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da tapuya itibar edeceklerine göre, vatandaş
haklı olarak serbestçe tarlasında çalışmak için
kendisine bir tahdit konulmamasmı da ister.
Ekseri kısmı hayvancılıkla iştigal eden bu bölge
halkı bir taraftan da haklı olmasa dahi sınır
kesimlerinde bulunan otlardan hayvanlarını
faydalandırmak, Araş Nehrinden veya Arpa
çay'dan hayvanlarını sulamak gibi hususlara da
teşebbüs etmektedir. Diğer taraftan da bura köy
lülerinin zamanında tarlasını işlemesi, çapala
rı! ası, mahsulünü toplaması gerekmektedir; ama
konulan tahditler yüzünden bâzı hadiseler ol
makta ve bununla ilgili şikâyetler de tevali et
mektedir.
Şimdi benim Bakanlık erkânından istirha
mım şudur ki, yalnız şu kadarını belirteyim ki,
bu bölgelerde bu gibi hadiselere mâruz kalan
kişilerin belirttiklerine göre, durumla ilgili ola
rak üst makamlara müracaat edildiğinde gereği
yerine geldiğinden vatandaşların şikâyetleri der
hal giderilmektedir.
Muhterem senatörler; sözlerimin başında da
arz ettiğim gibi. durumla ilgili olan hukuk ilke
lerini zedelememek için bâzı tedbirlerin yerine
getirilmesi lâzımdır. Bir defa, hudutlarımızı tam
ve kesin olarak tespit ettirmemiz lâzımdır. Tes
pit iein de Millî Savunma Bütçesine bir ödeneğin
konulması gerekir. Belki de birden 500 kilomet
relik bir hududun tespiti büyük bir külfettir,
büyük bir para sarfını icap ettirir bir keyfiyet
tir; ama bunu yapmaya biraz da mecburuz. Çün
kü bu hudutlardaki sınır bâzı zamanlarda Meh
metçiğin anlayışına göre değişiyor. Bunu hallet
menin yegâne çaresi, şu olacaktır, ki ben de ye
di sene kadar hudutta hizmet verdim, sivil ola
rak bir Devlet çiftliğinde, oralarda da görüyor
dum bu gibi hadiseleri. Şimdi, istirhamım şu
dur :
1. — Buralarda çalışan vatandaşlara hüvi
yet belgeleri verilmektedir. Bu belgeler basite
irca edilmeli, yani kolaylıkla bunların verilme
si sağlanmalıdır.
2. — Hudutlar tel örgülerle çevrilmelidir.
3. — Hudut birliklerine tâyin edilen genç
subaylarımız yetişkin, tecrübeli komutanlar ta
rafından bu konuyla da ilgili olarak harp psi
kolojisi bakımından bir eğitime tâbi tutulmalı
dır.
Diğer bir husus da, bu çiftçilerimiz tarlala
rında çalışırlarken bunlar üzerine zaman tahdi ,
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di konulmamalıdır. Meselâ, bâzı hudut yerlerin
de görüyoruz; «Efendim, tarlanda sabah saat
9,00'da işe başlayacaksın, akşam 17,00'de pay
dos edeceksin.»
Muhterem senatörler; çiftçinin saati yoktur:
Çiftçilik yapanlar bilirlerki, Anadolu çiftçisi
nin çalışma saati. Gün batmcaya kadardır. Çün
kü, çiftçilik muayyen bir zamana inhisar ediyor.
öyle bir durum ki, ekim zamanı muayyen bir za
mandır, o devreyi kaçırdın mı bir daha da ekim
yapamazsın. Toplama zamanı da, hasat zamanı
da sulama zamanları da muyyen devrelere inhi
sar ediyor. Onun için, gecesini gündüzüne kata
rak çalışmak zorundadırlar.
Hudut birliklerimiz buralarda daimî bir va
zife içindedirler; bir taraftan hudut emniyeti
bakımından, diğer taraftan da bu
çiftçilerin
mutazarrırı olmamaları için. Onun için bu köy
lülerinin çalışma saatleriyle ilgili zaman mefhu
mu biraz geniş tutulmalıdır. Gün çıkması ile ve
yahut da havanın ağarması ile, karanlık çökün
ceye kadar olan bir durum üzerinde durulur
sa, öyle zannediyorum ki bu şikâyetlerin ve üzü
cü hadiselerin sayısı da azalmış olur.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder,
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin memleket
timiz için hayırlı olmasını temenni ederim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Söz sırasına kayıtlı arkadaşla
rımız görüşmüş oldular. Başkaca söz talep eden
varmı efendim?... Yok.
Savın Altan, bu itibarla kifayet önergenizi
müsaade ederseniz muameleye koymayacağım.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Tamam
efendim, koymayınız.
BAŞKAN — Sayın Bakan görüşecekler mi?...
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ
MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun savın üyeleri;
Millî Savunma Bakanlığının 1973 malî yı
lı Bütçesi ile ilgili açıklamalarımı sunanken
Yüce Senatonun sayın üyelerini saygı ile selâm
lıyorum.
Bu bütçe tasarısı, Bütçe Karma Komisyo
nu tarafından 19 ve 20 Aralık 1972 tarihlerin
de iki gün süre ile Yüksek Kurulunuz adına
incelenip görüşülmüştür.

