Şu anda bu bütçede kalmasının zaruri olduğu 
kanaatindeyiz. Katılmıyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bütçesi yerinde va
zife ilgisi itibariyle burada yer almasını isti
yorsunuz ve fakat Karma Bütçe Komisyo
nunda İçişleri Bakanlığı bunun tevzii tarzı
nın bir yönetmelikle objektif ölçülere yapı
lacağını vadetnıiş bulunuyor. Bu sebeple 
görev bakımından da yerinin burası oldu
ğunu ve her hangi bir tereddüde mahal ol
madığını' ifade ediyorsunuz. Maliye Bakanlığı
nın bu husustaki görüşü ? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MA
LÎ KONTROL BAŞMÜŞAVİRİ ABDURRAH-
MAN ŞAHİN — Hükümetin sevk ettiği şekil
de olmasını istiyoruz. Komisyonun ifade ettiği
nin aynısına katılıyoruz. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığının teklifi 
ise bunun Maliye Bakanlığı bütçesinde yıl
lardan beri devam eden usul veçhile yer al
ması hususundadır. Komisyonla aynı mı dü
şünüyorsunuz ? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MA
LÎ KONTROL BAŞMÜŞAVİRİ ABDURRAH-
MAN ŞAHİN — Evet efendim. 

BAŞKAN —• Hükümete katılmıyorsunuz 
zannediyorum. Hükümetin görüşü bu şekilde
dir. Siz önergeye katılmıyorsunuz. İçişleri 
Bakanlığı Bütçesinde yer almasını istiyorsu
nuz geçen senenin aksine olarak Maliye Ba
kanlığı Sayın Bakan. Lütfen izah buyurun da 
zapta geçsin. 

MALÎYE BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili)— Şimdiye kadar Ma
liye Bakanlığı tarafından tevzi edilen beledi
yelere yardım fonunun, İçişleri Bakanlığına 
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geçmesi tâbidir. Çünkü İçişleri Bakanlığı be
lediyelerin vesayetindedir. Belediyelerin bü
tün hususiyetlerini bilen salahiyetli Bakanlık, 
İçişleri Bakanlığıdır. Şimdiye kadarla, tat
bikatta daima Maliye Bakanlığı bu tevziatta 
objektif kriter bulamadığı için içişleri Ba
kanlığından bilgi almıştır. Ve bir yönetme
lik dahi yapmadan tevziat yapılmıştır. İç
işleri Bakanlığı bu yönetmelikle tamamen ob
jektif kritirler kullanmak suretiyle belediye
lerin mübrem ihtiyaçlarını nazarı itibara al
mak suretiyle daha iyi şekilde Bakanlığımız 
tarafından tevzi edileceği kanaatindeyiz. O 
itibarla teklifin aleyhindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın öztekin, gerek komis
yon ve gerekse Sayın Bakan objektif ölçü
lerle ve yapılacak bir yönetmelikle tevzii hu
susunun işin ilgisi bakımından İçişleri Ba
kanlığı bütçesinde yer almasını ifade edilmek
tedir. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün, 88 nci maddesi gere
ğince Hükümet ve komisyonlar konuştu, onla
rın söz hakkı vardır. Fakat, üyelerin yok-

. tur. Ancak siz gerekçenizi bildirmelisiniz, 
kısaca, önergenizde bir gerekçe olsaydı bize 
her hangi bir suali sormazsınız, ama bu gö
rüşmelerin ışığı altında kısaca yerinizden lüt
fen gerekçenizi sadece kısaca gerekçenizi, 
önergenizde gerekçe olmadığı için. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Efen
dim, gayet kısa olarak arz edeceğim. Konuş
mada da belirtmiştim. Bu münakaşalara Ma
liye Bakanlığından Ankara ve İstanbul bele
diyelerine istimlâk bakımından yapılacak. 
diğer belediyelere yardım İçişleri Bakanlığı 
ile Bakanın müşkül vaziyette kalmaması için 
tamamen objektif bir ölçü içinde mahallî 
idare seçimleri vardır, tavsiyede bulunulur.. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Bir hu
susu açıklamak için kısaca izah etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İçtüzüğün 88 nci 
maddesi sarihtir. 

Sayın üyeler, önerge sahibi Sayın Özte
kin'in gerekçesini dinlediniz. Komisyonun, Ma
liye Bakanlığı temsilcisinin ve İçişleri Baka
nının görüşlerini de dinlediniz. Bu görüş! e-

lerin ışığı altında Sayın Öztekin'in önergesi
ni oylarınıza arz ediyorum, yani 10 milyon 
liranın İçişleri Bakanlığı Bütçesinden alınıp, 
eskiden okluğu gibi Maliye Bakanlığı Büt
çesinde yer alması istenmektedir. Bu önerge
nin kabulü değil, dikkate alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Birşey mi dediniz Sayın Özden. 
EKREM ÖRDEN (İstanbul) — Yönetmelik 

çıkmadan tevziat yapılmıyacaktır diyor, de
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — Yönetmelik çıkmadan tevziat ya
pılmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yönetmelik çık
madan ve objektif şartlara bağlı bir yönetme
lik çıkmadan her hangi bir şekilde tasar
rufta bulunmıyacaklarını ifade ettiler. Şimdi 
34.000 nci bölümü ovlam'aya sunuyoruz. Kaıbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
35.000 Sosyal transferler . 90 000 

BAŞKAN — Kabul ederler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.O0O Bore ödemeleri 370 000 
BAŞKAN — «Kabul edmlter... 
Etmiyenler... Kaibul 'edilmiştir. 

Havırlı olsun. 

a - Emniyet Genel Müdürlüğü 

(A / l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 219 829 57' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 32 472 750 
BAŞKAN — 'Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 620 002 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 6 379 020 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler ' 2 050 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
23.000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

taşıt 
Lira 

Makina, teçhizat ve 
alımları ve onarımları 19 238 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden<ler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 85 032 
BAŞKAN — Kabul edenfter... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 60 OC0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

B - Jandarma Genel Komutanlığı 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 208 532 893 

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

13.000 Yönetim giderleri 163 057 Gül 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
14.000 

Lira 
422 003 

151 000 

6 231 000 

Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul ederiJer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 28 758 000 
BAŞKAN — Kabul edeniüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenfe . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
bütçeleri üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

200 000 

120 000 

250 000 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/290; C. Senatosu 
1/706) (S. Sayısı : 866) 

2. — Beden Terhiyesi Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/279; C. Senato
su 1/705) (S. Sayısı : 855) 

BAŞKAN — 27 nci Birleşimde görüşülmesi 
bitirilmiş olan tasarılar açık oylarınıza sunula-
eatktır. 

Bir önerge vardır, Diyanet İşleri Baş
kanlığı Bütçesi ile ilgili bir hususun yeni
den görüşülmesi istenmektedir. İçtüzüğümüzün 
77 nei maddesine göre bir kanun tasarısı veya 
teklifinin kesin oylanmasından önce, üyeler veya
hut savın bir üve, bir önerge ile hatalı husus

ların yeniden görüşülmesini istiyebilir. Bu yolda 
daha önce de reddedilmiş bir husus olmadığı için 
önergeyi okutuyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bütün büt
çeler ikmal edildikten sonra ve kesin oylamaya 
başvurmadan evvel bu durum uygulanamaz mı? 

BAŞKAN — Şimdi verdiler İçtüzükte zamanı 
hakkında bir şey yoktur. Kesin oylamadan önce 
denmektedir. 

(Sayın Başkan, yarın görüşelim. «Nisap yok» 
sesleri) 

BAŞKAN — Nisap yoktur o ayrı mesele ama 
bir önerge verilmiştir. İçtüzüğün 77 nci madde
sini okuyorum arkadaşlarıma. Bunun için bir 
zaman yoktur. 

«Madde 77. — Bir tasarı veya teklifin kesin 
olarak oylanmasından önce komisyon veya bir 
üve tasarı veva teklifin bir veya birkaç madde-
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sinin hatalı olarak kabul edildiğini ileri sürerek 
gerekli değişikliğin yapılmasını istiyebilirler.» 

Binaenaleyh, şu zamanda yapılır, bu zamanda 
yapılır diye bir hüküm de yoktur. Bir önerge 
verilmiştir, önergenin üzerinde sadece bir kişi
nin konuşma hakkı vardır. Önerge sahiplerinden 
birisine, Hükümete ve komisyona ancak söz ver
mem mümkündür. Mesele gayet basittir. Rey
lerinizle halledersiniz. Ama arkadaşımız bir de 
ekseriyet olmadığını. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sizin takdir 
hakkınız var Sayın Başkan, sayınız lütfen kaç 
kişiyiz. Takdir buyurunuz. 

BAŞKAN — Uzun zamandan beri şu şekilde 
devam etmekteyiz. Yalnız itiraz olunca Başkan
lık şüphesiz ki bunu göz önünde bulundurmaya 
mecburdur. Şöyle ki, bir itiraz olmasaydı ben 
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üç kişi ile dahi burada devam etmezdim. Ama 
salonda 50 - 60 kişi bulunduğu müddetçe, dünya
nın bütün parlâmentolarında olduğu gibi karar 
safhasından önce görüşmeler devam eder, çünkü 
sayın üyeler dışarıda bulunabilirler, daima içeri 
girebilirler, herkesi, bütün üyeleri daima içeride 
tutmaya imkân yoktur. Ama bir Sayın Üye 
Başkanlığı ikaz eder de bir karar safhasında ek
seriyet olmadığını söylerse Başkanlık bunu ye
rine getirmeye mecburdur. Yeter sayı salonda 
gözükmemektedir. Bu sebeple vâki itiraz üzerine 
Başkanlık kendisini bağlı sayar, şu anda ekseri
yetin olmadığını görür. Bu sebeple, 4 Şubat 1967 
Cumartesi günü saat 10,00 da başlamak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,05 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yıh Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Sait çoğunluk sağlanmıştır) 

Üye sayısı : 183 
Öy verenler : 118 

Kabul eder.'.er • 114 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 65 

Acık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım. KaraağaçU-
oğlu 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapan]ı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangi1 

BALIKESİR. 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarhealı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasaııogkı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Ali an 
Ziya Tcrmei 

ÇAR KİKİ 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâecldin CeTüı 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattiıı Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 

ERZURUM 
Osman Alihofagii 
Sakıp Hatunuğlu 
Edip Sanınnoğiu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEC 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahatti a Orh on 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliydi 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkeine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS ' 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulu sınan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Et em Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA . 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
ılyas Kara öz 
Haldun Menteşeoğîa 

MUŞ 
^sa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktün, 

ORDU 
Aşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
,). Mecdi Agıın 

SAKARYA 
Osnvn Salihoğlu 
Mus'aıa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Refct Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

— 642 



C. Senatosu B : 28 3 . 2 . 1967 O : 2 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarıan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran üzkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
T?rık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadh 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ I İSTANBUL 
Salim Hazerdağlı Ekrem Özden 

[Oya kahlmıyanlar] 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Sairn Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügill 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

Âmil Artus 
Hidayet Aydı ne? 
Ömer Erarün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdü Ünlü 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Zihni BetK 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıci 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal (İ.) 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu (1.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

»>e« 
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(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABÎÎ ÜYELEE 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
119 
114 

5 
0 

64 
0 

[Kabul edenler] 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat "* ' 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi T ok oğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç ~ ' 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

. SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
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Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğhı 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 

Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

[Oya katılmıyanlar] 

KOCAELİ 

Hikmet Işmen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağaı 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
İsmail Ystiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türkcr 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
1 Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mcbrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal (İ.) 
Osman Koksal 
Cemal Madauoğlu (İ.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

İT 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
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1. —• 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
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V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


