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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 

1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak; 

Devlet Planlama Teşkilâtı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, 
Danıştay Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri kabul olundu. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ve Va

kıflar Genel Müdürlüğü 1975 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu tasarılarının bölüm ve maddeleri onaylanarak 
tümleri açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda 
kabul olundukları bildirildi. 

8 . 2 . 1975 Cumartesi günü saat 09,30'da top
lanılmak üzere Birleşime ( 8 . 2 . 1975) saat 01,35'te 
son verildi. 

Başkan Başkan 
Başkanvekili Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamhca 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ) - Mehmet Çamhca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 11210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin gö
rüşülmesine başlanacaktır. Hükümet buradalar mı 
efendim?... 

CEMAL TARLAN 
kan; 

(Tekirdağ) — Sayın Baş-

(1) 406 S. Sayılı basmayan 5 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

1975 tarihli 

Sayın Genel Sekreter burada, binaenaleyh müza
kereye başlanabilir ve devam edilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanı bekliyoruz, hemen 
gelmek üzere olduğu ifade edildi, beş dakika bekle
yelim, mahzuru yoktur efendim... 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sayın Başkan; onbeş 
dakika ara verelim, bu şekilde olmaz. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 

Cumhuriyet Senatosu intizar edemez. Birleşime 
saat 10.00'da İkinci Oturuma başlamak üzere ara 
veriyorum. 

Kapanış Saati : 9,40 

t>9<9 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelânıoğlu 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)» Mehmet Çamhca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimin 2 nci oturumunu 
' açıyorum. 

Sayın Bakan, lütfen yerinize teşrif buyurur musu
nuz? 

Sayın üyeler; 
Saat 9,30'da 29 ncu Birleşimi açmış bulunduk. 

Hükümet müzakerelerin başında temsil edilmediği 
için, Hükümetin temsil edilmesini teminen saat 10,00'a 
Birleşimi talik ettik. Şimdi Sayın Hükümet temsil 
edilmekte bulunuyorlar. Acaba bu teehhürlerini ifa
de buyuracak, izah buyuracak bir açıklama yapacak
lar mı? 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL — 

Bana bu imkânı verdiğiniz için bilhassa teşekkürleri
mi sunarım. 

Cumhuriyet Senatosundaki toplantıya gelirken 
çok mühim ve geciktirilmesine imkân olmayan bir 
telefon muhaveresi yapmaklığım icabetti; beni ara
mışlardı. Bu sebeple 10 dakika kadar gecikmem zaru
reti tahassül etti, 09.45'te gelebildim; fakat bunun 
sebebi bu konuşmayı gecitkirme imkânı olmayışıdır. 
Bu yüzden bu 15 dakikalık teehhür meydana gelmiş 
bulunuyor. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın senatörler; 
Sayın Bakanın açıklamaları Yüce Senatoyu aydın

latmış bulundu ve zabıtlara da geçti. 
Şimdi müzakerelere başlıyoruz. 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde 

gruplar adına yapılacak konuşmalara başlıyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hıf

zı Oğuz Bekata, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BEK

ATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Dışişleri Bakanlığımızın 1975 bütçesi münasebe

tiyle Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu adma dış 
politika alanındaki görüşlerimizi belirtmeye çalışaca
ğım. Konuşma sürem sınırlı olduğu ve dış olaylar yo
ğunlaştığı için, Türkiye'yi yakından ilgilendiren baş
lıca sorunlar üzerinde durmakla yetineceğim. 

Arkadaşlarım; 
Dış politika, iç politikanın yurt dışına bir uzan

tısıdır. Bütün ülkeler için geçerli olan bu gerçek, 
olayların doğru değerlendirilmesini sağlayan objek
tif bir ölçüdür. 

Dış politikalara da her yerde ülkeyi yönetenler 
yön verdiklerine göre, önce bu bakımdan dünyaya 
bir göz atalım. 

Geçen yıl ülkelerin yöneticileri büyük ölçüde de
ğişmişlerdir. Amerika'da, Federal Almanya'da, İngil
tere'de, Fransa'da, İtalya'da, Portekiz'de, Afganis
tan'da, Habeşistan'da, nihayet Yunanistan'da bu böy
le olmuştur. 

Çoğu yerde yöneticiler ülkelerini istikrarlı bir 
yönetime ulaştırmışlardır. Örneğin komşumuz Yuna
nistan kısa sürede Cuntadan kurtulmuş, kral sorunu
nu çözmüş, seçimlerini yapmış ve dünyada kendisini 
güçlendiren demokratik düzene de kavuşmuştur. 

Arkadaşlarım; 
Dünyadaki bütün bu gelişmelere rağmen, Türkiye 

aylardır. Parlamentoya dayalı bir Hükümet kurama
mış, siyasî hayatımıza istikrar getirecek olan seçimle
re gitme kararını alamamış, güvenoyu verilmediği için 
istifa zorunda kalan ve iyiniyeti ötesinde demokratik 
hüviyeti ve yetkileri tartışma konusu yapılan geçici 
bir Hükümetin yönetimine terk edilmiştir. 

Bu yüzden idarî, ekonomik, sosyal ve siyasî ya
şantımızda; yani iç politikamızda uğradığımız zarar
ların, millî çıkarlarımıza çok olumsuz etkiler yapa
rak, dış politikamıza da yansıdığını üzüntü ile görü
yoruz. İşte dış politikayı, yarın siyasî tarihimizin 
hükme bağlayacağı bu koşullar içinde eleştireceğiz. 

Değerli senatörler; 
Bilindiği gibi, 1974 yılı yurtta ve dünyada çok ha

reketli geçti. Etkileri bu yıl da giderek artan ve bizi 
de yakından ilgilendiren bu dış olaylara, doğru teş
his koymak zorundayım. 

Arkadaşlar; 
1974 yılı bir daha gösterdi ki, dünyamıza yön ve

ren büyük neden ekonomiktir. Geçen yıl bu sözü doğ
rulayan yeni bir deney yapıldı ve 1974 yılı bütün dün-
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yada «petrol bunalımı», daha doğrusu «petrol sava- [ 
şı» yılı oldu. Çünkü bugüne kadar çıktığı ülkeleri I 
zenginleştiren değerli bir toprakaltı ürünü olan pet
rol, gecen yıl ilk kez ekonomik bir silâh gibi kulla
nıldı ve bu dünya çapında etkili oldu, Ambargo ve 
fiyat yükseltme saldırılan ile bütün ekonomileri sar
san bu silâh, bugün de kınına girmiş değildir. 

Öte yandan, bir petrol bölgesi olan Ortadoğu'da- I 
ki esasen mevcut bunalım, bu yüzden daha da ağır- I 
laştı. 

Değerli senatörler; 
Yanı başımızda sürüp giden Ortadoğu bunalımı, 

Araplarla İsrail arasındaki «ateşkes» anlaşması ile 
duraklamıştı.. «Filistin Kurtuluş Örgütü» nün Ra
bat'ta ve Birleşmiş Milletlerde tanınmış olması, olay
ları yeniden körükledi. 

Filistin Kurtuluş Örgütü fiilî bir realite olan ba
ğımsızlığını kabul ettirmek istiyor. İsrail onu tanımı
yor. Amerika ise, «Filistin Kurtuluş örgütü, İsrail'i 
tanımadıkça geçerli bir muhatap sayılamaz.» demekte 
ve İsrail'i desteklemektedir. Analaşılıyor ki, bütün yu
muşama gayretlerine rağmen bugün Sovyetlerle Ame
rika arasmda önemli anlaşmazlık Ortadoğu'da sürecek
tir. Nitekim Filistinlilerin m.IIî hüviyetini, bütün Arap 
devletlerinin isteklerini ve İsrail'in çıkarlarını uzlaştı-
rarak bölgeyi dengeli bir güvenliğe ve sürekli bir ba
rışa kavuşturmak kolay olamayacaktır. Çünkü, bir 
yandan Sovyet D;şişleri Bakam Grorniko birkaç gün 
önce Kahire'de Kremîin'in Ortadoğu politikasını açık
larken, İsrail'in 1967 de işgal ettiği toprakların Arap- ı 
lara geri verilmesini, Filistin - Arap halkının meşru 
haklarının tanınmasını, belgedeki bütün ulusların ba
rışa ve güvenliğe kavuşturulmasın: önermiştir, ö te 
yandan, İsrail'in işgal ettiği toprakları aşamalı terk 
edeceği umudu içinde olan Mısır, Kissinger'in arabu
luculuğunu kabul etmektedir. Duna karalık daha 
bir hafta önce İsrail Başbakanı Rabin, «Kesin bir t 
barış anlaşmasının yapılmasını sağlamak için bile olsa, i 
İsrail 1967 Savaşından önceki sınırlarına asla çekilme
yecektir ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile müzakereye 
oturmayacaktır.» demektedir. 

Gromiko Kahire'de Ortadoğu'ya Cenevre ba: ş i 
görüşmelerinde çare bulunacağını acvi sürüyor. Bunun- ] 
la beraber, sorunun Cenevre'de çözülemeyeceği kanı- j 
sı yaygındır. 

Bu gerçeklere İsrail'in, işgal ettiği Arap toprakla
rında büyük petrol kaynaklarının bulunduğunu da 
eklersek, elindeki topraklan vermeyeceği daha da iyi 
anlaşılır, I 

~ S 

Şu halde Ortadoğu herşeye rağmen, kolay kolay 
barışa ve huzura kavuşamayacak demektir. Bütün 
bunlar Başkan Enver Sedat'ın, «Ortadoğu'da bir ba
rış fıçısı üzerinde oturuyoruz» sözünü doğrulamak
tadır. 

Değerli senatörler; 
Ortadoğu bunalımı bu haliyle barışı ve özellikle 

Akdeniz Bölgesini tehdit etmekte iken, bu kez Pet
rol Savaşma da sahne olmuştur. Nitekim, Amerika 
Dışişleri Eakanı bu konuda, «Boğulma durumuna ge
lirsek, askerî müdahale edebiliriz» diyebilmiş ve böy
lece sorunun tehlikeli önemini açıkça ortaya koymuş
tur. Şu halde tedbirleri alınamazsa bunalım ağırlaşa
cakt ı . 

1975 yılında da etkisini sürdüren petrol, yerine 
tutacak bir madde bulununcaya kadar bir stratejik 
ürün ve ekonomik silâh olmakta devam edecektir. 
Öylesine ki, petrol bugün uluslararası politikayı teh
dit eder ve endüstride ilerlemiş memleketlere önem
li etki yapar duruma geldi. Büyük devletleri karşı 
karşıya diken neden olduğu kadar, dünya ekonomile
rini - sarsan, enflasyonu körükleyen ve yaygın hale 
getiren, parasal dengeyi bozan etkin bir role sahip 
oldu. Gelişmekte olan ülkelerde de daha ciddî buna
lımlar yarattı. İşte bunun içindir ki, petrol sorununu 
barışı bozmadan bir çözüm çaresine kavuşturmak için 
ortak gayretler gösterilmektedir. Petrol üreten ülke
lerle tüketen ülkelerin çakarlarını uzlaştırmak ve 
hammadde üreten Üçüncü Dünya ülkelerine petrol
deki tutumun yansımasını; yani hammadde karterle-
rinin kurulmasını önlemek için çalışılmaktadır. Bu ko
nuda Fransa ile Federal Almanya arasında Paris'te 
yapılan Zirve Toplantısı üç gün önce sona ermiştir ve 
bir Petrol Konferansı toplanması üzerinde birleş ilmiş-
tir. 

Arkadaşlarım; 
Peüol fiyatlarının geçen bir yılda dört kat artı-

nîmasi, dünyada ekonomik gerilemeye neden olmuş 
ve genellikle enflasyonu kamçılamıştır. Fakat bu, pet
rol üretenlerin satmaimaya mecbur oldukları malların 
maliyetine de sirayet ettiğinden, silâh bir ölçüde geri 
tepmektedir. Öte yandan, petrol bunalımı giderek 
dünyada daha da olumsuz bir genişleme gösterdiğin
den, alınacak tedbirlerin uzlaştırıcı olması ve anlayış
la karşılanması beklenebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yeri gelmişken Irak petrol borusunun memleketi

mizden geçirilmesi anlaşmasının, İran petrol borusu
nun da Türkiye'den geçirilmesi ile tamamlanmasını 
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diliyoruz. Bu olanak henüz kaçınlmamıştır. Bu müna
sebetle dost ve kardeş Libya ile petrol anlaşmasını 
imzalayan Irmak Hükümetini tebrik ediyoruz. 

Değerli senatörler; 
Petrol üreten ülkelerin ellerine çok büyük paralar 

geçmiştir. Bu ülkeler dışarıda yatırım yapmaktadırlar. 
Türkiye bu fazla sermayeden faydalanabilir ve mem
lekette ortak yatırım yollarını bulabilir, bulmalıdır da. 

Bize göre, kalkınmış ülkelerin teknolojisi ile pet
rol varlığı olan Ortadoğu ülkeleri arasında ekono
mik işbirliğinin eksik kalan halkasını Türkiye tamam
layabilir. Türkiye'nin durumu böyle yararlı bir rolü 
oynamaya çok elverişlidir. Bu olanak üzerinde özel
likle durulmalıdır. 

Değerli senatörler; 
Doğu ile Batı arasındaki ilişkiler giderek yeni ni

telikler kazanmıştır. Bu nedenle aslında bir Ortadoğu 
ve Avrupa Devleti olan Türkiye, Ortadoğu poli
tikasını dikkatle gözden geçirmelidir. Biz Ortadoğu' 
da Türkiye'nin daha samimî, açık, kişilikli ve gerçekçi 
bir dünya politikası izlemesini istiyoruz. Bu politika 
ile bütün Ortadoğu ülkelerinin haklarına, kişiliklerine 
saygılı olarak etkili bir rol oynayabiliriz. Böylece Or
tadoğu ve İslâm memleketleriyle yakınlaşmamız so
mut hale gelecek, bundan doğacak yararlar da büyük 
olacaktır. 

Değerli senatörler: 
Söz buraya gelmişken, bütün dünyayı tehdit eden 

ekonomik gelişmeler üzerinde de kısaca durmak ge
rekiyor. 

Bugün dünya 1930 lan hatırlatan bir ekonomik bu
nalım içinde görünüyor. Bu endişe verici genel buna
lımdan ülkelerin tek başlarına yakalarını kurtarma
ları mümkün değildir. Bu nedenle devletleri yöneten
lerin tehlike karşısında ortak bir anlayışa varmaları, 
tedbirleri beraber ve dengeli alabilmeleri kurtuluşun 
büyük teminatı olacaktır. 

Çünkü, dünyada petrol savaşı yanında parasal sis
tem sarsılmıştır. Hammaddeler piyasası değişik prob
lemler getirmektedir. Fiyatlar çok yükselmiş ve enflas
yon ağırlaşarak genişlemiştir, ödeme dengesi bozul
muştur, işsizlik artmaktadır. 

Gelişme halindeki ülkeleri daha da olumsuz etkile
yen bu durum karşısında hiç bir bloka bağlı olma
yan ülkeleını temsilcileri SenegaFin Hükümet Merke
zinde toplanmışlardır. Böylece ortak tedbirlerini sap
tamaya girişen Üçüncü Dünya ülkeleri, «zengini daha 
da zengin yapan ve fakirin süratle gelişmesine olanak 
sağlamayan bugünkü ekonomik düzene» karşı tedbir

ler düşünmektedirler. Bu ülkelerin ürettikleri hammad
delerde de petrole benzeyen bir politika izlemeleri söz 
konusudur. Böyle olursa ,dünya daha da karışacak 
demektir. 17 Ocakta Waşhington'da yapılan parasal 
görüş.-.ıeler; Federal Almanya ve Amerika tarafından 
diğer ekonomiler üzerinde uzlaştırıcı ortak tedbirler 
alma çabaları henüz etkin rol oynamakta değildir. 

Arkadaşlarım; 
Dünyada ekonomik bunalımdan Türkiye'ye dü

şen pay normalin üstündedir. Fiyatlardaki artış tehli
keli şekie girmiş, enflasyon ekonomiyi ciddî şekilde 
tehdit eder olmuş, ihracatımız azalmış, ithalâtımız ço
ğalmıştır. Yalnız petrol fiyat artışından ötürü dışarı
ya fazladan ödediğimiz geçen yılki miktar 7 - 3 mil
yar liraya ulaşmıştır. 

Değerli senatörler; 
İçerdeki gizli ve açık işsizliğe, dış ülkelerde işin

den çıkarılan işçilerin özel sorunları da eklenmiştir. 
Nitekim, yabancı memleketlerde bunalımdan en çok 
zarar gören Türk işçileridir. 1974 yılında 30 bin işçi
miz kesin olarak yurda dönmüştür. Halen Almanya' 
da 46 bin işçimiz işsizdir. İşsizlik yabancı işçi çalış
tıran diğer memleketlere de sirayet etmiştir. Nitekim 
Federal Almanya'dan sonra Avustralya, îîolanda, 
Fransa ve Danimarka'da da Türkiye'den işçi talebi 
durdurulmuştur. 

Bütün bu önemli sorunlar ise Türkiye'de henüz ge
reği gibi ele alınmamış ve doyurucu çözüm çarelerine 
kavuşturulamamıştır. 

Değerli senatörler; 
Amerika ile Sovyetler arasında Başkan Nixon'un 

başlattığı yakınlaşma, yumuşamanın önemli bir un
suru olarak sürmekte görülüyor. Amerika'nın Çin 
Halk Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler kurması da Sov
yetlerle yumuşama politikasında tesirli bir etken ol
muştur. Bu arada Amerika ile Sovyetler ve Federal 
Almanya ile Sovyetler aralarında ikili görüşmeler 
yapılarak ticaretin geliştirilmesi ve teknik alanda iş
birliği üzerinde anlaşmalara varılmıştır. Amerika 
Kongresi Sovyetler için «en çok kayırdan ülke* sta
tüsünü de kabul etmiştir.Geçen Kasım ayında Brej-
nev ile Ford arasında Vladivostok'da yapılan stratejik 
silâhların kısıtlanması konusunda da söz birliği edil
miştir. Bununla beraber silâh yarışı devam etmektedir. 
Çünkü NATO ile Varşova Paktı ülkeleri arasında an
laşma olmamıştır. 

Türkiye bu gelişmeleri de dikkatle izlemek zorun
dadır. 
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Çok değerli senatörler; 
Şimdi de Kıbrıs davamız üzerinde duracağım. 
Tam üç yüzyıl egemenliğimiz altında kalan ve 

1914 de İngiltere'ye geçen Kıbrıs, nihayet Kıbrıslı 
Türk ve Rumların hak ve güvenliği eşitliğine dayanan 
1959 Zürih ve Londra Andlaşmaları ve 1960 Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasası ile bir statüye bağlanmıştı; 
fakat Yunan Hükümeti ve Makarios, altındaki imza
larına rağmen, bu andlaşmaları ve Anayasayı çiğne
yerek Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmek sevdasına 
düştüler ve Kıbrıs Türkilerine hayat hakkı tanımaz 
oldular. Tam 15 yıl Kıbrıs Türkleri çile çekti. Türk 
Milletinin haysiyeti ile oynayan, aldatıcı bir Kıbrıs 
Politikası güdüldü. Ve bildiğiniz gibi geçen yıl, 15 
Temmuzda bir olup bittiye getirilerek, Ada'nın fiilen 
Yunanistan'a ilhakı yoluna gidildi. Bunun üzerine 
Ecevit Hükümeti, altında Türkiye'nin, İngiltere'nin, 
Yunanistan'ın ve Kıbrıs Cumhuriyetinin imzalarını 
taşıyan 1960 Garanti Andlaşmasmın 4 ncü maddesine 
dayanarak, önce İngiltere'yi ortak harekete davet etti. 
İngiltere buna uymadı. Bunun üzerine andîaşmanın 
bize verdiği yetkiyi, hiç bir tazyike boyun eğmeden 
ve her şeyi göze alarak kullandı. Türk Ordusu 20 Tem
muz Barış Harekâtı sonucunda Kıbrıs'a girdi. Yal
nız Türk Milletinin değil, uluslararası hukuk ve in
sanlık anlayışına sahip herkesin tasvip ettiği bu hare
ket, kişiliğini kabul ettiren inançlı, kararlı ve haysi
yetli bir dış politikanın başlarımızı dikleştirerek, he
pimizi birleştiren övünülecek başarısı oldu. 

Sayın senatörler; 
Kıbrıs'ta artık Türk halkı kesin olarak kendi yur

dunun sahibidir, özgür ve egemendir. Türkler Ada'nm 
Kuzey bölgesini ayırmışlar, burada coğrafî temele da
yalı federal bir Türk Devletini kurmuşlardır. İşte fiilî 
durum budur.. 

Bundan sonra siyasî müzakereler ne kadar uzarsa 
uzasın, hangi şekillere girerse girsin, kim kimi teşvik 
ederse etsin, ne cins baskılar düşünülürse düşünül
sün, Türk kam ile saptanmış bu sonuç artık değişe-
mez. Çünkü, Türk Milletinin gücü Ada'ya oturmuştur. 
Bizce önemli olan işte budur ve diplomasî kendi ku
rallarına göre bunu tescil zorundadır. 

Bize göre şimdi yapılacak işler şunlardır : 
1. Bağımsız Kıbrıs Federasyonu Türk kanadının 

her yönden örgütlenerek tam kurulmasını süratle 
tamamlamak, 

2. Kıbrıs'ta Otonom Türk Yönetimi ile kendi 
kendini yöneten Kıbrıslı Türklerin Anavatan ve dün
ya ile olan deniz ve hava ulaşımını tam geıçekleştir-
mek ve bunun sürekli güvencini sağlamak, 

3. Ada Türklerini kendi kendilerine yeter eko
nomik olanaklara süratle kavuşturmak, 

. 4. Ve nihayet, siyasî gelişmeleri dikkatle izleye
rek Türkiye'de ve Kıbrıs'ın Türk yönetiminde ciddî 
bir hata yapmamak. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun ötesini, başka çıkar yol kalmadığını gö

rerek, aynı parelellik içinde Kıbrıslı Rumlar da za
manla düşünmek ve ergeç bu durumu kabul etmek 
zorunda kalacaklardır. 

Makarios'a gelince; bundan sonra Makarios bizim 
için değil, Kıbrıslı Rumlar için, Yunanistan için ve 
kendisini Ada'ya gönderenler için bir sorun olacak
tır. Bu gerçekler ne kadar iyi ve ne kadar kısa sürede 
anlaşılırsa, huzur ve güven de o ölçüde çabuk yay
gınlaşacak ve bundan herkes faydalanacaktır. 

Çok değerli senatörler; 
Dünya siyasetindeki son gelişmeler karşısında Kıb

rıs davamızın başka bir yanı üzerinde durmanın da 
zamanıdır. 

Bilindiği gibi, Türkiye'nin tabiî uzantısı içine gi
ren ve yurdumuzun batısını çevreleyen adalar, Av
rupalı büyük devletlerin ortak çabalan ile Yunanis
tan'a teslim edilmiştir. Kıbrıs bu adalar zincirinin en 
stratejik, kilit noktasıdır. Kıbrıs'da Yunanistan'a ve
rilirse, zincir tamamlanacaktır. Bunun Yunanistan 
için olduğu kadar, onu destekleyen ülkelerce de öne
mi ve anlamı açıktır. Böylece Kıbrıs üzerindeki he
sapların ve bir türlü bitmeyen çekişmelerin mahiyeti 
daha da belirgin hal almıştır. 

Görülüyor ki, Kıbrıs davası aynı zamanda 40 mil-
yan Türk'ün ve Anavatanın da güvenliği davasıdır. 
Bu bakımdan, bugün Kıbrıs için en doğru statü ENO-
SİS'i de, taksimi de reddeden; Kıbrıslı Türkler ve 
Rumlar tarafından, oturdukları bölgelerde ayrı ayrı 
yönetilen, bağımsız federatif devlet şeklidir. İşte biz 
bu politikayı izledik ve gerçekleştirdik. 

Eğer iyi değerlendirilirse, bu sonuç, politikaların
da yumuşama görülen Amerika ve Sovyetler için de 
NATO için de bir sorun olmayacak denge doğrulu-
ğundadır. 

Çok değerli senatörler; 
Kıt'a sahanlığı ve Ege'de petrol arama konusuna 

da kısaca dokunmak gerekiyor. 
Bilindiği gibi, stratejik petrol yolu, Akdeniz ve 

Ege dolayları sayılır. Bu nedenle olacak ki, çeşitli 
Amerika petrol kuruluşları, Yunan Hükümeti ile or
taklaşa, Ege Denizinde petrol aramaktadırlar. Yuna
nistan Kıbrıs'ı da alarak adalar zinciri ile tüm. Ege'yi 
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kendi egemenliğine tabi, kapalı bir deniz yapma ha- I 
yaline kapılmıştır. Oysa Anadolu'nun tabiî bir uzan- I 
tısı olan bu adalar ekonomik, stratejik, politik ve as- I 
kerî önem taşıyan bir bölgedir. Yurdumuzun deniz 
altında kalan doğal uzantısı içindeki kıta sahanlığı
mızda bizim de petrol aramak tabiî hakkımızdır. Yu
nanistan bu meşru hakkımız üzerinde konuşmaya bi
le gerek görmeden Lahey Adalet Divanına gitmek I 
istiyor. Haklarımızdan fedakârlık edemeyeceğimize j 
ve tavizler vermeyeceğimize göre, her şeyden önce I 
nerede anlaşıp, nerede anlaşamadığımız belli olma- I 
dan, ihtilâf varsa saptanmadan Adalet Divanına gi- I 
dilemezdi. Hükümetin de bizim bu görüşümüzü pay
laşmasından memnun oluruz. I 

Değerli senatörler; I 
Öte yandan, Ege'de önceden programa bağlan

mış petrol araştırmalarına aralık verilmeyerek derhal 
başlanılmasında çeşitli yönlerden isabet olacaktır. Bu 
kanımızı önemle belirtmeyi yerinde görüyoruz. J 

Çok değerli senatörler; I 
Şimdi, son olarak Amerika'nın askeri yardımı I 

kesmesi konusuna geçiyorum. - I 
İkinci Dünya Savaşından alınan dersler sonucu I 

Türkiye NATO içinde yerini bulmuş, Amerika ile 
de ayrıca müttefik ve dost olarak ikili anlaşmalar I 
yapmıştır. I 

Türkiye, aşırı bir içtenlik, duygusallık ve inanç I 
içinde bu ittifaklara derinliğine girmiştir. Yani, kar- I 
şılıklı yardımlaşmada çok cömert hareket etmiştir. 

Bir örnek verelim : I 
Yunanistan bugün NATO'nun bütün nimetlerinden I 

ve Amerikan yardımlarından fazlasıyle faydalandığı I 
halde - askerî kanattan çekildiği için - külfetlerine I 
katılmamaktadır. Buna rağmen, büyük Ölçüde yar- I 
dım ve teşvik görmekte devam ediyor. Biz ise, Avru
pa'nın en büyük ordusunu, bütün yükünü üzerimize j 
alıp, ayakta ve daima hazır tutarak, ortak savunma- I 
dır diye NATO'nun emir ve komutasına bağlamışız-
dır. Millî güvenliğimizi tehlikelere koyabilecek ikili I 
anlaşmalar yapmışızdır. I 

Örneğin, diğer ülkelerin o da ölçülü mal vererek 
katıldıkları Kore'de can vermişizdir. I 

İşte Amerika Kongresi, böylesine fedakâr, sözü- i 
ne ve ahdine vefalı Türk milletinden gördüğü böyle
sine büyük karşılıklara rağmen, ortak savunmanın or- I 
taklaşa bir gereği olan askerî yardımı tek taraflı ola- I 
rak ve hiçbir hukukî ve mantıkî gerekçeye dayanma
dan kesmiştir. ! 
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Çok değerli arkadaşlarım; 
Eğer, yeni bir dünya kurulacaksa, bu yeni dün

yada herkes yerini alacaksa ve Amerika'nın tasarla
dığı bu yeni dünyada Türkiye yer almıyorsa, bu dav
ranışın izahını bulmak mümkündür. Yok, böyle de
ğilse, Amerika gibi bir Devletin Parlamentosunda 
böylesine duygusal kararın alınması şaşılacak bir şey
dir, güven yitiricidir, düşündürücüdür. 

Böyle olunca biz yeryüzünün en eski, en büyük 
devletlerini kurmuş, çok badireler geçirmiş, tecrübe
ler kazanmış, köklü bir milletin yöneticileri olarak 
konuya serin kanlı, vakur ve akılcı yoldan doğru bir 
teşhis koymak zorundayız. 

Bizim için dış politikamızda çok uyarıcı büyük 
bir ders niteliğini taşıyan, ulusal yönü dolayısıyle 
hepimizi bir kez daha birleştiren olayı küçük gör
mek doğru değildir; fakat çok büyütmek de hatalı 
olur. 

Gerçek şudur : 
Herkesin bildiği gibi, Amerika askerî yardımı tek 

yönlü, yani karşılıksız keyfî bir yardım, ya da lütuf 
ve iane değildir. Ortak güvenlik, anlaşma ve taahhüt
lerinin karşılıklı olarak taraflara yüklediği vecibeler
dendir. Böyle olunca, söz, imza, anlaşma, taahhüt 
ve ittifakların tek taraflı ihlâli; güveni ve ittifakları 
sarsan uluslararası hukuk ve gelenek dışı, sorumsuz 
bir davranıştır. Bunu Amerikan Hükümeti de böyle 
kabul ediyor. Nitekim, aynı Amerika'nın Dışişleri 
Bakanı Kissinger olay için «Türkiye'ye askerî yar
dımın sebebini haritaya bakan herkes anlar» ve 
«Amerikan Hükümeti Türkiye'ye askerî yardımın ke
silmesine karşıdır.» demiştir. 

Amerika Devlet Başkanı Ford'da, «Türkiye'ye ya
pılan askerî yardım bir lütuf değildir, karşılıklıdır. 
Bu olayın Kıbrıs ile ilgisi ve baskı niyeti yoktur. 
Kongre yanılmıştır, Hükümet bunu Kongreye anlat
mak ve düzeltilmesi için çabalar harcamaktadır.» de
miştir. 

Yani, Amerika'da Devlet Başkanı ve Hükümet 
kararı alan Kongre çoğunluğuna karşı çıkmakta ve 
bizzat Kissinger, «Bunun bir trajedi olduğunu» söy
leyebilmektedir. Devlet Başkanı da «Telâfi edilece
ği» sözünü vermektedir. Bakalım gelişmeleri görece
ğiz. 

Arkadaşlarım; 
Bütün dünyanın gözüönünde cereyan eden bu 

manzara karşısında bize yakışan Amerika Kongre
sine benzer duygusallığa kapılmamaktır. Bununla be
raber şu gerçekleri artık ibretle görmeliyiz. 
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Demek ki, en büyük, en güçlü müttefikimiz bir 
günde tek taraflı olarak sizi bırakabilirmiş. 

Demek ki, ortak savunma örgütü NATO içindeki 
Yunanistan, Amerikan Hükümetine rağmen, Ameri
kan Kongresine, aleyhimizde karar aldırabilirmiş ve 
buna ortak güvenlik içindeki bütün NATO Devlet
leri seyirci kalabilirlermiş. 

Demek ki, uğrunda kan döktüğünüz büyük dost 
size, hatta bedelini alarak sattığı harp silâh ve araç
larının yedek parçalarını bile vermez ve bunları kul
lanılamaz hale getirebilirmiş... 

Arkadaşlarım; 
Bizler hiçbir olaydan bu kadar etkili, uyarıcı ve 

öğretici ders alamazdık. Bunun için Amerikan Kong-
resi'ne teşekkür borçluyuz. 

Değerli senatörler; 
Bu hareket dünyada Amerika'dan çok şey götü

recektir ve bundan faydalanacağını sanan Yunanis
tan'a ve Makarios'a ise hiçbir şey sağlayamayacak
tır. 

Arkadaşlarım; 
Çünkü, bu vesileyle de millî karakterimizi dünya

ya bir kez daha hatırlatmalıyız ki, Türkler baskılara 
boyun eğerek yumuşayacak bir millet değildir. 

Amerika Kongresinin bu karan karşısında bizim 
ne Amerika'ya, ne Yunanistan'a ve ne de Kıbrıs 
Rumlarına herhangi bir tâviz vermeyeceğimiz bir ya
na, NATO içindeki durumumuzu, Amerika ile olan 
ikili anlaşmaları ve ortak güvenlik kavramını tümüy
le gözden geçirme zorunda kalacağımız tabiîdir. 

Amerika Kongresinin dünyada güveni sarsacağı 
için en çok kendisine ve ittifaklara zarar verecek 
olan, uluslararası sorumluluk duygusunu hiçe saya
rak genel endişeler ve şüpheler yaratan böylesine hak
sız ve talihsiz kararı karşısında şimdi bizden çok biz
zat Amerika ve NATO düşünmelidir. 

Çok değerli senatörler; 
Üzülerek belirtmeliyiz ki, bu konuda NATO da 

kendisine düşeni yapmamıştır. 

Arkadaşlarım; 
Şu noktayı da hatırlatacağım : 
Hükümetimiz, Amerika Hükümetine karşı kendi

sine düşeni yapıyor. Ama kararı veren Hükümet de
ğil; Amerika Meclisidir. 3u itibarla, bizim de ortak 
düşüncelerimizin ve tepkimizin Cumhuriyet Senato
su olarak Amerika Kongresine bildirilmesi yerinde 
olur. 

i Bu münasebetle hemen ilâve edelim ki; Kıbrıs'ta 
I Kıbrıs Federasyonu Türk kanadının resmî kuruluşu, 
I bu olaydan da ders alınarak derhal tamamlanmalı; 
I Yunanlıların ve Rumların, yardımın kesilmesi sonu-
j cuna bağlayabilecekleri hiçbir hareket ve hele mü-
I samana tarafımızdan yapılmamalıdır. 

Değerli senatörler; 
I Sırası gelmişken şu gerçeği ve bunun karşısındaki 

büyük kusurumuzu da iyi görelim. 
Artık dış politikalar içeride halka dayanarak yü-

I rütüldüğü kadar, dışarıda da halk oyları oluşturala-
I rak başarıya götürülebiliyor. Oysa, bizim dış politi-
I kamız bile içe dönüktür. Çünkü, dünya kamuoyuyla 

yakından meşgul, etkili propaganda gücüne sahip, 
I ileriyi gözeten, planlı, programlı dış çalışmalarımız 
I yoktur. Bu yargıdan, Dinişleri Bakanlığımızın payına 

çok şey düşecektir. 
Bu ağır durum da, Türkiye'de güçlü bir hüküme

tin derhal kurulması ve hemen seçimlere gidilerek si-
I yasî istikrarın sağlanması zorunluğunu açıkça ortaya 
1 koymuştur. 
I Çok değerli senatörler: 
I Son olaylar da göstermiştir ki, dış politikamıza 

hâkini olacak ilkelere yeni bir aydınlık getirmek zo-
runluğa karşısındayız, 

İçinde bulunduğumuz durumu dikkatle gözden 
geçirmeliyiz. Dış politikada artık, duygusallıktan uzak, 
akılcı ve gerçekçi bir tutumla dünya barışına ve den
gesine zarar vermeyen, fakat hiçbir devletin ya da 
bîokun uydusu olmayan, ideolojik yaklaşımlara ve 
oportinizme sanmayan bir yolda yürümeliyiz. 

Amerika'ya ve Sovyetlere karşı anlayışlı, fakat 
asla boyun eğmeyen, millî bir haysiyet bilinci içinde, 
haklarında ve özgürlüklerinde egemen, kişiliğini koru-

I yarak, herşeyden önce kendine güvenerek ve başka
larına güven vererek, ayakta durmalıyız ve halka 
dayanarak, halkla bir olarak, içtenlikle açık, tutarlı, 
dürüst davranarak biraz dünyaya açılmalıyız. 

Bunun için ilk şart, içeride kısır çekişmelerden 
kurtulmak, sağlıklı bir ekonomiye, istikrarlı bir yö-

j netime kavuşmak ve her şeyden önce kendi gücümü
ze dayanmanın bütün tedbirlerini cesaretle almaktır. 
Böylece idare-î maslahatçı bir dış politika seremoni
sine son vererek, kişiliği belirgin, bağımsız, aktif ve 
etkili bir dış politikayı gerçekleştirmek. îşte bize ya
kışan budur. 

Çok sayın senatörler; 
] Sözlerime son verirken, Grupıım ve şahsım adına 
s Yüce Senatoyu engin saygılarla selâmlar, hepinize te-
j şekkürler ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Kâmran İnan, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bütçesini görüşmekte bulunduğumuz 1975 yılı, ge
nellikle, 2 nci Dünya Savaşından bu yana en tehli
keli yıl olarak görülmektedir. Yeni bir dönem başla
mış bulunuyor. Milletlerarası düzen bir sarsıntı ge
çirmektedir. Eski sloganlar anlamlarını kaybetmekte, 
eski hal çareleri geçersiz olmaktadır. Birbirine bağlı
lık daha çok artmaktadır. Bu bağlılık diplomatik iliş
kiler gündemini genişletmekte, enerji problemi, kay
naklar, çevre meseleleri, nüfus problemi, sema ve de
nizlerin kullanılması konulan askerî güvenlik, ideo
loji ve toprak bütünlüğü konuları yanında yer al
maktadır. 30 yıl içinde 4 misli artış gösteren dünya 
geliri duraklama, hatta gerileme devrine girmiştir. 
Dünya para ve ticaret düzeni değişmiş millî ekono
miler sarsıntı geçirmeye başlamıştır. Ucuz enerji kay-
naklarıyle refahlarını sağlayan sanayi ülkeleri yeni 
bir durumla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Petrol 
üreten 13 devlet dünya dengesinde etkili yeni bir ku
tup olarak yer almıştır. Şimdiye kadar alışılmış eko
nomik düzeni geniş ölçüde değiştiren bu kutup elin
deki imkânları daha fazla zorladığı takdirde siyasî 
denge ve düzeni de değiştirebilir, tehlikeli gelişme
lere yol açabilir. 

Tarım maddeleri ihtiyacı artan bir şekilde devam 
ederken ancak pek az memlekette tarım istihsali ar
tış göstermektedir. Tarım alanında kendine yetme
yen ülkelerin halen 20 milyon ton olan hububat ih
tiyaçları yakın bir gelecekte 85 milyon tona yükse
lecektir. 

Bu durumda hammadde kaynaklarını, bilhassa 
petrolü elinde bulunduran memleketler ile bunları 
kullanan ülkeler arasında bir işbirliği lüzumu her 
zamandan fazla kendisini hissettirmektedir. 30 yıl 
devamlı büyüme gösteren endüstriyel memleketler 
ekonomileri enflasyon ve (recession) duraklama mese
leleri ile karşı karşıya bulunmaktadır. Hiçbir ekono
mi bunları tek başına çözecek güçte değildir. 

Enerji krizi sanayileşmiş ülkeler ekonomilerinin 
zaafını ortaya çıkarmış, alışılmış refahtan fedakârlık
ta bulunan zaruretini doğurmuştur. Enflâsyon daha 
çok kamçılanmış, recession acı bir şekilde kendini 
göstermiştir. Büyüme hızları, pek az istisna ile, sıfı
ra, hattâ sıfırın altına düşmüştür. Enflâsyon, Avus
turya ve Federal Almanya dışında, çift rakamlarla 
seyretmiş, hattâ bazı memleketlerde % 20'nin üstü-
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ne çıkmıştır. İşsizlik her tarafta tehlikeli nispetlere 
varmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde % 8'e yak
laşmaktadır. Enflâsyonu kontrol edebilen Federal 
Almanya recession kontrolünde aynı derecede başa
rılı olamamış, önemli bir işsizlik baş göstermiştir. 
1 100 000'i bulan işsiz sayısının 1,5 milyona varma
sından korkulmaktadır. İtalya'da 1 200 000, İngilte
re'de 1 milyon Fransa'da 700 bin işsiz bulunmakta
dır. 15 NATO ülkesindeki işsiz sayısı 12 milyona 
yükselmiştir. Bu durumun Batı Avrupa ülkelerinde 
bulunan Türk işçileri üzerindeki menfî etkilerine de 
burada işaret etmek isterim. 

Sosyal bünyedeki bu değişiklik, enflasyonun ağır 
yükü siyasî dengeyi etkilemekte ve haklı endişelere 
yol açmaktadır. 1930'lar sıkıntılarının Nazizmi ve 
Faşizmi getirdiğini hatırlayanlar yeni totaliter eği
limlerin baş göstermesinden korkmaktadırlar. Millî 
gelirlerinin % 4'ünü enerji kaynağı ithaline tahsis 
eden sanayileşmiş memleketlerde bu durumun devam 
edemeyeceği düşüncesi hâkimdir. 

Bu ekonomik korku bulutlarının altında fırtınayı 
beklerken diğer tehlike kaynaklarını da gözden ka
çırmamak gerekiyor. 

Çin Hindinde/ Vietnam ve Komboçya'da üzücü 
gelişmeler yer almaktadır. Dünyanın bu bölgesinde 
ıstırapların sonu bir türlü gelmemekte, maalesef kan 
akmaya devam etmektedir. 

Çin - Sovyet ilişkilerinin yeni bir gerginlik dev
resine gireceği anlaşılmaktadır. Çin'in saldırmazlık 
paktı teklifi karşılık bulmamış, aksine hudutlar tak
viye edilmiştir. Sovyetler Birliğinin halen Çin hudu
dunda 1 milyon mevcudu aşkın 45 tümeni bulun
maktadır. Her iki ülke lider kadrosunun ilerlemiş 
yaşı ve muhtemel değişiklikler konusunda yapılan 
spekülasyon gerginliği daha da arttırmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği mü
nasebetlerinde, iki memleket arasındaki 1972 tarihli 
ticaret anlaşmasının Sovyetler Birliği tarafından fes
hedilmesi ile soğukluk hâkim olmaya başlamıştır. 
22-24 Kasım 1974 Vladivostok Ford - Brejnev bu
luşmasının neticeleri, SALT 11 prensip mutabakatı 
henüz gereği gibi değerlendirilebilecek açıklığa kavuş
mamıştır. Cenevre'de yeniden başlayan SALT 11 gö
rüşmelerinin iki memleket arasında başgösteren so
ğukluktan ne derece etkileneceği henüz bilinmemekte
dir. Brejnev'in önümüzdeki yaz Washington'u ziyaret 
ve SALT 11 anlaşmasını imzalaması beklenmektedir. 
Bu iki büyük devlet arasında bugüne kadar elliye ya
kın anlaşma imzalanmış, birçok sahada mutabakat 



C. Senatosu ft : 29 8 , 2 , 1975 O : 2 

ve menfaat birliğine varılmış bulunmakla beraber 
esastaki ihtilâf ve dünyanın birçok yerindeki men
faat çatışması devam etmektedir. 

Orta - Doğu ihtilâfı bütün ciddiyetini muhafaza 
ve dünya barışını tehdit etmektedir. İsrail - Arap 
ihtilâfının üzerine Arap - Batı petrol ihtilâfı binmiş
tir. Bu durum meselenin hallini kolaylaştırmamakta-
dır. Petrol dolarları büyük ölçüde silâha çevrilmek
tedir. 1974 yılında 8,5 milyar doları bulan Amerikan 
silâh satışlarının 7 milyarı Orta - Doğu'ya gitmiştir. 
1973 yılındaki 9 milyar franklık seviyesinden 1974'te 
15 milyar franga çıkan Fransız silâh satışlarının bü
yük kısmı yine Orta - Doğu'ya gitmiştir. Bu bölge
de 1948'den bu yana 5 nci silâhlı çatışmanın gün 
veya ay meselesi olduğu, bu çatışmanın genişleyeceği 
rivayetleri yaygındır. Bu rivayetlere bigane kalama
yacak coğrafî bir mevkide bulunduğumuzu unutma
mak lâzım. Türk diplomasisi gelişmeleri yakından ta
kip ve değerlendirme durumundadır. Bu bölgede 
Arap, İsrail ve Filistinlilerin haklarını gözönünde 
bulunduracak adilane bir çözüm müstaceliyet kazan
maktadır. 

Hint Okyanusundaki gelişmeler Akdeniz'deki du
rumla benzerlik göstermeye ve' onun devamı haline 
gelmeye başlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cenevrede'ki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kon-

feransının mevcut statükoyu konsolide etmenin ötesin
de fazla bir şey getireceği şüphelidir. 1950'lerden be
ri sözü edilen, pek çok propagandası yapılan ve önü
müzdeki İlkbaharda Helsinki'de Hükümet Başkanları 
seviyesinde kapanması beklenen bu konferansı detant 
yolunda bir merhale olarak kabul etmek gerçekçi 
bir değerlendirme olur. 

30 Ekim 1972'de başlayan Viyana'daki Karşılık
lı ve Dengeli Kuvvet İndirimi görüşmelerinde her
hangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bu konferansın 
daha pek çok zaman ve gayret isteyeceğini söylemek 
yanlış olmaz. Bu her iki konferans neticelendiği, Or
ta Avrupa'da Doğu ile Batı arasındaki durum Kon
solide edildiği takdirde kanatları, bu arada memle
ketimizi bekleyen şartlar daha da ağır olacaktır. Bu
nu şimdiden gözönünde bulundurmak gerektiği kanı
sındayız. 

Dünyada misli görülmemiş bir silâhlanma yarışı 
devanı ederken ki, 1974 yılında savunma için 230 
milyar dolar harcanmıştır, Kuzey Atlantik İttifakı 
güçlükler içinde bulunmaktadır. Standardizasyon nok

sanlığının teşkil ettiği büyük zaaf ve israf yanında 
i enflasyon savunma imkânlarını kemirmektedir. Î974 
I yılında 15 ittifak memleketinden yalnız 8'inde savun

ma masrafları gerçek bir artış göstermiştir. Doğu ül
kelerindeki gerçek artış nispeti senede c/( 3 - 5 ara-

I sında değişmektedir. Portekiz'deki gelişmeler, Yuna
nistan'ın birleşik askerî sistemden çekilmesi, Fran-

I sa'nm (bazı yumuşamalara rağmen) eski tutumunda 
devam etmesi, 26 yıllık bir güvenlik ve barış devre
si sağlayan bu ortak savunma sistemini tehlikeli şe-

J kilde zayıflatmaktadır. Yunanistan'ın bu kararı mem-
I leketimizin teşkilât ile olan irtibatını geniş ölçüde za-
I yıflatrmş ve savunmamız bakımından yeni bir durum 

meydana getirmiştir. Bu durum vakit geçirmeden ön
ce millî planda, daha sonra müttefiklerle birlikte ele 
alınmalı ve lüzumlu tedbirlere başvurmalıdır. Ayrıca 
9'lar arasında artan siyasî işbirliği NATO siyasî da
nışma mekanizmasını daraltmakta, özellikle memleke-

I timiz için güç şartlar yaratmaktadır. Giden Hükümet 
gibi gelen Hükümetin de bu konuya gereken ciddiyet
le eğildiğinden emin değiliz. Bunlara ilâveten nük
leer teknolojideki gelişmeler, taktik nükleer silâhların 
çoğunun demode hale gelmiş bulunması ve bunların 
silâhların indirilmesi müzakerelerine dahil edilmek 
istenmesi ve nihayet Amerika Birleşik Devletlerinin 
son nükleer hedefler kararı NATO savunma strate-

I jisinin ciddî bir şekilde gözden geçirilmesini gerektir
mektedir. 

9 -10 Aralık 1974 Paris zirvesinden sonra AET 
I yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. Siyasî işbir

liği, Avrupa Parlamentosunun tek dereceli seçimle 
teşekkülü yolunda önemli adımlar atılmıştır. Buna 
mukabil topluluk ile ilişkilerimiz arzu edilen bir ge-

ı üşme göstermemektedir. Ortaklığımız siyasî mâna ve 
ruhunu kaybetmekte, teknik bir mahiyet almaya baş
lamaktadır. Bu daramdan 9'lar kadar, hattâ onlar
dan da çok kendimizi sorumlu tutmak gerekiyor. 
AET ile ortaklığımız aradan geçen 12 yıla rağmen 
henüz değil topluma, ilgili kuruluşlara da mal edil
memiştir. Hükümetlerin bu konuda tutumları farklı 
olmuş, memlekette ve karşı tarafta tereddütlere yol 
açmıştır. Hükümet Programında yer alan hükümlerle 

I bu sene yürürlüğe konulan kalkınma planı uygula
ma programındaki hükümler arasında büyük tezatla 
ve tenakuzlar bulunmaktadır. Alman siyasî kararlan 
ve verilen anlaşmaları yürütmekle görevli millî ku
ruluşlarımız ise meseleyi çok defa iç çekişmelerin, 
politik düşünce veya görüş ayrılıkları mevzuu haline 

J getirmişlerdir. Bu hal karşı tarafı niyetlerimizin cid-
j diyetinden şüpheye • sevketmektedir. Bu zararlı durura 
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devam edemez. Bir millî tercihin ifadesi olan bu or
taklık ilişkisi gereken alâka ve uygulamaya kavuştu
rulmalıdır. Türkiye'nin 91ar arasındaki siyasî işbir
liği çalışmalarına iştirak ettirilmesi hususunda Avru
pa Parlamentosunda ve hattâ Komisyonda müspet 
bir hava bulunmaktadır. Meselenin Hükümetler sevi
yesinde ele alınması lüzumu ortadadır. Aynca 9'lar 
ile iki taraflı siyasî ilişkilerimizin geliştirilip, derinleş
tirilmesi yolunda bize düşenin tamamıyle yapıldığı 
söylenemez. AET ülkelerindeki işçilerimizin ortak bir 
sosyal güvenlik rejimine kavuşturulmasında geç ka
lınmaktadır. Topluluğun bu konuda Hükümetimize 
tevdi ettiği teklif hakkındaki mukabil görümlerimiz 
6 aydan beri henüz karşı tarafa intikal ettirilmemiş
tir. 1976 sonundan itibaren kademeli olarak başlan
ması beklenen serbest el emeği dolaşımıyle ilgili ça
lışma ve hazırlıklarında yapılması zamanı gelmiştir. 
Bu Türkiye'nin AET ile ilişkileri içinde en önemli 
noktayı teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünya ile birlikte memleketimiz de yeni şartlar

la karşı karşıya bulunmaktadır. Kıbrıs'ta 20 Temmuz 
1974'den bu yana yeni bir durum bulunmaktadır. 
Kazanılan askerî başarının siyasî bir çözümle perçin
leşmesi gerekmektedir. Yunanistan, bu meseledeki va
zife ve sorumluluğunu kabul etmekten kaçınmakta. 
bizi Makarios ile karşı karşıya bırakmak istemekte
dir. Makarios, son davranışları ila tahripkâr karak- ı 
terine sadakatini muhafaza etmektedir. Başpiskopo- İ 
sun Kıbrıs'a geri dönmesi bir talihsizlik olmuştur. 
Kendisi Adanın, hatta bölgenin barışı için bir tehli
kedir. 1968'den 1974 ortalarına kadar iki toplum ara
sında sürdürülen görüşmelerin neticesiz kalmasından ] 
sorumlu bir kimsenin, bugün barışçı bir çözüme yar- ( 
dımcı olacağını düşünmek hayal olur. Mesele, ger- j 
çek mânada bir Türk - Yunan meselesidir ve iki ül- ! 
ke arasındaki tek mesele de değildir. Kıta Sahanlığı j 
ve Ege Denizinde İşbirliği, 12 adanın silahsızlandı
rılması, hava uçuş sahası. Batı Trakya'daki Türkler 
meseleleri de var. Bunlar Yunanistan ile aramızdaki 
meselelerdir. Bir tanesinde Lahey Adalet Divanına 
gitmeyi istemeleri diğerlerini halletmez. Hergün mah-
kemelik olacak komşular birgün karakolluk olurlar, 
Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk ve işbirliğin
den ziyade, macera yolunu tercih ettiğini gösteren 
belirtiler var. Hükümetin ve Genelkurmayımızın bu 
belirtileri hassasiyetle değerlendirmekte bulundukla
rından eminiz. j 

Silâh üstünlüğünün macera hevesini daima artır- j 
dığmı unutmamak lâzım. Sayın Karamanlis Hükü- | 

metinin Türkiye ile görüşmektense, Lâhey Adalet Di
vanına gitmek istemesi aynı zamanda bir siyasî zaaf 
alâmetidir. Bizimle bir masaya oturmak, konuşmak 
cesaret ve kuvvetim kendisinde bulamamaktadır. Ma-
karios'tan çekinmekte, kendi kamuoyunun bir kesi
minden korkmaktadır. Megalo İdea'ya «Elenizm» is
mi altında sahip çıkmak istemekte ve uzun vadeli 
politikasını ona göre ayralamaktadır. Dışarıdaki 
Yunan Kolonisine güvenmekte, Makarios'un Bizans 
maharetine bel bağlamakta, bazı teşvik kaynakların
dan kuvvet almaktadır. Yunanistan'ın Makarios ile 
birlikte yapmak istedikleri şey, Türkiye'nin Batı ile 
olan bağlarını zayıflatacak bir durum yaratmak ve 
sırtını Batıya dayayarak, memleketimize karşı emel
lerini gerçekleştirmeye çalışmaktır. Bu amaçla, Tür
kiye'nin bulunmadığı Batı Avrupa Birliğine girmek 
istemekte ve bu konuda Fransa'dan teşvik görmek
tedir. Yine bu amaçla, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile ortaklık ilişkilerini tam üyeliğe çevirmek iste
mektedir. Çekildiği NATO Askerî sistemine Türki
ye'nin bağlarının zayıflamasından sonra dönmeyi 
düşünmektedir. Bütün bu hedeflere süratle varmak 
için içerdeki ve dışardaki imkân ve kaynaklarını 
harekete geçirmiş bulunmaktadır. Türkiye olarak, 
Yunanistan'ın bu faaliyetlerini yakından takibetmek. 
niyetlerini teşhis etmek ve tedbirlerini almak mec
buriyetindeyiz. 

Kıbrıs meselesinde siyasî çözüm kadar, Türk ke
simi ekonomik hayatının süratle işletilmesi, canlan
dırılması hususu önemlidir. Bu konuda aldığımız 
haberler iç açıcı değildir. Türk kesiminin Türkiye ile 
ve dış dünya ile münakalâtı mevcut değildir. 8 0 - 1 0 0 
bin kişilik bir toplumun ekonomisi için süratle alın
ması gereken basit ve pratik tedbirler almak yeri
ne, bir devlet modelinden hareketle memleketimiz
deki bürokrasi bütün ağırlığı ile oraya taşınmakta
dır. 5 haftayı dahi beklemeye tahammülü olma
yan tedbirler 5 yıllık kalkınma planı çerçevesine alın
mak istenmektedir. Küçük işletmelerin harekete ge
tirilmesi yerine holdingler kurulmaktadır. Ekonomik 
hayat ve idarî düzen alanında bir otorite kargaşa
lığının bulunduğu sezilmektedir. Türk kesimini va
kit kaybetmeden ekonomik canlılık ve bağımsızlığa 
kavuşturmak şarttır. Hükümetin bu meseleye gereken 
önemi verdiğinden emin değiliz. 

Kıta Sahanlığı ve Ege Denizindeki haklarımız ko
nusunda Türk kamuoyu yeterli bilgiye sahip değil
dir. Araştırma için kiralanan Norveç gemisinin mu
kavele hükümlerine riayet etmesinin sağlanamama-
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sı üzücü olmuştur ve bu hususu beyan ederken, Sa
yın Başbakanın dün akşam yaptıkları ve bugün ba
sma akseden beyanlarını da gözönünde bulunduru
yorum ve bu beyanın gerçeği olduğu gibi Türk ka
muoyuna aksettirmekten uzak bulunduğunu ve hat
ta bazı yanlış intihalara yol açması tehlikesi bulun
duğunu da hatırlatmak isterim. 

Yunan armatörlerinin Norveç gemi şirketi üze
rinde müessir oldukları anlaşılmaktadır. Bunu Yu
nanlıların dış alandaki yeni bir başarısı olarak ger
çekçi bir şekilde kabul etmek ve netice çıkarmak 
gerekir düşüncesindeyiz. Yeni Deniz Hukuku çalış
maları ile Ege Denizinin tamamı bir problem haline 
gelmektedir. 200 millik ekonomik deniz sahası uy
gulanmaya konulduğu, 12 millik karasuları prensi
bi genelleştiği takdirde. Ege Denizinin tamamı Yu
nanistan ile Türkiye arasında bir boğaz haline gel
mekte ve yalnız iki ülke bakımından değil, milletler
arası deniz trafiği bakımından da yeni bir durum mey
dana getirmektedir. Bu itibarla meselenin geniş çer
çevede ele alınması lüzumludur. 

Amerika Yardımı : 
Kıbrıs meselesi ve Türk - Yunan ilişkilerinden he

men sonra, Amerikan yardımı meselesine gelmiş ol
mamız sebebi; Amerikan Kongresi tarafından yardı
mın kesilmesi kararının Kıbns'daki durumla irtibat-
landırılmış bulunmasıdır. Ayrıca yardımın kesilme
si Türkiye ve Yunanistan arasındaki askerî denge 
bakımından da önem arz etmektedir. 

Amerikan Kongresinin icrayı aşarak, böyle bir 
karara varmış bulunması her şeyden önce, Ameri
ka Birleşik Devletlerinin savunageîmekte olduğu hür
riyet ve demokrasi prensiplerine aykırı düşmekte, 
onları zedelemektedir. İttifak ve Türk - Amerikan 
ilişkileri eşitlik prensiplerine dayanır. NATO içinde 
bir müttefikin diğerine tazyik yollarına başvurarak 
kendi iradesini kabul ettirmesi bahis konusu değil
dir. Esasen Kuzey Atlantik İttifakı bu gibi tazyik
leri önlemek, üye ülkelerin hükümranlık ve toprak 
bütünlüğünü korumak amacıyle kurulmuştur. Bu ama
ca ters düşecek bir tutum ittifakın hür demokratik 
memleketler kamuoyu önünde itibarîni yitirir, deste
ğini kaybettirir, savunmasını güçleştirir. Amerikan 
Kongresi yine bu davranışı ile ortak savunma siste
mini zayıflatmak yoluna gitmiştir. Türkiye'nin sa
vunma kuvvet hedefleri icabı olarak aldığı yardım, 
ortak savunma planlarının ve genel kuvvet dengesi
nin gereği idi. Y'unanistan'm birleşik askerî sistem
den çekilmesi ûe, bölgede daha da zayıflayan ortak 

savunma sisteminin ayakta durabilmesi için, Türki
ye'ye daha büyük yardım ve destek vermek, yüklen
diği savunma sorumluluğunu paylaşmak gerekirken, 
Amerikan Kongresinin aksi istikametteki kararını an
lamak büsbütün güçleşmektedir. Kongrenin bu kara
rı aynı zamanda Kuzey Atlantik ittifakının tecavüz 
halinde, birbirinin yardımına koşmak taahhüdünü 
ve inandırıcılık vasfını zayıflatmaktadır. Kongre 
bu son tutumu ile Amerikan Hükümetini icabında 
Kuzey Atlantik İttifakı Anlaşmasından doğma mü
kellefiyetini yerine getirmekten alıkoyabileceği in
tibaını yaratmıştır. Ayrıca, Kongrenin kararım, 
kendileri tarafından düşünülmemiş olsa dahi, mün
hasıran bir askerî ve teknik karar olarak kabul et
mek güçtür. 

Türkiye bakımından ve dış dünya gözünde bu ka
rarın siyasî bir yönü de vardır. Bu siyasî yön, Türki
ye'nin NATO içinde bulunmasından dolayı haiz ol
duğu vazgeçiricilik gücünü etkilemektedir. Amerikan 
Kongresi bütün bu tahribatından başka hissî ve hak
sız tutumu ile Türk - Amerikan ilişkilerine, dostlu
ğuna ağır bir darbe indirmiş bulunmaktadır. Was
hington Post Gazetesinin haklı olarak ifade ettiği 
gibi, Kongrenin bu kararı, Kıbrıs meselesinin çok öte
sine geçmektedir. Amerikan Hükümetinin, milletler
arası durumunu etkilemekte, Kongre ile icra arasın
daki uyuşmazlıkların sakıncalarını ortaya koymakta
dır. Biz, Kongrenin bu hatalı tutumunu her şeye rağ
men, Amerikan milletine ve Hükümetine mal etmemek
teyiz. İki millet arasındaki karşılıklı saygı esasına da
yak dostluğu muhafaza ve devam ettireceğiz. Şayet, 
Amerikan Kongresinde bu karara öncülük eden ze
vat Kıbrıs meselesinin hallini kolaylaştıracaklarını ve
ya Türkiye'nin bir fedakârlıkta bulunacağım sanı
yorlarsa yanılıyorlar. Aksine bu davranışları Ma-
karios ve Atina'ya cesaret verecek kendilerini daha 
da uyuşmaz bir tutuma sevk edecektir. 

Türk Hükümetinin bu karar karşısında şu iki hu
susu vakit kaybetmeden ele alması gerekir: 

Birincisi; Millî Savunmamız için lüzumlu bütün 
tedbirleri almak. Türk Ordusu ihtiyaçlarını malî ve 
teknolojik imkânlar çerçevesinde içerden sağlaya
cak şartları hazırlamak ve ileri teknolojiyi gerekti
ren silâhlar alanında komşularımızın gerisinde kal
mamaya dikkat etmektir. Bu husus, Türkiye'nin bu
günkü en hayatî meselesidir. 

İkincisi; bir müttefikin NATO çerçevesinde ka
bullendiği yardım taahhüdünü yerine getirmemesin
den doğan durumu, Kuzey Atlantik İttifakı önüne 
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götürmek, bunun askerî ve Konsey seviyesinde gö
rüşülmesini sağlamaktır. Hükümetin bu her iki alan
daki girişimleri hakkında Türk Parlamentosu ve ka
muoyuna yakın bir gelecekte bilgi vermesinde fay
da görmekteyiz. 

Değişen dünya ve Türk diplomasisi 
Değerli arkadaşlarım; 
Dünya ve onunla birlikte milletlerarası ilişkiler 

ve diplomatik kurallar süratle değişmektedir. Türk 
diplomasinin bazen bu gelişmelerin gerisinde kal
dığını söylemek insafsızlık olmaz. Günümüzde dip
lomasinin en kuvvetli ve vazgeçilmez aracı kamu
oyu oluşturmasıdır. Dünya kamuoyu yalnız hür re
jimlerde değil, kapalı ülkelerde de etkili olmaya baş
lamıştır. Bizde maalesef, dış politika henüz demok-
ratize edilmediği, önemli meselelerdeki tutumumuz 
ve haklarımız Türk kamuoyuna maledilmediği gibi, 
milletlerarası alanda da kamuoyu önünde savunul
ması yok denilecek kadar zayıftır. 

Dış politikanın demokratize edilmesine bir ör
nek sunmak üzere, Dışişleri bakanlarımız değil, kamu
oyuna inmek, hatta meclisler önüne veya komisyon
lar önüne senede ancak bütçeler vesilesiyle birer de
fa gelmektedirler. Oysa 16 aylık icra döneminde Kis-
smger'in 38 defa kongre komisyonları önüne giderek 
dış meseleler hakkında izahat verdiği bir vakıadır 
ve Kissınger'in ve diğer Batı ülkeleri dışişleri ba
kanlarının her hafta basın konferansları ve halka 
inmek çabaları demokratize edilmeme mefhumunun 
bir ifadesidir. Bunun en acı misâli, Kıbrıs millî da
vamızın dışarda karşılaştığı güçlükler olmuştur. 
Amerikan Kongresinin kararı dahi, büyük ölçüde bu 
güçlükten ileri gelmektedir. Dışarda, Yunan diplo
masisi ile paralel olarak Yunan Kolonisi ve sermaye
si, büyük bir faaliyet içinde iken, Türkiye'nin bu 
işlerle görevli organları bürokrasi kutusu içinde ka
palı kalmışlardır. Dış Teşkilâtımızın mahallî basın, 
Parlamento ve kamuoyu çevreleriyle ilişkileri yok 
denilecek kadar zayıftır. Bu amaçla açılmış, sayısız 
insanların doldurduğu bürolar beklenileni verme
mekte, aksine çok defa hakkımızda yanlış ve kötü 
intihaların doğmasına yol açmaktadırlar. Diploma
tik misyonlarımız ise, bu amaca göre hazırlanma
mış, siyasî ve maddî bakımdan teçhiz edilmemiş ol
dukları için, klâsik diplomasinin çerçevesini aşama-
makta ve bugünkü şartların gerisinde kalmaktadırlar. 
Bu konu yeni acı tecrübelere tahammülü olmaya
cak kadar ciddî ve âcil tedbirleri gerektirmektedir. 

Milletlerarası denge ve ilişkilerdeki esaslar de
ğişmeye başlamıştır. Anaistikâmetlerden fedakârlık-

j ta bulunmadan, başgösteren yeni imkânların değer
lendirilmesinde, büyük bir rekabet ve yarışın başgös-
îerdiği bir sırada, biz imkânların gelip kapımızı çal
masını beklemekteyiz. Batı ülkeleri, hatta gelişmekte 
bulunan ülkeler petrol dolarlarından geniş imkânlar 
sağlamakta iken, memleketimiz kendisine çok ya-

I kın bir bölgede bulunan bu kaynaklardan yararlan
mak yolunda özel bir gayret göstermemektedir. Ku
veyt'in ta Brezilya'ya kadar gidip 40 milyon dolar-

| lik tarım projesi yatırımında bulunması, Ankara için 
ilginç derslerle dolu bir olaydır. Libya ile yapılan an
laşmalar dahi bu dost memleketin teşebbüsü ile ol
muştur. 

Irak ile imzalanan 27 Ağustos 1973 tarihli Pet
rol Boru Hattı Anlaşması ancak 7 . 1 . 1975'de tas-

1 dik edilmiştir ve ancak dünkü Resmî Gazetede ya-
yınianabiîrniştir. Anlaşma daha önce, 15 Şubat 1974 

j tarihinde Millet Meclisine sunulduğu; 18 Şubat. 1974 
I tarihinde Dışişleri Komisyonunda ele alındığı halde, 
I bilinmeyen sebeplerle Dışişleri Bakanlığınca geri alın

mış ve bu suretle 10 aylık bir zaman kaybı olmuş
tur. Bu zaman kaybının fiyat artışları ve opsiyonların 
kaybedilmesi sebebi ile 100 - 120 milyon dolarlık bir 
zarara yol açtığı belirtilmektedir. Geri alman an
laşma olduğu gibi, tekrar 10 ay sonra' Millet Mec
lisine sunulduğuna göre, geri alınmanın sebebini 
ve uğranılan zararın sorumlusunu araştırmak ica-
beder. Burada teknisyenler seviyesinde idarî bir so
rumluluk mu yoksa, siyasî bir sorumluluk mu ba
his konusudur? Bu hususun Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından açık bir şekilde ifade ve açıklığa kavuş
turulmasını beklemekteyiz. 

îran - Türkiye tabiî gaz boru hattı projesi giden 
ve gelen hükümetlerin alâkasızlığı neticesi tehlike
ye girmiş bulunmaktadır. İran ile ilişkilerimiz neden
se son birkaç sene içinde büyük ihmale uğramış ve 

j bahsi konusu proje siyasî seviyede ele alınmamıştır. 
İlgili makamlarımız, daha ziyade tabiî gaz ihraç eden 
konsorsiyumlarla görüşmeyi tercih etmişlerdir. 8 mil
yar dolar civarında olduğu ifade edilen bu projenin 
memleketimize sağlayacağı ekonomik faydalar, ener
ji kaynağına muhtaç ülkeler karşısındaki siyasî önem 
yanında, kalkınmamızın ihtiyaç gösterdiği ve 1978' 
den sonra daha da ciddî bir hal alacak enerji ihti
yacını da karşılayabilecektir. Hükümetin vakit kay
betmeden komşumuz Iran ile en yüksek seviyede bu 
meseleyi ele alması gerekir kanısındayız. Bu proje, 
Türk - îran dostluğunun bir denemesi ve gerçekleşir-

I se sembolü olacaktır. 
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Diplomasimizin gözönünde bulundurması gere
ken bir husus da, milletlerarası ilişkilerde yeni kat
sayılar edinmemiz lüzumudur. Şimdiye kadar coğ
rafî ve stratejik mevkiimiz diplomasimizin merkezini 
teşkil etmekte idi. Buna yeni elemanlar katmak gere
kiyor. Irak - Türkiye Petrol Boru Hattı bu yeni ele
manlar zincirinin ilk halkasıdır. Libya ile başlatı
lan işbirliği ikinci önemli halkayı teşkil edecektir. 
İran - İskenderun Tabiî Gaz Boru Hattı, bu alanda 
atılmış çok önemli bir adım olacaktır. Hükümetin 
bu gibi imkânları araştırması, gerçekleştirmesi ge
rekir. Olayların gelişmesini seyretmekten ziyade 
yeni hamleler yapmanın zamanıdır. 

Türk diplomasisinin-kendisini bekleyen bu ciddî 
vazifelerin üstesinden gelebilmesi Hükümetçe bazı 
tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Türk Diplo
masisi eski ve başarılı bir tradisyona sahiptir. Şa
yet bugün aynı derecede başarılı olamıyorsa, bunun 
sebeplerini araştırmak icap eder. Bakanlık piramidi 
ters dönmüştür. İyi yetişmiş genç elemanlara ümit 
ve istikbal tanınmamaktadır. 35 yaşlarında Genel 
Müdür olmuş bazı zevatın 45 yaşına gelmiş eleman
lara «Siz gençsiniz, köşenizde oturup sıranızı bekle
yin» demeleri, 20 yıl önce işgal ettikleri mevkileri 
yenilerine bırakmak istememeleri modern idare dü
şüncesine ters düşen bir tutumdur,, 

Bugün Dışişleri Bakanlığımızda büyük bir huzur
suzluk mevcuttur. Arkadaşlar terfi edememekte, hak 
kazandıkları mevkilere gelememektedirler. Bir ta
raftan, içerideki tıkanıklık devam ederken, dışarda 
9 Büyükelçiliği açık tutmak, süresi tükenmiş büyük
elçilerin yerine yenilerini göndermemek anlaşılması 
güç bir durumdur. Önceki Hükümet bunu yapmadı 
demek bir mazeret değildir. Hükümetler noksanlıkla
rı devam ettirmek değil, gidermekle görevlidirler. 
Kendileriyle Eylül 1974 tarihinde görüştüğüm müt
tefikimiz Kanada Dışişleri Bakanı bana «Biz Kıb
rıs'ta asker bulunduruyoruz; siz bizde büyükelçi bu
lundurmuyorsunuz. Ben bunu kendi kamuoyuma izah 
edemem» demişti. Aynı büyükelçilik halen de açık 
bulunmaktadır. 

Dış teşkilât deyince, sadece Dışişleri Bakanlığım 
anlamak, yanlış olur. Bugün Dışişleri Bakanlığı men
supları, dış bürokrasimiz içinde ekalliyete düşmek üze
redir. Bütün iç kuruluşlarımız dışarıya memur gön
dermek yarışı içindedirler. Bu iş, artık tamamiyle 
kontrolden - çıkmış bulunmaktadır. Son bir gezim
de Münih'te bir tarım müşavirimiz bulunduğunu 
hayretle tespit ettim. Memlekete milyonlarca-dolar 

j kaybına, dışarıdaki menfaatlerimiz ve itibarımızzın 
zarar görmesine yol açan bu akımın kotrol altına 
alınması zamanı gelmiştir. Bu bir Hükümet mesele
sidir. Gönderilen müşavirler ve ateşeler gittikleri 

I memleketin dilini biliniyorlarsa (ki % 90 halde maa
lesef bilmiyorlar) ne iş yaparlar, ne fayda sağlaya
bilirler. Bu sayısız müşavirlerin her biri kendi başına 
buyruk ve tam bir koordinasyonsuzluk içinde bulun
maktadırlar. Bunlar içinde, birbirine zıt beyanlarda 
bulunanlar çoktur. Bunlar içinde, kadrosu bir yerde 
gözüküp daha cazip başkentlerde yaşayanları çok
tur. Dış temsilimizde vahdetin tamamiyle ortadan 
kalkmış bulunması, Devletimizin görüntüsünü zede
lemektedir. Bu duruma son verilmez, dış teşkilâtı
mız ciddî bir şekilde gözden geçirilmez, mevcut şart
lara cevap verebilecek hale getirilmezse dış alanda 
mağlûbiyetlere uğramamız, büyük zararlarla karşı
laşmamız, haklarımızı koruyamamamız mukadder
dir. 

Dünyanın içinde ve memleketimizin karşı karşıya 
| bulunduğu şartlar, her zamandan daha çok-uyanık, 
î millî birlik ve beraberlik içinde bulunmamızı gerek-
; tiriyor. Kuvvetli bir dış politika, ancak kuvvetli bir 
i iç bünye üzerine oturtulabilir. İçimizde başgöstei'e-

bilecek bölünmeler ve zaıf, dışarıdakileri yanlış hesap
lara sürükleyebilir. Türkiye'nin anaistikametinde ve 

I tercihlerinde bir değişiklik yapması bahis konusu 
değildir. Ancak, Türkiye'nin aynı zamanda başgös-
teren yeni durum ve imkânları da değerlendirmesi 
gerekir. Türk dış politikası milletten göreceği destek 
nispetinde kuvvetli olur. Bu desteği sağlamak, ancak 
kamuoyunu aydınlatmakla mümkün olur. Adalet Par
tisi olarak millî dış davalarda birlik ve beraberliği-

| mizi devam ettirecek ve Hükümete daima yardımcı 
olacağız. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
İ Sayın üyeler, gündem konusunda bir hususu bil

ginize sunup, oyunuzu almak istiyorum. 

Birbiriyle olan ilişkileri, günün özellikleri nede-
j niyîe Dışişleri Bakanlığı bütçesinden sonra, Millî Sa-
i vunma Bakanlığı bütçesinin müzakere edilmesi ko-
j nusu Başkanlıktan istenmiştir. Başkanlık bu isteği uy-
i gun mütalaa etmektedir. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinden sonra Millî Savun-
j ma bütçesinin alınması ve ondan sonraki sıralama-
! nın da İçişleri ve Adalet bütçesinin müzakeresi yö-
j nünde olması hususunu... 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bir noktayı istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın İskender Cenap 
Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Millî Sa
vunma Bakanlığı haberdar edildi mi, hazır mı efen
dim?.. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın bu sunuşu için
de bu talep yer almaktadır zaten. Millî Savunma Ba
kanlığından gelen hu talep yer almaktadır Başkan
lığın sunuşu içinde. 

Oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Sıralama buna göre 
yapılacaktır. 

Sayın Ahmet Yıldız. Millî Birlik Grupıı adına. 
Buyurunuz Sayın Yıldız. 
M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) 

—• Sayın Başkan, sayın arkadaşlar. Sayın Bakan 
ve Bakanlığın seçkin temsilcileri: 

Biz, konuşmamızın ilk bölümünde, Türk dış po
litikasının yürütüleceği evrensel ve ulusal durumun 
genel niteliklerine değinerek, diplomasimizi yönlen
dirmede yetkisi olacak öğeleri değerlendirmenize su
nacağız. 

Kısaca ve genel bir deyimle diyebiliriz ki, dış po
litikamızın asıl gücünü alacağı iç siyasal ortam ve 
yürüteceği evrensel alan bir sürü güçlük ve engebe
lerle dolu, çok karmaşık bir görüntüdedir. 

Bugün, çağların belki de en karmaşık, en değiş
ken ve kestirilemeyecek olgulara gebe bir dönemini 
yaşıyoruz. 

Gerçekten, süper devletler arasında, onların da 
titizlikle sürdürmeye çalıştıkları ve bunun için de, 
türlü pazarlıklara giriştikleri «Dehşet Dengesi» so
runu, 1930'dan bu yana görülmeyen bir ekonomik 
bunalım, yaygın bir silâhlanma yarışı, büyük Ame
rikan anamal çevrelerinin de işbirliği halinde bu
lundukları pentagonun artan etkisinin nasıl kullanı
lacağı kuşkulan, petrol üreticilerinin davranışları, 
çok uluslu firmaların, 1929 bunalımında olduğu gi
bi. savaş kışkırtıcılığı yaparak otoriter rejim öz
lemlerini besledikleri kuşkuları, tüm ileri sanayi ül
kelerinde «Bıçak Kemiğe Dayanmış» denecek ker
tede, yüksek gerilimli bir havanın esmesi ve bütün 
bunlara karşı, sosyalist ülkelerin çok hesaplı bir tu
tumla, gelişmeleri izler görünmeleri, evrensel alan
daki görüntünün başlıca öğeleridir. 

Bu genel görüntünün ayrıntılarına girildikçe, du
yulan kaygılar daha da artmaktadır. 
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I Bu bunalımlı durumun Devlet yöneticilerine yan
sıması sonucu, geçen yıl, en üst katlardaki yöneti-
çilerin çoğunun yerlerini yenilere bırakmaları da, 
en küçük bir iyimserlik havası estirememiştir. 

Nitekim, üstün diplomatik yetenekleri ile dik
katleri üzerine çeken Kissinger «Yeni bir uluslarara
sı yapı olmadıkça, Batı Avrupa, Japonya ve ABD, 
birbirleri, ile daha çok dayanışmadıkça, bizim Batı 
uygarlığı dağılacaktır» türünden, kaygılı beyanlarda 
bulunuyor. 

Kissinger, bu kaygısını şöyle bir tablo ile de so
mutlaştırıyor : 

«ABD ile Batı Avrupa arasındaki bölgesel ya
rışmaların, önce her bölgenin kendi çıkarlarım ön-
plana almasına, bunun da karşılıklı kuvvet gösteri
lerine yol açacağı, bu suretle, iç bunalımların arta
cağı bunların sonucu olarak da. çeşitli bölgelerde, 
faşist ya da komünist rejimlerin kurulacağı, bu re
jimler arasında oluşacak uluslararası bunalımların. 
askerî çatışmalar evresine ulaşacağı ve 1920 - 1930 
bunalımlarının yenileneceği tekrarlanacağı», olasılı
ğı belirtilmektedir. 

Öbür süperin baş yetkilisi ve dünya devrimi düş
lerini, sertlik yanlısı Mihail Suslov'la, Boris Ponoma-
rev"e bırakan yumuşama yanlısı Brejnev'de «artan 
enflasyonu, en azışık aşamaya ulaşan ekonomik bu
nalımı, düşen üretimi, çoğalan işsizliği, çağımız 
kapitalizminin ölüm belirtileri» olarak tanımlarken, 
Ortodoks Komünistler de «kapitalizmin, ekonomik 
güçlüklerinin yaşama düzeyini düşüreceği, proleter-
yanın tepkilerini yoğunlaştıracağı, bu tepkilere kar
şı faşizmin kuvvetlerine dayanma yoluna sapacağı 
ve bunların yaratacağı gerginliklerin de, uluslararası 
savaşlara yol açacağını» söylüyorlar. 

Görülüyor ki, en Ortodoks Komünistlerle baş 
kapitalist ülkenin en etkin devlet adamı ortak yar-

j gılara varıyor. Bunları ortak yargılara götüren bir 
durum karşısındayız. 

Bu durumun sakıncalarını azaltıcı başlıca etken 
olan «silâhların azaltılması» görüşmelerinde de, 
umut verecek bir gelişme sağlanamıyor. 

] Geleceğe ilişkin yargılarda birleşen Beyaz Saray 
1 ve Kremlin yetkilileri arasındaki yumuşamada da, 
i Sovyetlerin, Rus - ABD Ticaret Anlaşmasını kaidîr-

malarıyle, yeni bir bunalım öğesi daha oluşturulmuş
tur. 

Kimi Amerikan Kongre üyelerinin kısa görüşlülü-
i ğü, oy hesaplarına fazla kapılmaları, dünya genel du-
j rumuna ilişkin yanlış değerlendirmeleri ve öbür ulııs-
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ların onur duygularına saygının gerekliliğini kavraya-
mamaktan başka, kendi devletlerinin de yüksek çı
karlarını ve politik stratejisinin gereklerini algılaya-
mamalarmm yol açtığı bu Sovyet kararı, bu tür Kong
re üyelerinin önemli gelişmelere yol açabileceklerine 
ilişkin somut bir örnektir. 

Türkiye askerî yardımını, onur kırıcı bir pazar
lığa konu yaparak, yönetimlerini de güç duruma 
sokmanın arkasından, Rusya'ya yapılacak ve aslan
da da Amerika'ya büyük bir pazar olanağı sağlaya
cak yatırımları da, Musevilerin serbest bırakılması 
koşuluna bağlamak; yani Sovyetlerin içişlerine ka
rışmak isteyince, bu sert karşılığı aldılar. 

Bu Amerikan politikacılarının devletlere «Şöyle 
yapacaksın ya da şu koşulu yerine getireceksin» tü
ründen onur kırıcı, komisyoncu davranışında bulun
malarının, içerdeki oy hesaplarım çok aşan sonuç
lara yol açabileceğini, bütün çabalarına karşın, Be
yaz Saray bile anlatamıyor. 

Yerli Rumların oyları için Türkiye'nin, Musevi
lerin oyu için de Sovyetlerin onurunu hiçe sayacak 
kadar hesapsız davranan politikacıların etkisindeki 
ABD ve sertlik yanlısı Sovyet yöneticileri şimdiden 
kestirilemeyecek gelişmeleri oluşturabilirler. 

Sertlik yanlısı Sovyetlerle oy hastalan Amerikan 
politikacılarının, insanlığın geleceğini dinamitlemele
ri olasılığı başlı başına bir kaygıdır. Bu kaygıya ne
den olan kuşkuların, bir patlamaya dönüşme olası
lığı en büyük olan bir bölgede bulunan ve karmaşık 
evrensel alanın çatışmaya en gebe olan alanının orta
sında duran bir gemi görüntüsündeki Türkiye'nin; 
çok etkin, cesur, ileriyi gören, kişiliği olan bir dış 
politika izlemesinde, bugünkü iç durumumuz da ye
terli bir iyimserlik yaratmaktan uzaktır. 

Gerçekten, yerdiğimiz Amerikan politikacılarım 
dahi aratacak kimi politikacılarımızın davranışları, 
evrensel alandaki karmaşıklığın bize yansıyan etki
lerinden duyulan kaygılan büyültmektedir. 

Ulusal birliğe ve bütünlüğe en çok gerekseme 
duyduğumuz bir dönemde, süreğen siyasal bunalım 
içinde iken, düşmanca kamplaşma girişimleri, fırsat 

kollayanların saldırganlıkları, demokrasiden umut 
kesen ya da aslında ona karşı olanların kışkırtmala
rı ile, kardeş kanlarının acımasız akıtılması, eskisin
den duyulan utancı kurucu ve yöneticileri bile itiraf 
ede dururken, yeni cepheleşme çabalan, sokak sal
dırganlıklarının siyasal örgütler, düzeyine çıkarılma
sına karşılık, ivedi çözüm bekleyen iç ve dirimsel 
hayatî önemdeki dış soranlarımızı bir yana iterek, 
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kimi küçük hesaplara olağanüstü öncelik verilmesi
ne ve hatta Hükümetin bile bu tür tutkulara alet 
edilmesine çalışılmasını, Türk Ulusu için büyük bir 
mutsuzluk saymaktayız. 

Tüm ilgililerin ayması ile, ulusal yararın, ülke 
yazgısının ve uluslararası saygınlığımızın üzerine 
çöktürülmek istenen bu karabasan üretimini politi
ka sayan ve sanki yurt yararına bir şeyler yapıyor
muş kuruntusu içinde, birçok iyi niyetli, saf heye
canlı kimseleri de, amaçlarına alet etmelerine kar
şı, yeter bir tepki gösterilmediğine üzüntüyle değin
mek isteriz. 

Tüllü tehlikeli oluşumlara gebe görünen bu gün
kü dünyada, ülkemizi içe dönük bir savaşmaya itip, 
dıştan gelecek tehlikelere karşı, Devletimizi hazır
lıksız durumda tutmakta inat edenlerin de, ayması
nı düşmekle yetineceğiz. 

Sayın Arkadaşlar, 
Belirttiğimiz evrensel durumda her dış politika 

konusunda, süperlerin tutumu, baş etmen olarak 
düşünülmelidir. 

«Dehşet Dengesi» tüm devletlerin eylem serbes
tisini kısıtlamakla birlikte, büyüklerle bir başka 
devletiu savaşması olasılığını yok etmekte, öbür dev
letler arasındaki savaşlara da ancak sınırlı bir ola
nak vermekte ve fakat, denge hesaplarını iyi yapa
bilen diplomasilere de birçok olanak ve seçenek sağ
lamaktadır. 

Fakat her şeyden önce, dış politik durum tar
tışmalarında, en başta düşünülmesi gerektiğinden, 
süper güçlerin birbirleriyle ilişkileri yakından izlen
melidir. 

Bu arada, bunların karşılıklı davranışlarını sim
geleyen bir değerlendirmeyi sizin de değerlendirme
nize sunmak istiyoruz; 

İsveç Başbakanı Oîaf Paime, ünlü bilgin Oppen-
heimler'den aktararak, «Büyük güçler, bir kavanoza 
hapsedilmiş iki akrep gibi, birbirlerini ancak öz ya
şanılan pahasına yok edebilirler;» diyor. O halde, 
durum bu kerteye gelmedikçe - ki getirmemek için 
ellerinden geleni yapıyorlar - doğrudan bir çatışma
dan kaçınacaklar. Bir çatışmayı zorunlu kılan haller
de de, destekledikleri ülkeleri çatıştırıp sırtlarından 
pazarlık yöntemine başvuracaklar. 

Devlet yönetiminde ve uluslararası ilişkilerde baş 
etken olduklarından, dış politikamıza olacak etkile
rini saptamaya yardım amacı ile, evrensel ve ulusal 
ekonomik durumlara da kısaca genel çizgileriyle de
ğinmek istiyoruz. 

332 ~ 
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«The Economıst ve Business Week» gibi, bu ko- 5 
nularda en yetenekli olan yayınlar başta olmak üze- I 
re, bu konuda, basın ve yetkili devlet adamları, j 
çok karamsar tablolar çiziyor ve büyük kaygılar açık- I 
lıyoriar. I 

Gerçekten, başlıca gelinmiş, kapitalist ülkelerde, I 
büyük ödeme dengesizlikleri, bütçe açıkları, kalkın- I 
ma hızlarının düşmesi, hatta bir kısım ülke- I 
lerde sıfıra yaklaşması, yüksek fiyat konjonk- I 
türü, artan issizlik, ekonomik durgunluk ve i 
kapitalizmin ünlü «Fazla Üretim.» reçetesi- i 
nin de, artık buna çare olamayış'., son yıllarda I 
yaratılmakta olan, «Ulusal Ekonomilerden Bağımsız I 
Evrensel Ekonomilerin» pazarlarının da, bu olumsuz I 
etmenlerden bir tüm halinde, etkilenmeleri sonucu, I 
ekonomik bunalımın tüme yaygın, çok karmaşık hal I 
alması ve bu durum an yol açacağı iç ve dış tepki- 1 
ler, doymak bilmez çok uluslu dev firmaların bili- I 
nen tutkuları ile de kızıştırarak, oluşturacaklar! du- j 
rumlar karşısında, d ş politikaları beceri ile yürüt- I 
mek, olağanüstü bir dikkat, yetenek ve güçlü iç des- I 
tek istemektedir. Aslında, çağın güçlüklerinin köke- I 
ninde yatan baş etmen ekonomidir. j 

Sayın arkadaşlar, j 
İşte çizmeye çalıştığımız evrensel tablo ve onu et- I 

kiieyen etmenlerin ışığında, aşağıdaki konulara kısa- 1 
ca değinmek istiyoruz; J 

1. Uiuslararsı bağlantılarımız, I 
2. Büyük devletlerle ilişkilerimiz, I 
3. Ortadoğu Ü!keleri ile ilişkilerimiz, 
4. AET, 
5. Türk - Yunan İlişkileri ve Kıbrıs sorunu. I 
1. Uluslarar Bağlantılarımız : I 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye, sözüne güvenilir, I 
çağm gereklerini iyi anlam:ş ve bunlara göre ulusal I 
çıkarlarına baş önceliği veren bir ülke olarak, tüm 
dış bağlantılarında, olanak ölçüsünde, bağımsız bir | 
dış politika gütmelidir. 

Ülkelere yönelik tutumumuzda ölçüt (kıstas), on
ların rejimleri değil, bize karşı davranışları alınma
lıdır. 

Eu bakımdan, Fransa'nın ayrıldığı, Portekiz'in 
tutumu belli olan NATO'nun yeni durumu da, Ulu
sal güvenliğimiz, eylem serbestimiz ve üzerimize çe
keceği tehlikelere güre değerlendirilmelidir. 

Bu değerlendirmede, Kissingerin planı ve Ameri
ka'nın bu örgütü, özellikle bizim gölgede etkisiz
leştirmekten kaçınmayan tutumu özel bir dikkati ge-
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î reklirir. «.Artık NATO bizim için ne anlam taşıyor?» 
I Sorusu yaygınlık kazanmıştır. 
j 2. Büyüklerle İlişkilerimiz : 
I İlişkilerinde rejimlerini arka plana iten, kurulan 
I «Dehşet Dengesbni bozmamakta kararlı görülen, 
I doğaldan doğruya savaştan kaçman, öbür devletle-
j rin sırtından yararlarını sağlayan ve onları amaçları-
I na göre kullanmak isteyen ve dış ilişkilerde de, ağ<r-
I lığı ekonomiye kaydıran büyük devletlerle ilişkileri-
I mirde, bu tutumlarından en iyi biçimde yararlanmayı 
I amaçlamalıyız. 
I Onlarla ya da onlar arasındaki savaşlara göre, 
I kendimizi hazırlamayı öngören eskinin gerçek dışı 
I savunma ve dış politikalarından tümüyle arınmış bir 
I tutuma yönelmiş olmalıyız. 
I Devlet dışındaki savaşma zorunluluklarımıza göre 
I hazırlanmayı esas alan, ulusal kalkınma ve dış ilişki-
I lerimizde, büyüklerden göreceğimiz ilgiye karşılık 
I olabilecek bir tutumdur, akılcı ve gerçekçi olanı. 
I Bu tür bir politikanın açık açık konuşulduğu bir 
I çağdayız. Artık eski alışılmış klasik gizlilikler, biçim-
I sel davranışlar yerine, açık tartışmalara dayanan, ulu-
1 sal kamuoyuna maledilen, dünya kamuoyu, önünde 

savunulabilen gerçeklere dayanan bir diplomasidir, 
I geçerli olan bugün. 

Bu arada, Türk - Amerikan ilişkileri üzerinde 
önemli etkisi olabilecek birkaç noktaya değinmek isti-

j yoruz; ' 
I 1, — A. B. D. dış politikasının bir numaralı yö-
I neticisi Kissinger'in görüşleri ve tutumu : 
1 «Yeni Bir Dünya» adlı kitabında Kissinger, «Dev-
I rimcilerin kesin güvenliği tüm toplumun kesin güven-
I sizliği olduğunu; barışın korunması amacı, hiçbir za-
I man, ulusların sistemlerinden bağımsız olamadığı; 
I coğrafya ve ekonomik potansiyelin devlet adamı için 
j süreli olarak yürütmenin, uygulamanın sınırlarını be

lirlediğini...» yazıyor. Yani, «Devrimcilerin güvenli
ğine karşıyız, dünya barışını kapitalizmden ayrı düşü
nemeyiz. Ekonomik çıkarlarımız esastır» diyor. 

I 2. — Kongre ile yönetimin çatışmasının yol aça
cağı gelişmeler, birçok yeni sorunlar yaratabilir. 

3. — Haşhaş konusunda içişlerimize karışmak, ulu
sa! egemenliğimize saygısızlık ve korkutmalara değ-

j giii ölçüyü kaçıran politikacıların etkileri önemli ola
bilir. 

i Bu gibilere, Türkiye'nin bir Amerikan vilâyeti ol
madığı, onu cezalandırmaya kalkışmanın akılcı bir tu
tum sayılamayacağı ve bu gerçekleri kavrayamayan
ların Türkiye'den çok Amerika'ya zarar verdiklerini 
anlatmak gsrekir. 
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4. — A. B. D.'nin, bunalımın etkisi ile bile oîsa, 
imzaladığı belgeleri ve evrensel hukuk kurallarını çiğ
nemesine ilişkin örnekler, haklı kaygılar yaratmakta
dır. Bunları çiğneyerek sonu nereye varır? 

Gerçekten, hiçbir ilgisi ve bağlantısı olmadığı, an
laşma hükümlerine de hiç uymayan biçimde, ortak 
savunmamız için verilen ve aslında Türkiye'den çok 
Amerika'ya yarar sağlayageimiş olan askerî yardımın, 
Yunanistan'ın hatırı için kesilmesi, petrol üreticisi ül
kelere yapılan silâhlı korkutmalar, hangi mantık ve 
hangi hukuk kuralına göre savunulabilir? 

Artık kesinlikle anlaşılmıştır ki, Amerika Birleşik 
Devletleri her türlü yardımı politik amaçların aracı 
olarak kullanmakta, yörüngesinde politika izlemeyen 
ülkeleri cezalandırmaya çalışmakta, başka ulusların 
onuruna saygı yerine, onları korkutma yolunu seçmek
te, Türkiye'ye karşı sempatisi de göstermelik olmak
tan öteye gidemezken, Yunanlıları şımartacak ölçüde 
desteklemekte ve onlarla herhangi bir uyuşmazlık 
halinde ağırlığım Yunan kefesine koymaktadır. 

Amerikan Kongresi, anlaşmalardan doğan hak ve 
görevlerimizi yerine getirmemize karşılık, hiçbir ku
ral dinlemeyen, hatta imza ettiği belgeleri bile perva
sızca çiğneyen Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların hatı
rı için,' bize karşı giriştiği onur kırıcı baskılara da 
gereken karşılık verilmelidir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin hiçbir andlaşma-
ya dayanmadığı gibi, 1969 Temmuz Anlaşmasına da 
tümden aykırı olarak, Anlaşmada değişiklik için 6 
ay ve onları uygulmak için de 2 yıl olarak konan sü
releri, tek yanlı olarak hükümsüz sayıp, ortak savun
ma için verilen askerî silâh ve donatımın verilmesini 
durdurmuş ve bunu da iki yıl filân değil, derhal yü
rürlüğe koymuştur. Bu ölçüde evrensel hukuk kural
larım çiğnemeyi biz Amerika'ya pek yakıştıramıyoruz. 
Nasıl olur da koca bir Kongre ölçüyü kaçırabilir? 

A. B. D.'nin bir bahane bulamaması ya da bizim
kine karşılık olacak bir iyiniyet göstermesi umudu 
ile, asker çekme ve barışa ulaşmak için türlü ödünler 
verdiğimiz halde, hiçbiri geçmedi, «NATO'dan çıka
rım» korkutması ve Amerikalı protestoları karşılığı 
Yunanistan'ın arzusunu yerine getirmiştir. 

Yunanistan'ı bize karşı kuvvetli tutmak için 1913 
yılının VVilson'unun politikasını 50 yıl sonra uygula
yan Johnson'dan sonra bugün yeni bir politika karşı
sındayız.-

Amerika'nın Yunanistan'dan yana açık bir tutum 
takınması çok ilginçtir. 

Gerçekten, akla uygun hiçbir gerekçeye dayanma
dan, hatta anlaşmaları da açıkça çiğneyerek ve NATO' 
nün güneydoğu kanadının çökmesini bile göze alarak, 
bize yaptığı askerî yardımı keserken, Yunanlılara yar
dımı sürdürmekte, onların adaları askerleştirmesine 
hiçbir tepki göstermemekte, Kıbrıs'tan biz asker çe
kerken onların kuvvet göndermesine göz yummakta, 
bu ölçüde ileri giden Amerika'nın gerçek amacı ne
dir? Yoksa, Yunanistan'ı bize karşı kuvvetli hale ge
tirip yeni bir maceraya mı hazırlamaktadır? 

Amerika'nın Yunanistan'a bolca yaptığı askeri 
yardım Fransa'nın da milyarlar değerindeki yardımı 
ile birlikte düşünülürse, durumun ciddiliği daha da be
lirginleşir. 

Bu durumda, Türkiye eli kolu bağlı olarak bek-
leyemeyeceğinden, başka yollar aramaya ve ulusal 
onurunu, ve soydaşlarını düşmanca saldırılara açık 
halde bırakmamaya çalışmak zorundadır. 

Oluşan yepyeni durum karşısında, oyalanaduran 
Kıbrıs görüşmelerinin kesilmesi, Amerika'nın bize gü
ven. verecek hiçbir yönünü bırakmadığı ikili anlaşma
ların yeniden ele alınması, artık hiçbir gereği kalma
yan Jussmat'ın derhal Türkiye'den ayrılması, A. B. 
D. üstlerinin ve Tuslog'un neye yaradıklarının belir
lenmesi ve NATO ile ilişkilerimizin ele alınması ge
ciktirilemez bir ivedilik kazanmıştır. 

Geçici Hükümetin beğendiğimiz ve hatta öğdüğü-
müz kimi cesaretli davranışlarına bu konularda da ta
nık olmayı gönülden arzu ederiz. Durum, kimi ko
şullanmışların sandığı ölçüde kritik ve çaresi bulun
maz değildir. Bizi uyarması bakımından da hatta çok 
hayırlı sonuçlar yaratabilecek niteliktedir. 

Kusurunun çoğu kendi eski tutumumuzda olan 
Amerikan alışkanlıklarından yeni Türk - Amerikan 
ilişkileri antılmalıdır. 

Artık, Yalova Otelinde savaşa girme kararı, bir 
tümgeneralin Türk Genelkurmayını savaşa zorlaması, 
Türkiye'nin ileri karakolluk görevine gönüllü olması, 
İncirli üssüne kuvvet indirdikten sonra ancak Türki
ye'ye haber verilmesi döneminin, bir kez daha geri 
gelmemek üzere, kapandığı anlaşılmalıdır. 

Bu arada, kimi çevrelerin, özellikle iç politik amaç
lar ve karşı görüşleri yaftalamak için kullanılan tak
tiklere yer verilmeden, salt Amerika'nın hatırı için 
Sovyetleri suçlama istekleri yerine, onların da bize 
karşı tutumlarına karşılık olabilecek bir politikanın 

S izlenmesi ve bugünkü Sovyet yöneticileri ile ilişkileri-
j mizi geliştirme politikasına da akılcı bir yöntemle ve 
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evrensel denge onların da duyduğu zorunluluklar he
sap edilerek değerlendirilmelidir. 

3. — Ortadoğu : 
Türk dış politikasmm Ortadoğuya büyük ağırlık 

vermesine ilişkin yıllardan savunageldiğimiz görüşle
rin haklılığını doğrulayan kanıtlan ve yaygın bir be
nimseyiş gördüğüne değin belirtileri, özel bir hoşnut
lukla karşılamaktayız. , 

CENTO'nun pek etkin olmamasına karşılık, RCD' 
nin yararlı sonuçlar vermek/e başlaması ve ilgili ülke
lerce de içtenlikle benimsenip desteklenmesi umut ve
ricidir. 

Bize içtenlikle bağlı olan Pakistan ile aramızdaki 
boşluğu da bir bütünleşmiş dostluk alam haline geti
ren kardeş İran'la ilişkilerimizde, eleştirilere konu 
olan boru hatları, Akdeniz ve Karadeniz'e açılan ula
şım yollarının. Türkiye'den geçmesi gibi sorunların, 
esinimini haklarımızdan alarak, iyiniyet ve karşılıklı 
anlayışla, her iki ülkenin de yararına, çözümlere bağ
lanması içten dileğimizdir. 

Bu araçla, kardeş Pakistan'ın bölünmesi ile doğan 
ikinci kardeş Bangladeş'e karşı da özel ilgi gösteril
mesini hoşnutlukla karşılarız. 

Sanlı bir geçmişin zengin kültürel ve fizikrel ka
lıtımlarının, hatta kan karışımı bağlarının bizi içice 
kaynaşmış hale getirmeye yeterli olan olanaklardan 
yararlanarak, Arap ülkeleri ile oluşturulacak gerçek 
bir kardeşlik ortamında, ilişkilerimizi sürdürebilece
ğimize değin kanıtlar giderek daha da belirginleşmek
tedir. Bu ülkelerde, emperyalistlerin kışkırtmaları ve 
iktidar yarışmaları yüzünden, bize karşı dost olmayan 
tutumlarda olanların sahnelerden çekilip yerlerini ger
çekleri gören ve bizimle olan ortak geçmişin günah
larının da, sevaplarının da ortak olduğunu kavrayan 
yeni kuşaklara bırakmaktadırlar. Sultan bizimken, 
sadrazam Araptı. Bunun günahını yalnız bize yükle
yemezler. Onun için geçmişimiz ortaktır. 

Bizde de, Arapların yalnız kötü davranışlarını Arap 
sayan ve Devletimize saygıdeğer hizmetlerde bulunan
larla hiçbir zaman Türk düşmanlığına gönlünde yer 
vermeyen büyük çoğunluğu görmernezlikten gelerek, 
kullanılan ve dostça olmayan sözleri işitmek isteme
yen bir kamuoyu oluşmuştur artık. Türkiye'de; yani 
her iki yanda da dostluk isteyen bir çoğunluk vardır. 

Araplara ilişkin umutlarımıza güç veren en say
gıdeğer örneği gösteren kardeş Libya'nın devrimci, 
açık yürekli, genç Başbakanı Sayın Callud'un sözle
ri, bizim için bir kardeşin yüreğinden diline yansıyan 
içtenliğinin ve sıcak sevgisinin deyimlenmeieridirler. 
Libya'da 20 yıl önce gözlemlediğim kardeşlik duygu

larının; bugünkü en üst kademe yöneticilerinin beyan
larına yansımış bulunmasından duyduğum engin kı
vanç içinde, bu kardeş yöneticileri yurdumuzda se
lâmlamaktan gerçekten hoşnut kalmaktayız. 

Libya'ya benzer bir davranışla dostluk ilişkileri
mizi ve işbirliğimizi geliştirme yolundaki kardeş Irak' 
la da özdeş bir dayanışma sağlayabilmenin belirtileri
ni kıvançla gözlemlemekteyiz. 

İsrail konusundaki tutumlarım içtenlikle benimse
diğimiz Cezayir ve öbür Arap ülkeleri ile de benzer 
ilişkiler kurulması içten dileğimizdir. 

Genel siyasal ve ekonomik konjonktür içinde et
kisi çok artan ve bizimle bu alanlarda işbirliğinin he
pimize çok yararlı olduğu açık olan Ortadoğu'da oy
nayabileceğimiz rol, hiçbir dönemde bugünkü kadar 
önemli ve umut verici olmamıştır. 

Bu bölgedeki kardeş ülkelerle ilişki kuracak bütün 
devletlerin bizim bu konularda bulunabileceğimiz kat
kıları yeterince değerlendirmeleri ve onlara bu inancı 
vermemizi, yalnız bölge için değil, dünyanın genel 
geleceği için de çok önemli saymaktayız. 

Bu arada Mısır'ın «sürpriz» diye nitelenen son ka
ran ile bölgeye ilişkin tutumunu Amerika'ya uyumlu 
halde iken, birden bire çıkarıp, Sovyetlerle uyumlu 
hale sokması, bizce önemle düşünülmesi gereken an
lamlı bir davranıştır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Ortak Pazar : 
AET'ye Avrupalı sayılmak ya da kalkınmış sa

nayici ülkelerin ekonomik sistemlerini kabul etmek 
zorunda kalmak için girmedik. Biz AET ile ilişkileri
mizin ekonomik kalkınmamıza çağdaş çözümler getir
mek ve ortaklık yolu ile politika empoze edilmesine 
olanak vermeyecek biçimde sürdürülmesini öneregel-
dik. Bu önerimizin amaçlarının daha da belirginleşti
ği bir dönemde duygular ve özel çıkarlar yerine, ulu
sal yararların esas alınması dileğimizdir. 

Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs : 
Türk - Yunan ilişkileri, Kıbrıs, 12 Adanın askerî 

statüsü, Ege Denizi sorunları, azınlıklar, Megalo -
İdea ilkelliği ve başı Türk uyruğu olduğu ve bağrımız
da yaşattığımız halde, Yunan çıkarlarının bir aleti ola
rak işleyip duran Patrikhaneyi de içermek üzere, bir 
bütün halinde ele alınıp, Türk dış politikasının da bü
tünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Parça parça bu ko
nularla bir sonuca ulaşılmaz. 

Bu görüşümüzün, en karşıt siyasal çevrelerin söz
cülerince bile paylaşılır görülmesini, diplomasimizin 
umut verici bir gelişimi olarak karşılamaktayız. 

— 305 — 
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Konuyu aşağıdaki yeni etkenlerinde karışımı halin- I 
de ele almaktayız : 

1. — Cuntadan sonra gelen Karamanlis'in başa
rılı olabilmesi için, bizden ödünler isteyen dostları- I 
mızın tutumu. «Aman başarı sağlayın da bir daha 
cunta gelmesin.» Nereden gelecek cunta? Liderleri 
sokakta dövülüyor. Böyle memlekete ödün vermeye 
gerek var mı? O rezil cunta bu hale sokmadı mı onu? 
O halde Karamanlis'e aslında ödün vermek gerekli I 
değildir. Öyle bir korku yoktur ortada. 

Yeni Yunan yönetiminin ve Makarios'unun Üçün
cü Dünya Devletlerinde prestijlerinin artmakta olma
sı ve bizdeki bunalımdan da yararlanarak, yoğunlaş
tırdıkları propagandalar. 

3. — Makarios'un yakında perdenin arkasındaki 
oyunlarını açığa vuracağı ve herhangi bir devletten 
yardım isteyeceğine ilişkin sözleriyle tüm hilelere j 
başvurmak üzere ortamın elverişliliğinden yararlanma I 
planları, bekliyor. J 

4. — Rumların Amerikan politikasındaki etkile
rinin çok artmış bulunması. 

5. — Hükümetler değişse de, Yunanlılarla dostlu- j 
ğumuzu olanaksız kılan tutum değişmiyor. Nitekim en 
olgun devlet adamı sayılan Karamanlis bile fırsat kol
lama politikasını izlediğini çekinmeden söylüyor. Kı
sacası, Yunanlılar hep bir ağızdan, «Türklere dost ola
mayız. » diyor'ar. I 

Ben bir kaç yıl önce «Türk - Yunan dostluğu ok
sijen çadırında bile yaşatılamaz.» demiştim. Şimdi, 
bunların hepsi benim bu sözümü doğruluyor. 

Bu duruma karşılık Türk - Yunan dostluğu düş
lerine kapılmadan gerçekçi bir politikanın gereği say
dığımız önerilerimizi özet olarak sunacağız : 

1. — Yunanlılarla her zaman her yerde açık ve 
karşılıklı görüşme yöntemi uygulanmalıdır. Kuvvetli 
olan bu yöntemi seçer. Biz de kuvvetliyiz. Neden kuv- ı 
vetliyiz? Yunanlılara o kadar çok ödün verdik ki, ye- » 
nişini istemek için insanın utanmaması gerekir. 

2. — Enosis ve Megaîo - tdea konularında her fır- ! 
satta, her konuşmada açıklamalar istemeliyiz. Bu tut
kularından vazgeçtiklerini resmen söyleyemeyecekle
rinden barışı kimin olanaksız kıldığını dünya l ' -muo- t 
yıı da kolayca anlar. j 

Eğer birisi, «İstanbul'u, Batı Anadolu'yu istiyo
rum» diye hâlâ ısrar ediyorsa, «Sen deli misin?»: de
mek gerekir, ona. 

O zaman görülür ki, barışı bozan biz değiliz, Me
gaîo - îdeâ hastalığıyle Enosis'ten bir türlü vazgeç
memek şureîiyla bakışı bozan onlardır. I 

j 3. — Büyük devletlerin sürekli kayırmalarıyle kör
fezlerimizin içindeki adaları bile almanın şımarıklığı 
ile bir küçük adaya Anadolu kıtasından daha büyük 

i sahanlık istemslerindeki gülünçlüğü belirtmeliyiz. 
4. — Barış Harekâtına karşı yöneltilen eleştirilere 

de, gerçeklere dayanan bir mantıkla yanıt vermeliyiz. 

I Bu konuda içimizde de eleştiriciler var. Onlara 
I sormalıyız. Harekâta girişmeyecektik de, kana susa

mış. en ilkel bir faşist olan Sampson'un soydaşlarımı
zı boğazlamasına seyirci mi kalacaktık? O canavarlığı 
başka nasıl önleyebilirdik? 

Makarios'un ve Yunanlılann tezlerini savunmanın 
ne sağcılıkla ne solculukla ilgisi olamaz. Ancak, ka
fasızlıkla ilgisi olan bir şey olabilir. 

Biz Türklüğün ve insanlığın gereğini yaptık. 
Büyük devletlerin de bu konuda bizi eleştirecek 

j yüzleri olamaz. Hiç bir hakları olmadığı halde ve bir 
I anlaşmaya da dayanmadan Mısır'a karşı Kanal Hare

kâtına girişenler, Vietnam'ın, Macaristan'ın, Çekoslo
vakya'nın içişlerine silâhla karışanlar, çağlar boyu bi-

i zim olan yanı başımızdaki bir adada yaşayan soydaş
larımızı boğazlayanlara karşı uluslararası anlaşmadan 
doğan görevimizi yapmayı nasıl yerebilirler? Onlar o 
işleri ne hakla yaptılar, biz bunu hangi muhkem hak-

[ la yaptık? Bunu onların vicdanlarından sorabiliriz. 
Biz Ada'da, bire karşı beş kişinin kalkıştığı ca-

{ navarca soykırımına uğrayanlar, boğazîananlar Rum 
da olsa seyirci kalamazdık. Bu, Türklüğün ve Atatürk 
Cumhuriyetinin yüce geleneklerinin bir gereğidir. Ta
rih boyunca canavarlığa alkış tuttuğumuz, ya da se
yirci kaldığımız görülmemiştir. Hatta bizden olmayan 

ı en uzak ülkelerin yardımına koşmuşuz. 

Kıbrıs konusuna gelince : 
Sayın arkadaşlar; 

ı Her şeyden önce hakka dayanan kuvvet ve kuv-
i vete dayanan diplomasi ilkesine en güzel örneği vere

rek, uluslararası saygınlığımızı artıran, ulusal gurur 
ı ve onurumuzu yücelten övgüye değer, doğru ve cesur 

politikayı izleyen ve onu askerî başarılarla taçlandıran-
ları yürekten kutlarız. 

i Bu arada ; tüm siyasal örgütlerimizi ve ulusal ku-
j ruîuşlanrmzı, gösterdikleri birlik ve dayanışmadan 

ötürü de övgüyle selamlamayı haz veren bir ödev sa
yarız. 

Bu dayanışmanın sağladığı sonuçla yalmz düşman
larımızın işine yarayacak bunalımın uzayıp gitmesi, 
cephelere bölünerek birbirimizle savaşmamız, hatta 

j silâhlı saldırganlıkların kışkırtılmasının yol açacağı 
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tehlikeleri yüksek değerlendirmenize sunarken, tüm 
ilgilileri ve yurtseverleri bu bölücü ve kışkırtıcı yıkı
cıları uyarmaya çağırıyoruz. Belki bu yolla onlar da 
uyanabilirler. 

Sayın arkadaşlar; 
İlk kez oluyor ki, tutarlı, belli ve dünya kamu

oyu önünde de kolayca savunulabilir bîr tezde kararlı 
görünüyoruz. Artık Makarios'a beğendirmek için 
tez değiştirme ve ondan iyi niyet beklemek gibi, akıl
la bağdaşır yönü olmayan eğilimlerden arınmış, ka
zanılmış hiç bir haktan vazgeçmeyen ve dünya ka
muoyuna haklılığımızı anlatmak için de her olanak
tan yararlanan bir politika izlemeliyiz. 

Kıbrıs bunalımının baş günahkârı ve uzlaşmanın 
biricik engeli olan Makarios'un adaya dönmesine göz 
yummanın hatasını, ona herhangi bir meşru sıfat ta
nımakla daha da büyütmemeliyiz. 

Biricik çözüm yolu olan federasyonun işlerliğini 
artıracak ve azılı Türk düşmanlarının başa geçmelerini 
önleyecek ve toplumlararası barışı da en üst kattan 
alt katlara değin indirecek bir çözüm önerimiz de var
dır. 

Önerimiz şudur : 
Federasyonun Başkan ve Yardımcısının seçiminde 

her iki toplumun da oylan etkin olmalıdır. Kendileri
ne Başkan ve Başkan Yardımcısı olacak kimselerin 
seçiminde tüm yurttaşların oy hakkının bulunmasın
dan daha haklı ve daha demokratik yöntem ne ola
bilir? 

Bu yöntemin oy oranları, ya da alınacak en az 
oy oranı gibi ayrıntıları saptanabilir. Bu suretle seçi
len Başkan ve Yardımcısı her iki toplumun bir ölçüde 
de olsa oylarını alabilecek ve ikisinin de seçtiği kimse
ler olma niteliğini kazanmış olacaklardır. Bu konuda 
şunu önemle belirtmek isteriz ki, Türklerden ve Rum
lardan alınacak oyların toplamı esas alınırsa, yine 
Rumların isteği kimse seçilir, bir süre sonra o da Ma-
karios'laşır. Biz oyların harmanlanarak çoğunluğunu 
almayı değil, her iki toplum için saptanacak oranda 
oy alma zorunluğunu savunuyoruz. Yani, bir Rum 
Başkan belli bir oranda Türklerin oyunu alabilmeli. 
Türkler de o toplumun bir parçasıdır, seçilecek baş
kan da onları temsil ediyor; Başkan çoğunlukla seçi
lecek olursa zaten adada 500 bin Ruma karşı 300 bin 
Türk vardır, oran olarak çoğunluğu Rumlar alır. Şu 
da olabilir. Bu sistem kabul edilmezse, İsviçre'deki 
kolej sistemi iyi bir çözüm olabilir. Ama, her halde 
bulunacak bir çözüm, Türk kanıyle kazanılmış haklar
dan hiç bir ödün vermemeli ve Türklere ikinci sınıf 

insanlar işlemine yol açmamalı, Enosisi kesinlikle ön
lemeli ve Türklere yönetimde etkinlik sağlamalıdır. 
Bu k°, I:ır kanla kazanılan bir sonuç hiç kimsenin ha
tırı i'-.u bu belirttiğim hakları Türklere vermeyecek 
bir cüzüme razı olamaz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Belirttiğimiz gerçeklerin ı ş ı n d a , Atatürkçü doğ

rultuda yürütülecek bir diş politikanın başarılı olacağı 
inancı içinde, bunu yürüteceklerin başarılarına 1975 
yılı malî Bütçesinin olanak sağlaması dileğiyle Millî 
Birlik Grupu adma hepinize saygılar sunarım. (M. B. G. 
ve C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupu adına Sayın Nihat Erim, buyurunuz. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesini, dış ilişkilerimizin sa
yılı bunalımlarından biri içinde bulunduğu bir günde 
görüşüyoruz. 

Böyle bir ortamda Dışişleri Bakanlığımızın yöneti
mi, Bakanlığın iç düzeni, personelin dertleri ve bunun 
karşısında personelden şikâyet konuları bizim için hep 
ikinci planda kalmaktadır. 

Yüce Senatoya Kontejan Grupunun Türk dış po
litikasının şu anda karşısında bulunduğu anamesele-
ler üzerindeki görüşlerini sunmak istiyorum. 

Kongresinin aldığı akla sığmaz karardan sonra 
ülkemize yapılan askerî yardımı Amerikan Hükümeti 
5 Şubat 1975 günü kesmiştir. Bu davranış elbette 
üzüntü doğurmuştur ve elbette Başkan Ford'un ve 
Bakan Kissinger'in söyledikleri gibi, bir facia yarat
mıştır. 

Mr. Ford, Kongreden kararın yeniden gözden ge
çirilmesini istemiştir. Bu önerisinde ileri sürdüğü ger
çekler, Amerikan çıkarlarıyle bölgemiz ve dünya gü
venliği yönünden ne büyük yıkıntılara yol açılmış ola
bileceğini açıklamıştır. 

Türkiye bakımından da son kararın haksız, ada
letsiz oluşu yanında bunca yıllık ittifakı, dostluğu hiç 
hesaba katmadan böyle kaba, katı ve sert bir girişim
de bulunulmuş olmasını teessüflerle karşılamakla el
bette yetinemeyiz, yetinmemeliyiz. 

Türkiye şimdi kendi başının çaresine bakmaya ha
zırlanmak zorundadır. En başta dış güvenliğini nasıl 
sağlayacağını düşünmelidir. NATO üyesi olarak yük
lendiğimiz külfetleri, NATO standartları uyarınca sür
düremeyeceğimiz meydandadır. Bunları gözden geçir
mekle işe girişebiliriz. NATO ve Amerikan Birleşik 

367 — 
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Devletleri için yurt düzeyinde tanıdığımız kolaylıklar, 
olanaklar artık bizim yönümüzden ne gibi yararlar 
sağlayabilir? Modern silâhlarla savunma olanağından 
yoksun bırakılan Türkiye, İkinci Cihan Savaşından 
önceki yıllarda güttüğü dış politika ile güvenlik sağ
layabilme yolunun bugünkü özel durum ve gelişme 
ihtimalleri karşısında ne derece salim olduğunu yeni 
bir inceleme ve değerlendirme konusu olarak ele al
malıdır. 

İleride bize doğrudan doğruya dokunmayacak, bi
zi ateş çemberi dışında bırakacak bir silâhlı çatışma 
karşısında İkinci Cihan Savaşı süresince başarıyle uy
guladığımız politikayı deneme şıkkı üzerinde de, önem
le durulabilir. Yani, NATO'dan gelecek yarar, Ame
rika'nın şu son tutumu ile ve Federal Almanya'nın 
ona uyma eğilimiyle hemen de tümüyle ortadan kalk
tığına göre, NATO üyeliği dolayısıyle üzerimize teh
likeleri ve yıldırımları çekme olasılığını hafifletecek 
tedbirleri de düşünmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
1964 Haziranının beşinci günü Başkan Johnson'un 

rahmetli İnönü'ye gönderdiği mesaj ülkemizde bir gü
ven bunalımı ve bu nedenle derin bir hayal kırıklığı 
yaratmıştı. Çünkü, o mesajda Amerika Birleşik Dev
letleri Başkanı, «Kıbrıs'a yapacağınız bir askerî mü
dahale yüzünden Sovyetler Birliği Türkiye'ye saldırır
sa, NATO sizin yardımınıza gelmeyebilir.» demişti. 
Oysa ki, NATO Anlaşmasının 5 nci maddesi açık ve 
kesindir : Saldırı olduğu takdirde elden gelen yardım, 
ittifakın bir yükümlülüğüdür. 

Bu inanç ve güven yıkımının Türk - Amerikan 
ilişkileri üzerindeki olumsuz etkisi henüz tam gideril
meden, onarılmadan Washington'un bu son davranı
şının iki ülke arasında uzun yıllar sürecek bir soğuk
luğa, bir uzaklaşmaya dönüşmesinden gerçekten endi
şe ediyoruz. Eğer, Başkan Ford'un ve Mr. Kissinger'in 
açık, kesin sözlerini öğrenınesek, Amerikan Kongresi
nin şu son kararını, Türkiye'yi NATO dışına kaçır
mak için şeytanca düşünülmüş bir planın uygulanışı 
olarak alabilirdik. 

Sovyetler Birliği ile Amerika arasında birkaç yıl
dır süregelen görüşmeler, acaba Batı - Doğu blokları 
arasında bir tampon bölge, bir sağlık; yani güvenlik 
şeridi gibi silâhtan arındırılmış bölge meydana getir
mek üzere bu bir ilk girişim midir? Sorusu hatıra ge
liyor. 

örneğin, arkadan Doğu bîoku Balkanları silâh-
sızlandıracaksa, o zaman bu plan daha belirli bir hal 
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alır. İkinci Cihan Savaşı ertesi yıllarında böyle bir dü
şüncesinin ortaya atıldığını unutmamış olanlar, bu ih
timali her halde yadırgamazlar. 

Sayın senatörler; 
Kısaca dış ilişkilerimizde yeni bir aşamaya gelr 

miş olabiliriz. Telâşa düşmeden Amerika Birleşik Dev
letleri Kongresinin son kararı dışında bırakılan iktisa
dî, malî ve kültürel yardımlara devam edeceğini unut
madan ve özellikle duygusallıktan uzak kalarak ulus
lararası politikanın verilerini derinliğine araştırarak, 
olanakları değerlendirerek Türkiye'nin dış politikasına 
yön vermek, akılcı bir yaklaşımla yön vermek en baş
ta gelir. 

Amerikan Kongresinin kararı bu ölçüde önemlidir. 
Çünkü, Amerika NATO'nun lideridir, her türlü NA
TO gücünün anakaynağıdır. O, bu son kararıyle bi
zi NATO dışına âdeta itmektedir. Biz de serinkanlı 
vakarla, kimseye boyun eğmeden kendi yolumuzu bul
malıyız. Bu arada diğer NATO müttefiklerimizin sivil 
ve asker bütün NATO teşkilâtının kendilerine düşen 
uyarıları ve bizi yalnız bırakmayıcı bir davranışta bu
lunmalarını beklediğimizi kendilerine duyurmalıyız. 

Türk - Yunan ilişkilerine gelince : 
Coğrafya, bu iki ülkeyi dost ve müttefik olmaya, 

öyle kalmaya âdeta mahkûm etmiştir. Yunanistan'da 
Papaendreau gibi demagog, Kıbrıs'ta Makarios gibi 
şovendar, kısır Elen nasyonalisti insanlar politikayı 
ele aldıklarında, bu tarihî gerçek unutulmaktadır. Bü
yük menfaatler küçük çıkarlara feda edilmektedir. 
Yunanistan'da akıllı Devlet adamları varsa, Anado
lu'nun, Trakya'nın, Ege ve Akdeniz kıyılarında düş
man ve 40 milyon nüfuslu dinamik bir Türkiye Dev
letinin bir gün karşılarına çıkmasıyle neler kaybedebi
leceklerini hesap ederler. 

Türkiye, bütün Cumhuriyet döneminde dış politi
kasını Yunanistan dostluğu ve ittifakı üzerine oturt
muştur. Bundan pişman olmuş değildir. Öyle sanıyo
ruz ki, Yunanistan'da bundan zararlı çıkmamıştır. 

Kıbrıs'ta Zürih ve Londra Antlaşmalarına daya
nan Türk - Rum ortak Devleti Atatürk ve Venize-
los'un öngördüğü yönde ne güzel bir deney olabilir
di; eğer, Makarios ve Papaandreau bu deneyi daha 
başlangıçta bozmaya yöneJmeselerdi. 1960 - 1974 dö
nemi Yunanistan'la Kıbrıs'lı Rumların, Kıbrıs'lı Türk
ler için o güzel cennet Ada'yı cehennem haline ge
tirmelerinin öyküleriyle yüklüdür. Artık bu işi, Kıb
rıs Türklerini Rum zulmüne bir daha uğratmayacak 
ve iktisadî sömürüsüyle temessülüne yer bırakmayacak 
bir çözüme bağlamak lâzımdır. Türklerin yaşadığı 
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Kuzey bölgesine bundan sonra Makarios veya başka 
bir Rum elini sokmamak, hiç bir biçimde karışmama
lıdır. Baskı nereden ve kimlerden gelirse gelsin, hu
kuk dayanağımız sağlamdır. Bu dayanak, Kuzey böl
gesinde toplanmış olan yüzbin Türk'ün, «şelf - deter-
mination, şelf - gouvernement»; yani kendi yaşantısını 
kendisinin kararlaştırması ve kendi kendisini yönet
mesi ilkeleri oluşturmaktadır. Bu ilkeler için Rumlar 
için nasıl tanınıyorsa, Türkler için de öyle tanınmış
tır. Bundan sonra Rumların bu hakkı çiğnemesine 
olanak bırakılmamalıdır. 

Ege Denizine gelince : 
Coğrafya bu denizi en başta iki ülkenin faydalan

ması için meydana getirmiştir. Aklın gösterdiği bu
dur. Anlaşmazlığa çözüm, iyi komşuluk ilişkileri zih
niyeti içinde aranmalıdır. Doğrudan doğruya görüşe
rek ve bunun sonuçları gerektirdiği takdirde uluslar
arası yargıca, Lahey'e giderek bulunacak çözüm, do
ğanın yarattığı koşullara da uygun olacaktır. 

Türkiye ve Yunanistan bir araya geldikleri, dün
yada çabalarını birleştirdikleri zaman büyük bir güç 
olmuşlardır. Bugünkü durum her iki ülkeye de zarar 
vermektedir. Devlet adamları demagojiye değil, akla 
önem verdikleri gün iki ülke arasında çözülmeyecek 
dava kalmayacaktır. 

Sayın Senato üyeleri; 
Irmak Hükümetinin dış politikasının işaret ettiği

miz yönde geliştiğini görmek dileğiyle Yüce Heyete 
saygılar sunuyoruz. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 

Şimdi, kişisel konuşmalara geçiyoruz. 
Sayın Hamdi özer, buyurunuz. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Benim söylemek istediğimin çoğunu, benden önce 

konuşan arkadaşlarım huzurunuzda arz ettiler. Zaten 
tüm milletimiz aynı şeyi konuşmaktadır. Benim de kı
saca, 10 dakikalık zamana sığdıracak kadar bir ma
ruzatım olacaktır. 

İttifak, devletlerin güç birliği yapmasıdır. Her dev
let en azından katkıda bulunduğu gücü oranında ya
rar sağlamayı amaç alır. 

Üzülerek belirteyim ki Türkiye ittifaklarda gü
cü oranında yarara sahip olamaz. Müttefiklerimizin 
ittifaklarını daima pahalıya satın alır, ittifakımızı ucu
za satarız. 

NATO Ortak Savunma Gücüne Yunan'ın katkı-
sıyle Türkiye'nin katkısı, buna karşılık her iki devle

tin aldığı yardım karşılaştırılırsa bu gerçek gözükebi
lir. 

Sayın senatörler; 
Amerika Birleşik Devletleri kendi ülkesini Türk 

toprakları içinde savunmakla ittifaktan en büyük ya
rarı kendisi sağlamaktadır, öyleyse, Amerika bizden 
ziyade kendisine yardım etmiştir ve etmektedir. Or
tak güvenliğin belkemiği olan Türkiye en ağır yükü 
taşımaktadır. Buna rağmen Yunana yaptığı yardım, 
Türkiye'ye yaptığı yardımın bir katından fazladır. 
Yunanistan'ın ortak savunmaya olan katkısı Türkiye' 
nin beşte biri olamaz. 

Sayın senatörler; 
Yıllardan beri bu kürsüde gerçekleri dile getirdim. 

Biz Amerikan yardımını bir iane olarak değil, karşı
lıklı yardım olarak kabul ediyoruz; fakat Amerika bi
ze verdiğinden fazlasını bizden götürmüştür. Amerika 
bizden aldığının karşılığını ödeyemez. Kunuri'deki or
dusunu imhadan kurtaran kahraman Mehmetçiğin tek 
damla kanını ödeyecek kudret Amerika Bütçesinde 
yoktur. 

Biz bedel istemiyoruz. Biz vefa istiyoruz, sadece 
vefa. Biz, şerefli ve sözüne özüyle bağlı bir milletiz. 
Biz, ittifaklara el uzatırız; fakat avuç açmayız. 

Sayın senatörler; 
Bu kürsüde yıllarca gerçeği haykırdım ve uyarı

da bulundum. Çok defa tenkitlere de uğradım; fakat 
zaman kanaatlerimi tekzip etmedi. 

Geçen yıl 9 Şubatta belirttiğim gibi, Amerika 
Birleşik Devletleri halita bir Devlettir. -Milyârdar Rum 
ve İsrail patronları tarafından yönetilmektedir. Bu pat
ronlar İsrail'i silâhlandırarak Arap ülkelerine, Yu
nanistan'ı silâhlandırarak Türkiye üzerine saldırtmak 
çabası içerisindedirler. Bugün bu durum kendisini 
açıkça göstermektedir. 

NATO üyesi olan Türk ve Yunan, müttefik düş
man modeli halinde NATO'nun bünyesinde susturul
muştur. Bu sükût içinde Yunan'ı güçlendirme, Türki
ye'yi uyutma ve oyalama taktiği uygulanmıştır. Bu da 
bugün kendisini göstermiştir. 

Şimdi, Yunanistan'la olan durumumuz hakkında 
kısaca maruzatta bulunacağım. 

Şunu kesinlikle belirteyim ki, bizde iyi niyet saf
lığı, Yunan'da Megalo İdea hastalığı devam ettiği 
sürece, bizim için düşman ve Yunan eş anlam taşıya
caktır. Megalo tdeanın imparatorluk sarayı olan Fe
ner Patrikhanesi Türk Devletinin egemenliği altına 
alınmadıkça, Megalo İdeayı din haline getiren Heybe
li Ada Papazlar Okulu kapatılmadıkça,-Kıbrıs, 12 
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Ada ve Batı Trakya'daki haklarımıza kemaliyle sa
hip çıkılmadıkça bu düşmanlık devam edecektir; fa
kat Yunan'ın düşmanlığı bizi değil, kendisini yok ede
cektir. Ne başka bir ülkeye, ne de çevreye herhangi 
bir şekilde bir etki yapmayacaktır. 

Yunanistan tarih boyu bizi denemiştir. Yakın ta
rihimizde de bunun deneyine tekrar tekrar girmiştir. 

Yunanistan Megaîo İdeayı tahakkuk ettirmek için 
bütün düşlerini ona tahsis etmiştir; fakat Yunanistan 
Diyojen'le, Yunanistan Kostantin'le, Yunanistan Tri-
kopis'le ve palikaryalarıyle Türkiye'ye doğru yönel
diği anda karşısında Alpaslan'ı, Fatih Sultan Mehmet'i 
ve Mustafa Kemal'i bulacaktır. Bunun için, imanımız 
her türlü yardımın, her türlü gücün üstündedir. Türk 
Milletinin hiç bir şeyi yok farz edildiği anda, her şe
yiyle var olduğu tarihle ispat edilmiştir; ama gönül 
arzu ediyor ki, coğrafyamız itibariyle de (Sayın Erim'in 
buyurduğu gibi) biz dostlukta gerek kendi adımıza, 
gerek Yunan adına yararlar görmekteyiz; ama ütopya 
hastalığına tutulmuş olan bir milleti uyarıda güçlük 
çektiğimizi de belirtmek isterim. 

Dışişleri Bakanlığımızın ve Hükümetimizin son 
zamanlarda bilhassa göstermiş oldukları çabalar her 
türlü takdirin üzerindedir. 

Bütçenin Hükümetimize, Milletimize, tüm kardeş 
milletlere hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce Sena-
to'ya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan, buyurunuz efen
dim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Gerçekten benden evvel söz almış olan arkadaş
larımız, bilhassa parti grup sözcüleri Dışişleri Bakan-
lığıyle ilgili görüşlerini çok geniş bir şekilde dile ge
tirdiler. Bendeniz bağımsız bir üye olarak, uzun süre 
Avrupa'da kalmış ve orada fabrikada, üniversitede 
ve aynı zamanda halk içinde bulunmuş bir arkadaşı
nız olarak pratikte, tatbiktta Türk politikası nasıl ol
muştur, neticeleri nasıl olmuştur ona değineceğim. 
Gayet tabiî ki 10 dakikalık süreyi nazarı dikkate ala
rak. 

Bugüne kadar ileri görüşlü bir politikamız olma
mış ve bilhassa Arap Dünyasıylç olan ilişkilerimiz ta
mamen fiyasko ile neticelenmiştir. Bunun örneklerini 
vereceğim. 

Dış politikada ileri görüşlülük esas olduğuna gö
re, 1964 tarihinde Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs sorunu 
konusunda yapılan oylamada hangi devletlerin ve kaç 
dervjetin yanımızda olduğunu belirtecek olursak, bu 

politikanın bu açıdan başarılı bir politika olup olma
dığını takdirlerinize bırakıyorum. 

Halbuki, daha 1850 - 1870 tarihlerinde, o zama
nın İngiltere Başbakanı Disraelli, (kendisi aslen ya-
hudi asıllıdır) İngiltere'de o sıralarda takip etmiş ol
duğu politika sayesinde, İngiltere 1945 tarihlerine ka
dar dünyada sesini duyurmuştur. 

Bakın Disraelli ne yapmıştır : Gizli örgütler ka-
nahyle edinmiş olduğu bilgilere dayanmak suretiyle, 
o sıralarda Fransızlar tarafından satılması düşünülen 
Süveyş Kanaiıyle ilgili tahvilleri, kasada hiç para ol
madığı halde, «Benim gayem İngiliz menfaatidir.» 
diye mevcut lortlardan borç para almak suretiyle bu 
tahvilleri almıştır. Harta lortlardan bir tanesi, «Bor
cunu ödeyeceğini ne ile garanti ediyorsun?» dediği 
zaman; «Devlet Başkanı olarak, Başbakan olarak söz 
veriyorum» demiştir. Tahviller konusunun neticeleri
ni benden daha iyi bilirsiniz. Aynı Disraelli, bütün 
Hıristiyan âleminin bir gaflet içinde olduğunu bildi
ği için, Kırım Harbine İngiliz askerinin gönderilme
sinde büyük rol oynamış bir Başbakandır. Rusların 
Alaska'yı satmaları da yine aynı şekilde uzak görüşlü 
olmayan bir politikanın eseri olmuştur. 

Şu anda ma&amda duran Fridrich Baden Stâfîer 
tarafından yazılmış iki ciltlik bir Alman eseri vardır. 
1855 tarihinde yazılmış olan bu kitabın 126 ncı say
fasında şu konu işlenmektedir : «Ey gafil Alman ay
dınları, aydın diye geçinen aydınlar; ben sizi uyarı
yorum; Rusya'nın gayesi Hıristiyan menfaatleri de
ğildir. Rusya'nın gayesi, Türkiye'yi elde etmek, Ak-
denize inmektir. Eğer, benim bu uyarılarıma siz uy
mazsanız, ileride pişman olacaksınız, «Kitabın ikinci 
baskısı, tarih 1855. Frederik, bir kehanette bulun
muştur. İslâm olsaydı ona «veli» derdik. Alman ay
dını yanıldığını, Fransız aydım yanıldığını ancak bu
gün öğreniyoruz. Rusya'nın 1700 tarihinde başlamış 
olduğu bu politikası değişmemiştir ve değişmeyecek
tir. 

Şimdi, biz nasıl bir politika izledik? Demin de 
arz etmiş olduğum gibi, 1964 tarihinde nasıl olduğu
muzu, kimlerin yanımızda bulunduğunu anladık. O 
güne kadar hiç önem vermemiş olduğumuz bir kaç 
İslâm devletinden başka, kimse bizim yânımızda de
ğildi. Halbuki, biz Fransızlar için, Amerika için, İn
giliz hatırı için Cezayirlileri asi, Tunus halkına zalim 
demiş ve diğer taraftan Fas halkını da hiç bir suret
le desteklememiştik. 1947 tarihinde İsrail'i ilk tanıyan 
devletlerin başında biz gelmemiş miydik?.. Mısır'da 
halk - ordu etele verip «Yaşa, yaşa Mustafa Kemal 
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Paşa»' diye gençler sokaklarda dolaşırken, biz krallık 
müessesesini tutup, Kral Faruk'un yanında değil miy
dik?.. Daha da ileri giderek, tarihi tam olarak bilmi
yorum, 1952 - 1953 tarihlerinde Mısır'da bulunan 
Hulusi Fuat Tugay adındaki Büyükelçimiz bir ihtilâl 
yapmış olan Nasır ile münakaşa ederek gaflete düş
müştür. O zaman bu skandal olmuştu. 

Almanya'da, Fransa'da bulunduğum sırada bir çok 
Arap öğrencileri tarafından şu şekilde tenkit edildim. 
«Bizi düşünmeyecektiniz. 1923 tarihinde Cumhuriyet 
ilân edildiği zaman, biz dedik ki Türklerin bize önder 
olmaları mutlaka lâzımdır; fakat siz bize sırtınızı çe
virdiniz, gittiniz ingilizlerle, Fransızlarla ve Amerika 
ile beraber bilardo oynamaya başladınız, briç oyna
dınız, dansa gittiniz. Biz ise, bugüne kadar yalnız 
kaldık. Halbuki, Türk menfaati takip edilmiş olsaydı. 
ingiliz siyaseti takip edilmiş olsaydı, sizlerle beraber 
bugün yalnız bir Türk Devleti değil, 25 - 30 Arap 
devleti de bulunabilirdi.» 

Benim bu konuları dile getirmeme hiç lüzum yok. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Sayın Tunus Cum
hurbaşkanı geldikleri zaman, kendileri söylemişlerdir. 
«Bırakın, içimi dökeyim de, size dostluk elimi tekrar 
uzatabileyim. 1952 - 1953 tarihlerinde istanbul'a gel
diğim zaman, bana rehberlik edecek bir adam dahi 
vermemiştiniz.» 

Arkadaşlarım kusura bakmayın bağımsız bir se
natör olarak elimde olanaklar çok azdır. Çünkü aşağı 
yukarı her bütçede konuşmak mecburiyetinde kalı
yorum. Onun için acele ediyorum. Zaten buna da 
mecburum. Yalnız, Avrupa'da çok anılarım var
dır. Dışişleri Bakanlığı mensupları arasında olan
lar bilirler; Cezayir'de, Cezayir milliyetçileriyle mü
cadele etmek üzere çarpışan bir Fransız ordusu var
dı; ama Paris'te birkaç tane gizli örgüt kurulmuş
tu. Fransızlardan oluşan bu gizli örgüt üyeleri ne 
yapıyorlardı biliyor musunuz? Para toplayıp Ceza
yir'de çarpışan Araplara yardım için gönderiyordu. 
Hatta Jean ismindeki bir profesör de bu örgütün 
başında idi. Ben, o günlerde Türk radyosunu açtı
ğım zaman, maalesef şunu belirteyim, Türk radyo
larında Cezayir asilerinden bahşediliyordu. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Bir sürü konu var, değinmeyeceğim. Çünkü de

ğinen arkadaşlar oldu. Yalnız Türkün öteden beri 
bir hasleti vardır; kendisine bir adıma gelene üç 
adımla yaklaşır; fakat biz bu geleneğe uymuyoruz. 
Bize beş adım gelenden, biz beş adım kaçıyoruz. 
îşte Callud misali, kendi ayağımıza geldi; fakat üzü-
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lerek, s çık olarak belirtmek istiyorum ki, ilk gün
lerde önem dahi vermemiştik. Gazete manşetleri 
kısa kısa idi; fakat daha sonra Callud kendisini ka
bul ettirdi, sevdirdi. Halbuki, biz 1923 tarihinde 
Cumhuriyeti ilân etmiş bir Devlet olarak onlara ön
cülük, rehberlik yapmamız lâzım geliyordu. 

Thomas Ohm isminde bir Alman profesörü Is
lama en başta (tabiî Türkler olmak üzere, çünkü 
Müslüman bayrağını, karada, denizde her yerde ta
şıyan Türkler olmuşlardır) ait «Die Kotoliken Und 
Die Muhammedoner» adlı eserinde 1 000 senelik 
Hıristiyanlık politikasını yerin dibine sokmuştur. 
Orada «Hıristiyanlar, Katolikler ve İslâmlar» diye 
sınıflandırılarak, sonunda şöyle diyor : «Ben bun
ları söyledim ki, bu yapılan hataları tekrar tekrar 
yapmayalım ve buna göre daha çok Müslümanları, 
Hıristiyan dinine döndürelim diye» Şimdi benim de 
arzum odur, bu hataları tekrar yapmayalım; Türk 
menfaatlerini dışarıda daha iyi savunabilelim. 

1975 yılına ait Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 
ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diler, sizleri 
saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN -— Sayın Sami Turan, buyurunuz 
efendim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Zamanın kısalığı dolayısıyle günün aktüaliteleri-
ne kısaca değinmek istiyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tam bir 
sorumsuzluk örneği vermiştir. Cumhuriyetçi Partiye 
mensup Başkan ve onun Dışişleri Bakanıyle De
mokrat Partili Kongre çoğunluğu arasındaki iç po
litika çekişmelerinin, Rum asıllı Amerikalıların Kong
re üzerindeki baskılarının oy ve seçim hesapları
nı, Amerika Birleşik Devletlerinin dış politikasını 
etkilemesi, üzerinde önemle durulması gereken ha
zin bir olaydır. 

İç politikadaki parti çekişmelerinin sorumsuz 
baskı gruplarının seçim ve oy hesaplarının dış po
litika ile ilgili önemli kararları etkilediği bir ülke 
müttefikleri için ne ölçüde güven verici olabilir? 
Am'erka Kongresine yön veren sorumsuz Kongre 
üyelerinin davranışı, Türkiye'nin ve başka mütte
fiklerinin, Amerika Birleşik Devletlerine bir mütte
fik olarak güvenebilme imkânlarını geniş ölçüde 
sarsmıştır. 

Önce şu gerçek bilinmelidir : Amerika Birleşik 
Devletlerinin Türkiye'ye tek taraflı bir yardımı söz 
konusu değildir. Ortak savunma sistemi içinde îki 
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ülkenin karşılıklı yardımlaşması söz konusudur. 
Amerika Birleşik Devletleri taahhütlerini yerine ge
tirmezse, Türkiye'nin de yüklendiği vecibeleri ye
niden incelemek zorunluğunu duyması tabiîdir. Or
tak güvenlik sisteminin sarsılması, Türkiye'ye ol
duğu kadar, hür dünya ve Birleşik Amerika Dev
letleri başta olmak üzere, bütün müttefiklerimize 
zarar verecektir. İttifaktan doğan borçlar, istendiği 
zaman yerine getirilen, istendiği zaman bir tarafa 
atılabilen borçlar değildir. Böyle kesintili bir ittifak 
anlayışım Türk Milleti kabul edemez. 

Bilinmesi gerekli olan öteki gerçek şudur : Tür
kiye'nin dış politikası ve Kıbrıs gibi millî davalar
la ilgili tutumu, Amerika Birleşik Devletleri Kong
resinin sorumsuz kararîarıyle baskı altına alınamaz. 
Türkiye, Kıbrıs Türklerinin meşru haklarını ve gü
venliklerini savunmaya devam edecektir. Soruna 
âdil ve devamlı bir çözüm yolu bulunması Türki
ye'nin de hedefidir. Yunanlıları ve Rumları uzlaş
maz bir tutuma itmekle barışa hizmet edilemez. 
Kıbrıs'ta barışçı bir siyasî çözüme ulaşılması, Ame
rika Kongresinin hatalı ve sorumsuz tutumu yüzün
den daha da güçleştirilmiştir. Kıbrıs'ta siyasî çö
zümün gecikmesi, Türkiye'den çok Rumları, Yu
nanlıları ve NATO içindeki müttefiklerimizi düşün
dürmelidir. 

Türkiye, ittifak içindeki ilişkilerini ve Amerika 
Birleşik Devletleriyle olan antlaşmaların uygulanı
şını, elbette yeni gelişmelerin ışığı altında gözden 
geçirecektir. Amerikan Kongresinin sorumsuz tu
tumu yalnız Türkiye'yi değil, NATO Savunma İt
tifakının tümünü ilgilendirdiği için, durum NATO 
Konseyince de ele alınmalıdır. İç politika hesapların, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti sorumlu
larının haklı uyarmalarına rağmen, Kongre çoğun
luğunu bu ölçüde etkileyebilmiş olmasından bütün 
NATO sorumlularının çıkaracakları bazı dersler ol
malıdır. Başkan Ford'un Kongreyi sorumsuzlukla 
itham eden ve alman kararı hür dünya için trajik 
sonuçlarına dikkati çeken son demeci, dileriz ki ha
tayı düzeltmeye yardım etsin. 

Dost ve düşman bilmelidir ki, Türkiye'nin Kıb
rıs politikası bu çeşit sorumsuz davranışlarla etki
lenmeyecektir. Türkiye, vakar ve serinkanlılık içinde 
millî menfaatlerini her şart altında korumayı bilecek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Kıbrıs konusuyle ilgili bazı düşüncelerimi belirt

mek isterim, 

Mensup olduğum Cumhuriyetçi Güven Partisi, 
Kıbrıs'ta bir Kıbrıs milleti bulunmadığını, Ada'da iki 
ayrı milletin uzantısı olan iki cemaatin yaşadığını, 
çeşitli sebeplerle fonksiyonel federasyon gibi çözüm
lemelerin asla yeterli olamayacağını ileri sürmüş ye 
daima coğrafî temele dayalı bir çözümün zarureti 
üzerinde durmuştur. 

Geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında o günkü 
iktidarın mensupları, coğrafî temele dayalı federas
yon formülünü reddettiklerini, toprak değil; yetki 
sınırlarının çizilmesini istediklerini, Kıbrıs'ın eyalet 
cemaatler arasında ayrılmasını istemediklerini, doğ
ru çözümün fonksiyonel federasyon olduğunu iddia 
ediyorlardı. Buna karşılık, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi olarak, coğrafî temele dayanmayan bir 
çözümün yetersiz olacağını ve Türk toplumunun 
güvenliğini sağlayamayacağını, daha geçen yıl büt
çe müzakerelerinde ve Temmuz olaylarından önceki 
çeşitli müzakerelerde ısrarla öne sürmüştük. Zaman 
görüşümüzün haklılığını ortaya koymuştur. Coğra
fî temele dayalı çözüm, bugün Milletçe istenen bir 
politika haline gelmiştir. Böyle bir çözümün zarurî 
olduğu ve bunun dışında hiçbir çözümün Türk Ce
maatine muhtaç olduğu istikrarlı ve devamlı gü
venliği sağlayamayacağı, olayların seyri içinde açık
ça ortaya çıkmıştır. Karşımızdakiler de bu gerçeği 
reddetmez hale gelmişlerdir. 

Kîerides, 6 Kasım günü Kıbrıs Rum televizyo
nunda yaptığı konuşmada, gerçekçi olmak ve coğrafî 
esasa dayanan bir çözüm zorunluğunu kabul etmek 
gerektiğini teslim etmiştir. 

Aralık ayında Kıbrıs'taki iki cemaatle ayrı ayrı 
temaslar yapan Avrupa Konseyi Heyetinin hazırla
dığı ve Konsey belgeleri arasında yayınlanan rapo
runda da, Rum Cemaati yöneticilerinin birkaç ay 
öncesine kadar kesinlikle reddettikleri coğrafî esasa 
dayalı çözümleri artık tabu saymaktan vazgeçtikleri 
ve bu çeşit çözümleri de müzakereye hazırlandık
ları belirtilmektedir. 

Gerçek odur ki, Kıbrıs'a âdil, devamlı ve barışçı 
bir düzen getirecek olan yegâne çözüm budur. Tür
kiye'nin coğrafî esasa dayalı çözüm görüşünden hiç
bir tesir ve baskı ile vazgeçmesi ve Türk Cemaatinin 
bunun dışında bir çözüme razı olması mümkün de
ğildir. Dost ve düşman bunu iyice bilmelidir. Âdil 
ve devamlı bir çözümün, bir miktar ahali kaydır
masını gerektirdiğini de gerçekçi olarak görmek lâ
zımdır. Bütün olup bitenlerden sonra, Türk ve Rum 
cemaatleri yanyana yaşayabilirler; fakat geniş öl-
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çüde birbirine karışmış olarak, içice yaşamaları ko
lay değildir. 

İngiliz üslerine iltica etmiş Türklerin kurtarıl
ması, bu bakımdan devamlı ve köklü bir çözüme 
doğru atılmış en hayırlı adımlardan biri olmuştur. 
Buna karşılık eski Hükümetin, müstafi Hükümet 
durumunda iken, Türkiye adına oy vererek kabul 
ettiği Birleşmiş Milletler Kararının bazı hükümleri
ni, Kıbrıs davamız bakımından büyük üzüntüyle 
karşıladığımı söylemek isterim. 1 Kasım tarihli Bir
leşmiş Milletler kararında, bütün milletlerin güven
lik içinde evlerine gönderilmeleri ve tarafların bu 
yönde âdil tedbirler alması istenmektedir. Bize göre, 
bu hüküm âdil ve devamlı bir çözümün önüne dikil
miş büyük bir engel niteliğindedir. 

Bize göre, mülteciler konusu, siyasî ve nihaî çö
zümden ayrılamaz. Türk Bölgesinde açık bir Türk 
çoğunluğunun bulunması, Kıbrıs'ta yeni düzenin 
sağlam temellere oturması için şarttır. 

Birleşmiş Milletler kararında, Cenevre Anlaş
masındaki hükümlerin ve Günvenlik Konseyinin da
ha önceki kararlarından çok farklı ve kesin bir dille, 
«bütün yabancı silâhlı kuvvetlerin Ada'dan süratle 
çekilmesi...» ibaresine yer verilmiştir. Geçmiş Hü
kümetin Dışişleri Bakanının, bu hükmü Türkiye 
adına kabul etmiş olmasından üzüntü duyuyorum. 
Kıbrıs'ta bugün yapılacak şey, Türk bölgesini ve bu 
bölgedeki Türk yönetimini siyasî ve iktisadî bakım
dan durmadan güçlendirmektir. Bu yolda bugüne 
kadar sarf edilen ve takdirle izlediğimiz çabaların 
hızlandırılmasını diliyoruz. 

Sözlerimi bitirirken, Türkiye'nin günvenliği ve 
yüksek menfaatleri bakımından millî savunma hiz
metleri gibi, hayatî bir hizmet ifa eden Dışişleri Teş
kilâtımızın, personel, teçhizat, çalışma imkânları ba
kımından takviyesi lüzumuna değinmek isterim. Mil
letçe diplomasi hizmetlerinin çağımızın ve karşı kar
şıya bulunduğumuz büyük sorunların gerektirdiği 
güç ve genişliğe kavuşması için gerekli fedakârlıkları 
yapmalıyız. 

Demin sayın bir sözcünün temas ettiği gibi, dil 
bilmeyen, ne iş yaptığı da belli olmayan kimselerin, 
artık memleketi temsil etmesi için dış ülkelere gön
derilmesi hakikaten pek doğru olmamaktadır. Tür
kiye'yi temsil edecek kimselerin, nitelikleri iyi araş
tırılmalı ve ona göre tayin cihetine gidilmelidir. 

Sözlerime son verirken, Dışişleri Bakanlığımızın 
vatansever ve yüksek vasıflı meslek ve idare me-
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| murlanna, bu vesileyle en derin saygılarımı sunar, 
Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Beliğ Beler. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Meselenin ehemmiyetine binaen ve Türk Devle

tinin bekası için çok önemli gördüğümüz bir husu
su, daha evvel Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulun
da gündem dışı yaptığımız bir konuşma ile afade et
meye çalışmış ve alâkalıları uyarmıştım. 

İlgililer tarafından bugüne kadar müspet bir adı
mın atıldığını tespit edemediğimiz için, Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesi münasebetiyle bu önemli uyarmayı 
tekrar yapmayı uygun buldum. 

Son Türk Devleti olan ulu önder Atatürk'ün kur
duğu Türkiye Cumhuriyetini yıkıp, yerine Marksist 
ve Leninist bir rejim getirmek isteyen kişilerin ne
ler yaptıkları hafızalardan silinmiş değildir; bütün 
tazeliğini muhafaza ederek, halen de devam etmek
tedir. Bunlardan yakalananların bazılarına hak et
tikleri cezalar verilmiş olmalarına rağmen. Cumhu
riyet Halk Partisinin önderliğiyle yapılan çalışma
larla affa uğrayıp serbest bırakılmışlar, bazıları da 
çeşitli şekillerde yurt dışma kaçarak ve hatta ka
çırılarak bu gibilerin yurt dışında Türk Devleti aley
hinde çalışmakta olduklarının resmî raporları Hü
kümetin elinde bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Her gün şu veya bu vesileyle yurt dışında başta 

Türk Ordusu olmak üzere, Devlete, Hükümete ve 
millî kuruluşlara en ağır bir dille saldıran kişiler, 
ceplerinde beğenmeyip, yıkmak istedikleri Türkiye 
Cumhuriyetinin pasaportları. ile bu hıyanetlerini sür
dürmek çabası içindedirler. Bu lâkaydiliğe Türkiye 
dışında, rîiçbir devlette rastlamak mümkün değildir. 
Türk Devletiyle, rejimini beğenmeyen bu gibi vatan 
hainlerinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarıyle bu 
hıyanetlerinin devam ettirilmemesi, pasaportlarının 
uzatılmaması yolunda bir tasarruf için Pasaport Ka
nununa madde konulmaması, bu yolda hiçbir hare
kete girişilmemesi hem çok acı ve hem de çok ibret 
vericidir. 

BAŞKAN — Sayın Beler, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Sayın üyeler, Birleşim için ara verme zamanı gel
miştir. Sayın Beler'in konuşmasının bitimine kadar, 
8 dakikalık bir süresi vardır. Bu sürenin uzatılması
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın Beîcr, buyurunuz efendim. 
BELİĞ BELER (Devamla) — Bunun hafife alı

nacak hiçbir tarafı yoktur ve olamaz da. Dışişleri 
Bakanlığı süratle bu konuya eğilmek ve Pasaport 
Kanununda bazı tadilât talebi ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisince müracaat etmek mecburiyetindedir. 
Bu, aynı zamanda Hükümetin de tüm ve aslî vazife
sidir. «Ben Türk değilim, Marksist ve Leninist'im, bu 
yolun yoldaşıyım.» diye haykıran kişilerin beğenme
dikleri Türkiye Cumhuriyetinin pasaportunu taşıma
ya, bu pasaportlarla yurt dışında ihanetlerini devam 
ettirmeye asla haklan olamaz. 

Diğer önemli bir konu da, Federal Almanya'da 
Türk işçilerine her gün Türkçe neşriyat yapan Köln 
Radyosunun tutumu ve yayınlarıdır. Elbetteki bu rad
yonun Türkiye aleyhine olan yayınlarından Dışişleri 
Bakanlığının haberi vardır. Federal Almanya dost 
bir memlekettir. Bu radyo da Federal Almanya'da
dır. Doğu Berlin'de veya Moskova'da değildir. Bu 
radyonun Türkçe neşriyatını idare edenler, ne hik
metse Almanya'daki bütün işçiler ve konsolosluklar 
tarafından bilinen Marksist ve Leninist'lerdir. Hemen 
hemen her haber ve yorum Türkçe olarak Türk işçi
lerine bu açıdan verilmekte, Türk Devletine, Türk 
Ordusuna ve Hükümetine çeşitli vesilelerle saldırıl-
maktadır. Bu davranışlara uzun zamandan beri maa
lesef devam edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Almanya'daki bütün memleket sever Türklerin 
nefretini çeken bu gibi radyo yayınları üzerinde bu
güne kadar Dışişleri Bakanlığı ne gibi hareketlerde 
bulunmuştur? Bizce bunlar hâlâ malum değildir. Bu
lunmuşsa bile, devam edegelen bu tip yıkıcı faaliyet 
v© neşriyatların manası nedir, ne yapılmak istenil
mektedir? 

Aynı radyonun yine Almanya'da bulunan Yunan, 
italyan, Yugoslav ve İspanyol işçileri için yaptığı bu 

..*,. 

memleket dillerindeki neşriyatlarda ne tuhaftır ki, 
bu memleketler ve Hükümetleri aleyhine hiçbir ema
reye raslayarnazsımz. Sadece istisna Türkiye'dir, se
bebi de gayet basittir. Zira bu memleketler Köln Rad
yosunda kendi işçilerine program hazırlayıp, hitap 
edecek kişileri bu radyoya empoze etmektedirler. 
Köln Radyosunun Türkiye'ye müteveccih bu menfî 
tutumu hakkında Dışişleri Bakanlığının ve Hüküme
tin habersiz olduğu asla düşünülemez. Eğer böyle 
ise, Federal Almanya'daki büyükelçilikler ve konso
losluklar; yani Türk Devleti ile Hükümetini temsil 
edenler en başta gelen görevlerini yapmıyorlar de
mektir; fakat ben şahsen bu radyo hakkında muh
telif zamanlarda Dışişleri Bakanlığına dört başı ma
mur bilgi verildiğine eminim. 

12 Marta nasıl ve kimlerin yeraltı faaliyetleri ile 
gelindiği malumdur. Şimdi başka Martlar bu gibi ya
bancı radyo ve yayınlarla hazırlanmaya çalışılmakta
dır. Yakın bir gelecekte bunların vebalinden Türk 
Milleti önünde bu ve buna benzer hareketlere lâkayıt 
kalanlar, kendilerini asla kurtaramayacaklardır. 

Devleti ve rejimi yıkmak için memleketin içinde 
ve dışında büyük hazırlık içinde bulunan komünist 
cepheyi ve destekleyicilerini aziz milletimiz ve milli
yetçiler asla affetmeyeceklerdir. Temennimiz pasa
port meselesi gibi, Köln Radyosu meselesini Dışişleri 
Bakanlığı ile Irmak Hükümetinin birlikte halletme
leri için gereken teşebbüslerde süratle bulunması
dır. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz ve 
milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saat 14,30'da üçüncü oturuma baş
lamak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13.05 

l-Ct» •+<" 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekiîi Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çeîebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)> Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimin üçüncü oturumu
nu açıyorum. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde Sa
yın Niyazi Unsal, buyurunuz efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Divan ve 
muhterem senatörler; 

Aylardan beri ülkemiz hakkında Amerika Birleşik 
Devletleri Meclislerinde devam eden görüşmeler, 5 
Şubatta karara bağlandı. Bu karar, Amerika Birleşik 
Devletlerinin niyetini olduğu kadar, NATO İttifakı
nın da içyüzünü büyük ölçüde- ortaya koymuştur. 
NATO'ya ümit bağlayan, güvenen ülkeler için bu ka
rar tam bir uyanıdır. Bu karar gösteriyor ki NA
TO, ortak savunma sisteminden çok, bazı ülkeler için 
düşünülmüş bir sömürü sistemidir. Amerika Birleşik 
Devletlerinin son davranışı ve aldığı karar, bunu söz 
götürmez biçimde ortaya çıkarmıştır. Bu kararla 
NATO güvencesini kaybetmiştir. Bundan sadece biz 
değil, NATO'ya umut bağlayan ülkelerin tümü pa
yını alacaktır. 

Konunun esasına girmeden önemli bulduğum bir 
hususu öncelikle açıklamak isterim. Üzerinde dur
duğum konuda konuşma yapan, zaman zaman açıkla
malarda bulunan ilgililer, nedense tam bir emperya
list ağız kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletlerinin 
ülkemize verdiği araç, gereci, anlaşmalardan doğan 
karşılıkları yardım olarak gösteriyorlar. Bu çok yan
lıştır. 

Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye, NATO İt
tifakının üyesi olarak bazı anlaşmalar yapmışlardır. 
Bu anlaşmalarda şüphesiz her iki devlet de ortak sa
vunma sistemi içinde bazı yükümlülükler almıştır. 
Hatta bu yükümlülükleri İkili Anlaşmalarla daha da 
genişletmiş, ekonomik ve kültürel alanlarda da ilişki
ler geliştirmişlerdir. İşte bu anlaşmalardan doğan yü
kümlülükleri ilgililer nedense tek taraflı yardım ola
rak ifade etmektedir. Anlaşmalardan doğan yüküm
lülüğün yardım olarak gösterilmesi ya da söylenme
si çok yanlıştır. 

Yardım, herhangi bir kimsenin içinde bulunduğu 
lor durumdan çıkması için yapılan karşılıksız bir dav

ranıştır. Bizim Amerika Birleşik Devletleriyle ara
mızda geçen ilişkiler bu tür davranışlardan değildir., 
Her iki devlet, bir ittifakın içinde bazı sorumluluk
lar yüklenmiş ve bunları anlaşmalara bağlamıştır. An
laşmaların ülkelere sağladığı olanaklar, hiçbir zaman 
yardım sayılamaz. Bunları yardım olarak ifade eden
ler yanılıyorlar ve maksatlı davranıyorlar. 

Yükümlülüklerde daima bir karşılık vardır. Her 
anlaşma bir yükümlülüğü, her yükümlülük bir karşılı
ğı doğurur. Bu gerçeği, emperyalist ağızlarla emperya
list sloganlarla, içte ve dışta yardım olarak göstermek, 
emperyalist düşüncenin bir ürünüdür. Hele buna «Ke
silmesin, devam etsin.» demek en azından ulusumuz 
için bir ihanettir. 

Bazı konuşmacılar sorunu, çok gerçekçi açıdan di
le getirdiler, endişelerini belirttiler; ama bazıları hâlâ 
Amerika'ya, «Bizi yalnız bırakmayın demeliyiz.» di
yorlar. Bunu dinleyince insan, kendisini 50 nci yılın 
Cumhuriyet Senatosunda değil, 4 Eylül 1919 Sivas 
Kongresinde sanıyor. O günlerin ulusal düşüncesine 
sahip olmayankr, hâlâ Yüce Türk Ulusuna bir daya
nak arıyorlar. Kararın yeniden değiştirilmesini, sömü
rü düzeninin devam etmesini istiyorlar. 

Adam yakamızı bırakmak istiyor; biz hâlâ «Aman 
ne yapıyorsun, bizi bırakma» dercesine davranışlar 
gösteriyoruz. Aynı konuşmacı, «Amerika Birleşik 
Devletlerinin bölgeden uzaklaşmasından endişe ediyo
ruz. Bizi tesirsiz, silâhsız saha mı yapmak istiyorlar?», 
demektedir. Mantığa bakınız... Sanki güvencemiz Ame
rikan silâhlarıdır, Amerikan ulusudur, Amerikan as
kerleridir... Bizim güvencemiz Yüce Türk Ulusunun 
varlığıdır, şaşmaz kararlılığıdır. Kıbrıs'a, bu varlığa 
güvenerek girdik; Amerikan silâhlarına, Amerikan as
kerine ve halkına değil... 

Anlaşılıyor ki, bazıları Türkün, üstün varlığını hâ
lâ kavrayamamışlar. Özellikle bunu Amerika öğrene
memiştir. Bunca ajanına, barış gönüllüsüne rağmen, 
bu gerçeği hâlâ kavrayamamıştır. Bizi, «Suyu kesil
miş değirmen» sayıyorlar. Kurtuluş Savaşma başladı
ğımız günlerde de böyle sanıyorlardı. Silâhlarımız 
alınmış, askeri bırakılmış, istilâ edilmiş bir ülke ola-
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rak Kurtuluş Savaşı veren bir ülkeyiz biz. O günler
de izmir'e çıkan, Çanakkale'yi zorlayan, istanbul'u ve 
yurdun birçok yerini istilâ edenlerin arkasında kimle
rin gizlendiğini biz hâlâ biliyoruz. Böyle bir ortamda 
kahraman Türk Ordusu ve cefakâr Türk halkı, var
lığını ortaya koymuş ve gücünü tüm emperyalistlere 
göstermiştir. Bu nedenle Amerikan dostlarına, Ameri
kan yanlısı düşünenlere bizi anlamalarını, iyi anlama
larını tavsiye ederiz. 

Amerika Birleşik Devletleri sadece bu davranışıy
la değil, petrol bunalımı üzerindeki davranışıyle de 
gerçek tutumunu ortaya koymuştur. «Petrolü istedi
ğimiz fiyata vermezsen i? müdahale ederiz.» diyen kim
seler, NATO'nun amaçlarını aşmıştır. Bunu Dışişleri 
Bakanı söylüyor, Başkan doğruluyor, ittifakın Genel 
Sekreteri onaylıyor .Böyle bir teşkilâta ve böyle bir 
dosta nasıl güvenelim biz?.. 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresiyle Hükümet 
üyelerinin ve Başkan Ford'un aynı görüşte olmadıkla
rı doğru değildir. Bu, emperyalist düzenin, sömürü 
sistemlerinin bir taktiğidir. Sömürü sistemleri çağımız
da sömüreceği yerlere daima iyiniyetîerîe girerler. Sö
mürülen ülke, sömürüldüğünü anlayınca, sömürgeci 
derhal taktik değiştirir; bizde de olan budur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne münasebet. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Onurlu ulusun 

yapacağı, derhal buna karşı ulusal ve kişilikli bir va
ziyet almaktır. Amerika'ya «güle güle» demeli ve ba
şımızın çaresine kendimiz bakmalıyız. 

Sayın senatörler; 

Amerika Birleşik Devletleri, Johnson mektubuyîe 
her nasılsa bir uyarıda bulunmuş, ilk gerçek yardımı 
Türk Ulusuna yapmış, biz durumu anlayamamışız. 
Kıbrıs Barış Harekâtında bu davranışını tekrarlamış; 
yine uyanmamışız. Şimdi sonucunu yapıyor; yine iyi
niyetîerîe işi geçiştirmeye çalışıyoruz. 

Bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Derhal ko
nuyu enine boyuna incelemeli ve Amerika ile ilişkile
rimize kesin ve ulusçu bir yön vermeliyiz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, iki dakika içerisinde 
bağlamanızı rica. ediyorum efendim. 

NİYAZÎ UNSAL (Devamla) — Bitmek üzeredir, 
topluyorum. 

Bu konuda bir araştırma önergesi vermiş bulunu
yorum. Gündeme gelir gerçekleri sergilersek, Amerika' 
ya bel bağlayanların, yardım efsanesinin devam etme
sini isteyenlerin ulusa yaptığı kötülük ve Amerika' 
nm «müşterek savunma» adiyle sürdürdüğü sömürü 
ortaya çıkmış olacaktır. Amerikan karşılıklarının de

vam etmesini isteyenler, bu ulusa hiçbir zaman iyilik 
yapmıyorlar. Zararın neresinden dönülürse orası kâr
dır. 

Standart silâh sistemi yoluyle silâh satmayı tez
gâhlıyor, moda değiştirir gibi taktik değiştiriyor, silâh 
değiştiriyorlar. 

NATO, savunma sistemi değil, bir sömürü aracı
dır. Bugüne kadar yaptıklarıyîe bunu biz her an is
pata hazırız. 

Yine bir konuşmacı, «Amerika NATO'nun ana-
kaynağıdır.» dediler; ama nedenini, nedense açıkla
madılar. 

Görülüyor ki, ulusal bir sorunun görüşüldüğü sıra
da bile, Amerika fobisi içinde olanlar var. Buna ulu
sumuz elbette bir son verecek, bu düşüncenin sahiple
ri iyi tanınacaktır. 

Bütçenin iyi işlerde kullanılmasını ve hayırlı olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat, buyurunuz 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önerge var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge geldi efendim. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Ben, Hariciye Bakanlığından, Türkiye'nin haricî 
politikasından; yani görevim, yeteneğim, ihtisasım dı
şında değil; Türkiye'nin dahilî konusunda bir hususu 
arz etmek için huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, elbette Hariciye Ba
kanlığı Bütçesiyle irtibatlandırarak konuşacaksınız de
ğil mi efendim? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tabiî efen
dim, Hariciye Bakanlığı ile ilgili; Türkiye ile ilgili gö
revleri vardır. 

Yüce Türk halkını yedi cihana tanıtabilmek hak
kını koruyabilmek için, sadece nüfus cüzdanında 
«Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı» yazılı olmak, bilgi
li olmak, 5 - 1 0 lisan bilmek, protokole intibak edebil
mek sanatına sahip olmak, smokin giymek, frak giy
mek yeterli değildir. Evvelâ Türk halkını tanıyabil
mek lâzımdır. Türk halkını tanımayan, Türk özün
den çıkmayan bir kişi, Türk halkını dışarıda temsil 
yeteneğine haiz değildir. 

Bize, dahilî politikamızla dahilî görevimizle ilgili 
bazı konular intikal etti. intikal ediş tarihi de bir haf
tayı geçmemektedir ve Türkiye Cumhuriyetinin Hari
ciye personeline Türk halkını tanıtma hususunda, her 
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yönüyle çığır açan eski Hariciye Bakanı Sayın Turan 
Güneş zamanında bu durumu arz etme imkânını bu
lamadım. Bu itibarla şimdi arz ediyorum; şimdiki Ha
riciye Bakanımızın da bu konudan habersiz olduğu 
kanısındayım. Bizde bu yıllar boyu böyledir, Bakan
lıklarda görevli bazı kişiler, çok önemli meseleleri 
önemsiz görüp, önemsiz meseleleri hemen Sayın Ba
kanlara arz etmeyi âdeta itiyat haline getirmişlerdir. 
Allah memleketi her zaman bu tip bürokratlardan ko
rusun. 

İSKENDER. CENAP EGE (Aydın) — Âmin. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Âmin. 
Şimdi Saym Bakanım, zatıâlinize bir tezkere oku

yacağım, bu zatıâlinize ve sizden evvelki Bakana da 
intikal etmemiştir; bunun bizzat intikal ettirilmesi ge
rek. Zatıâlinizden bu konuda yaptığım gündem dışı 
konuşmama da cevap almadım, buna «Evet» cevabını | 
bekliyorum, o kadar. Bunu yapacağım, hiç aksi cevap 
bekleyemem. Okuyacağım tezkeredeki yazı Dışişleri 
Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğüyle ilgilidir. 

«Başbakanlığa 

Sünnet düğünlerinde sadece teşrifat kâfi değinir. 
Bu konuya eğilmek Protokol Genel Müdürlüğünün 
en ciddî görevidir.» 

Yazıda bahse konu edildiği üzere; şimdiye kadar 
devam edilegelen protokol düzeninin; hangi ilke ve 
kurallara dayandığı, ne gibi esas ve ilkelerden hareket 
edilerek uygulandığı gerçekten anlaşılamamaktadır. 
Protokolde, şahısların bahis konusu olmadığı, Dev
let kuruluşlarındaki mevki ve makamların nazara alın
ması gerektiği şüphesiz malumdur. Bu itibarla, pro
tokol düzeninde Devlet ve Anayasa kuruluşlarının, 
bunların Anayasadaki değer ve önemlerinin gözönün-
do tutulması gerekir. 

Anayasanın ikinci maddesinde, Türkiye Cumhu
riyeti bir hukuk Devleti olarak nitelenmiştir. Bir hu-
,kuk devleti protokolünde bu ilkeye riayet edilmeme
si; zahiren ve görünüşte türlü yoruma sebebiyet vere
bilir. Anayasamız, kuvvetler ayrılığı" ilkesini öngör
müş, yargı erki bunlardan biri olarak tespit edilmiş
tir. Yargı erkinin zirvesini teşkil eden kuruluşlardan 
biri de Yargıtaydır. Protokolde Yargıtayın temsil ye
rinin, Devlet ve Anayasa bünyesindeki yeriyle orantı
lı olması icabederken, şimdiye kadar hiçbir esasa ve 
makul sebebe dayanmadan mülkî erkân sırasında yer 
verilmesi gerçekten üzüntü verici olmaktadır. 

Gerçek demokratik devletlerin yargıtay ve danış-
tay durumunda bulunan yüksek mahkemelerin proto

koldeki yeri daima ayrı ve gereken yerde bulunmak
tadır. 

Diğer yönden, yazının ikinci paragrafında bahis 
konusu işin tarihi, seyri mütalaa edildiğinde; Yargı
tay ve Danıştay yüz seneyi geçen bir geçmişi bulunan 
kuruluşlardır. Bunlardan her birinin başında, vezir 
rütbesine haiz ve Meclisi Vükelâya dahil şahıslar baş
kanlık etmişlerdir. «Divan-ı Ahkâm-ı Adliye» diye 
anılan ve ilk Yargıtayı teşkil eden bu kuruluşun ilk 
Başkanı, meşhur tarihçi ve bilgin Ahmet Cevdet Pa
şadır. Daha sonraları mahkemei temyiz reisleri, ayan
dan, meclisi ayan olmuştur. Bunlar; imparatorluk tö
renlerinde ilk safta protokolde gereken yer verilmiş ve 
kuruluşlarını temsil etmişlerdir. İmparatorluk devrin
de nizamiye mahkemelerinin teşkilinden önce din, da
va işleriyle meşgul olan kazaskerlik makamı; vezir
lik ve müşirlikle bir tutuluyordu, Rumeli ve Anado
lu kazaskerleri Devlet içinde yüksek makamlardı. Din 
işlerinde ve skolastik hukukun uygulandığı zamanda, 
şeyhülislâm, sadrazam sonra gelirdi ve şer'i hukuk ve 
kadılık teşkilâtı bakımından bâb-ı meşihatın başı sayı
lırlardı. 

Belirtilen hususlar nazara alınarak, Türk Milleti 
adına yargı yetkisini haiz bu yüksek mahkemeyi tem
sil eden Yargıtay ve Danıştay başkanlarına; Devlet 
Protokol Yönetmeliğinde, Devlet ve Anayasa siste
mine ve bu kuruluşların tarihî seyir ve tekâmülüne 
uygun düşecek yerin sağlanması, yerinde ve isabetli 
bir takdir olacağı inancındayız. 

Bu bakımdan, Anayasa Mahkemesi Başkanının 
yanında, Yargıtay ve Danıştay Başkanlarının da yer 
alması hususunu takdirlerinize arz ederiz. 

Sayın Bakanım, Anayasamız yıllar boyu büyük 
kitlelerin kanına mal olmuştur, yüksek makam işgal 
edenlerin kanına mal olmuştur. Bu Anayasa, ucuza 
mal olmamıştır. Bu Anayasa, Devletin temeli, haysi
yeti ve namusudur. Bu Anayasanın dörtte birini, hat
ta beşte birini teşkil eden yargı erkine; gelişigüzel, si
zin çok dûnunuzda bir kimsenin yer vermesi, ilgi gös
termesi gerekmez. Yargıtay Başkanının muhatabı, Ba
kanların üzerinde, Başbakan ve Cumhurbaşkanıdır. 
Anayasa bunu böyle emrediyor, kuvvetler ayrılığı pren
sibi bunu böyle gerektiriyor. Anayasa Mahkemesi de 
yargı erkinin en kuvvetli bir unsurudur; ama Yargı-
taydan ayrı özelliği vardır. Teşriî Organın, Parlamen
tonun üstünde Anayasayı denetleyen yüce bir mah
kemedir.. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Nasıl 
olur? 
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MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu mahke
meye lâyık olduğu yer verilmiştir; ama yargı erkinin 
bir bütünü ve bundan tamamıyle ayrı, müstakiîen tem
sil yetkisine haiz Yargıtay ile Danıştaya bu önem ve
rilmemiştir. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Sayın 
Başkan, «Parlamentonun üstünde» dedi. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu durum, 
Yargıtayı hiçe saymaktır, saygısızlık demektir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bir dakikanızı istir
ham edeyim. 

Sayın Tuğrul, bir işaretiniz oîdu efendim. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Efen
dim, «Parlamentonun üstünde, millî iradenin üstünde 
Anayasa Mahkemesi» dedi. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Üstünde de
ğil, eşit değerde yetkili. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Tav
zih etsin. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Özür dilerim, 
eşit değerde yetkili. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir maksadı ol
duğunu zannetmiyorum, tavzih buyuruyorlar efendim. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Dedi, 
dedi, zabıtlarda var. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, eşit de
ğerde; yani görevleri ayrı. Denge eşittir, terazinin bir 
kefesinde bütün yargı erki, bir kefesinde Parlamen
to. Kefelerden biri ağır bastı mı, sonunu Allah koru
sun. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Ağır basan da millî irade ama. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi bu iti
barla, denge esasını her zaman söylüyorum, belki bir 
hataya girmişsem düzeltilmiştir, teşekkür ederim. 

Şimdi Sayın Bakanım, Yargıtay Başkanı, Anaya
sa Mahkemesi Başkanı, Danıştay Başkanının ya pro
tokolde yeri olmaması lâzım gelir; ki bu da yüce bir 
değerdir. Gelişigüzel her resmiyete girmemesi lâzım. 
Çünkü, büyük memleketlerde, meselâ İngiltere'de 
Kral, Yargıtay Başkanının önünde durur, ya da Yargı
layın protokolde yeri yoktur; fakat saygıyle anılır. 
Eğer Yargıtay Başkanına bir yer verilecekse, benim 
kanaatime göre Başbakanın önünde, Senato ve Mec
lis Başkanıyîe beraberdir. Çünkü eşit kuvvetin başın
dadır; ama protokolde Anayasa Mahkemesi Başkanı 
nerede ise, onun yanında olması zorunluğuna inan
maktayım. 

Türkiye'de yıllar boyu, Ankara'daki hatıra meb-
nr bazı çevrelerin, bazı kişilerin, şahısların özel iliş
kileri, Dışişleri Bakanlığının bu kanadına etki yapmış
tır. 

Türkiye'de üç tane kuvvet komutanlığı vardır, bu 
üçü bütün Ordumuzu temsil eder. Üçünün başında 
Genelkurmay Başkanı vardır. 

Türkiye'de hâkim çoktur; fakat sayılarının çoklu
ğu önemli değildir; mühim olan, bunları temsil eden, 
yargı erkinin başındaki bu makama lâzımgelen değe
rin. verilmesidir. 

Ben bunu Devlet Bakanlığından Danıştay Bütçesi 
sebebiyle sordum, tekrar ediyorum, gündem dışı ko
nuşma yaptım ve bunu Adalet Bakanına da arz 
edeceğim ve bir çuval dolusu dosya birikmiştir, maa
lesef idarî icranın bir unsuru olan Bakanlıklar bu ko
nuya cevap bile vermemişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, sözlerinizi bağlama
nızı rica ediyorum.. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Çünkü, Yar-
gıtaym elinde süngü yoktur; ama elinde o süngünün 
muhafaza ettiği terazi vardır. O teraziye saygılı olma
yanların, otoriteye dalkavukluklarından saygılı olduk
larını bilgilerinize arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, sözünüzü lütfen bağ
layınız efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Başka
nım, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Sürenize tecavüz etmiş oldunuz, lüt
fen. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Son cümle, 
bitiriyorum Sayın Başkanım. 

İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Kimdir, 
bunu söyleyen kim, kim kabul ediyor? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, müda
hale etmeyiniz lütfen efendim. Sayın hatip, lütfen sö
zünüzü bağlayınız efendim, süreniz geçmiş bulunu
yor, rica ediyorum, buyurunuz efendim. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Bağ
la, bağla. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Başka
nını, bir dakika geçti bunu sayalım. 

I 
I Asker? Yargıtay'da rütbe esası söz konusu oldu

ğu için, Türk Ordusunun bünyesinde rütbe gözönün-
de bulundurulduğu için, belki bu bir sakınca olabilir. 
Kanımca, zaman gelecek Anayasa değişikliği suretiyle 

s Askerî Yargıtay, sivil Yargıtay bünyesi içerisinde mecz 
I edilebilir. Hâkimde, doktorda rütbe olmaz kanısm-
) dayım. Artık çağdaş uygarlığa uymamız lâzım. Türk 

378 —t 



C. Senatosu B : 29 8 , 2 , 1975 O : 3 

Ordusu disiplin ister, muharebede güç ister. Bunun 
dışında hiçbir şey istemez, bir talebi de yoktur. Ken
di kendimize bu konuda özel bazı müesseseler ihdas 
etmeyelim, zaman gelscek bu düzelecektir. Askeri Yar
gıtay bir sakınca ise, bu nazara itibare alınmayabilir; 
ama Danıştay ile Yargıtayın bu tutumunun gözönün-
de bulundurulması Anayasanın icabı, Anayasanın te
melini teşkil ettiği Devletin haysiyetinin gereğidir. 

İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Bunu söy
leyen kim, kim kabul etmiyor? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Buna 10 se
nedir uyulmamıştır, arkadaşımız soruyor. 

BAŞKAN —• Sayın Feyyat. lütfediniz efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, bu ko
nu üzerine eğilinmemiştir. Bunu mantık ilâcı olarak 
arz ederim; duyanlara da, duymayanlara da. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim, buyurunuz efen
dim. 

Sayın Muhsin Batur. buyurunuz. 
MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu'nun değerli üye
leri; 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde bundan üç 
gün öncesine kadar hiçbir konuşma arzu ve kararım 
yoktu. Çok ufak gibi gözüken bir hadise beni bu 
konuşmayı yapmaya zorladı 

Üç gün evvel Meclis'ten ayrılırken gardıropta 
şu elimdeki zarfı ve içinin muhteviyatını gördüm. Zar
fın rengi bozuk: ama. kalitesi güzel; üstündeki adres 
tam doğru, içinde de gayet güzel basılmış, «Amerikan 
Basın ve Kültür Merkezi» nin. aynı gün Amerikan 
Cumhurbaşkanının askerî yardımın kesilmesi üze
rine Amerikan Kongresine yaptığı son uyarının met
ni yazılı. 

Aynı gün eve gittiğim zaman Amerikan Büyük 
Elçisinin TRT ekranlarında bu mesajı İngilizce ola
rak okuduğunu da müşahade ettim. 

Şimdi, meseleye geliyorum. 
Dışişleri Bakanlığı mensuplarının çoğunu yakinen 

tanıyorum. Hepsi birbirinden değerli kişiler; tanıma
dıklarımın da aynı değerde olduklarına inanıyorum. 
İnanamadığımı ve üzüldüğüm husus, bu değerlerden 
müteşekkil sistemin belki kadro, belki teşkilât, belki 
tahsisat, belki hepsinin karışımı, belki de bilmediğimiz 
başka faktörler yüzünden çağın gerçeklerine uygun 
tarzda çalışmadığı noktasıdır. 

Amerikan askeri yardımının kesilmesi üzerine baş
ta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hükümet 
erkânımız, parti liderlerimiz, çeşitli kuruluşlarımız, 

basınımız, TRT'miz haklı, gerekçeli tepkiler gösterdi
ler. Acaba bu tepkilerin özeti aynı gün Washington'da 
basılıp Amerikan Kongresindeki üyelerin gardıropla
rına bu şekilde dağıtılabildi mi? 

İşte biz bunu yapamadığımız müddetçe; («Bravo» 
sesleri) yani kendi hatalarımızı kendimiz görüp, gider
meye çalışmadığımız müddetçe ve arkadan Yunanlı
lar Washington'da, Amerika'da böyle çalışıyor, «Ame
rikan Senatosu bizim hakkımızda bu kararı alıyor» di
ye karşıdakileri kınamadan önce kendi kabahatlerimi
zi görelim ve çağ gerçeklerine uygun çalışalım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Vural?... Yoklar. 
Sayın İbrahim Halil Balkıs?... Buyurunuz. 
İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler: 
Bendeniz yalnız özel bir husus hakkında söz al

mış bulunuyorum. 
İkinci Cihan Harbinden sonra Güney hududunun 

tesisinden bu yana Türk vatandaşlarının Suriye'de bü
yük miktarda arazileri vardı. Reyhanlı'dan Nusaybin'e 
kadar olan mıntıkada yaşayan vatandaşlarımızın bin
lerce. yüzbinlerce arazileri hakikaten Suriye'de kaldı. 
Bunların hepsi de tapulu ve intikal görmüş gayrimen-
kullerdi. 

Son zamanlarda Baas Partisinin iktidara gelmesi 
ile topraklar devletleştirildi ve Suriyeliler. Türklere 
ait toprakları kendi vatandaşlarına dağıttılar. Daha 
evvel pasavan ile gidip topraklarım işleten vatandaşla
rımızı, bu kere Suriye'ye sokmadılar ve doîayısıyle va
tandaşlarımız bu topraklardan mahrum kaldılar; ama 
Suriyelilerin de Türkiye'de büyük miktarda topraklan 
var idi. Bu toprakları onlar dolaylı şekilde işletmeye 
hâlâ devam etmektedirler. Şöyle ki; 

Bir kısmı, çok yakınları ve akrabaları vasıtasıyle 
hatta kardeşinin birisi burada, birisi Suriye'de olmak 
üzere bunlar kendi topraklarını işletmektedirler ve 
Hükümetin dahi bu durumdan haberi yoktur. 

Bir kısmına da Suriye Hükümeti elkoydu ve bu 
toprakları vatandaşlarına icara verdi; fakat bu durum 
uzun zamandan beri dedikodu halindedir. İşte Suri
ye makamları ile toplantılar yapılmaktadır; bunlar ve
rilecektir, alınacaktır, diye gazetelerde manşetler ha
linde yazıldı. Ama, hiç bir müspet netice alınamadı. 
Suriyeliler son zamanlarda bir özel tertibat almışlar, 
10 bin dönüm toprağı olan vatandaşa 300 lira, 500 lira 
gibi bir kira bedeli göndermektedirler. 

Benim buradaki maruzatım ve Bakanlık Erkânın
dan ricam; şimdiye kadar yapılan görüşmelerden şu 
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ana kadar ne netice alınmıştır? Bilmiyoruz. Daha dün 
bir vatandaş geldi, «Suriye'de benim 10 bin dönüm 
toprağım var, bu toprağımın da işte tapusu, işte kaydı» 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğüne gittik çıkar
dık. Hakikaten tapusu sağlam, kendisine ait, ailesine 
ait. Fakat, «Bana 500 lira para göndermişler, bu para-
rayı da alamadım » oer. 

Şimdi bu durum karşısında hakikaten şu andaki 
vaziyet nedir? Bunun üzerinde ciddiyetle, ehemmiyet
le ve etkili bir tesir ve netice yaratacak şekilde dur
mak mecburiyetindeyiz. Kaldı ki, Suriyeliler âdeta bi
zimle alay eder gibi, bizim vatandaşlara ait toprakları
mızı işletiyorlar; Topraklarımız kendi ellerinde ve is
tedikleri gibi kendi vatandaşlarına vermek suretiyle 
işlerini hallediyorlar; fakat biz, şu ana kadar kendi 
vatandaşlarımızın haklarını koruma imkânını bula
madık. Ben öyle zannederim ki, beni bağışlasınlar, 
bu iş çok hafife alınmakta ve gereken ehemmiyet ve
rilmemektedir. Çünkü Suriyeliler bu kadar mühim 
olan bu meselede karşımızda direnecek durumda ve 
kuvvette değillerdir. Çünkü, her türlü imkânımız var.. 
Hatta müsaade edilirse bizim vatandaşlarımız bu top
raklarımızı oraya gider sürer ve ekerler. O derece kuv
vetlidirler; ama Hükümete saygılı olma hasabiyle va
tandaşlarımız bu haktan mahrumdurlar. 

Ben Say;n Balkandan bu hususu istirham ediyorum. 
Lütfen, şu ana kadar olan hadise ne ise, ne yapılmış
sa yapılmış; fakat bundan sonra çok etkili ve çok âcil 
tedbir almak suretiyle bu meselenin halledilmesi ve 
gün ışığına çıkması lâzımdır. Eğer toprak verilecekse 
toprağı almak veyahut da onun bedellerini istihsal et
mek imkânım sağlamak zaruretindeyiz. 

Ben sadece bu husus ile ilgili olarak söz aldım. 
Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşekkür 
eder hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, buyu
runuz efendim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
çok muhterem üyeleri; 

Bakanlığın Bütçesi hakkında bir iki hususu arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum; 

Değerli arkadaşlarım, 
Dış politikaları, iç politikalardan ayırmaya imkân 

yoktur. Bugün Türkiye'nin harici politikası içerisinde 
güçlü ve kuvvetli mavaffak bir netice istihsali müm
kün olmamış ve Amerikan Kongresinin de bugün he
pinizin üzülerek öğrenmiş bulunduğu kötü neticelere 
doğru gitmesi mümkün olmuşsa, bu aslında Türk 

politikasının iç politikaya dayalı olarak, dışa dönük 
faaliyetlerinin kamu oluşturması bakımından bir 
muvaffakiyetsizliğin işareti olarak kabul etmek lâ
zımdır. 

Zira, haklı olduğumuz ve birtakım anlaşmalarla 
birbirimize karşılıklı yardım manası içerisinde Türk 
Hükümetine yapılmakta olan bu yardımların kesilmiş 
olması, aslında Amerikan Hükümetinin ve Amerikan 
Milletinin iyi niyetlerine rağmen, Kongrenin yanlış is
tikametlere imal-i fikrettirilmek suretiyle, bilhassa, 
Rum ve Ermeni asıllı birtakım tröstlerin, kartellerin, 
ekonomik mercilerin hâkimi vaziyetinde, hatta ba
sının da hâkimi vaziyetinde bulunan Rum ve Er
meni asıllı Amerikan vatandaşlarının büyük çaptaki 
faaliyetleri ve bunun neticesi olarak parlamentoyu; 
yani Kongreyi etkilemesi suretiyle Türkiye'ye yapı
lan yardımı kesmeyi intaç ettirecek, kararları alacak 
kadar ileriye götürmüş olmalarıdır. Bu demek değil
dir ki, Türk - Amerikan dostluğunun, Türk - Ameri
kan ilişkilerinin istikbalde yine eski mecrasına gir
meyeceği manasını da taşımamak lâzımdır. Hissi bir 
platform içerisinde meseleyi mütalâa edecek olursak, 
dünya içinde birlik ve beraberlik içinde yaşamaya 
mecbur olduğumuz devletler menzumesi içerisinde 
yerimizi bulmak güçlüğünü, zorluğunu hissederiz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Dünyada artık devletlerin tek başına yaşaması 
mümkün değildir. Hele bugünün teknik, politik ve 
ekonomik görüşü içerisinde mutlaka devletlerin muay
yen bir grup içinde, muayyen bir siyasî blok içerisin
de yerini almak suretiyle, kendi varlığını tehdit eden 
tehlikelere karşı güçlü olması zarureti vardır. 

Bu inançla da şu hususu arz etmek isterim ki, Hü
kümetimiz ve Hariciye Vekâleti, bu konuda Türk 
Milletini şeref ve haysiyetini koruyabilecek şekilde; 
fakat akıllı bir davranışla Türk Hükümeti bu mese
leye rüyet etmiş lâzım gelen tepkileri Türk Milletinin 
hissiyatını, Türk Devletinin şeref ve haysiyetini ko
ruyacak şekilde Amerikan Milletine ve Amerikan 
Devletine iletmiştir. Bundan sonra ki, safha birtakım 
politik demarjlarla Sayın Amerikan Devlet Başkanı 
Ford'un ve Hükümet erkânının, Kongre üzerinde bu 
meselenin ciddiyetini anlatacak ve onların vermiş ol
duğu hatalı kararları ıslâh etmek suretiyle NATO' 
nun güneydoğu kanadındaki bu güçlü Türk Devle
tinin dünya sulhunun korunmasındaki vazifesinde, 
görevinin devamını sağlayacak ve demokrasi uğrun
da, Kore'de başlayan mücadele Örneğine, muhtemel 
dünya hareketlerinde, dengesiz bir şekilde devam ede-
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cek olan muhtemel politika hadiselerde, Türk Devle
tinin demokrasi safındaki mücadele imkânını ve onun 
değerini alabilecek bir neticeye ulaşacağımıza kani 
bulunuyorum. 

Bu itibarla, bu meseleyi daha fazla büyütmeden, 
Hükümetin hakikaten ciddiyetle ele aldığını kabul 
ederek, bundan sonraki girişimleri kamu oluşturması 
faaliyetlerine inhisar ettirmek suretiyle, Sayın Batu-
run da dediği gibi, Amerika efkârında haklı olan da
vamızın o kanatta muvaffakiyete erişecek şekilde si
yasî girişimlere, faaliyetlere geçmemizin zaruretine 
kani bulunuyorum. 

Bunun ötesinde, Hariciye Vekâletine ve dolayısıy-
le Hükümetin Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde mahsur 
kalmış bulunan, orada 6 - 7 ay insanlık dışı davranış
larla karşı karşıya kalmış bulunan vatandaşlarımızı 
hakikaten olumlu bir politik müdahaleyle, başarılı 
bir politik girişimle yurda gelmelerini temin etmiş ol
malarıdır. 

Bunun ötesinde ikinci safha kalıyor ki, Hariciye 
Vekâletinin Kıbrıs'ta çok kritik bir safhaya girmiş bu
lunan politik platformadaki sulhun neticesini, Kıbrıs' 
ta barışın korunmasında ve Türk haklarının korun
masını ciddî bir gayretle yine demin de arz ettiğim, 
dünya kamuoyu oluşturmasında temin edecek nitelik
te bir faaliyetle, uzun vadeli bir projeksiyon içerisin
deki bir faaliyetle temin etmiş olmalarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben birkaç spesifik konuya da değinmek istiyo

rum. 

Ahfaz - Abadan boru hattıyle ilgili konu hakkın
da Hariciye Vekâletinin dikkatini çekmek isterim. 
1 700 kilometrelik bir boru hattı mevzu bahistir. 
Uzun yıllar bunun Senato kürsülerinde münakaşaları 
yapılmıştır, Ahfaz ve Abadan petrol kaynaklarından, 
İskenderun'a akıtılacak olan petrol ve bunun yanı sı
ra tabiî gazın Türkiye'den geçmesi mevzuu vardır. 
Kuvveden fiile çıkacak kadar yaklaşmış bulunan ve 
teknik çalışmaları büyük düzeyde ilerlemiş bulunan, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıyle teknik se
viyede anlaşmaya varılmış olan bu konu, sanırım ki, 
politik sahadaki birtakım kopukluklarla olduğu yer
de saymıştır. Türk ekonomisine büyük katkısı olacak 
ve bunun ötesinde Türkiye'de gelişmekte bulunan 
petro' - kimya sanayiini besleyecek olan, geçenlerde 
Yüce Meclislerin tastikine arz edilmiş bulunan, Ker
kük'ten İskenderun'a boru hattıyle akıtılacak olan 
petrol ne kadar mühimse, Rumeli mevkiinden gelecek 
olan tabiî gaz nekadar mühimse, İran'dan gelecek olan 

petrol de Türk ekonomisi için ondan kat be kat ehem
miyet taşımaktadır. Zira onun istihsal kapasitesi, Ker
kük'ü de çok geride bırakmaktadır. Irak'ın yıllık pet
rol istihsali 90 milyon ton civarındadır, halbuki İran' 
in petrol istihsali 270 milyon tona yaklaşmaktadır. 

Binaenaleyh, Hariciyenin bilhassa bu konuda ağır
lığı koyması suretiyle Rusya'dan geçirilmesi düşünü
len gayri ekonomik ve gayri teknik olan bu boru hat
tını, istikrarlı bir Devletin ülkesinden, hem de kar
deş ve komşu dedikleri bir Devletin; yani Türkiye' 
nin topraklarından geçirilmesinde hem Türk ekono
misine, hem de İran ekonomisine ve bu boru hattı
nın da selâmetle muhafazasını ve istikrarlı bir hizmet 
görmesini temin etmek bakımından büyük rolü var
dır. Bu konuda, Hariciyenin teşebbüse geçerek bu iş 
üzerinde kesif bir çalışma ve faaliyet göstermesi ge
reğine kani bulunuyorum. Bunun birtakım sebeple
ri olduğunu da biliyorum. 

Azerbeycan mıntıkasında yerleşmiş bulunan 
Azerî Türkleri vardır; Tebriz, Isfahan, Ahadân: Bun
ların ilerideki birtakım siyasî problemlerini düşüne
rek İran Hükümeti, Türkiye'nin ekonomik yönden 
kalkınmasını istemez. Elbette ki, büyük bir mesafeyi 
katetmek suretiyle, Kiev'in üzerinden Ukrayna Bölge
sinden Avrupa'ya akıtmayı düşünüyor. Bu gayri eko
nomik olan, hakikaten tekniğin de kabul etmeyeceği 
bu solüsyon, İran Şah'ının sanırım ki bu endişelerin
den; yani İran'daki 13 milyon civarında olan Türkle
rin varlığından ileri geliyor. Kuvvetli bir Türkiye gör
mek istemiyor. Bu bakımdan Hariciyenin mutlaka 
faaliyette bulunmasını ve bu komşu ülkeyle ilişkileri
mizin Türkiye'nin de menfaatlerini kapsayacak şekil
de neticelendirmesinin faydasına işaret etmek istiyo
rum. 

Bir konu daha var: 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz, Güneydoğu Anadolu'nun ve Do

ğu Anadolu'nun kalkınmasının en büyük ümit kayna
ğı, Aşağı Fırat havzasıdır. Aşağı Fırat havzasında ya
pılacak olan çalışmalar, üç yönü kapsamaktdır Tür
kiye'de istihdam politikasını halledecektir, Türk eko
nomisinin tarımdaki gelişmesini sağlayacaktır ve Gü
neydoğu Anadolu'da endüstrinin yayılmasını temin 
edecektir. Bunun iki imkânı vardır; Dicle ve Fırat su
larının bu mıntıkada değerlendirilmesi konusudur. 
Fırat ve Dicle nehirleri yılda 45 milyarlık suyu, Bas
ra Körfezinde Şattularap dediğimiz nehir vasıtasıy-
le, iki nehrin birleşmesiyle Basra Körfezine götürür. 
Bu suyun miktarı Nil Nehri'nin yarısı kadardır. Nil 
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nehri'nin yıllık kapasitesi 150 milyar metre mikaptır. 
Assuan Barajı bu suyun üzerinde yapılmıştır. Bizim 
Keban Barajı da, sadece Fırat üzerinde yapılan baraj
da, 30 milyar metremikaplık suyuyle, Haran, Cey-
lânpınan, Siirt, Mardin, Bitlis Ovalarım ve Urfa'ya 
kadar bütün 750 kotu altında bulunan ovalan sula
mak için anahtar projesi olarak yapılmıştır. Hem ener
ji maksatlıdır, hem de burada rezerve edilmiş suların 
Haran Bölgesinde 13,5 milyon insana tarım sahasın
da hizmet imkânı sağlayacak, istihdam imkânı sağla
yacak, Türkiye'nin dışında bulunan Türklerin, Tür
kiye'ye gelişleri halinde onların yerleşme sahaları ola
cak. Tarıma dayalı büyük bir endüstrinin kurulması
na imkân verecektir. Bugün Türkiye'nin elde etmiş 
olduğu pamuğun 16,5 mislini, çeltiğin 26 mislini bu 
sahadan almak mümkün olacaktır. Düşünün ki, ta
rıma dayalı ihracatımızın yüzde 35'leriyle 45'lerini, 
200 milyon doların üzerindeki dövizi pamuk gelirle
rinden elde ediyor bu devlet. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, lütfen cümle
lerinizi bağlayınız, 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Bağlayacağım. 

Şimdi esas meseleye geleceğim. 

Suriye ve Irak, bu mıntıkada süratle barajlar yap
maktadır. Binaenaleyh, yeni birtakım beynelmilel hu
kuk kaideleri içerisinde su haklan doğmaktadır. Türk 
Hükümetinin buna süratle parmak basarak, bu mese
leyi halletmesi; Urfa, Haran, Siirt, Mardin, Bitlis gibi 
mıntıkalarda yapacağı projelerden haberdar etmesini; 
Gölköy, Karababa, Karaburun. Karakaya barajları
nın süratle gerçekleştirileceğini, buradan üretilecek 
enerjilerle, burada tarıma dayalı endüstrilerin kurula
cağını, binaenaleyh ileride bir hak mevzuu olursa, 
Türkiye'nin bu projeleri gerçekleştirdiğini mutlaka 
Hariciye Vekâleti kanalıyle bu devletlere bildirmek 
lâzımdır. Irak ve Suriye, dış devletlerle ortaklaşa, de
vamlı olarak barajlar yapıyorlar, sulama tesisleri ya
pıyorlar; haklar doğuyor. Beynelmilel hukuk kaide
sine göre doğmuş olan bu hakları kolay kolay izale 
edemezsiniz. Hariciye Vekâletinin buna eğilmiş ol
ması lâzımdır. Bendeniz bu kürsülerde üçüncü defa
dır bu konuyu genişçe, tafsiien arz etmiş bulunuyo
rum. Şimdi kısaca arz ettim, ama bundan evvelki ko
nuşmalarımda. sayın arkadaşlarımın hatırlayacakları 
üzere bu konuya defaatle değindim. Bunlar hakikaten 
hayatî meselelerdir. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, lütfen bağ
layınız. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Bunlar, Türk endüstrisinin, Türk ekonomisinin en 
büyük meseleleridir. 

Diğer konularda arkadaşlarım kafi miktarda ko
nuştular; zaten vaktim de doldu. Maruzatım bundan 
ibarettir. Hepinizi saygıyle selâmlarım. 

Hürmetlerimle. (Alıkışiar) 
BAŞKAN — Sayın Kâmran İnan Adalet Parti

si Grupu adına ikinci kez konuşmak üzere söz iste
miştiniz, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN 
(Bitlis) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İkinci defa huzurunuza gelmiş bulunmam, Mil
letçe karşı karşıya bulunduğumuz durumun önemi 
doîayısıyledir. 

Cumhuriyet Senatosunun, sabahtan beri devam 
edegelmekte olan müzakerelerde göstermiş bulunduğu 
birlik ve beraberlik, parti farkı gözetmeden bu mese
lenin millî veçhesi üzerinde durmuş olmamız, böyle 
bir duruma verilebilecek en kuvvetli bir cevaptır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu durumu aynı zamanda bir de bir siyasî şok ola

rak almak ve o bakımdan değerlendirerek neticeleri
ni çıkarmak lâzımdır. Nasıl ki, Batı dünyası, enerji 
kaynaklarından mahrum kalmakla ancak bünyesinin 
bazı zaaflarını anlamış ve bunun tedbirlerini araştır
ma yoluna koyulmuşsa, Türkiye de bulunduğu bu 
dönemde, bu devrede, dünya siyasî durumunu, dün
ya ekonomik dengesini, dünya savunma stratejisinde 
meydana gelen yeni elemanları gözönünde bulundu
rarak, yeni bir değerlendirmeye gitmek durumunda 
ve yolundadır 

Dıişleri Bakanlığından ve Hükümetten dileğimiz 
ve temennimiz; Bakanlık içerisinde 1959 yılında ku
rulmuş olan Siyaset Planlama Grupunu teçhiz ede
rek, gerekli, yeni baştan, dünya nereye gidiyor, bu 20 
nci yüzyılın son çeyreğinde bizi bekleyen gelişmeler 
nelerdir; bunlar üzerinde ciddiyetle durmak lâzım
dır, bunlar üzerine ciddiyetle eğilmek lâzımdır. 

Daha, ekim 1973e kadar, tamamıyle gelişme ha
linde bulunan memleketler arasında görülen ve hat
ta önemleri ikinci, üçüncü planda olan 13 petrol üre
ten ülke, bugün dünyanın 6 ncı kutbunu teşkil et
mekle, halen senede 110 - 115 milyar dolar petrol 
karşılığı para kazanmakla, yeni bir kuvvet, yeni bir 
kaynak haline gelmiş bulunmaktadırlar. Gerek sa
vunma teknolojisinde ki, gerek nükleer teknolojideki 
ilerlemeler, elektronok teknolojisindeki ilerlemeler 
ve hattâ bugün iklim şartları üzerinde oynayarak, jeo-
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fizik yollarına giderek yeni harp teknikleri geliştirme I 
karşısında, dünya savunma esaslarım da yeniden göz- .1 
den geçirmek ve Türkiye'nin bir yeni savunma ve \ 
milletlerarası politik durumunu değerlendirme safha- j 
sına gelmiş bulunuyoruz. Bunu ciddiyetle ele alır, bu- i 
nun üzerine ciddiyetle eğilecek olursak, belki görmüş 
bulunduğumuz bu şok karşısında en iyi neticeleri çı
karmak durumuna gelmiş bulunuruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir diğer noktaya tekrar dönmek ve dikkatlerinizi 

çevirmek istiyorum.' O da, bu Amerikan Kongresi ka
rarının, yardım kesilmesi şeklinde anlaşılmasının yan- | 
lış ve eksik olacağıdır. Alınmış bulunan karar, maa- I 
lesef tümüyle bir ambargo kararıdır. Bu, yardımın 
kesilmesi kararının çok ötesindedir. Elimde İngilizce 
metni bulunan Kongrenin bu kararında, her türlü as
kerî yardımın, her türlü savunma malzemesi satışı
nın ve bunlarla ilgili hizmetlerin Türkiye'ye devri ön
lenmektedir. Bunun yeniden başlayabilmesi iki önem
li şarta bağlanmaktadır. ı 

Birinci şart, 1961 tarihli Amerikan Askerî Yar
dım Kanununda öngörülen şartlara uyulduğunun | 
tespiti, yani, bu savunma için verilmiş bulunan mal- ; 
zemenin başka maksatlarla kullanılmaması kaydına \ 
tamamıyle riayet edilmiş bulunduğunun ispatı. ı 

İkinci ve çok daha ciddî şart da Türkiye'nin Kıb- ! 
rıs'taki askerî mevcudiyetinin büyük ölçüde azaltıl- ! 
mış bulunduğunun ispatı şartıdır ki, bu iki şart da Tür- I 
kiye bakımından çok önem arz etmektedir. Bu am- J 
bargo kararı sıfatı dolayısıyledir ki. Amerikan Kong
resinin bu tutumunu hasmane bir tutum olarak de- i 
ğerlendirmek, o şekilde tefsir etmek (Maalesef) du- j 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata ve Bitlis 
Üyesi Kattıran İnan'in, ABD Kongresinin Türkiye'ye 
ortak savunma gereği yapılan yardımı tek taraflı kes
mesi sebebiyle Cumhuriyet Senatosunun üzüntü ve 
tessürlerinin Amerikan Kongresine duyurulmasına 
dair önergeleri (4/228) 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata ile Sayın 
Kâmran İnan'ın vermiş oldukları bir öneriyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin, Türkiye' 

ye' ortak savunma gereği yapılan yardımı tek taraflı 
olarak kesmesi, Kuzey Atlantik İttifakının, ittifak ül-

rumunda ve mecburiyetindeyiz. Çünkü, yardımın ke
silmesi başka şeydir, ama tüm ambargonun konul
ması bir hissiyatın, bir hasmane tutumun ifadesidir 
ki, bu yalnız Türkiye bakımından değil, Amerika 
Birleşik Devletlerinin dünyadaki inandırıcılık vasfı ba-
bakımından,. Amerikan idaresine bağlantılık bakımın
dan da önemli bir problem ortaya çıkarmaktadır. 
Bunun, süratle vuzuha kavuşturulması lâzımdır. Çün
kü, Kongrenin bu karan yalnız, Kuzey Atlantik Ant
laşmasının, üyeler arasında savunmayı geliştirmek ba
kımından birbirine yardım ve işbirliğini öngören ve 
savunma imkânlarını geliştirmeyi tavsiye eden 3 ncü 
maddesine değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Dev
letleriyle Türkiye arasında mevcut savunma işbirliği 
ikili anlaşmasına da aykırı düşmektedir. Bu itibarla, 
bu hususun Hükümetçe ele alınıp, Amerikan idaresi 
nezdinde ve NATO çerçevesinde vuzuha kavuşturul
ması lâzımdır. 

Yine Dışişleri'nden ve paralel olarak biraz son
ra Millî Savunma'dan, biraz sonra rica edeceğimiz 
husus; bu meselenin askerî ve tüm politik yönleriy
le evvelâ NATO Askerî Komitesi içerisinde ele alın
ması ve ondan sonra da NATO Konseyi içerisinde ge
niş bir değerlendirmeye tabi tutulması ve Amerikan 
Kongresinin, bir müttefik karşısında ilk defa emsali 
görülen ambargo koymak, genel ambargo koymak 
kararının, siyasî ve askerî neticeleri ve değerlendirme
si üzerinde durmak ve diğer bütün müttefiklerin bu
na dikkatini çekmek lâzımdır inancındayız. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Dışişleri Bakanlığı 

Bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler sona ermiş
tir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I keleri arasındaki eşitlik ilkesine aykırı düşmekte ve or
tak dayanışma gücünü zayıflatmaktadır. 

Özgür demokratik esaslara aykırı olan, Amerika' 
nm taahhütlerine şüphe ve ortak güvenliğe gölge düşü
ren bu duygusal ve haksız davranışlarına karşı, Cum
huriyet Senatosunun üzüntü ve teessürlerinin Ameri-

; kan Kongresine duyurulmasının, Genel Kurulda kara-
| Ta bağlanmasını saygılarımızla arz ederiz. 

I Ankara Bitlis 
i Hıfzı Oğuz Bekata Kâmran İnan 

BAŞKAN — Öneride belirtilmiş olan dileği oyla-
j rmıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
ı Oybirliğiyle kabul edilmiştir; gereği yapılacaktır. 

- 383 — 
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III. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — 1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/210; Cum
huriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı: 406) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı Melih Esen-
bel, buyurunuz efendim. 

Sayın Bakan, konuşma süreniz bir saattir. Bu bir 
saatlik sürenin içine, Hükümete teveccüh edecek sual
lere yerilecek cevaplar esnasında geçecek süre de da
hildir. 

Bu arada, sayın Bakan konuşurken Hükümete yö
neltilecek olan sorular Başkanlığa gönderilsin; Başkan
lık tarafından kendilerine ifade olunacaktu". 

Sayın Bakan, konuşmanızda cevap verecek süreyi 
de mahfuz bulundurmanızı rica ederim. 

Buyurunuz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL — Sa
yın Başkan, muhterem Senato üyeleri; 

Dış politika konularında izleyeceğimiz hareket 
tarzlarını Büyük Millet Meclisine takdim ettiğimiz 
Hükümet programında açıklıkla tespit etmiş bulunuyo
ruz. Bu belgede dış politikamızın temelini teşkil eden 
ilkelere işaretle Hükümetimizin aynı yolda devam ede
ceğini izah etmiştik. 

Bütçemizin, Yüksek Heyetinize sunulması vesilesiy
le dünyanın bugünkü koşullarında bu genel çerçeve 
içinde yürütülen dış siyaset uygulamasında, her zaman 
hâkim olan bir düşünceyi de ayrıca belirtmem faydalı 
olacaktır kanaatindeyim. 

Dış siyaset konularıyle ilgili görüşlerimizi tespit 
ederken ve dış siyaset alanında karar alırken, biz so
runlara geniş bir dünya açısından bakılması zorunlu-
ğuna müdrik olarak hareket ediyoruz ve her sorunda
ki tutumumuzu, sadece millî çıkarlarımız yönünden 
tayin ediyoruz. Ancak, bunu yaparken, karşılıklı saygı 
prensibine riayet edilmek, bize karşı hasmane niyet ta
şımamak kaydiyle her memleketin dış politika sahasın
daki ihtiyaçlarını da anlayışla nazara alıyoruz. 

Dolayısıyle dış siyasetimiz, milletlerarası toplumun 
yararlarını da gözeten bir siyasettir. Özellikle detant. 
koşulları içinde bütün dünya ülkelerinin birbirlerine 
bağlı olduklarını takdir ediyoruz. Bu vesile ile Ata
türk'ün bir sözünü hatırlatmak isterim; «Parmak ra
hatsız olsa, bütün vücut bundan rahatsızlık duyar» 
Bugün bütün dünya ülkeleri arasında kader birliğin
den bahsetmek mümkündür. Biz, ekonomik ve sosyal 

İŞLER (Devam) 

ı rejimleri ne olursa olsun, bütün dünya milletlerinin 
mutluluk ve refahını diliyoruz ve bu dileğimizde mil
letlerarasında hiçbir ayırım yapmıyoruz. Bütün mil
letlerin refah ve mutluluklarını sağlamak için, kendi
lerine uygun gelen yolu seçmek hakkına sahip olduk
larına inanıyor ve bu yöndeki çabalarını anlayışla kar
şılıyoruz. 

Bu görüş, esasen dış politikamızın temel ilkelerin
den kuvvet almaktadır. Yaşadığımız dünyanın yeni 
koşulları, kanımızca bu yaklaşımı dış siyasetimizin bir 
aııaprensibi haline getirmiştir. Bu nedenledir ki, konuş
mamın başlangıcında bu konuya temas etmek istedim. 

I Zira bu tutumumuz görüleceği gibi birçok meseledeki 
hareket tarzımıza ışık tutar niteliktedir. 

Tabiî şunu da ilâve etmek iktiza eder ki, bu görüş 
çerçevesi içerisinde, diğer milletlerin de bizim hakla
rımızı ve bu hakları korumak için sarf ettiğimiz çaba
ları, aynı anlayışla kabul etmeleri ve bunlara müdaha-

I lede bulunmak yoluna sapmamaları gerekmektedir. Bu 
prensibe göre hareket eden bütün milletlere karşı, 
Türkiye dost ve saygılıdır. 

I Sayın senatörler; 
Bu genel görüşün çerçevesi içinde, milletler toplu-

' muna yeni iltihak eden genç ülkelere karşı Türkiye 
Cumhuriyeti, özel bir ilgi ve yakınlık hissetmektedir. 

I Yeni bağımsızlığa kavuşan ülkelerin, milletlerarası or
tamda bir an evvel tabiî yerlerini almaları, milletler
arası ilişkilerde kendilerine düşen önemli görevleri ya
pabilmeleri ve kalkınma yolunda ilerlemeleri, Atatürk 
Türkiye'sinin büyük bir önem verdiği bir davadır. 

Biz, en samimî duygularla bağlı bulunduğumuz bu 
ülkeleri, refah ve mutluluğa kavuşmak için yaptıkları 
mücadelelerde içtenlikle destekledik ve desteklemeye 
devam edeceğim. 

Esasen bu ülkeler, Birleşenik Milletlerde hakları 
olan nafiz mevkilerini yavaş yavaş kazanmaktadırlar 
ve artık küçülen dünyamızda coğrafî uzaklığa bakma
dan, bu ülkelerin her biriyle yakın ve sıcak ilişkileri 
sürdümeye gayret sarf etmeye devam edeceğiz. 

Genel olarak tutumumuzun bu düşüncelerden ilham 
aldığı gözönünde bulundurulursa, yakın komşularımız 
olan Arap ülkeleriyle ilişkilerimizin ahenkli bir şekil-

j de gelişmesine verdiğimiz önem daha da iyi anlaşılır. 
Dayanışmanın, işbirliğinin gittikçe zorunlu olduğu 

bir dünya da, aynı bölgede yaşadığımız ve tarih bo
yunca vücut bulan ve kuvvetlenen her türlü ilişkibrlj 
bağlı bulunduğumuz Arap ülkeleriyle mübadele ve te-
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maşlarımızın gelişmesi, ülkemiz menfaatleri iktizasın- J 
dan olduğu gibi, dünya sulhane ve istikrarına da önem
li bir katkı teşkil etmektedir. 

Arap milletlerinin kendi geleceklerini tayin hakkın
daki çabalarını çok iy anlıyoruz. Arap memleketleri
nin hepsi, rejimleri ne olursa oîsun, İıer şeyden evvel 
milliyetçidir. Bu milliyetçiliklerinden herhagi bir taviz 
vermeyeceklerini biliyoruz. Onun için Arap ülkeleri
nin geleceklerine güvenle bakıyoruz. Temiz ve sağ
lam esaslara dayanan milliyetçilik cereyanlarından kuş
ku duyulmaması gerekir. İnancımız budur. 

Burada Arap ülkelerinin, millî dava olarak gördük
leri Ortadoğu ihtilâfındaki görüşlerimizi tekrar izah 
etmeye lüzum görmüyorum. Gayet açık olan tutumu- i 
muzu biliyorsunuz. Bölgenin önemli bir üikesi olarak 
Türkiye, işgal edilen toprakların iadesini, Filistinlilerin 
meşru millî haklarının tanınmasını istemekte ve bu hu
sustaki tutumunu her fırsatta teyit etmekle Ortadoğu 
ihtilâfını çözüme ulaştıracak gelişmelere yardım et
mektir. 

Çeşitli vesilelerle işaret ettiğimiz gibi, Türkiye'nin 
bu tutumu, sadece Arap ülkeleriyle mevcut duygusal 
bağlarıyle izah edilemez. Türkiye burada dış siyasetin 
bağlı bulunduğu ilkelere ve milletlerarası hukukun icap
larına uygun olarak hareket etmektedir. Genel olarak 
Türkiye, dünyanın hangi kıtasında olursa olsun, kuvvet 
kullanılarak sınırların değiştirilmesini, toprak ilhakını, 
milletlerarası hukukun vahim bir ihlâli olarak say
maktadır. Bu gibi olaylara karşı kendi bölgesinde daha 
da hassa davranması tabiîdir. Uzun vadeli olarak böl
genin istikran, bölgedeki bütün ülkelerin refah ve 
mutluluğu herkesin bu tutumda birleşmesine bağlıdır. 

Bu vesile ile Libya Başbakanı Callud'un Ocak ayı 
başlangıcında Türkiye'ye yaptığı ziyaretten bahsetmek 
isterim. 

Dost ve kardeş Libya'nın Başbakanı ile ve eşliğinde 
Türkiye'ye gelen Ulaştırma ve Sanayi ve Tabiî Kay
naklar bakanları ve Libya'h uzmanlarla her düzeyde 
yapılan görüşmeler en samimî bir hava içerisinde cere
yan etmiş, gayet etraflı ve şümullü olmuştur. Neticede 
bu hususta yayınlanan komünikede ayrıntılı olarak 
açıklandığı gibi, birçok alanda işbirliği imkânları sap
tanmış ve projeler ele alınmıştır. 

Bu ziyaret sırasında hâkim olan yapıcılık zihniyeti 
itibariyle Ankara'da cereyan eden Türk - Libya müza
kerelerinin bir örnek teşkil ettiği söylenebilir. 

Bildiğiniz gibi komşumuz Irak ile de çok yakın ve 
samimî işbirliği zihniyetine dayanan ilişkilerimiz hızla 
gelişmektedir. Irak - Türkiye Petrol Boru Hattı Pro

jesinin gerçekleşmesi, bu işbirliği zihniyetinin yeni bir 
örneğini teşkil edecektir. Diğer Arap ülkeleriyle de iliş
kilerimizin her alanda gelişmesine önem veriyor ve bu 
hususta devamlı çaba sarf ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi, b'Jlger.in iki büyük ülkesi olan kar
deş İran ve Pakistan ile ilişkilerimizin özel bir anlamı 
ve geleneksel bir geçmişi bulunmaktadır. CENTO ve 
RCD içindeki olanaklarla da kuvvet kazanan işbirliği
miz, ülkelerimizin yararına olmakta, karşılıklı bağların 
daha da kuvvetlenmesine müsait bir zemin teşkil etmek
tedir. 

Her geçen gün, milletlerin birbirlerine daha çok 
yaklaşmalarını zarurî kılan dünya koşulları içerisinde, 
ülkelerimizin aralarında mevcut sıkı dayanışmanın, iş
birliği örnekleriyle daha da değer ve kuvvet kazanaca
ğını ümit ediyoruz. 

Ülkemiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının 
Ortadoğu istikrarına da önemli bir katkıda bulunduğu
na ve bulunmakta devam edeceğine de inanıyoruz. 

Bilindiği gibi, Türkiye'nin Batıya dönük siyasetinin 
ve Batı toplumu içerisinde yer alma kararının uzun bir 
geçmişi vardır. Bu siyasetin sonucu olarak Türkiye, 
Batı toplumunun çeşitli kuruluşlarında yerini almış 
bulunuyor. Batı ile ilişkilerimizin kuşkusuz çok yön
leri vardır. Batı ülkeleriyle aramızda ortak çıkarların 
yarattığı çok çeşitli ve yoğun bağlar mevcuttur. Bizim 
Batı ülkeleriyle ilişkilerimiz konsunda da biraz evvel 
işaret ettiğim genel görüşten ilham aldığımızı, bu çe
şitli bağlan dünyadaki istikrar ve dengeye önemli bir 
katkı olarak düşündüğümüzü de belirtmek gerekir. 

Karşılıklı anlayış, saygı ve dengeli işbirliği zihniyeti 
içerisinde geliştirdiğimiz bu ilişkilerin aynı özelliklerle 
devamında ve gelişmesinde gereken dikkat ve titizliği 
göstereceğimiz tabiîdir. Türkiye, tüm ilişkilerinde ol
duğu gibi, Batı ile ilişkilerinde de her zaman açık, sa
mimî ve dürüst bir siyaset izlemiştir. Kuşkusuz Türkiye 
izlediği siyasetin bütün özelliklerinin iyice anlaşılması
na ve değerlendirilmesine önem vermektedir. Batı 
ile siyasî güvenlik, itkisadî, ticarî ve kültürel alan
larda yakın bir işbirliğinde bulunmaklığımız, Doğu 
bloku ülkeleriyle karşılıklı saygı ve anlayış esaslarına 
daynan ilişkiler kurmakhğımıza ve bunları munta
zaman geliştirmeye çaba sarf etmemize engel teş
kil etmez. Bu görüşümüz Büyük Atatürk'ün esaslarını 

I vazettiği dış politika hedeflerine uygundur. Kuzey 
I komşumuz Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizin, ger-
I çekçi ilkelere dayandırılmış bulunan iyi komşuluk ilke-
I İeri çerçevesinde kaydettiği gelişmelerden memnunluk 
| duymaktayız. Biz bu ilişkilerin kurulan bu sağlam 
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temeller üzerinde gelişmeye devam etmesini, iki ül
ke arasında karşılıklı anlayışın ve karşılıklı saygı
nın kuvvetlendirilmesini temenni ve arzu ediyoruz. 

Diğer Avrupa ülkeleriyle ve özellikle Balkanlarda 
komşumuz bulunan ülkelerle ilişkilerimiz memnuni
yet verici bir şekilde gelişmektedir. Bu ülkelerle git
tikçe artan temaslarımız, karşılıklı saygı ve anlayışın-
giderek kuvvetlenmesine yaramaktadır. Balkanlardaki 
komşularımızla kurulan bu ilişkilerin, barış istikrara 
ve milletlerarası işbirliğine dair katkı teşkil ettiğini 
düşünüyor ve bunlara önem atfediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Şimdi müsaade buyurursanız şu sırada karşılaştı

ğımız bazı önemli sorunlar hakkındaki düşünceleri
mizi açıklayacağım. 

İlk önce 5 Şubat 1975 tarihinden itibaren uygula
nan bütün şekilleriyle Amerikan askerî yardımının ve 
Amerika'dan silâh satışlarının durdurulması kararına 
değineceğim. 

Hükümetimiz bu husustaki görüşünü ve kararını 
açıklamakta gecikmemiştir. Amerikan Kongresinin 
geçici yardım kararlarına eklediği hükmün uygulama 
safhasına girmesi dolayısıyle Hükümetimizin tutumu 
en büyük açıklıkla Parlamentoya, kamuoyumuza, 
Amerikan Hükümetine ve dünya kamuoyuna izah 
edilmiştir. Siyasî partiler sayın liderleri de, bu konu
daki görüşlerini açıklamış bulunuyorlar. Çok hatalı 
olarak gördüğümüz Amerikan Kongresinin bu uygu
laması karşısında Türk Milleti beklenileceği gibi tam 
bir görüş birliği içinde kendini bulmuştur. Bu tutumu
muzun dayandığı bazı temel görüşleri, bugün yüksek 
huzurunuzda tekrar belirtmekte ve durumun kısa bir 
tahlilini arz etmekte fa.yda görmekteyim. 

Amerikan Kongresi silâh yardımı ve silâh satışı 
konusunu, Kıbrıs siyasî çözümünde ilerleme kayde
dilmesi koşuluna bağlamakla aralarında hiç bir ilişki 
bulunmayan iki konuyu kanımızca çok hatalı olarak 
irtîbatlandırmıştır. 

İttifak çerçevesi içinde yapılan askerî yardımlaşma 
kuşkusuz kendine özgü bir mantık içinde uygulan
maktadır. Askerî yardımlaşma mantığına tamamıyle 
yabancı bir unsur katmaya teşebbüs etmek, bunun 
uygulanmasını ve işleyişini zedeleyecek ve bozacak
tır. Yardımlaşma konusu, karşılıklı taahhütlere daya
nan bir uygulamadır. Bir tarafın taahhütlerini yerine 
getirmemesi karşı tarafın tutumunda kuşkusuz birta
kım zarurî ayarlamalar gerektirecektir. Tarafımızdan 
ve bütün partilerimizi temsil eden Türk siyaset adam
ları tarafından da belirtildiği gibi, bu karar ortak sa-
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vunmaya katkımızı tekrar ölçmek zorunluğu ile bizi 
karşı karşıya bırakmaktadır. Biz kendi savunmamızın 
gerektirdiği lüzumlu ayarlamaları yapabiliriz. Ancak, 
Amerika'nın tek taraflı olarak uyguladığı bu karar, 
ortak savunma çerçevesi içinde bize verilen teminatın 
değeri hakkında kuşkular uyandıracak niteliktedir. 
Kanımızca, bu meselenin en önemli bir tarafıdır. 

Amerikan Kongresi üyelerinin Türkiye'nin ittifak 
çerçevesi içinde aldığından çok, daha fazla veren bir 
ülke olduğunu, ortak savunmaya katkısının kendisi
ne yardımlaşma çerçevesi içinde sağlanan yardımın 
sınırlarını çok aştığı gerçeğinden de habersiz olduk
ları anlaşılıyor. 

Görüldüğü gibi, bu sorun Türk - Amerikan ilişki
lerini de aşan. ittifakı ilgilendiren bir sorundur. Şu 
sırada söyleyeceğimiz şudur ki; biz yardımın durdu
rulması hususunda şimdi uygulanan kararı, ittifak 
içindeki yardımlaşma kurallarına göre değerlendirip, 
bundan zarurî sonuçları çıkarmak ve gereken tedbir
leri almak mecburiyetindeyiz. Haysiyetli bir Milletiz. 
Yaratılan durumun bütün icaplarını soğukkanlılıkla 
tetkik edeceğiz. Zarurî tedbirleri aynı soğukkanlılıkla 
ve realist bir zihniyet içinde kararlaştıracağız ve ger
çekleştireceğiz. 

İlk tedbir olarak ülkemizdeki ortak savunma ku
ruluşları ile ilgili işbirliği koşullarımızı saptayan İkili 
Anlaşmaların yeniden düzenlenmesi konusunda, Ame
rikan Hükümeti ile yürütmekte olduğumuz müzakere
leri durdurmak lüzumunu hissettik. («Bravo» sesleri) 
Zira yardımlaşmada tamamıyle değişik koşullarla kar
şılaşmak durumu belirmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan ilgili NATO mercilerinin bu duru
mu süratle ele alması için derhal gereken girişimlerde 
bulunduk. Amerikan Kongresinin yanlış tutumunun 
yaratacağı sonuçlar, bununla bitmemektedir. Güya 
Kıbrıs'ta siyasî çözüme doğru ilerleme kaydedilmesi
ni sağlamak maksadıyle alınan bu karar, fiiliyatta 
Kıbrıs müzakerelerini çıkmaza götürmüştür. Kanı
mızca burada da çok vahim bir hata işlenmiştir. Bil
diğiniz gibi, Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Denktaş, 
Kıbrıs müzakerelerine hız vermek amacı ile, son haf
talarda gayet yapıcı teklifler ileri sürmüştü. Magosa 
Limanı tek taraflı olarak milletlerarası trafiğe ve 
özellikle Rum bölgesinin de istifadesine açılacaktı. 
Lefkoşe Havaalanının tanınmış bir havacılık uzmanı 
başkanlığında kurulacak ortak bir yönetime tevdi edi
lerek, milletlerarası trafiğe açılması da önerildi. Kira-
cıköy yöresine 8 bin Rum mültecinin dönmesine mü
saade olundu. Kıbrıs'taki müzakereler, siyasî çözüm 
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yollarının araştırılması yönünde ilerleyecekse, bunun 
karşılıklı olarak ileri sürülecek bu gibi tekliflerle ve 
alınacak kararlarla mümkün olabileceğinden kuşku 
yoktur. Ancak, Amerikan Kongresinin malum tutumu 
dolayısıyle Rum tarafı bu önerilere en küçük muka
belede bulunmayı, yaratılan bu şartlarda kendi açısın
dan uygun görmüyor. Onların şimdi maksadı, müza
kerelerin ilerlemesine mani olarak, Türkiye'ye yapı
lan Amerikan yardımının durdurulmasını sağlamak
tır. Artık doğrudan doğruya müzakerelerle ilgilenmi
yorlar denebilir. . 

Amerikan Kongresi, tutumunu değiştirmediği müd
detçe Kıbrıs müzakereleri üzerine böylece bir nevi 
ipotek konulmuş olmaktadır. Amerikan Kongresi ve
ya Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin böyle bir bas
kıya boyun eğeceğini zannediyorlarsa, cidden çok va
him bir teşhis hatası işlediklerini düşünmek gerekir. 
(«Bravo» sesleri) 

Görülüyor ki, Amerikan Kongresinin tutumu bir 
hatalar zinciri, Kıbrıs sorununun çözümlenmesini ön
leyen bir fasit daire, çember yaratmıştır. Bu tutumun 
devamı, ittifak içinde olumsuz sonuçlar yaratacak, 
Kıbrıs siyasî çözümünü de bloke edecektir. Bu çem
berin kırılması, bizim isteğimize ve sorumluluğumu
za tabi değildir. Biz ancak durumun daha isabetli bir 
değerlendirilmesine varılmasını temenni edebiliriz. 

Millî Kıbrıs sorunumuzda olayları gerçek boyut
ları ile değerlendirmek gerektiği tabiîdir. Seneler sü
ren, büyük ıstırap ve fedakârlıklardan sonra, Kıbrıs 
Türkleri, Büyük Milletimizin ve şanlı Ordumuzun 
destekleriyle ilk defa hakikî özgürlüklerine kavuşmuş 
bulunuyorlar. Ortada bir hakikat vardır ki, Kıbrıs'lı 
soydaşlarımız kendilerine ait bir bölgede müstakil fe
deral bir devlet içinde, birbirleriyle devamlı ve sıkı 
bir tesanüt içinde yaşamayı uzun senelerdir kendileri
ne gaye edinmişlerdir. Daha dört beş ay evvel Kıb
rıs'ın güneyinde yaşayan soydaşlarımızın adedine 
nispetle bugüne o bölgede bulunan soydaşlarımızın 
sayısı çok azalmış bulunuyor. Demek ki ortada on
ları mallarını, mülklerini bir tarafa bırakıp kardeşle
rinin yanma gelmek için her türlü çareye başvurduran 
itici bir kuvvet mevcuttur. Bu kuvvet de, her şeyden 
evvel kendi kardeşleriyle her ne pahasına olursa ol
sun, beraber yaşamak arzusudur. Gerçekleri ifade 
etmek gerekiyorsa, Güneydeki Kıbrıslı soydaşlarımı
zın Kuzeye geçmeleri tamamıyle kendi gayretleriyle 
mümkün olmaktadır. Dağlar, tepeler, ovalar aşarak 
Kuzeye girmektedirler. Bu hareketleri, müstakil bir 
federal devlet içinde ne şekilde yaşamak istedikleri
nin çok açık bir delilini teşkil ediyor. 

Karşı taraf, soydaşlarımızın bu hissiyat ve ihti
yacını anlayışla karşıladığı takdirde, Kıbrıs meselesi
nin halli istikametinde çok önemli bir aşama kayde
dilebilir. Bu hususta uzlaşıcı bir tutuma girmekte, 
vukubulacak gecikmeler ancak fiilî durumun daha 
da kuvvetlenmesine ve yerleşmesine sebep olur ve 
müzakerelerin yürütülmesine zarar verir, müzakere 
edilecek saha daralır. Onun için Rumların aynı dev
let içinde ancak, ayrı bölgelerde; fakat yine de yan 
yana bir arada yaşayacakları ortaklarıyle geçmişin 
acılarını bir daha tekrar ettirmeyecek, devamlı barış 
ve karşılıklı güvenlik içinde yaşamaları için tek çı
kar yolun, iki bölgeli federasyon sistemi olduğunu 
biran evvel kabul etmeleri başlıca dileğimizdir. 

Sayın senatörler; 

Şimdi Ege Denizi anlaşmazlığına geçeceğim. 
Biz öteden beri iki komşu ülkenin ortak çıkarla

rının gereği olarak, bu sorunun da usulü veçhile iki 
Hükümet arasında mevcut diğer sorunlar gibi mü
zakere ile barışçı yoldan çözümlenmesi tezini İsrarla 
savunmuş, ancak bilindiği gibi bu hususta herhangi 
bir olumlu karşılık almamıştık. Nihayet 27 Ocak gü
nü Yunanistan - Ankara'daki Büyükelçileri vasıta-
sıyle Hükümetimize verdiği bir nota ile Ege Kıta 
Sahanlığı sorununun müştereken Milletlerarası Ada
let Divanına götürülmesini teklif etmiştir. 

Hükümetimiz, Yunanistan'ın şimdi aldığı bu tu
tumu, sorunun barışçı yoldan çözümü istikametinde 
olumlu bir adım telâkki etmektedir. Yunan notası
nı 6 Şubatta cevaplandırdık. Cevabî Notamızda, Ege' 
de çözüm bekleyen bütün sorunların taraflar arasın
da müzakere ile barışçı yoldan çözümü için Türk Hü
kümetlerince öteden beri yapılmış olan çağrılar ve 
milletlerarası anlaşmazlıklarda müzakere yolunun esas 
tutulması gerektiği hususundaki değişmeyen tutumu
muzu hatırlattık. 

Yunanistan'ın, Kıta Sahanlığı meselesinin Adalet 
Divanine götürülmesi yolundaki önerisini ise, iyi ni
yetimize bir nişane olarak olumlu karşıladığımızı bil
dirdik. Bugüne kadar bu konuda teati edilen notalar
da karşılıklı tutumlar tam bir vuzuhla ortaya atılma
mıştı. Şimdi tertip edilecek bir toplantıda iki tarafın 
görüşlerini açık olarak ortaya atmaları ve müzakere 
etmeleri gerekecektir. Görüşler arasındaki aykırılık 
bu şekilde saptandıktan sonra, tahkimname hususun
da mutabakata varır ve bu mutabakat Yasama Or
ganının tasvibine mazhar olduğu takdirde davayı usu
lü veçhile Adalet Divanına götürebiliriz. 
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Sözlerimi bitirirken Yüce Senatonun sayın üyele
rini saygıyle selâmlar, teşekkürlerimi arz ederim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yöneltilmiş sorular 
var. Bunlara yazılı da, sözlü de cevap verebilirsiniz. 
Sayın Çelikbaş tarafından sorulan soruyu okuyorum: 

«1. Memleketimizle Irak arasında 27 Ağustos 
1973 tarihinde imzalanan Petrol Boru Hattı Anlaş
ması 18 Şubat 1974'te neden Ecevit Hükümetince 
geri alınmıştır?.. 

2. Aynı Anlaşma, hiçbir değişiklik olmadan ay
nen Meclise gecikme ile sunulmuştur. Zaman kaybı
nın tevlit ettiği maddî zarar takriben ne kadardır?.» 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Efendim, bu suale cevap vermek tabiatıy-
le bir tetkiki icabettirecektir. Zira, bizim Hükümeti
mizin vazifeye başladığı zamandan evveline ait bir 
sorudur. Bizim kendi bakımımızdan ifade edebile
ceğimiz; Hükümet vazifeye başladıktan sonra ilk ev
vel bu işi ele almış ve mümkün süratle Meclislerimi
zin tasviplerine sunmuş ve mesele neticelendirilmiş
tir. Hatta zannediyorum bugün Resmî Gazetede de 
anlaşmanın metni intişar etmiştir. 

Daha evvelce müzakeresi Millet Meclisinde cere
yan ettiği için, hatırladığıma göre, (Tabiatıyle tam 
tafsilâta giremeyeceğim) bu işin biraz gecikmesinde 
iki sebep ileri sürülmüştü. Birisi, Irak'ta bir Hükü
met değişikliğinin, muameleyi bu tarafta geciktirmiş 
olması, bir ikinci unsur da; Meclisin yaz tatiline gir
mesi sebebiyle müzakerelerin devam etmemiş bulun
ması. Bu sebeple iki maddî gecikmeden bahsedilmiş
ti. Gayet tabiîdir ki, gecikmede bir hesap yapılırsa, 
elbetteki eski fiyatlar yerinde durmadığına göre, el-
betteki bir zarar var gibi görülür. Ancak, bu muka
veleyi hemen meriyete koymakla da, zannederim da
ha da gecikmesine mani olunmuş ve daha evvel baş
ka münakaşalar olmuş. Tetkik ettiğimize göre, mü
nasip görülmemiş, bu işin daha tetkiki istenilmiş. Böy
le de bir düşünce ileri sürülebilir. Eğer o zamanki 
münakaşalar daha da devam etseydi ve yine de neti
ce alınmasaydı, o takdirde bu anlaşma da ileri bir 
tarihte akdedilecekti ve o zaman aradaki fiyat farkı da 
daha büyük olacaktı. Velhâsıl, bunun çok derin bir 
mazisi var. 

Tetkikime göre arz ediyorum; mazisinde epey mü
nakaşa var; bu anlaşma uygun muydu, değil miydi 
vesaire?. O zaman da çok vakit kaybedilmiş. Eğer 
bu anlaşma vaktiyle o tarihlerde yapılmamış olsay

dı, bugüne daha da zararlı bir durumla ortaya çıkıl
mış olacaktı. Fakat benim bildiğim; hakikaten Irak' 
ta bir Hükümet değişikliğinin gecikmede bir sebep 
olduğu, bizde de Meclisin tatile girmesinin birkaç ay 
için geciktirdiği merkezindedir; fakat daha da ayrın
tılı bir cevap vermek için, tetkiklerimizi daha da ge
liştiririz ve tahriren müsaade ederseniz cevabımızı 
sunarız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, tatminkâr değildir, yazılı olarak 
rica, edeyim. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, ifade ettiler za
ten. 

İkinci suali arz ediyorum... 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, 

genel görüşme sırasında aynı istikamette Hükümet
ten benim de bir sualim vardı. 

BAŞKAN — Efendim, yazılı olan sualleri bende
niz sunayım. Eğer tatminkâr bulmazsanız yine size 
sual sorma imkânını vereceğim. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Lütfedersiniz, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
İkinci suali arz ediyorum, Sayın Ortaç'ın suali

dir. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerin sayın Dışişleri Bakanlığınca 

cevaplandırılmasına tavassut Duyurulmasını rica ede
rim. 

Bursa 
Cahit Ortaç 

l.Makarios Ada*da hangi sıfatla oturmaktadır? 
2. Yunanistan Adalarda kurdukları turizm örgü

tüyle sahillerimizin zengin tarihî ve turistik yerleri
ni günü birliğine gezdiriyorlar ve milyonlar kaza
nıyorlar. Bu hareketlerine bundan böyle devam et
melerine müsaade edilecek midir?.. 

3. Yunanistan Ege Denizinde hava gidiş ve geli
şini önleyecek duruma geldiği ve dost Libya Hükü
met Başkanının Türkiye'ye seyahati bile bu mania 
dolayısiyle dolaşık yollardan yapılmıştır. Hükümet 
bu mesele hakkında ne düşünüyor?.» 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Makarios'un Ada'da hangi sıfatla bulun
duğunu daha evvel de açıklamıştık: Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti, Makarios'un Devlet Başkanlığı sı
fatını 1963 Aral:k ayından beri tanımamaktadır. Bi-
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naenaleyh, bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik 
yoktur. Bizim nazarımızda olsa olsa, Rumların bir 
Cemaat Başkanı sıfatiyle bulunabilir; fakat kendisini 
bir devlet başkanı, bir hükümet başkanı olarak tanı
mıyoruz ve kendisiyle bir temasımız yoktur. Bu, bu
güne ait bir hadise değildir, 1963 Aralık ayından be
ri takarrür etmiş bir siyasettir. 

Yunanistan'ın sahillerimizdeki turistik faaliyetleri 
konusunda şu anda bir bilgi arz edecek vaziyette de
ğilim. Muhtemelen, eskiden iki tarafın organizasyon
ları arasında kurulmuş bazı tertipler vardır. Muhte
melen bu tertiplere göre faaliyet devam etmektedir; 
fakat bugünkü durumda bu vaziyetin gözden geçiril
mesi de düşünülebilecek bir keyfiyet oluyor, bu nok
tayı da tetkik edeceğiz efendim. 

FİR meselesine gelince: Bu, tabiatiyle Yunanis
tan'a «aramızda Ege'de başka sorunlar da vardır, çok 
önemli konular da vardır.» dediğimiz zaman bu FİR 
(hava kontrolü) mevzuunu da bunların içinde ehem
miyetle zikretmiş bulunuyoruz. Yunanistan Büyük
elçisi bu bakımdan bizimle bir uzlaşma yoluna girme 
bakımından ehemmiyeti olabilir düşüncesiyle bir tek
lif, telkin getirmiştir; fakat tatminkâr görülmemiştir, 
tekrar Hükümetine müracaat edeceğini söylemiştir. 
Yine kendilerinden cevap bekliyoruz. Bu, hakikaten 
hem bizim sivil trafiğimize, hem de askerî uçakların 
uçuşlarına mani olan, güçlük çıkaran bir durumdur, 
Öteden beri üzerinde durulan bir durumdur. Bizim 
gibi, diğer yabancı memleketlere, müttefiklerimiz de 
bundan şikâyetçidirler. Hatta ben Brüksel seyahati
mizde bizzat NATO içinde de meseleyi ele alma ola
nağını bulmuşumdur, NATO Genel Sekreteri de bu
nun üzerinde durmaktadır. Yakında öyle ümidediyo-
rum ki, bu sahada bir görüşme imkânı ortaya 
çıkabilir; fakat hakikaten üstünde çok ciddiyetle dur
duğumuz ehemmiyetli bir konudur, bu mevzu efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Hikmet Aslanoğlu tarafından sorulan so

ruları sunuyorum: 

«Sayın Başkanlığa 

Dışişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması için 
aşağıdaki suallerin sorulmasını rica ederim. 

1. İstanbul'dan kanunî zaruretlerle çıkarılmadık
ça, hiçbir 'Rum vatandaşımızın Yunanistan'a kaçma
dığı malumdur. Halbuki, Batı Trakya'daki Türkler 
her fırsattan faydalanarak Türkiye'ye sığınmaktadır
lar. Şu halde orada Türklere büyük bir baskı olduğu 

aşikârdır. Bu durumun düzeltilmesi için alınması dü
şünülen tedbirler nelerdir? 

2. Batı Trakya'da görev yapan Türk öğretmen
lerine yapılan baskılar malumdur. Buna mukabil, İs
tanbul'daki çeşitli dereceli Rum okullarında, hatta 
propagandaya varan serbestlik içinde öğretim yapıldı
ğı da bir gerçektir. 

Bu konuda alınan veya alınması düşünülen tedbir
ler nelerdir?» 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Batı Trakya'daki soydaşlarımızın hayatla
rından memnun olmadıkları bir gerçektir. Memleketi
mize bunların, hem de mallarını mülklerini terk ede
rek gruplar halinde geldikleri de bilinmektedir. İstan
bul'daki Rumların adedinin, zannediyorum çok azal
dığı da malum bulunuyor.- Yunanistan'la halledeceği
miz sorunlar içinde hiç şüphesiz ki, Batı Trakya Türk
lerinin durumu da vardır, bunların hakkında da di
rekt müzakereler, salâhiyettar kimseler arasında yük
sek seviyede müzakereler başladığında elbette ki, mü
zakere edeceğimiz konular listesinin hemen başında 
bu da gelmektedir. Ancak bu arada Yunanistan'daki 
Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımız vasıtasıyle 
soydaşlarımızın vaziyetlerini yakından takip ediyo
ruz. Bazan gelen cevaplar tatminkâr olmuyor, bir 
iki cevapta bir ümit ışığı var gibi gözüküyor. Her
halde bütün gücümüzle bunu^ takip ediyoruz; ama 
öyle anlaşılıyor ki, bu konu iki Hükümetin yetkili
leri arasında müzakere masasına oturulduğunda ehem
miyetle hemen ön sıralarda ele alınacak bir konu ola
rak ortada durmaktadır. 

Türk öğretmenlerine yapılan muameleler malu
munuzdur. Bunu da takip ediyoruz. Herhalde, Türk 
öğretmenleri sahasında belki bir netice alınabilir. 
Bir müddet daha bu mesele üzerinde durmaklığımız 
ve bu temaslardan sonra alınacak neticelere göre, 
tekrar sayın Senato üyemize bilgi vermekliğimizin 
uygun olabileceğini düşünüyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Sayın İsmail İlhan tarafından yöneltilen soruyu 
sunuyorum: 

«Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde Türki
ye'ye yapılmakta olan sözü edilen yardımın kısılma
sında, Rumlarla beraber Amerika'da bulunan Yahu
dilerin de etkileri olmuş mudur? 
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Sayın Dışişleri Bakanının bu hususu aydınlatma
larını rica eder, saygılarımı arz ederim. 

Muş 
İsmail İlhan 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL — 

Bu mevzuu bizim de tetkik etmek huşunda hakikaten 
gayretlerimiz olmuştur. Yahudi lobisinin de, Rum lo
bisi yanında çalıştığı hakkında itimada şayan bir de
lile malik değiliz; fakat herhalde üstünde durduğu
muz bir keyfiyettir. Yalnız, şunu da arz edeyim ki, 
İsrail makamları bilâkis aksi istikamette kendilerinin 
gayret sarfettiklerini ifade etmişlerdir. Yalnız bu, ta
biî o taraftan gelen bir ifadedir. Bizim tarafımızdan 
kontrol edilmesi gerekir. Yalnız, Amerika'da bulun
duğum zamana ait tercübeme göre bir cevap vermem 
icap ederse, bu konunun ortaya çıkması üzerine, 
(Kıbrıs konusunun) Yunan lobisi, Rum lobisi faal 
olurken, Yahudi lobisinin bunu önleme istikametinde 
bir gayret sarf etmediğini öğrenmiş bulunuyordum; 
fakat menfî bir gayretini de sağlam bir delile daya
narak tespit edemedik. Herhalde o tarihlerde aksi is
tikamette bir gayretin içinde olmalıdır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Nuri Âdemoğlu tarafından yöneltilen soru

yu sunuyorum. 

«Sayın Başkanlığa 

Suriye'de emlâki olanların haklarının, Türkiye'ye 
iadesi hususunda iki Hükümet arasındaki müzakere
ler senelerdir bitirilememektedir. Halen durum nedir, 
ne zaman bitirileceği kanaatindedirler Sayın Bakan?» 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ MELİH ESENBEL (De
vamla) — Eğer, müsaade ederseniz efendim, bu soru
ya yazılı olarak cevap verelim. Çünkü çok uzun mü
zakereler cereyan etti, heyetlerimiz oraya gitti. Şimdi 
de zannediyorum Kahire'de aynı tipten müzakereler 
yapılıyor. Kısaca bildiğime göre, Suriye'deki müza
kereler iyi bir istikamet almıştır; fakat bunun tahrirî 
olarak, tafsilâtlı şekilde cevaplandırılmasının daha 
tatminkâr olabileceğini düşünüyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Âdemoğlu'nun sorusuna, 
Sayın Bakan yazılı cevap vereceklerini ifade buyur
dular. 

Sayın İnan, bir sorunuz olacak mı efendim? 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan: 
Sayın Profesör Çelikbaş'ın suallerinin aynısını ben

deniz de genel konuşmamı yaparken Sayın Bakanımız

dan rica etmiştim. Burada Meclisin tatile girmesi ve
ya Hükümet değişikliği değil, benim takip ettiğim ve 
hatırladığım kadarıyle mesele, Millet Meclisi Dışişleri 
Komisyonunda ikinci defa görüşülürken, birinci görüş
mesinden sonra, Dışişlerinden tamamlayıcı malumat 
istenmişti. İkinci görüşmeye gelen Dışişleri Bakanlığı 
temsilcisi. Hükümet talimatıyle tasarıyı geri aldı. Ta
san, ondan sonra gecikme ile tekrar geldiği içindir ki, 
ancak Haziran sonunda Meclisin tatile girmesine ras-
ladı ve on aylık gecikmeye uğradı. Binaenaleyh, kusur, 
geri almaktan itibaren başlıyor. 

Bendeniz, meselenin tetkik edilerek geniş şekilde 
yazılı cevap lütfeciiîmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın İnan, zaten Sayın Bakan ko
nuşmalarında konuyu tetkik ederek, yazılı cevap vere
cek durumda olduğunu ifade buyurdular. Her halde 
tekrar edecekler. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Evet, yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yazıh cevap arz edeceklerini ifade 
buyuruyorlar efendim. 

Buyurunuz Sayın Beler. 
BELİĞ BELER (izmir) — Sayın Başkan, 
Sabahki Oturumdaki konuşmamda bazı mevzuların 

açıklığa kavuşturulmasını Sayın Bakandan istemiştim. 
Şöyle ki; Dış memleketlere kaçmış veya kaçırılmış bazı 
anarşistlerin ceplerinde Türk pasaportu taşıdıkları halde 
Türk Devletine, Türk Ulusuna Türk Milletine saldır
dıkları görülmektedir. 

Pasaport Kanununda yapılacak değişiklikler hak
kında Sayın Bakan ne düşünmektedir? Memleket aley
hinde çalışan, Türk Devletini yıkmak isteyen bu va
tan hainlerinin Türk pasaportu taşımalarına göz mü yu
mulacaktır? 

Federal Almanya dost bir memlekettir. Bu anarşik 
hareketleri teşvik edici, komünist propagandası yapan 
Köln Radyosu hakkında dost memleket olan Federal 
Almanya nezdinde Bakanlıkça hiç müracaatta bulun
muş mudur? Bakanın bu hususu açıklamasını rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sualleri takip buyur
dunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ MELİH ESENBEL (De
vamla) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De

vamla) — Efendim, bunları biraz evvel de sayın se
natör ifade etmişlerdi. Takdir buyurursunuz, çok ayrın-
tıh konular oluyor. Eğer bir mahzur mevcut değilse, 
yazılı olarak memnuniyetle cevaplandıracağım. 

390 — 



C. Senatosu B : 29 

BELİĞ BELER (İzmir) — Yazılı cevap olabilir. 
BAŞKAN - Mümkündür efendim. 
Sayın Bakan yazdı olarak cevap verecekler. 
Sayın Kalpakhoğiu, buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Bakan. 
Şehit aileleri bugüne kadar Kıbrıs'a gönderilmemiş

tir. Sebebi nedir? Yakında, bunlar topluca veya iste
yenin şehitlerini ziyaret etmek üzere gönderilecek mi
dir? Bu hususun yapılması Hariciye Vekâletinin sa
lâhiyeti dahilinde midir, yoksa Hariciye Bakanlığı bu
na «evet» dediği halde, bazı mahzurları sebebiyle as
kerî makamlar mı mani olmaktadır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kalpakhoğiu. 
Saym Bakan, cevap 'lütfediniz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ MELİH ESENBEL (De
vamla) — Efendim, bu da pek tafsilâtlı bir konudur; 
fakat bir mani olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü, 
hakikaten Kıbrıs'a evvelâ gideceklerin içinde şehit 
ailelerinin mevcut olduğu hakkında dosyalarda bilgile
re tesadüf ettim. Gecikme vaki ise, ki vaki olduğu 
sayın senatörün beyanından anlaşılıyor, ne sebepten 
geldiğini ben şahsen bilmiyorum; fakat her halde, 
eğer müsaade ederlerse gayet titizlikle tetkik edip ce
vap veririm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandırıl
mıştır. 

Sayın Kalpakhoğiu, sualiniz bitmedi mi? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Kısa 
bir sualim daha var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Kıb
rıs'ın Cenubunda. Türk Bölgesi dışındaki Türklerin 
şu anda adedi nedir? Türk Bölgesindeki Rumların adedi 
nedir? Bunların mübadelesi düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Kıbrıs'ın Güneyinde mevcut Türklerin ade
di, biraz evvel umumî izahatımda da kaydettiğim gibi 
çok azalmıştır. Öyle sanıyorum ki; bu adet yedi sekiz 
bin civarındadır. Halbuki; harekâtın başlangıcında 
38 bin civarındaydı. 

Kıbrıs'ın kuzeyinde, Türk Bölgesinde, bilhassa dağ
lık bölgelerde olan Rumlar mevcuttur. Bunların da ade
di zannediyorum ki 12 - 13 bin civarında olacaktır. 
Kuzeydeki, Türk Bölgesindeki bütün Rumların miktarı 
budur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
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Saym Karaman, buyurunuz. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan; 

bir devletin ulusal çıkarlarını savunması iradesine, bir 
diğer devlet tarafından ambargo konamaz. Bu türlü 
bir davranış, 20 nci yüzyıl pis sömürgeciliği anlayışının 
yeniden tescilidir. 

Türk Halkı Ulusal Kurtuluş Savaşı ile ülkesine dö
nük emperyalizmi 1922 de Dumlupınar'da mezara 
gömdü. 

Atatürk'ün Büyük Nutku, Ulusal Kurtuluş Sava
şımızın temel ilkelerini bütün ihtişamı ile kapsamak
tadır. Amerikan kamuoyunun Ulusal Kurtuluş Savaşı
mızdan haberi olmadığı anlaşılmaktadır. 

Türkiye'ye karşı, Ulusumuzun savunma iradesine 
karşı Amerikan Kongresinin aldığı karar dolayısıyle 
Amerikan Kongresi üyelerine Atatürk'ün Büyük Nut
kundan birer adet gönderilmesinin yararlı olacağı dü
şünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Efendim, zannediyorum; Yüksek Senatonun 
biraz evvel aldığı karar, ilk adım olarak çok hayırlı 
bir karar olacaktır. Evvelâ, eğer bizim de mütalâamız 
isteniliyorsa, Senatonun hissiyatını, düşüncelerini açık
lıkla Amerikan Senatosuna süratle iletmesinde büyük 

fayda vardır. Diğer husus da, tabiatıyle zaten normal 
olarak yapılması faydalı olabilecek bir konuyu teşkil 
ediyor. 

Atatürk'ün Büyük Nutku'nun İngilizce nüshaları
nın Senatolarda da dağıtılması her zaman düşünüle
bilir. yapılabilir bir keyfiyettir. Tabiatıyle bu da ye
rine getirilebilir efendim. Bir mahzuru yoktur, bilâ
kis faydası olur; ama evvelâ bu Senatomuzun güzel 
bir kesin kararının derhal kaleme alınıp, bir telgraf
la Amerika'ya iletilmesinde büyük fayda görüyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Balkıs, buyurunuz sualinizi sorunuz efen

dim. 
İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Sayın Baş

kanım, 
Bendeniz de konuşmamda Sayın Nuri Âdemoğlu' 

nun sorusuna daha evvel temas etmiştim; yani Suri
ye'deki toprakların akıbeti nedir? Bu iş için alınacak 
etkin tedbirler düşünülüyor mu ve ne gibi tedbirler 
düşünülüyor? Buna yazılı olarak cevap vereceklerini 
bildirdiler. 

BAŞKAN — Sayın Balkıs, bu konuda yazılı ola
rak cevap verecekler, 
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İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Yalnız, 
etkin tedbirleri de ihtiva etmek şartıyle yazılı olarak 
cevap rica edeceğim. 

BAŞKAN — Her halde o da bir unsur olarak 
yazılacaktır efendim. 

Değil mi Sayın Bakan? 
DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De

vamla) — Evet, yazılı efendim. 
BAŞKAN — Başka sual yok mu efendim? 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başka

nım, bir şeyi arz edeceğim; ama Sayın Başkanım bu 
sual değil efendim. 

BAŞKAN — Şimdi sualiniz varsa sorunuz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başka

nım... 
BAŞKAN — Sual niteliğinde olsun. 
Buyurunuz Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Biraz evvel 
arz ettiğim önerimin ilgili İçişleri Bakanlığı ile Sayın 
Başbakanlığa bu konuda kararname tasrihinin müm
kün olup olmadığının bir iki ay içinde cevaplandırma
larını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Protokol önerisinde bulunmuşlardı 
Sayın Feyyat. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De

vamla) — Müsaade ederseniz arz edeyim. 
Efendim, bu hususdaki dosyayı tetkik ettim. Zan

nediyorum zatıâlinize de tahriren bir cevap verilmiş 
bulunuyor. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben o tatmin
siz cevap üzerine konuştum efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Evet efendim, 

Bu mesele oldukça eskidir. Tespit edebildiğime gö
re, bundan evvelki hükümetler zamanında da ele alın
mış, hatta, kabine seviyesinde inceleme yapılmış, bir 
çare araştırılmış; fakat bugüne kadar bu sualinize 
cevap teşkil edecek bir gelişme olmamıştır. 

Mamafih, şunu da tekrar arz edeyim ki; biz bu 
dosya elimize geldiğinden beri tekrar bir inceleme yo
luna girdik; yani dosya evvelce kapanmış olarak bize 
gelmişti; fakat tekrar bir inceleme yoluna girdik, bu 
incelemelerimizi devam ettiriyoruz. Başka yerlerdeki 
presidanlara, tatbikata bakarak belki bir çare bulabi
liriz, diye gayret sarf ediyor uz; fakat emin olunuz ki, 
ben de dosyayı tetkik ettim, hakikaten oldukça mühim 
müşküller vardır. Yine de yeni bir gayretin içinde
yiz. Evvelce Bakanlar Kurulu seviyesinde ele alınıp 

çare araştırılmış olmasına ve bir neticeye bağlanma
masına rağmen tekrar ele almış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Özmen, buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir saat

le tahdit etmenin ne kıymeti kaldı efendim? 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, süre benim 

kontrolüm altındadır efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkanım. 
Almanya'ya yüzbinlerce işçi gönderiyoruz. Bu işçile
rimiz orada suç işliyorlar, tevkif edilip hapishanelere 
düşüyorlar. Onların çocukları için Alman mahkemele
ri derhal nafaka tespit ediyor. Aradan bir müddet 
geçtikten sonra, mahkûm olanlar içeride kalıyor, bir 
kısmı Türkiye'ye kaçıyorlar. O zaman Alman mah
kemeleri bu ilâmların infazı için, ilâmları sahiplerine 
gönderiyor. Burada ilâmı eline alan bir vatanda
şımız Türkiye'deki mahkemelere müracaat etiği za
man Almanya ile Türkiye arasında mukabele bilmisil 
anlaşmasının olmadığını söyleyerek reddediyorlar. 

Acaba bu eksikliğin giderilmesi ve milyona yakın 
vatandaşımızın çocuklarının bu konuda tatmin edil
mesi için Bakanlığımızın bir hazırlığı var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL (De
vamla) — Müsaade ederseniz yazılı olarak cevap ve
relim efendim. Çok tavsilâtlı bir konudur efendim. 

BAŞKAN — Mümkündür efendim. Sayın Bakan 
çok teşekkür ederiz, buyurunuz efendim. (Alkışlar). 

Sayın üyeler, 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde yapı

lan konuşmalar bitmiştir. Şimdi bölümlere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim destek 
hizmetleri 67 955 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Dış politikanın yürütülmesi 568 311 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

112 Dış temsil hizmetleri 381701050 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Diğer programlara dağıtılama
yan transferler 123 297 510 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçemizin Milletimize, vata
nımıza hayırlı olmasını, iyi sonuçlar vermesini dilerim. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi bitmiştir. 

B) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesini 
müzakereye alıyoruz, lütfen temsilciler yerlerini alsın
lar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, aktarmalar hakkında bir önergemiz vardı, bu 
arada alınacaktı galiba? 

BAŞKAN — Aktarmaları çıkaracağız efendim, 
müsaade buyurunuz. 

Millî Svunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar 
adına söz alan üyelerin isimlerini arz ediyorum; 
C. H. P. Grupu adına Sayın Muhsin Batur, A. P. 
Grupu adına Sayın Ahmet Özmumcu. Cumhurbaşka
nınca S. Ü. Grupu adına Sayın Cihat Alpan, Millî 
Birlik Grupu adına Sayın Muzaffer Yurdakuîer. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Muhsin Batur. büyü
nüz Sayın Batur. 

C H. P. GRUPU ADİNA MUHSİN BATUR 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun değerli üyeleri; 

1975 Malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 
hakkında, C. H. P. Senato Grupu adına görüşlerimizi 
açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Grup ve şahsım adına hepinizi saygıyle selamla
rım. Önce konuşmamızı etkileyen ve sınırlayan iki 
husus üzerinde kısaca durmak istiyorum : 

Bunların birincisi; güvenoyu alamamış ve dola-
yısıyle Meclislere karşı sorumluluğu olmayan bir Hü
kümetin hazırladığı Bütçe üzerinde konuşma zorunlu
luğudur. Halbuki, Anayasamızda, Millî Savunma ile il
gili özel madde var : 110 ncu madde. Bu madde der 
ki «Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuv
vetlerin savaşa hazırlanmasından Türkiye Büyük Mil
let Meclisine karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.» O 
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halde, Millî Savunma Bütçesi statüsünün bütçe içinde 
ayrı bir özelliği var demektir. 

İkinci ise; Silâhlı Kuvvetlerimizin askerî yardım
ların aldığı veya alacağı yeni durum dolayısıyle ha
li ve geleceği ile buna bağlı olarak yurt savunması 
probleminin yepyeni bir şekle dönüşmüş olmasıdır. 

Sayın senatörler; 
Milletlerin ve onların kurduğu devletlerin tezatlı 

menfaatleri var oldukça ve bu menfaatlerin korunma
sı veya daha fazla menfaatler elde edilmesi yolları 
konuşarak anlaşma olanağını yitirdiği anda, başvuru
lacak son yol olarak, harpler daima var olacaktır. Bu 
sebeple önce caydırıcılık, sonra savunuculuk ve sonra 
da ezicilik nitelikleri olan Silâhlı Kuvvetlerde daima var 
olacaktır. 

Çeşitli uluslararası kuruluşlar, ittifaklar, sorunları 
politika ile çözüme yollarının kolaylaşması, harp si
lâh ve araçlarındaki insanlığı ve uygarlığı kahredici 
kudret artışı gibi faktörler; muhakkak ki çağımızda 
büyük savaşlar ihtimallerini azaltmış ve savaşlar ara
sındaki süreleri uzatmıştır; fakat savaşı ortadan kal
dıramamıştır. 

Sayın senatörler; 
Millî Güvenlik ve Silâhlı Kuvvetler problemleri 

görüşülüp tartışılırken üzerinde önemle durulacak di
ğer bir husus Devletin jeopolitik durumunun özelliği
dir. 

Örneğin, Zaire veya Brezilya ile Türkiye'nin durum
ları gibi... Örnek verdiğimiz devletler, coğrafî yerleri 
itibariyle dünya sorunları ve büyük devletlerin çıkar
ları üzerinde etkin olmadıkları için karşılaşacakları. 
tehlikeler az ve sınırlıdır. Halbuki Türkiye'mizin du
rumuna bakalım : Altı devletle direkt üç devletle in
di rekt çevrilmişiz. Ayrıca, dünyanın iki süper devleti
nin menfaatlerinin çarpıştığı; yani Ortadoğu, petrol 
Boğazlar ve Akdeniz, Süveyş kanalı gibi bir bölgenin 
tam ortasında bulunuyoruz ve gene ayrıca Batı alemi
nin şımarık çocuğu, cürümünden büyük idealler ve 
hülyalar peşinden koşan ve fakat ciddî surette si
lâhlanan ve aramızda halli gereken çeşitli meseleler 
bulunan bir komşumuz var : Yunanistan. 

40 milyonluk nüfusla; yurdunu seven, onu kanının 
son damlasına kadar savunma azminde olan, büyük 
hasletlere sahip; ancak üzülerek belirtmek lâzım ge
lir ki, genel anlamı ile az gelişmişlikten kurtulmaya 
çalışan ve çeşitli alanlarda tam bağımsız hale geleme
miş bir milletin mensuplarıyız. Barış içinde zaman ka
zanıp her alanda kuvvetlenmek, ekonomi ve endüstri 
alanlarında tam bağımsız hale gelmek için çok çalış-
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mamız lâzım geldiğini hepimiz biliyoruz ve biz bu yol
da gayret sarfederken çeşitli etkenlerle, yepyeni bir 
durumla karşılaştık. Esasen ergeç karşılaşacaktık ve 
çok iyimser olanlarımız hariç bunu biliyor ve bekli
yorduk, 

Nedir bu durum?... Hepimiz biliyoruz : Yurdu
muzu savunma bakımından; NATO ve CENTO ol
mak üzere iki ittifakın içindeyiz. Ayrıca NATO itti
fakı içindeki bazı müttefiklerimizle yaptığımız anlaş
malarla aldığımız askerî yardımlarla Silâhlı Kuvvet
lerimizi yıllardan beri nispî bir yeterlikte ayakta tut-
muşuzdur. 

Geçen yıl aktif ve bağımsız bir politika izledik. 
Bu arada bizim dahlimiz olmaksızın Kıbrıs'ta bildiği
miz olaylar çıktı. Normal ve alışageldiğimiz gibi prob
lemi politik yoldan çözmeyi denedik; olmadı. Olma
yınca, alışageldiğimiz ve karşımızdaki!erin bekleme
dikleri yolu seçtik; yani problemi, Silâhlı Kuvvetleri
mizle çözme kararını verdik ve böylece problemin bi
rinci safhasını başarı ve zaferle kapadık. 

Sonra ne oldu?... Davamızda haklı ve bu hakkı 
yürürlükteki anlaşmalara uygun olarak kullandığımız 
halde, müttefiklerimiz olan Amerika ve Federal Al
manya bir baskı unsuru olarak askerî yardımı kesti
ler, açtılar ve biz Kıbrıs davamızda taviz vermezsek 
gene kesecekler ve nitekim en sonunda tamamen kes
tiler. 

Sayın senatörler; 
Eskiden bu ihtimaller üzerinde durulduğunda ve 

hakikatler ortaya konulmağa çalışıldığında ne hikmet
se bilinmez üstüne şimşekleri çekerdi. Şimdi artık 
hakikatler hem de acı hakikatle karşı karşı yayız. Bu 
yeni durumu kıymetlendirmek, tartışmak, en doğru 
yolu bulmak ve uygulamak zorunluluğundayız. 

Değerli arkadaşlar; 
Kimse alınmasın, gücenmesin. Türkiye'de bazı si

yasîlerimiz ve bazı basın mensupları yıllardan beri 
Silâhlı Kuvvetlerimiz ve onun mensupları için bir ta
raftan övücü, diğer taraftan yine ayni anda kınavıcı 
sözler söylerler, yazarlar; fakat nedense, Silâhlı Kuv
vetlerin gücü, teşkilâtı, silâhlanma ve savunma prob
lemleri üzerinde yuvarlak ve sınırlı sözler dışında ko
nuşma ve yazma çekingenliği gösterirler. Bilmiyorum, 
bunun sebebi kendilerinin bu alandaki bilgisizlikleri 
midir? Yoksa gizlilik anlamına yanlış değerlendirme
leri midir?... Halbuki, asıl konuşulacak ve yazılacak 
hususlar bunlardır. Çünki yaşadığımız çağda her mem
lekette bu meseleler Parlamento ve basında açıkça tar
tışılmaktadır. Bugün Batı aleminde yayınlanan gaze

te, dergi, stratejik araştırma enstitüleri yayınları, al
manaklar v.s. de bütün devletlerin; Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçeleri, askerlik süreleri, Silâhlı Kuvvetlerin 
insangücü, teşkilâtı sahip oldukları silâh, araç ve ge
reçlerinin tip ve miktarları c/c lOÛ'e yakın doğrulukta 
bilinmekte ve yazılmaktadır. 

Gizlilik yok mudur? Elbette vardır. Nedir bunlar-.. 
Savaş planlarıdır, üzerinde çalışılmakta ve geliştiril
mekte olan yeni bir silâhtır v.s. dir. Bir örnek verelim. 
Trakya'da kaç tümenimiz olduğu ve bu tümenlerin 
cinsleri, kaç Kolordumuz ve Ordumuz olduğu veya 
Hava Kuvvetlerimizin elinde ne tipten kaç tayyare ol
duğu gizli bir mesele değildir; ama bir savaş çıktığında 
bu kuvvetlerin çeşitli durumlara göre ne şekil savaş 
planlarına sahip olduğu gizlidir. 

O halde biz, bu çerçeve içinde Millî Savunmamız
la ilgili problemleri ortaya koymak, üzerinde tartış
mak ve sonunda önerilerimizi söylemek yolunun doğru 
olacağına inanarak konuya girmek istiyoruz. 

Ortaya koymak istediğimiz konular şunlardır : 
1. NATO ittifakı ve ittifakın içindeki yeni du

rumumuz. 
2. Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki iki

li anlaşmalar. 
3. Askerî yardımlar. NATO müşterek yatırım

ları ve bunların geleceği. 
4. Birinci safhada dışarıya az bağımlı bir si

lâhlı kuvvetler teşkil edebilmek için asgarî ihtiyaç
lar ve malî karşılıkları nelerdir? 1975 yılı Millî Sa
vunma bütçesi bu istekleri karşılayabilmekte mi
dir1? 

5. Millî Harp Sanayii çalışmaları, şimdiki ola
naklarımız ve geleceğimiz. 

6. Silâhlı Kuvvetlerimizin diğer problemleri. 
Sayın senatörler: 
Şimdi bu problemleri ve görüşlerimizi ortaya 

koymaya çalışacağım: 

NATO ittifakı ve ittifakın içindeki yeni duru
mumuz : 

NATO ittifakı: içindeki bazı anlaşmazlıklara rağ
men bugün hâlâ geçerliliğini koruyan bir savunma 
ve dayanışma örgütüdür. Askerî yardımların azal
ması veya . tamamen kesilmesi veya diğer politik ve 
ekonomik alanlarda Amerika'nın bize karşı göster
diği tutum dolayısıyle kızıp hissî hareket ederek 
NATO'dan ayrılmak veya ittifakın vecibelerinin bü
yük kısmından kaçınmak doğru değildir ve bize 
bir fayda sağlamaz. İttifak vecibelerinin gözden ge
çirilmesi ve azaltılması gerekli ve doğru olabilir. An-
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cak, hakikatte böyle bir girişim de bazı alanlarda 
teorik kalabilir. Neden mi?... Örnekleyeyim. Diye
lim ki, Trakya'nın savunması için 8 tümen gereklidir. 
Bu miktar üzerinde de NATO ve millî makamlar ara
sında tam mutabakat olsun ve Trakya'da sahiden 
8 tümen bulunsun. Şimdi, vecibeleri azaltmak gö
rüşünden hareketle NATO emrindeki tümen mik
tarını 3'e indirelim; ama hakikatte millî olarak ka
lan diğer 5 tümen yine Trakya'dadır ve bir savaş çık
tığı takdirde bu bölgede kullanılacaktır ve endirekt 
olarak NATO'nun maksadına hizmet edecektir. 

Böyle olmakla beraber artık askerî yardurılar-
la desteklenmesi şüpheli olan kuvvetlerimizin hemen 
hemen tamamının NATO emrinde bırakılması bizi 
tek taraflı ağır vecibeler altında bırakmaya devam 
eder. Çünkü, bu vecibeler içinde NATO standartla
rının muhafazası, NATO denetimlerinin devamı gibi 
hususlar vardır. 

Ayrıca, yalnız Türkiye'yi değil; fakat bütün 
NATO teşkilâtını ilgilendiren müşterek sistemle
rin bize yüklediği personel artışı ve işletme masraf
larının büyük kısmının NATO'ya devri üzerinde 
durulacak önemli meselelerdendir. 

Bize göre değiştirilmesi gerekli asıl önemli nok
ta, Yunanistan NATO'dan çekilse de çekilmese de 
NATO, askerî komuta düzenidir. «Bu düzen niçin 
değiştirilmelidir?» sualinin cevabını ise şimdiki sis
temi kısaca anlattığım zaman kendiliğinizden göre
ceksiniz zannediyorum. Biliyorsunuz NATO askerî 
komuta düzeni Kıta Avrupası üzerinde 3 anakomu-
tanlıktan oluşmaktadır: Kuzey, Orta ve Güney Avru
pa Müttefik Başkomutanlıkları olarak. Kuzey ve Or
ta Avrupa bölgeleri ile bizim bölgenin İtalya kısmın
da Komutanlıklar, genellikle milletlere bölünmüştür. 
Kendi bölgemizde ise durum tamamen değişiktir. Şim
di Güney Avrupa Müttefik Başkomutanlığı emrin
deki kilit noktası komutanlıklarının milletlere taksi
mine bakalım. 

Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomuta
nı; ki karargâhı Napoli'dedir, Türk - Yunan ve İtalyan 
silâhlı kuvvetlerinin tümüne komuta eder (NATO 
emrine verilmiş kuvvetlerin), Amerikalı bir Orami-
ral. 

Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Ko
mutanı; Amerikalı Hava Korgenerali, 

Güney Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı, İtal
yan Kara Orgenerali, 

5 nci Müttefik Taktik Hava Kuv. Komutanı, İtel-
yan Hava Korgenerali, 
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Güneydoğu Kara Kuvvetleri Komutanı; ki Ka
rargâhı İzmir'de, NATO emrindeki Türk ve Yunan 
Kara Kuvvetlerine komuta eder, Amerikan Kara Or
generali, 

6 ncı Müttefik Taktik Hava Kuvvetleri Komuta
nı; ki Karargâhı İzmir'de, Yunan 28 nci, Türk 1 nci 
ve 2 nci Taktik Hava Kuvvetlerine komuta eder, Ame
rikalı Hava Korgenerali, 

Sayın senatörler; 
Zannederim cevap ortaya çıktı. Görülüyor ki, De

niz Kuvvetlerimiz hariç bir savaş vukuunda Kara ve 
Hava Kuvvetlerimizin muharip güçlerinin hemen hemen 
tamamına Amerikan generalleri emir ve komuta ede
ceklerdir. Yunanistan NATO içinde iken bölgedeki 
iki ayrı milletin ve ayrıca bölgeye sevk edilecek 
harici kuvvetlerin bir elden ve sürtüşmeye mahal 
bırakmadan kullanılabilmesi için, tam geçerli ve 
yeterli olmasa da bir sebep teşkil edebilecek bu hu
sus, Yunanistan'ın NATO'nun askerî kısmından çe
kilmesi, teşkilâta geri dönse de artık aramızdaki me
seleler hal edilmeden işbirliği yapılma olanağının kal
mamış oluşu ve bilhassa müttefikimiz saydığımız 
Amerikan Parlâmentosunun bize karşı çeşitli alan
lardaki gösterdiği mantık kabul etmez tutumundan 
sonra, Türk Kuvvetlerinin Amerika generallerinin ko
mutasından alınması ve bunun için de NATO Aske
rî Komuta sisteminde değişiklik yapılması zaruretine 
inanıyoruz. 

İkili Anlaşmalar: 
Özel neviden ikili anlaşmalarımız NATO ittifa

kı içinde yalnız Amerika Bişleşik Devletleri ile bu
lunmaktadır. 

Sayın senatörler; 

Mesele; artık Yüce Senatonun ve Türk kamuoyu
nun malumu olmuştur ve maalesef acüdı bir mazi
si vardır. Amerika'dan gördüğümüz çeşitli yardım
ların manevî ezikliği karşısında verdiğimiz aşırı 
tavizlerle oluşmuş bir anlaşmalar sistemiydi. Kim
seyi ve geçmişi kınamamak isteğiyle sözlerimi açık
lığa kavuşturmak istiyorum. Biz millet olarak saf 
demiyorum; fakat çok iyi niyetli insanlardan olu
şuyoruz. Dostluğu ve karşılıklı menfaatleri daima 
birbirine karıştırıyoruz. Bize yakınlık gösteren her
kesi her milleti kendimize dost zannediyoruz. Hal
buki, hakikî dostluklar çok nadir ve çok zor kuru
lan ilişkilerdir, bu dostluklarda karşılıklı çıkar aran
maz. Örneğin, devam eden Türk - Pakistan dostluğu, 
gelişeceği umulan Türk - Libya dostluğu gibi. 
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Evet, konuya dönelim. Sonradan hükümetlerimiz 
ve Silâhlı Kuvvetlerimiz ikili anlaşmalar sorunu üze
rine önemle eğilmişler, uzun çalışmalarla bu anlaş
malar müştereken ele alınmış, bir kısmı yenilenmiş, 
bir kısmı üzerinde hâlâ çalışılmaktadır. Tesislerin 
ismi, müşterek savunma tesisleri olmuş, Türk kont
rolü nispî de olsa kabul edilmiş, tesislerin (Bilhas
sa incirlik meydanının) NATO maksatları dışında 
kullanılmaması kararlaştırılmıştır. Bununla beraber, 
bu tesislerin ne olduğunu veya neye yaradığını te
ferruata inmeden kıymetîendirirsek görürüz ki, bu 
tesislerden en büyük faydalanma olanağı Amerika' 
nın, ikinci olarak NATO'nun ve en az da bizimdir. 
Buna karşılık bu tesisler, bir genel savaşta ve hat
ta bölge savaşında, gerek konvansiyonel, gerekse 
nükleer taaruzlar için önemli hedefler olup, Türki
ye için tehlike teşkil edeceklerdir. Biliyorsunuz, Ame
rika, İspanya'da ikili anlaşmalarla üs elde edebil
mek için bize yaptığı askerî yardımın iki mislini İs
panya'ya yapmaktadır. Eğer, bizde, kiraya verilecek 
toprağımız yoktur, fikri hâkim geliyorsa, ki biz de 
bu fikirdeyiz, daha ziyade Amerika için tek ta
raflı fayda sağlayan bu tesislere ait ikili anlaşma
lar Amerika'nın bize göstereceği tutum paralelin
de ya yeniden ele alınmalı veya tamamen fesh edil
melidir. 

Sayın senatörler; 

Şimdi askerî yardımlar, NATO müşterek yatırım
ları ve bunların geleceği üzerinde durmak istiyo
rum: 

Müsaadenizle önce NATO müşterek yatırımları 
üzerindeki görüşlerimizi belirteceğim: Yüksek ma
lumlarınızdır, NATO'nun müşterek gayesine hizmet 
edecek olan savunma tesisleri, bütün NATO devlet
lerinin malî güçlerine göre belirli oranlarla katıl
dıkları (Örneğin Amerika % 30: % 43, Federal Al
manya % 14, % 25, Türkiye % 2 gibi) NATO Enf-
rastrüktür fonundan karşılanarak yaptırılmaktadır 
Türkiye bu fondan 1953 - 1973 arasındaki 20 yıllık 
sürede büyük kısmı döviz olarak 5 milyar 302 mil
yon liralık tahsisat almak suretiyle, bugün Türki
ye'de gördüğümüz bütün askerî hava meydanlarını. 
meydanlardaki uçak fizikî koruma tesislerini, NATO 
akaryakıt boru sisteminin deniz tesislerini, radar 
ve muharebe tesislerini, yaraltı harp karargâhla
rı ve sair tesisleri yaptırma ve idame ettirebilme 
imkânlarım bulabilmiştir. Bugün bu tesislerin rayiç 
değeri 10 milyar TL.nı aşkındır. Bu fondan yararlan
ma Türkiye bakımından çok faydalı olmuş ve bize 

yılda 500 milyon TL.sı karşılığında tasarruf ve ayrı
ca Türk işçisine ve kısmen Türk sanayiine, projelere 
göre iş olanakları sağlamıştır. Bugün de bu fondan 
faydalanma suretiyle Türkiye'de yaptırılabilecek çe
şitli savunma tesisleri vardır, bu bakımdan bu alan
da şimdiye kadar gösterilmiş olan becerinin devamı
nı görmek arzumuzdur. 

Sayın senatörler; 
Askerî yardımlara gelince; biliyorsunuz, NATO' 

ya girdiğimizden beri Amerika, Kanada, Almanya ve 
italya'dan askerî yardımlar aldık. Hatta Amerikan 
askerî yardımı NATO'ya girmemizden önce başladı. 
Kanada 1973 'ten itibaren askerî yardımı kesmiş, ital
yan yardımı sembolik düzeyde kalmıştır. Esasen bu
gün Yunanistan dâhil NATO ittifakı içinde bizden 
başka askerî yardım alan ve silâhlı kuvvetlerini bu 
yardımlara istinat ettiren devlet kalmamıştır. Şimdi
ki politik ortam ne kadar devam edecektir? Bundan 
böyle Amerikan ve Alman askerî yardımları ne ka
dar süre devam edecektir veya hiç etmeyecektir ve 
güvenirlik derecesi ne olacaktır? Katî bir şey söyle
meye şimdiden imkân yoktur. Şimdi aldığımız yar
dımları gözden geçirirsek, aldığımız yardımlar şun
lardır : 

Amerika'dan bugüne kadar 3 milyar 12 milyon 
dolarlık, 

Federal Almanya'dan 500 milyon marklık. 
Kanada'dan 7,6 milyon dolarlık, 
italya'dan 7.8 milyon dolarlık yardım aldık. 
Bu yardımların teorik olarak Türk parası kar

şılığı 47 milyar TL.'dir. Teorik olarak diyorum; çün
kü bilhassa Amerika'dan aldığımız az kullanılmış 
silâh ve malzemenin fiyatları çok düşük olarak he
saplanarak bize verilmiştir. Bu sebeple, hakikî raka
mı bulabilmek için toplam yardıma en az % 50 ilâ
ve etmek doğru olur. Böylece yardımın hakikî de
ğeri 70 milyar TL.'sına baliğ olur. Buna 10 milyar 
liralık NATO ENF fonundan alınan miktarı ilâve 
edersek, son 23 yılda aldığımız yardım tutarının 80 
milyar TL.'sına ulaştığını görürüz. Biz kendimiz, son 
23 senede millî bütçemizden Millî Savunmaya ne 
verdik? Bunu gözden geçirirsek görürüz ki, 78 milyar 
TL.'sı vermişiz. 

Şimdi müsaade ederseniz konuya biraz sonra 
devam etmek üzere askerî yardımların fayda ve sa
kıncaları üzerinde kısaca durmak istiyorum. Bir açı
dan baktığımızda, askerî yardımların gerek Türki
ye'ye, gerekse Türk Silâhlı Kuvvetlerine büyük ya
rarlar sağladığını ifade etmek gerekir. Bundan do-
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layı da bu yardımları yapan müttefiklerimize te
şekkür etmemek elden gelmez. Zira, yardımlar kar
şılığı sağlanan tasarrufu ifade ettim, 80 milyar lira
dır, Türk Hükümetleri başka alanlara sarfetme ve 
Türkiye'yi kalkındırmada kullanabilme olanakları
na sahip olmuşlardır. Buna mukabil NATO ve Ame
rika kendine Türkiye gibi emin bir müttefik bula
bilmiştir; fakat diğer bir açıdan baktığımızda, Silâh
lı Kuvvetlerimizin ağır silâh, tank, uçak, gemi ve di
ğer savaş araç ve gereçleri bakımından çok büyük 
kısmını askerî yardımlara dayandırdığımızdan, bu 
gücün tamemen dışa bağlı hale geldiğini görmekte
yiz. 

Genellikle askerî yardımların kesilmesinin doğu
racağı sonuçlar üzerinde son günler hariç, bilhas
sa basınımızda yer alan yazılar ve dolayı siyle kamu
oyunda uyandırılan intibalar yanlışlarla doludur. 
Örneğin; deniliyor ki, askerî yardımların miktarı her 
geçen yıl azalmaktadır. Son zamanlarda 70 - 100 mil
yon dolara düşmüştür. Türk Devleti ve maliyesi bu
nu karşılayacak güçtedir. O halde ne diye etrafa mü-
danaa ediyoruz? 

Sayın senatörler; 
Askerî yardımın kesilmesi demek, yalnızca pa

rasız olarak silâh, yedek parça ve malzeme almak 
olanağının ortadan kalması demek değildir... Teh
likeli olan nokta, millî bütçe olanaklarınızla dahi yar
dımı kesen ülkeden bunları alamazsınız demektir. 
O zaman elimizdeki yüzlerce tankın uçağın faaliye
tini nasıl idame edeceksiniz? Probleme ağırlık ve
ren konu budur. Biliyoruz ki Silâhlı Kuvvetler, genel 
anlamı ile yurdu savaşta savunmak, barışta ise 
Devletin dış politikasını destekleyici güç olarak gö
revlidirler. 

Bugün bir Kıbrıs meselemiz var. Önce politika 
konuştu; sonra silâhlar ve şimdi Silâhlı Kuvvetlerin 
desteğinde politika konuşuyor. Bize yardım yapan 
müttefiklerimiz; yani Amerika ve Federal Almanya 
demek istiyorlar ki, biz size elinizdeki silâhları bir 
NATO savaşında kullanmak üzere verdik ve veriyo
ruz. Siz bu silâhları ne kadar haklı olursanız olun, 
bu maksat dışında ve hele bize sormadan kendi millî 
menfaatlerinizi korumak için kullanamazsınız. Kul
lanırsanız, bu yardımı keseriz ve şimdi gün geçtik
çe görülmektedir ki, askerî yardımı kesme tehdidi 
ve kararı demoklesin kılıcı gibi Kıbrıs sorununun 
çözümlenmesinde bir baskı unsuru olarak kullanıl
mak istenmektedir. Ancak bu hususta Amerika ve 
Almanya'yı çok fazla kınamamız da doğru değildir. 

I Çünkü, bu yardımları alırken hangi kanunlara isti
nat ederek aldığımızı ve bu malzemeyi ne şekilde kul
landığımızı biz biliyorduk. Eğer müstakil bir Kıb
rıs politikası gütmeye karar verdiğimizden beri, o 
tarihlerden beri Silâhlı Kuvvetlerimizin bazı cüzî 
tamları tamamen millî olanaklarla donatılsa ve Kıb
rıs harekâtı bu kuvvetlerle yapılsaydı, hiç kimseden 
böyle bir müdahaleye mâruz kalmayacağımız da aşi
kârdı. 

O halde, bugünkü durum altında biz ne yapalım? 
Uydu mu olalım? Yarı uydu mu olalım?... Yoksa, 
onurlu ve bağımsız bir millet ve devlet olarak artık 
kendi başımızın çaresine bakmaya mı çalışalım ve 
bunu nasıl yapalım? İşte bunu bütçelerle yapaca
ğız. 

Şimdi tekrar 1975 yılı Millî Savunma bütçesine 
dönelim. Bu bütçe Silâhlı Kuvvetlere ne veriyor? Ön
ce şu noktayı tespit edelim. Askerî yardımlar baş
lamadan evvel Millî Savunma bütçelerinin, Devlet 
bütçeleri içindeki payları neydi? Görüyoruz ki, bu 
pay 1947 yılında, ki o zamanki dar bütçe olanakları 
içinde, % 31,4; 1948 yılında % 30,3; 1949 yılında 
% 33,5 ve 1950 yılında % 30,8 idi; 

Şimdi gelelim, son 4 yılın paylarına bakalım. Bu 
paylar 1971 yılında c/r 18; 1972 yılında % 16,1; 1973 
yılında % 15,6 ve 1974 yılında % 14,8'dir. 

Sayın senatörler; 
Bu rakamlardan bir mana çıkmaktadır ve bu ma

na çok açıktır. Nedir bu mana? Gördük ki, askerî 
yardımlar yekûnu ile Millî Savunma Bütçeleri top
lam 23 yıl içinde eşittir; yani askerî yardımlar, Millî 
savunma ihtiyaçlarının yarısını karşılamaktadır - O 
halde, askerî yardımlar kesilirse ki, kesildi, bugün
kü Silâhlı Kuvvetlerimizi idame edebilmek için Mil
lî Savunma Bütçesi iki misline çıkarılmalıdır. 

1975 yılı Millî Savunma Bütçesi bu olanağı ver
miş midir? Hayır. Evet, bir açıdan bakıldığında büt
çede geçen yıla nazaran miktar olarak 7,4 milyar 
Türk Liralık bir artış vardır. Bu artış geçen yıla na
zaran paraca c/c 55Tik bir artıştır ve gene bir evvel
ki yılda Devlet bütçesi içinde % 14,8 olan Millî Sa
vunma payı bu yıl % 19,7 yükseltilmiştir. Fakat, büt
çe incelendiğinde görülmektedir ki, yaptığımız kıy
metlendirmeye göre esasen az olan bu artış miktar
larının yarısı fiyat ve hizmet artışlarına gitmektedir. 
Esasen bütçenin bağlanış şeklinin tam olmadığı ve 
yıl içinde 9 milyarlık artış göstereceği Bütçe Ko
misyonunda görüşülürken takdimde ifade edildi. 

— 397 — 



C. Senatosu B : 29 8 , 2 , 1975 O : 3 

O halde şimdi sayın senatörler : Birinci safhada 
dışarıya az bağımlı bir silâhlı kuvvetler teşkil edebil
menin yollan ve maliyeti ile 1975 yılı Bütçesi bu is
tekleri karşılayabilmekte midir? Bunu inceleyelim. 

Dışarıya bağlı olmayan bir Silâhlı Kuvvetler teş
kili bugün dünyada ancak endüstri ve teknolojide 
çok ilerlemiş ve büyük ekonomik potansiyele sahip 
birkaç devlete münhasırdır. Bu sebeple ilk aşamada 
«Dışarıya az bağımlı bir Slâhlı Kuvvetler teşkili» 
deyimini kullandım. Böyle bir Silâhlı Kuvvetler teş
kili şöyle mümkün olabilir : 

1. — Türkiye'nin endüstri ve teknolojik düzeyine 
uygun veya dış teknolojiden istifade ile yurt içinde 
yapabileceğimiz silâh, araç ve gereçlerin kendimizce 
yapılması ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kullanılma
sı; ki kısmen şimdi dahi bu yolunda içinde ve üze
rindeyiz. 

2. — Bunlar dışındaki silâh, araç ve gereçlerin 
Türkiye'nin dış politikasına karışmayacak bir veya 
birkaç ülkeden para ile satın almak; 

3. — Dışarıdan satın alman silâh, araç ve gereç
lerin bakım ve revizyonlarının yurt içinde yapılması, 
(ki, şimdi dahi kısmen bu yolun içinde ve üzerinde
yiz.) 

Buna ilâveten mümkün olduğu kadar çok kalem 
yedek parçanın yurt içinde yapılmasını sağlayabile
cek tedbirlerin alınması ile; yani genel manası ile 
imâl ve satın alma karışımı; fakat tamamen millî 
bütçe ile kurulan ve idame edilen bir Slâhlı Kuv
vetler ki, dünyanın çoğu devletlerinde uygulanan 
usul... 

Yardımlar devam ederse faydalanmayalım mı? 
Elbet faydalanalım; fakat güvencemizi artık yardım
lara bağlamayalım. 

Sayın senatörler; 
Bütün dünyadaki fiyat artışlarının da ötesinde, 

çok gelişen silâh sistemlerinde maliyetler akıl almaz 
bir artış göstermektedir. Millî Savunma masrafları
nın yüksekliği ile ilgili birkaç örnek verirsem, ne de
mek istediğimi kısaca ifade etmiş olurum. Federal 
Almanya'nın bugün 490 000 kişilik, Fransa'nın 
502 000 kişilik, İtalya'nın 421 000 kişilik silâhlı kuv
vetleri var; yani insan gücü itibari ile bize çok ya
kın kuvvetler... Şimdi bu devletlerin 1974 yılı millî sa
vunma bütçelerine bakalım : 

Federal Almanya millî savunma bütçesi 137 mil
yar TL. sı, Fransa'nın 117 milyar TL. sı ve İtalya'
nın 55 milyar TL. sidir. Niçin bu miktarlar bu ka
dar yüksektir? Tabiî bu devletlerde ücretler, stan

dartlar bizden farklıdır. Fakat esas sebep, silâhlar 
pahalıdır ve bu devletler ihtiyaçlarını kendi millî 
bütçeleri ile karşılıyorlar. 

Şimdi birkaç örnek daha vereyim. Vereceğim bu 
örnekler içinde personel giderleri ve ifade edeceğim 
birliklerin yıllık işletme masrafları dahil edilmemiş
tir. 

— Bir mekanize tümeni millî olarak kurmak için 
1,9 milyar TL.'sına 

— Bir zırhlı tümeni kurmak için 2 milyar 61 
milyon TL.'sına; 

— Bir tümen muhabere ve istihkâm Tb. larını 
kurmak için 80 milyon TL.'sına; 

— Yeni bir muhrip almak için 500 milyon TL.'-
sına; 

— Yeni bir denizaltı için 600 milyon TL.'sına; 
— 20 uçaklık bir modern uçak filosu için 1 mil

yar 320 milyon TL.'sına ihtiyaç vardır ve bu rakam
lar böylece sıralanıp gider. Önemli nokta, bu rakam
ların büyük kısmının dövizle karşılanması zarureti
dir. 

Sayın senatörler; 
Geçmişte bırakılan, uzun yıllardan sonra millî 

bütçe olanakları ile Silâhlı Kuvvetlerimizi güçlendir
me fikri ilk defa 1601 sayılı Kanunun Yüce Mec
lislerce kabulü ile realize edilmeye başlandı. Ancak, 
şimdiden artan fiyatlar karşısında orijinal planın 
%70'i realize edilebilecektir. 

Ayrıca faiz ödeme sureti ile büyük kayıplara uğ
ramaktayız. 

Örneğin; hepsini daha alıp alamayacağımızı bil
miyorum; ama 40 Fantom Uçağı ve yedek malze
mesinin alımında ödeyeceğimiz faiz miktarı 747 
milyon TL.'sına ulaşmaktadır. REMO projesinin 10 
yıllık uygulama süresinin kısaltılacağı ve bununla il
gili Kanun Tasarısının Meclislere sevkedileceği ha
berini memnunlukla karşılamaktayız. 

Sayın senatörler; 
Kuvvetlerde ve Genelkurmayımızda, «REMO 

Projesi» diye adlandırdığımız çalışmalar yapılırken 
varsayımı olarak askerî yardımların devam edeceği, 
ancak bu yardımlarla Türkiye'nin ihtiyacı olan mo
dern silâhları elde etmeye imkân olmadığı ve Türk 
ekonomisine ve bütçesine külfet yüklememek dik
katle göz önünde tutuldu. 

Durum şimdi değiştiğine göre yeniden uzun va
deli ve bölümlü bir plan yapılmasını zarurî gör
mekteyiz. İlk safhada muayyen, 2 ve 3 ncü safhalar
da bütün Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin 
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millî olanaklarla teçhiz edilmesini tahakkuk ettir
meliyiz. Bizim hesaplarımıza göre ilk safhada Silâh
lı Kuvvetlerimizin 1/3'nü millî bütçelerle donatmak 
için 25 - 30 milyar TL.'sına ihtiyaç vardır. Bu ihti
yacın % 80'ninin dövizle karşılanması lâzımdır. 1 nci 
safhanın uygulanması azamî 5 yılda bitirilmelidir. 
1975 yılı bütçesinde böyle bir plandan bahsedilmemiş
tir. Eğer böyle bir görüşe itibar edilirse veya hükü
metin zihninde böyle bir plan varsa milletin önüne 
açık olarak çıkmak lâzım gelir. Çünkü proje için ge
rekli meblâğ ancak şu yollarla bulunabilir : 

1. — Yatırımları kısmak; 
2. — Yeni vergiler koymak; 

. 3. — Silâhlı Kuvvetlerde yapılacak makul insan 
gücü ve teşkilât azaltılması ile tasarruf sağlamak; 

4. — Bu tedbirlerin karmasını uygulamak. 

Bu yollardan herhangi birinin uygulanmasını eko
nomik hayatımızı daha da ağırlaştıracağı aşikârdır. 
Bu yollara hiç tevessül etmemek ise, varlığımızın 
temeli olan Türkiye Cumhuriyetini riske eder. Böy
le güç kararları ve sorumluluğu ise Meclise dayalı, 
güvenoyuna sahip kuvvetli hükümetler ancak ala
bilirler. 

İşte 1975 bütçesinde böyle bir karar ve karşılığın
da tahsisleri göremiyoruz, ama özel durum dolayı si 
ile hükümeti tenkit edemiyoruz. 

Millî Harp Sanayii çalışmaları, şimdiki olanakla
rımız ve geleceğimiz : 

Sayın senatörler; 
Son yıllarda ve son günlerde bu konu üzerinde 

fazlaca durulmakta olduğunu memnuniyetle izliyo
ruz. Bu alanda; yani harp sanayii konusunda iyi baş
lamış sonra durdurulmuş hatalı hareketlerimiz var; 
fakat bunlar mazide kalmıştır. Biz artık geleceğe ba
kalım. 1966 yılından beri Silâhlı Kuvvetlerimizce ko
nunun önemi iyice anlaşılmış, verimli çalışmalar ya
pılmış ve iyi sonuçlar alınmıştır. Örneğin Alman as
kerî yardımından ve Türk katkısından faydalanmak 
suretiyle çok önemli projeler olumlu sonuca bağlan
mıştır. Bu suretle Silâhlı Kuvvetlerin otomatik piya
de tüfeği, makineli tüfeği, kobra tanksavarı silâhlı, 
% 100 Türk imali olarak yapılabilmektedir. Aynı ola
naklardan faydalanarak tank yenileştirme, tırtıllı araç 
ve palet yenileştirme fabrikası faaliyete geçmiştir. 
Pek yakın bir gelecekte yalnız top ve optik aletler dı
şardan alınmak suretiyle Türkiye'de tank ve zırhlı 
personel taşıyıcı yapmamak için sebep kalmamıştır. 
Yeter ki, bütçeye gerekli ödeneği koyalım. Deniz 

Kuvvetlerinde çeşitli savaş gemisi inşa ve bakımı, Ha
va Kuvvetlerinde Uçak ve motor ve aksesuar bakım 
ve onarım kabiliyetleri çok gelişmiştir. Hava Kuv
vetlerinde maliyeti yüksekte olsa, yedek parça imali 
üzerine eğinilecek bir sorundur. 

Sayın senatörler; 
Bugün Türkiye'de Millî Harp Sanayiinin kurul

ması ve geliştirilmesi huşunda iki fikir çatışmaktadır. 
Bunlardan birisi, genel endüstri kalkınması parale
linde savaş sanayiinin oluşması (ki, yıllar ister), di
ğeri ise, bazı alanlarda savaş sanayiinin münferiden 
hemen bugün kurulabileceği. Biz daha ziyade ikinci 
fikre katılıyoruz. Bu katılışın sebebi, halen kurul
muş olan ve başarı ile yürütülmekte olan bazı alan
lardaki silâh v.s. imalâtıdır. Genellikle bundan böy
le özel nitelik taşıyan savaş sanayii dallarının kamu 
ve silâhlı kuvvetler bünyesinde geliştirilmesini uygun 
mütalaa etmekteyiz. Bu arada maddî varlığı 1,5 mil
yar liraya varan Hava Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfının katkısı ile ulusal havacılık sanayiinin kurul
masında daha fazla gecikilmemesini diliyoruz. 

Sayın senatörler; 

Şimdi Silâhlı Kuvvetlerimizin diğer problemleri 
üzerinde kısaca durmak istiyorum : 

Yaşayan bir kuruluş olarak elbetteki Silâhlı Kuv
vetlerimizin kendine has problemleri vardır. Bunla
rın bir kısmı esasen mevcut olan yetkilerle bünye 
içinde çözülebilir. Kanun değişikliğine ihtiyaç göste
ren kısımları, Meclislerimiz her zaman ele almaya 
hazırdır. Lojman, yan ödenekler, Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarının ayrı maaş baremine dayandırılması 
hususunda yeni çalışmalar yapılması ve Silâhlı Kuv-
vetlerimizdeki bazı huzursuzlukların giderilmesi ge
rektiğine inanıyoruz. En önemlisi bütün modern or
duların uyguladıkları hizmetin daha iyi ve daha eko
nomik yürütülmesi ve personel mahrutunun hesaplı 
tutulabilmesi için mukaveleli subay ve assubay kul
lanılması ile ilgili hazırlıkların tamamlanmasını gör
mek arzusundayız. 

Sonuç: 

Sayın senatörler; 
Atalarımızdan bugüne gelinceye kadar ki uzun 

tarihî yaşantısında milletimizin kurduğu 16 ncı ba
ğımsız Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin 
sonsuzluğa değin yaşayabilmesi için varlığının vaz
geçilmez dayanağı olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, 
bu yurdu her türlü tehlikeye karşı koruyacak güçte 
olması, eminiz hepimizin müşterek arzusudur. Bu so-
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run, Kıbrıs davasından da daha önemli bir millî so
rundur. 

Yüce Parlamento ve onu teşkil eden partilerimi
zin değerli mensuplarının ve bağımsız arkadaşlarımı
zın, bu millî sorunun en iyi çözümü üzerinde parti 
farkı gözetmeksizin ortak bir görüş ve anlayışla ha
reket edeceklerine ve birleşeceklerine ve yeni kuru
lacak hükümetlerce Silâhlı Kuvvetleri Güçlendirecek 
her türlü makul girişimi destekleyeceklerine olan 
inancımızı belirtirken, 1975 yılı Bütçesinin Silâhlı 
Kuvvetlerimize ve milletimize güç kazandırmasını ve 
hayırlı olmasını diler, hepinize C. H. P. Grupu adı
na ve şahsen saygılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batur. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Öz-

mumcu. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AHMET 

ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; 

Millî Savunma Bakanlığı 1975 yılı Bütçesi için 
Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 

Dünya çok ağır şartlar altında bulunmakta, de
ğişik bir biçimde devrini sürdürmektedir. Bazı yazar
lara göre, 1975 yılı İkinci Dünya Savaşından bu ya
na en tehlikeli yıl olarak gösterilebilmektedir. Tek 
bir rakam dahi bu durumun acılığını, tehlikesini gös
termek için kâfidir. Geçen yılda dünya, silâhlanma 
için 230 milyar dolar harcamış bulunmaktadır. Ame
rika - Rus banşı Avrupa'da nispî bir sükûnet sağla
mış denilebilmektedir. Buna mukabil, Amerikan Or
dusunda bir azaltma yapılırken, Rus Ordusunda 100 
bin kişilik bir artışın görünmesi bu barışın ne dere
ce sağlandığını göstermesi bakımından calibi dikkat
tir. 

Bilhassa batı ülkelerinin enerji sıkıntısı ve petrol 
fiyatları dolayısıyle içerisine düştükleri ekonomik sı
kıntılar sebebiyle, sosyal ve siyasî bunalımlara sürük
lenmeleri tehlikesi, buna karşı kendilerini korumak 
istemeleri; günün en önemli konularının başında gel
mektedir. 

Orta Doğu Arap - İsrail ihtilafının üzerine, birde 
Arap ve batı dünyası ihtilafı binmiş bulunmaktadır. 
Yani iki yönlü ve son derece tehlikeli bir mesele ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. Orta Doğu maalesef ve 
üzüntüyle belirtmek isteriz ki, halen dünyanın en 
tehlikeli bölgesi olmaya devam etmektedir. Orta Do

ğuda 1948'den beri 4 silâhlı ihtilâf olmuştur ve her 
defasında ihtilâfın tehlike ve çapı büyümüştür. 5 nci-
sinin ay, hatta hafta meselesi olduğu hususunda nere
deyse bir görüş birliği vardır. 

Üzüntü ile belirtmek gerekir ki, Amerikan - Rus 
anlaşması Orta Doğu'da henüz etkisini gösterememiş
tir. Amerika ve Rusya burada hâlen bir denge kura
bilmiş değildir. Bunun neticesi olarak, bugün İsrail' 
de, Amerika Birleşik Devletlerinin kendilerini terk et
mesi, Mısır'da ise, Sovyetler Birliğinin kendilerine 
çok daha fazla sokulması korkusu vardır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'nin etrafı bu şartlar altında büyük bir 

silâh yarışına girmiş ülkelerle çevrilidir. 

Orta - Doğudaki petrol gelirlerinin büyük kısmı 
silâha çevrilmektedir. Sovyet Rusya son aylar içeri
sinde bilhassa Irak ve Suriye'ye büyük silâhlar yığ
mış bulunmaktadır. Orta - Doğuda her kilometreka
reye bir tank düşecek şekilde silâh stoku vardır, de
nilebilir. 

Batımızda Bulgaristan, kendi çapının çok ötesinde 
modern silâh, araç ve gereçlerle ordusunu donatmak
ta, Kuzey Atlantik İttifakı içerisinde müttefikimiz 
olması gereken Yunanistan, Türkiye'ye karşı doğrudan 
doğruya süratli bir silâhlanma yarışı içerisine girmiş 
bulunmaktadır. 

İran, petrol kaynaklarının verdiği imkânlarla ken
di çapındaki bir devletten beklenenin çok ötesinde si
lâhlanma içerisine girmiştir. Bugüne kadar sipariş 
ettiği silâhların yekûnu 10 milyar doları geçmiş bu
lunmaktadır. 

Suud-i Arabistan ise daha geçen günlerde Ameri
ka ile 750 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştır. 

Bütün bunlara ilâveten, geride bıraktığımız yaz 
içerisinde baş gösteren ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
başarı ile yürüttüğü Kıbrıs harekâtı ile doğmuş bu
lunan yeni durum karşısında, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin kendi ihtiyaç ve kendi savunma durumunu 
gözden geçirmesi ve bu bölgede öteden beri muhafa
za edegeldiği üstünlüğü ve vazgeçiriciliği elinde bu
lundurması, bir zaruret haline gelmiştir. 

Sayın senatörler; 
Bütün bunlar Türkiye'nin fevkalade bir ortam içe

risinde bulunduğunu göstermektedir. Buradan Kıbrıs 
konusuna, oradan da Türk - Yunan ilişkilerine gel
mek istiyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta başarılı bir ha
rekât yapmış ve bu mühadale ile aynı zamanda ba
rışçı bir görevini de yerine getirmiştir. Bu hareketle. 
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Kıbrıs'ın bağımsızlığı, mevcudiyeti ve orada yaşayan 
Türk toplumunu korumuştur. Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin bu millî başarısını şu veya bu kitleye mal et
mek yanlış olur. Zira 40 milyon Türk'ün, Ordusunun 
arkasında birlik ve beraberlik içerisinde bulunarak 
kazanılan bu zafer, milletin ve onun Ordusunun ma
lıdır. Hangi Hükümet olursa olsun, Türk milleti ve 
Parlamentosu, Türkiye'nin haklarını başarı ile koru
duğu sürece, daima o hükümetin arkasında olacak
tır. Bu birlik ve beraberliği sonuna kadar muhafaza 
etmemiz, konunun askerî yönünden sonra siyasî yö
nünün de başarıya ulaştırılması bakımından kanımız
ca bir zarurettir. Biz A. P. olarak bu meselenin iç 
siyasî çekişmelere ve mücadelelere vasıta edilmeme
sine bilhassa itina gösterdik. Bundan böyle de bunu 
vasıta etmek istiyenlere karşı mücadele edeceğiz. 

Öyle sanıyoruz ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz bu 
harekâttan, askerî yönden çıkarılması gereken ders
leri çıkarmış ve gerekli değerlendirmeleri yapmıştır 
ve öyle sanıyoruz ve şüphemiz de yoktur ki; etra
fımızda gelişmekte bulunan hadiseleri yakından izle
mekte ve buna göre gereken tedbirleri almaktadır. 

Sayın Senatörler; 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bilhassa gözö-

nünde bulundurması, Milletçe ve Hükümetçe 
uyanık olmamız gereken husus, Yunanistan'ın 
memleketimize karşı beslediği ve bir silâh
lanma yarışı ile, günün birinde bir ihtilâf haline getir
mek istediği, maalesef dostane olmayan tutumunu iz
lemek ve değerlendirmektedir. 

Öyle gösteriyor ki olaylar; bizim bütün aksine 
gayretlerimize ve kendilerini makulâta davet etmek 
isteyişimize mukabil, Yunanistan bize karşı bir nevi 
askerî hazırlık içerisine girmiş bulunmaktadır. Bu, 
bize rağmen olmaktadır ve Yunanistan Megalo İdea 
ve Eleni/mden hiç bir zaman vazgeçmemiştir. Bu 
hazırlık, bu silâhlanma yarışının ve aramızda mevcut 
ihtilafın ele alınıp, bir an evvel çözüme bağlanması 
gereğini iki ülkenin günün birinde silâhlı bir ihtila
fa gitmeleri ihtimalini, Türk Hükümeti gözönünde 
bulundurmak zorundadır. Bu hususta en önemli ne
den zamanımızdaki savaşların karakteristiğidir. (Gü
nümüzdeki savaşlar önceden belirtileri ortaya çıkan 
ve bir nevi alarm devresi olan savaşlar karakterini 
çoktan kaybetmiş, ani-sürpriz savaşlar haline gir
miştir.) 

Sayın Senatörler; 
Bütün bunlardan çıkan sonuç şu oluyor :. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin günün ihtiyaçlarına 

göre reorganize edilmesi ve çevremizdeki silâh arse-

naiinde mevcutların üstünde teknik bir seviyeye çı
karılması, vurucu gücü son derece yüksek, çevik bir 
ordu haline getirilmesi zarurî hale gelmiştir. Ağır 
ve yaygın bir ordu ile süratle toparlanabilen, mobi-
lite gücü yüksek olan çevik ordu arasında zamanı-

• mızda büyük farklar bulunmaktadır. 

Bizim kanımızca Millî Savunma Bakanlığı 1975 
yılı Bütçesi, bütün bu gerekleri karşılayabilecek zen
ginlik ve seviyede değildir. Biz bu günkü şartlar al
tında (bilhassa Kıbrıs harekâtîndan ve yardımın ke
silmesinden sonra bunun çok daha üstünde bir mik
tarın Miliî Savunma Bakanlığı emrine verilmesi lüzu
muna inanıyoruz. 20 milyar belki önemli bir ra
kam olarak gözükebilir. Geçen seneden beri mem
leketin içine sürüklendiği enflasyon, bu miktarın sa
tın alma ve iş görme gücünü büyük ölçüde indir
miş ve değerini azaltmıştır. 

Bu faktörü gözönünde bulundurarak, standardi-
zasyon lüzumu üzerinde de durarak ve Ordunun mo
dern teknolojiye uygun malzeme ihtiyacını da hesa
ba katarak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve gereki
yorsa Parlamento önüne yeni tahsisat talebiyle çık
mak lüzumlu hale gelmiştir. 

Bu hususta, Hükümetin 1601 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapan tasarıyı Yüce Meclise sunmasını olum
lu bir adım olarak memnunlukla karşılıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bazı çevrelerce harp sanayii diye adlandırılan, 

bizim kanımızca savunma ihtiyaçlarını karşılaması 
gereken sanayi diye tanımlayabileceğimiz sahada ne
ler yapmak gerektiğinin ciddî bir etüt ve araştırma
ya tabi tutulması ve bu etüt neticesinin Parlamento
ya sunularak, gerekli malî ve maddî tedbirlerin alın
ması lüzumuna bilhassa inanmaktayız. 

Bu sanayi çok komplikedir, çok masraflıdır den
mektedir. Hatta, çok ulusludur denilebilir. Günü
müzde bu sanayi dalı tek başına bir devletin kuvvet 
ve maddî güçlerini aşmış bir seviyeye gelmiştir. Çok 
ileri tekniğe haiz büyük harp araç, gereç ve silâh
larının müştereken araştırılması ve imali yolunda, 
ittifaklar çerçevesinde işbirliği yapılması zarureti var
dır. 

Bugün, bazı yüksek teknolojiyi haiz harp silâh 
ve vasıtalarını yalnız araştırmak dahi bir devletin 
gücünü aşmakta ve müşterek araştırmayı gerekli kıl
maktadır. Mevcut yasalarla, bu sanayi dalında so
rumluluğun Hükümete ait olduğu belirlenmiş olma-

! sına rağmen, bakanlıklar teşkilâtından esas sorumlu 
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kimdir diye insanın arayası gelmektedir. Bu. sorum
lu bakanlıklar seviyelerinde belirli değildir. 

Bugün memleketimizde bu sanayi dalına malî 
olanak sağlayacak kafi olmasa da REMO planı var. 
Aliminyum, demir - çelik, kimya, elektronik ve 
benzeri yan sanayi var, Makine Kimya Endüstrisi 
Kurumu gibi bu sahada halen uğraşan bir mües
sese var ve buralarda yetenekli ve az da olsa teknik 
elemanlar var. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığında, Millî Savunma Bakanlığında 
da, üniversitelerimizde, TÜBÎTAK'da dağınık ve or
ganize edilmemiş kuruluşlar var. Fakat, bütün bu 
arz ettiklerimin yanında da bir gerçek var. O da, 
çok şeye sahip olmamıza rağmen, gerçekçi bir görüşe 
sahip bir organizasyon yok. Herşey var ama ger
çekçi bir görüşe bağlı, buna sahip, bu işe bütün 
ciddiyetle eğilebilecek, bu gerçeği görebilecek bir 
organizasyon maalesef yok. Halen bir koordinasyon 
ve organizasyon noksanlığı içerisindeyiz. 

Netice olarak; Devlet Planlama Teşkilâtında ve
ya başka yerde harp sanayi seksiyonu mutlaka ku
rulmalıdır. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu sta
tüsü mutlaka değiştirilmelidir ve harp sanayii ile il
gili olarak özel bir statü bu müesseseye getirilmeli
dir. Bu sanayinin bilhassa asker ve sivil kesimi, mut
lak ve mutlak özel bir statüye tabi tutulmalıdır. 
Memleketin en yetenekli teknik elemanları, bu sanayi 
dalında toplanmalıdır. Bilhassa, bugün bu sanayi 
dalında faaliyette bulunan, Makina Kimya Endüst
risine yeterli ve Hükümetçe takdir edilecek bir 
işletme sermayesi verilmeli, bunun faaliyetleri de
vamlı surette kontrol edilmeli ve bu müessesenin da
ha rantabl çalışması mümkün kılınmalıdır. 

Harp sanayii için özel sektör teşvik edilmelidir. 
Elektronik sahada bilhassa teşvik edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada Vakıf konusuna değinmek isterim, 

Türk Silâhlı Kuvvetleri her üç kuvvetinde de 
vakıf bulunmaktadır. Bilhassa Hava Kuvvetleri Vak
fının bugün malî portesinin 1 milyar 250 milyonu 
aştığı söylenmektedir. Mevcut kanunla bu vakfa 
her sene 200 milyon Türk lirası ve bağışlar yolu ile 
de 20 milyon lirayı aşkın bir miktar gelmektedir. 
Yeni kurulması dolayısıyle diğer bağışlar da devamlı 
olarak gelmektedir. 

1974 yılı içerisinde Kıbrıs olayından sonra bu 
vakfa bağışların 400 milyon TL.'yi geçtiği söylen
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hepiniz, memleket sathında dolaştığınız zaman, 

fakir vatandaşların, bu memleketi seven, memleket 
evlâtlarının en büyük fedakârlığı yaparak bağışlara 
yardımda bulunduğunu görmüşsünüzdür. Köylü va
tandaş, cebinde bulunan son 50 lirasını dahi bu vakfa 
vermiştir, ama, Türkiye'de herkesin üzerinde ciddi
yetle durduğu bir konu vardır; Bütün bu paralar 
bankada bloke edilmek için mi toplanmaktadır? Bü
tün bu paralar bankada duracak idiyse niçin top
lanmaktadır? Bu düşünceyi, bu imajı vatandaştan 
silmek gerekmektedir. Sanıyoruz ki, muhterem Millî 
Savunma Bakanlığı mensupları bunları normal yola 
getireceklerdir, buna inancımız vardır. 

Bu arada, Türk Hava Kuvvetlerine daha ev
velce kurulmuş olan TUSAŞ'ın biran evvel faali
yete geçirilerek Türk Milletine has bir özellikte 
uçak yapmasının ele alınmasını önermekteyiz. 

Sayın Senatörler; 
Türk Ordusunun savunma gücü ile uğraşırken, 

bu gücün ana elemanı olan personelin de gerek ye
tiştirilmesi, gerekse yaşantılarını ikinci plana ata
mayız. En güç şartlar altında daima, başarı ile gö
rev yapmakta olan Silâhlı Kuvvetlerimizin erinden 
en yüksek generaline kadar hepsinin meseleleriyle ya
kından ilgilenmediğimiz ve bunlara cevap bulama
dığımız takdirde, diğer sahalarda yapacağımız gay
retler hakikî değerini bulamaz. 

Personelin yetiştirilmesi, günün şartlarına cevap 
verebilecek seviyede teknik bilgi ile mücehhez bulun
ması ve bu bilginin gerektirdiği malzemenin, kendi 
emrine verilmesi ve aynı zamanda üslendiği vazife
yi yerine getirecek rahatlık ve imkânların da kendi
sine tahsis edilmesi lâzımdır. 

Bu husustaki düşüncelerimizi şöylece arz etmek 
isterim; 

Harp okullarının 4 seneye çıkarılmış olmasını 
takdirle karşılıyoruz. Bu suretle, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yakın bir gelecekte teknik eleman sıkıntısı 
ortadan kalkmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İkinci olarak yan ödemeler hakkında bir iki nok

taya temas etmek istiyorum; 
Kararnamede, hastalık izninde yan ödemenin ve

rilmeyeceği belirlenmektedir. Bilhassa görevde olan 
kişilerin, nedeniyle doğan hastalık izinlerinde, yan 
ödemenin verilmesi gerekir kanaatindeyiz. Bilhassa 
Kıbrıs Harekâtından sonra, yaralı olarak gelen, has
tanede yatan kişilerin (yanlış bilmiyorsam, muh-
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temelen yanlış bilebilirim, bu hususta aydınlatılır-
sam memnun olurum) yan ödemeden faydalandır
maması kanımca büyük hatadır. 

Kıta ve kurumlarda çalışan sivil personel için 
değil; ama kıtalarda bulunan sivil personelin, her ne 
kadar 657 sayılı Devlet Personel Kanununa tabi ide
ler de yan ödemelerden faydalandırılması şart olduğu 
kanaatindeyiz. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin konut ihtiyacı (Ge
çen sene de bu kürsüde arz ettiğimiz gibi yine ıs
rarla söyleyeceğiz) lojman ihtiyacı tam değildir. Bu
nun süratle tamamlanmasına ve bu ihtiyacın gideril
mesine inanıyoruz. 

Teknik hizmetler üzerinde teferruatlı incelemo 
yapıldığında, büyük bir kısmının sivil kadrolarla yü
rütülmesinin mümkün olduğu görülür. Bunlara mi
sal olarak şunları verebiliriz; ağır vasıta şoförü, lan-
çer şoförü, inşaat makine operatörleri, bakım ele
manları, elektirikçi gibi.. Bu yapılabildiği takdirde 
kadrolarda büyük bir azalma olacaktır. Aynı yerde 
uzun müddet çalışmadan dolayı, hem verim artacak, 
hem de araç ve gereçlerin daha uzun ömürlü olması 
sağlanacaktır. Diğer modern ordular bu nevi sivil 
personeli kullanmaktadırlar. 

Kadroların sağlıklı biçimde doldurulabilmesi, 
taban ve tavan arasındaki bir ahengin sağlıkla sağla
nabilmesi için 926 sayılı Kanunun mutlaka tatbik 
edilmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Diğer bir konu da askerî hâkimler meselesidir. 
Biliyoruz ki, askerî adalet de diğer yargı organ

ları gibi Anayasanın 7 ve 133 ncü maddelerinin te
minatı altındadır. Yargı sistemini oluşturan adlî, 
idari, askeri yargı, kuruluşlarının bütün özlük hak
larının kanunla düzenlenmesi, Anayasanın amir hük
müdür. Askerî hâkim ödenekleri kararname ile öde
nemez kanısındayız. Öyle ise, diğer yargı organların
da olduğu gibi, bu kişilerin de ödeneklerinin bir ka
nunla düzenlenmesi, ödemelerin bu şekilde yapılma
sının sağlanması lâzımdır. Bunun maddî istemle alâ
kası yoktur. Bu istek, sadece şekil bakımındandır. 

Sayın senatörler; 
Amerikan Kongresinin Türkiye'ye yardımı kesme 

hususundaki tutumuna değinmek istiyorum. Bu tutu
mu, Amerikan Milletine mal etmek belki hatalı bir 
tefsir olabilir. Amerikan Kongresinde Türkiye'nin du
rumunu değerlendirmede hataya düşen ve hatta 
Rum asıllı olmaları nedeniyle Türk aleyhtarlığı gü
den insanların mevcudiyetini kabul etmek lâzımdır. 

Bazı senatör ve milletvekillerinin bu tutum ve 
davranışları karşısında haklı tepkimizi gösterirken, 
Amerikan yöneticilerinin gerçekçi ve memleketimi
zin haklılığına uygun tutumları karşısındaki mem
nuniyetimizi de belirtmek isteriz. 

Kanımızca Kongrenin düştüğü en büyük hata, 
Kıbrıs ile yardım konularının birbirine karıştırılma-
sıdır. NATO'ya dahil olmak, Türkiye'ye birtakım 
mükellefiyetler yüklemektedir. Bu bile yardımın de
vamını gerektirmektedir. Biz Türkiye'ye verilmekte 
olan Amerikan yardımının sadece bir Türk Millî Sa
vunması için değil; ortak savunma için verilmiş bir 
yardım olarak telâkki etmekteyiz. Bu yardım, Tür
kiye'nin savunma bakımından yüklendiği külfetlerle 
ve katlandığı gayretlerle mukayese edildiği takdirde 
çok cüzî bir miktar tutmaktadır. Bu yardımın şu ve
ya bu şekilde kullanılması veya kesilmek istenmesi 

i suretiyle Türkiye üzerinde tesir icra etmeye çalış-
| mak NATO'ya ve Amerika'nın savunduğunu iddia 
i ettiği prensiplerine ters düşer. Bizim temennimiz; 
i Amerika'nın bu aykırılığa düşmemesi ve yine NA-
: TO'nun hürriyetleri savunmak yolunda üyeler ara

sındaki eşitlik prensibine devam etmesidir. 
j Yardımın kesilmesi kanımızca büyük etki yap

mayacaktır. Ancak muhtelif şekillerde olan, bilhassa 
Efem - Es kısmının bu yardımın kesilmesiyle orta
dan kalkması, Türk Ordusu için bilhassa büyük teh
like arz etmektedir. Yoksa Amerikan yardımı haddi-

; zatında çok büyük rakamlar tutan bir miktar değil
dir, kanaatindeyiz. Biz bunları söylerken de geçmiş 
yılları hatırlıyoruz. Malumlarınız olduğu üzere, Ko
re'de Türk Tugayı 27 - 30 Kasım muharebelerinde 
8 nci Amerikan Ordusu 9 ncu Kolordusunun kuşa
tılmasına, 2 nci Amerikan Tümeninin imha edilme
sine engel olduğu zaman: 

j Washington Tribüne Gazetesi; 
; «4 500 asker ateş hattının ortasında harikalar 
| yaratmasını bilmiştir. Türklerin fedakârlıkları, ebe

diyen akıllardan çıkmayacaktır.» diye yazabilmiştir. 
Senatör Rose, «Şimdi anlıyorum ki, Türkiye'ye 

yardım lehinde verdiğim oy, hayatımda verdiğim en 
yerinde oy olmuştur.» diyebilmiştir. 

Amerikan Kongresi, Türkiye'nin tasarısını ayak
ta alkışlayabilmiş ve 1 nci Türk Tugayını bir bütün 
olarak «Mümtaz Birlik Madalyası» ile taltif etmiş
tir. 

Bizim inancımız odur ki, 1947 Truman Doktrini, 
1950 Kore Savaşı ile başlayan iki millet arasındaki 
dostluk ve karşılıklı saygı bundan böyle de devam 
etmelidir. 

m — 



C. Senatosu B : 29 8 . 2 . 1975 O : 3 

Öyleyse Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını, 
Türk Milletinin kalkınma ve sanayileşmesiyle para
lel olarak içeriden karşılayamadıklarımızı ithal et
mek, millî Devlet ve Hükümet olarak vazifemizdir. 

Sayın senatörler; 
Bizim bir diğer temennimiz de Türk Silâhlı Kuv

vetleri üzerinde bazı çevrelerce yürütülen ve bazen 
itham derecesine varan Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
gölge düşürmek isteyen iddiaların da son bulması
dır. 

tçerde Cumhuriyetin, dışarda bağımsızlığımızın 
korunması ve mevcudiyetimizin idamesi yolunda ve
rilen bütün emirleri çekinmeden yerine getiren Türk 
Ordusunun bu tutumu karşısında bazı çevrelerin 
bilhassa bu ordunun gücünü zayıflatıcı ve milletten 
uzaklaştırıcı yöndeki çabaları ve ithamlarına Parla
mento olarak üzülmemek mümkün değildir. Yalnız 
şunu da memnuniyetle belirtmek lâzımdır ki, Türk 
Ordusu her zaman, dün olduğu gibi bugün de, bü
tün bu gibi iddiaların üstünde kalmıştır ve kalmaya 
devam etmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı 1975 yılı Bütçesinin 
milletimize ve Millî Savunma camiasına, Kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetlerimize başarılı olmasını diler, 
şahsım ve grupum adına hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Hikmet 
Aslanoğlu, şimdi mi konuşacaksınız efendim? 

HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Şimdi 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aslanoğlu. Gru-
punuzun 20 dakika daha konuşma hakkı var. 

A. P. GRUPU ADINA HİKMET ASLANOĞ
LU (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Ben kısa maruzatımda bazı hususları dile getire
cek ve bazı temennilerde bulunacağım. 

Türkiye'nin millî hedefini üç noktada toplamak 
mümkün; yurtta güvenlik, (içten ve dıştan gelecek 
tehlikelere karşı) yurtta refah sağlamak ve mutlu
luktur. Bunu sağlamak için yurt savunmasında güç
lü olmak gerekir. 

Yurt savunmasında güçlü olmanın en önemli te
meli ve faktörü moraldir. Moral çöktüğü zaman, 
yurt savunmasını sağlayan ve en önemli unsur olan 
insan unsuru bu görevi yapamaz hale gelir. Moralin 
yerinde olması için fertlerin halinden memnun, istik
balinden emin, daha verimli çalışma istek ve arzusu 
içinde bulunmaları lâzımdır. Bunu sağlayabildiğimiz 
gün, Ordumuzda moral tamdır ve yurt savunması

nı çeşitli yardımlar olsa da, olmasa da, ufak tefek 
noksanlarımız bulunsa da, bulunmasa da biz Türk 
Milleti olarak, Türk askeri olarak yurt savunmasını 
kemaliyle yerine getirebiliriz. 

İkinci konu disiplindir. 
Disiplin unsurunda zaman, mekân, imkân unsu

ru münakaşası yoktur. Disiplin mutlak itaati ister; 
amirlere, üstlere, verilen göreve mutlak uyumluluğun 
sağlanmasını ister. Şartlar ne olursa olsun, hangi se
beple olursa olsun, bir orduda disiplin sarsılmaya 
başlayınca, o ordunun hizmet görüp görmemesi hu
susu kabili münakaşa haline gelir. 

Bundan sonra birlik ruhu gelir. Bu birlik ruhunu 
bütünü ile kemali ile muhafaza etmek zorundayız. 
Herkes kendi mensup olduğu birliği ile ve sınıfı ile 
iftihar etmeli, her birlik kendi işbirliği yapacağı di
ğer sınıflarla diğer birliklerle güven içinde bulun
malıdır. 

Olağanüstü hal kanunu henüz çıkarılamamıştır. 
Bunun çıkarılması için sayın Millî Savunma Bakanlı
ğının yardımcı olmasını temenni ediyoruz. 

Bugün Yunanistan NATO'dan ayrılmıştır. NA
TO Karargâhı İzmir'de kalmış, NATO Karargâhının 
emrinde bir tek Türk Silâhlı Kuvvetleri mevcut bulu
nur hale gelmiştir. 

Norveç'ten Kafkas hudutlarına kadar uzanan ha
ber alma sistemi NATO için çok önemlidir. Yunan
istan NATO'dan ayrıldığına göre, NATO Güneydoğu 
değil, Türkiye'de bir Yakındoğu kanadı kurulmalı, 
karargâhı da İzmir de mi kalır, Ankara'ya mı ge
tirilir; bunun üzerinde mutlaka imali fikir edilme
lidir. 

Birçok defalar, Atatürk'ün emir ve ühamiyle dost 
elini uzattığımız Yunanlılarla bu kadar hadiseden ve 
Yunanlıların nankörce, zalimane ve vahşiyane davra
nışlarından sonra, kendilerine çok zararlı olan Bizans 
hayalilerinden bir türlü kendilerini kurtaramamalarına 
rağmen, tekrar dostluk tesis etmek safdillik olur. 

Her defasında fedakârlık bizden olmuş, ihanet on
lardan gelmiştir. Nitekim, Batı Trakya'dan hergün 
binlerce Türk yerini, yurdunu terk ederek, işini gü
cünü bırakarak; biraz kabul ve müsamahada daha yu
muşak davransak hemen bütünüyle Türkiye'ye gö-
çecektir. Halbuki Türkiye'den, suçlular ve haklarını 
kanunen kaybedenler dışında olan Rumlardan başka 
Yunanistan'a arzu ile giden hiçbir Rum yoktur. Bun
ları milletçe daima gözönünde bulundurmalıyız. 

Bazı hoşa gitmeyen tatbikatlar üzerinde durmak 
istiyorum. 
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Emekli muvazzaf subaylar arasında uygulamada 
farklar yapılmaktadır. Bu, ordunun birlik ruhuna, 
moral gücüne müessir hususlardır. Bir kurmay başka
nının hastanelere bir emir gönderdiğini bizzat gördüm. 
Muvazzaf subay teğmen de olsa, muayene ve tedavi
de önceliği haizdir. Bu, şayanı kabul bir hareket tarzı 
değildir. 

Bunun dışında bazı müstafi subay arkadaşlarımız 
vardır. «Müstafiler orduevlerine giremezler» diye or-
duevlerinin giriş kartları arkasına bir zamanlar bir 
kayıt konmuş idi. 

Çeşitli suçlarla ordudan emekli ettiğimiz kimseler 
girer de, muhtelif zaruretler dolayısıyle, kanunî ta
sarrufunu kullanmak dolayısıyle ordudan istifa et
miş bir arkadaşımızı orduevine kabul etmemek gibi 
sakim bir tatbikat, birlik ruhunu zedeler. Yönetmeli
ğin amir hükmü ise bunun değiştirilmesini Sayın Ba
kandan, sayın arkadaşlarımdan hassaten temenni edi
yoruz. 

Yabancı memleketlerde genellikle büyük rütbeler
den emekli olan kumandanlar mutlaka hatıralarını ya
zarlar ve genç nesillere, genç subaylara bu suretle 
ışık tutarlar. Yazılmış birçok hatıralar vardır, isimle
rini söylemekle vaktinizi israf etmeyeceğim. Bizim 
çok değerli kumandanlarımız; Allah gani gani rahmet 
etsin, hepimize hocalık etmiş büyük Mareşalimiz gibi, 
Kâzım Orbay gibi, Abdurrahman Nafiz Gürmay gi
bi ve bunlara benzer birçok kumandanlar (hatırladık
larım bunlar, hatırlayamadıklarım beni affetsinler, 
ruhları şad olsun) hiçbir tanesinin hatıratı yoktur ve 
hiçbir tanesinin Sayın Genelkurmaylığımız tarafından 
hatıratı yazılıp neşrettirilrnemiştir. Bunların hatırala
rı, bunların gençliğe tutacakları ışıklar hakikaten çok 
değerlidir. Bilhassa gençler kendilerine örnek olarak 
seçecekleri kumandanların şahsiyetleri hakkında bilgi 
toplamak isterler. Genç subaylar, genç kurmaylar me
selâ bir Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın, bir Mahmut 
Şevket Paşa'nın (yazdıkları eserler eski harflerle, hak
larında yazılan biyografik bilgiler ansiklopedilerde ga
yet dar ve kısır olduğu için) şahsiyetleri hakkında bil
gileri yoktur. Genelkurmayımızın bu konu üzerinde 
bilhassa durmasını arz ve tavsiye ederim. 

ıBunun dışında, çok muvaffak olmuş, mesleğinde 
üstün başarı göstermiş; atıcılıkta, binicilikte vesairede 
başarılar izhar etmiş kimseler vardır. Bunların çalışma 
metodları, muvaffakiyet metodları mutlaka yazılma
lı, Genelkurmay neşriyat sorumluları bunlara iltifat 
etmelidir. 

Bizim rahmetli M. Şevki Yazman vardı, «Meh
metçik Türkiye'de» diye bir eser yazmıştır. Hatırla
mıyorum; ama belki 20 nci baskısı yapılmıştır. Bir gün 
Genelkurmay neşriyat şubelerinde bir göreve tayini 
düşünülmemiştir. 

Bizim Ordumuzda eser veren, okuryazar denen 
zümreye maalesef istirkab ile bakılmaktadır, tüccar 
sayılmaktadır. 

Genelkurmay Kütüphanesinde hasbelkader vazi
feli bulunduğum zaman tetkikler yaptım; yığın yığın 
eserler... Evvelâ Yeniçerlikten kurtulurken model al
dığımız Fransızca eserler, ondan sonra kapıldığımız 
Almanca eserler, sonra Anglo - Sakson eserleri. Mil
lî bir eser; kendi büyüklerimizden, kendi subayları
mızdan, kendimizden bir eser maalesef yoktur. Bir 
kaza kurşununa kurban giden rahmetli Kurmay Yar
bay Mehmet Nihat'ın verdiği eserlerin dışında esere 
rastlamak mümkün değildir. Bugün hatta Harp tari
himiz düzenli bir çalışmaya girmiş, millî mücadeleye 
dair, o da tam askerî cephesiyle ve gayet katı bir 
üslûpla efkârı umumiyeye de yaygın olmayan, (maale
sef öyle) askerî basımevlerinde satılabilen vesikalara 
müstenit gayet güzel kitaplar neşretmektedir. Halbu
ki bir muharebe o günün şartlarına, kumandanın haleti 
ruhiyesine, psikolojisine, benim tarif ve tavsif ede
mediğim birçok faktörlerin bir araya gelmesi neticesi 
kazanılır veya kaybedilir. 

Kumandanlara dair albümler neşredilecekmiş, on
dan istifade etmek mümkün olacakmış... Fakat eser
ler, (Bir kısmını okumak bana nasip olmuştur) gayet 
kuru ve katıdır. Ben onu da demek istemiyorum, 
onun dışında bilhassa eser vermek ehliyet ve kabili
yetini izhar eden genç subaylarımıza, genç kurmay
larımıza, kumandanlarımıza ve hele hele ordu saf
larını terk etmiş olan general, orgeneral seviyesini 
izhar etmiş büyük kumandanlara, onların tecrübele
rinden faydalanmak üzere hatıratlarını yazmalarının 
teşvik edilmesini, satınalınması, ne gibi yardım ya
pılması lâzımgelirse yapılmasını temenni etmekte
yim. 

Bir diğer temennim de şu: Mülkiyenin şeref kitabını 
görenler vardır içinizde. Evvelâ iki cilt olarak ya
zılmıştır, şimdi tam 8 ciltlik bir mülkiye şeref tarihi 
vardır. Her mülkiyeli yerini almış, o mülkiyelinin 
gayet geniş hizmetleri orada tebarüz ettirilmiştir, 
her mülkiyelinin kütüphanesinde vardır. Bizim Harp 
Okulumuz, «Tıbbiyye-i Şahane» olarak kurulan Tıp 
Fakültemiz, Mühendishane-i Berr'-i Hümayundan 
başlamak üzere Topçu Okulumuz veya diğer okulla-
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rımız, Harp Akademimiz memlekete büyük hizmet
ler ifa eden, merhum Atatürk gibi, İnönü gibi, da
ha benzeri birçok değerler yetiştiren bu müesseseleri
mizin birer parmak kalınlığında gayet mahdut tarih
çeleri var. Bunların arşivlerde bulunan, bütün hal 
tercümeleriyle bunlar hakkında bilinen bütün malû
mat, kütük defterleri, künye defterleri ve onlar birleş
tirilmek suretiyle böyle tahlilî bir eser yapamazsak 
bile; hiç olmazsa bunlar aynen yayınlanmak sure
tiyle Ordunun gayet güzel bir tarihçesine medar ola
cak eserler meydana getirilmelidir. Bir müessesenin 
bu şekilde istinatgahı olan eserleri mevcut değilse, 
âdeta muallakta gibi bir hali vardır benim kanaatim
ce en az. 

BAŞKAN — Sayın Aslanoğlu, sürenizin sonuna 
gelmiş bulunuyorsunuz, lütfen son cümlelerinizi bu
yurur musunuz? 

A. P. GRUPU ADINA HİKMET ASLANOĞLU 
(Devamla) — Peki efendim. 

Efendim, taklitçilik her nedense bize sâri bir il
let haline girmiştir. Fransızlarla dost olduk, Fransız 
çelik başlıkları var başlarımızda. İngilizlerden temin 
edebildik, İngiliz çelik _ başlıkları oldu. Kıyafetleri
miz yanaştığımız ordulara umumiyetle benzedi. Bü
tün kıyafetlerimizde, merasim birliklerimizin icraa-
sında, her şeyde Türk olduğumuz kokmalı, görün
melidir. 

Ben bu temennilerle huzurunuzdan ayrılıyor, sa
yın arkadaşlarımı, Yüksek Senatoyu saygıyle selâm
layarak, 1975 Bütçesinin Millî Savunma Camiasına 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler Grupu adına 
Sayın Cihat Alpan. 

Buyurunuz Sayın Alpan. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın senatörler; 

Anayasamızın 66, 110,, 123 ve 124 ncü maddele
rinde belirlenen görev ve yetkiler dolayısıyle Başko
mutanlığın manevî varlığından ayrılmaz sorumlulu
ğunu taşıyan, Türkiye Büyük Millet Meclisini birin
ci derecede ilgilendiren Millî Savunma hizmetlerinin 
yürütülmesine kaynak olacak ve katkılar sağlayacak 
1975 yılı Bütçesini Grupumuzun nasıl değerlendirdi
ğini arz edeceğim. Konuya girmeden, hepinizi say
gıyla selâmlarım. 

Millî Savunma Bakanlığının 1975 Malî Yılı Büt
çesini tarihimizin çok önemli bir döneminde ve şu 

nazik günlerde Genel Kurulumuzda müzakere edip 
değerlendirmek ve üzerindeki düşüncelerimizi genel 
durum çerçevesinde kendi imkân ve yeteneklerimizin 
gerçek verilerine dayanarak açıkça ortaya koymak, 
Cumhuriyet Senatosunun faaliyetleri içerisinde müs
tesna bir yer işgal edecektir. 

Kontenjan Grupu adına bu muhtevada konuşa
bilmek için, bir süre önce Genelkurmay Başkanlığı 
ve Millî Savunma Bakanlığıyle temas ederek, 1974 
malî yılı Bütçesinin uygulanması ve 1975 tarasısımn 
esasları hakkında genel bilgiler ve bazı notlar aldım. 
Hükümetçe Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 
1975 malî yılı Bütçe tasarılarıyle eklerini, tümü üze
rinde iki Sayın Bakan tarafından yapılan açıklamaları 
ve Karma Komisyonun raporunu inceledim. Ayrıca, 
Millî Savunma Bütçesinin Karma Komisyondaki 
müzakerelerini izledim. Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planını, 1975 Programını ve bu Programın uy
gulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair ka
rarı ve bu bütçede birbirini tamamlayan emekleri 
bulunan Sayın Bülent Ecevit ve Sayın Sadi Irmak 
hükümetleri programlarının da ilgili bölümlerini 
okudum. 1974 malî yılı Savunma Bütçesinin Sena
todaki müzakere tutanaklarını gözden geçirdim ve 
tabiatiyle ilgili yasaları, yayınları ve bazı belgeleri 
de karıştırdım. Kamuoyumuzun belıiren eğilimlerini 
dikkate aldım. Bütün bunların muhassalasını teşkil 
eden sade maruzatım, sizleri yormadan bu etraflı 
çalışmayı kanıtlar ve yararlı kılarsa meslekî ve teşriî 
görevlerimi yerine getirmiş olmanın hazzına ve huzu
runa ereceğim. 

Sayın senatörler; 
Her şeyden önce Devletimizin içinde bulunduğu 

özel durumu tanımlamak ve bu durumu daima göz-
önünde tutmak ihtiyacındayız. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına tescilli, Londra ve 
Zürih An di aşmalarından doğan hak ve vecibelerini 
kurucu ve teminatçı devletlerden biri olarak yerine 
getirmek üzere, Anayasamızın 66 ve 124 ncü mad
delerine göre alınan iki kararla 20 Temmuz 1974 ta
rihinde Barış Harekâtına girişmiş ve bugünkü fiilî 
durumu başarmış olan Türkiye Cumhuriyeti; barış 
ile savaş arasında; yani olağanüstü bir halde bu
lunmaktadır. Olanüstü hallere ve yönetim usullerine 
Anayasamızın 123 ncü maddesinde değinilmiş ise de, 
bunların mahiyeti açıklanmamış ve bu hallerin ilâ
nı, yürütülmesiyle ilgili esasları vazedecek olan özel 
kanun, demin Sayın Aslanoglu'nun da işaret ettiği 
gibi, bugüne kadar maalesef çıkarılamamıştır. Bu 
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yüzden birçok sıkıntılara uğrayan Hükümetin dikka
tini çekeriz. 

1975 bütçesinin yerini alacağı 1974 bütçesinin 
1 Şubat günündeki harcama durumu şöyledir, ki hepi
miz hatırlarız; biraz önce Sayın Batur da belirtti, ge
çen seneki bütçemiz yıl içinde takviye edildi. Bu tak
viyeden sonra 1 Şubat gününde Bakanlığımızın elinde 
Genelkurmay hizmetlerinden bütçenin % 8,4'ü, Millî 
Savunma Bakanlığı hizmetlerinden bütçesinin c/c 5,3'ü, 
kara savaş gücü programlarından bütçesinin % 8,4'ü, 
deniz savaş gücü harcamalarından bütçesinin c/c 7,3'ü, 
hava savaş gücü programlarından bütçesinin c/c. 4,5'u 
ve REMO Planı ödeneklerinden % 11,4'ü bakiye ola
rak bulunuyordu. 

1 Mart tarihine kadar yapılacak harcamalar sonu
cunda artıklardan bir kısmının tükeneceği, bir kısmının 
da düşeceği ve tenkise uğrayacağı tabiîdir. 

Sayın senatörler; 
Önümüzde bulunan 1975 Program Bütçesi Üçün

cü Beş Yıllık Kalkınma Planının yeni stratejisiyle he
def ve ilkelerine ve 1975 programına; Başbakanlığın 
1975 malî yılı bütçe çağrısına, Genelkurmay Başkan
lığının 1975 ilâ 1979 yılları program direktifine ve 
Millî Savunma Bakanlığının 1975 malî yılı Program 
Bütçe direktifine uyularak, 29 Mayıs tarihinden 15 
Kasıma kadar süren düzenli ve itinalı çalışmalarla ha
zırlanmıştır. Modern bütçe tekniğinin hemen hemen 
bütün unsurlarını ve gereklerini haizdir. Bu konuda 
öteden beri mükemmel örnekler veren Genelkurmay 
Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına grupumu-
zun tebrik ve takdirlerini sunarım. 

Geçen yıla nazaran % 28,1 oranında fazlalaştırı-
larak 106 888 231 296 lira toplamında bağlanan 1975 
bütçesinden Millî Savunma Bakanlığına 20 838 827 000 
lira ayrılmıştır. Bu miktar, geçen yıl bütçesinden 
7 411 770 000 lira fazladır. 

1601 sayılı Kanun gereğince REMO Planı için ve
rilen 1,600 milyar lira ödeneğin de dahil olduğu bu 
bütçe, Karma Komisyonun Hükümet teklifine katıl
dığı 2 813 000 lira ile % 55 oranında yükseltilmiştir. 
Bu miktar, tüm bütçenin c/c 20'sini teşkil etmektedir. 
Belki hatırlayacaksınız, bu oran geçen yıl % 15'ti. 

Görüldüğü üzere, Millî Savunma bütçesinin bu pa
yı tüm bütçenin artışı kadar da değildir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin tüm bütçe için
deki payının bugüne nazaran rahat durumların yaşan
dığı yıllarda daha büyük oranlarda olduğunu ve hatta 
demin sayın Batur'un ifade ettiği gibi, % 31 'i aştığı
nı hatırlayan bizler; bu yılki bütçeyi yetersiz olarak 

niteliyor ve Silâhlı Kuvvetlerimizin savaş gücü ile mü-
essiriyetini artırmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü, 
% 55 oranındaki artışın c/c 29,4'ünü 1974 yılı sonun
da bu oranda artmış olan fiyat farkları götürecektir. 
Bu fiyat farkları gidişata gj-re 1975 te de daha büyü
yecektir. 

Ayrıca Kıbrıs'taki kolordumuzun desteklenmesi, 
Barış Harekâtı sırasında savaş stoklarından yapılan 
sarfiyatın tamamlanması, 1833 sayılı Kanuna göıe 
Temmuz 1975 te ilk parti olarak silâh altına alınacak 
yedek subay adaylarının dört aylık eğitimi, Amerikan 
askerî yardımının kesilmesi, 12 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararname esaslarına intibak sağlanması, perso
nel giderlerini artıran kanun ve kararnamelerin tevali 
etmesi, Bakanlığın Harp - İş Sendikası ile olan toplu 
sözleşmesini Nisan 1975 te yenilemek zarureti gibi 
önemli ilâve külfetler ile şimdiden kestirilemeyecek 
gelişmelerin vukuu, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesini 
belki vadesinden önce tüketebilecektir. Sıkıntılı bir 
duruma girmemek ve ağır bir sonuca varmamak için, 
bütçe uygulamasında azamî derecede tasarrufa gitmek 
ve bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile başla
madan takviye etmek her sorumluya düşen baş görev
lerdir. Biz takviye imkânının bulunabileceği kanaatin
deyiz. 

Demin, 1974 sonuçlarını arz ettiğim Millî Savun
ma bütçesinin idaresi, tutumu diğer bakanlıklarımızca 
da aynı titizlikle yürütülürse onlardan sağlanacak ta
sarruflarla bu ihtiyacı karşılamak ümkün olabilecek
tir. 

Millî Savunma bütçesinin değerlendirilebilmesi için 
dağıtımını dört tertip üzerinden açıklamak uygun 
olacaktır. Bütçenin temel teşkilâta göre dağıtımı şöy
ledir : 

Genelkurmay programlarına 434 milyon küsur, Ba
kanlık programları ile Bakanlığın yürüttüğü REMO 
alt programlarına 1,687 milyar küsur, kara savaş gü
cü prorgamlarıyle REMO altprogramlarına 10,610 
milyar küsur, deniz savaş gücü programlarıyle REMO 
altprogramlarına 2,866 milyar küsur, hava savaş gücü 
programlarıyle REMO altprogramlarına 5,239 milyar 
küsur. 

Bu tertipte teşkilât programlarına göre dağıtılan 
ödeneklerden en büyük artış olanı hava savaş gücüne 
verilmiş ve geçen yıl <yc 20 olan oranı bu yıl c/c 24,9'a 
yükseltilmiştir. 

Memnuniyetle karşıladığımız ve devamını dilediği
miz bu artışın, Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vak-
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fi tasarruflarına Türk Uçak Sanayii kuruluşuna giriş
meden sık sık el atılmasını önleyeceğini umuyoruz. 

2. Bütçenin harcama kalemlerine göre dağıtımı: 
Cari harcamalara 17.661 milyar küsur, yatırım har

camalarına 1,439 milyar küsur, transfer harcamaları
na 137 milyon küsur, REMO Planı harcamalarına 
1,600 milyar. 

Bu tertipte yatırım harcamaları az görülüyorsa da 
üretici olmayan bazı silâh, mühimmat, araç ve gereç
ler carî harcamalarla alındıklarından bu bölüm için
de yer almaktadır. Bütçe Karma Komisyonunda tar
tışmaya yol açmış bulunan bu örtülü durumun açık
lığa kavuşturulması için, bu gibi harcamalara ait öde 
neklerin de yatırım harcamalarına katılmasını ve büt
çenin doğru yorumlanması için bundan sonra buna 
göre düzenleme yapılmasını tavsiyeye değer buluyo
ruz. Bu husus bütçenin anafaaliyetlere göre dağıtımı
nı arz edince kısmen olsun aydınlanacaktır. 

Bütçenin anafaaliyetlere g3re dağıtımı : 

Karargâh ve karargâh destek hizmetlerine 1,029 
milyar küsur, savunma gücüne 15,064 milyar, eğiti
me 464 milyon, sağlık hizmetlerine 553 milyon, savun
ma sanayiine bir milyar, savunma enfrastrüktürüne 
822 milyon, NATO enfrastrüktürüne 306 milyon, 
REMO altprogramlarına 1,600 milyar. 

Bu dağıtımdaki her kalemden önemli miktarda 
ödenek yatırımlara harcanacaktır. 

Uygulanmasını merakla izlediğimiz REMO altpro-
gramları için bütçenin dağıtımı ise : 

Bunda Genelkurmay Başkanlığı hizmetlerine pay 
ayrılmamıştır. Millî Savunma Bakanlığı için 397 mil
yon küsur, Kara Kuvvetleri için 428 milyon küsur, 
Deniz Kuvvetleri için 302 milyon küsur, Hava Kuv
vetleri için 453 milyon küsur... 

Bu dağıtım geçen yıldan biraz farklıdır. Millî 
Savunma Bakanlığının payı 102 milyon 433 bin lira, 
Hava Kuvvetlerinin payı 25 milyon 295 bin lira 
azaltılmış; buna mukabil Kara Kuvvetlerinin payı 
15 milyon 78 bin, Deniz Kuvvetlerinin payı ise, in
şa edilmekte olan denizaltıları dolayısıyle 111 mil
yon 200 bin lira artırılmıştır. 

1973 malî yılından itibaren verilen ve üçüncü de
fadır Bakanlık Bütçesine 1,6 milyar olarak katılan 
REMO ödenekleri konusunda iki önemli noktaya 
değinerek cevap almak istiyoruz. 

1) 10 yıl süre ile her yılın bütçesine 1,6 milyar 
liralık dilimler halinde konulacak REMO ödeneği
nin, 1601 sayılı Kanunun 1 nci madde 2 nci fıkra
sı gereğince meydana çıkacak lüzum ve şartlar kar-
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şısmda Bakanlar Kurulu kararıyle % 15 oranında 
artırılabileceğine; yani 1 milyar 840 milyon lira 
olarak verilebileceğine göre, bu yıl bütçesinde ne
den buna gidilmemiştir? Çünkü, 1975 malî yılı bi
zim için her bakımdan kritik bir yıl. 

2) 1973 ve 1974 malî yıllarının ceman 3,2 mil
yar tutan REMO ödenekleri tamamen harcanmış 
mıdır? Harcanmadıysa, 1601 sayılı Kanunun 3 nçü 
maddesi, kalan ödeneğin müteakip yıl • bütçesine 
devren kaydedileceğine amirdir. Bu esas, Sayın Ma
liye Bakanı tarafından bugüne kadar uygulanmış 
mıdır ve bütçelerde gösterilmiş midir? 

Amerikan askerî yardımının kesildiği şu günler
de, bu işlemin de ele alınacağına inanıyoruz. 1601 
sayılı Kanunun uygulama sonuçlanyle, günümüzün 
şartları ve ihtiyaçları karşısında düşünülmüş ve 
Bütçe Karma Komisyonunda açıklanmış olan deği
şiklik teklifini Parlamento olarak sabırsızlıkla bek
liyoruz. 

Çünkü, içinde bulunduğumuz durum nitelik ve 
nicelik bakımlarından yardımlarla sağlanamayan 
malzemenin alınması, yardımların kesilmesi ihtima
linin karşılanması ve sayın arkadaşlar bilhassa mü
him olarak dikkatinize arz etmek istediğim nokta; 
Silâhlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kalkınma pla-
nma dahil edilmemiş olmasını telâfi etmek için, çı
karılmış bu kanunun uygulanmasını; yani REMO 
Planının önemini ziyadesiyle artırmış bulunuyor. 

Sayın senatörler; 
Bildiğiniz gibi program bütçeler, sadece bir 

ödenek miktarları mecmuası değil, aynı zamanda 
programları, altproğramîarı türlü faaliyetleri ve hat
ta projeleri de kapsayan bir iş kaynağı ve çizelge-
sidir. Program bütçe ile tamamlayıcısı olan muha
sebesi de birleştirilince, Hükümetin bütün icraatını 
bir arada göstermek ve kontrol etmek de mümkün 
olmaktadır. Dolayısıyle bu tür bütçeler bizim de
netleme görevlerimizi kolaylaştırmaktadır. 

Başlangıçta da ifade ettiğim gibi, Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesi, bunun mükemmel bir örneğidir. 
Bu sebeple program bütçelere iş bütçesi de denil
mekte ve bütçenin baş sorumlularını; yani sayın ba
kanları bütün işleri üzerinde âdeta hesap vermeye 
zorlamaktadır. Bu hususta bir sıkıntıya uğramamak 
için, sayın bakanların konuşmalarını daha önce de
ğinilmiş konuların ve yöneltilmiş soruların cevapla
rını da kapsayacak şekilde hazırlamak esas tutulma
lıdır. 

Sayın İihami Sancar evvelki bakanlıkları sıra
sında bu işe kaynak olmak üzere, bütçe müzakere-

— 408 — 



C. Senatosu B : 29 

lerinin tutanaklarını bir kitap halinde yayınlatmış
lardı. Bunun Hükümet çerçevesinde usul edinilme
sini faydalı mütalaa etmekteyiz. 

Bütçe değerlendirmesini bitirirken, bütçe uygu
lamasını birçok gecikme ve güçlüklerden kurtardığı, 
Karma Komisyonda açıklanan tek Hazine hesap sis
teminin 1975 malî yılından itibaren Millî Savunma 
Bakanlığı ile Silâhlı Kuvvetler Teşkilatındaki bütün 
saymanlıklarda da yürürlüğe konulmasını temenni 
ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Şimdi, millî güvenliğimizi ve Silâhlı Kuvvetleri

mizi birinci derecede ilgilendiren ve büyük birer 
önem taşıyan güncel iki konuya geçiyorum. 

Daha ziyade teknik birer mahiyeti haiz olan 
REMO ve savaş sanayii gibi, devamlı çalışmalarla 
yürütülen konular üzerindeki görüşlerimizi ise, bi-
lâhara ve sıraları geldikçe ayrı sunuşlar halinde arz 
edeceğiz. 

1. — Amerika Birleşik Devletleri askerî yardımı 
ve NATO ilişkileri : 

Askerî yardım ihtiyacımız Yeniçeri Ocağının kal-
dırılmasıyle başlamış ve bugüne kadar süregelen 
türlü uygulamalar geçirmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleriyle olan yardım iliş
kilerimiz, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki borç ver
me ve kiralamaya dayanır. İkinci Dünya Savaşı so
na ererken, Sovyetler Birliğinin aramızdaki saldır
mazlık paktını bozması ve 1946 Ağustos'unda iki 
Doğu vilâyetimizi almak ve boğazlarda ortak üsler 
kurmak için verdiği notayı reddetmemiz üzerine be
liren savaş tehdidi karşısında, Hükümetimizin baş
vurduğu, Amerika Birleşik Devletlerince 22 Mayıs 
1947'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
ise, 1 Eylül 1947'de kabul edilen kanunlara dayanır. 

Amerika Birleşik Devletleri çıkardığı kanuna gö
re; ikraz, kredi, hibe ve diğer şekillerde malî yardım 
olmak üzere giriştiği askerî yardımın, 30 Haziran 
1948 tarihine kadar süren ilk uygulaması için ha
tırlanacağı üzere 100 milyon dolar tahsis etmiş ve 
bugüne kadar memleketimiz yararına 3 milyor dola
rı aşan bir meblâğ veya silâh, mühimmat, araç ve 
gereç kullanmıştır. Aldığımız malzeme yardımları
nın gerçek değerleri bu paranın çok üstündedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin bu yardımı, NA-
TO'ya girmemizden sonra karşılıklı güvenlik yardım
laşmasına dönüşmüştür. Silâhlı Kuvvetlerimiz millî 
gayret ve fedakârlıklarımıza katılan bu yardımlar 
sayesinde standart bir bünyeye, güven verici bir sa-
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vaş gücüne kavuşmuş ve rahmetli inönü'nün daha 
1947'de ifade ettikleri gibi, memleketimizin dünya
daki saygınlığını giderek artırmıştır. 

Araya şu hususları katmak istiyorum; Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İkinci Cihan Harbini sınır boyların
da büyük bir feragat ve fedakârlık içinde geçirmiş
tir. Ateşli çatışmaya girmemiş olan Silâhlı Kuvvet
lerimiz bir müze bünyesi gibi, çeşitli silâh araç ve 
gereçlerin yarattığı kâbus içinde bulunmuştur. Evet, 
İkinci Cihan Harbinde 50 tümen hizmete soktuk; 
ama Allah çok şükür bize bir çatışma göstermedi 
ve bizi hakikaten büyük badirelerden kurtardı. 

18 Şubat 1952'de NATO'ya girişimizi takiben, o 
yılın haziran ayında Avrupa Müttefik Kuvvetleri Ko
mutanlığı Yüksek Karargâhına tayin edilen subaylar
dan biri olarak NATO'da vazife gördüm. Kuvvetle
rimizin kadroları, mevcutları üzerinde bilgi almak 
için yanımıza gelen Karargâh arkadaşları silâh, araç 
ve gereç çeşitlerini öğrenince bize açıkça üzüntülerini 
ifade ederlerdi ve biz de demin belirttiğim gibi, İkin
ci Cihan Harbinde yaşadığımız kâbusu âdeta tekrar 
yaşardık; ama bugüne kadar devam eden yardımlar 
sayesinde Silâhlı Kuvvetlerimiz standart bir bünyeye 
sahip olmuştur. Fakat bu yardım; yani yalnız karşı
lıklı güvenlik yardımı, nihayet bildiğiniz gelişmelerin 
ve bazı şartların sonucu olarak kesilmiş bulunuyor. 

Hâsıl olan durumun ve akla getirdiği ihtimallerin 
Türkiye ve dünya için, Amerikan iç politika çekiş
melerinin yarattığı bir trajedi mi, yoksa Amerika Bir
leşik Devletleri'nin bundan sonra güdeceği yeni bir 
strateji mi olduğunu zaman gösterecek ve olaylar ka
nıtlayacaktır. Bu durumu Amerika Birleşik Devletle
rinin yeni niyetlerine ve yalnız Kıbrıs konusunun de
ğil, Türk - Amerikan ilişkilerinin uzun zamandır bi
rikmiş olan birçok sebeplerine bağlıyor ve bunların 
muhasebesini doğru olarak yapacak tarafların, nor
mal tutumlarına karşılıklı olarak gireceklerini ümit 
ve temenni ediyoruz. Çünkü, kendimiz gibi Ameri
ka Birleşik Devletlerinin de akılcı ve gerçekçi poli
tikadan ayrılmayacağını biliyoruz; fakat hiç bekle
meden bütün ilişkilerimizi toptan ve esaslı olarak 
gözden geçirmek ve millî güvenliğimizi yeni duruma 
göre düzenlemek zorundayız. 

Grupurnuzun bu husustaki siyasî görüşünü Sayın 
Erim, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki konuş
masında açıklamış bulunuyor. Onun için tekrarlama
yacağım. İlgili ve sorumlu Devlet ve siyaset adamla
rımızın görüşleri ve kamuoyumuzun tepkileri de or-
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taya konduğu için yeni bir tekrarla sizleri yormak 
istemiyorum. Bunların birleştikleri hususlara biz de 
katılıyoruz. Yalnız, bu konuda söylenenlere ve yazı
lanlara katkı teşkil edeceğini sandığım bir kanaati
mi ilâve etmek yerinde olacaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs konusunda ve 
Türk - Yunan ilişkilerini düzeltme yolunda bugüne 
kadar uyguladığı politikayı maalesef başarıya ulaştıra-
mamıştır. Bu yüzden, yeni bir yaklaşıma yönelmek 
ve yeni bir araç kullanmak ve daha önceki olaylara 
nazaran büyük bir ciddiyet taşıyan Türk - Yunan ça
tışması ihtimalini önlemek gereğini duymuştur. 

Bu dönemde ilkin, güçlü olan ve hadiseler içinde 
insiyatifini kullanmış ve kullanmaya da kararlı olan 
memleketimizi denemek istemektedir. Bizden kestiği 
yardımı bundan sonra ve daha, çok Kıbrıs ve Yuna
nistan'ı etkilemek ve anlaşmaya götürmek için kulla
nacaktır kanaatindeyim; fakat bu tehlikeli ve sakıncalı 
bir denemededir de. 

Ortadoğu ihtilâfında Sovyetler Birliği'yle anlaş
malı gibi görünerek aktif bir rol oynayan Amerika 
Birleşik Devletlerinin cesaret ettiği bu denemeyi uzun 
zaman sürdürmeden, akılcı yola girmesini. NATO' 
ya ve memleketimize karşı olan vecibelerini daha bü
yük bir anlayış ve yeni hamlelerle yerine getirmesini 
bekliyoruz.' 

terebilecek sıkıntıları yeneceğimizi ve geride bıraka
cağımızı ümit ediyoruz. 

Yeni durumun etkileyeceği NATO ile olan ilişki
lerimize gelince : 

Kore'de sağladığımız başarıların ve dünyayı inan
dıran taahhüt ve askerî yeteneklerimizin bu konuda
ki uzun çalışmaların sonuçlandırmasıyle kurulan NA
TO ilişkileri za'fa uğratılmadan yürütülmelidir. 

Milletimiz, NATO çapında hukukî bir teminata, 
karşılıklı savunma programından aldığı derecede bir 
yardıma, NATO müşterek bütçesinin sağladığı geniş 
ve çeşitli enfrastrüktür sistemine ve muhtemel bir 
harbe karşı, barıştan itibaren esaslı bir şekilde hazır
lanmak imkânına tarihinin hiçbir devrinde nail ola
mamıştır. Türkiye'yi her bakımdan kuvvetlendirmek
te olan NATO münasebetleri derin bir şükranla kar
şılanmakta ve hükümetlerimiz tarafından tam bir sa-
dakatla yürütülmektedir; fakat geçen faaliyetlerin 
bugünkü neticeleri, NATO ile Türkiye'yi müşterek 
savunmanın karşılıklı vecibeleri üzerinde henüz tat
minkâr bir seviyeye ulaştıramamıştır. Bu durumu ge
liştirmek ortak bir görevdir. Bu görevi başarmak uğ
runda ne derece gayret gösterilse yeridir. 

NATO'ca, millî sorumluluk ve gayrete bırakılmış 
olan lojistiğin NATO faktörlerine göre Silâhlı Kuv
vetlerin gelişmesiyle mütenasip bir seviyeye getiril
mesi ve muvazeneli olarak yürütülmesi, Türkiye için 
başarılması güç ve çok ağır bir problemdir. Türkiye' 
nin, NATO vecibelerini tahakkuk ettirebilmesi için 
askerî, iktisadî ve teknolojik bakımlardan yeterli bir 
hale getirilmesi lâzımdır. Bunun için de Türkiye, an
laşmanın ruhuna uygun olarak, bütün müttefikleri 
tarafından her bakımdan daha çok ve daha çabuk 
yardımlarla desteklenmelidir. NATO müşterek savun
ması; ancak bu takdirde memleketimizin baha biçil
mez stratejik değerinden azamî derecede istifade ede
bilir. 

Millî kalkınma ihtiyacı içinde çırpınan Türkiye' 
nin çok kritik bir bölgede olması, buna mukabil müt
tefiklerinden en uzakta bulunması ve bu yüzden ilk 
darbesini belki yanlız başına karşılamak zorunda ka
lacağı bir savaş halinde, ikmal güçlüklerine de uğra
ması ihtimali; ihotiyaçlarınm kısa zamanda tamamlan
masını ve idame yardımı konusunda miktarca çokluk 
ve ivedilik bakımından da öncelikle desteklenmesini 
gerektirir. 

Kendi coğrafî bölgesi içinde NATO'nun ileri ka
rakolunu teşkil eden ve Yunanistan'ın NATO askerî 
yapısından çekilişi dolayısıyîe önemi bir kat daha ar-

NATO Teşkilâtına ve NATO Avrupa Grupuna 
bu durumda önemli görevler düşmektedir. Bunları 
harekete geçirmek Dışişleri Bakanlığımıza düştüğü 
kadar, NATO Assamblesi nezdinde bizleri temsi! 
eden parlamenter arkadaşlarımızı da göreve davet et
mektedir. Avrupa Konseyinde görev yapan arkadaş
larımız, Kıbrıs konusunda bunun başarılı örnekleri
ni vermişlerdir. Atlantik Antlaşması Türk Derneği. 
manevî bir değere haiz ilk girişimini de yapmıştır. 
Dünya küskünlük ve dargınlık içinde yaşanacak bir 
dünya olmaktan çıkmıştır. Artık her konu, dünya 
çerçevesinde yaratılan olumlu ortamlar içinde çözü
me ulaştırabilmektedir. 

28 sene önceki ağır şartlar karşısında kendisine 
güvenerek milleti ve bütün insanlık için barışı koru
muş olan Türk Silâhlı Kuvvetleri, (yani İkinci Ci
han Harbindeki durumunu ve etkisini arz ediyorum) 
Bugün her zamandan güçlü olarak, her ihtimali ce
saretle yüklenmeye hazırdır. Kore'den senelerce son
ra Kıbrıs'taki birliklerimizin gösterdiği başarı, Silâh
lı Kuvvetlerimizin verdiği yeni bir teminat örneğidir. 
Bu dönemi de vakar içinde geçireceğimizi ve baş gös-
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tan Silâhlı Kuvvetlerini, idame etmek mecburiyetin
de bulunan Türkiye üzerinde birleşen NATO ve 
CENTO görevleri ve bunların vecibelerinin çokluğu 
ve devamlılığı bakımından da, yardıma ayrıca ve 
fazlasıyle haklıyız. Ortadoğu durumu, bu hakkın di
ğer bir gereğidir. 

Tarihin en kritik devrelerinde birbiri için kurtarı
cı olan kahraman milleti ve değerli ülkesiyle geçmi
şinden çok üstün bir kudrete sahip bulunan bugünkü 
Türkiye; NATO müşterek savunmasının ve aza mem
leketlerin müşterek miras ve medeniyetleri için ko
runması NATO'ca karar altına alınmış olan hürri
yet ve demokrasi prensiplerinin sarsılmaz bir kale
sidir. : 

Türkiye'ye yapılması gereken askerî, iktisadî, ma
lî, teknik ve kültürel yardımlar; müttefikleri için bir 
barış ve güvenlik vergisi, NATO müşterek savunma
sı için âdeta bir sigorta bedeli olarak kabul edilmeli
dir. Müttefikleri tarafından muhtaç olduğu ölçüde 
yardımlanacak ve desteklenecek bir Türkiye ile NA
TO ve NATO içindeki tutumunu sürdürecek Türki
ye; büyük bir kuvveti temsil etmektedir. 

Bunun küçük bir örneğini vermek için, 1953'den 
bu yana harcadığımız 2 milyar 422 milyon liraya mu
kabil, NATO bütçesinden katılan 10 milyar 236 mil
yon lirayla yapılan çok maksatlı ve çeşitli ortak te
sislerin sağlandığını söylemek herhalde yeterlidir. 

NATO'nun lideri ve güç kaynağı, Amerika Birle
şik Devletleri'dir; ama bizim için yakın dayanağı ve 
destek üssü, Avrupa grupu ülkeleridir. Bu ülkelerle 
ikili ve çok taraflı temaslar yapmayı faydalı müta
laa ediyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinin feda ede
meyeceği NATO; Amerika Birleşik Devletleriyle olan 
ilişkilerimizdeki bağlayıcı rolü sürdüreceği için, ül
kemiz bakımından biraz daha ağırlık kazanmış bulu
nuyor. 

Yunanistan'ın NATO askerî yapısından çekilme
sine katılan yeni şartlar; İzmir'de bulunan NATO ka
rargâhları üzerindeki görüşümüzü belli etmemizi ve 
varılacak kararı NATO'ya kabul ettirmemizi gerek
tirmektedir. Bu konudaki çalışmalarda Deniz Kuv
vetleri Komutanlığımizın ikiz görevinin gözönünde 
tutulduğunu ve NATO Kuzey Avrupa bölgesinde bu 
bakımdan geçirilmiş olan gelişme dönemlerinin ha
zırlandığını sanıyoruz. Kısaca, Kara ve Hava Kuv
vetleri Komutanlıklarımıza da; Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığımız gibi, NATO komuta düzeni içinde gö
rev verilmesi gerekmektedir. Yunanistan, NATO'nun 
askerî yapısına tekrar girse bile, geçirdiğimiz acı olay

lar ve denemeler, böyle bir görevlendirmeyi yine ge
rekli kılmaktadır. NATO'nun böyle bir görüşü iyi 
niyetle karşılayacağı beklenebilir. 

Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorunu : 
Silâhlı çatışmalara yol açan ve ıstıraplar yaratan 

bu konuların birleştirilmesi ve toptan kesin bir so
nuca bağlanması zamanı gelmiştir ve geçmektedir. 
Bu konudaki siyasî görüşleri de, Sayın Erim Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesinde açıkladı, ben 
tekrarlamayacağım. Bunlara askerî bakımdan şunları 
ilâve etmek istiyorum : 

1. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı galiplerinin 
düzenledikleri Akdeniz ve Ege Denizi dengeleri artık 
geçersiz sayılabilir. Çünkü, bu denizlerin egemenliği, 
artık kıyılarında yaşayan milletlere aittir. Bu de
nizlerde dışarıdan gelip faaliyet gösterenlerin mevcu
diyetleri geçicidir ve taşıdıkları özel görevlere bağlı
dır. 

Ege kıyılarını, Ege denizi ve havasından, Akdeniz 
kıyılarını ise, Akdenizin bütün kapılarından ve karşı 
kıyılarından itibaren korumak ve deniz ve hava sa
vunmalarına buralardan başlamak zorunda olan Tür
kiye, Lozan Anlaşmasının Yunanistan ile arasında 
kurduğu kuvvet dengesini artık bozmak zorundadır 
ve bunu müttefiklerine de, bütün dünyaya da kabul 
ettirmek görevi karşısındadır. 

Her bakımdan gelişen ve büyüyen Türkiye'nin ar
tan potansiyeli, bize bunu emretmektedir. Yunanis
tan'ı ve Kıbrıs Rumlarını, sağladığımız fiilî duruma 
rağmen direndiren ve destekleyen dünya Helenizmi 
ve onun Megalo îdeası; bunlara karşılık Türk mil
leti için tespit edilecek, Türk büyük ülküsüyle ancak 
bertaraf edilebilir; fakat her iki ülkü, Atatürk ile Ve-
nizelos'un açtıkları yolda, âdil şartlar ve ortak men
faatler üzerinde birleştirilebilirse, (ki, coğrafya ve ta
rihlerimiz bunu gerektirmektedir) bugünkü ihtilâflar 
ve muhtemel görülen çatışmalar önlenebilir ve karşı
lıklı huzurla bölge güvenliği de tesis edilebilir. 

Yukarıda belirttiğim gibi, Ege kıyılarını, Ege de-
niziyle havasından korumak ve savunmak zorunda 
olan Türkiye'yi; giderek artan ihtiyaçlarını karşıla
mak için, milletlerarası kurallara uyarak, Ege Deni
zinde araştırma yapmaktan hiçbir ülke ve hiçbir ku
ruluş alıkoyamaz ve Yunanistan'da buna engel olma
malıdır. Kıyılarımız karşısındaki adaları önemli öl
çüde ve daha ziyade gayri meşru bir tarzda kıyıları
mızdan beslenen Yunanistan; şimdiye kadar gösteri
len müsamahanın karşılığım artık ödemek zorunda
dır. Hükümetimizin verdiği son notaya uymayı, Kıb-

- 411 -



C. Senatosu B : 29 

rıs'da arzu ettiği çözüme bağlayan Yunanistan; ha
talı yoluna devam edeceği izlenimini vermektedir. Bu 
sebeple Kıbrıs'a ve Yunanistan'a karşı uygulanan ve 
milletimizce de benimsenen hükümet siyaseti, Silâh
lı Kuvvetlerimizi bu cephelerde daima uyanık ve ha
zırlıklı bulunduracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Alpan, son cümlelerinizi ifa
de buyurmanızı rica ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI

NA CİHAT ALPAN (Devamla) — içine girdiğimiz 
yeni durum, Hükümetçe millî güvenlik politikası esas
larının süratle gözden geçirilmesini; dış ilişkilerimiz, 
ittifaklarımız ve Silâhlı Kuvvetlerimiz için yeni bir 
politik direktif hazırlanmasını gerektirmektedir. Hü
kümetimizi bu çalışmalar içinde görmek milletimize 
güven veriyor. Teknik nitelik taşıyan ve kanun de
ğişiklikleri gerektiren öneri ve dileklerimizi Millî Sa
vunma Bakanlığına yazılı olarak sunacağız. 

Sözlerimi bitirirken, Kıbrıs'daki başarısı ile güve
nimizi tazeleyen ve milletimizi millî şuur etrafında 
birleştiren Silâhlı Kuvvetlerimize, Kıbrıs toprağına 
ataları ve soydaşları gibi canlarını ve kanlarını ka
tan şehit ve gazilerimize Grupumuzun minnet ve şük
ranlarını sunarak, 1975 malî yılı Bütçesinin Millî Sa
vunma Bakanlığımıza ve Silâhlı Kuvvetlerimize ha
yırlı olmasını diler, bu çalışmada beni yardımlayan 
Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlı
ğına teşekkürler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Muzaffer Yurdakuler, Millî Birlik Grupu 

adına. 
MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, şayet saat 19,00'da Birleşime ara vere
cek ve bana bir 15 dakikalık müddet lütfetmeyecek -
seniz, sonra konuşayım? 

BAŞKAN — Sayın Yurdakuler, o zaman gere
kirse Sayın Genel Kurulun oylarına başvururuz. Siz 
şimdi buyurunuz, efendim. 

M. B. GRUPU ADINA MUZAFFER YURDA
KULER (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler, Millî Savunma Bakanlığının değerli mensupları; 

Askerî tekniğin en gelişmiş olduğu bir dönemde 
çıkarma, indirme ve meskûn yerlerde savaş gibi, en 
güç muharebe türlerini, dışın göz kamaştırıcı, Ulusun 
göğüs kabartıcı gözlemleri önünde en üstün başarı ile 
Kıbrıs Barış Harekâtını zafere ulaştıran Silâhlı Kuv
vetler mensuplarını ve Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyelerini saygı ile selamlıyoruz. 
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Bugün Millî Savunma Bütçesi üzerindeki Grupu
muzun görüş ve temennilerini arz edeceğiz; 

Evvelâ şunu söylemek isteriz ki, Grupumuz 1961' 
den beri Silâhlı Kuvvetlerin gizli kalması lüzumlu 
hususlar dışındaki bütün meselelerini, bütün açıklığı 
ile dile getirmiştir. Şayet tutanaklar tetkik edilirse bun
lar görülür. 

Sayın senatörler; 
Birçok anlaşma ve antlaşmalarla NATO içinde 

ve NATO dışında bağlandığımız ve müttefik oldu
ğumuz Amerika Birleşik Devletlerinin Kongresi ahde 
vefa göstermemiş, hukukî hiçbir nedeni olmayan ba
hanelerle Türkiye'ye yaptığı askerî desteği kesmiş, hat
ta parasını ödediğimiz ve anlaşmalara bağladığımız 
harp, silâh ve gereçlerinin de şevkini durdurmuştur. 
Şu halde, bugün Millî Savunma Bütçesini geçmiş yıl
ların ortamından çok farklı bir ortamda görüşeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Büyük Atatürk'ümüz «Yurtta sulh, Cihanda sulh» 

ilkesi ile Türk Ulusunun barışseverliğini simgelemişti. 
Böylece, Türk Ulusu ve onun Parlamentosu ile hü
kümetleri bu ilkeyi bir millî politika olarak kabul et
mişlerdi. Ancak, şunu unutmamak gerekir ki, barış 
içinde yaşamak isteyen her ulus güçlü olmaya ve sa
vaşa daima hazır bulunmaya mecburdur. Çünkü, ta
rihin hiçbir döneminde kuvvete dayanmayan dış po
litikanın güçlü ve başarılı olduğu tespit edilmemiştir. 
Dün olduğu gibi bugün de, ulusları uluslararası ilişki
lere uymaya zorlayacak herhangi bir otoriteye de, 
hele büyük uluslar için rastlanmak mümkün değildir. 
Son olaylar göstermiştir ki, haklı olmak yetmemekte
dir. O halde, haklarımızı çiğnetmemek, millî çıkarları
mızı gerektiğinde korumak ve millî egemenliğimizi 
sürdürebilmek için kuvvetli olmak zorundayız. 

Türkiye jeopolitik durumu nedeniyle dünya 
politikasında çok önemli bir yer işgal eder. Bu önem, 
bugün dünyanın içinde bulunduğu kritik dönem ne
deniyle bir kat daha da artmıştır. 1973 - 1974 yılla
rında Doğu ve Batı arasındaki nisbî sükûnet her an 
bozulmak tehlikesi ile karşı karşıyadır. Amerika'nın 
kuvvetlerinde indirim yapmasına karşılık, Sovyetler 
Birliği Batı sınırlarındaki kuvvetlerini sabit tutarken, 
Çin HaLk Cumhuriyetiyle olan sınırlarını yeni ve çok 
sayıda birliklerle takviye etmiştir. Ortadoğu'da pat
lamaya her an hazır bir tehlike, elle tutulur gibidir. 

Petrol üreticileri ile, petrol tüketicileri arasında 
yeni ve gizli bir savaş başlamıştır. Petrol ülkelerinin 
petrolü bir silâh olarak kullanmaları, bilhassa Batı 
dünyası ile Japonya'yı ağır biçimde etkilemiş ve eko-
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nomik bunalım neticesi enflasyon bütün dünyayı pen
çesi içerisine almıştır. Petrol silâhının kullanılmasın
da daha ileri bir gidiş, Amerika Birleşik Devletlerin 
müdahalesini davet edebilir. Nitekim bunu Birleşik 
Devletler Başkanı ve Dışişleri Bakanı açıkça ifadeden 
çekinmemişlerdir. 

Hiçbir yetkiye dayanmadığı ve NATO üyesi ülke
lerle istişare yapmadığı halde NATO Genel Sekrete
ri Sayın Luns da, Amerika Birleşik Devletleri sorum
lularının ağzını kullanmak cesaretini göstermiştir. Bu 
hususta Türkiye ile istişare edilip, edilmediğini bilmi
yoruz. Ancak, hiç de realist olmayan bu görüşe Gru-
pumuzun katılması mümkün değildir. Böyle bir mü
dahale dünya barışını tehlikeye sokacak son derece 
sakıncalı bir girişim olur. 

Burada Sayın Genel Sekreter'den sormak isteriz; 
Ortak savunmanın bir üyesi olan Türkiye'nin, NATO 
içindeki vecibelerinin bir kısmını yerine getirebilmek 
için, anlaşmalarla tespit edilmiş karşılıklı yardımın 
Amerikan Kongresi tarafından tek taraflı olarak dur
durulmasını nasıl karşılamaktadırlar? Bu konuya eği
lerek gereken girişimlerde bulunmak lüzumunu hisse
decekler midir? 

Sayın senatörler; 
Yıllar öncesinden başlayarak süregelen ve gele

cek yılları da içine alacağa benzeyen en büyük tehli
ke Ortadoğu'da ve Akdeniz'de statükonun bozulması 
ile ortaya çıkacaktır. Çünkü, gerek Birleşik Amerika' 
nın ve gerek Sovyet Rusya'nın bu bölgede üstünlük el
de etme çabaları barışı tehlikeye sokar niteliktedir. 
Bölgede büyük devletlerin yarışmasından kendi poli
tikaları yönünden yararlanmak isteyen bazı devletle
rin girişimlerini de kuşku ile karşılamaktayız. 

Bugün bütün dünyada silâhlanma yarışı akıl al
maz bir hıza ulaşmıştır. «Birleşik Amerika Silâh Kont
rol ve Silâhlanma Örgütü» tarafından hazırlanan bir 
rapora göre, dünyanın 136 ülkesinin 1963 - 1973 yıl
ları arasındaki 10 yıllık dönemde askerî güvenlik için 
2,5 tirilyon dolar harcandığı açıklanmakta ve kalkın
makta olan ülkelerin bu savunma harcamalarının ulu
sal gelirlerindeki gayri safî payının kalkınmış ülke
ler düzeyine ulaştığını belirtmektedir. 

«Dünyadaki Askerî Harcamalar ve Silâh Ticareti» 
başlığını taşıyan ayrıntılı raporda ise, 10 yıllık dönem 
içerisinde kalkınmakta olan ülkelerin askerî harcamala
rının ve silâhlı kuvvetler artış hızının gelişmiş ülke 
lerden fazla olduğuna işaret edilmektedir. 

Unitet Press International Ajansının haberine gö
re de, bir Amerikan dolarının 1972 yılı değeri itibariyle 

NATO üyesi ülkelerin 1963 - 1973 yılları arasındaki 
10 yıllık dönemde askerî amaçlarla 110 milyar 420 
milyon dolar harcadıkları belirtilmekte, böylece bu 
harcamanın dünyadaki savunma harcamalarının yüz
de 45'ini aştığı tespit edilmektedir. Raporda, 1963 yı
lında dünyada dört milyar 400 milyon dolarlık silâh 
ticareti yapılmışken, söz konusu ticaretin 1973 yılında 
°/c 200 artış gösterdiği dikkati çekmektedir. 1975 
yılında bunun hangi düzeye ulaşacağını kestirmek güç 
olmasa gerektir. Bütün bunlar, gerek silâhlanmanın ve 
gerek silâh satışının nasıl bir hıza ulaştığını ispata kâ
fidir. 

Komşumuz ve müttefikimiz kardeş İran Ortadoğu, 
hatta Avrupa ülkelerinin üstünde bir harcamaya gi
rişerek silâhlanma ve silâhlı kuvvetlerini modern or
dular seviyesine çıkarma yarışının başında görünmek 
tedir. Ancak bu yarışın ne gibi karşı girişimlere yol 
açacağım önemle izlemek gerekir. 

Bu arada Güney komşularımız Suriye ve Irak 
da, Orta - Doğu'daki gerginlik ve Suriye'nin israil'le 
olan ilişkilerindeki anlaşmazlıkları nedeniyle askerî 
güçlerini 1973 yılına nazaran büyük ölçüde artırmışlar
dır. Görünüşe göre, gerek Amerika Birleşik Devlet
leri ve gerek Sovyet Rusya, Orta - Doğu'da barışın 
teessüsünü istemektedirler. Ancak dün barış için fark
lı yollar seçmişlerdi, bu yollar şöyleydi: 

Birleşik Amerika, bidayette İsrail'le Mısır'ın arası
nı bulmak, böylece barışa kademeli surette ulaşmak 
istiyordu. Mısır buna yanaşmışdı Buna karşılık Sov
yet Rusya, Suriye'nin, Filistin'in ve diğer taraf olan 
devletlerin bir ay sonra Cenevre'de barış masası et
rafında toplanmalarını önermekteydi. Bu önerinin en
dişe verici tarafı, İsrail'in hala tanımadığı Filistin'in 
göndereceği temsilciyi kabul edip etmeyeceğiydi. 
Son yayınlanan Sovyet Rusya - Mısır müşterek tebliğ
lerinden anlaşıldığına göre; Mısır, Amerika Birleşik 
Devletleri önerisini bir tarafa bırakarak bir ay sonra 
Cenevre'de yapılacak toplantıya katılacaktır. Bütün 
bunlara rağmen, bu konferanstan olumlu sonuçlar 
çıkacağını ummuyoruz. İsrail her an çatışmaya ha
zır beklemektedir. 

Demek oluyor ki, bu silâhlanma yarışı ve İsrail -
Arap Ülkeleri; anlaşmazlığı, Orta - Doğuda bir sa
vaş ihtimalini giderek artırmaktadır. Bütün bunların 
yanında, Kıbrıs'ın Yunanistana ilhakını sağlamak 
maksadıyle ve Yunan Cuntasının eliyle girişilen dar
be hareketi, Türk Silâhlı Kuvvetleri müdahalesiyle 
önlenmiş ve Kıbrıs'ta büyük bir zafer elde edilmiştir. 
Bu sonucu hazmedemeyen Yunanlılar, Kıbrıs'ı baha-
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ne ederek yeni meseleler çıkarmaktadırlar. Bütün 
bunlar gösteriyor ki, Türkiye, 1975 yılında özel nite
likte birtakım sorunlarla karşı karşıya gelebilir. Çün
kü gerek Amerika ve gerek Batı dünyası ülkeleri bü
tün haklılığımıza rağmen, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
Adadan çekilmesini istemektedirler. Buna karşılık 
Amerika, Yunanistan'ın Kıbrıs Rumlarını silâhlandır
masına göz yumarken, NATO entegrasyonundan çe
kilen Yunanistana silâhlı kuvvetlerini güçlendirmek 
maksadıyle askerî yardıma devam etmektedir. Bunun 
yanında, Türkiye'ye yapılan karşılıklı desteği, anlaş
malara rağmen tek taraflı olarak Kongre kararıyle 
durdurmuştur. Yunanlılar, aldıkları yardımlara ilâve
ten Fransa'dan modern silâhlar satın alarak güçlen
meyi hızlandırıyorlar. 

Sayın senatörler; 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin başarıyle sonuçlandır

dığı Barış Harekâtından çıkarılan derslerin çok iyi 
değerlendirildiğine, dünyanın ve hele bizim içinde 
bulunduğumuz özel durum dikkatle gözönünde tutu
larak gerek askerî alanda ve gerek politik alanda 
bütün tedbirlerin alındığına ve alınmasına aralıksız 
devam olunacağına kaniiz. 

Bu arada, 1963 yılından beri bu kürsülerden öner
diğimiz, her an harekete hazır, irtibatları sağlanmış, 
muayyen standartlar seviyesine çıkarılmış bir emrü ku
manda altında eğitimlerine devam eden üçlü kuvvet
lerin, özel durumlar için gereken yerlerde, gereken 
biçimde bulundurulmalarının zorunluluğu ve faydaları 
Kıbrıs Barış Harekâtında kendini göstermiştir. Bu 
güçlü durumumuzun, hatta daha da çoğaltılarak de
vam ettirilmesi lüzumu hiç kuşkusuz milletçe benim
senen ve gereğinde fedakârlıklarla desteklenecek olan 
bir millî görev ve bir millî politika haline gelmiştir. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'nin bütün iyi niyet ve davranışlarına rağ

men, Yunanistan'ın büyük ideali yüzünden, NATO'da 
müttefik olduğumuz günlerde dahi aramızdaki ilişki
ler bir türlü gerçek dostluğa dönüşememiştir. Yunan
lılar, Atatürk'ün ve Venizelos'un kurdukları Türk -
Yunan dostluğunu, 20 yıla aşkın bir zamandır her an 
kopacak bir gerilimde tutmaktadırlar. Hele Kıbrıs'ın 
bir Yunan Adası haline getirilmesine müsaade edil
meyeceğini anlamalarından sonra, bu gerginliği had 
safhaya sokmuşlardır. Kıbrıs Barış Harekâtında Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin elde ettiği zaferi, içlerine sindi
remediklerini yetkili ağızları bütün dünyaya ilân et
miştir. Yunanlılar, planlı, hızlı, sinsi ve çok gizli si-
'âhlanmakta, Lozan Antlaşması hükümlerine aykırı 

olarak 12 adayı uzun süreden beri tahkim etmekte ve 
buralarda hava meydanları inşa etmektedirler. Dün
yanın gözleri önünde cereyan eden bu olaylara rağmen, 
Amerika Kongresi aklın ve mantığın kabul edemeye
ceği bir nedenle Türkiye'ye yapılan karşılıklı desteğin 
tek taraflı olarak kesilmesine karar vermiştir. Bütün 
bunlar, ister istemez akla, «Amerika, bir Türk - Yu
nan savaşının çıkmasını mı arzuluyor?» sorusunu ge
tiriyor. O halde, meselenin gizli kapaklı yanı kalma
mıştır. iyi niyetler istismar edilmek istenmektedir. Bu 
durumda yapılacak iş, Batı Trakya'dan başlayıp, Ege 
Denizi, 12 Adalarda yapılan hazırlıklar, petrol ara
ma işleri, kıta sahanlığı ve Kıbrıs meselesi bir kül ola
rak ele alınmalıdır. Bunlardan sonuç almak için gere
kecek tedbirler ve tertipler nedeniyle katlanacak her 
fedakârlığa, Türk Ulusu, onun Parlamentosu ve hü
kümetleri daima hazırdır. Katlanılacak bu fedakârlık
ları da Türk Silâhlı Kuvvetleri zaferle sonuçlandı
racak güç ve imandadır. 

Sayın senatörler; 
Bir ulusun bağımsız kalması, egemen olması, bü

tünlüğünü koruyabilmesi ve güven içinde yaşayabil
mesi, iç ve dış politikasıyle, millî güvenlik politikası
nın gereklerine göre, ulusun ve ülkenin tüm güçlerinin 
ve kaynaklarının bir savaşın icaplarına göre, barıştan 
itibaren planlanıp, teşkilâtlandırılmasıyle mümkün
dür. Ancak, unutulmamalıdır ki, devletin güvenliğini 
sağlayacak bu silâhlı gücün kurulup devam ettirilme
si, yurdun jeopolitiği ve dünyanın içinde bulunduğu 
şartlar dikkate alınmak ve aynı zamanda makul bir 
harcama tavanı tespit edilmek suretiyle olur ve elbet
te bu imkân güvenlik işleriyle, ekonomik kalkınma 
arasında kurulacak ahenkli bir denge sonucu sağla
nır. Yalnız bu denge düşünülürken, savunma ihtiyaç
larının aleyhine bir tutumun, düşmanlarımıza teca
vüz cesaretini ve imkânını vereceği mahzuru gözden 
uzak bulundurulmamalıdır. 

Sayın senatörler; 
Millî Savunma Bütçesi, REMO planı dolayısıyle 

konan 1,6 milyar liralık ödenek hariç tutulursa 19 mil
yar 235 milyon liradır. Calibi dikkat olan, bütçenin 
büyük kısmının cari harcamalara tahsis edilişidir. Yıl
lardır çok ağır ve eksilerek devam eden Amerikan 
desteği, nihayet kesilmiştir. Bu yüzden bugün sıkın
tılı bir durumla karşılaştığımız da bir gerçektir. As
lında bugün karşılaştığımız bu sıkıntılı durum, İkinci 
Dünya Savaşından sonra, kendi jeopolitiğimizi ve dün
ya kuvvet dengesi gereğince değerlendirip, buna göre 
bütün gücümüzle, endüstrileşmeyi başarmak azmine 
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ve yoluna girmemiş oluşumuzun ve Silâhlı Kuvvetle
rimizin tüm ihtiyaçlarını giderme imkânlarını kendi 
güç kaynaklarımıza dayatma yerine, dış yardımlarda 
aramamızdadır. 

Konu yeni değildir. Yıllar yılı bu kürsülerden bir
çok ağır tenkit ve hücumlara maruz kalma pahasına 
Grupumuz; Silâhlı Kuvvetlerimizin teşkilâtında NA
TO ile olan emri kumanda bağlantısında, bazı ikili 
anlaşmalar üzerinde düzeltmelerin yapılması gereğine, 
Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan harp silâh, araç ve 
gereçlerinin millî kaynaklara dayatılması zaruretine 
ve bunu sağlamak için de harp endüstrisinin vakit ge
çirilmeden kurulmasının icap ettiğine işaret etmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Yurdakuler, bir dakikanızı is
tirham edeyim. 

Sayın üyeler; 
Oturum için belirlenen süre bitmek üzeredir. Sayın 

Yurdakuler'in konuşmasının tamamlanmasına kadar 
sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Yurdakuler. 
M. B. GRUPU ADINA MUZAFFER YURDA

KULER (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuzun coğrafî durumu, yukardan beri arz 

ettiğimiz dünyanın ve Akdeniz ülkeleriyle Orta - Do
ğu ülkelerinin giriştikleri hazırlıklar ve bilhassa Yu-
nanistanla olan özel durumumuz nedeniyle, çok uya
nık olmaya ve her yönden gelecek tehlikelere karşı ko
yacak güçte ve hazırlıkta bulunmaya mecburuz. Bu 
maksatla Hükümetlerimi; :in, Kıbrıs Harekâtının da 
Millî Savunma Bütçesine yüklediği ağır yükü ve Ame
rikan desteğinin kesilmesiyle karşılayacağımız bazı 
güçlükleri ve Ege Denizindeki özel durumun nezake
tini de hesaba katarak, bütün bunları makul ölçüler 
içinde karşılayacağından ve gerekli tedbirleri alaca
ğından asla kuşkumuz yo tur. 

Sayın senatörler; 
Millî politikanın gerektirdiği istekleri ve imkânla

rı bir kısmı ile ve özet olarak ortaya koymuş bulu
nuyoruz. Bunlar gösteriyor ki, Silâhlı Kuvvetlere mil
lî bütçelerden sınırlı imkânlar sağlayabiliyoruz. Bu
na karşılık, ittifaklardan bugüne kadar elde ettikleri
miz de muhtemel hasmın üstün gücünü sınırdan karşı
layıp kesin bir şekilde durduracak garantide değildir. 
Araştırmalarımızdan vardığımız sonuca göre, yurdun 
savunmasını kendi imkânlarımızla sağlayacak ve sür
dürecek biçimde başarıyle uygu'ayabileceğimiz bir sa-

| vaş doktrinini seçme zamanı çoktan gelip geçmiştir. 
Her savaş doktrini, belirli şekilde ve kendine has il
kelere, kural ve yöntemlere dayanır. 

I Millî politikamız, bizi, bugün karşılaştığımız du
rum gibi istisnaları hariç, sınır dışı harplere sürükle-

j mekten uzaktır. O halde, yurdumuzu, bütün derinliği 
içerisinde, Atatürk'müzün koyduğu savunma doktrini 

I biçimde kendi gücümüzle sürdüreceğimiz satıh müda
faası için, kendine has nitelikte savaşlar yapmak zo
runda bırakabilir. Coğrafî yapımız, moral gücümüz, 
cesur, fedakâr ve kanaatkar karakter yapımız, bunu 

I başarıyle sürdürmek imkânlarını bize daima verecek
tir. 

I Bu sebeple, klâsik harp doktrinine göre, anava-
I tanı bütün derinliğinde savunabilecek, gereğinde taar-
I ruzî görevleri de başarıyle sürdürebilecek küçük, fa-
I kat ateş gücü ve hareket kabiliyeti üstün, çevik bir-
| likler yanında, bölgesel savunmayı, bütün yurt sathın-
I da milletle sürdürecek bünye ve nitelikte bazı ted-
I birler düşünmeye sevk etmelidir. 

I Bu düşüncelerimizi, geçmiş yıllar Millî Savunma 
I Bakanlığı bütçeleri konuşmalarında âynntılarıyle açık-
I temıştık. Şimdi, gerçek olayla karşı 'karşıya bulunuyo-
I ruz ve çok değişik tedbirler alınması lüzumunu hep 
I birlikte duyuyoruz. Kesin kanaatimiz odur ki, çok ba-
I şanlı bir siyasete dayanarak, millî güvenliğimizi teh-
I likeye sokmadan, bütün olanaklarımızı, önce çağın is-
I tediği toplum haline, yani sanayileşmiş bir toplum ha-
I line gelmede kullanmaktır. İşte böyle bir toplum oldu-
I ğu.rıuz gün, silâhlı gücümüz en yüksek noktasına va-
I racaktır. 

Sayın senatörler; 
I Millî Savunma bünyesindeki bazı sıkıntılara, kısa 
I kısa değinerek Amerikan desteği ve doğuracağı ne-
I ticelere dokunup, sözlerimi bitireceğim. 
I Toplumsal yapımızda, sanayileşme ve sosyal im-
I kânlar yönünden dengesizlik pek büyük. Bu dengesiz-
I ligi gidermede, alınacak birçok sosyo - ekonomik ted-
I bir meyanında, yedeksubay olabilecek nitelikte bulu-
I nanlarla, askerliğini er olarak yapacak kimselerin, ka-
I fa ve kol güçlerinin yurt kalkınması yolunda kullanıl-
I ması gelebilir. Böylece, kaynaktaki fazla insangücü 
I bir kalkınma ordusu bünyesinde toplanarak, kalkınma 

seferberliğine girişebiliriz. 
I Saym senatörler; 

Bugün Silâhlı Kuvvetlerin karşılaştığı büyük sı
kıntılardan biri de sağlık personeli ve doktor proble-

I midir. Bu, sağlık hizmetleri yönünden çok. endişe ve-
| rici düzeye ulaşmıştır. Gerek dış ülkelerden, gerek 
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üniversitelerden ve gerekse sivil sektörden aldıkları 
çekici teklifler, Silâhlı Kuvvetlerin uzun zaman ve bü
yük para sarfıyie yetiştirdiği değerli birçok uzman 
doktorun Ordudan ayrılmasına vesile olmaktadır. Mec
burî hizmet süresini artırarak, bunları Silâhlı Kuvvet
ler bünyesinde tutma gayretleri, yeterli tedbir sayıla
maz. ŞÜ halde, doktorlarımızı Orduda tutacak çeki
ci ve olumlu yolların aranıp bulunması lâzımdır. Bu
gün, Silâhlı Kuvvetler bünyesinde görev almak üzere 
üniversitelerde öğretim yapan askerî tıp öğrencilerinin 
miktarını bilmiyoruz. Ancak, üzüntü verecek azlıkta 
Olduklarına da kaniiz. 

Sayın senatörler; 
Grupumuz, Cumhuriyet devrimlerinin yaratıcısı 

Atatürk'ümüzün düşüncelerinin genç kuşaklara anla
tılıp sindirilmesinin şart olduğuna inanmaktadır. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri mensupları, dün ve bugün olduğu 
gibi, yarm da aralıksız olarak bu inanç ve bu imanla 
beslenmelidir. Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bu
lunduğu şartlar dikkate alınırsa, Atatürk devrimle
rinin, ruh ve anlamlarının herkesin vicdanına sindi
rilmesi zarureti, bir kere daha ve en belirgin çizgile
riyle ortaya çıkar. Bu, bir eğitim meselesidir. Bu eği
tim, sistemli bir şekilde ve doğru yönleriyle verilme
diği müddetçe, birçok karışık fikirlerin ve ters tutum
ların doğmasına sebep olunacaktır. Özellikle, askerî 
lise ve diğer askerî okullarda ve eğitim süresi 4 yıla 
çıkarılarak, üniversiteler düzeyine getirilen harp okul
larında, Atatürk devrimciliğinin sosyal, kültürel, eko
nomik yönleri, devrimlerimizin hedefleri, kurtuluş sa
vaşımızın bütün nedenleri, başarıya ulaşmadaki gayret
leri bütün açıklığıyle anlatılmalı ve diğer devrimlerle 
kıyaslaması yapılmalıdır. Böylece, Atatürk ruhunun 
inançlı bekçileri ve Silâhlı Kuvvetlerin yarınının yöne
ticileri, gerekli disiplin potası içinde yetiştirilir. 

Sayın senatörler; 
Silâhlı Kuvvetlerimiz bir bütündür. Burada, yet

kiler ve sorumluluklar, hiyerarşik bir düzen içinde 
aşağıdan yukarıya doğru artarak büyür. Bu nedenle, 
Silâhlı Kuvvetler, farklı kanunlarla yönetilir. Silâhlı 
Kuvvetlerde disiplin en önemli faktörlerden birisidir. 
Disiplin sağlanmasında, cezalandırma ve ödüllendir
menin çok hassas bir denge ile uygulanmasının öne
mi büyüktür. Tarihi boyunca şöhretini ve başarıları
nı, Türk'ün doğuştan iktisap ettiği meziyetleri yanın
da, ordu disiplininin kuvvetinden, hak adalet ve eşit
lik duygularıyle, bu yoldaki yönetimden alan Türk 
Ordusunun, bu konuda çok hassas olduğunu ve bu
nun böyle devam edeceğini biliyoruz. 

Geleneklerine ve kanunlarına inancı ve saygısı 
tam olan Ordumuzun, herhangi bir yanlış anlaşılma
ya ve istismara meydan vermeyeceği inancındayız. 

Vaki şikâyetlerden anlaşılan bir diğer husus da 
münhasıran muhtaç asker ailelerine dağıtılmak üzere 
toplanan paraların, bunlara verilmesi yerine, beledi
yelerce başka maksatlar için kullanıldığıdır. Sosyal 
bir yara olarak ortada duran bu konuya, Sayın Mil
lî Savunma Bakanımızın özellikle eğileceğine ve bu 
konuyu olumlu yolda halledeceğine emin bulunuyo
ruz. 

Sayın senatörler; 
1974 yılı bütçesinde Grupumuz adına yapılan 

konuşmada açıkladığımız gibi, NATO enfrastrüktür 
programı uyarınca yapılmış ve ülkemizin anabölgele-
rini birbirine bağlayan 20 santimetre çapındaki pet
rol boru hattının, askerî maksatlar için kullanılması 
çok kısa bir süre almakta, geri kalan zamanda âtıl 
olarak, boş bekletilmektedir. Halbuki, iki taraftan 
pompalamak imkânına sahip olan bu boru hattının 
ticarî amaçlarla da kullanılarak, karayollarımız üze
rinde yoğunlaşan tanker sayısının azalmasını temin 
etmesi ve ekonomiye katkıda (bulunması mümkündür. 
Bu sebeple, bu âtıl kapasitenin faal hale getirilmesini 
tekrar rica ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlandırılma

sı ve modern harp teknolojisine uygun bir düzeye çı
karılması için 1972 Yılında 160 sayılı Kanun çıkarıl
mıştır. Bu Kanun yürürlüktedir. Ancak, harp teknolo
jisinin süratle ilerlemesi, dünya konjonktürü, yurt dı
şından sağlamak zorunda olduğumuz harp silâh, araç 
ve gereçlerinin fiyatlarının çok yükselmesi, bu Ka
nunu yetersiz bir duruma sokmuştur. Onun için, Hü
kümetçe, Millî Savunma Bakanına 10 yılda 16 mil
yar liralık, gelecek yıllara sarî yüklemelere girişme 
yetkisinde, süreyi kısaltan, totâl miktar bakımından 
artıran bir kanun tasarısı Meclise sevkedilmiş bulun
maktadır. Bu tasarının halen Millî Savunma Komis
yonunda bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu ka
nun tasarısının bir an evvel görüşülerek kanunlaşması 
yolunda faaliyet gösterilmesinin lüzumuna işaret et
mek. için söz etmiş bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Dış yardımların, savunma gücümüzü bir ölçüde 

destekleyen faktör olduğuna inanıyoruz. Ancak, bu 
yardımlar dolayısıyle Türk ekonomisinin ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin nasıl bir yük altına girmiş bu
lunduğunu da biliyoruz. Yardımlar karşılıklı idi. 
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Ancak, karşıdan gelenler son yıllarda gittikçe yavaş
lamış ve birçok kere rötarla gelmiş; bugün ise Ame
rikan Kongresinin akıl almaz tutumu nedeniyle, tek 
taraflı olarak antlaşma ve anlaşmalara; aynı zamanda 
milletlerarası hukuka aykırı olarak durdurulmuştur. 
Hatta o kadar ki, para ile satın almak üzere yaptığı
mız anlaşmalarla verilecek silâhların, yolda olanları 
dahi teslim edilmemek üzere geri çağırılmıştır. Ame
rika Kongresinin, Kıbrıs nedeniyle baskı aracı olarak 
kullanmak istediği, bu haksız ve hukukî dayanaktan 
yoksun, NATO antlaşmasına ve temel ikili anlaş
malara aykırı davranış, elbetteki gerekecek cevabı za
manında alacaktır. Çünkü, Amerika Kongresi, Ame
rika Dış Yardım Kanununun «Müttefike taarruz eden 
olursa Amerikan yardımının kesileceği» gerekçesine 
dayanmış ve böyle bir karar almıştır. Sormak lâzım
dır; Kıbrıs Amerika'nın müttefiki midir?... Hayır. Pe
ki, Kıbrıs NATO'nun müttefiki midir? O da hayır. 
Kıbrıs Türkiye'nin müttefiki midir? O da hayır. O hal
de, Türkiye hangi müttefike saldırmıştır? Yoksa Ame
rika Kongresi, hiç bir topluluğa bağlı olmayan ve hiç 
bir ittifak içinde bulunmayan Kıbrıs'ın, Yunanistana 
ait olduğunu mu kabul, etmektedir? 

Sayın senatörler; 
Türkiye, 1947 yılında, o günün şartlan dolayı-

sıyie yaptığı ikili bir anlaşma ile, «Truman doktrini» 
ile Amerika'dan yardım almaya başlamıştı. Bu anlaş
mada verilen silâhların, araç ve gereçlerin, veriliş mak
sadı dışında kullanılamayacağı kayıtlı idi. Bu kayıt, 
bilâhara imzalanan 1954 tarihli Askerî Kolaylıklar 
Antlaşmasında konmuştu. Amerika Birleşik Devletle
ri Başkanı müteveffa Johnson, hepinizin bildiği o 
mahut mektubu, bu kayda dayanarak yazmıştı. An
cak, bu mektubun Türk kamuoyunda yarattığı çok 
sert tepkiler nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti 1954 tarihli Askerî kolaylıklar Antlaşması
nın değiştirilmesi lüzumunu hissederek, Türk Hükü
metini müzakereye çağırdı. Her iki hükümet NATO 
Anlaşmasının 3 ncü maddesine dayanan ve 1954 As
kerî Kolaylıklar Antlaşmasının yerini alan, 3 Temmuz 
1969 tarihli Temel tkili Antlaşmayı imzaladı. Bu ant
laşma, evvelce konan kayıtları tamamen kaldırmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye Cumhuri
yeti arasında imzalanan 3 Temmuz 1969 tarihli Te
mel îkili Antlaşmanın bir maddesinde, «Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti, Kongrenin hareketine bağ
lı olarak Türk savunma gücüne istişare ameliyesi yo-
luyle tespit edilecek bir düzeyde destek sağlayacak
tır» denilmektedir. Birçok çevrelerde abartılarak orta-
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ya konan bu desteğin yıllardır, Amerika Kongresi ta
rafından hangi düzeyde tespit edildiğini aşağıdaki ra
kamın bünyesinde göreceğiz. 

Sayın senatörler; 
İşte, bu Temel İkili Antlaşma ile Türkiye, kendi 

toprakları üzerinde hiçbir bedel almadan, Amerika 
Birleşik Devletlerine Amerika'nın ve Akdeniz'deki çı
karlarının savunmasına destek olmak üzere üs ve te
sislerin kurulmasına müsaade etmiştir. Amerika Bir
leşik Devletleri bu üs ve tesisleri, ülkesinin çıkarları 
için savunma desteği olarak kullanmaktadır. Bunların 
karşılığı olarak da NATO ittifakının büyük yükünü 
omuzlamış olan Türkiye'ye yukarıda arz ettiğim mad
de gereğince, askeri destek sağlamayı taahhüt etmiştir. 

Bu taahhüt, Amerika Kongresinin bir türlü daha 
yüksek bir düzeyde tespit etmesine eli ve gönlü razı 
olmadığı için yılda 75 milyon doları geçmeyen askerî 
destek halinde ve hep aynı düzeyde yerine getirlmiş-
tir. 

Bugün bu Temel İkili Antlaşma yürürlüktedir. 
Yürürlükte olan bu antlaşmanın tek taraflı olarak 
bozulamayacağı da Antlaşmanın maddeleri arasında 
yazılıdır. Bütün bunların yanında uygulamadan dola
yı doğacak ihtilafların halledilmesi için takip edile
cek yollar da, yine aynı Antlaşmanın maddelerinde 
kayıtlıdır. 

Şu halde Kongre bu davranışıyle, uzak görüşten 
yoksunluğunu ispatlarken, Antlaşmayı bilmediğini de 
veya bile bile duygusal nedenlerle böyle bir karara 
vardığının delillerini de ortaya koymuştur. 

Sayın senatörler; 
Adı geçen İkili Antlaşmanın uygulanmasından do

ğacak ihtilâfların halli, Antlaşma maddeleri arasında 
gösterilen şu yolla sağlanacaktır; 

Anlaşmazlık halinde; taraflardan biri, anlaşmaz
lık konusunu, karşı tarafa yazılı olarak bildirir ve 
konunun halli için karşı tarafı müzakereye davet eder. 
Bu müzakerelerden 6 ay zarfında bir sonuç alınamaz
sa, anlaşmazlık konusu edilen hükmün kaldırılması 
için şikâyetçi taraf, karşı tarafa yazı ile müracaat eder. 
Bu müracaat tarihinden iki yıl sonra şikâyeet konu
su edilen hüküm yürürlükten kalkar. 

Demek ki, şikâyet konusu hükmün yürürlükten 
kaldırılması için 2,5 yıllık bir sürenin geçmesi lâzım
dır. Kaldı ki, Amerika Birleşik Devletleri, bu antlaş
manın müzakeresi sırasında, bu süreyi kendisi için 2 
yıl ilâvesiyle 4,5 yıla çıkarmıştır. Şu halde, bugün hep 
birlikte şu hususları öğrenmek ihtiyacındayız : 
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Amerika, yapmakla yükümlü olduğu desteğin uy
gulanmasından dolayı, herhangi bir şikâyetini, diğer 
taraf olan Türkiye'ye yazılı olarak bildirmiş midir? 

Çağrıda bulunmuşsa, tarihi nedir ve masa başına 
hangi tarihte oturulmuştur? 

Ortak savunma içinde NATO'nun Güney kanadı 
ile yakından ilgili olan böyle bir ihtilâf konusunu, 
NATO Konseyine götürmüş müdür?... Bütün bunla
rın cevabını ben vereyim; hayır. Çünkü, ortada bir 
ihtilâf konusu olmamıştır. 

Şu halde, Amerikan Kongresi, ortak savunmayı 
oluşturan NATO Antlaşmasının 3 ncü maddesini de 
hiçe saymıştır. 

Böyle olunca yapılacak iş; bir anda tek taraflı 
olarak kesilen bu desteğin karşılığında, Amerika üs 
ve tesislerinin ve şahıslarının faaliyetlerine derhal son 
verilmeli ve belirli kısa bir süre tanınarak, bunların bo
şaltılması sağlanmalıdır. Bunu şahsiyetli bir dış politika 
güden. Hükümetten bekliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Rum kulisi, Amerikan Kongresine gerçekten hâ

kim olmuş, Kongre politikasını Rum kulisi paraleline 
sokarak, Türkiye'nin Kıbrıs politikasını etkilemek 
maksadıyle böyle bir karar almıştır. Ancak bu karar, 
Türkiye'nin Kıbrıs için takip ettiği barışçı ve uzlaşı
cı politikasını terke zorlayacaktır. Çünkü, bu karar
dan cesaret alacak olan Kıbrıs Rumları birtakım şı
marık eylemlere girişebilecekler, bunun neticesi olarak 
Türkiye çok sert ve kesin mukabelede bulunmak zo
runda kalacaktır. 

Sayın senatörler; 
Amerikan Kongresi kararıyle, Türkiye'ye yapılan 

desteğin kesilmesine karşılık, NATO entegrasyonundan 
çıkmış olan Yunanistan'a, silâhlı kuvvetlerinin güç
lendirilmesi maksadıyle yardıma devam olunmaktadır. 
Bunun Ege Denizindeki dengenin Türkiye aleyhine 
bozulmasını hedef aldığını anlamak güç değildir. 

Şunu belirtelim ki, bu karar Türkiye'den çok Ame
rika'nın, Orta - Doğu ve Akdeniz politikasıyle NATO 
ittifak manzumesini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu 
hal, NATO'yu zayıflatmakla kalmayacak, üye devlet-

«•» 

lerin NATO'ya olan güvenlerini sarsacaktır. Çünkü, 
bütün dünya, «Amerika dostluğuna güvenilemez» yar
gısına varacaktır. 

Sayın senatörler; 
Amerika desteğinin kesilmesi nedeniyle ortaya ye

ni bir durum çıkmıştır. Bu durumun ışığı altında Tür
kiye, Amerika ve NATO ile olan ilişkilerini ve vecibe
lerini, bu yeni koşullar muvacehesinde ayrı ayrı gözden 
geçirmeli ve NATO içinde emri kumanda ve kuvvet 
bağlantılarında, Türk çıkarlarına göre yeniden düzen
lemeler yapmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Amerika Kongre üyelerinin, neden verildiğini bir 

türlü anlayamadıkları bu desteğin, aslında Türk eko
nomisine ne kadar külfetler getirdiğini, bunun iste
nildiği zaman kesilebilen bir patron lüksü olmadığını, 
artırılmasının veya eksiltilmesinin karşılıklı menfaat
lere dayandığını ve bunun askerî ittifaklar gereği ya
pıldığını Türk kamuoyu çok iyi bilmektedir. 

Amerikan Kongresinin aldığı bu kararı şöyle ce
vaplamak istiyoruz : Birinci Cihan Savaşı sonunda 
elinden silâhlan alınmış, tersaneleri kapatılmış, donan
ması hapsedilmiş, ordusu dağıtılmış, ülkesi her yerde 
alçakça işgal edilmiş olan bir ülkenin çocukları olan 
bizler; emperyalist devletlerin Türk Ulusuna, Türk 
varlığına kast eden davranış ve saldırıları karşısın
da, bütün mazlum uluslara örnek olan, millî bağımsız
lık savaşı vererek, sağlıklı bir Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini ve modern bir Cumhuriyet ordusunu kurma
sını bilmişizdir. Bugün de genci - yaşlısı, köylüsü -
kentlisi, askeri - sivili, kadını - erkeği, iktidarı - mu
halefeti ile tek vücut halinde dimdik Silâhlı Kuvvet
lerinin arkasındadır ve onu dünyanın en modern silâh-
larıyle donatmak için gerekecek hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmayacaktır. Bütün dünya bunu böyle bilmelidir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
20,30'da toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.18 

• * 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat Konya) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimin 4 ncü Oturumunu 
açıyorum. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin
de gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. Şimdi 
kişisel konuşmalara geçiyoruz. 

Sayın Arif Hikmet Yurtsever. Buyurunuz Sayın 
Yurtsever. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Sayın 
Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım; 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi 
vesilesiyle kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. 

Sözlerime başlarken millî varlığımızın ve millî 
bekamızın devamının yegâne unsurları arasında bulu
nan, millî iftihar vesilemiz olan kahraman Silâhlı 
Kuvvetlerimizi; Kıbrıs'taki soydaşlarımızı esaretten 
kurtarmak üzere giriştikleri başarılı hareketten dolayı 
candan ve yürekten tebrik etmek istiyorum. Milleti
mizin minnettarlığını, şükranlarını şahıslarımızın en 
derin hürmetlerini kumandanlarımızın şahıslarında 
kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize arz etmek istiyo
rum. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Yine sözlerimin başında, çok kıymetli bir senatör 

arkadaşıma yüksek müsaadenizle teşekkür etmek is
tiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Senatör 
arkadaşımız değerli Devlet adamı Sayın Muhsin Ba-
tur'u hem teşekkür etmek, hem de tebrik etmek isti
yorum. Zira, kendisinden önce Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde konuşan partisine mensup senatör 
arkadaşlarımızın yüreklerimizde yarattıkları tereddüt
leri izale etmiş oldular. Yetkili bir kişi, partisinin söz
cüsü olarak bizleri hudutsuz bir inşirah içerisine sok
tular. Yaptıkları çök seviyeli, çok kıymetli konuşma
ları ile parti disiplini ve parti görüşleri dışına taşan 
parlamenterlerini nakşettiler. Millî bekamızın icabı 
olan çok değerli bir konuşma yaptılar. Kendilerini 
canı gönülden tekrar tebrik ediyor ve saygı ile selâm
lıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
On dakikalık çok kısa bir zaman içerisinde kısaca 

iki mevzu üzerinde durmak istiyorum. 
Bu mevzulardan birisi, (Detaylarına girmeden arz 

edeyim) millî harp sanayimizin biran önce kurulma
sı meselesidir. 

Bir müddet önce Ticaret ve Sanayi Odalarının ter
tip ettiği, üç dört gün devam eden millî harp sanayii 
seminerinin neticesinde fikir adamlarımızın, Ordu 
mensuplarının ileriye sürdükleri görüşler istikametin
de ilmî görüşlerini belirtmeleri neticesinde, bir millî 
şuur uyandırıldı. Senelerden beri hasretini çektiğimiz 
bazı ilim adamlarımızın, bazı fikir adamlarımızın üze
rinde hassasiyetle durdukları ve son hadiseler dolayı-
sıyle oçk haklı olunduğuna karar kıldığjmız ve ka
naatine vardığımız millî harp sanayimizin biran önce, 
kurulması meselesi, bir daha en ciddî şekilde, en yet
kili kişiler tarafından dile getirildi. 

Son Amerikan yardımının kesilmesi kararı dolayı-
sıyle bu mevzu toplumumuzda millî bütünlüğümüz, 
birliğimiz içerisinde en başta gelen meselelerimiz ara
sına girdi. Gerçekten millî bekalarını devam ettirmek 
isteyen milletler için kendi kendilerine yetmek, kendi 
harp sanayilerini, kendi millî sanayilerini biran Önce 
kurmaktan başka çare yoktur. Millî sanayimizin, ba
husus millî harp sanayimizin kurulabilmesi için gerek
li bütün hazırlıkların yapılması, gerekli imkânların 
sağlanması şarttır. Millet olarak gerek teknoloji, ge
rek plan ve proje bakımından yeterli bir durumda 
bulunuyoruz. Malî imkânların hazırlanması ise, Mil
letimizin yapacağı fedakârlıkla temin edilebilir. Her 
yıl millî bütçelerimize konulan 3 milyar liralık bir 
ödenek bu işe elbette kâfi gelmiyor. Milletçe büyük 
fedakârlık içine girmek mecburiyetindeyiz. Millî he
yecanı, millî şuuru ayakta tutabilmek için ben bir iki 
öneride bulunmak istiyorum. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizle Avrupa Kon
seyi Üyesi olmam dolayısıyle sık sık temasta bulun
maktayım. Avrupa'ya her gidişimde muhtelif memle
ketlerde bulunan işçilerimizle temas ediyorum. Hepsi 
bu davaya hizmet etmek, yardımda bulunmak için 
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Yabancı memleketlerde çalışan işçilerimizin yap
mak istedikleri bu yardımlar, 1 OOO'er liradan tahmi
nen 465 milyon lira tutuyor. Ayrıca her yıl dinî fari-
zesini eda etmek isteyen dindar vatandaşlarımız da 
buna canı gönülden katılmak isterler. Temaslarımız 
oldu. Muhtelif derneklere yılda 1 000 liradan aşağı 
olmamak üzere her gidişlerinde yardım ediyorlar. 
Millî harp sanayiinin kurulması için bunun fevkinde 
bir yardıma da canı gönülden hazırlar. Ortalama se
nede 120 bin vatandaşımız Hac farizesini ifa etmek 
üzere gidiyor. Bu ise 120 milyon lira tutar. Ticaret 

ve diğer münasebetlerle turistik geziler dolayısıyle gi
den vatandaşlarımızın da katkıları 100 milyondan aşa
ğı olmamak üzere, aşağı yukarı 700 - 800 milyon lira 
gibi bir yekûn tutar. Bunun dışında millî bütçeden 
bir katkı ile bunu daha da fazla artıracak olursak, 
iâzım gelen maddî imkânın bir kısmını hazırlamış ola
biliriz. 

Bunun dışında Orta - Doğu'da bulunan bir çok 
memleketler var. Bu memleketlerin her birisi, millî 
bekalarının muhafazası için ordularını teçhiz etmekle 
mükelleftirler. Bunlar da gelişmiş, harp sanayiini kur
muş memleketlerden silâh almaktadırlar. Yanı başı
mızda komşumuz ve dindaşımız bulunan İran var. 
Büyük gayretler ve cehd içerisinde, İran'la petrol üre
ten diğer Arap memleketleriyle anlaşmalara gidilmek 
suretiyle müşterek bir harp sanayii kurulabilir kanaa
tindeyim. Tetkiki ve takdiri uzmanların ve yetkili şa
hısların takdirine kalmıştır. Ben şu anda sadece ken
di görüşümü arz ediyorum. 

Hatırlarsınız, Almanya ile 500 milyon Marklık bir 
anlaşma yapmıştık. Bunun 200 milyon Markı mü
himmat ve silâh ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 250 
milyon Markı sadece tesislerin kurulması için veril
mişti. Bunun gibi Suudî Arabistan, Kuveyt, İran ve 
diğer Arap ülkeleriyle bu şekilde anlaşmalar da ya
pılabilir. Böylece bizim için hayatî bir zaruret olan 
millî sanayi ve harp sanayinin kurulması için gerek
li adımlar atılmış olur kanaatindeyim. Tabiatıyle ben 
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yetkili bir uzman değilim, sadece görüşlerimi arz et
tim. Bunları geliştirmek, tamamlamak, eksiklerini ta
mamlamak yetkili uzman ve mütehassıs devlet men
suplarına kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üzerinde durmak istediğim ikinci bir mevzu da, 

malum olan assubaylar meselesidir. Sayın Millî Sa
vunma Bakanımız bu mevzuda radyo ve televizyon
da yayınlanan bir açıklama yapmamış olsaydı, bu 
mevzu üzerinde durmayacaktım. Memleketin bir ço
cuğu, bir parlamenteri olarak mesuliyetimi idrak et
mekteyim. Ancak, bu mevzuda kısaca bir kaç kelime 
ile görüşlerimi yüksek müsaadenizle arz etmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ordu müessesesi, her şeyden önce bir disiplin mü

essesesidir. Orduda kumanda zincirine en ufak bir 
halel getirmemek lâzım; ast - üst mesleğidir. Bu mev
zuda en ufak bir taviz vermemek lâzımdır. Ordunun 
disiplinini zedeleyecek, ordunun disiplinine halel ge
tirecek olursanız o ordu vazifesini yapamaz. 

Assübaylarımıza yan ödemeler mevzuunda, kendi 
takdirlerine göre hakları olan miktarda yan ödeme 
verilmemiş iddiası var. Haklı veya haksız; fakat as
kerî disiplin yönetmeliklerine ve Askerî Ceza Kanu
nuna göre askerlikte hak aramanın usulleri ve yolları 
vardır. Nümayişle, boykotla hatta vazifeyi yapma
makla hak talep edilmez askerlikte. Nitekim çok de
ğerli kumandanlarımız bu mevzuda hepimizin can
dan alkışlayacağımız, kendilerini takdir ile karşılaya
cağımız çok yerinde bir karara varmışlardır ve bu 
mevzuda taviz vermemişlerdir. Netice biraz üzüntülü; 
hepimizin üzüntüsünü mucip olan bir netice; ama ya
pacak başka hiç bir şey yok. Assubay arkadaşlarımı
za, vatandaşlarımıza, vazifeli memleket çocuklarına 
hakları olmayanı talep etmeleri halinde daha fazla 
taviz verilmiş olsaydı, orduda disiplini ayakta tutmak 
imkânı kalmazdı. Ondan sonra teğmenler, asteğmen
ler, hatta çavuşlar, onbaşılar aynı yolu seçerlerdi. 
Çok isabetli bir karar alınmış ve çok isabetli davra-
nılmıştır. Kendilerini yürekten kutlarım, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever, iki dakika içinde 
lütfen bağlayınız efendim. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Ancak, örfî idarenin tatbik edilmekte bulunduğu 
bazı vilâyetlerimizde bazı basın organlarımızın, bazı 
gazetelerimizin bu mevzuu istismar etmelerini de ger-

canı gönülden hazır vaziyetteler. Bundan önce muh
telif vesilelerle muhtelif yardımlarda bulunmuşlardır; 
fakat bunun için resmî bir katkıda da bulunmak isti
yorlar. Harçlar Kanununda yapılacak bir değişiklikle 
her yıl pasaportları yenilenirken 200 Marktan aşağı 
olmamak üzere bir katkı vaadinde bulundular. Hükü
metin bu hususta gerekli tedbirleri almasını temenni 
ediyorum. Yapmadığı takdirde, ben bir kanun tekli
finde bulunmayı da vaat ediyorum. 
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çekten çok yadırgadım. Bazı meseleler vardır ki; ora
da memleketin büyük menfaati vardır, o meselelerin 
istismara gelir tarafı yoktur. Bu mevzularda çok has
sas olma'k lâzım. Basının da, muhtelif kuruluşların 
da kendine has sorumlulukları vardır. Bazı meseleler 
vardır ki; orada çok dikkatli davranmak lâzımdır. 
Ayrıca siyasî partilerimizden bazılarının da bu mev
zuda ufak tefek hatalar olmuştur. 

Ben politika yapmak veyahutta polemik yapmak 
gayesiyle değil, sadece yöneticilerinin nazarı dikkatle
rini celbetmek üzere, elimde mevcut bulunan bir bil
diriyi okumak mecburiyetini hissediyorum. Çok üzün
tü ile okumak mecburiyetinde kaldığım bu bildiriyi 
yüksek bilgilerinize sunmak mecburiyetindeyim. Bu 
suretle parti yöneticilerinin nazarı dikkatlerini celbet-
miş olacak, sorumsuzca davranan yan kuruluşlarını 
hizaya getirmeleri hususunda kendilerinden ricacı ola
cağım. 

Bu bildiri Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kol
ları tarafından kaleme alınmış bir bildiri. Ancak, he
men arz edeyim... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tekzip edildi, 
ciddî ikonuş... 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyiniz 
efendim, Senatoyu ben yönetiyorum. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 
Memnuniyetimi mucip olan bir taraf; bu hususun 
teikzip edilmiş olması, bu bildiriyi kaleme aldığı zan
nedilen kişinin haysiyet divanına verildiğinin parti 
sözcüsü tarafından Yüce Senatoda ifade edilmiş bu
lunmasıdır. Fakat bendeniz bunu kâfi görmüyorum. 
Parti yöneticilerinden bunu rica etmek için okuyorum. 
Gençlik kollan bir bildiri yayınlamış. Gençlik kolları 
bir kişiden ibaret değildir ve Parti Genel Merkezinin 
bunu tekzip etmesi, kınaması icap ederdi, gerekçesiy
le okuyorum, değerli Cumhuriyet Halk Partili sena
tör arkadaşlarımın müsaadelerini istirham edeceğim, 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Usulüne göre. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Usul 

dışı bir şey olursa Başkanlık müdahale eder. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 

Usulüne göre aynen okuyorum : 
«Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel 

Başkanlığı Haber Bülteni. 
Halkımıza; 
Bugün Cumartesi günü, Atatürfc Bulvarı boyunca 

assubay eşleri tarafından haklı isteklerini duyurmak 
için yapılmakta olan yürüyüş önce Opera önünde 
faşist saldırganlarca kırılmaya çalışılmış (Ha'k veril

mez, alınır) yazüı pankartlar bu faşist uşaklar tara
fından parçalanmış ve kırık sopalarla yürüyüşü ya
pan hanımlara saldırılmıştır. 

Faşist köpekler gerökli cevabı almış ve yürüyüş 
devam etmiş, ancak Sıhhiye ile Kızılay arasında pan
zerlerle donatılmış toplum polisleri yürüyüşü yapan 
hanımların üzerine su fışkırtmış, hanım kardeşleri
mizi coplarla dağıtmaya çalışmış, bir kısmını da tu
tuklayarak götürmüştür. Gerici, ha'kka karşı faşist 
köpeklerin gerçek yüzü bir kez daha görüldü. Devle
tin polisi hak isteyen assubayların karşısına çıkartıldı. 
Devletin inzibatları, hakkını almak isteyene karşı kul
lanılmak üzere getirildi. Biz, Devletin gücünün hak 
isteyenlere değil, faşist zorbalara karşı gösterilmesini 
isteriz. Kahrolsun faşizm uşakları, yaşasın demokratik 
hak isteme bilincine varanlar. Hak verilmez, alınır. 
Götürülen assubay eşleri derhal bırakılmalıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Merkez 
Yönetim Kurulu.»1 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever, bağlayınız lütfen 
' efendim. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 
Bağlıyorum, efendim. 

Bunu, Halk Partisi Genel Merkezinin, Sayın Ge
nel Başkanının, Parti mesullerinin paylaşmayacağı 
inancı içerisindeyim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tekzip edildi... 
HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Ecevit, 

tekzip etsin... 
BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız, efendim. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 
Çok memnun oldum, çok teşekkür ederim. Zaten bu
nu beklerdim. Ancak, şunun bilinmesini istiyorum. 
Halk ancak, kanunlarımızda verilmiş ise, kanunları
mızda yazılı ise haktır. Kanunlarımızda mevcut ol
mayan bir husus hak değildir. 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica edeceğim efen
dim. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 
Bu davranışlar gayrı mesul kişilerin sorumsuzca davra
nışlarıdır. Hepimiz bu geminin içerisinde beraber ya
şıyoruz, kader birliğimiz vardır; batarsa'k hep beraber 
batarız. 

Rica ediyorum; bir oturum önce Dışişleri Bakan
lığı bütçesinde konuşan bazı hatiplerin davranışları 
gibi davranışlara dahi parti yöneticileri müsaade et
mesinler. Memleketimiz kritik günler yaşıyor. Çök çe
tin şartlar içerisindeyiz; bunun idraki içerisinde ola
lım. 
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Hepinizi saygıyle selâmlıyor, bütçenin Millî Sa
vunma Bakanlığımıza, kahraman Silâhlı Kuvvetleri
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Akyurt. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Millî Savunma Bütçemiz üzerinde görüşlerimi 

arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Sözlerime başlarken bağımsızlığımızı ve millî 

varlığımızın başlıca teminatı ve güven kaynağı olan 
Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerini ve onun bura
daki değerli temsilcilerini saygı ve sevgiyle selâmla
rım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kısa bir süre önce Kahraman Silâhlı Kuvvetle

rimiz yurdumuzun güvenliği ve yüz binin üstündeki 
soydaşımızın özgörlükleri ve can emnİ5'etleri bakı
mından büyük önem taşıyan Kıbrıs davamızın kesin 
bir sonuca bağlanmasını sağlayacak büyük bir za
fer kazanmıştır. Çok güç ve çetin şartlar içinde ka
zanılan bu zafer, hepimiz için, her Türk için büyük 
sevinç ve kıvanç kaynağı olmuştur. Bundan dolayı 
Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizi ve gazilerimizi kut
larken, bu uğurda şehit düşen kahramanlarımızın 
hatırası önünde saygıyle eğilirim. 

Değerli arkadaşlarım ; 
Tarih boyunca büyük zaferler kazanmış ve dün

ya tarihine yön vermiş olan Ordumuz, gücünü Kıb
rıs Barış Harekâtı vesilesiyle dünya önünde bir defa 
daha ortaya koymuştur. Bugün millet olarak, Dev
let olarak bize düşen görev, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
yurt savunmasında ve millî güvenliğin korunmasında 
kendisine düşen şerefli görevi yerine getirebilmesi 
için bu gücün korunmasına yardım eîmek ve Ordu
muzu hen an kuvvetli ve kudretli bir halde bulun
durmaktır. Bunları söylerken asker bir millet olan 
aziz milletimizin duygularına da tercüman olduğuma 
inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yabancıların da kabul ettikleri gibi, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri bugün dünyanın en disiplinli Ordusudur. 
Eğitim bakımından da üstün bir durumda olduğun
dan şüphe yoktur. Ancak, bunlar kadar bir ordu 
için harp, silâh ve vasıtalarının da önemi vardır. 
Özellikle zamanımızda harp teknolojisinde büyük 
gelişmeler olmaktadır. Her yıl yeni silâhlar icat edil
mektedir. Barışçı gayretlere rağmen milletler, öz
gürlüklerini ve haklarını bugün dahi ancak silâhla 

f korumak durumundadırlar. Ayrıca, Türkiyemiz çok 
I nazik bir coğrafyada bulunmaktadır. Etrafımızı çev-
I releyen memleketler büyük bir silâhlanma yarışına 
I girmişlerdir. Türkiyenin çevresi âdeta bir silâh de-
I poşu haline getirilmiştir. Kıbrıs dolayısıyle ihtilâfa 
I düştüğümüz Yunanistan, Silâhlı Kuvvetlerini yeni 
I silâhlarla donatmak gayreti içine girmiştir. Bu or-
I tam içinde müttefikimiz Amerikan Kongresi, Ameri-
j kan Hükümetinin muhalefetine rağmen çok vahim 
I bir karar almıştır. Anlaşmaları çiğneyerek Türkiye'-
I ye ittifak çerçevesi içinde verilmekte olan yardımı 
I kesmeye karar vermiştir. Bu durumda Amerika Hü-
I kümeli, ittifak anlaşmalarının gerektirdiği vecibe-
j lerini yerine getirememektedir. Sorumsuzca alınmış 
J olan bu kararın hür dünyanın savunma sisteminde 

yaratacağı zaaf hiç şüphesiz büyük olacaktır. Hür 
I dünya savunma sisteminde Türkiye'nin rolünün 

önemini bütün dünya bilir ve takdir eder; bunu 
I Amerika'nın Hükümet sorumlularının da en iyi şe-
j kilde değerlendirdiklerine inanıyorum. 

Hür dünya savunmasını Amerikan parlamenter
lerinin Rum menşeli seçmenlerin oylarına feda et
meye kalkışmaları akıl almaz bir tutumdur. Ame
rikanın, bu hatalı tutumundan bir an önce dönmesini 
beklemek hakkımızdır. Türkiye, ittifaklarına bu ka
rardan sonra da yeni şartlarla hiç şüphesiz bağlı ka
lacaktır. Ancak bu durum miliî savunmamız husu-

j sunda her şeyden evvel kendi gücümüze dayanma
mız gerektiği gerçeğini bir defa daha belirli hale ge
tirmiştir. Hiç şüphesiz, savunma her şeyden evvel 
millî bir meseledir. Bu nedenle Silâhlı Kuvvetlerimi
zin yetiştirilmesinde olduğu gibi Ordumuzun ihtiyacı 
olan harp silâh, araç ve gereçlerinin önemli bir kıs
mının sağlanmasındaki çalışmaları daha da hızlan-

! dırmak mecburiyetiyle karşı karşıya bulunduğumuza 
inanıyorum. 

| Cumhuriyet hükümetleri 1972 - 1973 yıllarında 
| Genelkurmayımızın hazırladığı «REMO» adı verilen 
i Silâhlı Kuvvetleri modernleştirme, ateş ve hareket 
i gücünü artırma programının gerçekleştirilmesi için 
I 16 milyarlık ödeme teklif etmişti. Büyük Meclis bu 
j ödeneği kabul eti. Bu ödenek on yılda harcanacaktı, 
ı ancak içinde bulunduğumuz koşullar bu sürenin kı-
I saitılması ve hatta bununla yetinilmeyerek yeni bir 
i program hazırlanmasını gerektirmektedir. 

j Benden evvel konuşan arkadaşlar da ifade et-
! tiler. Mevcut şartlar memleketimizin harp ve silâh 

araçları bakımından kısa bir süre içinde kendi ken-
! dine yeterli hale gelmesini zorunlu kılmaktadır. Bil-
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diğiniz gibi savunma politikamızın harp sanayiine yö
neltilmesine bundan evvelki Hükümetlerce karar ve
rilmiş ve bazı uygulamalara da başlanmış bulunuyor. 
Ancak, bu dağınık çalışmaları kanaatimizce belli 
bir sürede tamamlanacak gerçekçi bir programa 
dayamak ve bunun yıllık dilimlerini ve finansman 
kaynaklarını şimdiden vakit geçirmeden tayin ve 
tespit etmek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım ; 
Harp sanayiine yönelirken kalkınmamızın da ih

mal edilmemesi gereğine hep birlikte inanıyoruz. 
Esasen savunma ile kalkınma arasında çok sıkı bir 
bağ mevcuttur. Güven içinde olmayan bir memleket
te kalkınma olamayacağı herkesçe bilinen bir ger
çektir. Bunun gibi etkili bir savunma ise ekonomik 
güce dayanır. Bir memleketin ekonomik gücü o 
memleketin askerî gücünün temelini teşkil eder. Arz 
ettiğim nedenlerle de harp sanayiinin kurulmasının, 
savunma ve kalkınma gayretlerini ahenkleştiren ger
çekçi bir plana dayanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yıl Bütçesinde Millî Savunmamıza ayrılan 

ödeneklerin önemli oranda artırılmış olmasını mem
nuniyetle karşılıyoruz. Bundan dolayı Hükümeti teb
rik ederim. Artan ödenek REMO Programının bir 
ölçüde hızlandırılmasını mümkün kılabilecektir. Ay
rıca, Kıbrıs Barış Harekâtı dolayısıyle eksilen harp 
stoklarımızın da bir an önce yenilenmesine ihtiyaç 
vardır. 1975 Bütçesinde bu husus için ayrılan öde
nekler yeterli olmadığı takdirde Hükümetin ayrı bir 
teklifle gelmesi gerekecektir. Büyük Milletimizin ve 
onun temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bu hususta mümkün olan her fedakârlığı yapaca
ğına eminim. 

Değerli arkadaşlarım ; 
Bize ayrılan süre içinde Millî Savunmamızın 

bugün için önemli gördüğüm bir iki meselesine temas 
ederek görüşlerimi özet olarak arz etmeye çalıştım. 

Sözlerime son verirken, Millî Savunma Bütçemi
zin Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diler, Yü
ce Senatoyu saygı ile selâmlarım. 

- BAŞKAN — Sayın ismail ilhan, buyurunuz. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesiyle ilgili görüş ve 

düşüncelerimi bağımsız bir üye olarak dile getirmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Grup sözcüleri gruplarının görüşlerini belirtmiş
lerdir. Üyelere tanınmış olan on dakikalık çok kısa 
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i süre içinde bir iki noktaya değinmek istiyorum. An-
I cak, sözlerime başlamadan önce Türk Silâhlı Kuvvet

lerini ve Kıbrıs Zaferinin kahraman komutanlarını 
huzurunuzda saygı ile selâmlarım. 

Türk Ordusu tarih boyunca parlak zaferler ka-
I zanmış, Türk - İslâm Bayrağını asırlarca zaferden za

fere taşımıştır. Bu başarının en önemli faktörlerin
den birisi, belki de en önde geleni, Türk askerî disip-

I linidir. 
Alman basınında yer alan ve Kore'de savaşırken 

I Çinlilere esir düşmüş bulunan Amerikan, Yunanistan, 
I İngiltere, Fransa, Türkiye ve diğer bazı başka devlet-
I lerin subay ve erlerinin, Çin hapishanelerinde maruz 

kalmış oldukları çeşitli, modern beyin yıkama ve ko-
I nuşturma metotları karşısında elde edilen neticelerin-
I den söz eden yazıdan bahsedeceğim. 

Yazıya göre Çinlilerin işkence metotları karşısında 
I en çabuk ordu sırrını veren Amerikan, Fransız, İngi-
[ liz ve diğer er ve subaylar olmuş; fakat benim meh-
I metçiğim her türlü işkenceye rağmen, icabında canı 
I pahasına sır vermemiştir. 1 5 - 2 0 sene vvel Alman -
I ya'da okumuş olduğum bu yazıyı dün gibi hatırlarım. 

I Yazar devam ediyor. «Acaba bunun sırrı nedir?» 
I diyor. Yazar buna göre devam ediyor: 
I «En modern eğitim metotlarıyle eğitilen Amerikan 
j er ve subayları arasında hapishanelere düştükleri ilk 
I günden itibaren disiplin sıfıra inmiş. Ast üstü tanımı-
I yor. Jack ile Richard diye birbirlerine hitap ediyor-
j 1ar. Bunların birkaç gün evvel askerî disipline tabi 
I asker olduklarına inanmak mümkün değildir. 

Ya Türk esirleri, ya mehmetçikler?.. 
I Modası geçmiş Ortaçağ eğitim metotları ile eği-
I tilmiş olan Türklerde yalnız bir tek şey değişmiş; as

kerliklerini bir Türk birliğinde değil, Çin hapishane-
I sinde sürdürüyorlar, o kadar. 
I Er Hasan, onbaşı Mehmet'e; (emredersin komuta-
I mm) diyor. Onbaşı Mehmet Çavuş Ali'yi aynı ciddi

yetle selâmlıyordu; fakat hepsi, Turhan Yüzbaşı yan-
j 'larından geçecek olursa, önünde put gibi esas vaziyet

lerini alıyorlardı.» 

Bu yazıyı hatırladıkça gözlerim dolar, iftihar ede
rim; kalbim durur. 

I Alman yazarı devam ediyor : 
«Acaba, Türk askerî terbiye ve disiplininin bu ba-

I şansı karşısında modern Amerikan disiplini iflâs mı 
etti?» 

1 Cevabı yine yazara bırakalım. Yazar kocaman, bir 
«evet» ile cevap veriyor. 
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Mohaç'lar. Kosova'lar bu askerlerle kazanıldı. Kur
tuluş Savaşı bu birlik ve beraberliğin eseri oldu. Ya 
Kıbrıs Zaferi? 

Tüm Türkiye o günlerde bir kalp, bir vücut olmuş
tu. Kars'tan ta Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya ka
dar... 

Daha sonra biz politikacıların bu birlik ve beraber
liği nasıl bozduğunu inkâr edebilir miyiz? 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Hepimizin çok iyi bildiği bir hususa önemi dolayı -

sıyle ben de değineceğim. Yunanistan bizi gafil avla
mak isteyecek ve 50 sene sonra yediği bu ikinci şa
marın intikamını almak için sinsi sinsi fırsat kollaya
caktır. 

İsrailliler 1967 de Mısır'ı ve diğer komşu Arap 
devletlerini yıldırım harbi taktiği ile nasıl perişan et
tiyse, Yunanistan da fırsat bulur bulmaz bize saldıra
caktır. Çünkü, o şımarık yüze vakur Türk'ün yumru
ğu inmiştir. Erkekçe yapamazsa da mutlaka bir hile
sini düşünüyordur. 

Bu sebeple Silâhlı Kuvvetlerimizin en azından kom
şu devletlerle boy ölçüşebilecek duruma getirilebilin-
mesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalıyız. Grup 
Grup sözcülerinin bu husustaki önerilerine içtenlikle 
katılıyorum. Bu önerilerin mutlaka değerlendirilmesi 
gereğine inanıyorum. 

Müşkül anlarda birleşmek Türk'ün en belirgin 
hasletidir. Bağımsız bir üye olarak parti başkanlarına, 
partili partisiz bütün politikacılara çağında bulunu
yorum. Tehlike çanı çalınmıştır; birleşin... Parti çı
karlarını bir tarafa bırakıp birleşin ki; Türk'ü dize ge
tirmek isteyenler Türk'ün birlik ve beraberliği karşı
sında dize gelsinler. 

Sözlerimi Alman hukukçusu meşhur Jhering'in şu 
sözleri ile bitirmek istiyorum : 

«Kuvvetsiz hak âciz, haksız kuvvet ise zalimdir.» 
Sayın senatörler; 
Âciz duruma düşmeyeceğiz. 1975 malî yılı bütçesi

nin Türk Silâhlı Kuvvetlerine. Millî Savunma Bakan
lığına ve Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, cümlenizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Ekrem Kabay. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Millî Savunma Bakanlığımızın dikkate alacağı ve 
çözüme ulaştıracağına inanarak bazı sorunlarını Yü
ce Kurulunuz huzurunda dile getirmek istiyorum. Ko
nuşan arkadaşlarımdan bazılarını izleyemedim. Ola
bilir ki, söyleyeceklerimi onlar da sizlere sunmuş ola

bilirler. İkinci kez, üçüncü kez, dördüncü kez sunul
muş bir konunun önemi yönünden ilgililerin daha çok 
dikkate alacaklarına inanmaktayım. 

Bugün gruplarımızın konuşmacıları çok önemli 
bazı hususları dikkatlerimize sundular. Amerika Bir
leşik Devletleri; yani bugüne kadar dostumuz olan 
dünyanın süper devletlerinden biri; yani demokrasinin 
ve hukukun savunucusu olduğunu söyleyen dostumuz 
(ki, şu anda dost olup olmadığını düşünmekte hak
lıyız) askerî yardımı kesmiştir ve öylesine kesmiştir 
ki, elimizde araç, gereç var; ama o araç, gereçlerin 
yedek malzemesi yok, o silâhların mermisi yok. Yani, 
öylesine bir arkadaşınız, öylesine bir dostunuz var 
ki, sizi yarı yolda bırakır. Bu dostluğa, bu arkadaş
lığa dikkat etmek gereğini söyleyerek bu konuyu iş
lemek isterim. 

Ne oldu da dostumuz bugün bu duruma geldi ve
ya bizi bu duruma getirdi? Biz sadece bu konuda iki 
haysiyetli karar aldığımıza inanmaktayız. Bunlardan 
bir tanesi Kıbrıs'a anlaşmaların, hukukun bize tanı
dığı hak ile, 11 senedir barışa saygı duyduğumuzdan 
ötürü bekleyerek Türk Silâhlı Kuvvetlerini, şanımızı, 
şerefimizi, onurlu hareketimizi gerçekleştirdik. 

40 milyon insanımızı yakından ilgilendiren ve bi
zim topraklarımıza tabiatın bahşettiği haşhaş, ekme 
gibi bir karar aldık. Zannediyorum ki, bu iki karar
dan ötürü Amerikalı dostlarımız yardımı kesme ka
rarı aldılar. 

Zannediyorum ki, bizim düşüneceğimiz şu; el ele 
yardım ediyorsa ve günün birinde yardım etmediği 
vakit, o el kendi başının çaresine bakmalıdır ve yü
rekten inandığım Millî Savunma Bakanlığımızın men
supları, bugünden tezi yok, grup sözcülerimizin de 
belirttiği gibi, ülkemizin iç ve dış güvenliğini sağla
ma konusunda bugüne kadar gösterdikleri çok de
ğerli başarılarını, bugünden de başlayarak devam et
tireceklerine inanarak, en kısa zamanda Mustafa Ke
mal Paşa'nın yaptığı gibi tıpkı, Türke has silâhlar, 
Türke has araçlar yapma ihtiyacını duymuş ve bunu 
gerçekleştirme yolundadırlar. 

Ne var ki, bir engelleri vardır. Bu engel şudur; 
birtakım adına özel teşebbüs denen bu sermaye, ülke
mize has bir sermaye olsa eleştirme cesaretini gös
teremezdim. (Ki, bu işin içine yabancı sermaye gi
recek olursa şiddetle karşıyım.) Kendi ulusal gücü
müzle özellikle güvenliğimizi sağlama bakımından ge
rekli olan silâh, araç ve gerecin yapılması yönünde 
ya ordumuzun malı olarak, ya Makine Kimya En
düstrisine bağlı, ya da Devletin diğer kurumlarına 
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bağlı olarak bu fabrikalar geliştirilmelidir; bunu öner
mekteyim. 

Türk Ordusu Türk toplumu için her konuda çok 
ciddî yenilikleri, çok ciddî ilerilikleri getiren bir ku
ruluştur. Bu konuda örnekler saymaya gerek görmü
yorum. Özellikle eğitim ve öğretimde getirdikleri ye
nilikleri bir öğretmen üye arkadaşınız olarak sapta
makta şükran borcunu ifade etmiş olmayı gerekli 
görüyorum. 

Ne var ki, eğitime tabi tuttukları yurt evlâtları
nı; yani Mehmetçiği, savaş konusunda eğittikleri ka
dar, okuma - yazma konusunda eğittikleri kadar, baş
ka konularda da eğitme ihtiyacını duymalıdırlar. 
Özellikle bu çocuklar çiftçi olarak gelir ellerinize, bu 
çocuklar sanatkâr olarak gelir ellerinize; ama bu ço
cuklar bilimin ve bugünkü teknolojinin yaralarından 
istifade eden insanlar değildir. 

Bu nedenle ,elinize gelen çocuklar; biz tarım ülke
siyiz, kalkınmamız, gelişmemiz, çok değerli Muhsin 
Paşamın söylediği gibi, «Biz gelişme yolunda olan 
bir ülkeyiz» demişti, gelişmemizi tarım ülkesi olarak 
düşündüğümüz vakit, bu çocuklara lütfediniz hay
vancılıkta, tarla ürünlerinde ve tarımın diğer kesim
lerinde bazı bilgiler verin. 

Çünkü, bu çocuklar göz eğitimi ile daha çok öğ
reneceklerdir. Bundan birkaç yıl önce bu çocuklara 
askerî eğitimde bu alanda bilgiler veriliyordu; ama 
bilâhara değişik bir zihniyet, «eh, bu çocuklar birta
kım çalışmalar yapıyorlar, ne olacak?» diye, eğitim 
engellendi. Halbuki, bunun iki yararı var: 

Bugün genel bütçemizin % 19'unu almaktasınız. 
Bu % 19 bütçeyi az bulmaktayız. Eğer ilinizdeki ya
rım milyona yaklaşan çocuklarımızı yarım gün sa
vaş eğitimi, yarım gün de tarım eğitimi üzerine bil
gi verecek olursanız, bu çocuklar en azından her bi
ri üretime günde 25 lira katkıda bulunacaklardır ve 
bu da en azından bütçenizin yarısı edecektir ve böy
lece ı% 50 oranında kendi kenedinize bütçenizi artır
ma olanağı bulacaksınız. 

Bütçenizin artma olanağı yanı sıra, bu çocuklar 
bir de ülkeye, ya da tarlasına, evine döndüğü vakit 
çok değerli bilgileri sizlerden alarak dönmüş olacak
lardır. Tarla ziraatini daha akıllıca yapacaklardır, 
hayvanı daha akıllıca yetiştirme olanağını bulacak
lardır. Düşünmenizde yarar görmekteyim; 20 sene, 
30 sene, 50 sene sonra, sizden sonra gelecek subay
lar bunu yaptığı vakit, bizden sonra gelecek bakanlar 
bunu yaptığı vakit yapamamanın, belki bu dünyada 

olmazsanız bile, üzüntüsünü öbür dünyada duyma zo
runluluğunda kalacaksınız. 

Başka bir husus: Ülkemiz sanayi bakımından ge
lişmemiş bir ülke. Yarından sonra mutlaka millî sa
nayimizi kendimiz kuracağız. Millî sanayide gerekli 
işçiyi kendi bünyemizden çıkaracağız. Ordumuzda 
çok yetenekli elemanlarımız vardır. Nasıl bugün şoför 

I eğitimini başarıyle yürütmekteyseniz, kaynakçılıkta 
olduğu gibi, tamircilikte olduğu gibi (ki, biliyorum 
yapmaktasınız, ama ciddî engelleriniz var. Biz Par
lamento olarak, siyasî partilerden gelen bakanlar 
olarak bu engelleri sizin önünüzden kaldırmalıyız) 
bu konuda da başarılı olmanızı size sağlamalıyız. 

Bunların yanı sıra çok önemli bir sorunu daha 
dile getirmek istiyorum: Ülkemizde rüşvet diye bir 
konu vardır. Rüşveti bilinçten yoksun insanlar ve
rir. Lütfen komutanlar, lütfen ilgililer; kişileri öyle
sine uyarınız ki, yasaları öylesine anlatınız, öğreti
niz ki, bu insan gittiği vakit, kaymakamın nezdinde, 
komutanın nezdinde, savcının nezdinde hakkını sa
vunabilme gücüne ulaşmış olsun ve bu arada bu in
san, ürettiği değerlerini koruyabilmeyi de öğrensin, 
insan onuruna yakışır bir davranışı mutlaka kazan
sın. Çünkü bu insan bizim insanımız, bununla ko
ruyacağız kendimizi; Kuzey'e karşı, Güney'e karşı, 
Batı'ya karşı ve her nereye karşı olursa olsun bunun
la koruyacağız kendimizi. 

Bugün 80 milyon Arabın karşısında nasıl 2,5 mil
yon Yahudi direnme gücü gösteriyorsa; (aslında eği
tilmiş insangücüdür bu direnç gösteren) Türkiye'nin 
40 milyon insanını da böyle dirençli kılmak zorunlu-
ğunıdayız. 

(Size basit bir sorun daha sunarak sözlerime son 
vermek istiyorum: 

Ülkemizde, bundan birkaç yıl önce askerlik şu
beleri Millî Savunma Bakanlığımızın gördüğü gerek 
nedeniyle azaltıldı. Meselâ seçim bölgem olan Bur-
dur'un beş ilçesinden üç tanesinde bu soruna değişik 
biçimde çözüm arandı; ama çözüme ulaşmadı. Ye
şilova, Gölhisar ve Ağlasun ilçelerinde askerlik 
şubeleri lağvedildi. İnanıyorum ki, Türkiye'nin 600 
tane ilçesinden 300'ünde (yüzde 50 yok edildiğine 
göre) askerlik şubeleri kaldırıldı; ama şu anda bile
siniz ki, tek başına bir yurttaş bu sorununu çözmek 
üzere en az üç gün işinden kalmakta ve de mutat va
sıtalar bulunmadığından ötürü özel vasıtalar ile git
mekte; şayet kişi sayısı çok ise sorun bir - iki - üç 
günde zor çözümlenmektedir. Devletin hizmeti, 

| Devlet kuruluşlarının hizmeti, yurttaşa eziyet çektir-
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mek değildir; amacımız bunlara hizmet edebilmek
tedir. Bir yurttaş üç gün işinden kalacak, orakta, ta
rakta ve üstelik yok olan cebinden 150 - 200 lira ara
ba parası verecek... Buna hiçbir kimsenin gönlünün 
razı olacağına inanmamaktayım. 

Bu nedenle, şayet Milî Savunmamızın olanakları 
elverişli değil ise, bu görevi; yani askerlik yoklama
ları görevini Nüfus Dairesine devredebiliriz; ama bu 
takdirde ortaya bir sorun çıkabilir. Askerliğini yap
mış dönmüş olan Mehmetçik daima komutanını gör
mek ister. Bu nedenle de nüfus memuruyla karşı 
karşıya gelmemelidir. _ Çünkü, oraya yapılan bir im
za, bir mühürdür; 300 - 500 lira karşılığında; bu sa
kıncayı kabul ederim. Bunun yerine, bu takdirde 
Millî Savunma Bakanlığı bir ilgiliyi ilçedeki jandar
ma komutanlığına 1 0 - 2 0 gün süreyle gönderebilir 
ve burada ilgilinin geldiği ilân edilir ve ilgili her yurt
taşın 1 0 - 2 0 gün içinde yoklamasını yapabilir. Bu
nun dışında çeşitli çözüm yolları bulunabilir; ama 
askerlik şubelerinin yokluğundan ötürü her ilçemizde 
büyük güçlükler vardır ve bu sorun mutlaka çözüm
lenmelidir. 

Türk Ulusunun içte ve dışta bağımsızlığını, gü
venliğini sağlayan değerli Millî Savunma Bakanlığı 
mensuplarını, hele Barış Harekâtı nedeniyle ulusal 
onurumuzu koruma gibi bir başarıyı elde ettikten 
sonra ulusun kendilerini daha çok sevip daha çok tak
dir ettiğini huzurunuzda belirterek, bütçenin kedile
rine, ülkemize ve dünya barışına yararlı olması di
leğiyle sözlerime son verir, hepinize saygılarımı su
narım. 

Sağolun. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, buyurunuz 
efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesiyle ilgili maru
zatıma başlarken, Kıbrıs Harekâtında, şanlı tarihine 
yakışacak şekilde milletimize büyük bir başarı kazan
dıran Türk Silâhlı Kuvvetlerini, en küçüğünden 
en büyüğüne varıncaya kadar minnetle ve şükranla 
anmak istiyorum. Yine bu Harekât esnasında kanını 
veren gazilerimizi ve aziz şehitlerimizin ruhunu taziz
le hatırlamak istiyorum. 

Türkiye bugün bana öyle geliyor ki, tarihinin en 
mühim günlerini yaşamaktadır. Memleketimizi dış
tan mağlup etmek imkânım bulamayan düşmanları
mız, tek çıkar yolun Devleti içeriden çökertmek ol-

ı duğumı bilerek çeşitli şekillerde ve bütün imkânla-
I nyle memleketimize hücuma geçmişlerdir. Bu hü-
I cum içerisinde hamdolsun bugüne kadar bir sarsıntı-
I sini görmediğimden gurur duyduğum Türk Silâhlı 

Kuvvetleri vardır. 
I Bu defa, 12 Mart'tan sonra Sıkıyönetim mahke-

melerindeki ifadelerden bütün milletçe öğrenmiş bu-
I lunuyoruz ki, hücum, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 

disiplinini yıkmak ve Türk Silâhlı Kuvvetlerini için-
I den bölmek hedefine yönelmiştir. Buna çok itiraz 
I edenler olduğu için huzurunuzda konuyu vesikalara 

bağlayarak teşrih etmek istiyorum. 
Şu elimdeki broşür, Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü 

Partisi davasındaki bir savunmadır; burada açıkça 
şu ifadeler yer almıştır: 

«Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi, Mustafa 
Suphi ve Şefik Hüsnü'lerin önderlik ettiği Türkiye 
Komünist Partisinin devrimci davasını devam ettiri
yor ve onun mirasını savunuyor. 

Türkiye Komünist Partisinin ihtilâlci çizgisi ve Le-
ninist 1926 programı bu mücadelelerin ürünüdür. 

Türkiye Komünist Partisinin programının birinci 
j maddesi, Partinin amacını ve proleteryası önündeki 

devrimci adımını şöyle tespit ediyor: Türkiye Komü
nist Partisi, komünist enternasyonalin bir şubesi sıfa-

I tiyle mevcut burjuva diktatörlüğü yerine amele ve 
köylünün hâkimiyetine dayanan bir Sovyet idaresi 
kurmak gayesini güder. Aynı zamanda, ancak böy
le bir inkılâp Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ğiyle ittifak halinde, burjuva idaresinden doğrudan 
doğruya sosyalizme geçişi sağlayabilir ve çabuklaştı-
rabilir. 

Türkiye Komünist Partisi burjuvaziye ve parla
menter hayallere bel bağlamadı. Devrimin hâkim sı
nıflarını, devletini ve ordusunu parçalayarak gerçek
leştireceğini savundu. 

Türkiye Komünist Partisi, iktidarda olan Kemalist 
Halk Partisine karşı barışmaz ve devamlı bir şekilde 
mücadele etmiştir. 

Türkiye Komünist Partisi, parlamento mücade
lesiyle değil; fakat özellikle amele ve köylünün halk
çı, devrimci diktatörlüğüyle halledilebileceğini açık
lar. 

Türkiye Komünist Partisi, millî istiklâli ve inkı
lâbın kazançlarını korumanın en emin vasıtası olarak 
amele ve köylülerin silahlandırılmasını, burjuva mu
hafızlığını meslek edinmiş orduların kaldırılmasını 
ve onların yerini amele ve köylü milisinin almaşım 
ve askerlere, subaylarını seçme hakkının verilmesini 

| talep ederim.» 
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Şu elimdeki büyük kitapta buna ilişkin bazı pa
sajları da okuduktan sonra tahlilini yapmak istiyo
rum: 

Kitabın 443 ncü sayfasında; «Bugünkü Devlet, 
Ordusu, Parlamentosu, bürokrasisi, adaleti ve ide-
olojisiyle halkımızı ezen bir baskı mekanizmasıdır.» 

454 ncü sayfada; «Orduda hâkim sınıfların dik
tatörlüğünü koruma amacına uygun, baskıya daya
nan, gerici bir disiplin yerleştirmiştir.» 

Başka bir sayfada; «Türkiye İhtilâlci İşçi - Köy
lü Partisi, gerçekten de askerleri ve yurtsever subay
ları, faşist generallerin emirlerini dinlememeye ça
ğırmıştır; onları, halkın demokratik mücadelesine 
katılmaya davet etmiştir. Türkiye İhtilâlci îşçi -
Köylü Partisi bu tutumunda haklıdır. Ordu sadece 
kanunların kendisine verdiği görevi yapıyor demek, 
halka karşı kullanılmayı mazur gösteremez. Ezilen 
halkımızın kurtuluş mücadelesi, bütün kanunla
rın üstünde bir haklılık ve meşruluk taşır. Bu se
beple, ezilen sınıfların, iktidarı ele geçirmesinin 
tek bir yolu vardır; o da, hâkim sınıfların ordusunu 
parçalamak, dağıtmak ve yerine ezilen sınıfların si
lâhlı gücünü koymaktır...» Daha devam ediyor. 

Şu halde, Türkiye'de bugün reddi mümkün ol
mayan ve enternasyonal komünizmin Türkiye'de 
vazifesini benimsemiş olan, örgütlenmiş hareketler 
vardır. Bu haretketler, sivil idarede oldukça ileri 
ölçüde tahribat yapmıştır; fakat hamdolsun, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinde buna muvaffak olamamışlardır. 

Bu itibarla ben, Türkiye istikbalinin, bekasının 
en güçlü teminatı olarak gördüğüm, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri mensuplarını, şanlı tarihine yakışan bir 
şekilde disiplinini behemehal hâkim kılması hususun
da, elden gelen titizliği göstermesini temenniye de
ğer görüyorum. 

Benden evvel konuşan birçok arkadaşlarım; disip
linin Orduda büyük ehemmiyetine değindiler. Ben, 
yedek subaylık vazifesinde askerlikten aldığım feyiz
lerden iki tanesini sivil hayatta kendime rehber edin-
mişimdir; birisi, fikri takip; diğeri, disiplin. Şuna 
kaniim ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri bu disiplin ana
nesini ayakta tutabildiği müddetçe, kuvvetli hü
kümetlerin icraatıyle memleketi içeriden çökertmek 
isteyen bütün cereyanlar, akamete uğramaya mah
kûmdur. En büyük gücümüz, Türk Silâhlı Kuv
vetleridir. Onun bu disiplin anlayışına sadece yar
dımcı olmayı vazife biliyorum ve bütün Parlamento
nun bu konuda Hükümete ve Silâhlı Kuvvetlere des
tek olmasını bilhassa birinci vazife olarak telâkki 
ediyorum. 
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Bu noktada şu suali de öğrenmek istiyorum: Ge
rek radyonun neşriyatında, gerekse gazetelerde, Sa
yın Millî Savunma Bakanının bazı assubay hareket
leriyle ilgili olarak vermiş olduğu beyanatın çeşitli 
şekillerde intikal ettiğini görmekten eza duydum. 
Bu itibarla, Cumhuriyet Senatosunda, zabıtlara da 
geçirerek, gerçeğin ne olduğunu Sayın Millî Savun
ma Bakanının ağzından, Millet Meclisinde olduğu 
gibi Senatoda da öğrenmekte fayda görüyor ve bu
nun ışığı altında, kimlerin ve ne şekilde gerçekleri 
tahrif ederek, Orduda da parçalanma gayretlerini 
sürdürdüklerinin işaretini bulmak imkânına kavuşa
cağımıza güveniyorum. 

Bütün gezdiğim yerlerde Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin bulunduğu bölgeleri fevkalâde mamur görmüşüm-
dür ve Silâhlı Kuvvetlerin yaratıcı gücüne, bilgili ve 
sistemli çalışmasına inanmışımdır. Bu itibarla, ta
lim terbiyesine zerrece halel gelmemek kaydıyle, 
(Anaprensip budur, bunun dışında hiçbir şey dü
şünmüyorum, bu prensibe zerrece halel gelmemek 
şartiyle) bilgili, sistemli çalışmayı itiyat haline ge
tirmiş ve yaratıcı, büyük bir potansiyele sahip Si
lâhlı Kuvvetlerimizin, (Tekrar altını çizerek söylüyo
rum) talim terbiyesine zerrece halel gelmemek kay
dıyle, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında bir öl
çüde rolü olabilir mi? Bunu tetkike değer görüyo
rum. 

Mesleğim olmadığı için, üzerinde durmuyorum. 
Çünkü, Silâhlı Kuvvetlerin asıl amacının bu olmadı
ğını gayet iyi biliyorum ve esasen (üçüncü kere de 
söylüyorum) talim terbiyeye zerrece halel gelmemek 
kaydiyle çok güçlü bir kuvvet gördüğüm için; bilgili, 
sistemli, yaratıcı bir güç olarak gördüğüm için, ne 
ölçüde katkısı olabilir? Bunu düşünce olarak belirt
mek istiyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin güçlenmesinde, mo
dern silâhlarla teçhiz edilmesinin büyük rolü olacağı 
kanaatini taşıyorum. Bu itibarla, komşularımızın 
alabildiğine silâhlanma gayretleri karşısında, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin aynı ölçülerde, aynı seviyede 
silahlanmasının, Türkiye'nin bir numaralı vazifesi 
olması lâzımgeldiği kanaatini taşıyorum. Türki
ye'nin bağımsızlığını koruyamadığınız takdirde, ya
pacağınız barajların, santralların hiçbir değeri yok
tur arkadaşlar. 

Bu itibarla, memleketin bir numaralı meselesi, 
evvelâ bağımsızlığımızı, istiklâlimizi, kendi gücü
müzle teminat altına almak; onun yanı sıra, kalkın
ma işleriyle meşgul olmaktır. Bunun da yolu, mo-
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dem silâhlarla Ordunun teçhiz edilmesidir ve onun 
yanı başında, millî bir savaş endüstrisinin kurulması
dır. 

«Millî savaş endüstrisi» derken, bunu yalnız, 
Türkiye'nin gerek tarihî bağları itibariyle, gerek jeo
politik durumu itibariyle kendi ihtiyaçları yönünden 
değil, ihraç imkânlarını da düşünerek kurulma
sında ve geliştirilmesinde büyük fayda görüyorum. 

Kendim mesuliyet taşıdığım devirlerde bazı kom
şularımızın bizden Makine Kimya Endüstrisinin bazı 
silâhlarını almak için müracaatlarını yakınen bilirim. 
Bu itibarla, petrol dolayısıyle oldukça büyük imkân
lara kavuşan, bu tarihî bağlarla bağlı bulunduğumuz 
komşularımızın da silâh ihtiyaçlarının karşılanmasını, 
kuracağımız millî savaş endüstrisiyle düşünmekte 
fayda umarım. Bunun da yolu, teknolojiyi her an 
en ileri seviyede takip edebilecek imkânların araş
tırılmasıdır. Gerekirse, Türkiye'nin; içişlerine mü
dahale etmeyecek ölçüde harp endüstrisinin teknolo
jisi ileri olan ve hatta beynelmilel münasebetlerde bi
taraf diye tanınan ülkelerle lisans anlaşmaları yap
mak suretiyle de yürütebilmesi imkânı olacağını dü
şünüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, süreniz dolmuştur 
efendim, bağlamanızı rica ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bağlıyorum. 
Bir de, Sayın Bakandan iki ufak sorum ola

cak: 
.Birisi, er ve erbaşların maaşlarının artırılması hu

susunda bir çalışma yapıyorduk, ne netice alınmış
tır? Mümkünse bunu öğrenmek istiyorum. 

Diğeri de, mahzur görmedikleri takdirde, beyan 
etmelerini rica edeceğim; bizim Kıbrıs Harekâtımız
da yabancı ülkelerin ve dünya kamuoyunun tenkit 
noktası şu esasa dayanıyor. Birinci harekât doğru
dur; antlaşmaların verdiği hakka dayanarak yapılan 
bir harekâttır. Fakat, ateşkesten sonra yaptığınız ikin
ci hareket bir fütuhat maksadı gözetiyor. Biz ret edi
yoruz, ama bütün tenkitler bu noktada düğümleni
yor. 

Bu itibarla, mahzur olduğu takdirde söylemek 
hakkını tanıyarak sayın Bakana, üç günün sonunda, 
askerî harekâtın emniyeti sağlanmadan ateşkesi ka
bul etmek kararı resen Hükümetten mi gelmiştir? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Şevket Koksal. Buyurunuz 

Sayın Koksal. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde gerek 
grupları adına ve gerek şahısları adına birçok arka
daşlar detaylı konuşma yaptılar ve değişik görüş açı
sından meseleleri ortaya koydular. 

Ben sadece sayın hatiplerin dokunmadığı iki te
mel mevzu üzerinde kanaatlerimi ve görüşlerimi arz 
etmek istiyorum. Bu görüşlerimi arz ederken, sayın 
Millî Savunma Bakanının ve bakanlığın güzide men
suplarının bu görüşler istikametinde kanaatlerini ve 
temayüllerini de bir ölçüde öğrenmek veya Yüce Se
natoda ifade etmek imkânlarını vermek için bu ko
nuşmayı yapıyorum. 

Sorunun birincisi, hâlâ Millî Savunma Bakanlığı
na bağlı yataklı tedavi kurumlarının ve bilhassa Gül-
hane Tıp Akademisinin içe dönük bir sağlık politika
sı takip etmesi mevzuudur. 

Kanaatimce bu politika, Millî Savunma Bakanlı
ğının Cumhuriyetin kuruluşundan bu tarafa takip et
tiği temel politikaya ve temel felsefeye ters düşen bir 
politikadır. Çünkü, bizim Millî Savunma Bakanlığı
mız, başka milletlerin millî savunma bakanlığı hiz
metleri ölçüsünde değerlendirilirse, bizim Millî Sa
vunma Bakanlığımızın kendi anasorumluluğu dışın
da özel birtakım sorumlulukları da üzerine aldığı mey
dana çıkar. Bu sorumluluk, tarihin verdiği, tarihin or
taya koyduğu birçok gerçeklerin yarattığı sorumlu
luklardır. Örneğin, bizim Millî Savunma Bakanlığı
mız eğitim ve öğretim mevzuunda dünya milletleri
nin savunma bakanlığının üzerine almadığı bir so
rumluluğu da almıştır. 

Ayrıca, bizim Millî Savunma Bakanlığımız, şart
ların icap ettirdiği ve bilhassa son zamanlarda planın 
ortaya koyduğu insan gücü mevzuu üzerindeki de
ğerlendirmeyi çok daha eskiden insangücünü değer
lendirme ve insanı mesleğe hazırlama ve insanı hayata 
hazırlama gibi temel bir felsefeyi de Cumhuriyetin 
kuruluşundan bu tarafa devam ettirmiştir. 

Hemen bunun yanında, bizim Millî Savunma Ba
kanlığımız, bizim temel sağlık politikamıza damga
sını vuran bir temel sağlık politikasını da olgunlaştı
ran, hatta temel sağlık politikasına usullerini, metotla
rını koyan bir müessesemizdir. Tabiî ki, tarihin tec
rübeleri, Balkan Harbi, İstiklâl Harbi, Millî Müca
dele gibi hadiseler sağlık politikasında gerek bulaşıcı 
hastalıklar mevzuunda, gerek sağlığın diğer sarî has
talıklar mevzuunda bugünkü meri kanunlarda Millî 
Savunma Bakanlığının ve Gülhane'nin o günkü ho-
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çalarının damgalan vardır. Hatta bilâhare tatbik eden 
mono - valant sağlık hizmetleri örgütlerinde, sıtma
da, trahomda, tüberkülozda vardır; doğum kontro
lünde dahi vardır. Örneğin, eğer isterseniz, bir Ab-
dülkadir Noyan Paşanın, kolera mevzuundaki o gü
nün şartlarına göre yayılış istikameti, bugün dünya 
sağlık teşkilâtının literatüründe yer alır. Derviş Asaf 
Paşanın doğum mevzuundaki yeri hâlâ Sağlık Bakan
lığı arşivinde vardır. Tevfik Sağlam'ın tüberküloz 
mevzuunda, kanunun çıkışından, kanunun tatbikatın
da, başında ve içinde vardır. 

Şimdi, meseleyi bu noktaya getirdikten sonra, asıl 
bir özel durumu arz etmek istiyorum. O günün şart
larına göre bu politika yapılırken, bugün Millî Savun
ma Bakanlığı Gülhane Tıp Akademisi gibi gerçekten 
uzun bir tarihe dayanan, bir mazisi olan, dün de ku
ruluş yılını kutladığımız müessesenin, geçmiş tecrü
belerin de ışığı altında gayet muazzam, gerçekte sağlık 
mevzuunda ilk planlı ve çağa cevap verecek olan, ge
lecek çağlara cevap verecek olan bir müesseseyi kur
muştur. Bu müessese, aynı zamanda teknolojisi ile, 
teknolojik aletleriyle, cihazlarıyle de fevkalâde mo
dern bir emek ile meydana gelmiştir. Yalnız bu değil. \ 
Bu Gülhane Tıp Akademisi kadrosunun bugünkü ha- ' 
li, eğer iyi değerlendirilirse, kendi içimize, kendi ese
rimize iyi bakılırsa Türkiye'de eğitim üyesi vasfı iti
bariyle, müessese vasfı itibariyle özerk üniversitele
rimizde dahi bazı şubeleri itibariyle olmayan müs
tesna bir yeri olduğunu gayet rahatlıkla söyleyebili
riz. Yalnız Türkiye için değil. Ortadoğu için bunu ra
hatlıkla söyleyebiliriz; Balkan devletleri için bunu 
rahatlıkla söyleyebiriz, demirperde içi devletleri için 
dahi bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki bir noktada; 
Avrupa devletlerinde böyle bir müessese deyince, iş
letmecilik açısından veya postoperatıve devre açısın
dan (Ameliyat sonra devresi açısından), bakım bakı
mından belki noksanımız olduğunu söyleyebiliriz. Fa
kat, diğer hususlarda eksik olduğunu söyleyemeyiz. 

Biraz önce söyledim, klasik üniversitelerimizde 
bu müesseselerin hâlâ böylesine ihtisaslaşmış, böyle
sine muayyen mevzularda vazife bölümü yapacak ay
rı ayn kürsüleri kurulamamıştır. Örneğin, bir kapl ve 
damar cerrahisi, bugün birçok klasik üniversiteleri
mizde ayrı bir kürsü olarak yoktur. Bir plastik cerra
hisi yalnız Hacettepe Üniversitesinde vardır, başka 
hiçbir bir üniversitemizde yoktur. Bir çene cerrahisi 
üniversitelerimizde müstakil olarak yoktur. Bunları 
bilâhara diğer sahalarımızda ne kadar çoğaltacağımı 
göreceksiniz. 

Sayın arkadaşlarım, sayın senatörler; 
Şimdi, bu kadar muazzam bir müessesenin, aske

rî hastanenin özelliği itibariyle ve bilhassa dışrıda bu
lunan ve bazı çok zor şartlar altında yetişen bu ihti
sas dallarında, bazı devlet sektöründeki müesseseler
de, bir damar ve kalp cerrahisi için 6 ay beklenirken 
(bugün Siyami Ersek'de 6 aydan evvel ameliyat olu
namaz, Yüksek İhtisasta da olunamaz) böylesine bir 
sıra verilirken, bir plastik cerrahide 6 ay beklenirken, 
bir beyin cerrahisinde dahi sıra beklenirken, Gülha
ne Tıp Akademisi gibi, böylesine dev, böylesine bü
yük emeklerle meydana getirilmiş bir müessesenin 
bazı şubelerinin kamuoyuna açılması ve hizmet gör
mesi çok zaruri bir harekettir. Eğer, mesele iyi tet
kik edilirse, bu servislerin senelik çalışma kapasitele
rinin çok zayıf olduğu, hatta bu branşların birçok ele
manlarının kaçtığı da müşahede edilir. 

Muhterem senatörler; 
Şimdi, «Bu mevzuda acaba bu çalışmanın içe 

kapalı olmasının gerekçesi ne, hangi mahzur bu şube
leri bu kadar içe döndürüyor?» diye araştırıyoruz; 
ama bir gerekçe bulamıyoruz. Belki bu ameliyatların 
çok yorucu olması, çok uzun zaman almasındandır. 

Meselâ, bir kalp damar cerrahisi sekiz saatlik bir 
mesai ister, masrafları da bir hayli fazladır. Acaba, 
Millî Savunma Bakanlığına ve Gülhane'ye böyle bir 
ameliyat (bir plastik cerrahîsi de aynıdır, bir beyin 
cerrahîsi de aynıdır) maliyet itibariyle yüksek bir 
meblağ mı getiriyor ki, bu ameliyatlar yapılamıyor 
diye düşünülebilir?. Oysa, hepimizin bildiği gibi. 
özerk üniversitelerden tutun da kamu kuruluşları 
hastaneleri veya devlet kesimindeki hastaneler, hatta 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dahi bu gibi mun
zam masrafları icabettiren ameliyatlar için bir döner 
sermaye usulü koymuştur ve bu ameliyatları rahatlık
la yaptırır ve bunun için de müesseseye malî porte 
yüklemez. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, bağlamanızı rica edi
yorum. Ne kadar süreye ihtiyacınız var 5 dakika ye
ter mi? 

ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — 7-8 dakika sü
rer. 

BAŞKAN — Sayın Köksal'ın konuşmasının biti
mine kadar müsaade edilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

Buyurun Saym Koksal 
ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. 
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Bu birinci mevzuyu zamandan da istifade etmek 
için kapamak istiyorum. 

Şimdi, ikinci mevzuya işaret etmek istiyorum. 
ikinci mevzu, Millî Savunma Bakanlığının şu an

daki doktor ihtiyacı, yardımcı tıbbi eleman ihtiyacı, 
tıbbî teknologlar ihtiyacının nasıl karşılanabileceğine 
ait kanaatlerini Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. 
Gerçekte, bugünkü şartlar içinde, planlı devrenin de 
öne koyduğu gerçekler objektif olarak tetkik edilir
se ve olduğu gibi ortaya konursa (ki, devletin de mu-
telif kademelerde doktora ihtiyacı vardır) bu ihtiyacı 
şu anda karşılama imkânı olmadığı ortaya çıkacak
tır. 

1975 senesini idrak etmiş bulunuyoruz. Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı 4 400 doktor yetiştirecek 
idi. 1975 yılında Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
çerçevesinde henüz 1 112 doktor yetiştiriyoruz. 

Şimdi, mesele objektif tetkik edilirse, bir tıp fakül
tesinin açılması, tıp fakültesi binalarının yapılması, 
yataklı tedavi kurumlarının yapılması, bu binaların 
teknik ve tıbbî cihazlarının elde edilmesi ve buna eği
tim üyelerinin temin edilmesi uzun bir zaman almak
tadır. Eğitim üyelerinin cari masraflarını bir tarafa 
bırakırsak, bir tıp fakültesinin (biraz önce beyan et
tiğim hususlarla) meydana gelebilmesi için 450 ilâ 
600 milyon lira lâzım gelmesi planı, bir ölçüde teorik 
olarak kalmaya mahkûm ediyor. Bunun yanında, bil
hassa, bizde, tıp fakültelerinin garpta olduğu gibi, re-
organize olmayışı, fakültelerin eğitim üyeleri, talebe 
adetlerine göre, araştırma ve yatâkğa göre; yani bü
tün bu dörtlü kombinezona göre kurulmamış olması, 
maliyetleri yüksetmektedir. 

Örneğin, Türkiye'de bir tıp doktoru, bazı üniver
sitelerimizde 1 900 000 liraya çıktığı gibi, bazı üniver
sitelerimizde de 1 400 000'e çıkmaktadır. Şimdi, me
sele bu açıdan tetkik edilirse ve plan hedefleri açısın
dan tetkik edilirse, plan teorik kalmaktadır. Ayrıca, 
Türkiye'nin nüfus artışı da hesap edilirse, (ki, yüzde 
2,7 olarak hesap ediyoruz ve 1 milyon doğurgan in
sanın dışarıda olması dolayısıyle bugünkü hesap bu
dur ve bugünkü hesabımıza göre) nüfus aşağı yuka
rı senede 1 milyon arttığına göre de yetişen doktorla
rın artan nüfusun ihtiyacım karşılayamayacak bir 
ölçüde olduğu da meydandadır, ki tıp fakültelerinin 
bugün 10'a çıkmış olmasına rağmen. 

Sayın senatörler; 
Biliyorsunuz, dünya standartlarına göre, 600 

kişiye bir doktor hesap edilmektedir. Biraz önce bir 
rakam verdim, 600 - 1 000 kişiye bir doktor hesap et

sek, yetişen mevcut doktor sayısı artan nüfusu kar
şılayamayacak bir durumdadır. Çünkü bir milyon in
san senede yetişiyor, ancak bunun karşılığı 1 000 dok
tordur. 

Bütün bu gerçekleri böylesine ortaya koyduktan 
sonra, Millî Savunma Bakanlığımız acaba doktor ih
tiyacını hangi ölçüde temin edebilecektir? Bilhassa, 
Millî Savunma Bakanlığının özelliği, diğer kamu ku
ruluşları, devlet kesiminde veya özerk üniversitelerde 
olduğu gibi, yalnız klinik doktorluğu, tedavi hekimîi-
ğiyle meşgul olmamaktadır. Ayrıca, kıta hekimliği ve 
tatbikat hekimliği, dolayısıyle çevre hekimliği, çevre 
sağlığı, koruyucu hekimlik istikametinde de entegre 
bir sistemi beraber yürüten bir müessesemizdir. 

Bu bakımdan, yalnız doktor değil, yardımcı tıb
bî personel bakımından olan açığını da nasıl karşılaya
caktır? îşte, ikinci mühim sorun bu sorundur. Benim 
naçiz kanaatime göre, bu sorunun çözüm yolu, Gül-
hane Tıp Akademisinde bir tıp ve tıbbî teknoloji fa
kültesi kurmakla ancak mümkün olacaktır. Vakıa, 
1963 yılında hazırlanan Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında buna ait bazı görüşmeler olmuştur. Hatta, 
bu görüşme Millî Savunma Bakanlığına intikal etmiş, 
Yüksek Askerî Şûrada da görüşülmüştür. Ancak, o 
günün, müstakil fakültelerin, üniversitelerin dışında 
kurulamayacağı mevzuatı, bu yolları kapamaktaydı. 
Bugün ise, müstakil fakültelerin kuruluşuna cevaz ve
ren yeni mevzuat mevcuttur. 

Muhterem senatörler; 
Hemen bütün dünya milletleri, askerî yeni tek

nolojinin hemen her yere girmesi, bilhassa tıbba gir
mesi dolayısıyle kendisine doktor aramanın peşinde
dir. Örneğin, önce İngiltere başlamıştır buna. İngil
tere, Lord Todd'un başkanlığında tıpta reform; yeni 
eğitim usulünü dahi düşünmüş ve planlamıştır. Bilâ
hare Almanya da bunu tatbik etmiştir. En nihayet 
Wolter Reit Hastanesi dahi askerî tabib ihtiyacının 
karşılanması mevzuunda uzun araştırmalar yapmış 
ve Millî Savunma Bakanlığı ile bu hastane arasında 
geniş araştırmaların neticesi, tıbbî teknolojiyi de ihti
va eden bir meslekî mektebi açmayı 2 sene önce plan
lamışlar ve tatbik etmişlerdir. Bütün bunları, sayın 
Millî Savunma Bakanlığı ve Bakanlığın mensupları 
daha genişliğine tetkik etme imkânını ve gayet iyi yo
lu, çözümü muhakkak ki bulabilecek durumdadır. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, sözlerinizi bağlama
nızı rica ediyorum. 

ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Sayın Başka
nın müsamahasını daha fazla israf etmeden, Bütçe-
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nin hayırlı olması dileğiyle sözlerime son verirken Yü
ce Heyetinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesiyle ilgili olarak 

gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalarla ko
nu aydınlanmıştır. 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi kabul edilirse sa
yın Hükümet konuşacak. Sayın Hükümetten sonra 
bir sayın üye konuşacak; son söz senatöründür. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sıra kimde acaba 
Sayın Başkan. 

. BAŞKAN — Sıra Sayın Hazerdağlı'da efendim. 
Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler. Yeterlik önergesi ka
bul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
Sayın Bakan konuşurken, kendilerinden sorula

cak sualler varsa, Başkanlığa yazılı olarak gönderil
mesini rica ediyorum. 

Sayın Bakan, konuşma süreniz, sorulara verile
cek cevaplarınız dahil bir saattir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN-
ÇAR (İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Millî Savunma Bakanlığının 1975 Malî Yılı Büt
çesi ile ilgili bilgileri sunmadan önce, Yüce Senato
nun üyelerini saygı ile selâmlarım. 

20 Ocak Pazartesi günü Bütçe Karma Komisyo
nunda görüşülen Bütçe Teklifimizi inceleyerek, üze
rinde dikkat ve titizlikle duran, savunma politikamı
zın yürütülmesi yolunda olumlu görüşler belirterek 
savunma hizmetlerini takdir ve teşvik eden sayın par
lamenter arkadaşlarıma huzurunuzda şükranlarımı 
arz etmeyi vazife bilirim. 

Değerli Senatörler; 
1975 Malî Yılı Bütçe teklifimiz üzerinde yapı

lan konuşmalardaki yapıcı eleştirileri, titiz inceleme
leri ve ileri sürülen görüş ve yöneltici fikirleri dikkat
le izlemiş ve dinlemiş bulunuyoruz. 

Yapılan eleştirilere, genel anlamda mümkün oldu
ğunca cevap vermeğe çalışacağım. Konuşmalarım sı
rasında cevabı bulunmayanları da bilahare arz edece
ğim. Bu görüşler, bütçenin bu yıl içinde uygulanması 
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ile gelecek yıllardaki faaliyet ve bütçelerimizin hazır
lanmasına ışık tutacaktır. 

Sayın senatörler, 
İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda, dünyanın, 

Doğu ve Batı Blokları şeklinde kutuplaştığı görül
müştür. Daha sonraları Kıta Çin'i büyük bir siyasî 
güç olarak ortaya çıkmıştır. «Bloklar Dışı» veya «Ta
rafsız» denen ülkeler, birçok konularda güçlü, adeta 
bir siyasî blok şeklinde birlikte davranmaktadırlar. 

Son yıllarda, Batı Avrupa ülkelerinde, Batı Bloku 
içinde Amerika Birleşik Devletlerinden bağımsız ha
reket etme ve bir «Avrupa Devleti» halinde bir bir
leşme akımı göze çarpmaktadır. 

Bizim de üyesi bulunduğumuz NATO Paktı Dev
letleri ile Varşova Paktı Devletleri arasında 25 yılı 
aşkın bir zamandan beri süregelen ilişkiler birçok 
aşamalardan geçtikten sonra bir yumuşama; «Detan-
te» eğilimi göstermektedir. 

Avrupa'da gerginliğin azaltılarak, güvenlik garan-
tileriyle pekleştirilmiş âdil ve sürekli bir barış düzeni 
sağlamak için bloklar arasında yumuşama faaliyetleri 
gösterilmektedir. Bu faaliyetler: 

— Stratejik silâhların sınırlandırılması. 
— Karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimleri, 
— Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı gibi, 

bloklaşmayı sınırlayıcı görüşmelerle yürütülmeğe ça
lışılmaktadır. 

Detanten Avrupa'daki bu görünümüne rağmen, 
Orta - Doğudaki bunalım sürüp gitmekte ve Bloklar 
kendilerini bir sıcak harbe çok yakın bulmaktadırlar. 
Aslında detant politikası, istenilen genel silâhsızlan
mayı sağlamamakta, aksine, Varşova Paktı ülkeleri
nin güçlenmesine yol açmaktadır. 

Doğu - Batı Blokları arasında ortaya çıkan bu ye
ni gelişmelerin, NATO tesanüt ve ittifakının elinde 
bulundurduğu caydırıcı kuvvet ve silâhların varlığı 
ile meydana geldiği bir gerçektir. NATO üyesi Dev
letlerin, bu gelişmeleri büyük bir dikkat ve teyakkuz
la takip ederken kendi aralarında da daha sıkı daya
nışma ve birbirileriyle sürekli bir danışma halinde ol
manın gereği üzerinde durmaları zorunludur. 

Değerli senatörler; 
Büyük Atatürk'ün koymuş olduğu «Yurtta Sulh, 

Cihanda Sulh» ilkesi o tarihten beri ülkemizin savun
ma politikasına temel yapılmış ve bu politika milleti
mize mal olmuştur. 

Bugüne kadar bu ilkeyi millî bir politika olarak 
sürdüren ve izleyen Türkiye, üyesi olduğumuz NATO 
ittifakı Devletleri ile Varşova Paktı Devletleri arasın-
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daki ilişkilerin iyileştirilmesi, böylece bütün dünya
da âdil ve sürekli bir barışın sağlanması için devam 
etmekte olan çalışmaların memnunluk verici bir so
nuca ulaşmasını içtenlikle istemektedir. 

Bununla beraber, Avrupa'da böyle bir barışın ku
rulması için beslenmekte olan ünitelere rağmen, ken
dimizi zamansız bir rahatlık havasına kaptırmamamız 
gerektiğini de belirtmek isterim. Çünkü bu görüşme
lere katılırken Sovyet Rusya'nın liderliğini yaptığı 
Doğu Bloku konvansiyonel ve nükleer silâh sistem
lerini büyük ölçüde ve artan bir hızla geliştirmekte 
ve çoğaltmaktadırlar. Bu pakt devletlerinin sahip ol
dukları silâhların-miktarı ve bu silâhların haiz oldu
ğu yüksek nitelikler ile Türkiye'nin içinde bulundu
ğu jeopolitik durumun önemi bizi daima uyanık bu
lunmaya zorlamaktadır. 

Bütün bu durumlar ve koşullar, NATO ve Var
şova Paktı devletleri arasında başlatılan yumuşama ve 
görüşme havasının olaylarla çelişki halinde olduğu-
da izlemini vermektedir. 

Diğer yandan, yapılan önerilere göre, karşılıklı ve 
dengeli kuvvet indirimi Avrupa'da NATO'nun mer
kez kesiminde ele alınmıştır. Çalışmalarına Viyana'da 
devam etmekte olan karşılıklı kuvvet indirimi mese
lesinde her iki tarafın konuya yaklaşmaları arasında 
büyük farklar olduğu görülmüştür. 

Geçen Temmuz ayma kadar süren Viyana görüş
melerinde iki tarafın tekîiflreinde İsrar etmeleri ne
deniyle kayda değer bir ilerleme görülmemiştir. 
Viyana görüşmeleri 19 Eylül 1974 tarihinde yeni
den başlamış bulunmaktadır. 

Konunun, Türkiye açısından önemi, Orta Avru
pa'dan çekilecek kuvvetlerin Türkiye'ye yakın böl
gelere yerleştirilmek suretiyle yurdumuza yönelik, 
bugünkü tehdidi artırması ihtimalidir. Türkiye, gö
rüşmeleri, millî yetkili makamlarca kovuşturmakta, 
ilke ve sınırlarıyle bunu düzenlemektedir 

Sayın senatörler; 
Kısaca arz etmek isterim ki, NATO devletleriyle 

Varşova Paktı devletleri arasında, birkaç yıldan be
ri başlayan ve bir ölçüde gelişen yumuşama hava
sı sonucu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferan
sı başlamıştır. Yurdumuzun her çeşit tehdit ve teh
likeye karşı daima uyanık bulunma zorunluğu, 
Detant politikası ile savunma gayeleri arasındaki 
dengenin millî güvenliğimiz aleyhine bozulmasını zo
runlu kılmaktadır. 

Değerli senatörler; 
Detant politikası ile savunma ihtiyaçları arasın

daki dengenin, millî güvenliğimiz aleyhine bozul

masını önlemek ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeni
den teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin ye
nileştirilmesi anı acı yi e 1601 sayılı Kanunla 1973 yı
lından itibaren uygulanmaya konan RE-MO Prog
ramını, değişen ekonomik ve siyasî koşullara göre 
yeniden düzenlemek gerekmiştir. Daha önce de be
lirttiğim gibi bugün, konvansiyonel silâhların bü
yük ağırlık kazanması eğilimi karşısında, Yüce Mec
lisler, Hükümet ve Silâhlı Kuvvetler olarak RE-MO 
Programı üzerine daha büyük ölçüde eğilmemiz zo-
zunlu görülmektedir. Bu nedenle RE-MO Programı 
üzerinde ayrıntılı durmak istiyorum. 

1975 yılı RE-MO Program ödeneği olarak büt
çe tasarımıza 1 milyar 600 milyon lira konmuştur. 

Bu yılki başlıca RE-MO Projelerimiz; 
Tank modernizasyonu ve mühimmatı, 
120 mm.'lik Havan ve mühimmatı, 
Almanya'da ve yurdumuzda inşa edilmekte olan 

1000'er tonluk denizaltılar, 
Hücumbotların Penguen güdümlü mermileri ile 

teçhizi, 
F-4 E Uçak filoları, teçhizat ve yedekleri olarak 

planlanmış bulunmaktadır. 
Dünya ve yurt içi konjonktürünün umulmadık bir 

yönde gelişmesi, özellikle 20 Temmuz 1974 tarihin
de başlayan Kıbrıs Barış Harekâtının ortaya çıkar
dığı ihtiyaçlar, RE-MO Programı için finansman pla
nında öngörülen on yıllık süre içerisindeki 1 milyar 
600 milyon liralık ödenek dilimlerini, zaman ve sa
tmalına gücü açısından yetersiz hale getirmiştir. 

Programın amacı olan modern silâh ve teçhi
zatın büyük bir çoğunluğunun dış kaynaklı olması 
ve bunların c/c 50 - 80 oranında fiyat artışlarına mâ
ruz kalması nedeniyle, ayrılan fonlar yeterli ola
mamaktadır. 

Malî portesi çok yüksek olan bu projelerin eli
mizdeki kaynaklarla, peşin olarak gerçekleştirilme
si mümkün değildir. Kredi usulüne başvurulduğu 
takdirde de faiz uygulamalarından doğan yüksek 
proje maliyetleri, amaca yönelik faaliyetlerimizin 
rantabilitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu nedenlerle, bugünkü ödenekler yeterli olsa da 
bu süre içinde tedarik edilen silâh, araç ve malze
meler kısa sürede yıpranacak ve demode olacak, ya
pılan giderlerin yerine, bir başka masraf ile yenisi
nin konulması zorunluğu doğacaktır. Onun için, 
RE-MO Programının tavanının yükseltilmesi, süre
sinin kısaltılması ve uygulamaya esneklik verilmesi 
zorunludur. 

432 — 



C. Senatosu B : 29 8 . 2 . 1975 O : 4 

RE-MO Kanununa ilişkin değişiklik tasarısı ha
zırlanmış ve halen Millet Meclisi Millî Savunma Ko
misyonunda bulunmaktadır. 

Değişikliği öngören tasarı Millî Savunma Bakan
lığına, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin modern teknik 
gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için 1974 
malî yılından başlamak ve 1978 malî yılına kadar 
devam etmek üzere 20 rnilyor 500 milyon lirahk, ge
lecek yıllara sarî yüklemlere girişme yetkisi vermek
tedir. Ayrıca, ortaya çıkacak fiyat artışları ve yeni 
koşullara göre Bakanlar Kurulunca bu mkitann 
r/c 25 oranında artırılması da öngörülmüştür. 

1974 yılında sözleşmeye bağlanan uçak alımı 
için RE-MO Programına tahsisi istenen .1 milyar 
300 milyon liralık ödenek, bu kanun değişikliği ile 
sağlanacaktır. 

RE-MO Program; dolayısıyle, 1601 sayılı Kanun
da yapılması öngörülen değişikliklerden ayrıntılı ola
rak söz etme gücünü, Bütçe Plan Karma Komisyo
nundaki parti grupları ve kendi adlarına söz alan sa
yın üyelerin RE-MO Programı üzerinde gerçekten 
duyarlılık ve içtenlikle yaptıkları yapıcı konuşma
lardan almış bulunuyorum. 

Kıbrıs'ta meydana gelen Anayasa dışı davranışa 
karşılık, Türkiye Garantör Devlet olarak soydaşla
rınızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyle 
yaptığı barış harekâtını başarıyle sonuçlandırmış
tır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri kendilerine verilen bu 
asil görevi, planlanan zaman içerisinde başarıyle sür
dürmüş ve sonuçlandırmıştır. 

Barış harekâtının sonucu, Türk Silâhlı Kuvvet
leri halen adada bazı görevleri üstlenmiş durum
dadır. Kıbrıs'ta bulunan birliklerimizin Türkiye'deki 
görevleri ise alman özel tedbirlerle diğer birliklere 
devredilmiş ve savunma sistemindeki boşluklar şim
dilik doldurulmuştur. 

Askerî harekâtın gereği olarak alınan tedbirler 
meyanında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinden bir kıs
mı geri çekilmiştir. 

Bu arada dünyadaki petrol ve enerji krizi nede
niyle Orta - Doğu bu bölgeye yönelik bir politika 
izleyen gelişmiş ve bazı süper devletler yönünden ay
rıca önemli kritik bir bölge niteliğini kazandırmıştır. 
Dış politikaları ve uluslararası ilişkilerini uzun süre
li perspektivîere göre planlayan süper devletlerin, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu yer ve Kıbrıs'ta coğ
rafî konumu itibariyle Türklerin, yani Türkiye'nin 

Kıbrıs'ta kuvvetlenmelerini arzu etmedikleri intibaı
nı almaktayız. 

Süper devletlerin ekonomik çıkarlarını kuvvet
lendirmek amacıyle çok yerde ekonomik mücade
lelerini savaş haline dönüştürdükleri ve hatta Orta 
Doğu'daki petrol ihraç eden ülkelerin tutumlarını 
değiştirmedikleri takdirde silâhlı bir müdahalenin 
meydana gelebileceğinden kaçınmadıkları yetkili ki
şilerin ifadesinden anlaşılmaktadır. 

Bu fikirlerden hareketle, süper devletlerin yap
tıkları müdahaleler normal karşılanırken, küçük dev
letlerin ekonomik çıkarları veya Türkiye'nin Kıbrıs 
uygulamasında soydaşlarımızın haklarını korumak 
için yaptığı girişimler kuşku ile ve insan haklarını ih
lâl edici olarak değerlendirilmektedir. 

Uluslararası politikada etkin devlet niteliğindeki 
süper ve büyük devletlerin dış politika yöntemleri, gü
nümüzde bu şekilde oluşmaktadır. NATO ve CENTO 
nun ayrı ayrı üyesi oluşumuz, Kıbrıs dolayısıyle ortaya 
çıkan Yunanistan sorunu, Orta - Doğu'da gerginle
şen hava ve geçen dönemlerdeki olaylar, Uzak - Do
ğu Devletleri arasındaki ikili çatışmalar, milletçe her 
an uyanık ve hazır bulunmamızı zorunlu kılmakta
dır. 

Değerli senatörler; 
Amerikan askerî yardımları 10 Aralık 1974'te dur

durulmuş, 31 Aralık 1974'te yeniden başlamış ve 
5 Şubat 1975 tarihinden itibaren de tamamen durdu
rulmuştur. Bu konu peşin ve kredili satınalmaları, 
hibe yolu ile malzeme temini vesaire gibi kolaylık
ları kapsamaktadır. Buraya kadar konuyu anahat-
lariyle arz etmiş bulunuyorum. Bu konu ile ilgili 
olarak detaylı bilgiler Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 
görüşülmesi sırasında Dışişleri Bakanı tarafından 
verilmiştir. 

Askerî yardımlar konusundaki son gelişmeler, 
tarihimiz boyunca sürüp gelen jeopolitik koşullar, 
Kıbrıs sorunu, Ege Denizindeki Kıta sahanlığı soru
nu, Orta - Doğu olayları, Sovyetlerin Akdenizde Mı
sır, Suriye ve Irak'ta gittikçe ağırlaşan varlığı ile Yu
nanistan ve Fransa'nın NATO'nun askerî kanadın
dan çekilmesinden sonra, bu etkenlerin tümü, Tür
kiye'nin NATO'nun Güney kanadındaki yerini ve 
önemini daha belirgin olarak ortaya çıkarmıştır. 

Türkiye bugüne dek, bu kanaatte kendini korur
ken, NATO güvenliğine de büyük yararlar sağlayan 
önplanda bir ülke olarak yer almaktadır. Bu nedenle
dir ki, NATO kuvvet hedefleri, Türkiye'nin millî kuv
vet hedefleri dikkate alınmak suretiyle tespit ve ta
yin edilmektedir. 
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Değerli senatörler; 
1975 malî yılı millî olanaklar dışındaki Ameri

kan Askerî Yardım Programından sağlanacak silâh, 
araç ve gereçlerin parasal toplamı yaklaşık İİO mil
yon doladır. 

Silâhlı Kuvvetlerin Anayasal görevlerini gerek
tiği biçimde ve düzeyde uygulayabilmesi için zorun
lu olan bu silâh, araç ve gereçlerin millî bütçe ola
naklarımız ile sağlanmasına ayrılacak ödenekler. Dış 
Askerî yardımlarla temin edilen nominal miktarla
rın çok üzerinde gerçekleşecektir. 

Bu nedenle doğabilecek anî bir ihtiyacı karşıla
mak üzere Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler 
sonucunda gerektiği anda, bu araç ve gereçlerin ulu
sal finansman kaynakları ile karşılanmasının haklı 
ve zorunlu bir ihtiyaç olduğu saptanmıştır. 

Dışa bağlı silâh, araç ve gereçlerin hem kullan
ma hem de elde edilmesinde kuşku yaratacak davra
nışların belirgin olarak görülmeye başladığı bu dö
nemlerde, Millî Harp Sanayiinin kurulması zorun-
luğu da bir başka gerçeği ortaya çıkarmıştır. 

Harp Sanayiinin kurulması veya mevcut sanayi 
ünitelerinin harp sanayiine kanalize edilmesi, ağır sa
nayinin varlığının ve yüksek teknolojinin kullanılma
sının ülkemize getireceği ekonomik katkıları da bü
yük ölçüde söz konusudur. 

Bir başka deyimle Millî Harp Sanayiinin hızla 
geliştirilmesi, ulusal malî kaynakların yurt içinde kul-
lanılmasıyle, nitelikli veya yan nitelikli insangücü is
tihdam açısından ve dış ödemeler dengesi yönünden 
ülkemize olumlu ekonomik katkılarda bulunması ve 
Millî Sanayimizi güçlendirmesi doğal bir gerçektir. 

Millî Harp Sanayiinin kurulması ve geliştirilmesi 
konusunun şu iki faktör çerçevesinde ele alınması ge
rekmektedir. 

Millî Harp Sanayii, topyekûn millî sanayi imkân 
ve kabiliyetlerinin Silâhlı Kuvvetler ihtiyaçlarım kar
şılayacak şekilde organize edilmesiyle en büyük da
yanağını bulacağı gibi, Millî Sanayi imkânlarının kar
şılayamadığı ihtiyaçlar içinde hammadde, yardım
cı madde ve malzemesi büyük ölçüde yurt içinden 
sağlanabildiği ve teknolojinin «Kalifiye personel» 
«Makine» ve «Malzeme» ihtiyaçlarının karşılanabil
diği durumlarda özel maksatlı harp sanayi tesisle
rinin kurulması faydalı, gerekli» ve bazı hallerde de 
zorunlu bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, artık harp sanayinin millî sanayi 
içinde ve onunla birlikte mütalâa edildiğinin gerçek 
olduğu çağımızda millî harp sanayii kurulması ko

nusunda imkânların elverdiği en üstün düzeyde-te
şebbüslerin yapılması gaye edinilmelidir. 

tik aşamada henüz başlangıcında bulunduğumuz 
klâsik silâhların yurt içinde geliştirilmesi ve yapılma
sı gereklidir. 

Millî Sanayi kuruluşlarımızın, potansiyel ve ka
pasitelerinin bir kısmını harp sanayiine yöneltme 
konusunda bilinçli olduklarına ve bu konuda daima 
katkıda bulunmaya istekli olduklarına inanıyoruz. 

Çünkü, yurt savunması ile sanayi tesislerinin sa
vunması da sağlanmış olmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Yurt savunması ile ilgili görevinin yanısıra Türk 

Silâhlı Kuvvetleri, savunma politikasına uygun ola
rak kalkınmayı etkileyen ve destekleyen çalışmalar
da da bulunmaktadır. Bunların tafsilâtına zaman dar
lığı dolayısıyle girmiyorum. 

Ayrıca, Kara Kuvvetleri bünyesindeki Ordudo-
natım, Anatamir ve Ağır Bakım ve Tamir fabrikala
rında, Tank, Tanksavar, Uçaksavar, Hafif Silâh, Mü
himmat, Pil İmalâtı, Askerî Tip Araç İmalâtı, Elektro
nik Sanayi projeleri gibi çeşitli projeler realize edil
miş ve geliştirilmesine çalışılmaktadır. 

Tank Sanayii sahasındaki gelişmeler tank imal 
edecek düzeye kadar yaklaşmıştır. 

Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Gölcük ve Taş-
kızak Tersanelerinde bugüne kadar 2 tanker, 1 kara
kol gemisi, 1 havuz pontonu, 44 çıkarma gemisi, 3 su 
tankeri, 12 avcı botu, 1 refakat muhribi, 12 jandarma 
botu, 32 çeşitli ufak vasıta yapılmıştır. Silâhlı Kuv
vetler için yapılan bu gemiler dışında, diğer sivil ka
mu ve Özel kuruluşlar için 20 bin tona kadar ticaret 
gemileri de siparişe bağlanmış ve gerçekleştirilmiş
tir. 

Hava Kuvvetlerimizin bünyesindeki İkmal mer
kezleri, bakım, onarım, imalât ve revizyon hizmetle
rini gerçekleştirmektedir. Bu merkezlerin dışında, 
hava sanayii projesi ve 2.75 İnçlik Roket projesi de 
Hava Kuvvetleri bünyesinde realize edilmek üzere
dir. 

Değerli senatörler; 
Program - Bütçe ilkelerine göre hazırlanan 1975 

malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi altı ana-
programdan oluşmuştur. 

Bu ilkelere göre hazırlanan Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesi REMO ödeneği de dahil olmak üzere 
20 milyar 835 milyon lira olarak teklif edilmiş ve 
Bütçe Karma Komisyonunca da aynen kabul edil
miştir. 
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Bu miktar 1974 malî yılı Millî Savunma Bütçe
mize nazaran REMO Programı ödeneği dahil % 55,2' 
lik, REMO hariç % 62,6'lık bir artış göstermekte
dir. İki yılın bütçeleri arasındaki 7 milyar 409 milyon 
liralık farkın; 

% 11'i kanunî artışlardan, 
% 44'ü fiyat artışlarından, 
°/c 45'i ise hizmet artışlarından meydana gelmiş

tir. 
Silâhlı Kuvvetlerimizin 3 milyar 356 milyon lira

lık % 45'ini oluşturan salt hizmet artışlarının REMO 
hariç % 62'si; yani 2 milyarı aşkın bir miktarı sade
ce yeniden sağlanacak savaş araç, gereç ve mühimmat 
tedarikine ayrılmıştır. 

Silâhlı Kuvvetlerin silâh, araç ve gereçleri ile ilgi
li alımları genellikle birkaç malî yılı kapsayan bir 
süre içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, silâh, araç 
ve gereç alımlarına ayrılan ödenekleri cari harcama
lar içinde değil, özel yatırım harcamaları oarak mü
talaa etmek gerekmektedir. Çünkü, bu harcamalar 
Devletin diğer cari harcamalar kalemlerinden ayrı 
bir karakter ve yapıdadır. Bu gereçlerin kullanım 
yerleri, sosyal faydaları, ekonomik ve teknolojik 
ömürleri değişik bir nitelik göstermektedir. 

Yabancı ülkelerin savunma bütçelerinde de bu 
hizmetlerin yatırım harcamaları içinde yer aldığı gö
rülmektedir. 

Özel savunma yatırımları adını verdiğimiz 8 mil
yar 362 milyon liralık bu harcamaları şöyle bir tah
lile tabi tutabiliriz; 

Savaş gereçleri ve savaş stokları 5 milyar 323 mil
yon, 

REMO Programı 1 milyar 600 milyon lira, 
Yapı tesis ve büyük onarımları 1 milyar 44 mil

yon lira, 
Makine teçhizat ve taşıt alımları 336 milyon lira, 
Savunma ile ilgili bina alımları ve kamulaştırma 

bedeli 59 milyon liradır. 
Bu miktar 1974 yılı bütçesinin yatırım harcama

larından % 92 oranında bir fazlalığı ifade etmekte
dir. Ayrıca savunmanın gerektirdiği silâh, araç ve 
gereçleri yatırım harcamaları içinde mütalaa edil
diğinde Özel yatırım harcamalarının bütçe içindeki 
oranının % 40.1 olduğunu görüyoruz. 

Sayın senatör arkadaşlarım; 
Bu açıklamalarımızın ışığı altında 1975 bütçesi

nin karakteristik özelliklerini sunacağım. 
Silâhlı Kuvvetlerin geleneksel tasarruf anlayışı

na gereken dikkatle uygulamasına rağmen; 

8 , 2 , 1975 O : 4 

ı Fiyatlarda meydana gelen artışlar, 
Temmuz 1974 ayında Kıbrıs Barış Harekâtının 

getirdiği yeni ve âcil hizmetler, savaş stoklarından 
I yapılan sarflar ve bunları tamamlama zorunluğu, 

Muhtemel gelişmelerin getirdiği hizmetler, 
Personel gio erlerinde artış getiren kanun ve ka

rarnamelerin gerektirdiği ödeneklerden ancak bir 
kısmının bütçeye ilâvesi mümkün olabilmiştir. 

Bütçe teklifinin cari giderlerindeki artışların bir 
bölümü bu hizmet artışlarından ileri gelirken, önem
li bir kısmı da fiyat artışlarından oluşmaktadır. 

Bir idame bütçesinden ziyade tasarruf fonksiyo-
[ nu çerçevesinde bir gelişme bütçesi niteliğini koru

masına azamî ölçüde dikkat edilerek ve yeni uluslar
arası ekonomik, siyasal ve askerî koşullar da göz-
önüne alınarak 1975 malî yılı Bütçe teklifinin; 

Normal savunma hizmetlerimizin karşılığı 19 mil
yar 235 milyon lira ve, 

j REMO Programının 1975 yılı dilimi olan 1 mil
yar 600 milyon lira ödenekle 20 milyar 835 milyon 
lira olarak hazırlandığını arz ederim. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, şan ve şerefle dolu tarihi-
I mizin akımı içinde oluşan millî ve ananevî kudreti

ne yeniden katılacak maddî ve manevî güçlerle, ne-
1 reden gelirse gelsin, hangi kisveye bürünürse bürün-
\ sün, bu çeşit tehdit ve tehlikeye karşı yurdumu

zun ve aziz milletimizin savunma ihtiyacını kema
liyle karşılamaya, iç ve dış güvenliğimizi, her türlü 
koşullarda sağlamaya devam edecektir. 

Sayın Başkan; 
1975 malî yılı savunma bütçemiz hakkındaki açık

lamalarımı burada bitiriyor ve umumî görüşlerin dı-
I şında kalan birkaç soruya da kısa ca değinmek is

tiyorum. 

Gülhane Askerî Hastanesinde sivil hastalar da te
davi edilmektedir. Kanun ve kanunun tatbikini gös
teren yönetmeliğe göre % 15 kontenjan dâhilinde 
almaktadır, ama o kadar büyük askerî ihtiyaç kar-
şısındadır ki, belki bu rakamı, bu nispeti her zaman 
tahakkuk ettirmesi mümkün değildir. Yalnız bir yıl
da yarım milyondan fazla poliklinik yapmaktadır. 
Günde polikliniğe gelen hasta sayısı doktor başına 
75 ilâ 100 kişi düşmektedir. 

Ekrem Bey arkadaşım, askerî eğitim yanında 
yarım gün de tarım eğitimi yapılmasına işaret etti, 
bir diğer arkadaşım da, kalkınma hizmetlerinde kul
lanılmasına temas buyurdular. 

Bildiğiniz gibi, fazla kaynakların kalkınmada kul-
! lanılmasına dair Askerlik kanunlarında değişiklik ya-
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pildi, Anayasada yapıldı, ama bunların bir tatbikat 
kanunu ile ortaya getirilmesi henüz tahakkuk et
medi. 

Tarımda çalıştırılması hikâyesi, ifrat ve tefritten 
kendimizi kurtaramadığımız içindir. Vaktiyle hepsi 
tarıma, ağaç dikmeye gitti, eğitim aksadı ve bütün 
komutanların şikayetiyle karşı karşıya kaldık. On
dan sonra iş durdu. Yalnız, garnizon çevresinin ağaç
landırılması gibi umumî menfaatlere tarım sahasın
da bir hizmet göze alınabildi. Daha fazla, eğitim
den fedâkârlığın mümkün olmadığı kanısındadır -
lar. 

Askerlik şubeleri vaktiyle bütün ilçelere şâmil ola
rak planlanmıştı. Binaları planlanmıştı, personeli plan
lanmıştı, hepsi planlanmıştı. Ben 1965'te ayrıldığım
da bu noktada bıraktım. Ondan sonra hangi tarihte 
hangi lüzum ve ihtiyaçla kaldırıldığını bilmiyorum, 
ama personel ve malî sıkıntılarla bunları muayyen 
bölgelere toplamak zaruretinden doğduğu kanısında
yım. Çünkü personel sıkıntısı bugün de mevcuttur. 
Binası hazır yere askerlik şubesi açamamak durumun
dayız. 

Diğer müşkülâta gelince: Bu hussuta bazı misaller 
verebilirim. 1975 yılında yapılacak askerlik şubeleri
nin öncelik sırası: a, b, c, d diye öncelik sırası böl
geleri ayrılmıştır. Burada dikkate alınan hususlar, 
bu bölgelerdeki esnan adedi; yani askerlik çağına 
gelenlerin miktarı, köylerin askerlik şubesine olan me
safeleri gibi hususlardır. Bazı yerde köylerle ilçe ara
sında ulaşım kolaylıkları vardır, bazı yerde imkân
sızlıklar vardır. Bütün bunlar nazarı itibare alınarak 
bir öncelik sırası içinde, meselâ Adana'yı misal vere
yim: Adana'da Kadirli, Göksün öncelikte (A) sıra
sını almaktadır. Ankara'da Kalecik, Keskin öncelik
te (A) sırasını almatkadir. Aydın'da Tavas, Çine önce
likte (A) sırasını almaktadır. Askerlik Dairesi itibariy
le bu il isimlerini zikrediyorum. Velhasıl böyle yer 
yer öncelik sıralarıyle esnan adedi, münakale ve il
çelerin birbirlerine uzaklıkları dikkat nazara alınarak 
planlanmış bulunmaktadır. 

Celp ve sevk işleri Bakanlık Asker Alma Daire
since basın, radyo yoluyle hiç şüphesiz, idarî kanal
larla bütün köylere kadar duyurulmaktadır. Celp ve 
sevk işi bir kereye mahsus bir zahmettir, elbet bunu 
lütfedip geleceklerdir. Çünkü bir mükellefiyettir ve 
ondan sonra da silâh altına gidip şerefli vazifelerini 
yapacaklardır. Terhis olduktan sonra artık külfet kal
mamaktadır. Çünkü yoklamaları mevcut şubelerde ya
pılması zarurîdir, ama bu şubelere mutlaka bizzat git

meleri değil, yazı ile müracaat etmeleri veya bir vasıta 
ile müracaat etmeleri mümkündür. Ayrıca, gezen ekip
lere yapacakları müracaatla da bu yoklamanın temi
ni imkân dahilindedir, ama ekip gelir geçer, o tar
lada kalırsa ekibi tekrar oraya çevirmekte mümkün 
olmaz. Çünkü ekibin geleceği muhtar tarafından za
manında müteaddit defa ilân edilmektedir. Kısacası, 
nüfus kâğıdının şubeye her ne suretle olursa olsun 
gönderilmesiyle askerlik yoklaması yapılmaktadır. Bu
nun dışında da hiç bir külfet kalmamaktadır. 

Son Kıbrıs Harekâtında kuvvetlerin güvenliği sağ
lanmadan ateşkes kararı alınıp alınmadığı ve kimin 
aldığı gibi bir sualle karşılaşmış bulunuyorum. Ateş
kes kararı harekât hedefleri kuvvetlerimizce ele geçi
rildikten sonra verilmiştir. Bunun Hükümet kararıyle 
olduğu hepinizin malumudur. Onun malumatı ve mü
saadesi dışında bir hareket değildir. Hatırlanacağı 
üzere Birleşmiş Milletlerin kararından 48 saat sonra 
ateş kesme temin edilmiştir. Dağınık nizamda bir 
arazideki bütün birliklere ateş kestirmek bir odada 
ateş talimi yapanlara ateş kestirmeye benzemeyeceğini 
takdir edersiniz. 

«Kıbrıs'ta şehit olan personelin yakınlarının Kıb
rıs'a gitmelerinde ve şehitlerini ziyaret etmelerinde ne 
gibi kolaylıklar sağlanmıştır.» denildi. Ulaştırma Ba
kanlığı ile temasa geçtik; bunlar için özel tarife tat
bik edilmektedir. Yalnız, şehit ailelelerinin bir kere 
şehitlerini ziyaret için ücretsiz olarak temini yolun
daki teşebbüsümüz henüz cevaplanmış değildir. 

Şehit maaşları da, tahsisi, muamelesi tekemmül 
etmiş olanların hemen hepsi bitmiştir, ama veraset 
ilâmını, nikâh cüzdanını bulamayan kimselerin maaş 
tahsisi işlerinin aksayacağı da tabiîdir. Bunları ferden 
ferda takip etmekteyiz. 

REMO planı icra programı kuvvetler alt programı 
olarak gösterilmekte, ama Genelkurmay Başkanlığı 
bir icra makamı olmadığı için, onlara böyle bir icra 
programı ayrılmamış bulunmaktadır. 

Gizlilik meselesinden şikâyet etti Sayın Orgene
ralim. Gizlilik meselesi aşağı - yukarı on, onbeş se
neden beri zannederim ki, bütçe müazekereîeri vesi
lesiyle kalmış değildir. En gizli meseleleri gizli top
lantı yapmak suretiyle cevaplandırmaktan sakınma
dık. Bunun dışında Genelkurmayda yaptığımız bri
finglerle en gizli noktalara kadar her şey anlatılmak
ta; Millî Savunma Komisyonuna, Bütçe Plan Komis
yonuna ve Hariciye Komisyonuna. Böyle olduğuna 
göre hem kendimizi alıştırmaktayız sır tutmakta hem 
de adım adım birbirimize bilgi vermekte. 
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Bu Türkiye'de kıyamet koparan Personel Kanunu, 
kararnameler, yan ödemeler en son kıyameti benim 
başımda kopardı. Bu, hiç kimsenin aklma gelip de, 
«yahu bu beş yüz bin ailenin beş yüz bin evlâdına 
beş kuruş verdiniz mi?» demek; yani kararnamelerde 
kıyamet koparanlardan birisinin içi sizlamıyor mu? 
Bilhassa onun hizmetiyle rütbe takan ve şimdi de 
asgari beş yüz liranın üstünde para alan assubay arka
daşlarımız? Bizim hemşirelerimizi, akrabalarımızı, 
Türk ananesine uymayacak şekilde eşlerini sokaklara 
dökmek onlara yakışır mı? Bahusus her an bir harp 
patlaması ihtimali olan zamanda onların askerî terbi-
yeleriyle kabili telif mi? Ben şahsen kendi haysiyeti
me tecavüz edilmiş kadar bundan büyük eza duymak
tayım. 

Erbaş maaşları pulun 25 kuruş olduğu devirde tes
pit edildi. Pul kaça çıktı, ekmek kaça, sigara kaça çık
tı, bu nerede? Bu mülâhaza ile geçen sene bu erbaş 
maaşlarını üç kata çıkarma teklifinde bulunduk, büt
çede büyük malî inikasları olur mülâhazasıyle erte
lendi. Bu sene kendilerine minnettar ve müteşekkirim, 
Komisyon, re'sen, ben bulunmadığım bir zaman, hiç 
bir teşebbüs olmadan ele aldı, yüzde yüz zamla er ve 
erbaş maaşlarının artırılmasına karar veren kanunu 
geçirmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Geçen gün bir vesile ile Millet Meclisinde bu assu-

bayların hadisesiyle ilgili bir soruya cevap verdim. 
Çok üzgünüm ki, bu ne bir piyasa hadisesi, ne san
sasyonel bir cinayet veya kız kaçırma hadisesi ki, 
istediğin gibi yaz, düşünmeden.. Maalesef çoğu ya bi
lerek, ya da bilmeyerek âdeta tahrik eder gibi bir baş
lık veya muhteva ile bu haberi verdi. Üzüleyim ki, rad
yoda dahi bizzat kendim okuduğum zaman bunu ben 
mi söyledim diye tüylerim ürperdi. 

Kısaca arz edeyim muhterem arkadaşlarım; 
Bu hadiselere katılanların adedi % 5 küsurdur; 

•°/c 5 küsur. Yuvarlak hesap 45 - 50 bin insanm içinde 
bu kadardır. Bu, Ordudaki disiplini denemeyi de bir 
vesile olmuştur. Bununla kumanda kademesinde vazi
fe gören arkadaşlarımı tebrik ederim. Tebriki huzu
runuzda vazife bilirim. 

Kara Kuvvetlerinden 42 kişi emekliye sevkedildi. 
Bu, sicille, disiplin yoluyle oldu. Bunlardan beşinin 
muamelesi derdest; eğer tekemmül ederse 47 olacak. 
Kockoca Kara Kuvvetlerinden birliği değiştirilen 61 
kişi. Kıyamet koparılan iş. Disiplin yolunda cezalan
dırılan 40 kişi; aynı zamanda söylediğim miktarda 
emekli edilmiş bulunuyorlar. Deniz Kuvvetlerinde dört 

I kişi, beş de emeklilik muamelesine tabi olan var; do
kuz. Hava Kuvvetlerinde 41, 22 daha; 63 kişi; emek
liye sevkedilenlerle beraber bu kadar. Emekli olan
ların topu; 76, 32 de derdest olanlar; tamamı 108 kişi
den ibarettir, Birliği değiştirilenlerin yekûnu da 74 ki
şidir. Tutuklu olanlar: Kara Kuvvetlerinden 40, De
niz Kuvvetlerinden 26, Hava Kuvvetlerinden 769; ta
mamı 795 assubaydan ibarettir. 

Binlerce rakamı ile ifade edilen hadisenin adlî ve 
idarî kanun tatbikatına hedef olanların adedi bundan 
ibarettir. 

Temenni ederiz ki; masumdurlar ve alınları açık 
olarak tekrar silâh arkadaşlarına katılırlar ve bundan 
sonra da müracaat yollarını öğrenirler. 

Hiç bir devlet teşkilâtında, müracaat usul ve yol
ları hakkında İç Hizmetleri Kanunu ve onun tatbi
katını gösteren yönetmeliklerde olduğu kadar hüküm 
bolluğu yoktur. Bunun için de kimsenin şaşırdım de
mesine, farkında değilim demesine imkân olamaz. Esa
sen kendilerine bunlar özel eğitim olarak öğretilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben sözlerimi burada sona erdiriyorum ve Yüksek 

Heyetinizden REMO Planı tadil tasarısını ve Er ve 
Erbaşlar Maaş Kanunu tasarısını aynı hassasiyet ve 
süratle ele almanızı rica ediyorum. Hepinize saygı
larımı sunarım. 

Sağ olun efendim. (Alkışlar). 
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın Baş

kanım, sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Hayhay. 
Sayın Bakan, lütfeder misiniz? Sual teveccüh ede

cekler. 
Sayın İmadettin Elmas, buyurunuz. Suali lütfen 

bana tevcih buyurunuz efendim. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Bir ricam 
olacak Sayın Bakandan. Bazı askerlik şubelerinde, 
muhtarların yoklama için başkalarının nüfus kâğıtları
nı götürmeleri halinde, «mutlaka kendilerinin gel
mesi lâzımdır» diye yoklamayı yapmadıklarını gör
dük. Sayın Bakanım ise, nüfus kâğıdını göndermenin 
kâfi olduğunu söyledi. Bu hususun acaba askerlik şu
belerine bir tamimle iletilmesine imkân var mı? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SANCAR 

(Devamla) — Hiç şüphesiz, derhal tamim ederiz; en 
ücra askerlik şubelerine değil, idare amirliklerine ka
dar. Kaymakamlar da bunu takip ederse; hatta biz
zat muhtarın toplayıp götürmesine de lüzum yok, köy-
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den kasabaya giden komşusuna da verebilir. Onunla 
da gönderebilir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan, buyurunuz. 
Son sözü söylemek üzere Sayın Salim Hazerdağlı, 

buyurunuz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesini bu yıl başka 

bir anlam, başka bir duygu ve başka bir heyecan 
içinde görüşüyoruz. Bu heyecanımı yenemediğim için 
gecenin bu saatinde birkaç dakika olsun görüşmek 
istedimse, beni bağışlamanızı rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk ulusu var olduğu günden bu yana daima 

ordu - millet olarak devam edegelmiştir. «ordu - mil
let» sözü derin anlam taşıyan, Türk millî hayatının 
bir simgesi, bir sembolüdür. Böyle kurulmuşuz, böy
le gelmişiz, böyle devam edeceğiz, bekamızı burada 
bulacağız. 

Geçen 1974 Temmuz ayında kazandığımız Kıbrıs 
Zaferinde ordu - millet olduğumuzu ve bunun seme
relerini bir daha gördüğümüz, bir daha yaşadağımız, 
bir daha tattığımız zaman bu şan ve şerefin heyeca
nını hep birlikte duyduk ve yaşadık. 

Dedim ki; «Var olduğumuzdan beri ordu - mil
let olarak devam edegelmişiz.» Biz Atatürkçü, Ata
türk milliyetçisi ve İnönü ekolünün mensupları ola
rak bir gerçeği de bu arada ortaya koymak istiyo
ruz: 

Ordu - millet olmamız birçok safhalardan geçmiş. 
Ancak Atatürk'le bu ordu - millet oluşumuz bir mih
raka oturmuştur. Kim ne derse desin, artık bu mih
raktan Türk Ulusunun koparılmasına kimsenin gücü 
yetmeyecektir; tıpkı bir mihrakın güneşten aldığı ışı
ğı bîr noktada topladıktan sonra yansıyan bu ışıktan 
ve bu ışığın ısısından kendisini kurtaramayacağı gibi. 

Ben ordu - millet olmanın bilincini bir de şu Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin Cumhuriyetin 50 nci Yılı Yıl
dönümü münasebetiyle çıkardığı bu kitabı okuduğum 
zaman duydum. 

Bu kitap, bu baskı, bizim ordu - millet olduğu
nuzun bir sembolüdür. Bu kitapta yazılı olanlar tam 
Atatürkçülüğün, Atatürk milliyetçiliği ile beraber 
olanların düşüncelerini yansıtmakta ve birtakım ide
olojik, sapık düşüncelerden arınmamızı göstermekte 
olan bir belgedir. 

Şu kitapta yazılı olanlarda bütün Türk Milletinin 
birlikte olması halinde ulaşamayacağımız bir nokta 
kalmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Kıbrıs Barış Harekâtı, diyoruz. Kıbrıs Zaferi, 
Kıbrıs çıkarması günü bütün Türk Ulusunun yedisin
den 70'ine kadar hepsi birlikte; sanki hepimiz birlikte 
te Kıbrıs'a çıkıyormuşuz gibi bu heyecanı bütün mil
letçe beraber yaşadığımız zaman, büyük Atatürk'ün; 
«Ne mutlu Türküm diyene» sesi kulağımda çınladı. 
Millet olmak ne büyük şeymiş diye düşündüm; Ata
türk milliyetçiliğinin ne zafer semereleri doğurduğu
nu, neleri getirdiğini duydum ve yaşadım. Atatürk'ün 
kurduğu milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği büyük 
şeymiş. 

Muhterem arkadaşlar; 
Evet; millet olmak kolay bir iş değil. 50 yılda bü

yük bir millet olduk, daha da büyük olacağız, daha 
da güçleneceğiz ve bu güçlülüğümüzü bütün dünya
ya göstereceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, bir noktaya değineceğim mü
saade buyurursanız. 

Şanlı ordumuz başardığı Kıbrıs Zaferini büyük 
bir tevazu içinde kendine değil, Türk Milletine malet-
miştir. Bu tevazu karşısında, bu zafere sahip çıkmak 
isteyenler oldu, Yeni Fatihler ortaya çıkarılmak is
tendi. Kıbrıs Zaferine. kimsenin sahip çıkmaya hakkı 
yoktur, Kıbrıs Zaferi tarihten gelen, Atatürk'le per-
çinleşen Ordu - Millet bütünlüğünün malıdır. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. ve C. G. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde görüşmeler bitmiştir. Şimdi, 
bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunaca
ğım. Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genelkurmay hizmetleri 433 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Millî Savunma Bakanlığı hiz
metleri 1 289 935 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Lira 

103 Kara savaş gücü 10183 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Deniz savaş gücü 2 546 100 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
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Hava savaş gücü 4 786 092 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teş
kilâtlanması, silâh, araç ve ge
reçlerin yenileştirilmesi. 1 600 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — A. P., C. H. P., M. B. G. ve Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler Gruplarının, Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinin kabulü münasebetiyle Türk Silâhlı Kuvvet
lerine Cumhuriyet Senatosunun saygı ve takdirlerinin 
iletilmesine dair önergeleri. (4/231, 4/227) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millî Savunma Bakan
lığı bütçesi üzerinde veriliş sırasına göre iki önerge 
gelmiştir, önergeleri okutup bilgilerinize sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şanlı tarihimize ve millî mefahirimize son Kıbrıs 

Barış Harekâtıyle yeni ve mümtaz bir sayfa ekleyen, 
millî gururumuz Kahraman Silâhlı Kuvvetlerine Yüce 
Senatonun tebrik, teşekkür ve başarı dileklerinin iblâğı 
hususunu arz ve teklif ederiz. 

Adalet Partisi Grup Adalet Partisi Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Manisa Eskişehir 
Oral Karaosmanoğlu Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1975 malî yılı Millî Savunma Bakanlığının bütçesi

nin kabulü münasebetiyle aldığı bütün görevleri bü

yük bir cesaret, feragat ve fedakârlık içinde yerine ge
tiren ve getirecek olan Silâhlı Kuvvetlerimize sonsuz 
güvenimizin yürekten sevgi ve saygılarımızla, başarı 
dileklerimizin iletilmesini rica ederiz. 

C .H.P . Grupu 
Başkanvekili 

İmadettin Elmas 

Kontenjan Grupu 
Başkanvekili 
Cihat Alpan 

Miilî Birlik Grupu adına 
Muzaffer Yurdakuler 

C. G. P. Senatörleri adına 
Hilmi Soydan 

A. P. Grup Başkanvekili 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Birbirinin aynı mahiyette olan iki 
öneriyi de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... İttifakla kabul edilmiştir, gereği yapılacak
tır. 

Sayın üyeler, bize Türk olmanın fahrini, gururunu 
ve şerefini yaşatan Türk Ordusuna ve Millî Savunma 
Bakanlığı camiasının bütün efradına bütçenin hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi bitmiştir efendim. 

/. — 1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı: 406) (1) 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

C) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

(1) 406 S. Sayılı basmayan 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı bütçesine başlıyoruz 
efendim. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz bir teklifim var. 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege, buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkanım, bugünkü programın bitebilmesi için daha 
Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık Ba
kanlığı bütçeleri var. Saat 11'i geçmiş durumda. Şimdi, 
bu vaziyet karşısında mevcut programı süreler olarak 
takibettiğimiz takdirde, bu bütçeleri bitirmemize imkân 
ve ihtimal yok, gelecek güne intikal edecek, bu sefer 
o günün programıyle yine bitirmemize imkân olma
yacak, sonunda çok müşkül bir durumla karşı karşıya 
kalacağız. 

Onun için benim teklifim şu olacak: Normal pro
gram gününe gelebilmek için şu üç bakanlığın bütçele
rinin müzakerelerinde grup sözcülerinin yarım saat 
içerisinde konuşmalarını toparlayabilmeleri ve ikinci 
defa grup adına s!3z alınmaması ve onar dakika içeri
sinde 6 kişiden gayri de konuşmaya imkân vermemek 
suretiyle bunu biz önleyebiliriz. Bir de, bakanların 
cevaplarını yarım saate indirebilmelerini kendilerinden 
temin edebilirsek, üç bütçeyi belki bitirmek suretiyle 
normal programa girebiliriz. 

Aksi takdirde normal programa girmeye imkân 
olmuyor, konuşma yapan arkadaşlar da salonu terk 
edip gitmekte, muayyen arkadaşlar sıkıntı çekmekte
dir. Takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, temennilerinizi Yüce Se
nato duymuş oldu. Ancak, zannediyorum sizin bu
lunmadığınız bir zamanda sıralamada Yüce Senato 
bir değişiklik yapmış bulundu. Şimdi, İçişleri Bakanlı
ğı bütçesini konuşacağız. İçişleri Bakanlığı bütçesini 
bitirebilirsek, bütçedeki gecikmemizi bir hayli kapat
mış bulunacağız. 

Arz ederim. 

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar adına 
söz almış sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum. 
C. H. P. Grupu adına sayın Süreyya Öner, A, P. Gru-
pu adına sayın Cahit Ortaç ve Kikmet Asianoğîu, 
Millî Birlik Grupu adına sayın Mucip Ataklı. 

Sayın Süreyya Öner, C. H. P. Grupu adına, buyu
runuz efendim. 

MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, sayın Ataklı hasta oldukları için gele
meyecekler, bunun için konuşma yapılmayacak, bunu 
arz etmek isterim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun sayın Öner. 
C. H. *P. GRUPU ADINA SÜREYYA ÖNER 

(Siirt) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

İçişleri Bakaniığıyle, bu Bakanlığa bağlı Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
1975 malî yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde Cumhu
riyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun 
görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Irmak Hükümetinin programında aynen şöy
le bir paragraf yer almaktadır; «Sayın Ecevit Hükü
metinin istifasından sonra yeni bir hükümetin kurul
ması amacıyle siyasî partilerimiz yetkilileri arasında 
cereyan eden uzun görüşmeler, tartışmalar sonunda bir 
anlaşma noktasına varılmaması nedeniyle, çok zor ko
şullar içinde görev alan Hükümetimiz, kuruluşundaki 
bu özelliği dikkate alarak huzurlarınıza uzun süreli 
uygulamaları kapsayan bir programla çıkmamaya gay
ret sarf etmiştir!» denilmektedir. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşlerimizi Yüce Se
natoya sunarken, uzun süreli uygulamaları gerekti
ren konular hakkında da elbette ki bazı tenkit, dilek 
ve temennilerimiz olacaktır. Bunları, gerek şimdiki, 
gerekse bundan sonra gelecek Parlamentoya dayalı hü
kümetlerin dikkatlerine, Grupumuzun görüşleri olarak 
sunmayı, Devletin devamlılığı ve kendi görev anlayı
şımızın bir gereği saymaktayız. 

Sayın senatörler; 
İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar; yurdun genel 

güvenliğini, kamu düzenini sağlamak, kişinin hak ve 
hürriyetlerini korumak, sınır, kıyı ve karasularımızı 
güvence altında tutmak, gümrük bölgelerindeki kaçak
çılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak; illerin genel 
idaresini yürürlükte bulunan kanunlar uyarınca dü
zenli bir şekilde sağlamak, mahallî idarelerin kuruluş 
ve yöntemlerine ilişkin yasal çalışmalar yapmak, bu 
idareleri geliştirip güçlendirmek, idarî vesayet makamı 
olarak bunları denetlemek, ayrıca trafiği düzenlemek 
ve kontrol etmek, muhtemel savaş ve tabiî afetlere 
karsı önceden gerekli tedbirleri alarak, can ve mal 
kaybını asgari hadde indirmek, vatandaşın doğumdan 
ölümüne kadar şahsî ve medenî ahvalini nüfus sicil
leriyle sıhhatli bir şekilde tesis ve takibetmek gibi bel
li başlı; fakat çok önemli görevlerle yükümlü bulun
maktadırlar. 

Bu derece birbirinden önemli görevlerle yükümlü 
ı İçişleri Bakanlığı geniş bir hizmet bakanlığı niteliğinde 
I olmakla beraber, yatırımcı dairelerin programlarını 
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gerçekleştirme, bu daireler arasındaki koordinasyon ve 
planlamayı sağlama, idare amirlerinin denetim ve so
rumluluğu altında bulunduğu cihetle bir açıdan aynı 
zamanda yatırımcı bakanlık karakterinde bulun
maktadır. 

Sayın senatörler; 

Biri diğerinden önemii çeşitli hizmetler ifa eden 
Bakanlığın başarı şansı düşüncemize göre istihdam ede
ceği personelin, en küçük dereceliden en yüksek ma
kam sahibine kadar gelişen ve ilerleyen toplum haya
tının akışına uygun olarak kendisini yenilemesini bi
len, kültür seviyesi yüksek yetenekli kişiler olmasına 
bağlıdır. Onun içindir ki, yapılması gereken en önemli 
husus. Bakanlık bünyesinde bir idarî reforma hiç va
kit kaybedilmeden gidilmesidir. Yurt sathında çok 
önemli görevler yüklenen idare amirlerimize, hatta 
meslek öncesinden başlamak suretiyle gerekli formas
yon mutlaka verilmeli ve idarecilik mesleğine alınacak 
kişilerde aranacak özellikler önceden objektif bir şe
kilde tespit edilmelidir. 

Keza, terfilerde bilhassa vali atamalarında sakınca
ları görülen birtakım sübjektif değerlendirmelere ke
sin şekilde son verilmek gerekir. Devletin temsilcisi 
olan vali, kendisini o makama atayan siyasî iktidarın 
borçlusu olarak görmemelidir. Bilâkis, liyakat ve ehli
yetinin bir sonucu olarak ve hak ettiği cihetle oraya 
geldiğinin idraki içinde olduğu takdirde; bugün şikâ
yetçi olduğumuz birtakım gayretkeşliklere girişmeye 
kendisini mecbur hissetmeyecek ve özlemini duyduğu
muz idarenin tarafsızlığı ilkesi ancak bu şekilde sağ
lanmış olacaktır. Şerefli idarecilik mesleğini zedeleyen 
şikâyet, itham ve isnatlar ancak bu suretle ortadan 
kalkabilecektir. 

İdare amirlerinden söz açılmışken, 12 sayılı Karar
name ile, bir «Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı» 
nın ihdas edilmiş olmasını memnunlukla karşıladığımı
zı belirtmek isterim. Ancak, bu sınıfı ihdas edilirken, 
aynı menşeli olan ve aynı kariyere mensup bulunan 
kişiler arasında bir ayrıcalık yapılmasını grup olarak 
doğru bulmuyoruz. Vali ve kaymakamlara tanınan 
hukukî ve malî olanakların bu görev yerlerinin kayna
ğını teşkil eden İçişleri Bakanlığı merkez ve iller ku
ruluşlarında çalışanlarla, maiyet memurlarına da teş
mili için ,gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının 
hizmetin verimliliği, eşitlik, ve halen adliye mesleğinde 
mevcut emsal uygulamalar nedeniyle hakkaniyete uy
gun olacağını düşünüyoruz. 

Sayın senatörler, 
İçişleri Bakanlığının görevlerinden birinin mahallî 

idarelerin kuruluş ve yöntemlerine ilişkin yasal çalış
malar yapmak, bu idareleri geliştirip, güçlendirmek ve 
idarî vesayet makamı olarak bunları denetlemek oldu
ğunu konuşmamın başında arz etmiştim. Bugün il özel 
idareleri, belediyeler ve köylerden oluşan mahallî ida
relerimizin fonksiyonlarını icra etme, halka hizmet gö
türme-yönünden çalışmaları memnuniyet verici olmak
tan uzaktır. Anayasamızın 116 ncı maddesi; mahallî 
idareleri, il, belediye ve köy halkının müşterek mahallî 
ihtiyaçlarını karşılayan ve g^nel karar organları halk 
tarafından seçilen kamu tüzelkişileri olarak tanımla
maktadır. Karar organlarının seçimle işbaşına gelmele
ri halkın büyük ölçüde yönetime bilfiil katılması su
retiyle olacağı içindir ki, bu idarelerin güçlendirilmesi 
aynı zamanda demokratik sistemin güç kazanmasını 
sağlayacaktır. 

İl Özel İdareleri, kırsal alanlara hitap ettikleri 
için çok önemli hizmetlerin muhatabı durumundadır
lar. Teşkilât Kanunları ise, ta İmparatorluk devrin
den gelmektedir. Belediye ve köy kanunları aynı şe
kilde eskimiş, çağın gerisinde kalmış ve bugünkü ge
lişmelere cevap veremez hale gelmişlerdir. Bakanlık
ta bu konularda ciddî çalışmalar olduğunu biliyoruz. 
Siyası parti ve gruplarımızın üzerinde rahatlıkla an
laşabileceklerini sandığımız bu önemli tasarılar, Par
lamentoya dayalı olarak iş başına gelecek hükümet
ler tarafından Meclislere sevk edilmek üzere bekle
mektedir. Bu durum ise, güvenoyu almamış Hükü
metin uzun süre iş başında kalmasının meydana ge
tirdiği sakıncalar zincirinin sadece bir halkasını teş
kil etmektedir. 

Mahallî İdareler üzerinde merkezî idarenin başlı
ca vesayet makamı İçişleri Bakanlığıdır. Vesayet ma
kamı sıfatıyle İçişleri Bakanlığının dikkatlerini bir 
noktada çekmek istiyoruz. Seçimlerde el değiştiren be
lediyelerin birçoğu belediye başkanının siyasal düşün
cesi doğrultusunda derhal bir tasfiye hareketine gi
rişmekte ve memurlar hukukî dayanaktan yoksun, 
tamamiyle duygusal ve politik nedenlerle işlerinden 
uzaklaştırılmaktadırlar. Bu tasarruflara karşı ilgilinin 
itirazı, idarî yargı mercilerine götürülmekte ve mer
cilerce verilen, tasarrufu, hukuka ve kanuna aykırı 
bulan kararlar ilgili belediyelerce dinlenmemekte ya
ni kaale alınmamaktadır. Görev suiistimaline varan 
bu kanunsuz direnmelere karşı, idarenin vesayet ma
kamı olarak yetkilerini sonuna kadar kullanmasını 
ve küçük bir memurun politik maksatlarla perişan 
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edilmesinin önlenmesini önemle istiyoruz. Yine bir
çok belediyeler hakkında suiistimal ve kişisel yarar 
sağlama söylentileri yaygın haldedir. Halkın hizmeti
ne verilmesi gereken kaynakların birtakım kombine
zonlarla bazı aracı ve nüfuzlu kişilere aktarılmasının 
önlenmesi için belediyeler üzerindeki denetim ve kont
rol sisteminin ciddî bir şekilde yürütülmesini aynı 
önemle rica ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Eskimiş, fersudeîeşmiş ve sıhhatli olmak vasfını 

kaybetmiş olduğu için, birçok karışıklıklara ve hak 
ziyama sebep olan nüfus kütüklerinin bu yıl yeni
leneceği ifade edilmektedir. Daha fazla geciktirilme
ye tahammülü olmayan bu işlerin planlanmış olma
sını memnuniyetle karşılıyor ve bu yıl içinde gerçek
leştirilmesini temenni ediyoruz. 

Anayasamız, vatandaşa seyahat hürriyeti tanımış
tır; herkes seyahat hürriyetine sahiptir. «Türkler, yur
da girme ve yurt dışına çıkma hürriyetine sahiptir. 
Yurt dışına çıkma hürriyeti kanunla düzenlenir.» 
Anayasa madde 18. Anayasamızın emri böyle olma
sına rağmen, vatandaş pasaport almada büyük sıkın
tı ve güçlüklerle karşı karşıya bırakılmaktadır. Yurt 
dışına para ve döviz kaçıran kimseler bile, rahatlık
la pasaport alıp, kollarını sallıyarak dışarıya çıkabi
lirken, bir yazar veya sanatçının bazen uluslararası 
bir toplantıya katılabilmek için dahi, yurt dışına çı
kamaması, gerekli iznin kendisinden esirgenmesi, hi
cap vericidir, kişinin hak ve özgürlüğüne kanunsuz 
bir müdahaledir. Hele hele, «Dışarı çıkması sakınca
lıdır.» gibi, ne olduğu belirsiz mevhum gerekçelerle 
vatandaşın seyahat hürriyetini engelleyici bir uygu
lamayı savunmaya imkân yoktur. Mahkeme kararıy-
le yurt dışına çıkması yasaklanmış kişiler dışındaki 
herkes, zamanında çıkış iznini alabilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Bu konulardaki sözlerimizi bitirmeden, yurdumu

zun bir uç kasabasında yıllardan beri kanuna aykırı 
olarak devam ettirilen bir uygulamaya, önemine bi
naen, huzurunuzda değinmek istiyorum. Bugün Hak
kâri ilimizin Çukurca ilçesine girebilmek, önceden 
Hakkâri valiliğinden bir giriş belgesi alınmak sure
tiyle ancak mümkün olabilmektedir. Bir yurttaşımı
zın kendi ülkesinin bir ilçesine izin belgesi almak su
retiyle girebilmesi gibi garip uygulama: yaptığımız 
araştırmaya göre, Bakanlar Kurulunun bu konudaki 
kararının yanlış manalar verilerek ters yorumlara ta
bi tutulması sonucudur. 1110 sayılı Askeri Memnu 

•ı Mıntıka Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
yayınlanan 28 . 1 . 1966 günlü Kararnamede; ikinci 
askerî bölge olarak ilân edilen Çukurca ilçesine git-

I mek için, yetkili mercilerden giriş belgesi alınması 
şart koşulmuştur. Devletin güvenliğiyle ilgili olarak 

I çıkartılan bu Kararnameyi ve bundan güdülen gaye-
I yi anlamak mümkündür; ancak bu Kararnamenin tat-
I bikatıyle ilgili tebliğlerde, «5 kilometrelik hudut böl-
I gesinde yollar dışına çıkmamak şartıyle, mutat ana-
I giriş yollarından geçmek, müsaadeye tabi değildir.» 
I denilmek suretiyle, uygulama alanlarına açıklık geti-
I rilmiştir. Çukurca, muntazam Devlet yoluyle Hakkâ-
j ri iline bağlıdır. Şu halde, Devlet yolundan yapılacak 

giriş ve çıkışlar için herhangi bir izin veya belgeye 
I gerek yoktur. Bu açıklığa rağmen, çok haksız, vatan-
j daşm seyahat hürriyetini kısıtlayıcı uygulamalar ya-
I pıîmakta; bazen ilçeye tayin edilen bir yargıç bile, 
I izinsiz olarak kendi yargı çevresine girememek gibi 

garip durumlarla karşılaşmaktadır. Kanun, kararna-
I me ve tebliğlere aykırı şekilde yürütülen ve vatanda-
I şı iz'ac eden bu tatbikata artık bir son verilmesini 
I diliyoruz. 

Değerli senatörler; 
I Karayolları trafiği devamlı kanayan bir sosyal ya

ra haline gelmiştir. Trafik kazaları sonucu meydana 
gelen ölüm ve yaralanmaların sayısı insana dehşet 
verecek şekilde hergün artmaktadır. Karayolları tra
fiğinin etken bir şekilde kontrol edilmesi, kazaların 

I azalmasını sağlayacak çok önemli bir tedbirdir. Böy
le bir kontrol sisteminin geliştirilmesi için gerekecek 

I yasal tedbirleri desteklemeye ve malî olanaklarının 
I sağlanmasında yardımcı olmaya Grupumuzun hazır 

olduğunu huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 
Bu konuda yaygın söylentilere sebep olan bir di

ğer husus, şoför ve sürücü ehliyetinin veriliş biçimi-
I dır. Halen; trafik polisi, karayolları temsilcisi ve şo

förler derneğinden bir temsilciden oluşan bir heyet 
I tarafından sınavla şoför ehliyeti verildiği malumu-
I nuzdur. Bu şekilde kurulan karmaşık sistemin kusur-
I lu çalışmasından ve yaygın menfaat sağlama söylen

tilerinden sorumlu kimdir? Yetki dağılımı neticesi 
olarak kusuru biri diğerine atmaktadır. Toplum haya
tına çok menfî tesirleri aşikâr olan bu uygulama ve 
bu söylentilere son vermek ve kazaların artmasında 
büyük ölçüde tesiri açık ve seçik bulunan ehliyet ver
me işinin bir elde toplanarak kontrol ve disiplin altı
na alınmasının zamanı gelmiştir. 

Saym senatörler; 
I Kaçakçılık olaylarının millî ekonomimiz üzerinde-
J ki menfî tesirlerini görmezlikten gelmeye veya öne-
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mini küçümsemeye imkân yoktur. Ancak, kaçakçı
lığın sadece zabıta tedbirleriyle önlenmesinin müm
kün olmadığı da zaman içinde belirgin hale gelmiş
tir. Gümrük bölgelerindeki kaçakçılığı önlemekle yü
kümlü Jandarma birliklerinin modern araç ve gereç
lerle donatılması, takviye edilmesi yanında, gerekli 
sosyal ve ekonomik tedbirlerin alınmasını da zorun
lu görmekteyiz. 

Kaçakçılığın yoğun olduğu bölgelerde Toprak Re
formu uygulamasının ciddî bir şekilde ve hızla yürü
tülmesi, aynı yerlerde sınaî kuruluşlara öncelik veri
lerek desteklenmesi ve teşvik edilmesi, yapılması zo
runlu olan girişimlerdir. Bu arada giyim eşyasından, 
gıda maddesine kadar, halkın tüm ihtiyaçlarına ce
vap vermek üzere, sınır bölgelerimizde çok sayıda 
Sümerbank mağazalarının açılıp, hizmete verilmesi
ni; derhal alınıp, uygulamasına geçilebilecek faydalı 
ve pratik bir tedbir olarak düşünmekteyiz. 

Zabıta tedbirleriyle kaçakçılığın önlenmesine ça
lışılırken, Devletin gücü etkin bir biçimde elbette kul
lanılacaktır. Ancak, bu görev yerine getirilirken, de
mokratik hukuk ilkelerinden sapmaları, insanlık va
kar ve haysiyetine uymayan davranışları da tasvip et
mediğimizi ifade etmek isterim. En hırçın toplulukla
rı dahi, cana kıyılmaksızm kontrol altma alabilme
nin yöntemleri vardır. Kolluk kuvvetlerimiz bu yön
temleri uygulayacak bilinç ve düzeye, eğitilerek mut
laka çıkarılmalıdır. 

Bu arada 11 Aralık 1974 tarihinde 8 vatandaşı
mızın hayatlarını kaybetmeleriyie sonuçlanan ve Vi
ranşehir olayları olarak bilinen kaçakçılık olayı üze
rinde durmadan geçemeyeceğim. İçişleri Bakanlığının 
açıklamasında «Suriye sınırından Türkiye'ye toplu 
olarak geçmek isteyen kaçakçılarla güvenlik kuvvet
leri arasında vuku bulan silâhlı çatışmada, kaçakçı
lardan 8'inin öldürüldüğü belirtilmektedir. Bir araş
tırma önergesiyle Yüce Meclise intikal eden ve ba
sında da geniş şekilde tartışılan bu olay hakkındaki 
yayın ve iddialar doğru ise, gerçekten korkunçtur. 
Adam başına belli bir para isteyen aracılarla bu va
tandaşlar arasındaki pazarlıkta anlaşmaya varılmadı
ğından, ani bir baskınla yaylım ateşine tabi tutulduk
ları, ellerini havaya kaldırıp, «teslim» diye bağırdık
ları halde, yine kurşunlara hedef oldukları gibi iddia
lar yer almaktadır. Kamuoyunu derinden sarsan ve 
Devlete olan güvenin yitirilmesine sebep olan bu id
dialar en küçük ayrıntılarına kadar tahkik edilerek, 
gerçek olduğu gibi kamuoyuna açıklanmalı ve olay

da suçlu veya suçlular varsa, kimlerse, mutlaka ada
lete teslim edilmelidirler. Olayda vurularak hayatla
rını kaybedenler bir avuç toprağın özlemini çeken 
çoluk - çocuğunun nafakasını temin için, asıl serma-
yadar toprak ağasının hizmetinde, sırtında kaçak eş
ya taşıyarak bu yolla üç - beş kuruş temin etmek is
teyen, Devletin şimdiye kadar yardım elini uzatma
dığı bahtsız insanlardır. 

Bunlar günlük geçimini sağlamak için, birkaç ku
ruş uğruna hayatlarını tehlikeye atarken, sırtlarında 
taşıyıp sermayedarlara ulaştırdıkları kaçak eşyanın 
pasajlarda, mağazalarda raflar dizilip açıkça satışa 
arz edildiğini Türkiye'de bilmeyen ve görmeyen yok
tur. Türkiye'yi böyle garabetler ülkesi olmaktan çı
kartmak şarttır. Topraksız, işsiz güçsüz insanları suç 
işlemeye iten sosyal ve ekonomik ortamın değiştiril
mesi için, o yörede uygulanmasına başlanan toprak 
reformunu son günlerde engellemek isteyenlerin yine 
bu bahtsız vatandaşları suça iten toprak ağaları ile 
onların milliyetçi diye geçinen siyasî temsilcileri ol
duğunu ibretle müşahede etmekteyiz. Sırt kaçakçılığı
nın temelinde yatan bu çelişkidir. 

Sayın senatörler; 
Polislik, feragat ve fedakârlık isteyen, çok güç 

şartları olan vakarlı bir meslektir. Polisimizin kar -
yağmur demeden yaz kış değişik iklim şartlan altın
da devamlı hizmet gördüğü, buna karşılık kendisine 
tanınan maddî olanakların yetersiz olduğu bir vaki' 
adır. Devletin imkânları ölçüsünde polisimizin refaha 
kavuşturulması sosyal ve malî haklarının tatmin edi
ci bir düzeye çıkartılması gereğine inanıyoruz. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün ana görevleri Po
lis Vazife ve Selâhiyetleri Kanununda belirtilmiş ol
makla beraber, birçok kanun, tüzük ve yönetmelik
lerle polise ayrıca çeşitli görev ve yetkiler verilmiş
tir. Bu değişik görev ve yetkiler nedeniyle, vatandaş 
hergün polis ile ilişki halindedir. Vatandaş nazarın
da Devlet otoritesi âdeta polisle simgolenmektedir. O 
itibarla halkla ilişkilerinde polisin davranışı büyük 
önem kazanmaktadır, Kanun dışına taşan, vatanda
şın onurunu zedeliyen gereksiz sertlikler, kötü mua
meleler halkın tepkisini davet etmekte, çok kere bir
takım patlamalara sebep olmaktadır. Bugün için po
lis vatandaş ilişkilerinin memnuniyet verici bir düzey
de olduğu söylenemez. Hâlâ vatandaşa dayak atıldı
ğı, vuku bulmuş bir suçu ikrar ettirmek için insanın 
insan olma haysiyetini kıran çağdışı metotlarla işken
ce yapıldığı şikâyetlerinin arkası maalesef kesilme-
miştir. Özellikle, düşünce ve fikir hareketlerinde ge-
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reksiz tasarruflarda bulunulmaması için, polisin eği
tilerek normal bir fikir düzeyine çıkartılması, neyin 
suç olduğu ve neyin fikir ve düşünce özgürlüğü çer
çevesi içinde kaldığını bilmesi şarttır. 

Sayın senatörler; 
Bugün iç güvenlik bakımından en önemli sorunu

muz, toplum hayatını anarşiye dönüştürme eğilimi 
gösteren önceden tasarlanarak işlenen ve halen işlen
mekte olan seri halindeki cinayetlerdir. Fikir ve dü
şünceye yine fikirle karşı koyma yeteneğinden mah
rum, kendilerine komando adı verdikleri şartlandırıl
mış ve kışkırtılmış gözü dönmüş bir grup insan, so
kaklarda Üniversite kapılarında pusular kurarak iş
çileri, üniversite gençlerini pervasızca kurşunlamak
tadırlar. Üniversitesi, basını, tarafsız meslekî kuru-
luşlarıyle tüm kamuoyu bu sokak cinayetleri üzerine 
hassasiyetle eğilmiş iken, meseleyle ciddî şekilde en 
az meşgul olan, maalesef memleketin huzur ve asa
yişinden birinci derecede sorumlu Hükümetin ken
disi olmaktadır. Cinayet faillerini örgütleyen ve silah
landıranın demokrasiye inancı olmayan millî irade
nin benimsemediği bir küçük parti olduğunu artık_ 
bilmeyen kimse yoktur. Anormal dönemlerde hükü
metlerin içine girmeyi beceren bir diğer küçük parti 
de tahrikleri ile ona eşlik etmekte, yangına âdeta kö
rükle koşmaktadır. Günlerden beri açık açık yazılıp 
söylendiği halde, demokrasi düşmanı örgütleyici bu 
parti hakkında hükümet ne yapmıştır? Davranış ve 
bildirileriyle bu olayları açıkça tasvip eden diğer par
ti hükümette olduğu için mi, Sayın İçişleri Bakanı 
bu vahim olaylar karşısında âdeta seyirci kalmakta
dır? Üzüldüğümüz nokta, yakın geçmişte benzer olay
lardan en çok acı çekmiş, iktidarından olmuş Adalet 
Partisinin hâlâ geçmişten bir ibret dersi almamış olma
sıdır. Milleti kamplara bölen sakim ve tehlikeli cep
he hareketleriyle kendisine iktidar yolunu açmaya 
çalışan A. P. bu hareketleri, böyle bir iktidar uğru
na tasvip eder görünmektedir. Bunun kendisine, geç
mişte olduğu gibi, bugün de hiçbir şey kazandırma
yacağını hulûs ile hatırlatmak istiyoruz. 

Ortada öldürme, yaralanan kimse olmadığı hal
de, bir kesimde birtakım dernek, siyasî parti ve dergi 
merkezleri baskınlarla aranıp, bazı kimseler gözaltı
na alınırken, günlerden beri ardarda siyasî cinayet
ler işleyen, merkezleri, barındıkları yurtlar belli, uzan
tısı oldukları siyasî parti belli komandolar ve onları 
himaye eden odak noktaları hakkında hiçbir işlem 
yapılmamasını çok manidar görmekteyiz. Sayın Hü
kümet Başkanı Ülkü Ocakları Kurultayına başarı 
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telgrafı göndererek onları teşci eder. Hükümetin so
rumlu üyesi Sayın İçişleri Bakanı ise, cinayetlerin tek 
taraflı işlendiğini görmezlikten gelerek, sanki çarpışan 
iki grup varmış gibi, olayları birbirine karşıt olan iki 
grupun çatışması şeklinde kamuoyuna yansıtırsa, Hü
kümetin tutumundan haklı olarak endişe ederiz. 

Hükümetlerin başta gelen görevi, yurtta emniyet 
ve asayişi ve kişi dokunulmazlığını sağlamaktır. Bu
nun için gerekli etkin önleyici tedbirleri almakla yü
kümlüdürler. Eğer Hükümet emniyet ve asayişi sağ-
layamıyorsa kişi dokunulmazlığı ciddî bir tehlike arz 
ediyorsa, ya tedbir alınmıyor, yahut bu tedbirler et
kili olmuyor demektir. Alınan tedbirler yeterli değil
se, bunları müessir olacak biçimde değiştirmek lâ
zımdır. Özellikle, önleyici tedbirlerin müessir olması, 
ancak süregelen olayların nedenlerine gerçek bir teş
his koymakla mümkündür. Bu nedenler yüzeysel de
ğil de, derinlere kök salmış durumda ise, tedbirlerin 
de buna uygun müessiriyette olması elbette ki lâzım
dır. 

Şu halde yapılacak iş, önleyici tedbirler demetini 
sorunun temeline inecek biçimde düzenlemek ve 
özellikle teşvik ve kışkırtma unsurlarını ortadan kal
dırmaktır. İşte, Hükümet bunu yapmadığı, ya da ya
pamadığı için, olaylar zincirleme devam etmekte, hal
kın huzuru bozulmakta ve vatandaşın can güvenliği 
tehlikeye girmektedir. 

Süregelen bu olayları, gençlik olayları olarak gör
mek ve o şekilde teşhis koymak yanlıştır. Aslında me
selenin kökleri daha da derinlerdedir. Sayın Ecevit 
Hükümetinin istifasından sonra başlayıp, milleti cep
helere bölmeyi amaçlayan cephe hareketlerinin geliş
mesiyle bu olaylar da hız ve güç kazanmışlardır. Her
halde bu bir rastlantı değildir. Demokratik kurallar 
içinde amaçlarına erişemeyeceklerini, belki varlıkları
nı bile sürdüremeyeceklerini anlayan çağın dışında 
kalmış bazı siyasal güçlerle, işbirlikçilerinin tertipleri 
sonucudur. Çünkü halkın bilinçlendiğini, siyasete se
çimler yoluyla ağırlığı koymaya başladığını görenle
rin huzursuzluğu gün geçtikçe artmaktadır. Halkın 
ağırlığını duyurduğu siyasî iktidarlar da, sözcülüğü
nü yaptıkları bir avuç çıkar çevresinin eski haksız 
kazanç musluklarının tıkanacağını da cephe hareket
çileri çok iyi bilmektedirler. Şu halde mütemadiyen 
hadise çıkartarak faşizme davetiye göndermek, seçim 
ortamını yok etmek kendi açılarından en geçerli yol
dur. 12 Mart ara döneminde halkın ve halktan yana 
olan güçlerin ezildiği, egemen çevrelerin sömürüsünün 
arttığı çok yakın bir geçmiş olduğu gibi, henüz ha-
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fızalarda taze olarak yaşamaktadır Bu gün de yapıl
mak istenen budur. 

Sayın Hükümet Başkanı verdiği bir demeçte, 
«însafsız kışkırtıcıların sebep olduğu kanlı facialar
dan Hükümetimiz üzüntü duyuyor.» demiştir. Ancak, 
üzüntü duymak herhalde kâfi değildir. Üniversite 
kentlerinde gün aşırı gençler öldürülürken, Hüküme
tin iç güvenlikten daha önemli bir sorunu olamaz ve 
bunu üzüntüyle geçiştirmek de mümkün değildir. Hü
kümet, enerjik bir tutumla devletin yetkili ve sorum
lu organlarını göreve davet eder, ve denetimi eksik 
etmezse, olayların üstesinden rahatlıkla gelinebilir. 
Eğer komando çetelerine göz yumma politikası de
vam edecekse, o zaman da Devletin etkili varlığın
dan haklı kuşkular duyulacaktır. Cumhuriyet Halk 
Partisinin Hükümette olduğu dönemde çıkan olayla
rın mevziî kalması sağlanmış, kan dökülmesine ve 
hele cana kıyılmasına meydan verilmeden olaylar ön
lenebilmiştir. Bugün ise, Türkiye'de birtakım militan
lar üniversitelerde baskınlar yapabilmekte, ve bun
ların sürekli biçimde korundukları izlenimi kamu 
oyunda doğmaktadır. Bu gibi olayların üstüne gitmek 
ve yasa kaçkınlarına Devletin varlığını hatırlatmak 
için, bir b?"Lametin güvenoyu almasına gerek yoktur. 
Devletin yasalarını titizlikle korumaya ve uygulama
ya kararlı olmak yeterlidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi gençleri bölücü ve eyle
me itici kışkırtmaları, sağdanda soldanda gelse, kma-
makta ve Hükümeti göreve çağırmaktadır. Hükümetin 
pasif davranması olayların giderek daha da büyüme
sine ve rejimi sarsacak boyutlara ulaşmasına yol aça
bilir. 

Bu tip olaylarda hadisenin heyecanı içinde ilk an
da çok kimse göz altına alınmakta, fakat daha sonra 
hadise yerinin kalabalık oluşundan bahsedilerek so
nuca gidilememekte ve olaylar zamanla unutturul
maktadır. Önemli olan, göz altına almak değil, suç 
delilleriyle birlikte gerçek fail veya failleri tespit et
mektir. Son olayda Kerim Yaman ve arkadaşları bel
li silâhlarla vurulmuşlardır; silâh kullananları suç de
lilleriyle tespit etmek, bu konuda uzmanlaşmış güven
lik kuvvetlerimiz için zor değildir. Bir gencin sönen 
hayatının kim vurduya gitmemesi için ve aynı yolu 
izlemeye mütemayil ve hatta kararlı başka kişiler için 
de bir ibreti müessire teşkil etmesi bakımından, ola
yın, gerçek faillerinin mutlaka tespit edilerek, süratle 
adalet huzuruna çıkartılmalarını Sayın Hükümet ve 
ilgililerden önemle rica ediyoruz. 

Değerli senatörler; 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki Cumhuriyet 

Halk Partisi Grupumuzun görüşlerini bu şekilde özet
lemiş bulunuyorum. Bakanlık Bütçesinin ülkemize, 
Bakanlık ve mensuplarına hayırlı ve uğurlu olması 
dileğiyle Grupum ve şahsım adına Yüce Senatoya 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Cahit Ortaç. 

Sayın Ortaç, konuşma süreniz 45 dakika, ancak 
bunu Sayın Aslanoğlu ile bölüşeceğinizi ifade buyur
dunuz. Süreyi ona göre ayarlamanızı rica ederim. 

A. P. GRUPU ADINA CAHİT ORTAÇ (Bur
sa) — Sayın Başkan, çok değerli senatörler, Sayın 
Bakan, değerli Bakanlık erkânı; 

Devlet yönetiminin halkla temasta en başta gelen 
Bakanlıklardan biri olan içişleri Bakanlığı Bütçesi 
münasebetiyle görüşlerimizi Yüce Senatoya arz et
mek üzere Grupum adına söz almış bulunuyorum. 

Burada bir istitrat yapmak isterim. 1924 Anaya
sasına göre, Meclisin tek oluşu sebebiyle Bütçe Kar
ma Komisyonunda Devletin Bütçe sarfiyatı icrasına 
memur hükümetin hem muhasebesi ve hem de hide-
mat ve icraatı bir arada tenkit edilirdi. 1961 Anaya
sası ise, Meclisi ikiye çıkarmış ve Bütçe Karma Ko
misyonu kuruluş şekil ve nispetleri de yeni ve deği
şik bir sisteme bağlamıştır. 

Komisyondan sonra, bütçe evvelâ Senatoya sonra 
Meclise gitmektedir. Asıl mühim değişiklik ve yenilik, 
Komisyonca bağlanmış olan bütçede Meclislerin art
tırma yetkisini kaldırmış bulunmasıdır. Elbet bura
da parti görüşleri, hizmet farkları olacaktır. Bu gö
rüşler siyasî sahadan teknik sahaya intikal etmiş gö
rüşler olacaktır. Ancak, 1961'den beri bunun böyle 
olmadığını, Komisyondaki konuşmacıların bütçeden 
çok, tamamen günlük ve siyasî hadiseler üzerinde 
kaldıklarını görmekteyiz. 

633 senatör ve milletvekilinin yalnız 50'si Komis
yonda herşeyi konuşuyor, aynı şeyler Senatoda ve 
Millet Meclisinde tekrarlanıyor. Meclisler, hüküme
tin hidematı icraatını tenkit etmeli, Bütçe Komisyonu 
ise, tamamen teknik çalışmalıdır, bütçenin muhase
besini yapmalıdır. Bundan dolayıdır ki, 40 gün ko
misyonda, 10 gün Senatoda, 15 gün Mecliste tekrar 
tekrar konuşulan bütçenin, aynı çark içinde bu ka
dar işleme tabi tutulması karşısında, Komisyondan 
sonra ayrı ayrı değil, Meclislerin birleşik oturumunda 
konuşulması fikri doğmuştur. İki Meclisin mevcudi
yeti, kanunların Meclislerde ayrı ayrı görüşülmesi-
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nin nedenleri vardır. Şu hale göre, bütçe konusunda, 
Karma Komisyonla Meclislerin görevleri ayrıdır ve 
bu görev ayrılığı içinde kalındığı takdirde müzakere
lerin uzamasından dolayı kaybolan zaman da kısal
tılmış olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi konumuza dönebiliriz. İçişleri Bakanlığı, bi

lindiği gibi, vatandaşların yaaşntılannı huzurlu ve gü
venli kılmak, Anayasa düzeninin sağladığı hak ve hür
riyetleri rahatlıkla kullanabilmelerini sağlamak ve ko
rumak, kamu hizmetlerinin en verimli, etkili ve sü
ratli bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılmasını temin 
etmek, yine Anayasanın tespit ettiği ilkelere uygun, 
mülkî idare bölümlerine ayırmak ve bu bölümler için
de teşkilâtlanmış ve teşkilâtlanacak bakanlık ve 
dairelere bağlı taşra kuruluşlarınnı çalışmalarını dene
tim ve gözetim altmda bulundurmak suretiyle araların
da gerekli uyuşmayı; yani koordinasyonu sağlamak 
vazifeleriyle mükelleftir. 

Vilâyetlerde valiler, kaymakamlar eliyle il hudut
ları içindeki çeşitli bakanlıklara bağlı dairelerin hiz
metlerini bir arada ve halka doğru en verimli şekilde 
görmelerini sağlamak, devlet adına Hükümetin en bü
yük mercii olarak kanun ve nizamlar çerçevesi içinde 
murakabelerini, gerekirse teftişlerini yapmak ve yap
tırmaktır. Muhtar idareler olduğuna inandığımız ve 
böyle olması lâzım gelen mahallî idareler üzerinde de 
keza devlet murakebesini sürdürmek ve onların çalış
malarını düzenleyip çalıştırmaktır. 

İçişleri Bakanlığının asıl ve ilk görevi, yurttaşla-
nmızm haklarını emniyet içinde korumak için Nüfus 
İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, şahsî hal sicillerini tut
mak ve geliştirmek, nüfus hareektlerini izlemekle be
raber, savaşta ve barışta vatandaşların can ve mal 
emniyelterini sağlayarak, kayıplarını asgarî ölçüye in
dirmek gayesiyle sivil savunma tedbirlerini önceden 
almaktır. En baş vazifesi ise, kamu düzenidir. Bu gö
revini emniyet ve jandarma eliyle görür ve yürütür. 

Sayın senatörler; 
Şüphesiz, Türkiye'nin içinde bulunduuğ, dünyada 

da cereyan eden ideolojik akımların önlenmesinde 
İçişleri Bakanlığı birinci derecede mesuldür. Bu şart
lar altında vazife görmektedir. Bakanlık ve teşkilâtı
nın, bu ortam içinde başarıları ne nispettedir? Bir 
fikir özgürlüğü ve hudutsuz hürriyetler iklimi haline 
getirilmeye çalışılan Türkiye'de, Anayasamızda yer al
mış olan, «Herkesin hürriyeti, diğerinin hürriyetiyle 
hudutîanmıştır» ilkesi, neredeyse unutulmak üzere
dir. Bizim asıl üzerinde durduğumuz, eyleme dönüş

müş ve dönüştürülmesini amaç edinen fikir özgür
lüğü, tahrikler, teşvikler, izinsiz yürüyüşlerdir; yasa
ları hiçe sayan hareketlerdir. 

Türk Zabıtası, dünün inzibatçı zabıtası değildir 
elbet. Bilimli, eğitimli bir zabıta yaratılmıştır. Kırılmış 
olan onuruna rağmen, vatansever insanların toplulu
ğu halindedir. Sayın Bakanın verdiği izahat, zabıtada
ki eksikliklerin süratle giderilmesine çalışılmakta 
oîduuğnu göstermektedir. Halkın haklarını koruya
cak, yani tecavüze uğrayan mağdurun yanında ola
caktır. Başta da kamu nizamını koruyacaktır. Bunu 
yapmadığınız takdirde, bir gün gelecek, tahrikçiler, 
kışkırttıklarının ayakları altında kalacaktır; bunu bil
melidirler. 

Sayın senatörler; 
Bazı karşı ve maksatlı görüşler, kolluk kuvvetle

rinin, bazı azınlığın koruyucusu olarak vazife yap
tıklarını ileri sürmektedirler. Elbette bu görüşün altın
da maksatları vardır. Memleket düzenini bozmak 
isteyenlere karşı, zabıta, vazifesi icabı harekete ge
çerse, haksız görev yapıyor demek mi istiyorlar?.. 
Yurt aleyhine yapılacak her türlü propaganda ve söz
leri fikir özgürlüğü sayarak, eylem hazırlıkları ve 
teşvikleri yapanları da zabıta, «Fikir özgürlüğüdür» 
diyerek serbest mi bırakacaktır?.. Zabıta bu gibi hare
keti işleyenleri tutacak, adalete teslim edecektir, ada
let de vazifesini yerine getirecektir. Kamu yararı bu
radadır. Polis aslında tarafsızdır; taraf olduğunu iddia 
edenler, ancak maksatlı ve Türkiye'de anarşiyi yarat
maya çalışan kişilerdir, zabıtayı tesirsiz hale getirmek 
isteyen kişilerdir. Polis, taraf tutmayan, yasaları ve 
kamu emniyetini ön planda tutan bir organdır. Bun
dan evelki Hükümet zamanında da öyle idi; bundan 
sonra da böyle olmakta devam edecektir. 

Bugün siyasî istikrarın başlıca g a r a n t i Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde başlar ve orada toplanır, 
Parlamento, millî konularda, (ki, dış konular olduğu 
gibi, iç konular da bunun içindedir) bir ittihad-ı tam 
içinde olmalıdır. Ettiğimiz yeminin özü budur. Mu
halefet veya iktidar deyince, ne olursa olsun, her şey
de fikir ayrılığı akla gelmemelidir. Parlamentonun onu
runu muhafaza ve görevini sağlamaya hepimiz görev
liyiz. Zabıtamızı küçük düşürenlere karşı birlikte ol
malıyız. Demokratik Cumhuriyet rejimi, parlamento
nun bekası ile siyasî istikrar Parlamento ile kamu 
düzeni de zabıtanın vazifesini tam yapmasıyle müm
kündür. Zabıtanın tenkid edilecek tarafları yok mu
dur; elbette vardır. Ancak, bu da kendi bünyesi için
de değerlendirilip düzeltilmelidir. 
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Zabıtayı siyasî sahaya çekmek isteyenler yurt düş
manlarıdır. Okulların açılmasıyle başlayan sokak ha
reketleri, Meclisin affetmediklerinin sokaklara salıve
rilmesi sebbiyle gün geçtikçe artmaktadır. Bunlar 
malum kişilerdir. Bu ceryanlara masum gençleri kay
dırmakta zorluk çekmeyen militanlar, çok üzücü ha
diselere meydan veriyorlar. Bu acı olaylara zabıta la
kayt mı kalacaktır?.. Dikkati çeken mühim nokta, ya
salara karşı büyük olayların cereyan ettiği yerler, Sı
kıyönetimin bulunduğu illerdir. Neden?.. Olayların 
ideolojik taraflarmı bir yana bıraksak dahi, okuma 
hürriyetini ortadan kaldırmaya saî bu hareketleri za
bıta ve Sıkıyönetim önlemesin mi? Kışkırtıcıları ve 
failleri yakalayarak, lâyık oldukları ceza verilmesi 
için adalete teslim etmesinler mi? Bunu onlardan bek
liyoruz. 

Kavga, bugünkü görünüşüyle, okumak isteyen 
öğrencilerle, okumayı engellemeye çalışanlar ara
sındadır. Bu ikincileri yüzde 10'u geçmez. Anarşiyi 
körüklemek kolaydır. Tahrikler vardır. Bu tahrik, 
bir müddet evvel bir yetkilinin ağzından ifade edildi; 
«Okullar, Hükümet kuruluncaya kadar kapatılmalı
dır» dendi. Gerek Yüksek öğretim Kurulu, gerekse 
Sayın Başbakan ağzından endişeli sözlerle, bu çok 
tehlikeli beyanat cevaplandırıldı. Bu gibi hareketlerin 
memlekete ve kendilerine hayır getirmeyeceğini tah
rikçiler de bilirler. Bu tahrikçiler kimlerdir? Birisi 
sözle tahrik ederken, fiilen tatbik ve tahrik edenler 
ise, haksız affa mazhar olmuş sicilli anarşistlerdir. 
Bunların dışında kişiler aramayın. 

C. H. P. sayın sözcüsü eski alışkanlıklarından hâlâ 
vazgeçmemiştir. A. P. bugün hükümette değildir, ikti
dar da değildir. 1968'lerde başlayan aşırı solun ve 
enternasyonal komünizmin istismar ettiği sokak hare
ketlerinin daima karşısında olmuşuzdur. Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde, elbette ki, 
masum olarak telâkki edilebilecektir, ama kanunsuz 
hareketler tevali ettikçe, bu hareketlerin o zamanki 
mevcut iktidara karşı değil, rejime karşı olduğu hu
susunda ikazlarda bulundukça, o zamanki C. H. P. 
muhalefetinin hayale gelmeyen kışkırtmalarıyîe kar
şılaşıyorduk. Sayın C. H. P. sözcüsüne, bugünkü ha
reketleri ifade etmek isterim. Bugün Elâzığ'da mey
dana gelen hareketler, her halde komandolar tara
fından yapılmış değildir. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Hacettepe'deki hadi-
seleride onlar yarattı... 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efendim. 
Sizi sükûnetle dinlediler efendim. 

A. P. GRUPU ADINA CAHİT ORTAÇ (De
vamla) — Her halde, Sayın içişleri Bakanı bugün tap
taze olan hadiseyi izah edecektir. 

Bundan başka, Personel Kanununun bazı değişik
likleri dolayısıyle Mecliste kanun görüşülürken, yan 
ödemeler dolayısıyle bazı müesseselerin bazı insanla
rını; kadınlarını, çocuklarını sakaklarda yürütmüşler
dir. Bunları komandolar mı yürütüyor, bu tahrikleri 
onlara komandolar mı yapıyorlar?.. Komandoları 
müdafaa için söylemiyoruz, çünkü bizimle ilgisi ol
mayan bir konudur. Bu çatı altında hep beraber oldu
ğumuz için; millî meselelerdir bunlar, nasıl bir Kıb
rıs davasında birleştikse; aynı şekilde bu mevzuda be
raber olacağız, yarın omuz omuza olacağız ve bera
ber bu toprağa düşebileceğiz de; onun için arz ediyo
rum, biz böyle konuşurken, böyle karşılıklı anlaşma
dan konuşurken, C. H. P. Gençlik Kolları namıyle 
yayınlanan bir beyanname elimde şu anda. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Onun cevabım ver
dik beyefendi. 

A. P. GRUPU ADINA CAHİT ORTAÇ (Devam
la) — Okumuyorum onu, çok acıklı bir şeydir, malum 
sloganlardır. 

Muhterem senatörler; 
Bütün milletin ümidi olan Meclisin bir parçasıyız 

biz senatörler. Vatandaşların ümitleri, gözleri bizde
dir. Şunu demek istiyorum : Zabıtanın çalışmaları dü
zenlenmelidir. Esasen, Türkiye şehir nüfusuna göre 
miktarı az olan polise günde 8 saat çalışma, 2 gün 
tatil verildiği takdirde bu boşluk daha da çoğalacak
tır. Bu insanlara bizler beraberce güven verdiğimiz 
takdirde, onlar vazifelerini muhakkak ki en doğru şe
kilde yapacaklardır. Biz, polisin, jandarma kuvvet
lerinin eksikliklerini gidermeye ve onların eksiklikle
rini giderdiğimiz nispette de onlardan hizmet bekle
meye, elbette ki beraberce mecburuz. 

Sayın Bakanın buna karşı alacağı tedbir ne ola
caktır? Sıkıyönetim tazminatları neden zamanında ve
rilememiştir, birtakım tatsız ve gereksiz hadiselere 
meydan verilmiştir? Kalkan ve halen tatbikte bulu
nan Sıkıyönetim dolayısıyle Maliye Bakanlığı neden 
zamanında tahakkuk eden haklı alacağın karşılığım 
vermemiştir? 

Yapılan nizamsız hareketlere aldırıimamaktadır. 
Her gün 24 saat kesintisiz devam eden zabıta hizme
tini hafife almak mümkün müdür? Zabıta hakkında 
müspet karara ulaşan ve polisi terfihe kavuşturan 
Yüce Bütçe Komisyonunu burada tebrik etmek yerin
de bir vazife olacaktır. . 
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Grupumuz, zabıtaya hakkı olanın verilmesini bu
rada da savunacaktır. Bundan başka, büyük şehirler
de mesken kiralan pek yüksektir. Buralarda zabıta 
memurlarımız için lojmanlar yapılmalı, satış müesse
seleri kurulmalıdır. 

Kimlik Bildirme Kanunu, zabıtaya birtakım vazi
feler yüklemiştir. Kimin nerede, hangi hüviyette do
laştığı belli değildir Türkiye'de. Kanun, bunu nizama 
almayı emretmektedir. Ancak, bu hizmetlerin ifası, 
paraya mütevakkıftır, bu da üzerinde durulacak mü
him bir konudur. 

Zabıtayı Ahlâkiyeden sonra, bir de Zabıtayı Ma
liye kuruldu. Faydaları, başarıları ne nispettedir bile
miyoruz, izahat verilirse memnun olacağız. 

Sayın senatörler; 
Biraz da trafikten bahsetmek isteriz, bu çok önem

li hizmet dalı gereği gibi işlememektedir. Derler ki, 
Trafik Teşkilâtının vasıtaları yoktur. Olsa ne olacak?.. 
Vasıta eskitmek ve bazı memurların da trafik kazası 
kurbanları arasına karışmasından ileri gitmez. Sanayi 
Çarşısına gidiniz, kazaya uğramış polis trafik araba
larının kaçının tamirde olduğunu görürsünüz. 

1975'den bu yana alman vasıtaların halen kaçı 
vazifededir, bilmek isteriz. Zaman zaman yol bağla
mak suretiyle yapılan trafik kontrolünün faydası ne
dir? Kâğıtların muntazam olup olmadığını görmekten 
mi ibarettir? Her zaman gördüğümüz, şehir içinde 
ise çantalı trafik memurlarının gayri nizamî park ya
pan arabalara ceza yazmalarıdır. Buna karşın hare
ket halinde olan vasıtaların tetkiki, kovalanması yapı
lıyor mu? Kazalar, ölümler hareket halindeki araba
lardan doğuyor. Değil şehirler arası yollarda, şehir 
içindeki caddelerde yapılan nizamsız hareketlere aldı-
nlmamaktadır. Trafik memuru, kendisine verilen gün
lük ceza mahbuzlarını doldurmakla mükellef sanki. 
Bu arada özel arsalara park edilmiş arabalara da ceza 
yazıldığı duyulmaktadır. 

Köşebaşları, dönüşü ve görüşü engelleyecek tarzda 
taksilerin işgalindedir, bakılmaz; dolmuşların anî şe
rit değiştirmelerine bakılmaz; hurda, ezik arabaların 
seyrüseferine göz yumulur, ışıklarını kısmış, lambala
rı bozuk vasıtaların geceleri sereserpe dolaşmalarına 
ses çıkarılmaz. Yerli oto sanayii dolayısıyle her gün 
artan araba adedi, elbette bu tutumla ölüm ve yara
lanmaları da bir o kadar artıracaktır. 

Bakanlığın bu konu üzerine çok büyük bir ihti
mamla eğilmesini rica ediyoruz. 

Son senelerde istatistikler, Türkiye'de kaçakçılığın 
en yüksek seviyeye çıktığını göstermektedir. Bir za-
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manlar herkes Suriye hududunun bir kaçakçı sa
hası olduğunu sanırdı. Şimdi Karadeniz'den bol 
miktarda sigaranın kaçakçılık yoluyle Türkiye'ye 
geldiği ve bu miktarın az olmadığı gazete yayınla
rından öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Cenuba gelince; Suriye'den gelen malların bü
yük değeri yoktur. İncik - Boncuk kabilinden işe 
yaramayan şeylerdir. Buna mukabil, bugün Türkiye, 
Suriye'yi hayvan, yağ ve şekerle beslemektedir de
nilse mübalâğa edilmiş olmaz. Bu kaçakçılığı Suriye 
Hükümeti de desteklemektedir. Bunu hep biliyoruz. 
Hudutları bekleyen jandarmanın takviyesi gereki
yorsa, yapılmalıdır. Bakanlığın bunları önlemek için 
düşünceleri nelerdir; öğrenmek istiyoruz. 

İlçelere subay verilmesi için kaynaklar harekete 
geçirilmiş midir? 1970'den beri jandarmanın Doğu 
illerindeki asayişi temin ve huzuru iadedeki büyük 
gayret ve fedakârlıklarını burada anarak, bu aziz 
Teşkilâta teşekkür etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlık Merkez Teşkilâtının ve işleme tarzı

nın Türkiyemiz nüfusunun 14 milyon olduğu devre
lere göre ayarlanmış olduğunu hepimiz biliyoruz. 
İçişleri Bakanlığı hizmet bakanlığıdır. Bugüne ka
dar Devlete en az masrafla hizmetini sürdüren bir 
bakanlıktır denilebilir. Ancak, burada da iş, hacim 
miktarı esas alınarak düzenlenmelidir. 

Merkez valileri, diğer bakanlıklardaki birer kı
zak mesabesinde olan müşavirlikler gibi nereler
de çalıştırılmaktadır? Görüşümüz odur ki, millete 
uzun yıllar hizmet etmiş ve milyonlara malolmuş 
tecrübe sahibi kişilerin değerlendirilmesi çok önem 
taşır. Bunlardan bazılarının, bazı illere verilmiş ol
dukları malumdur. İllere verilenlerin hizmetleri ne
lerdir?... 

Sözlerimize başlarken, İçişleri Bakanlığının, Ana
yasa düzeninin sağladığı hak ve hürriyetleri rahat
lıkla kullanabilmelerini sağlama, koruma, kamu 
hizmetlerinin en verimli, en bilgili ve süratli şekilde 
vatandaşlara ulaştırılmasını temin etmek, yine Ana
yasanın tespit ettiği ilkelere uygun mahallî idare bö
lümlerine ayırmak ve bu bölümler içinde örgütlen
miş ve örgütlenecek bakanlık ve dairelere bağlı taş
ra kuruluşlarının çalışmalarını denetim ve gözetim 
altında bulundurmak suretiyle gerekli uyuşmayı sağ
lamak vazifesiyle görevli olduğunu yukarıda söyle
miştik. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; 
Bugün bu hal var mıdır, tatbikatı nasıl oluyor?... 

Hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz; vatandaş, vilâyette 
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olacak işler için neden Ankara'ya Hükümet merkezi
ne koşuyor, bakanlık kapılarını neden aşındırıyor, 
masraflara gidiyor. Bunu, Türkiye'de yolculuğun 
kolay ve zevkli oluşuna hamletmek mümkün müdür? 

Son 14 senedir, bir merkeziyetçi görüş sonucu
dur ki, valilerin koordinasyon ve emir verme yetki
lerini bazı sahalarda yok etmiş, bazılarını ise kısıt
lamış, onları hareketsiz hale getirmiştir. Yeni kuru
lan bakanlıkların bile eskilere zamimeten bölge mü
dürlükleri kurmaları, esasen zayıf olan idarî bağlı
lığı büsbütün ortadan kaldırmıştır. Bunu gören ve 
hisseden iller, bölge müdürlükleri kurulurken, bölge 
merkezinin kendi vilâyetlerinde kurulması için bü
yük ve yoğun çalışmalar yapmışlardır. Öyle tamim
ler biliyoruz ve biliyorsunuz ki, özel idarenin vali 
eliyle tatbik edeceği planları, programları bile bölge 
müdürlüklerinin yapması ve bakanlığına göndermesi 
istenmiştir. Mahallî idarelere saygı bu mudur, Anaya
saya saygı bu mudur, hatta demokrasiye sa}fgı bu 
mudur?... 

Bir zamanlar çıkarılan İller İdaresi Kanununu, 
zaman zaman çıkarılan Bakanlık Teşkilât kanunları 
zedelemiştir. Bölgeler, işleri halkın ayağına götür
müştür denilemez. İl emrinde olmayan, doğrudan 
doğruya kendi bakanlığı ile muhabere ederek emir 
alan bu bölgeler, bunun aksine, bünyesi icabı bu 
işleri yavaşlatmış, murakabeden kurtulmuş, Devleti 
masraflara boğmuştur. 

Burada hemen tasrih etmeliyim, bölge denilince 
birkaç vilâyete sari ve devam arz eden işlerin ten
kitini yapmıyorum. Bir ilçede başlayıp, bitecek, bir 
ilde başlayıp, bitecek işlerin bölgeciliğe giremeyece
ğine işaret etmek istedim. TEK gibi, Karayolları gi
bi, PTT gibi, DSİ gibi... 

Bundan sonra vali ve kaymakamlardan gereği 
gibi hizmet isteniyorsa, bu amirlerin eski yetki ve 
güçlerini tekrar iade etmek neye bağlı ise, onların 
yapılması gerekmektedir. Yani merkeziyet fikrinden 
uzaklaşıp, tekrar ademi merkeziyet prensibine dönül
melidir. Bu, bir emri zarurîdir, bu, halkın ayağına 
cidden gitmek olacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonunda Sayın Mhmet Ali 
Arsan, valiler için «Devletin kilit taşlarıdır.» dedi. 
Doğru bir teşhis. Ancak, bu tabir, bugün için biraz 
fazla büyük bir tabir ve tavsiftir. Zira, valilerde o 
eski yetkiler yoktur. Yetkiler başkaları tarafından 
alınmış, valilere ise hizmetlerin sadece mesuliyeti 
bırakılmıştır. Valiler bunun ıstırabı içindedirler. 
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Bir Köy İşleri Bakanlığı kurulmuştur, Tarım Ba
kanlığında, Topraksuyu İmar Bakanlığından, İskânı 
almıştır. Buna rağmen, bu Bakanlığın ismi yine İmar 
ve İskân Bakanlığıdır. Son bir hamle ile de Ticaret 
Bakanlığından, «Kooperatif» i almıştır. Ticaret Ba
kanlığında yine bir Teşkilâtlanma Genel Müdürlüğü 
vardır. Şimdi de Türkiye Elektrik Kurumundaki 
«Elektrik» bölümünü almak istemektedir. Biliyor
sunuz Köy İşleri Bakanlığında köylünün «Yese» de
diği, YSE Genel Müdülüğü vardır. Bu Genel Mü
dürlük, yol yapacak, köye su getirecek, elektriğini 
pacak. Bu işler için bölgelerde il müdürlükleri ku
rulmuş, makine parkları yapılmış ve memurlarla 
doldurulmuştur. Elektrik böyledir; zaten TEK idare 
ediyor. Köylü, iştirak payını verip borçlanıyor, 
TEK elektriği bağlıyor; yapımından kullanılmasına 
kadar iş TEK'tedir. 

Yola gelince; özel idare kendi malî gücünden 
yardım ediyor hizmete, köylü de iştirak payı ile ka
tılıyor. Bu bakanlık kurulurken özel idarenin elin
deki makinelerin en iyilerini almış. Bakanlık değil 
midir Köy İşleri Bakanlığı?. Ne kalıyor Köy İşleri 
Bakanlığına? YSE'ye boşuna carî masraflar... YSE 
bir fiili ihtimalidir, «yemese» dense daha iyi ol
maz mı?.. 

Toprak - Su, Tarım Bakaıılığma bağlı iken daha 
randımanlı idi. Zira, Toprak - Su köye hizmet gö
türecek diye, ismi Köy İşleri Bakanlığı olan Bakan
lığa değil, tarımla irtibatı olduğuna göre Tarım Ba
kanlığına bağlı kalmalı idi. 

Valilere gene eski yetkileri verilmelidir diyoruz. 
Özel idarelerin, başta valileri, genel meclis üyeleri 
daimî encümenleri, muhasebe, tahakkuk, tahsil or
ganları vardır. Bunlar bir tarafa itilmiş, köye en 
yakın olan il açıkta bırakılmıştır. Ama mesuliyet ve 
hizmet beklenen kişi gene vali ve kaymakam kalmış
tır. Bunun yanında kamu hizmetlerinin küllisini ifa 
eden idare amirlerinin; en aşağı diğer hizmetler ka
dar hizmetleri olan idarecilerin, diğer devlet hiz
metlerine verildiğini gördüğümüz malî olanaklar
dan istifade ettirilmeleri düşünülüyor mu? Grupu-
muz adına idare âmirlerinin de gözönüne alınmasını 
sayın bakandan rica ediyoruz. Demin aldığımız ha
bere göre, bunu bir teşekkür olarak kabul ediyoruz. 

Sayın Senatörler; 
Mahallî idareler, Bakanlığın en mühim ve en 

yüklü bir dairesidir. Köy, belediye, özel idareler üze
rinde nispî bir murakabe hakkına sahiptir. Bun? 
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vesayet bile denilemez. Hafif ve demokrasiye uygun 
yardımcı bir murakabedir. Köy Kanunu çok eski
miştir. 20 seneden beri yapılmış olan Köy Kanunu 
hazırlıkları meclislere gitmiş ve kadük olmuştur. 
Köylerin gelirleri kalmamıştır. Köye muhtar bulmak 
bir mesele halini almıştır. Salma şekli iptidaî bir sis
temdir; Nakâfidir de. Bundan dolayıdır ki, son se
nelerde muhtarların da, Devlet memuru gibi Devlet
çe maaşa bağlanması düşünce ve teklifleri ortalarda 
dolaşmaktadır. Seçimle iş başına gelen bir insanın, 
Devletten maaş alması neyle bağdaşır; bilemeyiz. 
Bunun içindir ki, hazırlanmış olan Köy Kanunu 
tasarısı meclislere getirilmeli ve görüşülerek kanun-
laştırılmahdır. 

Yeni İdareler Kanun tasarısı da avnı 
muamele görmelidir. Özel idarelerin esasiı gelir mem-
baîan birkaç yıl önce elinden alındı. Daha çok ge
lir, daha çok hizmet götürme iddiası idi bu alınma. 
Fakat bu tahminler yanlış çıktı, Emlâk Vergisi adı 
ile Maliyece devralınan Bina ve Arazi Vergiledi 
umulduğunu vermedi. Kuruldan geniş tahakkuk ve 
tahsil daireleriyle de gelirin çoğunu masraflar götür
dü. 1936'da çürümüş ve kokmuş Arazi Vergisini, 
özel idarelere teslim eden Maliye Bakanlığı 1950'ier-
do, Î957*ierde idarece bayağı ıslah edilen Maliye tah-

akayası yuzcîe üoKsaıı dokuza çı-
O 

silâtı yüzde yüze, bakayası yüzde doksan 
karılan Arazi Vergisini geriye almaya kalkıştı 
zamanın Meclisi bu vergiyi Maliyeye vermen: 

in bugünkü şekliyle Türkiyede Emlâk Vergisi 
idare bütçeleri büyük açıl 
milyondur?... 

vermiştir. Bu miktar kaç 

Özel idarelerin yapmaya mecbur oldukları hiz
metlere karşılık Personel Kanunları ve her sahada 
fiyat artışlarıyla, gerek cari, gerekse yatırım gider
lerinde büyük artışlar meydana gelmiştir. Bu durum 
özel idareleri malî sıkıntılara düşürmüş ve hizmet 
yapmak şöyle dursun, personelin özlük haklarını 
bile ödeyemeyecek durumlara getirmiştir. 

Akaryakıt İstihsal Vergisinden il özel idarelerine 
verilmesi gereken c/c 22 oranındaki pay, her yıl büt
çe kanunlarına eklenen bir madde ile kısıtlanmıştır. 
Anayasanın 116 ncı maddesi, özel idarelerin hizmet
leriyle orantılı gelir kaynaklarına kavuşturulması için 
tedbirler alınıncaya kadar takviye edilmesini amirdir. 
Kısıtlama uygulamalarına son verilmelidir. 1974 yı
lı Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan, Akaryakıt 
istihsal Vergisinden özel idare payı 6802 sayılı Ka
nunun emrettiği miktara çıkarılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Belediye Gelirleri Kanun tasarısı da beklemekte

dir. Eski yıllarda hazırlanan tasarılar da Meclisler 
de kadük olmuştur. 

Maliye ,özel idarelerde olduğu gibi, belediyelere 
de mahallî vasfı haiz matrahlara el atmıştır. Bundan 
dolayıdır ki, Meclisler belediyelere genel bütçeden 
yardımda bulunmaktadır. Küçük belediyeler dışında 
büyüklere zaman zaman; (Ankara'ya. İstanbul'a, İz
mir'e; misal olarak söylüyorum.) Özel tahsisler su
nulmaktadır. Nüfusu 100 binden yukarı belediyelerin 
su işlerinin görülebilmesi için Devlet Su İşleri bir ka
nunla yükümlü kılınmıştır. Temizleme; yani tanzifat 
dediğimiz gülünç bir resimdir. 1957 yılında İstanbul 
Hilton Otelinin bir yıllık çöp taşıma masrafı beledi
yeye 183 bin liraya mal oluyordu, Ki, o zaman Hil
ton Oteli bugünkünün yarısı kadardı. Belediye bu
günkü kanununda; bir yılda biliyorsunuz, «2 bin li
rayı geçemez.» hükmiyle karşı karşıyadır. Hatta bir 
hüküm daha vardır, bu hizmetin gitmediği yerlerden 
bu narn ile herhangi bir bedel de alınamaz. Devlet 
Personel Kanunu ile belediye kadroları bu dairede 
görülür, hükmü getirilmiştir; bu doğrudur. Evvelce 
İçişleri Bakanlığınca görülen bu hizmet; kanun çık
tıktan sonra İçişleri Bakanlığının görünürde hiçbir 
yetkisi kalmamıştır. Belediye bütçesini, kadro imkân
larını tetkik ve tasdik eden İçişleri Bakanlığı kadro 
taleplerini Devlet Personel Dairesine sevketmekte-
dir. Oradan müspet cevap alırsa, Maliye Bakanlığına 
gönderir. Bilâhara da Bakanlar Kuruluna arz olunan 
kararname istihsal edildikten sonra, ilgili belediyeye 
göndermektedir. Bir teknik kadro talebine bu suretle 
ancak bir senede cevap alınabilmektedir. Son birkaç 
yıldır dört başlı olan bu tezgâhtan, Bakanlar Kuru
lundan karar alınmasından sarfınazar edilebilmiştir. 
Ancak Maliye Bakanlığı devrede kalmıştır. Hatta o 
kadar ki, Personel Dairesinden müspet cevap alın
madıkça, İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığına yaza-
mamaktadır. Bir Bakanlığa bu kadar bağlantı getiri
lir mi?... Yazsa bile geriye çevrilmektedir. Halbuki 
Devlet Personel Dairesinde, kurulda Maliyenin de 
bir üyesi var. Şu halde Maliyenin kadroda bu yet
kisi hangi mantığa sığar?... Kanundaki bu hüküm, 
işleri çok yavaşlatan fuzulî bir hükümdür. İmar plan
larının kendisi veya tadilleri İmar Bakanlığınca tet
kik ve tasdik edilmekteyken, Toprak Reformu Kanu
nu çıktığından beri bu planlar, ayrıca Toprak Refor
mu Müsteşarlığına gönderilmekte, oraca tasvip olu
nursa İmar Bakanlığına iade edilmektedir. Maksat, 
imar planlarında tarım arazisinin mevcut olup olma-
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dığıdır. Yani iskân dahiline alınmış boş tarım arazi
si varsa ve 10 dönümden de fazla ise, o takdirde Ba
kanlar Kurulu kararı alınması zarureti doğuyor. Bir 
imar planı tasdiki için bu tetkikler bitinceye kadar 
ne kadar zaman geçtiğini, tarım arazisi dedikleri ara
zinin çoktan arsa idadına girip parsellendiğini tahmin 
etmek zor değildir. Zor olan, lüzumsuz olan şey; bu 
gibi yersiz salâhiyet edinmelerden doğmakta, vatan
daşın işi belediyelerin sıkıntıları gereği gibi zamanın
da görülememektedir. Kaldı ki, toprak reformu, yalnız 
pilot bölge olan Urfa'da tatbik olunmaya çalışılmak
tadır. Ne Edirne'yi, ne Muğla'yı ve oralardaki bele
diyeleri ilgilendirecek bir şey yoktur. Çok fazla ka
nun, çok fazla teşkilâtlanma hizmet tedahülleri ya
ratmış, kimi yerde hizmetlerin durmasını, kimi yerde 
de hizmet kargaşalığını mucip olmuştur. Aynı hizme
ti gördükleri iddiasıyle de Bakanlıklar arasında uzun 
muhabereler cereyan etmekte veya her iki bakanlık da 
bu hizmetin kendisinde değil, karşısındaki bakanlık 
da olduğunu iddia ederek hizmetin sahipsiz kalması
na sebep olunmaktadır. Çok merak ediyoruz, İstan
bul'un Beşiktaş, Fatih veya Beyoğlu semtindeki bir 
imar planı talebi de sayın Reform Müsteşarlığına gi
diyor mu? Lütfederlerse aydınlanmış oluruz. 

Sayın Başkan, Bakanlığın bir teftiş kurulu var
dır. Mülkiye müfettişleri senelik programları ile ha
reket ederler, rapor ve lâyihaları Bakanlıkça merkez
de ilgili genel müdürlüklere tetkik ettirirler, 
tetkikler kıymetlendirilmek üzere valiliklere yollana
rak cevaplar alınır ve alınan cevap örnekleri teftiş 
yapan müfettişe intikal ettirilir. Teftişlerin sonuçları 
takip olunmazsa bir faydası olmaz. Bir zamanlar ta
kip olunan yöntem bu idi. Yine aynı yöntem devam 
ediyor mu?.. Sayın Bakanın cevap lütfetmesini rica 
ediyorum. 

Devletin en büyük vasıflarından birisi ve başlıcası 
da murakabedir. Bu murakabeyi devamlı, sistematik 
olarak Bakanlık müfettişleri ifa ederler. İdarenin halk
la ilişkileri nasıl bir yoldadır, hizmetler lâyıkıyle hal
ka intikal ettiriliyor mu?.. 

Halkın idareye yakınlığı, ancak memurun ciddî 
bir şekilde murakabesiyle teessüs eder. Bir çok mas
raf ve zahmetlerle yapılan teftişler bir noktada mut
laka faydaya dönüşmelidir. Bakanlığın ve hatta bü
tün Bakanlıkların teftiş kadrolarında gayeleri bu ol
malıdır. Müfettiş öğreticidir, idareye yardımcıdır. Bu 
murakabenin maalesef son senelerde zayıfladığı, ya
zılan lâyihaların, raporların ciddî bir şekilde ele alın
madığı görülmektedir. 

Sayın senatörler; 
Şimdi de, Bakanlığın uygun ve haklı gördüğümüz 

dileklerini bu vesile ile burada kısaca zikretmek isti
yorum. 

Halkın huzur ve güveninin sorumlusu ve Devlet 
otoritesinin taşradaki temsilcileri olan mülkî idare 
mirleri gerçek fonksiyonlarını ifa edecek imkânlara 

kavuşturulmalıdır. 
570 ilçe kaymakamlığından 98 adedi halen mün-

haldir. 27 vali muavinliği, 45 hukuk işleri müdürlüğü 
kadrosu boştur ve Bakanlık merkezinde de 59 mün
hal bulunmaktadır. Bunun nedeni, mesleğin bazı ba
kımlardan cazibesini kaybetmiş olmasıdır. 

Meslek içinde ek gösterge konusunda pek çok 
ayrıcalıklar doğmuştur; bu halin giderilmesi lâzımdır. 

Mahalle ve çarşı bekçileri üzerinde durmak lâzım. 
Bunlar 1970 yılında Devlet memurları statüsüne alın
mıştı. Görevin özelliği ve bazı kanunî engeller nede
niyle bekçilerin hakları tam olarak düzenlenememiş, 
intibakları gecikmiş, hizmet süreleri değerlendirile
memiş, kıdemli bekçilerle yeni bekçiler aynı dereceye 
getirilerek haksızlığa meydan verilmiştir. Bu durumun 
bir an önce çözümlenmesi gerekir. 

Bekçiler, genel idare alanına giren polise yardımcı 
olmalarına rağmen, yanlış olarak il özel idareleri büt
çelerinde yer almıştır. Giderleri tamamen Genel Büt
çeden özel idare bütçelerine transfer edilen ödenekle 
karşılandığına göre, bu personelin hizmet ilişkileri iti
bariyle Devlet kadrolarına aktarılmasını ve Emniyet 
Genel Müdürlüğüne bağlanmasını temenni etmekte
yiz. Bu yıl katsayısının uygulanması dolayısıyle ara
daki fark, Maliye Bütçesinde açılan fondan karşılan
malıdır. İçişleri Bütçesinde konulan ödenek 385 mil
yon liradır. Fark doğacağına göre bu miktarın 586 
milyon liraya çıkarılması zaruridir. Bu yapılmadığı 
takdirde, ileriki aylarda bir ek bütçe talebini zarurî 
kılacağı aşikârdır. 

Belediyelerin durumu özel idarelerin durumundan 
da berbattır. Giderler süratle artmış, gelirler ise tersi
ne bir yola girmiştir. Çare şudur : 1975 Bütçesinde 
25 milyon olarak yapılan teklif, asgarî 50 milyon li
raya çıkarılmalıdır. Her yıl trafik zabıtasınca tahsil 
olunan cezaların % 19'u olarak müşterek trafik fo
nundan idarelere yapılan yardım her yıl Maliyece kı
sılmış ve bütçeye 8 200 000 lira ödenek olarak ko
nulmuştur. Bu önemli soruna cevap verebilmek için 
1975 Bütçesi ilgili bölümüne bu fona transfer edilmek 
üzere en az 30 milyon liranın aktarılması zorunludur. 
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Sayın Balkan, sayın senatörler; 
Sözlerimizi burada keserken, 1975 yılı İçişleri Ba

kanlığı Bütçesinin, bugüne kadar hizmetlerini fedakâ-
rane bir şekilde esirgemeyen İçişleri Bakanlığı erkâ
nına ve taşrada her türlü mahrumiyete katılan, her 
türlü sıkıntılara göğüs geren, yaz demeyip, kış deme
yip hudut üzerinde vazife gören, şark hizmeti den
diği zaman koşa koşa giden, hiç bir fedakârlıktan çe
kinmeyen Emniyet ve Jandarma erkânımıza ve onun 
aziz evlâtlarına hayırlı ve uğurlu olmasını; gerek dış 
düşmanlardan ve gerekse iç düşmanlardan bu aziz 
Milleti koruyanları bahtiyar etmesini, başarılı olma
larını Tanrıdan dilerim ve bu Memlekete Cenabı Hak 
en iyi günlerini tekrar nasip etsin. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına ikinci 

kez konuşmak üzere Sayın Hikmet Aslanoğlu, buyu
runuz efendim. 

Konuşma süreniz 15 dakikadır efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HİKMET ASLANOĞLU 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi 
Grupunun görüşlerini belirtmek üzere huzurunuzda
yım. 

Şunu hemen ifade ederek sözüme başlayayım; 
İçişleri Bakanlığı muhtelif hizmetlerinin yanında, gü
venlik hizmetlerinin de sorumlusudur. Bu, Savunma 
Bakanlığı gibi ve hemen onun kadar yurt savunma
sının da sorumlusudur demektir. 7126 sayılı Kanunla 
kendisine verilmiş bulunan sivil savunma hizmetleri
nin bir neticesidir bu görev. 

Konuyu tam ve kâmil manasıyle belirtebilmek 
için Kanunun 1 nci maddesini birlikte okuyalım. 

«Sivil savunma, düşman taarruzlarına, tabiî âfet
lere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kay
bının asgarî hadde indirilmesi, hayatî ehemmiyeti haiz 
her türlü resmî ve hususî tesis ve teşekküllerin korun
ması ve faaliyetlerinin idamesi için âcil tamir ve ısla
hı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azam' 
surette desteklenmesi ve cephe gerisi mâneviyatmır 
muhafazası maksadıyle alınacak her türlü silâhsız ko 
ruyucu ve kurtarıcı tedbirler...» 

Kanunun 3 ncü maddesine göre de, bu görev İçiş
leri Bakanlığına mevdudur. 

1 nci maddeyi daha açıklığa kavuşturduğumuz 
takdirde; düşman taarruzlarına karşı korunma; ki bu
rada düşmanın havadan vaki olacak taarruzîarıyle 
birlikte, avcı birlikleri dediğimiz çağ dışı vatandaş

lardan oluşan kuvvetlerle yurt içi silâhlı savunma da 
hatıra gelmektedir. 

İkincisi; tabiî afetlere karşı korunma. Bu mad
deyle İçişleri Bakanlığı sorumluluğuna; yani Sivil 
Savunma Teşkilâtına tabiî afetlerden korunma ko
nusu da verilmiştir. Doğrudur, bütün dünyada bü
tün ileri memleketlerde böyledir. Ancak, her ne hik
met ise, daha sonra çıkarılan 7269 sayılı Kanunla 
bu görev İmar ve İskân Bakanlığına verilmiştir. Ha
talı bir tasarruftur. Âcil kurtarma, âcil yardım bütün 
dünyanın ileri ülkelerinde olduğu gibi Sivil Savunma 
Teşkilâtının görevi olmalıdır. Benim bildiğim, on-
dört yıldır yapılan çabalara ve çalışmalara rağmen, 
İmar ve İskân Bakanlığı ile bu konuda bir anlaşma
ya varılamamıştır. Halbuki, İmar ve İskân Bakan
lığının kurtarma ve âcil yardım safhasından sonra 
hasar tespiti, yeniden ihya ve inşa için yapacağı bü
yük gayret ve himmet isteyen çalışmaları vardır. 
Bu konu üzerinde faydalı çalışmalar da yapmıştır, 
yapagelmektedir. Ancak, kurtarma ve âcil yardım 
hizmetlerini ne yapmış, ne de yapabilmiştir. Bunu 
artık sahibine bırakmalıdır, yani Sivil Savunmaya 
terketmelidir. Sayın iki Bakanın âdeta Gordiyum ha
line gelen bu düğümü çözeceklerini ümit ediyorum. 

Konu, memur safhasını aşmıştır. Büyük yangın
lara karşı halkın can ve mal kaybının korunması 
için maateessüf, bugün yurdumuzda yangınla müca
dele kanunu yoktur. Bu konu da 7269 sayılı Kanun
la İmar ve İskân Bakanlığının sorumluluğuna veril
miştir. Bir Devlet itfaiyesinin acilen kurulmasına za
ruret vardır. Yapılan çalışmaların bir netice verme
diği maalesef bir gerçektir. Çözüm bekleyen âcil 
meselelerimizden biridir. Düşman hava taarruzları
nın neticesi olarak çıkan yangınlarla verdirilen za
yiat, bombardımanlarla verdirilen zayiatların çok üs
tündedir. İkinci Dünya Savaşının en hassas konula
rından biridir bu konu. Biz hâlâ büyük bir ihmalin 
içindeyiz. 

Cephe gerisinde maneviyatın muhafazası görevi 
de bu Bakanlığın, yani Sivil Savunmanın görevle
rinden biridir. Bu ne demektir?.. Bunu tarihimizden 
bir misalle belirteyim. Birinci Dünya Savaşının bil
hassa ikinci senesinden sonra cephelerdeki durumun 
vahim bir hal almasıyle birlikte, yurt içinde asayiş 
ve emniyetin kalkmasının neticesi cepheye sevk edi
len gençler ve cepheden birçok kişiler firar etmiş, 
Anadolu dağları bunların teşkil ettikleri eşkiyalarla 
dolmuştur. Neden?.. Cephe gerisinde emniyet ve hu
zur kalmamış, vatandaş bizzat ihkakı hakka zorlan-

— 452 — 



C. Senatosu B : 29 8 . 2 . 1975 O : 4 

mıştır. Herkes başının çaresine bakar hale gelmiştir. 
Baskın halinde başlayacak topyekûn harp usul ve 
metotlarına göre vaki olacak bir düşman saldırısın
da topyekûn savunma esaslarına göre ve bu meyan-
da tam ve noksansız bir savunma teşkilâtıyle bu hiz
met yapılamaz ise yurt savunması endişe verici olur. 
Millet, Devletinden ümidini kesmemelidir. Aksi tak
dirde, cephe gerisinde maneviyat bozulur. Manevi
yat memleket savunmasında temel faktördür, bunu 
kabul etmeyen yoktur, kanaatindeyim. Bu görev İçiş
leri Bakanlığına mevdudur. 

Resmî ve hususî tesis ve teşekküllerin korunma
sı, vaki olacak hasarın âcil tamir ve ıslahı, harp gü
cünü destekleyen tesis ve teşekküllerin korunması, 
müesseselerin yapacağı sivil savunma planları ve 
hasar tamir planlarıyle sağlanır. Bunları barıştan 
önemsemez ise, tatbik kabiliyetini haiz planları ha
zırlamak suretiyle gereğinde bu planları uygulamaz 
isek, hayat felce uğrar, millî mukavemet kırılır. Çok 
önemli bir konudur bu. 

İşte bütün bunlar savunma gayretlerinin sivil 
halk tarafından azamî surette desteklenmesini sağ
lar. Bunu başardığımız takdirde nihaî zafer daima 
bizimdir. 

Şimdi dünyanın durumunu hepiniz ben söyleme
den hatırlayınız. Göreceksiniz ki, dünya bir barış 
içinde değildir. Herkes, bilhassa komşularımız ve 
bloklar eller tetikte, birbirinin zaafını bekler du
rumdadırlar. Hele bizim durumumuz hassasiyetin 
had safhasındadır. Dost komşumuz yoktur, demek
te mübalağa da yoktur. Bunların hepsi bir yerimiz
den çekiştirmek arzusu içinde gözükmektedir. Kom
şularımız için söylüyorum bunu. Şu halde baskın 
taarruza karşı sivil savunma hazırlıklarımız tam 
ve noksansız olmalıdır. Bunu ihmalin vebalini yük
lenecek sorumluyu tasavvur etmek güçtür. Bu ha
zırlıkları maddeler halinde sıralayarak bir hatırlat
ma yapalım : 

1. — Güvenilir ikaz, alarm sistemi şarttır. 
Bu konuda kanunda bir boşluk vardır; hassas ol

mayan yerlerde sanki bu tedbirler alınmayacakmış 
gibi bir anlam var, bu, düzeltilmelidir. 

2. — Sığınak ve korunma yerleri konusu mutla
ka mevzuata bağlı olarak halledilmelidir. 

3. — Bayındırlık Bakanlığında faydalı çalışma
lar yaptığı halde, kim tarafından, neden ve nasıl kal
dırıldığım bilemediğim Sığmaklar Fen Heyeti tek
rar kurulmalıdır. Müessir bir sivil savunma eğitimi
ne başlanmalıdır. Halkın, sorumluların, teşkilât men

suplarının, servislere ayrılan mükelleflerin eğitimleri
ne en kısa zamanda tekrar başlanmalıdır. Personel 
Kanununa müstenit olarak çıkarılan kararnamenin 
mani hükmü mutlaka kaldırılmalıdır. 

Sayın senatörler; 

Mütekâmil memleketlerde yapılan tecrübelere 
göre sade ikaz kartı muhteviyatını bilen bir bölge 
halkına düşman taarruzu vaki olduğu zaman, hiçbir 
başka tedbir olmadığı halde zayiat, % 35 azalmak
tadır. 

Gene bir misal vereyim : İkinci Cihan Harbine 
son veren Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların 
mukayesesidir bu misal. Hiroşima'ya atılan atom 
bombasıyle, koruyucu hiçbir tedbirden haberi olma
yan Japon halkı 69 000 kişi zayiat vermiştir. Üç 
gün sonra Nagazaki'ye atılan atom bombasıyle, han
gi tedbirleri alanların korunduğu hakkında çok ba
sit bir fikirleri olduğu için zayiat 37 000'e düşmüş
tür. Eğitimin, hiç bir başka tedbiriniz olmasa dahi, 
bu kadar büyük faydası vardır. Seyyar kollar mut
laka kurulmalıdır. Bizim yurdumuz tabiî afetler böl
gesiyle doludur. Heyelanlar vardır, zelzeleler vardır. 
su taşmaları vardır, muhtemelen barajların patlaması 
ihtimalleri vardır ve nihayet savaşla her zaman bu
run burunayız, düşman devletlerle muhat durumda
yız. Seyyar kollar kurulmadıkça, ne tabiî afetlerden 
korunma kâmil manasıyle yerine getirilebilir, ne de 
sivil savunma teşkil ve tedbirleri tam manasıyle ta
hakkuk edebilir. Seyyar kolların kurulması için on 
aydan beri Maliye Bakanlığının tetkikinde bulunan 
kanun tasarısında kâfi derecede hüküm vardır. An
laşmalar diğer müesseselerle yapılmıştır; muhterem 
Bakanımızdan bunu çabuklaştırmasını bilhassa istir
ham ediyoruz. 

Vakit geçirmeden bir Devlet itfaiyesi kanunu çı
karılmalı veya kanun bu meseleyi hallediyorsa sü
ratle Meclise şevki sağlanmalıdır. İdare merkezleri 
tesis olunmalı; bir düşman taarruzunda hükümet oto
ritesinin muhafaza ve devamı böylece sağlanmış ol
malıdır. Tahliye ve seyrekleştirme planlarının hazır
lanması ve zaman zaman haberli habersiz tatbikat
larla bunların kabili tatbik planlar haline getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

Bir savaşla mültecilerin durumu da önemlidir. 
NATO ülkelerinin bütününde mülteci konusu Sivil 
Savunmanın hizmetlerindedir. Bizde başka teşekkül
de olduğunu biliyorsunuz. Bu konuda da hazırlıkla-

| nmız tam ve kâmil manası ile ele alınmış değildir. 
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Bugünkü savaşlarda iîk hedef sivillerdir. Bu, 
âdeta çağımızın savaşlarının parolası haline gelmiş
tir. Halkın, milletin maddî ve manevî gücü yok 
edilmedikçe savaş kazanılamaz. Bu, bütün devletler
ce kabul edilmiş bir mütearifedir. İstihsal kaynakla
rı, ulaştırma sistemi, stoklar, endüstri tahrip edil
medikçe savaş kazanılamaz. Düşmanın gayesi, mad
dî ve manevî gücü tahrip ederek millî morali ve da
yanma imkânlarım çökertmektir. Bunu bir misalle 
teyit edelim. 

Birinci Dünya Savaşında 9,8 milyon insan ölmüş
tür. Bunun % 95'i asker % 5'i sivildir. İkinci Dün
ya Savaşında zayiat miktarı 52 milyondur. Bunun 
% 52'si asker, % 48'i sivildir. Kore Savaşında 9,2 
milyon insan ölmüş; bunun c/c 94'ü sivil, c/h 6'sı as
kerdir. Kore Savaşından sonra cereyan eden savaş-
lardaki rakamlar elimde yok; ama buralarda da sivil
lere ait zayiat rakamlarının yüksek olduğunu kabul 
etmekte mübalâğa yoktur. 

Korunmanın, bekanın çaresi, sivil savunma ba
kımından, millî seferberlik bakımından sivil kanat
ta hazırlıklı olmaktır. Bu hazırlığımız nispetinde 
düşman taarruzdan vaz geçecektir, saldırmaktan vaz 
geçecektir. Buna bütün yetkililer elbirliği ile des
tek olalım, bize düşen görevleri ihmal etmeyelim, 
yetkililer, mutlaka Sivil Savunma Teşkilâtına des
tek olalım. 

Mevzuata ait noksanlar tamamlanır, on aydan 
beri Maliye Bakanlığının mütalaa vermek üzere bek
lettiği kanun tasarısı Meclislere sevkolunarak ki-t-
mete yeni anlayış getirilebilirse, Teşkilatın hamle
ler yapması mümkündür. Yangınla mücadele konu
su, eğitim konusu, seyyar kollar konusu, sığınak 
konusu çözüme süratle kavuşmalıdır. 

Sayın Bakan; 
Bu konulan en iyi bildiğiniz bence malum. Bu 

konuda samimî gayretlere girişeceğinizden emin ola
rak, sizi ve Yüce Senatoyu saygı ile selâmlıyor, 1975 
Bütçesinin, bir zamanlar mensubu olmakla iftihar 
ettiğim İçişleri mensuplarına, İçişleri camiasına ha
yırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerine 
gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. Şimdi 
kişisel konuşmalara geçiyoruz. 

Sayın Salim Hazerdağlı, buyurunuz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Saym Baş

kan, sayın senatörler; 
Bugün burada İçişleri Bakanlığı Bütçesini görü-

• şiirken, asayiş ve istikrarın sağlanması için sayın İç

işleri Bakanlığından temennilerde bulunurken, maa
lesef Elâzığ'da büyük bir çatışma olmuştur. Peşinen 
arz edeyim ki; hiç bir tarafı haklı veya haksız çı
karmak için bu konuşmayı yapmıyorum. Sadece 
aldığım bilgileri saym Bakandan alacağım bilgilerle 
değerlendirmek istiyorum. 

Hadise şöyle olmuştur : 
Bugün saat 13.00'de Türkiye İşçi Sosyalist Partisi 

Elâzığ'da bir yürüyüşe geçmiştir. Bu yürüyüşe geç
tikten sonra bunların karşısına 500 - 600 kadar kişi 
çıkmıştır. Güvenlik kuvvetleri iîk çatışmayı önlemiş 
ve topluluğu dağıtmıştır. Bundan sonra aynı yürüyü
şü yapan kişiler Köprü Mahallesine doğru yeniden 
yürüyüşe geçmişler ve asıl büyük çatışma burada ol
muştur. Köprü üzerinde toplanan 5 000 - 6 000 ka
dar halk, bu yürüyüşü yapanlarla karşılaşmış ve bu 
ikinci defa olan çatışmada iki taraf birbirlerine gir
miş ve Güvenlik Kuvvetlerimiz bunları ayırmaya, bu 
çatışmayı önlemeye muktedir olamayınca vali, Ordu
dan yardım istemek suretiyle hadiseyi önlemeye ça
lışmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu çatışma birkaç gün önce Malatya'da oldu. 

Bundan sonra da başka illere sıçrama istidadını gös
termektedir. Doğu illerinde, Güneydoğu illerinde bu 
hadiseler devam edeceğe benziyor. 

Ben de çatışmaların bir mihraktan idare edildiği
ni zannediyorum. Bunun için saym Bakanlığın bu 
işe önemle eğilmesini istirham ediyorum. Şunu da 
öğrenmek istiyorum: 

Bu çatışma sırasında polis yaralanmış, şahıslar 
yaralanmış. Zannediyorum; yedi sekiz polis yaralan
mış ve bir polis gözünden ağır yara almış. 

Muhterem arkadaşlarım; : 
Bu yürüyüşü yapmak için, acaba bu iîk yürüyüşe 

çıkanlar Toplantı Gösteri Yürüyüş Kanununa göre, 
izin almışlar mıdır? Pankartları içinde «yoksulluk, aç
lık» bir de «Zulüm» sözleri varmış, açlık, yoksul
luk nihayet söylenebilir, ama hangi zulüm, hangi 
adaletsizlik, hangi kanunsuzluk?.. Zulüm olursa, ida
reden gelmiş olması lâzım. Bunlar neden söylenmiş
tir, nasıl söylenmiştir; bu konuda bilgi almak is
tiyorum. 

Bir de bunların karşısına çıkan gruplar kim
lerdir? Nasıl haberdar olmuşlardır? Bunların karşı
sına bu kadar güçle nasıl çıkmışlardır? 

Bu konular hakkında bilgi almak için söz aldım. 
Sayın Bakandan bu hadiselerin önlenmesini, diğer il
lerimize sıçramasına meydan verilmemesini, bu ko-
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nuda güvenlik kuvvetlerimizin daha önceden tedbir
li, bilgili olmalarını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, buyurunuz. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa-

yınsenatörler; 
Günlerden beri uykusuzluğun tesiri altında bugün

kü almış olduğum sıradan vaz geçip konuşmaya
caktım; fakat bugün öğleyin Malatya'dan aldığım 
bir telefonla Elâzığ'da - demin Hazerdağlı arkadaşı
mızın anlattığı gibi - üzücü bir olayın olduğunu du
yunca. bunu huzurunuzda arz etmek ve sayın Baka
nımdan da gerçek yüzünü öğrenmek için konuşmak 
zaruretini hissettim. 

içişleri Bakanlığı hakkındaki görüş ve dileklerimi 
çeşitli zamanlarda gündemdışı konuşmalarımda, Büt
çenin tümü üzerinde, Başbakanlık Bütçesi üzerinde 
dile getirdim. Memleketin içinde bulunduğu şu kri
tik zamanda düşmanların milyarlar dahi sarf ederek 
yapamayacağını biz kendi kendimize yapmaktayız. 
Bunun nedenini bir an evvel çözmek zorunlıığu 
vardır. Var gücümüzle bunun üzerinde durmak 
mecburiyetindeyiz. Şu veya bu parti yok, Türk Mil
leti var, onun varlığı ve yokluğu eşiğinde bulunmak
tayız. Bir alarm içindeyiz. Onun için, birbirimizi 
suçlamakla vakit geçirecek halimiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kuvvetin hak olduğu, daha doğrusu kuvvetlinin 

haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kuvvetli ola
bilmek için bir milletin birlik, beraberlik dirlik ve 
düzenlik içinde bulunması şarttır. Hiç kimse kendi 
mevcudiyetini milletin içinde ayrı bir parça olarak 
kabul etmesin. Eğer bu bağımsızlığımız, eğer bu Dev
letimiz; yani en son Türk Devleti tarihe karışacak 
olursa, bir daha hiç kimse kendisini onun o şerefli, 
haysiyetli varlığı içinde hissedemeyecek ve bulama
yacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerçek suçluları arayalım. Şunu samimiyetle ka

bul edelim; ben Cumhuriyet Halk Partili olarak 
biliyorum ki, bizim de bünyemizde... 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Eski Adalet Partili. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Eski Adalet Partili 
olarak biliyorum ki, sizin de bünyenizde şu memleketi 
dışarıdan idare edenlerin emrinde olan kimseler var
dır, onların yöneticisi durumunda olanlar vardır? Biir 
leşmektedir. Biz Millet olarak bir vücuduz. Bu 

vücudun sağ eli de vardır, sol eli de vardır, sağ gözü 
de vardır, sol gözü de vardır; fakat bir vücut olarak 
hiç sağ elimiz sol gözümüzü çıkarıp atmak ister mi? 

İşte, gerçek milliyetçiyim diyen Milliyetçi Cepheye 
soruyorum: Eğer milliyetçiysek, hakikaten kardeşle
rimizin bir kısmı diğerini kırarken aynı acıyı kendi 
vücudumuzda hissetmemiz gerekir. Milliyetçi, ülkücü 
ve devrimci diye birtakım parçalara bölünmek Ana
yasaya da aykırıdır. Anayasamız «Kaderde, tasada 
ve kıvançta ortak» olmayı emrediyor. Milliyetçi Cep
he demekle Anayasa ihlâl edilmektedir, işte kısa za
manda görüyoruz ki, Milliyetçi Cephe, sanki bir mil
liyetsiz cepheler de varmış gibi, bayrağını açmış şim
di ilden ile, illerden ilçelere ,daha sonra da bütün va
tan sathına yayılmaya başlamıştır. Bunun suçlusu 
kim? İşte bu suçluları bulmak lâzım. 

Biraz önce Millî Savunma Bakanlığının bütçesin
de görüşlerimizi belirttik. Daha önce de Dışişleri Ba
kanlığı bütçesinde... Şükranla belirteyim ki, hepimi
zin görüşleri aynı noktada birleşti. O da, ülkemizin 
ve millî haysiyetimizin dış saldırılara karşı korunma
sı ve savunması. 

O halde, bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, 
hepimiz milletçe ittifak halindeyiz; ama içimizde bir
birimizi parçalamak ne?... Düşman kapının eşiğinde 
bekliyor ki, gücümüz parçalansın, birbirimizi lokma 
lokma doğradıktan sonra onlar da elini kolunu salla
yarak gelsin... 

Şurada konuşurken birbirimize birtakım lâf at
maya da hiç gerek görmüyorum. Muhterem arkada
şım daha önce Adalet Partisinde olduğumu söyledi
ler. Evet. Bir defa gene arz etmiştim; amacımız bir
dir; ama bu amaçta samimî olmak isteyenler, savaş
mak isteyenler mevzi değiştirebilir. Mevzi değiştirmek 
mubahtır; fakat haysiyetini teslim etmek, vicdanını 
teslim etmek doğru değildir, işte, ben de bu vicdan 
huzuru içinde önce o partideydim, şimdi de bu par
tideyim; ama geniş anlamda ben hiçbir partiden de
ğilim, her zaman için hakkın partisinde ve milletimin 
bütünlüğü içinde kendimi hissetmekteyim. 

Hepinize saygılar sunar, bütçemizin içişleri Ba
kanlığımıza ve bütün Türk Milletine saadetler, selâ
metler getirmesini dilerim, hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
içişleri Bakanlığının bütçesi müzakere edilirken, 

bu Bakanlığın ve Hükümetin ilk ve iptidaî vazifelerin
den birinin, memlekette emniyet ve asayişi behema-
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hal temin etmek olduğunu söylemekle başlamak isti
yorum. Emniyet ve asayiş temin etmek için de, uy
gulanacak yol kanunları tatbik etmektir. 

Bugün Türkiye'de kanunlara karşı gelen, Devleti 
çökertmek, memleketi parçalamak isteyen cereyanlar 
vardır, bunu reddetmek mümkün değildir ve bu ce
reyanlar eskiden yeterince bilinmiyordu; ama 12 
Marttan sonra suçluların mer'i mevzuat içerisinde 
sıkıyönetim mahkemelerine verilmeleriyle aşikâr hale 
geldi, herkes öğrendi. İtiraf edeyim ki, 20 küsur yıl
dır siyasî hayatta bulunmama rağmen, memleketin 
böylesine vahim bir noktaya geldiğini bilmiyordum. 

Af Kanunu, bilinen şekillerle ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin özel gayretiyle bu Devlet yıkıcılarının salı
verilmelerine imkân verdi. Bu olaydır, bunu reddet
mek mümkün değildir. Bunlar Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümetinin son zamanlarına doğru salıverildi. 
Ne için o zaman da bu hadiseler olmadı?... Vakit 
kalmadı, belki olacaktı. Bunu vatandaş da soruyor. 

Bu itibarla, bu hadiseler bir merkezden yürütül
mektedir, bunda hiç şüphe yoktur ve devam edeceği 
hakkında birtakım söylentiler de vardır. Şimdi, elim
de «Gençlik devrim istiyor, teslimiyete hayır» de
nen bir broşür var. Ekim 1974'te basılmış; Türkiye 
İşçi Partisi mensuplarının Ankara 1 Numaralı Sıkı
yönetim Mahkemelerindeki savunmalarından bir kı
sım. Hukukta savunma hudutsuzdur, her şey söyle
nebilir; ama o savunmada suç teşkil eden şeyler var
sa, onun basılıp dağıtılması suçtur, fakat bu Ecevit 
Hükümeti zamanında basılmış ve satılmış
tır. Bu onun en büyüğüdür; Türkiye ih
tilâlci işçi Köylü Partisi davası savunma 
diye, bu da o tarihlerde, hatta biraz daha evvel bir 
tarihte, Eylülde basılmış satılmıştır. Şimdi tasavvur 
buyurun, bir memlekette mer'i kanunlara rağmen suç 
olduğu ve takip edilmesi gerekli neşriyat yapılır da, 
siz bunları takipsiz bırakırsanız, elbette bunlar gü
nün birinde patlak verir. Bunu reddetmek imkânı 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün 

kendi matbu beyanlarından bazı pasajlar okuyarak, 
Türkiye'deki kargaşalıkların tahlilini yapmak istiyo
rum. Sayın sözcü şunları söylüyor: 

«Cinayet faillerini örgütleyen ve silahlandıranların 
demokrasiye inancı olmayan, millî iradenin benimse
mediği bir küçük parti, M. H. P. olduğunu bilmeyen 
yoktur. Yine milletin reddettiği ve ufala ufala artık 
yok olmakla karşı karşıya gelmiş, tükenmiş bulunan; 
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fakat anormal dönemlerde hükümetlerin içine girme
yi beceren bir diğer küçük parti, meşhur kışkırtmala-
rıyle ona eşlik etmekte, yangına körükle koşmakta
dır. Günlerden beri açık açık yazılıp söylendiği hal
de, demokrasi düşmanı, örgütleyici bu parti hakkında 
Hükümet ne yapmıştır? Koroda, kendisine eşlik eden 
diğer parti Hükümette olduğu için mi Sayın İçişleri 
Bakanı bu vahim olaylar karşısında âdeta seyirci kal
maktadır?...» 

Başka bir yerde: 
«Mütemadiyen hadise çıkartarak faşizme daveti

ye göndermek, seçim ortamını yok etmek, kendi açı
larından en geçerli yoldur.» 

Şimdi ben bu sonuncusundan cevap vermeye çalı
şacağım. 

1973 seçimlerinden evvel de, Adalet Partisi ve 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin ortak Hükümeti sı
rasında Sayın Ecevit, devamlı olarak «Seçimler yapıl
mayacaktır.» tezini işlemiştir; bu bir. İki, «Sıkıyö
netim altında seçimler yapılamaz.» demişlerdir. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'de Anayasanın öngördüğü tarihte sıkı

yönetim kaldırılarak seçimler yapıldı. Şu halde bir
takım mevhum iklim yaratarak orada konuşmalar 
yapmak, devlet idare etmek sanatı değildir. Benim 
bildiğime göre, Türk mevzuatında, (Eğer değişme-
mişse) tahkikatın selâmeti bakımından hazırlık tah
kikatı ve ilk tahkikat gizlidir. 

Şimdi elimde bir vesika var. Gündem dışı ko
nuşma için saklamıştım; ama bugün yeri olduğu 
için daha rahat konuşabileceğim. 30 Aralık 1974 
Pazartesi tarihini taşıyan Orta Doğu Gazetesi. Bu
rada Sayın Türkeş'le bir röportaj yapılmış ve maale
sef bir kurşuna kurban giden, masum bir Türk 
gencinin ölümüyle alâkalı olarak şu pasajlar yer al
mış. Türkeş anlatıyor : 

«İstanbul'daki olay da, Mücadele Birliği men
supları ile diğer solcu gençlik grupları ve komünist
ler arasında çıkan kavga neticesinde meydana gel
miştir. Ne Ülkü Ocaklarının ne de Milliyetçi Hare
ket Partisinin Gençlik Teşekküllerinin bu kavgalarda 
bir yeri olmamıştır. Durum bu olduğu halde, Cum
huriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Başbakanlık 
yapmış bir zat gerçekleri tahrif ediyor, yalana başvu
ruyor ve iftiraya başvuruyor. Bu olayların sorumlu
su olarak Milliyetçi Hareket Partisini ve Ülkü Ocak
larını sorumlu olarak ele alıyor, Hükümet buhranının 

İ uzamasından faydalanmaya kalktığımızı ve Hükü
met buhranının uzamasından istifade ederek mem-
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leketi karıştırmaya giriştiğimizi, kanlı olaylara te
şebbüs ettiğimizi iddia ediyor. Bu, düpedüz bir ya
landır ve bunu söyleyen, Başbakanlık yapmış, Cum
huriyet Halk Partisi gibi büyük bir Partinin Genel 
Başkanlığına kadar çıkmış bir insandır. Kendisini 
kamuoyu önünde ispata davet ediyor ve suçlular 
hakkında elindeki delilleri savcılıklara vermeye 
davet ediyorum ve Bülent Ecevif in bu beyanatları
nı başta sayın Başsavcı olmak üzere, bütün savcıla
rımızın ihbar kabul etmesini rica ediyorum. Savcı
lıkların ihbar kabul ederek Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanın bu iddialarını ispat etmek üze
re delil vermesini talep etmelerini ve tahkikat açma
larını başsavcılıktan ve savcılıklardan istirham edi
yorum. Bunlar düpedüz yalandır, iftiradır. Biz, ka
nun yolunda hareket eden bir teşekkülüz ve her şey
den evvel hedefimiz Anayasayı, Sayın Bülent Ece-
vit'in himaye ettiği ve işbirliği yaptığı komünist
lerin ve yıkıcıların ayaklarının altından kurtarmak, 
Anayasayı, Türkiye'de başlar üstünde bulundurmak 
ve gerçek demokratik hukuk devletini hâkim kılmak 
üzere mücadele etmektir. Bunları çiğneyenleri hima
ye edenler bize bu iftirayı yapmaktadırlar; ama ifti
ralarla hiçbir neticeye varamazlar. Sayın Bülent Ece-
vit yıllarca bu iftirayı tekrar edegelmiştir. Memle
ketin mahkemeleri, memleketin savcıları görevleri
ni yapmıyorlar da, kendisi birtakım iddialarını ile
ri sürüyor durumdadır; bu da memleket için hazin
dir.» 

Şimdi arkadaşlarım; eğer bir siyasî partinin ge
nel başkanı, hatta.bir sorumlusu, henüz mahkemede 
hükme bağlanmayan bir olayın sanığını da ilân eder 
durumda olursa; bu memlekette emniyet ve asayişi 
hiçbir Hükümet tesis edemez arkadaşlar. 

Bakın, geçmişte bir olay, tarihi hatırımda kal
madı; ama zannediyorum 1971 veya 1972 yılında «Ku-
seyri» soyadında Siyasal Bilgiler Fakültesi talebe
si olan bir öğrenciyi vurdular. Zamanın Hukuk Fa
kültesi Dekanı (Bugün Halk Partisinde, kaydını yap
tırdı) Anayasaya saygı yürüyüşü yaptırdı, muazzam 
yürüyüşler yapıldı ve radyo bu haberi «Sağcılar vur
du» diye ilân etti, mahkeme de bunu, solcu bir arka
daşının vurduğunu hükme bağladı. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'de mahkemelerin hükme bağlamadığı bir 

hâdisenin failini sanık diye nasıl ilân edebilirsiniz; 
bu mümkün müdür?.. 

Bu hava içerisinde memlekette emniyet ve asayiş 
tesis edilebilir mi arkadaşlar?.. Siyasî partinin vazi
fesi bu mudur?.. 
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Şimdi bize gelince; ufala ufala silinen parti.. 
Arkadaşlar; 
Bizim için Hükümette bulunmak bir ikbal değil

dir. Onlar bizim çok gerilerimizde kaldı. Biz, politi
kayı memlekete hizmet sanatı diyebiliriz ve hizmet
lerin de en şereflisi olarak biliriz. 

Şurada meşhur kışkırtmalarından bahsedilmiş 
bizim partinin; yani Cumhuriyetçi Güven Partisinin; 
sözcü arkadaşımdan rica ediyorum; genel başkanımı
zın veya sorumlu bir idarecimizin bir tane kışkırt
ması hakkında misâl versin. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Ben onu zabıtlardan 
çıkarmıştım; ama aslında öyledir Sayın Çelikbaş. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Öner, ikinci kez ko
nuşma hakkınız vardır, kullanırsınız efendim. Lütfen 
yerinizden müdahale buyurmayınız. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Memnun olu
rum; eğer böyle bir şey varsa hatadır. Biz parti ida
resini Genel Başkana teslimiyet teşklinde görmeyiz. 
Eğer böyle bir kışkırtma varsa, (Katiyen olmadığını 
.biliyorum) sizi ispata davet ediyorum, var deme
niz de kâfi gelmez, benim gibi burada konuşmanız 
lâzım; o zaman biz otokritik yaparız. 

Arkadaşlar; 
Biz, devlet idaresini sokakta, gayri mesul kişile

rin konuşması olarak telâkki etmeyiz. Ve siyasî par
tileri de böyle görmek istemeyiz. Bu bakımdan, 
Türkiye'de Cumhuriyet hükümetlerine ağır vazifeler 
düşüyor. Çünkü, bir büyük partimiz içinde, Genel 
Başkanı gibi tıpatıp düşünmeyen arkadaşları olduğu
nu adım gibi biliyorum; ama Sayın Ecevit konulan 
bir hukukçu inceliğiyle değil, (Herkesin mesleği ka
şesini taşır insanda, mührünü damgalar) bir gaze
teci gibi görüyor. Mahkemenin hükme bağlamadığı 
bir şeyi nasıl iddia edebilirsiniz arkadaşlar?.. Eğer 
bir hükümet, tahkikatın neticesi alınmış da ilân et
miyorsa, o da sorumlu; ama bir hükümeti, kanunla
rın gizli kalmasını emrettiği tahkikatta açıklamaya 
zorlamak veya şu veya bu gazetenin yazdığı habeer 
dayanarak iddialarda bulunmak herhangi bir arka
daşa yakışır; ama parti sorumlusuna yakışmaz arka
daşlar; halledemeyiz. Bu itibarla, memleket fevkalâ
de buhranlı devrelerden geçmektedir; fakat Türk Mil
letinin engin tarihî tecrübesine inanan bir arkada
şınızım. Kuvvetli hükümetler, Türkiye'nin bu anar
şik havasını süratle def etmeye muktedirdir. Ben, 
Türk Atasözlerinin süzüle süzüle, asırlar boyunca 
imbikten geçirilmiş sözler olarak büyük mana ta
şıdığını idrak ederim ve onlardan ilham alırım; 
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«At, sahibine göre kişner.» «At, binenin; kılıç, kuşa
nanın.» 

Kuvvetli hükümetler, vatandaşlarımızı müteessir 
eden bu şeyleri iki ayda def eder arkadaşlar. Ben, 
hükümetten hiçbir şey istemiyorum; sadece kanun
ları; bundan mağdur olacak kişiler kimse, hiç kim
seye bakmadan; ben varsam, ben dâhil, uygulama
sını bilhassa rica ediyorum. Çünkü Türkiye; dünya
nın binbir meselesi içerisinde kendi coğrafî durumun
da, şu elimizdeki vasikalarda zerrece vicdanı olan 
bir Türk vatandaşının tahammül edemeyeceği, bü
yük felâketli günlerin içinde boğuşmaktadır. Fırtınaya 
tutulmuş bir gemi gibi gidiyoruz arkadaşlar. Bu gemi
yi kurtarmak, bütün vatanseverlerin müşterek gay
retiyle olabilir; yoksa, 22 kişilik hükümetin tek ba
şına yapacağı bir şey yoktur. 

Bu bakımdan, ben bütün partilerin mensuplarını 
kendi bünyelerinde idarecilerinin mevzuata aykırı 
düşen hareketleri varsa, onları frenlemesi particilik 
vazifesini, Türkiye Büyük Millet Mecliisnde yaptığı
mız yeminin icabından sayıyorum ve bütün partili
lerin, bu türlü şevki idarecilerin karşısında, diri, 
uyanık, vatanperver, kanunî davranışa sahip çık
masını temenni ediyorum. Aksi takdirde Türkiye'de, 
İçişleri Bakanlığının anavazifesi olduğunu söyledi
ğim emniyet ve asayişi tesis edebilmek, idame ede
bilmek kolay olmayacaktır kanaatini taşıyorum. 

İkinci küçük bir ricam olacak... 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, süreniz dolmuş bu
lunuyor, uzun süreye ihtiyacınız varsa, karar alalım 
efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İki veya üç da
kika. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Karar 
alınsın. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Karar alın lüt
fen. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş'ın üç dakika içinde sö
zünü bitirmesine imkân vermenizi oylarınıza sunu
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İki dakika ye
tişir, basit bir şey; ama devlet idaresinde mühim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yıldırım Be
yazıt Yurdunun önünden geçerseniz bakın, her şey gö
zükür. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; 
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Türkiye'de eskiden Parlamentoda çalışanların 
devlet tecrübesi; yakinen biliyorum ki, bizlere na
zaran daha fazlaydı; 1935'den beri takip ederdim, 
görürdüm. Çok badirelerden gelmişler, tecrübe sahi
bi kişilerdi. 

Valiler; idarelerinde amir idi arkadaşlar, Devle
tin ve Hükümetin mümessiliydi; gücü, kuvveti vardı. 
Bugün maalesef, bölgesel umum müdürlükler kurul
mak suretiyle valiler âdeta, protokoler bir vafizenin 
sahibi haline geldiler. Gün oldu; memlekette 67 vali 
var, ben umum müdürlüğümüzün 17 bölge müdür
lüklerinden birisiyim, diye valinin gıyabında işi hafife 
aldı. Buna, sureti katiyede meydan vermemek lâ
zımdır. İdare amiri. (Adı üzerinde) idarede kanun 
dairesinde amirdir arkadaşlar. Bu bölgesel teşkilât, 
memleket idaresini paramparça böldü. İdare amirine, 
sahip olması lâzım gelen prestiji, otoriteyi behema-
hal devlet otoritesini sağlama bakımından, iade et
mek lâzımdır, bunda memleketin umumî faydası var
dır. 

Teşekkür ederim. (A. P. ve C. G. P. sıralarından 
alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Gündoğan, ikinci kez. Süreniz 15 dakikadır 
Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım; 

Gecenin bu geç saatinde bu kürsüye gelmek ni
yetini daha önceleri taşımıyordum, Sayın Çelikbaş' 
in konuşması üzerine bu kürsüde 15 dakikanızı iş
gal etmeme müsaade etmenizi rica edeceğim, ve fev
kalâde dolu olmama rağmen; bu kere kendimi, şu 
ülkenin selâmeti ve içinde bulunduğumuz şartların 
vahametini takdir ederek, büyük bir sorumluluk duy
gusu altında tabım ve üslubum dışında bir sükûnet 
içinde meseleleri ortaya koymaya çalışacağım. Bu
nu betahsis belirtmek istiyorum. Memleketin için
de bulunduğu ağır şartların müdriki olduğumuzu 
bir kere daha göstermeye vesile olacak diye böyle dü
şünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz evvel konuşan Sayın Fethi Çelikbaş, Türki

ye'de fevkalâde insafsızca ve demokratik rejimle yö
netilen ülkelerin hiçbirisinde görülmemiş ölçülere 
varan, son derece sistemli bir iftira metoduyle; Türk 
halkının gözüne, kulağına ve beynine bir hususu 
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sokmaya özen gösteriyorlar, özel bir gayret göste
riyorlar. Türkiye'de ne kadar aşırı anarşist, solcu... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakika. Bir 
tavzih istirham edeceğim sizden. Bu iftira özenini 
gösteren Sayın Çelikbaş mı? 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Hayır. 

BAŞKAN — Birtakım çevreleri ifade buyuruyor
sunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN — (Devamla) — Çelikbaş'ın da dahil olduğu 
birtakım çevreler, bu iftira kampanyasının... 

BAŞKAN — Bir sataşma doğuyor Sayın Gündo
ğan. Buyurunuz efendim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sizin de dâhil oldu
ğunuz canım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz, de
vam ediniz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — ... Çevreler, özenle bir iftirayı... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Vesika gösteriyorum, sen de vesika göster.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü
dahale etmeyiniz lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — ... Dallı budaklı; elli, ayaklı... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sataşmaya ce
vap veriyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — ... Temelden, kökten yalan bir 
iftirayı özenle yürütmeye çalışıyorlar. Ne kadar anar
şist; bilmem hangi aşırı düşünceye sahip kişi, genç, 
ve saire varsa; kim, hangi maksatla sokağa fırlıyor, bir
takım kaba kuvvete başvuruyorsa; bunları bir sol ih
tilâlin habercileri diye göstermeye özen gösteriyorlar 
ve hemen arkasından; tutsa da, tutmasa da; uysada, 
uymasa da; yeri olsa da, olmasa da bunun Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından desteklendiği, yamandığı ve 
böylesine bir ortamın yaratılmasına Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından gayret gösterildiği iftirası; kampanya 
halinde, cepheler kurmaya varıncaya dek, büyük bir 
musibet olarak yürütülüyor. Bu, hiç kimsenin gö
zünden kaçmıyor ve hiç kimsenin gözünden kaçmadı
ğı içindir ki, bu ağır, mesnetsiz, insaf dışı ve insanlık 
dışı iftiraya Türk halkı bulduğu ilk fırsatta cevabını 
veriyor, bu töhmetler altında bırakılmak istenen; 
komünistlikle, ihtilâlcilikle, sununla, bununla bulaştı-

j rılmak istenen Halk Partisine, gittikçe daha fazla iti
mat ederek, daha çok oy vererek, iftiracıları kendi ifti-
ralanyle baş başa bırakmaya onlar da bir gayet gösteri
yor ve devrimci bir atılımda bulunuyorlar. 

Bakınız şimdi, biraz evvel burada konuşan arka
daşımızın yaptığı konuşmanın mahiyetine. Derhal, bil
mem hangi mahkemede, bilmem hangi suçtan töh
met altına alınmış, mahkûm olmuş veya beraat etmiş 
kişilerin savunmalarını; kendisi de itiraf ederek, suç 
olmayacağını bile bile burada kitaplar neşretmek su
retiyle yayınlanmasını, bir Cumhuriyet Halk Partisi 
eseri diye göstermeye çalışıyor. İnsafınıza ve insanlı
ğınıza hitabediyorum; bilmem hangi kişinin, hangi 

I mahkemede yaptığı savunmanın neşriyatıyle, Cumhu
riyet Halk Partisinin doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak ilişkisi ne olabilir ve bundan Cumhuriyet Flalk 
Partisine ne yarar gelebilir? Cumhuriyet Halk Par
tisi; bir savunmadan istiane edecek kadar zayıf, ona 
mütenezzil, ondan güç ve yardım bekleyen bir parti 

j midir ki, bir savunmayı yayınlamış olmaktan dolayı 
I bunun Cumhuriyet Flalk Partisi ile ilişkisi vardır de-
j meye kalkışıyorsunuz. Anayasanın, suç teşkil eden 

fiilleri kimin kovalayacağını belirttiği bir memleket-
I te, bir rejimde yaşıyoruz. Eğer suç varsa, eğer bizimle 

ilişkili ise, mutlak surette o kanuda yetkili kurumla
rın takibetmeleri gerekir. Bizimle ne alâkası olabilir 
bunun? Ama bir şey vardır, pek aşikâr bir şey var
dır; Cumhuriyet Fîaîk Partisini, demokratik sol Cum-

j huriyet Halk Partsini, halkın, belki bilgisizliğinden 
yararlanarak veyahut başka yerlerde olmuş birtakım 

| kötü hadiselerin hikâyelerini anlatmak suretiyle, o 
âlem içinde bir parti olarak g'Jsterme özeni ve gay
reti hakikaten insanı iğrendirecek ölçülere varmıştır. 
Ama çok şükür ki, tekrar ediyorum, Türk halkı bunu 
bilmiştir, görmüştür, anlamıştır, tanımlamıştır, değer
lendirmiştir; iftira üstüne Cumhuriyet Halk Partisine 
rağbet ve itibar yağdırmıştır. 

Şimdi, «Bugünkü olayları çıkaran kişilerin belli 
I bir partiye bağlı olduğu, komando veya Ülkü Ocak

ları adı altında silâhlı çatışmalara giriştiği ve adam 
öldürdüğü bir gerçektir.» diyor bizim sözcümüz. Sa
yın Çalikbaş da diyor ki; «Böyle bir iddiada nasıl bu
lunursunuz?.. Hatta onunla da kalmıyor; bizim sözü
müzle de kalmıyor, Sayın Ecevit'in de böyle düşün
düğünü söyleyerek; «Nasıl oluyor da, bu suçları iş-
leyenlerin, bu adam öldürenlerin komando olduğunu, 
bilmem bir partiye mensup olduğunu, Ülkü Ocaklı 
olduğunu, mahkeme henüz neticelenmeden, mesele 

\ sübuta ermeden, iddia ediyorsunuz diyor.*? 
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Apaşikâr, bir faşist vurucu gücün savunuculuğunu 
yapıyor? Besbelli yapıyor. Ben iddia ediyorum; açıkça 
iddia ediyorum ve delillerini... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Mahkemeye, mahkemeye... 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız, lütfen efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — ... Bu ülkenin yöneticisi Hükümetten 
bekliyorum; inanıyorum ki, bu ülkede komando ve 
Ülkü Ocağı adı altında birtakım gençleri kapmîar-
da, özel metotlarla yetiştirerek ve birtakım çevre
lerden o gençlerin silâhlanmasına imkân verecek malî 
kaynaklar sağlanarak, birbirine ekli belli bir sistemi 
program halinde yürüten bir faşist hareketin orada 
kümelendiği ve insan öldürmeye dek büyük terör 
ve baskı içinde ülkeyi bunalttığı, bugünkü devleti yö
neten Flükümetin elinde belki kabarıklığı bir metreyi 
bulmuş delilerle sabittir. Bu deliller Hükümetin elin
dedir ve bu delilleri Hükümet, ya kendisine ait olan 
kısmını onların icabına uyarak yapacaktır, ya da o 
partili veya o partinin beslediği komando ve Ülkü 
Ocakları gibi teşkilâtı ve tabiî giderek onun uzantı
larını kökünden kurutmak için ait olduğu mercie, 
meselâ, Başsavcılığa verecektir. 

Şimdi Hükümetten istirham ediyorum; «Sözleriniz 
yanlıştır Sayın Gündoğan; Cumhuriyet Halk Partisi 
temsilcisi, bizim elimizde hiç böyle bir delil, hiç 
böyle bir bilgi yoktur. Katiyen bu memlekette koman
do ve Ülkü Ocakları kimse yoktur ve bunlar belli bir 
partiye bağlı değildir ve bunları hiç kimse belli kamp
larda yetiştirip, silâhlandırıp, kimsenin üzerine sevk 
etmiyor, adam öldürmüyor bunlar.» desin, Cumhuri
yet Halk Partisinin bütün mazisini ortaya koyuyorum; 
bu kadar yetkim yok; ama inandığım için s'Jylüyo-
rum; hatta geleceğini ortaya koyuyorum. 

Burada Hükümet gelsin, .dosdoğru ortaya koysun 
meseleyi; apaçık ortaya koysun. Hükümet etmek buna 
derler. Şu veya bu siyasî birtakım oyunları en iyi oy
namak, hükümet etmek demek değildir. Şu veya bu bir
takım işleri gizlemek, örtmek, belli meseleleri, belli me
totlarla üzerine giderek halletmeme esaretini göster
memek hükümet etmek demek değildir. Burada, bu 
kürsüde bu akşam Allahm huzurunda bir mümin 
gibi ve dosdoğru bu meselenin üzerine eğilmiş bir İç
işleri Bakanı görmek istiyorum. Gelsin buraya söyle
sin; «Yoktur böyle bir hareket; bu hareketle
rin hiçb:ri bu partiye bağlı değildir, komandolara bağ
lı değildir. Ülkü Ocaklarına bağlı değildir, bunlar si

lâhlandırılmaz, bunlar kampa benzetilmez, bunlar bes
belli bir programı uygulamaz.» desin, razıyım. 

Ama sizin hanginizin kudreti yeter; Cumhuriyet 
Halk Partisinin zor, cebir, saldırı, silâh zoru ile bu 
memlekette bir milimetre yükselmek arzusunda bulun
duğunu gösteren herhangi bir hareketini göstermeye 
hanginizin gücü yeter?... Hangi hükümetin elinde buna 
dair bir delil var?.. Geçmiş hükümetlerin, hasmımız 
olan partilerin idaresindeki zamanlar zarfında bu hu
susta ne yapılmışsa, getirip, konmalıdır buraya... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Hasım değil, muarız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyeceksiniz, efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Siyasî hasım derler ona. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyeceksiniz. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) —• Öğren; hayır, siyasî hasım derler. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Hayır demezler. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efendim, 

müdahale etmeyiniz. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Hasım demek düşman demektir. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, siz de Genel Kuru

la hitap buyurunuz lütfen. Ben de ikazımı yapıyorum 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Beyefendi, siz profesörsünüz; ama gali
ba size dedikleri gibi kitaptan muarra olduğunuz için... 
Bir mahkemede bile karşılıklı iki kişi davalaşırken bir
birlerine «Hasım avukatı, hasım avukatı» derler. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
— Muarız. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — E, öyle ise öyledir, beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen Genel Ku
rula hitap buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Siyasî muarızlar. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ha, aferin; doğru. 

C. Fi. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — ... Karşılıklı bir hava içinde yaşarlar; 
gereğinde husumet, gereğinde kardeşlik, gereğinde uz
laşma yollarına giderler. 

Tekrar ediyorum bütün hükümetlere; gelmiş geç
miş ve o hükümetler emrinde birer özel hizmetkâr gibi 
çalışan gizli teşekküllerin elinde bizim aleyhimize kanı 
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uyandıracak, bizimle ilişkisi olduğu ispatlanacak en 
ufak bir delil varsa, bunu ortaya koymuyorlarsa, o 
zaman; «Siz, sözlerimin de başında ifade ettiğim gibi, 
Türkiye'de belli bir iftira kampanyasını, belli bir amaç
la bu ülkede meydana gelen ve sömürü düzeninin ve o 
düzenin yarattığı ve çok eskimiş bir ekonomi politi
kasının meydan getirdiği çöküşlerden doğan sosyal 
bunalımları ceberrut devlete teslim etmek; bu ülkeyi 
ona teslim etmek, faşist bir yöntemi getirmekle ancak 
susturabilirsiniz de ondan bu yolu takibediyorsunuz bu 
ülkede» derim ve bunu yapanları, tekrar ediyorum, 
bu Hükümet veya başka hükümet tespit etmemişse, 
veyl Türklerin haline, veyl istikbalimize, veyl milleti
mizin geleceğine. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim ben rica ettim; Cumhuriyetçi Güven Parti
sinin meşhur kışkırtmalarının bir delilini versinler diye. 
Bekliyorum. 

BAŞKAN — Kendi takdirleri içindedir efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yıldırım Be

yazıt Lisesi... 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan, açık
layacağım. Ben o yazıyı yazdıktan sonra tekrar oku
dum; bir siyasî mücadeleye uygun bulmadığım için çı
karttım ve zabıtlara da geçmemiş oldu. 

. BAŞKAN — Efendim, bu şekilde bir usulümüz 
yoktur, rica ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Affedersiniz, metinde var... 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, müsaade buyurunuz. 
Sayın Öner, böyle bir usulümüz yoktur, ancak kür

süden ifade edilebilir. Böyle bir usulümüz yoktur. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Ben de zatıâlinize 
hitabettim. 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
Buyurun Sayın Tarlan. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Gerek çeşitli partilerimizin grup sözcüleri ve gerek
se şahıslan adına konuşan sayın senatörler İçişleri Ba
kanlığımızın 1975 malî yılı bütçe tasarının müzakeresi 
münasebetiyle bu bakanlığın önemli konularına değin
miş, görüş ve temennilerini ortaya koymuş bulun 
maktadırlar. 
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Bendeniz, bunların dışında kalan ve pek değinil
meyen iki konuda, vaktin darlığını da dikkate alarak, 
kısa bir maruzatım olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İlk konu olarak temas edeceğim mesele, Köy İşleri 

ve Kooperatifler Bakanlığı Teşkilât Kanun tasarısın
daki İçişleri Bakanlığını ilgilendiren bazı hükümleri 
kapsamaktadır... Yüksek malumları olduğu üzere, Köy 
işleri ve Kooperatifler Bakanlığı Teşkilât Kanun ta
sarısı halen Millet Meclisinde bulunmaktadır. Bu ha
liyle kanunlaştığı takdirde Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığının vazife ve salâhiyet açısından İçişleri 
Bakanlığıyle olan münasebetlerinin normal bir şekilde 
yürütülüp yürütülemeyeceğinden duyduğum endişe
dir ki, bendenizi konuyu terkar ele almak mecburiye
tinde bırakmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hatırlayacaksınız; aynı tasarı bundan evvelki dev

rede, Cumhuriyet Senatosundan, Millet Meclisinden 
geldiği şekliyle ve müzakere edilmeden kanunlaşmış 
idi. Halbuki, iyi niyetlerle hazırlandığından şüphe et
mediğimiz bu kanun tasarısındaki bazı hükümlerin 
kanuniyet kesbettikten sonra, bilhassa tatbikatta İçiş
leri Bakanlığıyle birtakım anlaşmazlıkların husulüne 
sebebiyet vereceği ve dolayısıyle (Bilhassa bunun altını 
çizmek istiyorum) mahallî hizmetleri felce uğrataca
ğı hususu üzerinde durulmuş ve bu sebeple de müza
kere edilerek tashihi imkânları aranmış ve fakat bir 
türlü sağlanamayarak tasarı müddetini burada doldu
rarak kanunlaştırılmış idi. 

Ne var ki muhterem arkadaşlarım, zamanın sayın 
Cumhurbaşkanının sözü edilen bu kanunu veto etme
leri nedeniyle tasarı yeniden Meclislerde ele alınmak 
durumuyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu defa tespit 
edebildiğimiz kadarıyle, tasarının sakıncalarına değini
len maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan, 
hemen hemen olduğu gibi Millet Meclisine sevk edil
diği anlaşılmaktadır. Halbuki, tasanda bilhassa içişleri 
Bakanlığıyle ilgili olup üzerinde durulması lâzım gelen 
bazı önemli maddeler var. Vaktin darlığı nedeniyle 
bunlardan yalnız bir konuya işaretle yetinmek istiyo
rum. 

Bu da, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Teş
kilât Kanun tasarısında, idare amirlerine genel olarak 
tanınan hak ve salâhiyetlere bile yer verilmemiş olma
sıdır. Biraz evvel sayın Çelikbaş da temas etti, sayın 
Adalet Partisi Grup Sözcüsü de aynı konuya temas 
ettiler. Hal böyle olunca, idare amirlerimizle, Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığının bilhassa mahallî yet-



C. Senatosu B : 29 8 . 2 . 1975 O : 4 

kilileri arasında tatbikatta bağdaştırılması çok güç an
laşmazlıkların çıkması kuvvetle muhtemeldir. Tasarı, 
Millet Meclisinde Genel Kurul tarafından henüz ele 
alınmadığına göre, sayın İçişleri Bakanımızın müdaha
le ederek tasarıyı geri aldırmaları ve kabili tatbik bir 
hale sokacak şekilde iki Bakanlık arasında tam bir gö
rüş sağlandıktan sonra Meclislerin tetkikine sunmaları 
elbette ki yerinde bir hizmet olacaktır. 

Sayın Bakan eski bir idareci arkadaşımdır, şu kısa 
maruzatımla çizmek istediğim gelecekteki tehlikenin 
hudut ve şümulünü bendenizden çok daha iyi bir şe
kilde hissedecek; hatta değerlendirecek mevkidedirler. 

Bu nedenle, lüzumlu alâkayı kendilerinden mutla
ka bekliyor ve bu kanun tasarısının, bakanlıklar ara
sında tanı bir görüş ve anlaşma sağlanarak çıkarılma
sında öncülük rolü ifa etmelerini bilhassa kendilerin
den rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İkinci husus olarak temas edeceğim konu; bundan 

evvelki bütçeye yıllarında cereyan eden müzakerat 
sırasında her ne kadar temas edilmiş ise de, o tarih
ten bu yana Bakanlıkça ne gibi tedbirlerin alındığının 
veya alınmak üzere bulunduğunun tespiti maksadıyle 
tekrar ele almak zorunluluğunu hissetmiş bulundu
ğum bir konudur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz, İl Genel Meclislerimizin çalışma 

usulüyle ve ayrıca valilerimizle olan münasebetleriy-
le ilgili bir durum var. Nitekim, her vilâyetin; eski 
adiyle meclis-i umumîleri, yeni adiyle genel meclis
lerin her yıl genellikle Ekirn veya Kasım ayları içeri
sinde toplanmaları, Vilâyet Özel İdaresince hazır
lanan ve valiliğin bir senelik çalışmalarını kapsayan 
bir izahname üzerinde müzakereler yapmaları ve so
nunda genel meclis üyelerinin oylarına sunulması, 
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 1426 sayı
lı Kanunla ilga edilmemiş bir maddesi icabıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yakın tarihlere kadar vilâyet özel idarelerince ha

zırlanan bu izahnamelerin aleyhinde oy kullanıldığı; 
yani ret mahiyetinde herhangi bir karar sâdır olduğu 
hiç görülmemiş idi. Ancak, son senelerde bazı vilâ
yetlerimizde bu izahnamelerin üyelerin çokluğu, hat
ta ittifakıyle reddedildiği görülmüştür. Bu reaksiyon, 
Genel Meclis üyeleri tarafından vilâyet çalışmalarına 
müteveccih olması bakımından önemi ortada bulun
makla beraber, böyle bir hal karşısında nasıl hare
ket edileceğini gösterir kanunda bir hüküm bulunma
ması karşısında, genellikle valilerimiz ve dolayısıyle 

Bakanlık müşkül durumlarda bırakılmışlardır. Bu 
arz etmeye çalıştığım duruma ise, İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun mer'i 128 nci maddesindeki boş
luklar sebebiyet vermektedir. 

Sözü edilen madde biraz uzunca olmasına rağmen, 
bir hususiyetinden yüksek Heyetinizi haberdar ede
bilmek maksadıyle aynen okumak istiyorum. 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun mer'i 128 
nci maddesi aynen şöyledir, «Meclisi Umumiye vilâ
yet, her içtimai senevî iptidasında vali tarafında ge
çen içtimaında ittihaz olunan muharreratın tatbikat 
ve icraatına dair meclise verilen ve bir sureti Dahi
liye Nezaretine gönderilen izahname ile bu hususta 
encümeni vilâyet tarafından tanzim edilecek mütalââ-
nameyi kıraat ve müzakereyi ibtidar eder; icraatı 
vakıa hakkında vali tarafından verilen izahatı meclisi 
umumî sülüsanı ekseriyetle kâfi görmezse müzake-
ratı aynen ihtiva edecek surette bir zabıtname tan
zim ve Dahiliye Nezaretine takdim olunur.» denmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Takdim ettiğim kanun maddesi, ifadesinden de 

anlaşılacağı üzere, 1913 tarihinde ve o zamanın poli
tik şartlarına göre tedvin edilmiştir. Halen bu mad
deyle amel edilmesine artık imkân kalmadığını da ba
zı illerde vukua gelen hadiseler göstermektedir. Da
ha açık bir tabir ile Genel Meclislerde müzakere olu
nan vilâyet çalışmalarını muhtevi izahnameler bazı 
ahvalde ekseriyetle, hatta bazan üye tam sayısıyle; 
yani muhalifi ve muvafığı dahil, reddedilmekte ve fa
kat bundan sonrası için Bakanlığın ne suretle hare
ket edeceği tasrih edilmediğinden, geleneklere göre 
hareket edilmesi yolu ihtiyar olunmaktadır. Yani ma
halline bir müfettiş gönderilir, müfettiş tetkikatını 
yapar gelir ve Bakan ona göre bir mukteza tayin eder. 
Zannediyorum ki, yürütülen ve teamülde bulunan yol, 
bu yol. Bu durum, bilhassa valilerimizi çok müşkül 
durumlara sokmaktadır. Maruzatım ve dileğim de, 
valilerimizin ve dolayısıyle Bakanlığın bu müşkül du
rumlardan kurtarılmasıdır. Nitekim, bu düşünce ile 
bundan iki sene evvel bu konuya, canlı bir hadise 
ele alınarak, değinilmiş ve üzerinde durulacağı vaa
diyle karşılaşılmış idi. O tarihten bugüne kadar geçen 
müddet içinde, Bakanlığın tatbike çalışıp geliştirdiği 
usulî ve şeklî bir hazırlığı olsa gerektir. Sayın Bakan 
bu konu hakkındaki Bakanlık çalışmalarından ve alı
nan sonçlardan Cumhuriyet Senatomuzu haberdar et
mek lütfunda bulunurlarsa, bizleri son derece mem
nun etmiş olacaklardır. 
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Emniyet İşlerine ve bu emniyet işlerimizin içinde 
bulunan bazı konulara da değinmek ve bir maruzat
ta bulunmak istiyordum, ama vakit buna imkân ver
meyecek kanaatindeyim. Yalnız, zabıta kuvvetlerimi
zin son hadiseler karşısındaki tutumlarına değinme
den de maruzatıma son vermek istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zabıta kuvvetlerimizin, bilhassa toplu hadiseler 

karşısındaki tarafsız ve kanunlara saygılı tutumlarını 
küçümsememek; bilâkis teşci etmek, hattâ takdire 
şayan görmek lâzımdır. Bu türlü yargıların onların 
manevî gıdası olacağından, kendilerine şevk ve he-
yacan vereceğinden şüphe edilmemelidir. 

Bu tutum ve davranışlarının devamını temenni 
ederken, maruzatıma son' veriyor ve içişleri Bakan
lığımızın 1975 Malî Yılı Bütçesinin milletimize ve 
Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını diliyor, Yüce 
Senatoyu hürmetle selâmlıyorum efendim. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan, Buyurunuz 
efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

İçişleri Bakanlığı Bütçesiyle ilgili düşünce ve gö
rüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Grup sözcüleri, İçişleri Bakanlığı ile ilgili düşün
celerini, kendi gruplarının görüşleri açısından dile 
getirdiler. Bir bağımsız üye olarak ben de birkaç nok
taya, çok fazla zamanınızı almamak şartıyle, değine
ceğim. 

Emniyet mensuplarının parasal durumlarının mut
laka tatmin edici seviyede sağlanması lâzım geldiği 
kanaatindeyim. Çünkü, 12 ilâ 15 saat; bilhassa Sıkı
yönetim uygulaması sırasında 18 saate varan süreler
de nöbet bekleyen emniyet mensuplarının (Gayet ta
biî ki, emniyet mensupları derken, jandarma mensup
larını da kastediyorum) parasal durumları halledil
mediği takdirde, onlardan yarar beklemek, onları hu
zur içinde vazife başında görmek mümkün değildir 
kanaatindeyim. 

Bir bağımsız üye olarak diğer bir noktaya değin
mek istiyorum. Bu kürsüden bazı görüşler ileri sür-
rüldü. Bazılarına göre, ülkücü, komando olarak ni
telendirilen kimseler, bu çatışmalardan, olaylardan 
sorumludurlar. Yine bazılarına göre de devrimci, sol
cu olarak nitelendirilen şahıslar esas suçludurlar. Ken
dim bağımsız olduğumdan «Bazılarına göre» diyo
rum. Şimdi, çok ilginç bir nokta: Bu konu üzerinde, 
bu konuşmaları nerede yapıyoruz?. Burada; ama esas 

durumu, gerçek durumu bilenler; işte burada. Bizim, 
şudur veyahutta budur dememizle herhangi bir şeyi 
kanıtlamamız mümkün değil ki.. Ben bilemem, esas 
cevap verecek olanlar buradadır. Bu kürsüden gayet 
tabiî ki her konu dile getirilebilir. Ama mantık açı
sından bakıldığında, bir Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Bütçesinin müzakeresi sırasında söylenecek şey
ler ayrıdır, İçişleri Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi 
sırasında dile getirilecek şeyler başkadır. Burada 
özel olarak konuşmak mümkün değil; fakat İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları, bu 
işleri yürüten şahısların kimler olduklarını biliyorlar-
dır elbette. 

Dıştan gelen saldırıları silâhlı kuvvetler, içten ge
lecek olan saldırıları da emniyet kuvvetleri bertaraf 
edecektir. Allah Türk Milletini bu her iki kuvvetten 
de mahrum etmesin. 

Doğu Anadolu ile ilgili iki konuya da temas ede
ceğim. Bilhassa seçim bölgem olan Muş'un karşılaş
tığı vali gönderme meselesine değinmek istiyorum. 
Muş ili, 30 - 40 seneden beri sorunlarına eğilecek bir 
vali görmemiştir Kusura bakmasınlar; Tevfik Gür 
hariç, Muş'un sorunlarına eğilecek bir vali tayin edil
memiştir. Muş'un, ismini her Muşlunun unutamadığı 
bir tek valisi olmuştur; Tevfik Gür; Allah rahmet ey
lesin. 30 - 40 sene evvel Muş'ta valilik yapan bu zat
tan sonra tayin olunan valiler, Muş'un önemli so
runlarına eğilmemişlerdir. Vali Vefik Kitapçıgil ve 
Ferit Kubat Beyefendiler Muş'a çok yararlı hizmet
ler götürebilecek kimselerdi, fakat üzülerek söyleyim 
ki, bu kişiler de hemen oradan alınıp başka tarafa 
verildiler. Malumunuz, Ferit Kubat İçişleri Bakan
lığı yapmıştı. 

Jandarma Genel Komutanlığından, özür dileye
rek, bir konuya eğilmelerini istirham edeceğim. Bir 
noktaya mutlaka değinmem lâzım. Bir senatör olarak, 
gayet tabiî ki diğer arkadaşlarım da benim gibidirler; 
fakat ben kendimden bahsediyorum; hiçbir surette 
yüzde yüz kanıtlamadığım, yüzde yüz emin olmadı
ğım bir konuyu burada dile getirmem mümkün de
ğil; bilhassa memleketin sorunlarıyle, memleketin 
bütünlüğüyle ilgili bir konu ise.. 

Şimdi, jadarma çavuşlarından şikâyetçiyiz biz, şi
kâyet ediyoruz onları. Açık olarak bu konuyu bu kür
süden dile getirmeye mecburum, fakat hangi kelime
lerle konuyu dile getirsem, yine de köy be köy dolaşıp 
o köylülerin dertlerini dinlemeyince; ne siz inanırsı
nız ne de ben sizi o şekle inandırabilecek durumda
yım. 
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Uzatmalı çavuşlardan veya çavuşlardan kurnaz 
olan bazıları, nüfuzlu kişilere veyahutta bazı politika
cılara sırtlarını dayayarak, ilişki kurarak, vatandaşı 
sülük gibi emiyorlar. Bir anımı anlatayım sizlere. 
Bulanık ilçesinin Karaağıl yerleşim merkezinden, Tür
kiye'nin başka bir yerine nakledilmiş olan bir çavuş, 
yanında 25 kilo peynir, 15 kilo yağ ve bilmem kaç ki
lo yünle yola çıkıyor ve kendisini herhangi bir şekil
de mutlaka şikâyet edeceklerini tahmin ettiğinden, 
yanına başka bir şahsı almış ve eğer şikâyet olur da 
yolda herhangi bir arama durumu olursa, yanına al
dığı şahıs diyecek ki, «Bu mal benimdir,» îşte mese
le budur değerli arkadaşlarım. 

Türkiye'de, Türk Hükümeti ile Türk halkı ara
sındaki uçurumu gittikçe genişletmek istemiyorsak, 
bu gibi şahıslarla mutlaka mücadele etmemiz lâzım. 
Bu uçurumu kapatmamız lâzım gelir. Bunun için de 
bu kişilerle ciddî şekilde mücadele etmemiz gerekir. 
Bu konuyu üzülerek dile getirdim, fakat bunlarla mü
cadele etmeye de mecburuz. Benim istirhamım, bu 
gibi konlar şikâyet yoluyle Jandarma Genel Komu
tanlığına intikal ettiği ahvalde, bu konulara eğilinme-
sidir. Diyeceksiniz ki, iyileri yok mu?.. Gayet tabiî ki 
var. Zaten onlar sayesinde Türkiye yaşıyor; fakat kö
tüler, o iyilerin yapmış oldukları hizmetleri de sıfıra 
indiriyor. 

Şu anda huzurlarınızda müzakere edilmekte olan 
içişleri Bakanlığı Bütçesinin Bakanlığa ve Memleke
timize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, cüm
lenizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Oral Karaosmanoğlu, buyu
runuz efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sa 
yın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Benden önce konuşan muhterem arkadaşlarımız, 
îçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle, hakikaten 
önemli gördükleri konulara temas ettiler. Gecenin bu 
geç saatinde kıymetli vakitlerinizi fazla almak istemi
yorum. Önemli gördüğüm bazı hususlara kısaca de
ğindikten sonra, maruzatıma son vermek istiyorum. 

Memleketimizin şartları itibariyle, taşra kuruluş
larında hükümeti ve Devleti temsil eden, genel idare
den sorumlu olan, yalnız kanunların kendisine verdi
ği yetkiler çerçevesinde değil, bunun çok daha ötesin
de, taa Osmanlı devirlerinden tevarüs edilen bir 
zihniyet içerisinde halkımızın izafe ettiği kıymet yö
nünden kendisinden çok şeyler beklediği kişiler ve 
makamlar olarak, valilerin ve kaymakamların haki
katen içerisinde bulundukları müşkül şartları, gerek 
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hizmetler yönünden, gerek özlük hakları yönünden 
göz önünde bulundurmaya mecbur olduğumuz kanı
sındayım. 

Şu da bir gerçektir ki, mülkî idare amirlerimiz, 
mesleklerinin icabı olarak, otoriter durumlarının ge
reği olarak ve yüksek vazife ve sorumluluk duygusu
na sahip kişiler olarak, şu veya bu şekilde zaman za
man Parlamentoya gelip kulisler yapmazlar, komis
yonlara gelmezler, kendi dert ve meselelerini maale
sef anlatmazlar. Bunun yanında şu da bir gerçektir 
ki, Sayın İçişleri Bakanlığı mensupları da çok defa, 
her nedense bu konuları hakkıyle halletme yoluna 
gidemezler, zamanında tedbirleri alamazlar. Netice 
itibariyle, mülkî idare amirleri hakikaten çok ağır şart
lar altında vazife görmelerine rağmen, büyük sorum
luluk taşımalarına rağmen, bu görevin ve bu maka
mın gerektirdiği şartlarda özlük haklarına kavuşturul
mazlar. 

Çok rica ediyorum muhterem arkadaşlarımdan, 
zannederim halen 12 sayılı Kararnamenin 43 ncü mad
desi muvacehesinde bazı değişiklik önergeleri verile
cekmiş; Sayın İçişleri Bakanı ve diğer sayın bakanlık 
mensuplarının da gayet yakından bu mülkî idare 
amirlerinin gerekli özlük haklarına nispeten olsun 
kavuşturulması mevzuuna eğilmelerini, izlemîerini ve 
bir an önce bu muhterem arkadaşlarımızın makamla
rının, hizmetlerinin gerektirdiği bir seviyede özlük 
haklarına kavuşturulmasını hassaten istirham etmek 
istiyorum. 

Bütün bunların yanında, memleketimiz, vatandaş
larımız mülkî idare amirlerinden büyük hizmetler 
beklemektedir. Demin de arz ettiğim gibi, bu bekle
nen hizmetler sadece kanunların kendisine verdîgi 
belirli yetkilerden, belli sorumluluklardan ibaret de
ğildir. Bugün, vatandaş gözünde idare amiri herşey-
dir. Vatandaş, derdine çare bulunmasını ister, köyün 
muhtarı derdine çare bulunmasını ister, şu veya bu 
şekilde muhtelif kuruluşlar kendi dertlerine çare bu
lunmasını isterler. Yalnız şurasını kabul etmek lâ
zım ve bir gerçektir ki, maalesef yalnız mülkî idare 
amirleri ve İçişleri kademesinde değil, memleketimi
zin birçok bürokratik seviyelerinde 27 Mayıs İhtilâ
linden sonra mesuliyet deruhte edebilme, insiyatif 
kullanabilme haklan, durumları büyük çapta renci
de olmuş bulunmaktadır. İstediğiniz kanunu çıkarı
nız, istediğiniz yetkiyi veriniz, eğer bir idare amirinde, 
bir valide veya kaymakamda belli nispetlerde insiya
tif kullanabilme, sorumluluk deruhte edebilme, şu 
veya bu şekilde belli bir hizmeti resen yapabilme im-
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kanı ve yeteneği bulamazsanız, o hizmetlerin verim
li seviyede görülmesini asla bekleyemezsiniz. 

Kaymakamlık kursları meslek içi eğitimleri yapı
lır; ama her şeyden önce vali ve kaymakamlara, po
lis ve jandarma devleti zihniyetinden ziyade; yani em
niyet ve asayişi sağlayan unsurlar olarak değil, mem
leket kalkınmasında büyük katkıları olabilecek kişi
ler olarak iktisadî nosyon, iktisadî araştırma yapabi
lecek nispette ve derecede yeni bir zihniyetin, yeni 
bir esprinin kazandırılmasında büyük faydalar mü
talaa etmekteyiz. Koordinasyon vazifesi çok mühim
dir. Genel idare hizmetlerinden mesuldür, hizmetle
rin koordinasyonundan mesuldür, hatta öyle haller 
olur ki, mülkî idare amirinin kendi elinde olmayan, 
Allanın getirdiği bazı felâketlerden dahi zaman za
man maddeten mesul durumlara sokulduğu, görevde 
ihmali görüldüğü için tahkikat yapıldığı haller dahi 
mevcuttur. O itibarla konunun ehemmiyeti aşikârdâr. 
Bu meseleye ciddiyetle eğilmek ve hizmetiçi eğitim
leri seviyesinde bu konulara yeni bir ruh ve heye
can getirmek çok zarurî hale gelmiştir. 

îl İdaresi Kanununun yetersiz olduğu kadar, Sa
yın Prof. Çelikbaş Hocamızın da ifade ettiği gibi, 
muhtelif zamanlarda çıkan ve bazı konularda bölge
sel idarelere doğru yönelen çeşitli kanunlar ve mev
zuat hakikaten idare amirlerini, bilhassa valileri koor-
dine hizmet yapabilme imkânından büyük çapta yok
sun bırakmıştır. Bunun yanında, az da olsa, kanun
ların tanıdığı yetkileri dahi demin arz ettiğim sebep
lerle kullanabilme imkânını gösteremeyen, idareci
lerimiz de mevcuttur. Bütün bunları bir tarafa bıra
karak objektif esaslara, günün şartlarına göre mevzu
atın yeniden ele alınmasıyle birlikte, vali ve kayma
kamlarımızın memleketin iktisadî kalkınmasına, çev
renin iktisadî ve sosyal kalkınmasına katkıda bulu
nacak kabiliyette ve dirayette yetiştirilmelerine bü
yük önem vermek gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İçişleri Bakanlığı, sadece merkezî idare kuruluşu 

olarak genel idare hizmetlerinden sorumlu olan va
li ve kaymakamlar mercii olarak değil, aynı zamanda 
da mahallî idare üniteleri olan belediyeler, köyler ve 
il özel idarelerinin hizmetlerinin de bir nevi karargâ
hı şeklinde vazife gören bir müessesedir. Bunun irti
batı daha ziyade idarî vesayet noktasında olmaktadır. 
Fakat bugün seçimle gelen belediyelerin; yani genel 
karar organlarının halk tarafından seçildiği kamu tü
zelkişileri olarak belediyelerimizin maalesef bazı şi
kâyetleri vardır. Bu şikâyetler, idarî vesayetin Ana

yasanın öngördüğü nispetlerde asgari hadde indiril
mesi yolundaki çalışmalara İçişleri Bakanlığının bir 
yön vermediği noktasında temerküz etmektedir. Za
man zaman bazı durumlarda, belediye reislerinin se
çimle gelen kişiler olarak değil de, sırf bu idarî ve
sayetin gerektirdiği bir anlayış içerisinde, sanki İç
işleri Bakanlığına bağlı memurlarmış gibi muameleye 
tabi tutulduğu hallere de şahit olmaktayız. 

Şahsî kanaatim şudur ki muhterem arkadaşlarım; 
bugün hizmetler çok genişlemiştir. İçişleri Bakanlığı
nın esas bünyesi itibariyle, kuruluş kanunları itibariy
le, genellikle en bellibaşlı görevi emniyet ve asayişin 
sağlanmasıyle ortaya çıkmaktadır. Memleketimizin 
fedakârlıkla çalışan emniyet mensupları, Emniyet 
Teşkilâtımız vardır. Yine kırsal bölgelerde fedakâr
lıkla çalışan ve memlekete emniyet ve asayiş yönün
den büyük hizmetler yapan Jandarma Teşkilâtımız 
vardır; fakat aslî unsur, emniyet ve asayişin sağlan
ması olmakla beraber, günün şartlarının getirdiği 
bazı ilâve hizmetler, birçok kanunların verdiği vazi
feler, şu veya bu şekilde mevzuatın yüklediği yeni ye
ni durumlar itibariyle, İçişleri Bakanlığı mahallî ida
reler politikasına yön verebilecek imkânlardan maa
lesef mahrum bulunmaktadır. Artık şuna kuvvetle 
inanmaktayım ki, bu mahallî idareler konusu çok 
önemli bir konudur. Politikasının ayrı tayin edilmesi 
lâzımdır. Hizmetlerin müstakil olarak koordine edil
mesi lâzımdır. Her ne kadar İçişleri Bakanlığı bün
yesinde mahallî İdareler Genel Müdürlüğü Teşkilâ
tı var ise de, gayet tabiî takdir buyurursunuz, 1700 
belediyenin, 67 il özel idaresinin 37 bin küsur köyün 
de her türlü işlerini teorik yönden dahi olsa takip 
edebilecek durumda bulunmaları bu idareden bekle
nemez. Bu Teşkilâtın tevsiinde fayda görürüm. Ge
rekirse İçişleri Bakanlığını mücerret olarak emniyet 
ve asayişle meşgul hale getirerek ve bazı görevler de 
ilâve ederek, bunun dışında mahallî idareler konusun
da ayrı bir bakanlık veya hiç olmazsa o bakanlık teş
kilâtının kurulmasının gerektirdiği haller zuhur edin
ceye kadar, ayrı bir müsteşarlık şeklinde tedvir edil
mesinin faydalı olacağı şahsî görüşünde bulunduğu
mu hususî olarak arz etmek isterim. 

Çok kıymetli arkadaşlarım; 
Vatandaşlarımızın trafikten büyük şikâyetleri var. 

Her gittiğimiz yerde trafik kontrollerinin iyi yapılma
dığı, hergün binlerce can ve mal kaybına maruz ka
lındığı gerçeği karşısında, trafik kontrollarında araç, 
gereç yetersiz olabilir, bunlar ayrı mesele; ama mev
cut araç ve gereçlerle dahi Türkiye'de müessir bir tra-
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fik kontrolünün yapıldığını kimse iddia edemez. Küçük 
bir misal vereyim. Şehir içerisinde dahi yağmur yağan 
bir havada uzun farlarla seyreden arabalara şahit 
olursunuz. Şikâyetler olur, kimse meşgul olmaz. Ka
rayollarında günlerce seyrettiğiniz zamanlar olur, ica
bında bir ay gezersiniz, bir trafik kontroluna dahi 
rastlayamazsınız. Muhterem Bakanlık mensuplarının 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünün bilhassa bu konuya 
özel olarak eğilmesi ricasında bulunmak istiyorum; 
ciddî olarak eğilmelerini rica ediyorum. Gerçi kürsü
lerde bu lâflar çok ediliyor, bu konuşmalar çok yapı
lıyor; ama maalesef bu kapıdan çıkıldıktan sonra me
selelere gereken ağırlığın verilmediği, tamimlerle, ge
nelgelerle meselelerin savuşturulmak istendiği de bir-
gerçek. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu bağlamanızı 
rica ediyorum. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Çok kısa olarak jandarma ile ilgili bir de toplu 
sisteme geçiş mevzuu vardır. Hakikaten aslında mo
dern şartların gerektirdiği şekilde toplu sisteme geçil
mesi iyi bir şey; yalnız bunun için vasıta lâzım, gereç 
lâzım, araç lâzım, telefon lâzım, modem teçhizat lâ
zım, Ama o karşılanıncaya kadar da memleketimiz; 
tradisyonel olarak köylerimiz, kasabalarımız daha çok 
karakollara alışmıştır şimdi. Toplu sisteme geçişte ba
zı zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bir yerde, 
bir bölgede bir karakolun bulunmasının da yarataca
ğı hava, emniyet ve asayiş hissi, takdir buyurursunuz, 
bu toplu sisteme geçmenin gerektirdiği zaman uzaya
cak ise, hiç olmazsa gerçekçi bir görüşle karakol ih
tiyacı olan ve zaman zaman kaldırılan karakolların 
tekrar ihdası için bir etüt yapılması ricasında bulun
mak isterim. 

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İçişleri Bakanlığı Büt
çesi üzerinde altı sayın üye konuşmuştur. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi var efendim. Ki
fayet önergesini muameleye koyalım, kabul edilmezse 
diğer arkadaşlarımıza söz vererek, sizi de sıraya kay
dedelim. Kifayet önergesini okutuyorum efendim. 

Son söz senatöründür. 

Sayın Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi hakkındaki müzakerele

rin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Muğla 

İlyas Karaöz 
BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, cevap süreniz bir saattir. Muhtasar, 

müfid şekilde ifade buyuracağınızdan emin olarak, 
sorulacak suallere verilecek cevapları da nazarı itibare 
almanızı rica edeceğim. Bende mahfuzdur, onları 
da konuşmanızın sonunda size sunacağım. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Adana) — Sayın Başkan, mümkün mertebe kısa ko
nuşmaya gayret edeceğim. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı Bütçeleri vesilesiyle ko
nuşan C. H. P. Grup temsilcisi Sayın Süreyya Öner, 
A. P. Grupu adma konuşan Sayın Cahit Ortaç ve 
Hikmet Aslanoğlu'na; kişisel görüşlerini ifade eden 
Sayın Salim Hazerdağh'ya, Sayın Hamdi Özer'e, 
Saym Fethi Çelikbaş'a, Sayın Fikret Gündoğan'a, Sa
yın Cemal Tarlan'a, Sayın Muş Senatörü İsmail İl
han'a ve Saym Oral Karaosmanoğlu'na genel bir açık
lamadan sonra zamanın müsaadesi nispetinde kısa 
kısa cevap vereceğim. Cevap veremediğim arkadaşlara 
da ayrıca yazılı bilgi arz edeceğim. 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı 1975 Yılı Bütçelerinin 
görüşülmesi vesilesiyle söz almış bulunuyorum. Sayın 
konuşmacıların değinmediği, bütçeye taalluk eden ba
zı konular hakkında çok kısa arzı malumat edece
ğim. 

Herşeyden evvel şunu bilhassa belirtmek isterim 
ki, Anayasamızın ortaya koyduğu ilke ve kavramlar
da anlaşmazlığa düşmemek onları iyi belirlemek ge
rekir. Bunların başında hak ve özgürlük kavramları 
ile onların bekçisi olan «Devlet» kavramı gelir. Ger
çekten Anayasamız çok geniş bir görüşle Türk Devle
tini insan haklarına dayalı, millî demokratik, lâyîk ve 
sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamış, vatandaş
larımızın temel hak ve özgürlüklerini de geçerli güven
celere bağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızın güvence altına aldığı hak ve özgür

lükler, vatandaşın mutluluğu ve refahı içindir. An-
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cak, bunların hiçbir zaman ülke bütünlüğüne, millî 
birliğimize ve kamu düzenine karşı kullanılamaya
cakları da gene Anayasamızda belirtilmiştir. Şu halde, 
hak ve özgürlükler Devlete karşı kullanılamaz, onu 
sarsmaya yönelik davranışlara dayanak yapılamazlar. 
Hak ve özgürlükler, Anayasa ve yasalar çerçevesinde 
kullanılacak, Devlet Anayasa ile yüklendiği görev ve 
sorumlulukları, gene yasalar çerçevesinde yerine ge
tirmeye çalışacaktır. Bu, hukuk devleti olma ilkesinin 
en tabiî bir sonucudur. 

Kanaatim odur ki, devlet gerçek gücünü yasalar
dan daha çok, vatandaşların saygı, sevgi ve bağlılık 
duygularından alır. Devletin sayılmadığt bir toplum
da, toplumsal hayatın sürdürülmesi imkânları da ge
niş ölçüde kısıtlanmış olur. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Bu temel anlayıştan sonra, bana üzüntü veren bir 

görüntüyü 9 senedir üyesi bulunduğum muhterem Se
nato huzurunda dile getirmek isterim. 

Fikirlerini yayabilmek ve kabul ettirmek için ba
zıları, Devleti ve onun güçlerini buna engel sayabil-
mektedir. Tabiîdir ki, bu gibi tutum ve davranışları 
demokratik hak ve özgürlüklerin tabiî bir sonucu say
maya ve hoşgörü ile karşılamaya imkân ve ihtimal 
yoktur. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Devlet, vatandaşların temel hak ve özgürlükleri

ne saldıranlara karşı olduğu kadar, kendi varlığına 
ve toplumun huzuruna saldıranlara da karşı olmalı
dır. Yine kanunlar içinde kalarak bu saldırıları da ber
taraf etmelidir. Devlet güçleri harekete geçtiklerinde 
saldırganları bizzat cezalandırmak için değil, onları 
kanun pençesine teslim edebilmek için harekete geçme
lidir. Bütün bu hareketlerini, kanunların kendilerine 
tanıdığı yetkiler içinde kalarak yapmalıdırlar. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Devlet güçlerinin saldırgana karşı bile meşruiyet 

içinde kalmak itina ve ihtimamını göstermekte oldu
ğu ülkemizde yaşayan herkesten, meşruiyet içerisinde 
davranışlar beklemek en tabiî hakkımızdır. Devlete 
herkesin saygı duyması gereğinin temelinde bu eşsiz 
meşruiyetçilik felsefesi yatar. İçinde yaşadığımız Türk 
toplumuna karşı hepimizin sorumluluğu da bunu ge
rektirir. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Netice olarak demek istiyorum ki,~ meşruiyete bu 

derece önem veren Türkiye Cumhuriyeti Devletine, 
hakkı olan saygının mutlaka gösterilmesi, onun res
mî güçlerine ülkelerimizdeki herkesin güven duyma

sı gerekir. Zira Devlete saygınlık ve onun güçlerine 
güven azalırsa etrafı saracak olan sadece zorbalık 
ve çiğ kuvvettir, bir tek kelime ile anarşidir. 

Aydınlarımızın, bütün politikacılarımızın, öğren
cilerimizin, resmî ve özel teşebbüs yöneticilerimizin, 
sendikalarımızın ve basınımızın, kısaca bütün vatan
daşlarımızın bu anlayışı benimle paylaştıklarına bü
tün kalbimle inanıyorum. 

Demokrasiyi kendi kişisel çıkarlarımız için değil, 
milletimizin mutluluğu için yararlı ve faydalı sayıyor
sak ve bu inancımızda içtenlik varsa Devlete ve Dev
let güçlerine karşı saldırgan olmamak, Türk Devle
tini tahrip ederek bir Türk demokrasinin yaratılama
yacağını bilmeyenlere öğretmek hepimizin görevidir. 

Sayın arkadaşlarım; 

Biz bu düşünce ve anlayışla hukuk ve kanunlar 
içinde, her nereden gelirse gelsin, olayları önleme
ye, vukua gelenleri bertaraf edip sorumlularını ada
let önüne çıkarmaya itina ve ihtimam göstermekte
yiz ve sorumluluk uhdemizde kaldıkça da bunu gös
termeye devam edeceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Şimdi bütçelerimiz, görev ve çalışmalarımız hak

kında bilgi sunmaya çalışacağım. 

Hepinizce bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığının 
başta gelen görevi, vatandaşlarımızın yaşantılarını hu
zurlu ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri ve Ana
yasanın sağladığı hak ve özgürlüklerini rahatlıkla 
kullanabilmeleri amacıyle yurdun genel iç güvenlik 
ve esenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak
tır. Bunun için zabıtamızın gerek fizik, gerek moral 
yönünden güçlü bir durumda olması, personel, 
araç, gereç ve eğitim imkânlarının gelişen ihtiyaca 
paralel olarak sürekli şekilde artırılması gerekir. Bu 
konuda bizden önceki hükümetler zamanında başla
tılan çabaları artırarak sürdürmekteyiz. Bugün huzu
runuza getirilen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jan
darma Genel Komutanlığı bütçeleri bu espri içerisin
de hazırlanmıştır. Örneğin; 1974 yılında 1 847 000 000 
lira olan Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesini % 14 
oranında bir artışla 2 110 000 OOO lira olarak, 1974 
yılında 1 653 000 000 lira olan Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçesini de % 22 oranında bir artışla 
2 026 000 000 lira olarak huzurunuza getirmiş bulu
nuyoruz. Toplam 4 122 000 000 lira civarındadır. 

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, yurdumuzu 
da etkisi altına alan ekonomik krizin yarattığı güç 
şartların içinde ancak sağlanabilen bu artışların arzu
lanan hedefe ulaşmak yönünden yeterli olduğu söy-
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lenemez. Buna rağmen zabıtamızın şimdiye kadar 
olduğu gibi feragat ve fedakârlıkla sürdürdüğü gay
retlerini daha iyiye götürmek için çaba sarf edeceği
mizi belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Zabıtamızın görevlerini tam bir tarafsızlık içinde 
yapmaları, Anayasa güvencesi altında bulunan te
mel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını kısıtlamaya 
veya engellemeye, Devletin varlığına ve halkımızın 
huzuruna yönelecek kanunsuz her türlü davranışı, 
nereden gelirse gelsin, ânında önlemeleri, suç iş
lenmesini önleyecek tedbirleri zamanında ve noksan
sız olarak almaları, suçluları ânında yakalayıp 
adalet huzuruna çıkarmaları ve vatandaşlarla ilişki
lerinde karşılıklı sevgi ve saygı esasına uymaları ko
nularına önemlilik ve ağ:rhk vermekte, üzerlerinde ti
tizlikle durmaktayız. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Bir konuyu belirtmek istiyorum. Her hangi bir 

tefahür duygusuyla söylemediğime de bilhassa inan
manızı isterim; ben Bakan olarak vazifeye başladığım 
tarihte bütün arkadaşlarıma, «Kanunsuz tek bir emir 
vermeyeceğim.» diye yazılı şeref sözü vermiş bir in
sanım. Burada bazı ithamlar oldu, kişisel üzün
tülerimi belirtmek için bunu söylemek zaruretinde 
kaldım. Bu belgeyi isteyen arkadaşa da ibraz etme
ye, vermeye hazırım. Bakanlığım süresince; mai
yetim buradadır, hepsi benim eski meslektaşlarım-
dır, her türlü siyasî, mevki ve ikbal hırsının ötesin
de bir mazi ile onlara bağlıyım. Hiçbir gün kendile
rine kanun dışı bir davranış için bir imam bile ol
mamıştır, değil emir. Bunu bilhassa üzülerek be
lirtmek istiyorum. Vazifede kaldığım sürece de hiç
biri benden kanunsuz bir emir almayacaktır. Bir 
hatam varsa, arkadaşlarımdan rica ediyorum; maiye
timde çalışan arkadaşlarımın bütün bu hassasiyetime 
rağmen, bir vazife ifasındaki bu teminatıma rağmen, 
bir kusurları varsa lütfen şahıs ve yer göstermek, olay 
zikretmek suretiyle bunu bana getirsinler. Şeref sö
zü veriyorum; sonuna kadar takip edeceğim. 

Ancak, zabıtamızın çok güç şartlar içerisinde 
görev yapmakta olduğunu ve güçlüklerin her gün bi
raz daha artarak sürdüğünü tekrar belirtmek iste
rim. Genel zabıtamız daha çok aslî görevi olan 
önleyici kolluk hizmeti dışında kullanılmaktadır. Ge
nel zabıtayı en çok ve gereksiz yere işgal eden ko
nulardan başta geleni; ister kamu, ister özel kesimde 
olsun önemli mal ve hizmetler üreten veya kasaların
da büyük miktarda para bulunduran müesseselerden 

çoğunun bizzat kendilerinin kurmaları gereken özel 
koruma teşkilâtlarını, ya hiç kurmamış, ya da çok 
yetersiz bir şekilde kurmuş olmalarıdır. Bu yüzden 
genel zabıta, gücünün büyük kısmını bu gibi yerle
rin korunması için harcamaktadır. 

Bu durumun önlenmesi için, önemli mal ve hiz
metler üreten veya kasalarında büyük miktarda para 
bulunduran müesseselerin, Batıdaki örneklerinde de 
olduğu gibi, kendi korunmalarını sağlayacak tedbir
leri bizzat almalarını ve korutma teşkilâtını bizzat 
kurmalarını amaçlayan kanun tasarısı bizden önceki 
Hükümet zamanında hazırlanıp Yüce Parlamento
ya sunulmuş bulunmaktadır. Hükümetimiz, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün kendisine tanıdığı imkânla bu 
tasarının görüşülmesine devam olunmasını istemiştir. 
Tasarının ivedilikle kanunlaştırılması genel zabıta
mıza biraz nefes aldıracak ve buradan tasarruf ede
ceği gücünü suç işlemesini engelleyici, önleyici kol
luk hizmetlerine ayırmasına imkân hazırlayacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Kamu kesimindeki bütün görevliler günde sekiz 

saat görev yaptıkları, haftada iki gün dinlendikleri 
halde, zabıta mensupları günde oniki saat aralıksız 
çalışmakta ve haftada ancak bir gün dinlenebilmek-
tedirler. Bu durum, en kıdemsiz memurundan en 
yüksek amirine, hattâ genel zabıtanın bağlı bulun
duğu ve onu göreve sevk etmek durumunda olan 
mülkiye âmirlerine kadar geçerlidir. Zabıta hizme
ti, günün 24 saatinde aralıksız sürdürülmesi gereken 
bir hizmettir. Zabıta görevlilerini de diğer kamu gö
revlileri gibi günde sekiz saat çalıştırmak için hizme
ti üç vardiya halinde yürütmek gerekecek, bu da bu
günkü polis kadrosunun % 50 oranında artırılmasıy-
le ancak sağlanabilecektir. Polisin diğer kamu gö
revlileri gibi haftada iki gün dinlenme tatili yapabil
mesi bile bugünkü kadronun üçte biri oranında bir 
kadroyu zorunlu kılmaktadır. İster istemez uygu-
layageldiğimiz bugünkü yıpratıcı çalışmanın zabıta 
görevlileri içinde yer yer psikolojik bunalımlara da 
yol açabildiği görülmektedir. Bu yıpratıcı hizmette 
fazladan çalıştıkları süre için zabıta mensuplarına bu 
yıla kadar bütçe kanunlarında öngörülen miktarlar
da verilen çalışma ücretlerinin, daha kolay hizmet
lerde fazla çalışma yapan diğer kamu görevlilerine 
verilen ücretten çok daha az olması, üzerinde titiz
likle durulması gereken bir sorundur. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçelerinin yanında, Bakanlığımızın 

j 1975 yılı Bütçesi 1974 yılına oranla 22 milyon lira 
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eksiği ile 944 milyon lira olarak teklif edilmiştir. Büt
çelerin Qari harcamalarla ilgili bölümlerinde azamî 
tasarrufa gidilmesi yolunda Hükümetçe aldığımız ka
rar gereğince, yolluklarda ve büro malzeme ve ma
kineleri alımlarında geçen yıla oranla daha az öde
nek istenmesi tercih edilmiştir. Bütçedeki bu azal
maya rağmen hizmetlerde her hangi bir aksama ve 
gecikmeye meydan verilmemesine çalışılacaktır. 

Hepinizce de bilindiği üzere, içişleri Bakanlığının 
çok önemli fonksiyonlarından birisi de kamu hizmet
lerinin vatandaşa süratle, güvenli ve verimli bir bi
çimde götürülebilmesi için ülkeyi mülkî idare bölüm
lerine ayırmaktır. Bunun yanında Anayasamızın il 
ve onun altındaki idare kademeleri diye tanımladığı 
bu bölümler içinde örgütlenecek merkezî hükümete 
bağlı Bakanlık ve dairelere ait taşra kuruluşlarının 
çalışmalarını denetim ve gözetim altında bulundur
makla görevli mülkî idare amirlerini göreve almak, 
yetiştirmek ve çalışmalarını denetlemek de Bakan
lığımıza ait bir görevdir. 

İçişleri Bakanlığı il ve ilçe kademelerindeki mer
kezî idare kuruluşlarının arasında özellikle planlı 
kalkınma dönemine girişimizden bu yana, daha bir 
önem kazanan koordinasyon ve işbirliğini sağlamakla 
görevli bir kuruluş olarak Türk kamu yönetiminin 
değişen ve gelişen şartlara uygun şekilde işletilmesin
de de büyük bir sorumluluk payı taşımaktadır. Bu
gün yönetim mekanizmamızın yavaş ve pahalı işle
diği, bunun, ulusal kalkınma çabalarımız üzerinde 
olumsuz, hatta köstekleyici etkiler yarattığı iyice 
anlaşılmış ve bu durumun âcil çözüm bekleyen or
tak bir sorun olduğu konusunda biri eşil mistir. Ka
mu kesimindeki bütün görevlilerin yetki ve sorumlu
luklarının tam bilinci içerisinde görevlerini eksiksiz, 
etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri 
için kuvvetli bir silkinişe ihtiyaç bulunduğu şüphe
sizdir. Bu silkinişi sağlamak ve taşra yönetimine ye
niden dinamizm kazandırmak konusunda vali ve 
kaymakamlarımıza büyük görevler düştüğü inancın
dayım. Vali ve kaymakamlarımız çok güç şartlar 
içerisinde olsa bile, tarihimiz boyunca Devlet ve 
Milletimize büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Per
sonel Kanununun getirdiği sorunların meslekten ay
rılmalara yol açtığının görülmesi üzerine, bizden 
önceki hükümetler zamanında mülkî idare âmirleri
nin hizmetlerinin Devlet içinde taşıdığı öneme ve gö
revlerinin güçlüğüne yaraşır malî ve hukukî bir sta
tüye kavuşturulmaları için girişilen çabalar semere
sini vermeye başlamış ve bu meslek mensuplarının 

tümünü içerisine almak üzere, «Mülkî İdare Amirli
ği» sınıfı yeniden ihdas edilmiştir. Bu sınıfa has 
malî ve hukukî statünün tespiti konusundaki çalış
malarımızı sürdürmekte ve olumlu sonuçlara ulaşa
cağımıza inanmaktayız. Yüce Meclislerimizin ilgi 
ve müzahereti çok kıymetli olacaktır. 

Bakanlık hizmet ve teşkilâtını yeniden düzenle
mek, yönetimin pahalı ve yavaş işlemesinde en bü
yük neden olduğunda şüphe olmayan eskimiş mevzu
atı günün şartlarına uygun olarak değiştirmek arnaç-
larıyle 1967 - 1971 yılları arasında yapılan bilimsel 
araştırmalar sonunda Bakanlığımız, görev ve hizmet
leriyle ilgili konularda yeniden otuza yakın kanun 
tasarısı hazırlamıştır. Bunların en önemlilerinin 1972 
yılından başlayarak peyderpey Yüce Meclislere de 
sunuldukları, ancak, seçimlerle Meclislerin yenilen
mesi veya hükümetlerin değişmesi nedenleriyle ka-
dük olan veya benimsendiğinde tekrar Meclislere 
gönderilmesi için hükümetlere iade edilen bu tasarı
ların bir türlü kanunlaşmadıkları hepimizin malûmu
dur. Bilimsel araştırmalarla elde edilen verilere da
yanılarak hazırlanan tasarıların daha kanunlaşmadan 
eskimelerine meydan verilmeyerek, tezelden kanun
laştırılmaları yoluna gidilmesinin ortak görevimiz ol
duğuna da inanıyorum. Biz, görev süremizde bu 
çabanın içinde olduk. İstifa etmiş bir Hükümet ve 
güvenoyu almamış bir Hükümet olarak Meclis İç
tüzüğünün 79 ncu maddesinin bize verdiği imkân
dan yararlanarak, kendi kanımıza göre, bu tasarı
lardan bazılarının Meclislerde görüşülmesine devam 
edilmesi için gereken çabayı gösterdik. Gelecek hü
kümetlerin de aynı çaba içerisinde olmalarını ve bu 
tasarıları öncelikle Yüce Meclislere sevk ve kanun
laşmalarını temine çalışmalarını hulûsu kalple te
menni ediyorum. 

Mahallî idareler : 

Vatandaşlarımızın mahallî ve ortak ihtiyaçlarını 
yeterli ve dengeli bir şekilde karşılayabilmeleri ve 
planlı kalkınmamızda kendilerine düşen görevleri 
yerine getirebilmeleri amacıyle mahallî idarelerimizi 
geliştirip güçlendirecek tedbirleri alarak uygulanma
larını izlemek, gelişmelere ayak uydurabilecek şekil
de yeniden düzenlenmelerini gerçekleştirmek de Ba
kanlığımıza ait önemli bir görevdir. İl, belde ve köy
lerde yaşayan vatandaşlarımızın ortak mahallî ihti
yaçlarını karşılamakla yükümlü mahllî idrelerimizin 
görev yapamaz hale geldikleri gözle görülür, elle tu
tulur hale gelmiştir. Bu idarelerin görevlerini ye
terli, etkili ve verimli olarak yapabilmeleri demokrasi-

— 469 -



C. Senatosu B : 29 8 J ; 1975 O : 4 

nin de bir gereğidir. Bu şekilde yeniden düzenlen
meleri ve yeterli mahallî imkânlara kavuşturulmaları 
için de, yukarıda sözünü ettiğim bilimsel araştırma
lara dayalı kanun tasarıları hazırdır. Bunların bir 
an önce kanunlaştırılmaları konusunda hükümetlerle 
Meclislerin el birliği etmelerine ilişkin temennilerimi 
tekrar ediyorum. 

Nüfus hizmetleri : 
İçişleri Bakanlığının görevlerinden birisi de va

tandaşlarımızın vatandaşlık haklarını güvence altın
da bulundurmak, şahsî hal sicillerini tutmak, geliş
tirmek ve ülke içerisindeki nüfus hareketlerini izle
mektir. 

Vatandaşlarımızın doğumlarından ölümlerine ka
dar kişisel durumlarındaki değişmeleri tescil ederek 
Devlet adına güven altında bulundurmak, şeklinde 
özetleyebileceğimiz nüfus hizmetleri, vatandaşlış hak
larının hukukî dayanağını da teşkil etmekte ve bu 
nedenle her birimizi yaşantımızın her safhasında ya
kından ilgilendirmektedir. Büyük bir kısmı yıpran
mış ve güvenirliğini yitirmiş durumda olan nüfus kü
tüklerinin yeniden düzenlenmesi, nüfus cüzdanları
nın yenilenmesi, hizmetin Batı ülkelerinin standart
larına uygun hale getirilmesi ve bunu sağlamak üze
re bir nüfus yazımı yapılması için geçen yıl: bütçesi
ne gerekli ödenek konmuştu. 

Geçen yılın kendine has şartları içinde yazım işi 
ertelenmiştir. Bunun sağlanmasına yetecek ödenek 
1975 yılı Bütçesine de konulmuş bulunmaktadır. Te
mennim, bu önemli hizmetin bu yıl içinde gerçekleş
tirilmesidir. 

Sivil Savunma: 
Muhtrem arkadaşlarım; 
Savaşta ve doğal afetlerde vatandaşlarımızın uğ

rayabilecekleri can ve mal kayıplarını asgarî ölçü
ye indirmek amacıyle gerekli sivil savunma tedbir
lerini önceden almak, gerektiğinde uygulanabile
cek şekilde plan ve programlara bağlamak ve millî 
seferberlik hizmetlerini yürütmekle görevli, Bakanlı
ğıma bağlı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığının ye
niden düzenlenmesi için hazırlanan tasarıları, bakan
lıkların görüşleri de alındıktan sonra gerekli düzelt
meler yapılarak, Başbakanlığa şevke hazır hale geti-
rilmiştir. 

Sivil Savunma kuruluşlarının savaşta yapmaları 
gereken hizmetlerle benzerlikleri de göz önünde bu
lundurularak, doğal afetler ve yangınlarda almaları 
gereken yeni görevlere de yer veren ve idareyi daha 
güçlü bir yapıya kavuşturacağı şüphesiz olan bu ta
sarının da ivedilikle kanunlaştırılmasını dilemekteyiz. 

Pek muhterem arkadaşlarım; 
Bu umumî izahımdan sonra şimdi grupları adına 

açıklamalarda ve tenkitlerde bulunan arkadaşlarıma 
kısa kısa arzı cevap edeceğim Çok iyi bir duygu ile 
tenkitlerini yapıcı ve hatalarımız varsa düzeltmek 
için bir iyi niyet mütalaası şeklinde telâkki ettiğimi 
de hulûsu kalple belirtirim. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Siirt 
Senatörü Süreyya Öner arkadaşım çok derli toplu, 
idare mesleğinin bütün inceliklerine vâkıf bir konuş
ma yaptı Değindiği bazı olaylara burada kısaca, biz
deki mevcut bilgilere göre arzı cevap edeceğim. 

Devletin devamlılığı, yatırımları denetleme, ida
renin görevleri meyanında yenileme çalışmaları ve 
idarî reforma değindiler. Bu genel görüşmemde tah
min ediyorum; değindikleri idarî reformlara müm
kün olan ölçülerde cevap verdim. 

Tarafsızlık ilkesini işlediler. Tahmin ediyorum; 
bu ilkeyle ilgili yeteri kadar arzı malumat ettim. 

Mühim bir noktaya değindiler. Mülkî idare sını
fının en geniş uygulama ölçüleri içinde maiyet me
murlarına kadar indirilmesine temas ettiler. Halen 
Bütçe Karma Komisyonunda bulunan 12 sayılı Ka
rarnamenin 36 ncı maddesi, tadil suretiyle 43 ncü 
madde oldu ve ait komisyonda da sayın arkadaşımın 
değindiği bu temenni Meclislere olumlu bir şekilde 
intikal etmiş oluyor. Arzumuz; Senatoda da, Millet 
Meclisinde de bu değişikliğin aynen kabul edilmesi 
için meslek mensuplarını fazlası ile memnun ede
cektir. 

Bu fırsattan faydalanarak şu hususu da belirtmek 
isterim; bunun malî portesi brüt olarak 7 milyon li
radır. Net olarak 5,5 milyon lira tutuyor. Biz de 
Devlete yeni bir yük getirmeden, Bakanlıkta yeni 
tayinler yapmadan, kadro tasarrufatı ile bu ilâve tah
sisatı karşılamış olacağız, Devlete yeni bir yük ge
tirmiyor; onu hassaten belirteyim. 

Mahallî idarelerin memnuniyet verici olmadığını 
ve Anayasanın 106 ncı maddesine göre güçlendiril
meleri temenisinde bulundular. Bu konuda da geniş 
açıklamamda arzı cevap ettim. 

Halen iki konu eldedir. Arkadaşlarımın him
metleri olursa tahmin ediyorum; kökenden bir tedbir 
olmamakla beraber, mahallî idarelerin, bilhassa be
lediyelerin kısa vadede içinde bulundukları sıkın
tılar halledilebilir. Birisi; Bütçe Karma Komisyo
nunda bulunan Belediye Borçlarının Tahkimi Kanu
nudur. Bunu süratle Meclislere getirebilirsek, hiç ol
mazsa belediyeler bazı borçlarından tahkim yoîuyle 
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kurtulmak suretiyle rahat nefes alabilirler. Belediye 
Gelirler Kanununun bugünkü şartlar içinde daha 
uzun bir süre temenni mahiyetinde kalacağı kanısın
dayım. Bunu genellikle hep bizim bütçemizde ten
kit ederler; fakat Maliye Teşkilât Kanununun görev
leri meyanında, mahallî idare gelirlerini, belediye 
gelirlerini Maliye Bakanlığının hazırlayacağı hükmü 
vardır. Sorumluluk bize ait olmakla beraber, tasarı
nın hazırlanması ve Meclislere şevki gayet tabiî Ba
kanlar Kurulundan geçmek suretiyle Maliye Bakanlı
ğına aittir. Muhterem arkadaşlarım Maliye Bakanlığı 
Bütçesi, bütçe konuşmaları sonunda görüşülürken, 
buna hassaten bir de Maliye Bakanlığı vesilesiyle de
ğinirlerse, daha faydalı olacağı kanısındayım. 

Bazı belediyelerde yolsuzluklar olduğunu, para
sız davranışlar olmadığını söylediler. Olabilir. Be
lediye reisleri nihayet tek taraflı seçiliyorlar. Bun
lardan hangilerinde kanunsuzluklar ve yolsuzluklar 
varsa, bana bunları intikal ettirirlerse mülkiye mü
fettişleri marifetiyle teftiş ettiririz. Zaten bu da gö
revimizdir, yolsuzlukları ve usulsüzlükleri önlemeye 
çalışırız. 

Yargı organlarından intikal etmiş, kesbi katiyet 
etmiş ilâmların infaz edilmediği, görevin suiistimal 
edildiği beyanında bulundular. Bunları da bize inti
kal ettirirlerse, denetim yoluyle bu görevlerini sav
saklayan belediye başkanlarını ciddiyetle kovalarız. 

Sayın arkadaşım, nüfus kütüklerine değindi. Bu 
konuda uzunca cevap arz ettim zannediyorum; tek
rar değinmeyeceğim, inşallah bu sene fevkalâde bir 
hal olmaz; geçen sene konulan ödenek tekrarlanmış
tır, genel bir nüfus yazımı yapılır ve yeni nüfus cüz
danları şekli de çok güzel bir şekilde tanzim edil
miştir, uygulamaya geçilir. 

Seyahat hürriyeti hakkında Anayasanın 18 nci 
maddesine göre Bakanlığımızın keyfî; (Belki ben öyle 
anladım, bilmiyorum.) takdirî şekilde, seyahat hür
riyetini tahdit ettiğini, bazı yazar ve sanatçılar dışarı 
çıkmalarının tahdit edildiğini söylediler. Bunlar, isim
leri bence de malum kişilerdir, bir ziyaret yaparlarsa 
gerekçelerini kendilerine arz edebilirim; teşhir etmek 
istemiyorum. Bütün müstenidatı, kanuniyesi ile arz 
ederim. Hatta bunlardan bir tanesi de Devlet Şûra
sına dava açmıştır. İdarenin bu tasarrufu yerinde gö
rülerek davası da reddedilmiştir. Biz bunları keyfî bir 
takdirî tasarruf olarak kullanmıyoruz. Mahkemeler ya
hut mahkemede davaları görülen bazı kişilerin yahut 
geçmişteki bazı sabıkaları dolayısı ile bazı kişilerin se
yahatleri tahdide tabi tutuluyor. Bu, Pasaport Kanu-
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j nundaki hükümlere göre yapılıyor. Hatta daha açık 
ifade edeyim; 12 Marttan sonra çeşitli mahkemelerde 
haklarında takibat yapılan, sıkıyönetim idarelerince 
tahdit konulan birçok kişilerin bilâhare bu tahditler 
aynı merciler tarafından kaldırılınca seyahatlerine izin 
verilmiştir. Tek bir istisna gösteremezsiniz benim ida
rem zamanında. İstirham ediyorum, belki gözümden 
kaçmış olabilir, böyle bildiğiniz bir misal varsa, geti-

I rin birlikte görüşelim. 
Bir kimsenin dışarıya çıkmaması için mahkeme 

kararından başka sebepler de vardır; biraz evvel arz 
ettiğim gibi. 

Hakkâri iline girip çıkmada, Çukurca'yı kastetti
ğinizi tahmin ediyorum. Bakanlar Kurulunun 1110 
sayılı Kanuna göre 1966 yılında aldığı bir kararın 
yanlış uygulandığını söylediniz. 

Bu, daha evvel de bana burada Hakkâri senatörü 
bir arkadaşımızın Senatoda yaptığı bir gündem dışı 
konuşma vesilesiyle tümüyle intikal etmiş durumda. 
Tetkik ettiriyorum. Kendisi de ayrıca ziyaret edip bu
rada yaptığı konuşmayı intikal ettirdi. Aşağı yukarı 
8 senedir bir uygulama yapılıyor, üzerine hassasiyet
le eğildim, kendisini tatmin edecek bir cevabı vere
ceğim. 

Trafik konusuna, diğer arkadaşlara cevap vermek 
istediğim için, fazla değinmeyeyim. Kontrol sistemi, 

I ehliyet veriliş şekillerindeki şikâyetlerin hepsinde size 
de katılıyorum. Müşterek bir şikâyettir, kamuoyunda 

I artık inkâr edilemeyecek kadar açık dedikodulara 
I müncer olmuştur. Trafik Kanunu tasarımız bitmek 
I üzeredir .Trafik Kanunu tasarısı üç bakanlık arasın

da yıllardır bir türlü halledilemiyor. Ulaştırma Ba
kanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve biz teşkilât yönün
den, yetkiler yönünden halledemiyoruz; fakat son 

I safhasına gelmiştir, burada uzun izahat var; özel 
I bir ziyaret yaparsanız Grupunuza arz edilmek üzere 
I tümünü size dosya ile takdim ederim. 

I Kaçakçılık konusuna değindiniz, zabıta tedbirle-
I riyle önlenemeyeceğini söylediniz. Aynen iştirak edi-
I yorum. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadoluda jan-
I darma tedbirleriyle bu işin altından kalkılamayaca

ğına aynı içtenlikle, bütün Senatoda herkes gibi ben 
de katılıyorum. Devlet buraya birçok hizmetler gö-

I türmüştür; fakat ekonomik ve sosyal daha yeni hiz-
I metler götürülüp vatandaşın orada kanunsuz yolîar-
I dan hayatını idame imkânları önlenmelidir. Maziden 

gelen büyük bir sorundur, bir anda da halledilece
ğine kani değilim. Meclise intikal eden bir konu dola-

J yısıyle temennim odur; (Viranşehir olayı dolayısıyla) 
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1 nci maddesi çok güzel konmuştur, bu sorunların 
Meclis Araştırma Komisyonu marifetiyle enine ~bo-
yuna değerlendirilmesi isteniyor. İnşallah kısa zaman
da bu araştırma biter ve bu vatandaşların sorunları
na eğiünir. 

Sümer bank mağazalarında sizinle beraberim. Bir 
zamanlar bunlara gayret gösterilmişti. Sizin bölgeniz
de, yakın yerlerde de açılmıştı, ben o zaman gayet iyi 
hatırlıyorum, Çukurca'da, Uludere'de. Bunlar geniş 
kapsamlı mağazalar olursa daha iyi olur; Sümerbank 
değil. Halkın kaçakçılık arzu ve isteklerini de "frenler. 

Viranşehir olaylarına değindiniz. Bu konuda faz
la konuşmak istemiyorum. Yalnız şu hususu arkadaş
larıma çok rahatlıkla belirtmek isterim; bu iddiaların 
çoğu abartılmıştır. 11 Şubat tarihinde burada bir mü
sademe olmuştur. Hududu silâh kuvvetiyle geçmek 
isteyen bazı kaçakçılar, sınır bekçisi olan jandarma 
seyyar birliklerimizle müsademeye düşmüşler ve mü
sademe de hiçbir kimsenin arzu etmeyeceği 8 vatan
daşımız ve bir de Suriyeli ölmüştür. 

Bu olay birtakım büyük konular halinde mütema
diyen kamuoyunda işleniyor. Tahmin ediyorum Gru-
punuzdan üç kişilik bir heyet de bu olayı mahallin
de tetkik etmiştir. Kendileriyle görüşürseniz size tat
min edecek cevabı vereceklerini zannediyorum. Ha
len bu olay Viranşehir Cumhuriyet Savcılığınca tet
kik edilmektedir. Bundan başka Mecliste bazı millet
vekili. arkadaşlarımız da bir araştırma önergesi ver
mişlerdir. Biraz evvel arz ettiğim Doğu ve Güneydo
ğu Anadolunun kalkınması konusunu da içinde müta
laa ederek, biz bu önergeye aynen iştirak ediyoruz. 
Meclis araştırması yapılsın ve önerge Mecliste konu
şulurken fırsat olursa tekrarlayacağım. Viranşehir tah
kikatı bitecek; o adalete taalluk eden bir konudur, bi
zi ilgilendirmez, savcılıktadır. Biz de bunun dışında 
bir tümgeneral ve iki mülkiye müfettişi marifetiyle 
konuyu tetkik ettirdik. Arkadaşlarımdan istirhamım, 
bu neticeler alınıncaya kadar hudutta sınır bekçiliği 
eden jandarmaları ve sorumluları rencide etmeyelim. 
Bundan fazlasıyle üzülüyorlar. Bunu da çok iyi bir 
niyet ifadesi olarak telâkki etmenizi rica ederim. 

«Devletin yardım elini uzatmadığı bahtsızlar» iba
resini kullandınız. Ben bu olaylardan sonra Güneydo
ğu/daki illerimizin hepsinin 50 nci yıldönümü vesilesiy
le neşredilen yıllıklarını okudum. 600 senelik Osmanlı 
İmparatorluğundan devraldığımız Urfa ilinin maarif 
durumunu arz ediyorum; yıllık neşredilmiştir, tetkik 
mümkündür. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
Urfa ilini, 2 ilkokul, 8 öğretmen ve 300 ilkokul tale

besi olarak ilköğretim yönünden böyle teslim almış. 
50 sene sonra aynı ilde, 555 ilkokul, 1 700 ilkokul öğ
retmeni, 67 bin ilkokul öğrencisi var. Diğer ortaöğre
tim müesseselerini zikretmek istemem. 

50 yıllık Cumhuriyet hükümetleri, bütçelerinin im
kânı nispetinde, güçleri yettikleri ölçüde vatanın her 
köşesine hizmet götürmüşlerdir. Yine aynı ilde, bu
gün Türkiye'nin diğer bütün illerine örnek olacak bir 
yol yapımı gördüm. 500 kilometreyi aşan Devlet Ka
rayollarının 380 kilometresi asfaltlı. Bu, yol bakımın
dan Türkiye'nin nadir illerinden biridir. Sizin ilinizi de 
yakınen gezmek fırsatını bulmuştum Sayın Öner. 

Türkiye'nin en mahrum yol şebekelerine sahip şe
hirler Siirt, Muğla ve Kastamonu'dur. Bir numaralı 
sizsiniz; bunu da yakınen biliyorum. Urfa'ya Devlet, 
kendi imkânları nispetinde 50 yılda çok hizmet götür
müştür. Eksik olan taraflarımız, sosyal ve ekonomik 
hizmet götürmemişiz. Buralardaki halkın geçim kay
nağını haysiyetli yoldan sağlamaları imkânını da gö-
türseydik, göğsümüz daha çok gerilerek konuşabilir
dik; fakat 50 senede de çok güzel hizmetler gitmiştir; 
sadece şu. okul misalini arz etmekle yetineceğim. 

. Polisin malî olanaklarına değindiniz. Bu konu da, 
Bütçe Karma Komisyonunda arkadaşlarımızın müş
terek ilgisiyle bir hal yoluna sokulmuştur. Bugün po
lisimize haftada bir gün tatil yaparsa 1 046 lira civa
rında bir fazla mesai ücreti öngörülmüş, haftada iki 
gün tatil yaparsa 540 ve 400'den başlıyor. Eğer Sena
tomuzun da iltifatına mazhar olursa, bu Bütçe Karma 
Komisyonumuzun önerisi, arkadaşlarımızı fazlasıyle 
tatmin edecek bir nitelik ve seviyededir. Tahmin edi
yorum mesele halledilmiştir. 

«Çağ dışı metotlarla söyletme eğitilmeli.» temen
nisinde bulundunuz. Münferit olayların, hepimiz si
zinle üzüntüsünü müştereken paylaşırız. Hiçbir va
tandaşın haksız yere polis tarafından dövülmesine, 
içimizden hiçbirinin gönlünün razı olacağına kani de
ğilim; ben de dahil olmak üzere. Bu münferit olaylar 
şikâyet olarak bize intikal ettiği zaman tahkik ettiriyo
rum ve gereken tedbirleri de alıyoruz; bu devam ede
cektir. Sebebi, kadroların terekküp tarzından doğu
yor. Açıkça itiraf edeyim. Bugün 36 bin polisimizin, 
amir ve memur sınıfı dahil, 38 bin civarındaki emni
yet memurudur. Geniş bir kısmı imtihandan sonra el
bise giydirilmek suretiyle göreve sevkedilmiştir. Bun
ların bazıları çok basit kurslardan geçirilmektedir. 
Eğer Eymir Gölü civarındaki büyük Polis Eğitim 
Merkezi. (Ki, Nisan ayına kadar burayı ikmal edip po
lisi sokmak istiyoruz.) ikmal edilir de polis buraya 
yerleştirilirse, senede iki bin kişi eğitilmek suretiyle 
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10 sene sonra mevcut kadronun çok süratli bir eği
timden geçirilmesi mümkün olacaktır; buna zaruret 
vardır. Vatandaş - Devlet ilişkilerinin en alt kademe
sinde, en sorumlu mevkide bulunan'polislerin çok iyi 
eğitilmeleri lâzımdır; sadece elbise ve tabanca yeter 
bir kriter değildir. Bunu aynen ben de kabul ediyo
rum. 

«Seri halindeki cinayetler» konusuna değindiniz. 
Bunları genel görüşmem sırasında da arz ettim. Bu
rada bir ilkeyi açıklıkla belirtmek isterim. : Herhangi 
bir kişisel endişe içinde değilim. Bir hukuk devleti 
olmanın bize tahmil ettiği bazı görevler ve vecibeler 
var. Bu görevler ve vecibelerin sınırları içinde istih
bar? mahiyette aldığımız bilgileri yerli yersiz, «Ger
çeklerdir» diye ifade etmemeyi bize hayat ve içinden 
yetiştiğimiz meslek öğretti. Herhangi bir siyasî müla
hazayla konuşmuyorum. Bu konular ortaya çıktığı, 
bilhassa öğrenci ve ölüm olayları arttığı zaman; bun
dan herkes gibi bütün Teşkilât olarak biz de müte
essiriz. Hatta bunun üzerinde bizi itham eden yazılar 
çıktı gazetelerde, «Niye konuşmuyorsunuz, niye söy
lemiyorsunuz?» diye. 

Arkadaşlar; 
Hukuk devletiyiz. Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun açık hükümleri var. Hazırlık tahkikatının, 
ilk tahkikatı gizlidir. Böyle bir safhada bir bakanın 
ağzından herhangi bir teşekkülün şu veya bu şekilde 
mahkum edilerek kamuoyuna açıklamasının tevlit ede
ceği netayici hukukiye, benim hukuk anlayışımla bağ
daşmaz. O andan itibaren suç, adlî mercilerin tahki
kine girmiştir. Acaba hata mı ediyorum diye de çok 
iyi niyetle hukukçulara tetkik ettirdim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Milliyetçi Cep
hede... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devafnla) — Müsaade buyurun, benim de bildiğim 
taraflar var, sorumlu olarak konuşuyorum. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI i MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Yürürlükteki yasalarımız ceza kovuş
turmasının hazırlık ve ilk kovuşturma safhalarında 
gizlilik prensibini kabul etmiştir. Bilindiği üzere, ha
zırlık soruşturmasını yapma ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 148 nci maddesi uyarınca kamu 
davasını açma yetkisi Cumhuriyet Savcısına aittir. Sö
zü edilen Yasanın 154 ncü maddesine göre zabıta, 
Cumhuriyet Savcısının emri üzerine ona niyabeten ha
zırlık soruşturması yapmakla, 156 ncı maddesi gere
ğince de suçları aramak, işin aydınlatılması için ivedi 

tedbirleri almak ve düzenlediği evrakı Cumhuriyet 
Savcılığına göndermekle yükümlüdür. Suçun niteliği
ni tayin, sanığını tespit ve iddianame düzenleyerek 
kamu davasını açma yetkisi tamamıyle Cumhuriyet 
Savcısına aittir. Zabıtanın, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 156 ncı maddesine göre, suç olayına el 
koyduğunda veya 154 ncü maddesine göre Cumhuri
yet Savcısının emri üzerine ona niyabeten hazırlık so
ruşturması yaptığında elde ettiği bilgilere dayanarak 
hükümetin, suçların mahiyeti ve sanıkların kimlikleri 
hakkında açıklamada bulunması, takdir buyurulcağı 
üzere, yetki smırlrını aşan ve hazırlık soruşturmasının 
gizliliği prensibini bozan bir davranış olacaktır. Bun
dan başka 5680 sayılı Basın Kânununun 143 sayılı Ka
nunla değişik 30 ncu maddesinde ceza kovuşturmala-
rıyle ilgili talep, iddianame ve kararlarla, diğer her 
türlü belgenin duruşmada okunmalarından veya ta
kipsizlik, men'i muhakeme, tatil ve düşme kararlarıyle 
sonuçlandırılmalarından önce yayınlanmasının yasak
landığı ve aksine davranışların ceza tahdidi altına 
alındığı da malumunuzdur. Bu arada görülmekte olan 
bir dava hakkında, Yasama Meclislerinde yargı yet
kisinin kullanılmasıyle ilgili soru sorulamayacağı, gö
rüşme yapılamayacağı ve herhangi bir açıklamada bu
lunulmayacağı yolunda Anayasamızın 132 nci mad
desi hükmünü de gözönünde bulundurmamız gerekir. 
Bu Yasa hükümleri karşısında, henüz hazırlık veya 
ilk soruşturma safhasında olan ve hangi doğrultuda 
gelişecekleri yetkili adlî mercilerin iddianame ve ka
rarlarıyle saptanmamış bulunan suç olaylarının va
sıf ve mahiyetleri, politik vesair nedenleri ve sanıkla
rının kimlikleri hakkında olayların cereyan tarzları dı
şında herhangi bir açıklamada bulunulamayacağının 
takdir buyurulmasını ve arkadaşlarımın beni mazur 
görmelerini de istirham ederim. Kaldı ki biz, kişiler, 
kuruluşlar ve siyasî partiler karşısında tarafsızlık il
kesine bel bağlamış bir idare anlayışının egemen olma
sını kabul eden bir inanış içerisindeyiz. Siyasî tema
yüllerin, idare ve zabıtayı kendi yönlerinde veya aksi 
yönde gösterme gayretlerinin olabileceğini de düşüne
rek, asla böyle bir görüntüye cevaz verecek davranış
lar içinde olmamamız gerektiğine de inanıyorum. Bu 
açıdan, olayların kesin yargısı yapılmadan onlara pe
şin damgalar vurulmasını da asla doğru bulmamak
tayım. 

Kaldı ki, Siyasî Partiler Kanununun 132 nci ve 
Anayasanın 57 nci maddesi, siyasî partilere ait hiçbir 
evrakı tetkik yetkisini de, Dernekler Kanununun 28 nci 
maddesi delaletiyle, idareye vermemiştir arkadaşlar. 
Biz, her türlü derneklerin evraklarını, oradaki üyeleri 
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tetkik edebiliriz; fakat hiçbir zaman siyasî partilerin 
evraklarını tetkike, suçlularını tespite mezun değiliz. 
Bu fırsatı bana verdiğiniz için çok memnunum, bir 
hususu da huzurunuzda açıklamak istiyorum. 

Bakanlığımız eskiden beri bütün siyasî partilerin 
konuşmalarını, istisnasız hepsini; (Buraya cetvel ha
linde getirdim, arzu eden arkadaşlara da tetkik etmek 
üzere veririm.) meselâ M. S. P.'nin, A. P.'nin, C. H. P.' 
nin, M. H. P.'nin, C. G. P.'nin, D. P.'nin ve T. S. İ. P.' 
in taşrada yaptıkları konuşmanın akabinde derhal ma
hallî emniyet müdürlükleri vasıtasıyla ilgili savcılık
lara, bize intikal edenlerinki ise teyplerden çözümleri 
yapılarak, hiçbir tefsire tabi tutulmadan derhal Yargı
tay Başsavcısına; icabında, lüzum görürse tahkikat 
yapmak üzere gönderilir. Burada hepsi vardır arkadaş
lar; Bakanlığımızda bunların hiçbiri tutulmaz. Buna 
büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. 

Burada Sayın Fikret Gündoğan bir noktaya de
ğindi, onu da berraklığa kavuşturmaya vicdanen mec
burum. Arkadaşımdan rica ediyorum; şu veya bu ta
rafı, şu veya bu şekilde itham edici bir şey bekle
mesin benden; fakat rica ediyorum, suç mahiyetinde, 
bilip de muttali olduğu bir konu varsa, bize tevdi et
sin, en kısa süre içinde Yargıtay Başsavcısına intikal 
ettireceğim. 

Bir hususu da, çok yeni bir uygulama olması do-
layısıyle söyleyeyim. «Hukuk devletiyiz» diyoruz ar
kadaşlar. Hukuka saygımız, onu uygulamayla gösteri
lir. Bir - iki hafta evvel bir gazetede okudum, bir par
lamenter; seçim sırasında bir yerde bir konuşma yap
mış, bir mahkumiyete uğramış. Suçu müemmen olan, 
ölmüş bir zat, (Admı zikretmeyeyim burada.) seçim 
sırasında adını zikredip, «Vatan haini, komünisttir» 
dediği için 25 bin lira tazminata mahkum oldu; yani 
mahkeme ilâmına müstenit olduğu halde. Kaldı ki, ha
zırlık tahkikatı sırasında bunların hepsi müddeiumu
milere intikal eden olaylardır. Müddeiumumiler bun
ların içindeki bütün evrakı bizden daha iyi bilen kim
selerdir. Bize verilen istihbarî raporların içinde genel
likle bunlar şöyle gösteriliyor arkadaşlar : Sağ - sol 
kavgaları, çatışmaları. Hiçbirinin niteliğinde, partile
riyle rabıtalarını tespit mümkün değil. Siyasî Partiler 
Kanununun hükmüne göre bir kimseye, «Sen hangi 
partiye kayıtlısın?» diyebiliriz. Evet bunu tetkik ede
cek merci var; Yargıtay Başsavcısı. Biz bu görüşte bir 
hata yapıyorsak, Sayın Gündoğan'dan da, Sayın Çe-
likbaş'dan da rica ediyorum; bize hukukî bir dayanak 
göstersinler. Kendilerine kamuoyu önünde yardımcı 
olmaya ben hazırım; hukukî yolda bir hatamız varsa, 
ıslaha da hazırız. 
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BAŞKAN —• Sayın Bakan, mütevakki cevapları
nız için, hepsi dahil 5 dakikanız var. Lütfen bağlar 
mısınız? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Efendim, müsaade ederseniz, çok kısa 
olarak diğer arkadaşlara da cevap vereyim. 

BAŞKAN — Daha sorulacak sualler var Sayın 
Bakan bendenizde. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Kerim Yaman olayı hâlâ İstanbul Gü
venlik Mahkemesindedir. Her gün suçlu adetleri de
ğişiyor. Bunları çok yakınen takip ediyoruz, istihba
rî mahiyette bugün yine öğrendim; 4 tane faili hariç, 
6 tane aslî fail, 3'ü kefaleti ikâmete rabten, 3 tanesi 
de tevkif edilmiştir. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Ben, zanlı olarak 
kimdir, onu öğrenmek istiyorum. Biz de teşhir edih 
meşini istemiyoruz. Zanlı kimdir? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — İsimlerini özel surette verebilirim sîze. 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Gereği yok efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Burada teşhir edemiyorum; çünkü her 
gün adetleri değişiyor Sayın Öner. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Zanlı kimdir? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Grup temsilciniz Sayın Gündoğan teşrif 
etsin, (Adalete tevdi edilmiş bir şeydir) kendilerine 
bu konuda, hatta gizli olarak verdiğim emirleri bile 
göstermeye hazırım ve açığım. Bakanlık her gün ne 
yaptıysa, bize gelir; özel surette, (Bu devlet mahremi
yetine saygı göstereceğine inancım var.) kendisine te-
ferruatıyle izahat vermeye hazırım. Mecbur değilim; 
ama hazırım. Bu içinizdeki şüpheyi izale için, teşrif 
etsinler arz edeceğim. 

Sayın A. P. Grupu Sözcüsü Cahit Ortaç Beyin te
mennilerine müsaade ederlerse çok anahatlarıyle ce
vap vereyim. 

Kolluk kuvvetleri, fikir özgürlükleri, zabıtanın si
yasî taraflara masum gençleri çekmesi, okulların ka
panması vesaire... Elâzığ hareketine değindiniz. Bu ko
nu, (Bugün maalesef acı bir şey oldu Senatoya gel
diğimizde) halen yatışmış vaziyettedir, son durumda 
13 polisimiz yaralıdır, 26 vatandaşımız da hafif ya
ralıdır. Başka bir durum yok. Çok büyük bir olay ola
bilirdi. Gösteri yapmak isteyen 500 kişilik bir siyasî 
parti grupu, diğer 6 000 kişilik bir vatandaş grupu-
nun reaksiyonuyle karşılaşmıştır, araya polis kuvvet-
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leri girmiştir, bu yetmeyince de askerî kuvvet isten
miştir; bu arada da bizim 13 polisimiz yaralanmıştır. 
Yaraları büyük değil; yalnız bir tanesinin gözünden 
ağır bir ameliyatlık durumu olduğu söyleniyor. Halen 
yatışmış vaziyettedir. 

İBRAHÎM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) -
Hangi parti mensupları? 

İÇİŞLERÎ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Müsaade edin de söylemeyeyim. Yarın 
gazeteler yazar efendim. Onlar mezun; ben kimseyi 
burada teşhir etmeye mezun değilim efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sağ cephe 
mahcup olur sonra. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Efendim?.. 

BAŞKAN — Lütfen siz Genel Kurula hitap bu
yurunuz. Sayın Feyyat, müdahale buyurmayınız efen
dim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yakında 
doğrusu meydana çıkacak. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sağ cephe değil, sol 
cephe mahcup olacak. 

•İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen ora
daydın değil mi; biliyorsun; içinde olduğun için bili
yorsun... 

BAŞKAN —- Sayın Ege, müsaade buyurunuz 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Trafik memurları cezaları konusunda si
ze yazılı cevap vereceğim. 

Kaçakçılık konusuna değinmek istiyorum arkadaş
lar. Çok garip bir tatbikat var. Şimdiye kadar hep, 
«Kaçakçılık cenuptan» derken, şimdi bu Karadenize 
yöneldi. Arkadaşlarıma bu vesileyle şunu arz etmek 
isterim : Lütfen Kıyı Koruma Kanununu çıkarta
lım ve kıyı korumalarını da Deniz Kuvvetlerine vere
lim .Biz, jandarma imkânlarıyle sahillerimizi koruya
cak güçte değiliz ve bugün Türkiye'de yapılan ka
çakçılık olaylarından tespit edilenlerin çoğu Karade
niz sahilinde oluyor. Silâh ve her çeşit kaçakçılık; 
menşeine kadar gitmeyeyim, diğer bunun menşei olan 
ülkelerde gümrükten çıkmak suretiyle resmî tarzda ya
pılıyor. Bu kanun gelmişti, maalesef bir yanlış anlam
la Meclislerden döndü. Güneye nispetle Karadenizde 
yapılan kaçakçılık; artık hesaba, kitaba girmez hale 
geldi. 

Halen 632 jandar ünitemizin 260'ında subay var 
arkadaşlar. 472'si assubayla idare ediliyor. Bunu bir 
arkadaşımız sormuştu. Bizim her sene Harbiye'den 95 

j subay kontenjanımız var. Bu gidişle 15-20 senede 
jandarma subay noksanımızı, emekliler de düşüldük-

I ten sonra tamamlayabileceğiz. 
Vergi konularında; özel idarelerin emlâk vergisi 

I konularında Sayın Ortaç'a yazılı olarak cevap vere
yim; burada rakamlar var. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Hay hay, nasıl ister
seniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Sayın Aslanoğlu, aynı konuşmayı Büt
çe Karma Komisyonunda da yapmıştı; kendilerine ya
zılı cevap vermiştim. Burada tekrar dile getirdiler, 
gönderdiğim cevabı bir daha okumalarını istirham 
edeceğim. 

Sayın Hazerdağlı'nın sorusuna cevap verdim. 
I Aynı konuya; Elâzığ olayına Hamdi Özer'de de-
I ğindiler. Onu cevaplandırdım. Millî birlik temennisi-
I no aynen iştirak ediyorum. 

Sayın Çelikbaş, emniyet ve asayiş kanunlarının 
I tatbik temennisinde bulundunuz; bunu aynen ifade et-
I tim. 
I Yayınlara değindiniz. Bunlar mahkeme kararıyle 
I toplanıyor. İstanbul ve Ankara Güvenlik Mahkemesi 
I savcıları bu hadisenin takipçisidirler. Bu yayınlar top-
I lanıyor; maalesef yenileri neşrediliyor. Yargı organı-
I nın, savcılar delaletiyle takip ettiği bir konudur. Bi-
I zim zamanımızda Hükümet kararı olarak hiçbir ki-
I tabın yasaklanması yapılmadı; onu da huzurunuzda 
I belirteyim. 

Sayın Fikret Gündoğan bana bazı sorular tevcih 
I etmişlerdi. Kendilerini tatmin edip etmediğimi bilmi

yorum; fakat hukuk anlayışıma göre açık yürekle ko-
I nuştum. Benim de kendilerine eski bir arkadaş ola

rak bir temennim var. Biz, güvenoyu almamış, istifa 
I etmiş bir Hükümetiz, buna rağmen, memleketin bu

günkü güç şartları içinde sizlerden aldığımız güçle ça-
I lışıyoruz. Hepinizin bir tatlı hava içinde bu karşılıklı 

serzenişlerinizin memleket sorunlarının ciddiyeti kar
şısında her zaman unutulacağı kanısındayız. Bize yar
dımcı olun, hakikaten güç şartlar içinde vazife yapıyo-

I ruz. El birliğiyle, gönül birliğiyle bu buhranlı ve bu
nalımlı dönemi atlatamazsak, bunun tek sorumlusu 

I ben değilim ve ben olamam. Ben, bütün iyiniyet gös
terilerimle arkadaşlarıma güvenerek bu işleri hal
letmek istiyorum. Çok güç, çok çetin sorunlar hergün 

i karşımıza geliyor. 

Arkadaşlar, burada hiçbiriniz değinmedi; niye hiç-
I bir arkadaş kalkıp da bana, «Hırsızlıklar artıyor, Da 
I biliye Vekili, sen niye bununla uğraşmıyorsun?» de-
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miyor. Ankara'da bugün; yani nerede ise sağda, sol
da soyulmadık ev kalmadı. Biz zabıtayı genel gü
venlik hizmetleri dışında her yerde kullanıyoruz; vak
tiniz olsaydı size arz edecektim; bütün detayı ile bun
ları tetkik ettirdim. Bugün biz o kadar sağa, sola koş
maktan, vatandaşın can - mal emniyetine, esas göre
vimiz, aslî görevimiz olduğu halde, yetişemez hale 
geldik. 

Sayın Cemal Tarlan'a müsaade ederlerse yazılı ce
vap vereceğim. 

Bağımsız Üye Sayın İsmail İlhan'ın Muş Valisi 
Tevfik Gür için gösterdiği ilgiye meslek adına teşek
kür ederim. Size iyi valiler gitmiştir İsmail Bey; yani 
hepsini 43 seneden beri... 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Eser verme bakımın
dan söylüyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Gayet tabiî eser vermek güç. 

Bilhassa bir olay zikretmek suretiyle bu jandarma 
hakkında yaptığınız genelleme^/i rica edeyim; bu ar
kadaşın bize ismini verin, takip edelim ve cezalandı
ralım; cezasız kalmasın. 

Oral Karaosmanoğlu arkadaşımıza da müsaade 
ederlerse sözlü sorulara cevap vakti kalması için, ay
rıca yazılı cevap arz edeceğim. 

Çok teşekkür ederim muhterem arkadaşlarım. Ge
cenin bu saatinde sizleri yorduk; hepinize cam gönül
den teşekkür ederim. Bize yardımcı olunuz. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bendenizde bazı sual
ler var, takdim edeceğim. Bunlara yazılı olarak da ce
vap verebilirsiniz, sözlü de cevap verebilirsiniz. Tak-
dirinizdedir. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Buyurunuz efendim. 

. BA.ŞKAN — Sayın Beliğ Beler, Sayın Bakana iki 
sual yöneteceğini bildirmişler. Buyurunuz Sayın Be
ler. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın 
İçişleri Bakanından mühim gördüğüm iki hususu öğ
renmek istiyorum. Birinci husus şudur : 

Türk Milletinin can ve mal emniyetini, namus ve 
ırzım yasa dışı bütün davranışlardan korumak için bü
yük bir gayret sarf eden, geçim şartlarının çok ağır-
laştığı bir devrede dahi, bu ulvî vazifelerinin ağırlı
ğı ve idraki içerisinde çalışmalarına cansiperane de
vam eden, memîeketsever ve çilekeş Emniyet Teşkilâ
tımıza bağlı toplum polisinin dış etkenlerle organize 
edildiği ve kışkırtıldığı her hali ile anlaşılmış olan ve 
Türk Milletini haklı olarak üzüntüye sevketmiş bulu

nan direnişe geçmeleri hadisesi üzerine, bu yasa dışı 
eylemlere iştirak eden, hiç olmazsa buna öncülük eden 
Emniyet Teşkilâtına mensup kimseler hakkında her
hangi bir inzibatî bir tedbir alınmış mıdır? Açıkçası, 
bu yasa dışı hareketlere iştirak edenler arasında in
zibatî ceza verilmiş, yahutta meslekten ihraç edilmiş 
kimseler Var mıdır? Bu hususta tahkikat açılmış mı
dır? Açılmışsa bu tahkikat ne safhadadır? Bu üzücü 
hadise örtbas edildiği takdirde Devlet otoritesi zaafa 
uğramaz mı? 

Sayın Bakandan bu konuda kamuoyunu aydınla
tıcı ve ferahlatıcı bir açıklama yapmalarını bekliyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Her üç ilde de; İstanbul, Ankara ve İz
mir'de müfettişlerimiz konuyu tahkik ediyorlar. Ko
nu mülkiye müfettişlerindedir; inceleme ve tahkikat 
gerekirse yapmak yetkisi ile. 

BAŞKAN — Birinci soru cevaplandırılmıştır. 
İkinci sorunuzu, sorunuz efendim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Öğrenmek istediğim 
ikinci husus da şudur : «İllerimizi Tanıma ve Tanıt
ma Birliği» adındaki Teşkilât, uzun senelerden beri 
ismen var olmakla beraber, gayesine matuf herhangi 
bir faaliyette bulunmamıştır. 

Bu. Birliğin İdare Heyeti Başkanı ve üyelerine her 
ay muayyen bir para ödenmektedir. 

Ayrıcs Birliğin işgal ettiği binaya kira ödendiği gi
bi, fuzulî bazı masraflar da yapılmaktadır. 

Birliğin geliri, özel idare bütçelerinden ayrılan pa
ralarla temin edilmektedir. Sekiz sene evvel kurulmuş 
olan ve bugüne kadar hiçbir müspet icraatta bulun
mayan bu Birliğin devamı hakkında Sayın Bakan ne 
düşünmektedirler? Öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Sayın Başkan, Birlik hakkında gerekli 
bilgiyi müsaade ederlerse yazılı olarak arz edeyim. 

BA.ŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Cahit Ortaç tarafından sorulan soruyu oku
tuyorum efendim. 

«Asker Ailelerine Yardım Fonu» ndan toplanan 
66 milyon liranın bu ailelere verilmediği, İller Ban
kasında toplandığı ileri sürülmektedir. Son Kıbrıs 
sorunları sebebiyle bir kat daha ehemmiyet kazanan 
bu paranın asker ailelerine verilmemesi sebebi nedir? 
Belediyeler ne gibi sebeplerle bu parayı ailelere ver
memişlerdir?» 
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Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Sayın Başkan, İller Bankası, İmar ve 
İskân Bakanlığına bağlı; o, merkezde tutulan pay
lardan oluyor. Arkadaşım müsaade ederse, ben bunu 
İmar ve İskân Bakanı arkadaşımla görüşeyim, İller 
Bankasından mazbut bir bilgi alarak yazılı cevap vere
yim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandırıl
mıştır. 

Sayın Sami Turan, bulunduğunuz yerden sorunu
zu sorunuz, lütfen. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, be
nim soracağım sual cevaplandırıldı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Sami Tu
ran. 

Sayın Hüsamettin Çelebi tarafından sorulan soru
yu sunuyorum : 

«1. — Ankara'da son defa yurtlarda yapılan ara
mada ele geçirilen suç aletleri cins ve adet olarak ne
dir?..» 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Yanımda var; ama vaktinizi almayayım. 
Kendilerine arz ederim. 

Yalnız arkadaşlar, burada bir konuyu belirtmek 
isterim; yani kamuoyunda da bazı noktalarda yan
lış soru tevcih ediliyor; üzülerek ifade edeyim. 

Ankara, İstanbul, Adana ve İçel, sıkıyönetim ida
resi altındadır. Meclislerimizin kararı ile bu vilâyet
lerde, yörelerde zabıta güçlerimiz tümü ile sıkıyöne
tim komutanlarının yönetimindedir; benim emrimde 
değil. Ben bu haberleri özel mahiyette, bana bilgi ve
rilen hususlar çerçevesinde öğrenebiliyorum. Fakat bu 
konuyu arkadaşıma, malumat almak suretiyle tak
dim edeceğim. 

BAŞKAN — Sual, birkaç şıklıdır. Öbür şıklarını 
takdim ediyorum, efendim. 

«2. — Öğrenci olmadıkları halde yurtlarda kaldı
ğı anlaşılan altı kişi kimlerdir ve hangi örgüte men
supturlar?..» 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Örgüt konusunda evvelce fikrimi arz 
ettim. Buna mezun değilim; fakat kendilerine, bilgi 
alıp, bildiririm efendim. 

BAŞKAN — «3. — Yurtlardan birisinde yaka
landığı açıklanan pasaportsuz yabancı hangi devlet 
uyruğundandır?. .» 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Galiba Irak'lı idi; hatırımda kaldığına 
göre. 

BAŞKAN — Efendim; Irak'lı mı?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Komşu bir devletten efendim. 
BAŞKAN — Komşu bir devlet. 
Okuyorum : 
«4. — Bu kişi yurda hangi nedenle alınmıştır?..» 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) —Efendim, bunların Spor ve Gençlik Ba
kanlığından sorulması lâzım. Yurtların idaresi ona ait
tir, bana ait değildir efendim. 

BAŞKAN — Bu da bir cevaptır efendim. 
«...5. — Bu yabancıyı yurtta konuk edenler; sağ 

veya sol hangi taraftandır?..» 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Tümü ile soruyu yazılı olarak cevap
landıralım, eğer müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Son şıkkını da arz 
edeyim : 

«6. — Bu yabancının yurt dışı ilişkileri tespit 
edilmiş midir?» 

Ben Sayın Çelebi'nin sormuş olduğu sorulan size 
takdim etmiş olayım, lütfeder yazılı cevap verirsiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman tarafından 
gönderilen yazı, her ne kadar bizim anladığımız an
lamda soru mahiyetini taşımıyorsa da, üzerinde du-
rup durmamayı Sayın Bakanın takdirine terkederek 
soruyu okuyorum : 

. «Bir sayın konuşmacı 27 Mayıs İhtilâlinin, İçişle
ri Bakanlığı yöneticilerinin yönetim irade ve güçleri
nin azalmasına sebep olduğunu beyan ettiler. 

Yakın senelerde cereyan eden ve herkes tarafından 
bilinen aşağıdaki örnekler muvacehesinde bir Bakan 
olarak siz de aynı kanaate katılıyor musunuz? 

A) Bir ilimizde yapılan öğretmenler toplantısına 
kaba kuvvet saldırıları, öğretmenleri yakmak girişim
leri yapılırken, bir yöneticinin uzun süren bu olaya 
seyirci kaldığı bilinmektedir. 

B) Bir büyük ilimizde «Kanlı Pazar» diye ba
sında adlandırılan olay sırasında, en büyük mülkî 
amirin emrindeki güvenlik kuvvetlerine verdiği emir
ler, bir başka devlet örgütü tarafından teype alınmış ve 
halen arşivlerde saklanmaktadır. Emniyet Müdürü
nün direnişi sayesinde yeni bir 6 - 7 Eylül olayının 
önlendiği bu teypden anlaşılmaktadır. 
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C) Son C. H. P. - M. S. P. Koalisyonu döne
minde bir valinin, filân partiye mensup bakanlardan 
gelen emirleri yapmadığı ve yaptırmadığı basına in
tikal etmiş haberler arasındadır.» 

Soru bu muhtevadadır efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Efendim, müsaade ederseniz bunu ala
yım da yazılı cevaplandırayım. İsim verilmediği için 
neresi olduğunu da bilemiyorum. Suphi Karamanla 
aramızda hallederiz. 

BAŞKAN — Takdim ediyorum size Sayın Baka
nım. Teşekkür ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bir sorum vardı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu gelen yazı mı efendim? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Evet, efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim arz edeceğim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Bulunduğum yerden sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Evet efendim, bulunduğunuz yer

den sorunuz Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan; 

Sayın Bakanın izahatından anlaşılıyor ki, Hükü
metin ve Bakanlığın bazı ithamlar altında kalması, 
gerçeklerin ilgili bakanlar tarafından efkâr-ı umumi-
yeye açıklanmamasından ileri geliyor; bugün, burada 
olduğu gibi. Acaba Sayın Bakan, kanunun gerekleri 
icabı olarak ilk ve hazırlık tahkikatının gizli yapıldı
ğını, kanun maddeleri göstermek suretiyle, efkâr-ı 
umurniyeye duyursa, bunun bir faydasını görmezler 
mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, cevap lüt
fediniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Efendim, sordukları soru haklı bir şey. 
Nihayet bu kürsü de Millete ve Millet temsilcileri
ne hitap ettiğimiz bir kürsü. Daha geniş çapta duyu
rulmasını ben de muvafık görürüm; bir fırsat çıkarsa, 
bunu geniş bir açıklamayla kamuoyuna duyurmaîı. Za
ten Sayın Başbakan da bunu çeşitli vesilelerle ifade 
ettiler. Radyoda televizyonda bunu ben de dinledim. 
Hatta burada yaptığı konuşmada da izah ettiler; bun
lar adalete intikal etmiş konulardır, hassasiyetle üze
rinde duruyoruz, bir çekingenlikle değil. Hükme bağ
lamadan bizim her sözümüz, olaT/ın ve tarafların mah
kumiyeti anlamına geliyor. «Şu taraf, bu taraf» de
dik mi, kamuoyu önünde ilân mahiyetinde konuşma 
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j niteliğinde oluyor .Bunu, biz hukuk anlayışımızla ve 
yetki sınırlarımızla bağdaştıramıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Bir sorum var Sa-

j yın Başkan. 
BAŞKAN — Soru mu soracaksınız Sayın Öner, 

buyurun. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Efendim, Türk Ceza 
Kanununa göre ilk ve hazırlık tahkikatları gizli ya
pılır. Fakat kamuoyunun tatmini bakımından her ha
disede adlî zabıta aynı zamanda adlî zabıta görevini 
gördüğü gibi, kimler zanlı görülmüştür, kimler adliye
ye verilmiştir? Bunlar nihayet sanıktırlar, isimler zik
redilmeden adet bildirmek suretiyle bir açıklama ya-

I pılması mümkün değil midir?.. 
j BAŞKAN — Bir temenni olarak ifade buyuruyor

sunuz. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Sayın Öner'in bu arzusuna tamamıyle 
uygulamada uyuyoruz. Genellikle; dikkat ediliyorsa, 
«Şöyle bir olay olmuştur», deyip, hükme müessir ol-

•' mayacak çerçevede ve adet olarak, elbette arkadaşla-
I rnrnzm öğrenmek istedikleri hususlar vardır; fakat biz 

bunlara mezun değiliz. Arkadaşlar, saklanacak gizli 
bir tarafı yok. Türkiye o kadar açık bir yönetim için
de ki, ben şimdi bazı şeyleri gazetelerde daha tafsi
lâtlı okuyorum. Basın, bu olayları ve kamuoyunu tat
min için o kadar hareketli ki, ben hatta bazı ölçülerde 
olayları basındaki arkadaşlardan sana telsizle haber 
gelmeden önce öğreniyorum. Bunu huzurunuzda sa
mimiyetle itiraf ederim. Bazı olayı basın bizden da
ha evvel öğrenebiliyor; çünkü bizde kayda geçiyor; tel
sizle gelinceye kadar, basın muhabiri bir yerden ha
beri o kadar süratle iletiyor ki; bize yardımcı da olu
yor. Söylediğiniz ölçülere dikkat ediyoruz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul)_ — Bir sorum var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat bir soru mu soracak
sınız?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sual; ama ce-
vabı kamuoyuna duyurmak şeklinde yazılı da olabi
lir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri sa-
{ rih; ancak, cezalandırmak, suçun sübutuna veya ade-
I mî sübutuna etken olan hususlar verilemez, gizlidir; 

onun dışındaki bütün olaylar verilebilir. Bazen de 
{ suçun niteliği bakımından her zaman açıklanıyor. 
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BAŞKAN — Sualiniz lütfen. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bu itibarla 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince sanık
ların isimleri, mensup oldukları örgüt tespit edilebi
lir. Siyasî partilerin kendilerinden sorulamaz; ama 
Türkiye'de kimin nerede olduğunu bulmak çok basit
tir. Açıklanması için Sayın Bakana gerekçe arz edi
yorum. 

İkincisi, Basın Kanunu gereğince, adabı umumi-
yeye aykırı fiillerde sanıklar verilmez. Bilhassa kadın
lar için, ahlâka aykırıdır. Bunun dışında sanıkların teş
hirinde hiçbir kanunî engel yoktur. Zannediyorum ki, 
bu Sağ Cephenin günahı çok büyük. 

BAŞKAN — Efendim mütalaa serdetmeyiniz, su
al sorunuz. 

Sayın Bakan, sual niteliğinde değildir, mütalaa 
serdettiler. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sağ Cephe 
başına yıkılsın. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Karşı tarafı 
bir sancı tuttu galiba. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Senin ora
da ajanların var galiba?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Efendim, bir olay vukubulduğu andan 
itibaren adlîdir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Feyyat, lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Efendim, suç teşkil eden bir fiil vuku
bulduğu andan itibaren adlîdir. Cumhuriyet Savcı
larının veya onlara niyabeten adlî zabıtanın görev 
çerçevesi içine girer. Şimdi, bütün bu olayların hepsi 
savcıların elindedir. Ben Sayın Feyyat'tan rica ediyo
rum; olayların savcılarını, nerelerde dava görüldüğü
nü kendilerine vereceğim, lütfen ilgili savcılarla te
mas etsinler, kanun yetkileri içinde kamuoyuna açık
lasınlar. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çok teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Ben de çok teşekkür ederim. Geç va
kitlere kadar vaktinizi aldım, şükranlarımı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Lütfettiniz efendim. 
Son söz Sayın Halil Balkıs'ın Buyurun. 
İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Cümle hatiplerin ihatalı konuşmaları ve Sayın Ba
kanın geniş izahatından sonra, huzurunuzu işgal et
tiğim için, beni mazur görün. Ancak bendeniz, bazı 
özel hadiseleri Sayın Bakanın ıttılaına arz etmek zo
runda kaldığım için kürsüye çıktım. Yine daha evvel
de bu kürsüden arz etmiştim; Nusaybin'den Reyhan
lı'ya kadar, vaktiyle kaçakçılığı önlemek maksadıyle 
yapılmış bulunan bir mayın şeridi var. Bu şeridin 
hiçbir fonksiyonu olmadığını, kaçakçılığı Önlemediği
ni ve oradaki kaçakçılığı önlemekle ve takiple görev
li askerlerin de bulunmasına rağmen, kaçakçılığın ek-
silmediğini bütün merciler bilmektedir. Bunu daha 
evvel de bu kürsüden arz ettiğim zaman, Sayın Ece-
vit Hükümeti Programlarına almışlardı; fakat hiçbir 
etkili teşebbüse geçilmedi. Burada yüzbinlerce dönüm 
arazi istihsal dışı kalmakta ve yüz milyonlarca lira 
para da mort halinde yatmaktadır. Onun için, evvelâ 
bu mayın şeridinin kaldırılması şarttır. Bu hususta 
derhal tedbir almak mecburiyetindeyiz. Bu istihsal 
dışı kalan arazinin ve milyonlarca lira paranın Dev
let Hazinesine getirilmesini zarurî görüyorum; çünkü 
bu faydası olmayan şeyi orada tutmakta da mana 
yok. Zaten bunu Suriye'liler gayet güzel öğrenmiş
ler ve yerlerini de biliyorlar. Suriye'den gelip Türki
ye'ye sermayeleriyle, adamlarıyle bu yoldan mal ge
tirmek suretiyle kaçakçılığı yapıyorlar. 

Ben Sayın Bakana ihbar ve rica ediyorum; haki
katen bu silâhlı ve kalabalık Suriye'lilerin Türkiye hu
dutları içerisinde hareket halinde bulundukları va
ki ve sabit; bunu kurnanda heyeti de biliyor sanı
yorum. Çünkü benim orada görüştüğüm arkadaşlar da 
bana bunu söylediler. Bunun için gerekli tedbirlerin 
alınmasını; âcil ve etkili tedbir alınmasını istirham 
ediyorum. Aksi halde, kaçakçılığın Sayın Bakan da 
biraz evvel söylediler, iktisadî meseleler halledilme
dikçe önlenmesine imkân yoktur. Bundan 40 sene ev
vel, ben o zaman daha çocuktum, 70 lira maaşlı mu
hafaza memurları tayin edildi; fakat bunlar dahi en-
gelleyemediler. O zaman bu 70 lira maaş çok büyük 
bir para idi. Arz ettiğim gibi, kırmızı biber, şeker ge
lirdi, şu alelade bez denilen eşya gelirdi; fakat bugün 
de korkarım ki, şeker tekrar gelsin. 

Yani, kaçakçılığın önlenmesi iktisadî meselelerin 
halline bağlıdır. Ancak, etkili tedbirler almak sure
tiyle belki azaltılabilir. 

Kaçakçılığın men ve takibiyle görevli kişilerin hu
duda yakın olan köylerdeki tutumlarına da değinmek 
isterim. Bunlar hakikaten üzücü hadiselere sebebi
yet veriyorlar. Bendeniz orada; Suruç, Birecik, Ak-
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çakale, Viranşehir köylerinde, o hudut boyunda has
belkader yaşamaya mecbur olan vatandaşlara reva 
görülen hareketleri gördüm. Hatta geceleri baskın yap
tıklarını gördüm. Bu vatandaşlar suçsuz, kaçakçılıkla 
bir alâkası olmayan, hakikaten masum vatandaşlar. 
îşte, görevlilerin kaçakçıyle masum vatandaşı ayırıp 
ona göre muamele yapması lâzım gelirken, onlara 
daha ağır, daha haşin hareketlerde bulunduklrına şa
hit oldum. Birine de ben maruz kalıyordum neredey
se. Beni gece yakaladılar, apar - topar götüreceklerdi. 
Nihayet kendimi zor kurtardım. Bunun için, bu husu
sa dikkat edilmesini, gerekli emrin verilmesini istirham 
ediyorum. 

Üçüncü maruzatım; enerjisi bitmiş, artık çalışma 
şevki kalmamış idare amirlerini ve zabıta amirlerini 
lütfen bu mıntıkalara tayin etmeyiniz. Urfa'ya, Bi-
recik'e yahut Mardin'e tayin edilen bir memur arka
daş, sürgüne gider gibi gidiyor, dolayısıyle de hiçbir 
etkili vazife göremiyor. Bu, bir vakıadır. Bunu lütfen 
kabul buyurunuz ve buralara hakikaten enerjik, çalış
kan, dürüst memurların gönderilmesine yardımcı olu
nuz. 

Bu hudut boyundaki idare amirlerinin, kaymakam
ların durumları yürekler acısı. Suriye'lilerle sık sık 
konuşmalar yaparlar. Bizim kaymakamlar Suriye'ye 
giderler; Suriye'de ziyafetler verilir, her türlü izzet-ü 
ikramlarda bulunulur. Bizimkiler tabiî jeeplerle gidi
yorlar. Suriye'li bir üsteğmen kaymakam Türkiye'ye 
altında Cadillac arabayla gelir; fakat hiçbir tahsisat 
olmadığı için, ancak eğer belediyee reisi lütfeder de 
bir yemek yedirirse yedirir, yedirmezse başka türlü 
bir imkân olmaz. Bu, hakikaten ayıp oluyor. Suriye' 
ye bir aşiret devleti deriz; ama biz büyük bir Devlet 
olarak, kaymakamımızın orada düştüğü duruma eğil
meliyiz. Kaymakamımızın düştüğü durum hakikaten 
üzücü bir durum oluyor. Buraya lütfen bu gibi şeyleri 
karşılayıcı mahiyette ödenek gönderilmesini istirham 
ediyorum. 

Bir de iklim çok sıcak. Bu sıcak iklimde bir kay
makamın rahat çalışmasına maddeten imkân yok. Sa
yın Müsteşarımızdan geçen sene de rica etmiştim; 
hiç olmazsa birer air - condation gönderilsin dedim; 
fakat gönderemeyiz dediler. Hakikaten rica ediyo
rum, lütfen gönderin, çünkü hava çok sıcak, kayma
kam oturup da odasında çalışma imkânına sahip de
ğil, dışarıya kaçmak zorunda kalıyor. Vatandaşla da 
münasebeti bu vesileyle münkati oluyor ve rahat bir 
çalışma olmuyor. 

— 48ı 
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Diğer bir maruzatım; 6136 sayılı Kanunla ilgili 
memnu silâh meselesi. Şimdi, vatandaşta silâh var 
mı yok mu, münakaşasını yapmayalım; çok silâh var 
ve istediğiniz çeşit, istediğiniz marka, istediğiniz ev
safta silâh var vatandaşta; ama bunu bulundurmak 
zorunda vatandaş. Bu zorunluğu da lütfen kabul bu
yurun. Burada bahsedilen silâh İstanbul'da bulunan 
silâh gibi değil. Bizim mıntıkada; Urfa - Gaziantep -
Mardin mıntıkasında yaşayan vatandaş kendi kendini 
korumak zorundadır, çünkü jandarma koruyamıyor. 
Jandarma karakolları zaten mesafe itibariyle buna 
müsait değil; mesafe 35 - 40 kilometre arasında. Bir 
hadiseye ancak 5 saat sonra gelebiliyor; 3 - 5 kişi 
öldükten sonra ancak yetişebiliyor. Sayın Müsteşarı
ma vaktiyle bir şeyi arz etmiştim, hatır-ı âlisindedir; 
Urfa'da bir kadın kaçırma hikâyesi olmuştu. Bizzat 
gittim rica ettim, lütfen acele yakalansın da ailesine 
teslim edilsin dedim. Bir hafta, 15 gün, 1 ay geçti; 
yakalanmadı, yakalandıktan sonra da pek değeri kal
madı. Zira, şimdiye kadar bu meseleden dolayı 3 adam 
öldürüldü ve tahmin ediyorum ki, bunun arkasından 
20'ye yakın adam daha öldürülecektir. 

Sayın Bakanımdan yine rica ettim; bu köylere 
muvakkat da olsa birer karakol koyalım diye. Aileler 
arasındaki münaferet halledilinceye kadar hiç olmaz
sa birer karakol kuralım dedik; Jandarma Genel Ku
mandanlığı, biz karakol kurmuyoruz diye talebimizi 
reddetmiştir, bunu öğrendim. Affedersiniz, ama mec
bursunuz, çünkü burada zabıta kuvveti bulunmazsa, 
bunlar birbirlerini yiyeceklerdir. 

Siverek hadiselerini hatırlarsınız. Burada da bir -
beş - on - yirmi değil, daha fazla insan ölecek kanaa
tindeyim. Siverek hadiseleri 27 kişi öldükten sonra dur-
duruîahildi. Belki yarın, belki öbür gün, belki bir iki 
hafta sonra iki - üç kişi daha öldürülecektir. Bunları, 
hiç olmazsa emniyete almak zorundayız. 

Bir de, bu silâhların mümkünse vesikaya bağlan
ması imkânlarını arayalım. Hiç olmazsa silâhların ye
ri belli olsun .Hakikaten bir teminattır bu. Vatandaş, 
silâh taşımakla suç işlemek zorunda kalıyor. Bu zo
runlu ktan, zoraki suç işlemek mecburiyetinden azade 
tutmamız gerekir. Bu husus da nazara alınırsa haki
katen memnun olurum. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, Suriye'lilerin böl
gemizdeki hareket tarzlarını lütfen çok ciddî takip edi
niz. Bendeniz hudutta bir üsteğmen ile konuştum. Ba
na, «Dün 10 000 koyun geçti, biz bunu biliyoruz, ama 
ben ekiplerimi iki veya üç kişilik devriye halinde hu
dutta dolaştırabiliyorum. Kaçakçılar 100 silâhlıyla 
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geldiler, benim iki - üç kişilik devriyelerimi ateş al
tına alarak koyunları geçirdiler» dedi. Şimdi, bu du
rum karşısında hakikaten ciddî tedbir almak lâzım. 
Suriye'liler oraya kadar gelip bu kaçakçılığı yapıyor
lar; hatta sermaye de Suriyelilerin, Suriyeli serma
yesiyle geliyor. 

Sayın Bakandan rica etmiştim Bütçe Karma Ko
misyonunda; «Viranşehir hadisesi hudutta mı cere
yan etti, daha içeride mi cereyan etti, yani hududun 
dışında mı cereyan etti?» demiştim, bunun için bana 
yazılı cevap vereceklerdi, lütfedip vermediler. Öğre
nirsem memnun olurum. Çünkü hudutta olmasıyle, iç 
tarafta olması polemiklere sebep oluyor. Cumhuri
yet Gazetesinin neşriyatını okuduk; orada bizi haki
katen çok yaralayan yazılar çıkıyor. Bu Gazete ya
lan yanlış birtakım haberleri toplamış kendi kendine 
yazıyor. «Filan yere şu kadar rüşvet verildi ve şu
nun fiyatı şudur, bunun fiyatı budur» şeklinde birta
kım gayri ciddî ve hiçbir mesnede dayanmayan bir 
neşriyat yaptı. Bu Gazete hakkında Sayın Bakan ta
rafından bir soruşturma yapıldı mı, yapılmadı mı, bil
miyorum. «Kanlı Topraklar» diye vasıflandırması da 
bizi hakikaten üzüyor. 

Kaçakçılığın önlenmesi elbetteki şart; ama buna 
çare aramak lâzım. Oradan eğer 60 çuval çay geç
mişse, İzmir'de, Erdemli'de gemilerle viski ve sigara 
giriyor. Yani bizim oradaki kaçakçılar, buradaki ka
çakçıların çerçisi olamaz. Fakat iş, «Kanlı Topraklar» 
şeklinde vasıflandırılıyor. Ben etkili tedbirin alınması 
lâzım geldiği taraftarıyım. Bunu hassaten rica edi
yorum. 

BAŞKAN Savın Balkıs, bitiriniz lütfen efen
dim. 

HALİL İBRAHİM BALKIS (Devamla) — Em
redersiniz Sayın Başkan, zaten ben de sözümün so
nuna geldim. 

O mıntıkada büyümüş, o mıntıkanın bir çocuğu 
olarak ve güney hudutlarını boydan boya bilen bir 
arkadaşınız olarak, bu mayın tarlalarının sureti ka-
tiyede derhal kaldırılması lâzım geldiğini ifade etmek 
isterim. Bunun daha büyük bir tehlikesi var; yağmur 
fazla yağdığı zaman, mayın, sularda akıp tarlalara gi
diyor. Bir gün gelip görmek isterseniz ve Suruç, Bi
recik, Akçakale, Viranşehir'de tek kollu, tek bacaklı 
vatandaşları toplarsanız bir taburdan daha fazladır. 
Bunların tarlaya giderken, geçerken patlayan mayın 
ile kolu gitmiş, bcağı uçmuş. Yani bunun faydadan 
ziyade çok büyük zararları var. Emniyet bakımından 

da bir faydası yok. Artık buna gerekli ehemmiyetin ve
rilmesi gerekiyor. 

Bir de, şu enerjisi bitmiş, tükenmiş idare amirle
rini lütfen o mıntıkadan alınız, çünkü o mıntıka, üze
rinde çok durulması lâzım gelen bir mıntıkadır; bize 
bir reform lütfediyorsanız, idare amirinin öyle, ener
jisi bitmişse, lütfedin bunları alın. 

Sizleri hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İçişleri Bakanlığı, Em
niyet Genel Müdürlüğü, ve Jandarma Genel Komutan
lığı bütçeleri üzerinde yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi, bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi (A) cetvelini okuyunuz 
lütfen. 

C) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 332 534 582 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

111 Mahallî idareler hizmetleri 519 296 930 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

112 Nüfus, izleme, tescil ve vatan
daşlık kayıt hizmetleri 144 554 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir.,. 

113 İller idaresi hizmetleri 2 787 C00 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

114 S. Savunma ve M. Seferberlik 
hizmetleri 41 077 380 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir... 
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Bölüm Lira 

900 Transferler 9 458 610 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi (A) işaretli 
cetveli okuyunuz lütfen. 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

Î01 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 649 903 210 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.,. Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

î 11 Güvenliği sağlama ve düzenleme 
1 435 789 890 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 25 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi, (A) işaretli 
cetveli okuvunuz lütfen. 

b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 hiz-Genei yönetim ve destek 
metleri 264 328 183 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

i 11 Güvenliği sağlama ve düzenle
me 1 540 035 225 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

112 Jan - Remo 210 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan tansferler 12 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı Bütçelerinin bu ku
rumların fedakâr mensuplanna, Milletimize hayırlı, 
uğurlu olmasını dilerim. 

9 . 2 . 1975 günü, saat 09,30'da toplanmak üzere 
Birleşimi kapanyorum. 

Kapanma saaîi : 03,45 

» R^< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

29 NCU BİRLEŞİM 

8 . 2 . 1975 Cumartesi 

Saat : 9.30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1975) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




