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Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kuralda : 
1977 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak : 
Devlet Planlama Teşkilâtı, 
Danıştay Başkanlığı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
İmar ve İskân Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 

GEÇEP* TUTANAK ÖZETİ 

6 . 2 . 1977 Pazar günü saat 0930'da toplanılmak 

üzere Birleşime (6 .2 .1977) saat 05.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ergim Ertem 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Urfa 

A bdülgani Demirkol 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaîdı 

DÎVAN ÜYELERİ : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimi açıyorum. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, bir 
sora sormak istiyorum; müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Kime?.. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Zatıâlinize. 
BAŞKAN — Buyurun. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, bu 
dağstılan programın sonunda, söz alma ile ilgili bir 
ifade var. Bunu nasıl tefsir ediyorsunuz? Onu rica 
edeceğim. 

«Birleşim açıldıktan kapanmcaya kadar...» deni
yor. «Açılışı» dediğimiz zaman, bu ne oluyor Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Açılışı; yani sabahleyin saat 03.30. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Yani, şimdi bu
günkü gündem bugün mü açılmış oloyor? 

BAŞKAN — Efendim, bugünkü gündem tabiî 
bugün şu saatta açılıyor. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Ama, ben, Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde buna dayanarak 
söz istedim. 

BAŞKAN — Evet efendim, ben, sizin anladığınız 
gsbi anlıyorum. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Teşekkür ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Şimdi Sa-
j m Başkan, müsaade ederseniz, bunun tatbikatında 
değişiklik var. Zatıâlinfzin anladığı gibi tatbik ediî-
/nemiştlr bu ana kadar. 

Şimdi, bizini anlayışımıza göre, bir gün evvel sa
bahleyin 09.30'da birleşim açıldığı anda başlaması 
lâzım, Bazı arkadaşlarımız gece saat 01.00'de yeni gün 
başlamıştır şeklinde söz verme, söz alma gibi bir va-
zıyet ihdas etmişlerdir. Bo yanlıştır. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, ben, sizin söylediği
niz şekilde anlıyorum; yani... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O tatbikat 
yazılıştır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Hiç bir gün, günün saati içerisinde celsemiz ka

panmış değildir. Bugün sabahleyin saat 09.30'da baş
lıyor, ertesi gün sabahleyin Gö.OÖ'ya kadar devam 
ediyor; iki gün üst üste öyle olmuştur. Binaenaleyh, 
«Açılıştan kapanışa» tabirinden kestedilen mana, ka-
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pandığı saattir; yani gün hesabı oiarak gece 24.00'te 
biter, ertesi gün başlar, şeklinde anlamıyorum ben. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, biraz evvel buyurduğunuz anlayış, zaîıâ!ini:-;:n 
anlayışı niî, yoksa Başkanlık Divanînin anlayışı mı? 

BAŞKAN — Benim anlayışını edendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayser:) — Bundan 

sonra uygulama nasıl sürdürülecek? 
BAŞKAN — Arz ettim efendim. Oradaki ifade; 

birleşim sabahleyin başladıktan kapanışa kadar oldu
ğuna göre... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Gece de söz is
tenebilir. 

BAŞKAN — Olabilir tabiî. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Biz de öyle ya-

pıyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; ben, an
ladığın gibi tatbik ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, zatıâlip.iz öyle tatbik ediyor; diğer Başkanvekilie-
ri başka türlü tatbik ederse, biz söz almakta müşkülâ
ta uğruyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, buradaki program Türkçe 
yazılmıştır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Türkçe 
yazihnişiır; ama başka türlü tatbikat yapılıyor. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Program açık, Sayın 
Başkan; bir gün evvelden söz alacaklar. 

BAŞKAN 
mc geçiyoruz. 

Müsaade buyurun efendim, Günde-

HI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLE 

/. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1977 yıh Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/495; C. Senatosu : 1/493) (S. Sayısı : 
615) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1.977 yık 
Bütçe Kanunu tasarısının açık oylaması yapılacaktır. 
Küre saralar arasında dolaştırılacaktır. 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1977 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/496; C. Senatosu : 1/494) 
(S. Sayısı : 616) 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı 1977 yıh Bütçe Kanunu tasarısının açık oyla
ması yapılacaktır. Küreler sıralar arasında dolaştırı
lacaktır. 

3. — 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M .Meclisi : 1/494; C. 
Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 
31 .1 . 1977) (l) 

A) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ. 

BAŞKAN — 1977 yılı Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçe Kanunu tasarısının müzakeresine başlıyoruz, 

Bakan ve Komisyon yerîerindedir. 
Bütçenin tümü üzerinde söz alan arkadaşlarımızın 

isimlerini arz ediyorum : 

(1) 614 S. Sayılı basmayazı 3 . 2 . 1977 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Sayın Hasan Fehmi Güneş, C. l î . P. Grupu adı
na. Sayın Suphi Karaman, Millî Birlik Grupu adına. 
Sayın Cihat Aîpan, Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. Gru
pu adına. Sayın Hikmet Aslanoğlu, A. P. Grupu adı
na söz almışlardır. 

Sayın Muhsin Bukır, Sayın Hüseyin Atmaca, Sa
yın ismail İlhan, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Ham
dı Özer, Sayın Ahmet Üzmumcu, Sayın Kâzım Kara-
ağaçhoğiu da şahısları adına söz almışlardır. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Burada yazılmamış. Şimdi mi söz 
istiyorsunuz efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Hayır efen
dim, Birleşim açılınca istemiştim. 

BAŞKAN — Yazılmamış edendim; yazayım. 
C. II. P. Grupu adına Sayın Hasan Fehmi Güneş, 

buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ 
GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Ulusal savunma olanaklarımızı ilgilendiren bu 
Bütçenin tartışmasında C. H. P. için tek ve geçerli 
yaklaşım, açısı, barış açısıdır. Bu bütçe ile sağlama
yı amaçladığımız, Ulusumuzun barışıdır. İstiyoruz 
ki, Türk Ulusu banş içinde, mutluluk içinde bir top
lumsal yaşam kurabilsin ve bunu sürdürebilsin. Ulu-

j sal güvenlik kurumları da bu sonucun oluşmasında 
| 1977 yılı aşamasında bu bütçe ile katkıda bulunsun-
1 b,. 
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Ulusumuzun, Iıalkünızm barış ve mutluluğa, 
C. H. P. için silâhtan önce, toptan, tüfekten önce, 
savaştan ise, kesinlikle ve çok önce gelen bir amaç
tır. 

Ulusun barış içinde yaşayabilmesi sorunu, dün
ya barışı sorunundan soyutlanamaz. Günümüz ko
şullarında oluşmuş bulunan dünya dengesi, ya da 
bloklar arası denge veyahut nükleer denge, dünya ba
rışının ve hiç kuşkusuz buna bağlı olarak ulusa! 
barışın oluşmasında gözönünde bulundurulması zo
runlu bir etkendir. 

Özellikle, dünyanın son derece duyarlı bir bölge
sinde yaşayan Türk Ulusunun bu dengenin korunma
sına en büyük özeni göstermek gereği vardır. Denge
de meydana gelebilecek küçük bir sarsıntı, ya da kay
ma, birçok ulusları, buna bağlı olarak da Türk Ulusu
nu tehlikeye sokabilir. 

Bu nedenledir ki, Türk Ulusu, kendi ulusal güven
liğini ye barışını sağlamaya çalışırken, bu dengeyi sar
sabilecek davranışlardan kaçınacak biçimde, den
geyi korumaya elverişli biçimde bir savunma siste
mi benimsemeli ve bu biçimde örgütlenmelidir. 

Değerli senatörler; 
Teknolojinin hızla gelişmesi, dünya barışının, böl

gesel barışın, ususal barışımızın sağlanmasını reaü-
ze eden denge kavramının odak noktalarının da za
man içinde gelişip değişmesine neden olmaktadır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra dünya dengesl-
ni oluşturan öğeler ile bugünkü dünya dengesini ku
ran faktörler aynı değildir. 1950'Serin caydırıcı güç 
kavramı île bugünkü detant kavramı çok ayrı şe-
lerdir. O noktadan bugüne gelinceye kadar, barış so
runu, dünya ölçüsünde de, bölge ölçüsünde de, ulu
sal ölçüde de önemli aşamalardan geçmiştir. 1950'le-
rin soğuk harbi, yerini sıra ile barış içinde bir arada 
yaşama, nükleer denge, yumuşama aşamalarına bı
rakmıştır. 

Bugün hangi noktadayız?.. Buna, bakış açısına 
göre değişik cevaplar verilebilir. Ancak, en azından 
Türk Ulusu için bugün bir soğuk banş söz konusu
dur. Gerçi, öğrenim kurumlarında, işçiler arasında, 
günlük yaşantının önemli bölümlerinde günümüz ik
tidarının kusuru yüzünden kol gezen silâhlı eşkiya 
terörü, bu deyimi hafif gösterebilir. Biz tamamen ik
tidarın kusuruna dayalı bu yatay iç savaş görüntüsü
nün, kardeş kanı dökme olayının geçici olduğuna, 
iktidara, ya da bir kanadına sığınan, oradan yardım 
gören eşkiya çetesinin iktidarla beraber yok olup gi-

| deceğine inandığımızdan ve de ulusal savunma ko-
| nusuyla kendimizi sınırlamayı uygun gördüğümüzden, 
| «Soğuk Barış» deyimini kullanıyoruz. 

Bu gelişme sürecini, devletler ulusal savunmala
rı açısından özenle izlemek ve kendi ulusal savunma
larını da bana paralel biçimde geliştirip düzenlemek 
zorundadırlar. Bu zorunluk, coğrafî konumuz ne
deniyle Ulusumuz için ihmal edilmez bir gereksin
medir. Tartışılmaz bir gerçektir ki, ulusal barış so
runlarımız bugün çok değişik boyutlara ulaşmıştır. 
Buna bağlı olarak, ulusal savunma kavramımızın da 
yenileştirilmesi gerekmektedir. 

Say m senatörler; 
Ayrıntıya inmeden yapmak durumunda olduğu

muz bir değerlendirme, bize, yeni «Ulusal savun
ma» kavramı ve de sistemi geliştirmemiz gereğini 
gösîerir. Biliyoruz ki, bugünkü ulusal savunma siste
mimize anaözelliğini veren, üyesi bulunduğumuz 
kolektif güvenlik sisteminin yükü ve gerekleridir. 
Kolektif güvenlik sistemine katıldığımız günün dün
ya koşulları içinde bu ortaklığı ve ulusal savunma
mızın bu niteliğini açıklamak da mümkündür. Bu
gün ise, kuş&u'iuz koşullar değişmiştir. NATO'nun 
bugünkü banş gereksinmelerini, özellikle Türkiye'nin 
barış gereksinmelerini karşılamaktan çok ve önce
likle, kendisinin ve Amerika Birleşik Devletlerinin 
gereksinmelerlnî karşılamak üzere oluşturulmuş bir 
savunma anlaşması görünümü içinde kaldığını mü
şahede etmekteyiz. 

Gerçi, üyesi bulunduğumuz güvenlik sisteminin, 
içiiide bulunduğumuz yumuşama ortamında denge 
sağlamak gibi bir yaran kuşkusuz vardır. İki ko
lektif savurma sistemi arasında kurulmuş ve sürdü
rülmekte olan bu dengeyi bozmaya ulusal barışımız 

açısından en çok biz karşı olduğumuza göre, bağlı 
olduğumuz sistemin üyeliğinden çekilmeyi elbette 
düşünemeyiz. Ama, şu gerçek artık kesinlikle orta
ya çıkmıştır ki, Türkiye, dünyanın bu nazik bölge
sinde kendi ulusal güvenliğini ve ulusal barışım sağ-

| lamak için sadece NATO'daki üyeliğine güvenemez, 
sadece o üyeüğe güvenmemelldir. Bu güvence boşlu-

| ğu nedeniyle ve en çok bu nedenle yeni bir «Ulusal 
i savunma» kavramı oluşturmak zorundayız. Bunun, 

' NATO'daki üyeliğimizle çelişmesi gerekmez; fakat 
i bize ulusal gereksinmelerimizi daha bağımsız, daha 
j özgür, daha yeterli bir düzeyde sağlama olanağını 
i 

j verici nitelikte bir «Savunma» kavramı olması ge-
i 

İ rekir. 
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Saym arkadaş'ar; 
Yeni «Savunma» kavramı oluşturma düşüncemi

zin kökeninde, değişen duaya ve üSke koşullan oldu
ğunu açıklamaya çalıştım. Gerçekten de uluslararası 
ortanı, duaya dengesini kuran öğeler bakmmıdaîı 
önemli ölçüde değişmiştir. Başlangıçta, NATO'nun 
caydırıcı güç niteliğine dayalı olan denge, bugün iki 
süper devlet arasındaki çekirdekli nükleer denge ni
teliğine dönüşmüştür. Genellikle kabul edilen görüş 
odur ki, bu nükleer denge, günümüz koşullarında iki 
büyük devletin karşılıklı savaşması olanağını büyük 
ölçüde kaldırmıştır. Hattâ bu iki devlet, oturup yu
muşamayı planlamaktadırlar da. 

Bunun sonucu olarak, Sovyetler Birliğinin Türki
ye'den, Amerika Birleşik Devletlerini kendi üzerine 
sıçratacak bir talepte bulunabileceği olasılığı bugün 
aynı ölçüde değildir. Kaldı ki, NATO'nun Türkiye 
ye yönelecek bir el atmayı, kendisine yapılmış bir 
saldın olarak kabulleneceği konusuEdaki angajma
nı, 1963'ten sonra geçerliliğini de yitirmiştir. Amlan 
tarihteki ünlü Johnson mektuba, Amerika Birleşik 
Devletlerinin Türkiye'ye yapılacak bir saldırıyı ön
ce bölgesel savaş niteliğinde olup olmadığı açısından 
değerlendireceğini, yöresel savaş niteliğinde gö
rürse, NATO'nun Türkiye'ye sahip çıkmayaca
ğını, NATO'nun ve Amerika Birleşik Devlet
lerinin saldırgana karşı kesin tavır takınamsyacağı-
nı, takınmayacağım vurgulamıştır. Rahmetli İnönü' 
nün bu mektup üzerine söylediği «Yeniden kurula
cak dünya düzeninde Tüıkiye yerini alır.» anlamın
daki söz, aslında daha o günden duyulan yeni bir 
savunma kontsepti özleyişinin ve gereğinin ifade edil
mesiydi. 

Dünya dengesindeki bu değişl ikten başka, ulu
sal barışımıza yönelik tehlikeler bakımından da de
ğişiklikler olmuştur. Kolektif savunma sistemine gir
diğimiz günlerde, bizim için tehlike olarak Doğudan 
bir saldırı söz konusu idi. Bu nedenle ona göre; ya
ni o tehdite göre düzen kurduk. NATO içinde aldı
ğımız görev de, o yönden gelecek saldırıyı karşıla
maya yöneliktir. Bu görüşe o kadar inandık ve an
gaje olduk ki, Ege Denizinin sadece Yunanistan'ın 
sorumluluğuna verilmesine karşı çıkmayı, bu göre^ 
bölümünün bir gün başımıza ûzrt açabileceğini he
saba katmayı aklımıza getiremedik. Bugün ulusal ba
rışımıza yönelik tehlikelerin ise, Akdeniz'de, Ege'de, 
Batıda yoğunlaştığını görmekteyiz. Hiç hesaplamadı
ğımız hakle ve daima savunma sistemisin dışmdan 
beklediğimiz halde, bugün kolektif savunma sistemi 

| içindeki ortağımızdan bize yönelmiş önemli bir teh
dit karşısındayız. Yunanistan'ın tutumu, Kıbrıs so-

I runu, Ortadoğu buhranı, petrol sıkıntısı ve bunun 
karşısında Amerika Birleşik Devletîeri'yie diğer Batı
lı sanayi ülkelerinin tavırları, Ege ve Yunanistan 
adalarının silâhlanması, kıta sahanlığı uyuşmazlığı, 
Türkiye'nin çakarlarını bugün tehdit eden en önemli 
sorunlardır. 

Bugün Türkiye için, dünya dengesi kadar önemli 
ve özen gösterilecek bir denge de, Ege ve Ortadoğu 
dengesidir. Amerika'nın tutumuyla günden güne za
rarımız yönünde bozulmakta olan Ege dengesine 
NATO seyirci kalmaktadır. NATO, bu oluşumu (ken
disi için bir sorun kabul etmemektedir. Çare bulun
ması gereken bir anlaşmazlık olarak görmemekte-
dir. Oysa, bu sorun; yani Ege'deki dengenin bo
zulması sorunu, Türkiye'nin hayatî çıkarlarıyle, ulu
sal barışımızın özüyle ilgilidir. 

Görüyoruz ki, NATO, bizim yerimize de düşün-
raemeiktedir. O halde biz, sadece NATO üyesi ola
rak değil, NATO içinde bağımsız bir devlet olarak 
düşünmek, ulusal barışımızı sağlamanın çaresini ara
mak, bulmak, buna uygun sağlam, sağlıklı bir «Ulu
sal Savunma» kavramı oluşturmak zorundayız. Bu
güne kadar Türkiye, ekonomisini zorîayaraüı, geliş
me hızından kesecek ayrıldığı geniş kaynakları, ken
di ulusal gereksinmelerinin de ötesinde ve öncelikle 
ortak güvenlik için harcamıştır; ama görüyoruz ki, 
bu fedakârlığın bugün cevabı alınamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Büyük devletlerin ilişkilerinde, dünya dengesin

de, Türkiye'ye yönelik tehditlerin, tehlikelerin nite
liğinde ve yönünde meydana gelen değişmeler, bizi, 
yeni «Ulusal savunma» kavramı oluşturmaya iten 
ananedenierdir. Buna göre oluşacak kavramın ilkele-. 
ri en azından şu ana başlıkları kapsamalıdır: 

1. Kolektif savunma sistemi içinde kalınma1!; 
ancak Türkiye'nin ulusal çıkarlarını, sistemin genei 
çıkarlarının üzerinde ve ulusal gereksinmelere önce
lik tanıyan bir politika izlenmelidir. 

2. Hareket kabiliyeti sınırlı, çok sayıda inusn-
gücüne dayalı, hacimli birliklerden oluşan savunma 
düzeni yerine, vurucu gücü yüksek, ateş gücü yük
sek, haberleşme olanakları etkin, oynak birlikler ku
rulmalıdır. 

3. Tehlike, karadan denize kaydığına göre, De
niz ve Hava Kuvvetlerine daha büyük önem vere
rek Güneyimizdeki ve Batımızdaki dengeye özen 
gösterilmelidir. 
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Öteden beri, bütçelerimizde bunun aksi bir uy
gulamayı görmekteyiz. Hava ve Deniz Kuvvetlerine 
küçük paylar ayrılmaktadır, Genellikle, Ulusal Sa
vunma Bütçemizin sadece % 10-12 Beniz Kuvvet
lerine, % 16-18 kadarı da Hava Kuvvetlerine ayrıl
maktadır. Bu iki kuvvetin payının, arz ettiğimiz ko
şullara uygun olarak artırılması gereğine inanıyo
ruz. 

Kuşku yoktur ki, anailkelerini yukarıda verdiği
miz «Savunma» kavramının, ulusal güvenlikle ilgi
li tüm sorunlara uzantısı ve getirdiği çözümler var
dır. 

Sayın senatörler; 
Ulusal barışımızın, ulusal savunmamızın güven

cesi ve yaptırım gücü, Silâhlı Kuvvetlerinıizdir. Bu
gün bütün yurtseverleri derinden düşündüren ve kay
gılandıran sorun, Ordumuzun görevinin gerektirdiği 
güçte donatıîamaması sıkıntısıdır. Bu sorun, bizi, 
Ordunun gücünü oluşturan ve etkileyen öğelerin 
analizini yapmaya görürür. Biz inanıyoruz ki, ulusal 
güvenlik gücü, ulusun genel gücünün bir j*ans!Kîası-
dır. Ulusal güvenlikle, ulusal ekonomik ve teknolo
jik gelişme, bîr bütün olarak ele alınmalı ve pianla-
îanmalıdır. Bugüne kadar Türk Ulusu, bağımsızlığı, 
güvenliği ve barışı için, Ordusunu güçlü tutabilmek 
için hiç bir özveriden kaçınmamıştır. Bana karşıhk 
Türk Ordusu da, barışımızı, bağımsızlığımızı, güven
liğimizi üstün bir görev bilinciyle, üstün bir yetenek 
ve cesaretle korurken, Türkiye'nin her alanda geliş
mesine, halkın mutluluğuna ve eğitimine sürekli ve 
değerli katkılarda bulunmayı gelenekleşîirnıiştir. 

Bilinmelidir ki, ekonomik sorunları çözümsüz, 
öiünı ve hastalık oranı yüksek, yoksulluğun ve eşit
sizliğin egemen olduğu böyle bir toplumda, bunlara 
rağmen mükemmel bir ordu kurulması olanak dışı
dır. Ekonomisi geri kalmış, ya da bırakılmış, gelişe
memiş, ya da az gelişmiş, kalkınma sürecini baskıla
mamış, ya da henüz başlatmış bir toplumun, ulusal 
güvenlik olanaklarının gelişmiş ekonomiye sahip top
lumlar düzeyinde olması düşünülemez ve esas;n de 
bu hiç görülmemiştir. Savunmanın gücü ve sağlam
lığı, dayandığı toplumsal yapryle doğru orantılıdır. 
Ekonominin tahammül edemeyeceği bir strateji iz
lemek, ancak belli bazı durumlarda ve zorunluklarda 
kısa sürelerde gerekebilir, mazur görülebilir. Ancak; 
uzun süreli dönemlerde bu politika, ulusal güvenliği 
kuvvetlendirmez, aksine zayıflatır. Ayrıca, ekonomi
yi zorlayarak, dış baskılara açık ve hazır hale getâ-
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Demek istiyorum ki, Türk toplumu yoksul kal
dıkça, ekonomik kalkınması sağlanmadıkça, sağlıklı 
bir gelişme sürecine başlatılmadıkça, silâhla Türk 
toplumunun ve Türk Ulusunun barışını uzun dönem
de güvence altına almak zorlaşabilir. Ekonomik ve 
teknolojik kalkınmamızı gerçekleştirmeden, iyi do-
îiatikiîîş, performansı yeterli, silâh sorunu halledil
miş bîr orduyu finanse etmek kolay olmayabilir. Bu 
durumda göğüslenmesi gereken sonuç, ya da göze 
alınması gereken alternatif, maliyet, ulusal gelirin 
büyük bir kısmını savunma giderlerine akıtmak, böy
lece ekonomik kalkınmayı ertelemeyi, ya da yavaş
latmayı kabullenmektir. Bu işlemin, giderek ekono
miye yapacağı olumsuz etki nedeniyle, zayıf ekono
miye dayanan bir savunma güeü oluşur ki, böyle bir 
ordunun, kuvvetli bir ordu olduğunu iîeri sürmek 
mümkün değildir. 

Ulusa! savunma gücü, sadece asker sayısı ve si
lâhla ölçülemez. Ulusun topyekûn olanakları bu gü
cü meydana getirir. Biz, savunma gücü derken, tüm 
insan varlığımızı, tüm sanayimizi, yeraltı ve yerüstü 
tüm kaynaklarımızı, eğitim düzeyimizi, teknolojik 
olanaklarımızı bu kavram içinde düşünüyoruz. 

Toplumumuzun geneli ile Süâhlı Kuvvetlerimi
zin güç, düzey ve olanakları arasında sıkı bir sebep -
sonuç ilişkisi nedeni ile ulusal savunmamızı güçlen
dirmemizin en sağlıklı yolu olarak, topyekûn kal
kınma gereğini kabul ediyor ve bunu vurgulamak 
istiyoruz. 

Sayın senatörler; 
Tartışmamızın uîaşttğs bu noktada, Cumhuriyet 

Kalk Partisinin ulusal güvenlikle dış politikayı bir 
bütün olarak değerlendirdiğini hatırlatmak istiyorum. 

Biz, Türkiye'yi savunması için aşırı ölçüde dış 
desteğe ve belirli dış kaynaklara bağımlılıktan esir
geyici bir fikri savunuyoruz. Dış politikada da bu
nun gereği olan düzeltmeler yapılmalıdır. Partimiz; 
ulusal ekonomiyi ve uluslararası ekonomik ilişkiler
de ulusal güvenlik kavramının, dünyaya daha çok 
açıîmamn, bölge ülkeleri ile daha yakın işbirliğinin ve 
dünyada insanca, hakça bir barış düzeni kurulma
sının gerektirdiği biçimde düzenlenecektir. Bu amaç
la, ekonomisini dalîa bağtmsız bir ulusal güvenlik 
kavramı ve düzenlemesi ile gerekli güce ve olanak
lara kavuşturma ilkesini programımıza almış bulunu
yoruz. 

Kıbrıs Ranş Harekâtı olayları göstermiştir ki, 
uîusaî güvenliğin ve silâh sağlama olanağuun, bir 
ölçüden öte, dış kaynaklara ve özellikle tek bir kay-
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nağa dayanması, bağımsızlık açısından son derece 
sakıncalıdır. Çikîkü, ulusal güvenliği için dışa bağım
lılaşan bir ulus, bağımsızlığım yeterince koruyamaz. 
Bağımsızlığım koruyamayınca, güvenliğin anlamı kal
maz. 

Bugün sıkıntısını çekmekte olduğumuz silâh am
bargosu sorunu, «NATO Standardizasyonu» gibi bir 
nedenle tek bir dış kaynağa bağlanmanın çok çarpı
cı ve kaygı verici bir sonucudur. Söz buraya gelmiş
ken, üyesi bulunduğumuz «Koîlektif Savunma Sis
temi» nin silâh ambargosu konusundaki anlaşılmaz 
tutumuna dikkat çekmek istiyorum. Bu sistem içinde 
olmak, silâh, araç ve gereçlerimizi, savunma düzeni
mizi, sistemin, koşullarına göre sapiamak zorunlu-
ğunu getirmiştir. Bu zorunîuk ise, bugün karşımıza 
Amerikan silâh ambargosunu sağlayan bir salanca 
olarak çıkmaktadır. Ambargo, Türk Ordusunun si
lâhına olduğu kadar, Ulusal savunmamıza da, Türk 
egemenliğine de konmuş bir kısıtlamadır. Konulusu 
kadar, çözülmesi için ileri sürülen ödünler de onur 
kırıcı niteliktedir. Bizim kuşağımız, ambargo olayı
nı uluslararası dostluk kavramının nereden başlayıp, 
nerede bittiğini anlamak bakımından, dışa bağımlı
lığın ne denli ulusal sakıncalar doğuracağını sapta
mak bakımından, acı bir ders, acı bir hatıra olarak 
sürekli hatırlanacaktır. 

Ulusal bilincimizde devamlı kanayan bu yara
nın oluşturduğu tepkiyi, müttefiklerimiz ve özellik
le Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, doğru he
saplamak, iyi değerlendirmek durumundadırlar. Bi
linmelidir ki, bu vefasızlık örneği miras, bizden ge
lecek kuşaklara kalacak ki, onlar ulusaîalarası iliş
kilerde bunu ölçü olarak kullansınlar, tecrübe olarak 
kullansınlar. 

Sayın arkadaşlar; 
Ambargo 2 yaşını doldurmuştur. Cephe ikticîa-

darıyîe, birkaç gün farkla yaşıt sayılır. Ambargo 
karşısında, Hükümetin silâh sıkıntısını giderecek bir 
çare bulunamadığım görmekteyiz. Ambargo, bir yan
dan silâh kaynağımızı kurutmakta, öte yandan Yu
nanistan'a yardım ve satış suretiyle Amerika tarafın
dan verilen silâhlarla Batı'daki ve özellikle Ege'deki 
denge, bize zarar verici yönde bozulmaktadır. 

Amerika ile yapılan anlaşmanın onaylanması 
konusundaki kuşku giderilememiştir; aksine yoğun
laşmıştır. Kaldı ki, biz bu anlaşmanın da, soruna ke
sin çare bulabileceğine inanamıyoruz. Amerika Bir
leşik Devletlerinin bizimle ve arkamızdan Yunanis
tan'la kurduğu diyalog, anlaşmanın yürürlüğe gir

mesi halinde bile, Türkiye'nin savaş araç ve gereçle
rinin sağlanması olanağının Amerika'nın takdirine 
bağlı kalacağı, ayrıca Amerika'nın Yunanistan'la bu 
konuda kurduğu ilişki nedeniyle, Ege dengesini iste
diği noktada ve dilediği taraf yararına tutacağını se
zinlemekteyiz. 

Ambargo kararından sonra, Hükümetin af dile
mesi, ricada bulunmak biçimindeki tepkisi, ulusal 
onurumuzu yaralamıştır. Bundan sonuç alınamaması 
üzerine, üsler hakkında yapılan işlemler de soruna 
çare getirmemiştir. Üslerin kapanması, ya da devra
lınması, ambargonun alternatifi değildir. Bu muka
bele ile belki, bir ölçüde Amerikan istihbarat çalış
malarına zarar verilebilir; ama bizim silâh boşluğu
muzu gideremez, kapatamaz, dolduramaz. 

Silâh satın almak için sıkıntıya düştüğümüzde 
ve çaresiz kaldığımızda; Japonya gibi, isveç gibi, 
NATO dışı ülkelere neden başvurulmadığını anla
mak zor. Silâh açığı iki konuya güncellik kazandır
mıştır: Bunlardan biri, «REMO Planı» uygulaması, 
diğeri harp sanayiinin kurulması konularıdır. 

Biz, REMO uygulamasını köklü bir çözüm ola
rak değerlendiremiyoruz. Üretime yönelik olmayan 
bu Planlama, bize, büyük bir satın alma işlemi ola
rak görünmektedir. Kaldı ki, bunun da dövize yan
sıyan önemli realize edilebilirlik güçlükleri vardır. 
Bunu görmemezlikten gelsek bile, bu tür bir yaklaşı
mın, dışa bağımlılığın taşıdığı bütün sakıncaları da 
beraber getireceği açıktır. 

Ancak; kritik dönemlerin silâh boşluğunu kapat
manın olağanüstü bir yöntemi olarak, satın alma, 
mazur görülebilir, kaçınılmaz görülebilir. Biz, gerçek 
çözümün, mutlaka üretime yönelik olması gereğini 
görüyoruz. Bunu da kısa ve uzun devreli planlarla 
gerçekleştirmek olanağı vardır. Sağlam bir etütle uy
gulamaya konacak böyle bir çalışma, ulusal savun
ma gereksinmelerimiz açısmdan, dışa bağımlılığımı
zı en düşük düzeye indirebilir. 

Kısa dönemli bir planlama ile yurtiçi olanakla
rından yararlanmak, mevcut harp sanayii ünitelerini 
geliştirip, hızlandırmak yolu ile işe başlanabilir. Bu
gün, yort içinde bu konuda çok önemli bir potansi
yel olduğunu kabul ediyoruz. Bu potansiyel, bazı ya
pısal, bazı yasal düzenlemelerle rantabî hale getirile
bilir. Bu noksanlıklar giderilerek, hem yönlendirme 
ve hem de verimi artırma sağlanabilir. 

Örneğin; kamu sektörünün asker ve sivü kesi
minde savunma sanayine katkıda bulunacak kuru
luşlar vardır. Askerî tersaneler, kademeler, ateîyeler, 
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sivil kesimdeki Makine-Kimya Endüstrisi, Devlet 
Su İşleri, Devlet Demiryolları, Karayolları, demi r-
Çeîik Fabrikaları gibi güçlü kuruluşlar, bu potan
siyel içinde sayılabilir. 

Bu kuruluşlarda yapılacak yasal düzeltmeler, 
dizayn değişiklikleriyle, üretim planlaması çalışma
lara sonucu, pek çok askerî araç ve malzemeyi üretir 
hâle getirebiliriz, ö te yandan, özel teşebbüs de yön
lendirilirse, bu alanda pek çok şey yapabiliriz. 

Özellikle, yan sanayi bakımından küçük sanatkâ
rı çok değerli bir güç olarak ele almak gerekir. 
İnançlı bir düzenleme, organizasyon sağlama ve kre
di olanaklarım geliştirme yoluyle, ulusal harp sanayii
nin, yan sanayi bölümü küçük sanayici ile oluşturu
labilir. Uzun dönemli planlamada, biz savunma sa
nayini, ulusal sanayinin tamamlayıcı bir parçası ola
rak görmekteyiz. Sürekli teknolojik gelişmeleri iz
leyebileceğimiz ve kendi teknolojik katkılarımızı ya
pabileceğimiz konularda ve ulusal savunma strateji
mizin gerekleri doğrultusunda savunma sanayii ku
rulup, geliştirilmelidir. 

Genel sanayileşme planlanlanırken ve gerçekleştiri
lirken, ulusal savunma sanayii ile birlikte, bu sanayinin 
destekleyicisi, yan sanayilere de; özellikle elektronik 
ve motor sanayilerine de öncelik verilmelidir. 

Stratejik açıdan önem taşıyan sanayilerde, dış 
politikayı etkileyebilecek veya iç ve dış güvenlik ba
kanından tehlike doğurabilecek daliarda devlet te
keli kurulmalıdır. Gerek kamu sektörünün sivil ve 
asker bölümünde mevcut kuruluşların harp sanayii
ne yöneltilmesinde yapılacak genişletme ile ve ge
rekse genel sanayileşme süreci içinde kurulacak sa
vunma sanayii ünitelerinin istihdam sorununa da 
©nemli bir kapasite ilâvesi getirmesi sağlanmış ola
caktır. 

Sayın senatörler; 
Ulusa! savunma ve banş konularında yapfağutnz 

eleştiriler, kuşku yok ki, politik niteliktedir. Çünkü, 
ülkenin savunma konseptini poîitik makamlar ha-
Zirlarlar; doğrusu da budur, Eleştirilerimiz, Hükü
meti, iktidarı hedef almaktadır. Biz3 parti olarak, 
Türk Sliâhh Kuvvetlerinin her kademesinin kendi gö
rev çerçevesi içinde ve yeterli ölçüde hazırlıklı oldu
ğuna, olanaklar elverdiğince pîanh ve modern bir 
çalışma sürdürdüğüne kesinlikle inanıyoruz. 

Ancak, Cephe Hükümetinin iç güvenliği sağlama
daki başarısızlığım gizlemek için, zaman zaman or
duyu güncel politika içine çekmeye çalıştığını, onu 
incitici davranışlarda ve beyanlarda bulunduğuna da 
görmekteyiz. 
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Bu konuda bazı örnekler vermek istiyorum: İ«k 
örnek; Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılan ata
madır. Özellikle Başbalcan, bu tasarruf »ırasında Or
dunun yapısal mantığına, kökleşmiş geleneklerine, 
disiplin gereksinmelerine ters bir tutum izlemiştir. 
Eu olay, ordu içinde politik nitelikli dalgalanmalar 
meydana getirmiştir, Hava Kuvvetlerinde huzursuz
luk yaratmıştır. Hükümetin bu yasa d;şı tutumu, as
kerî yargı yerince saptanmış ve iptal edilmiştir. Bir 
Hükümet tasarrufunun bu duruma düşmesi, Hükü
metin Başının askerî yargı ile karşı karşıya gelmesi, 
elbette teîkrarı arzu edilmeyen tatsız bir olaydır. 

Değerli arkadaşlar; 

Ordumuz aslî görevinin başındadır. Ordumu
zun yönetime gelmek gibi bir eğiliminin olmadığı, ya
kın tarihimizde bir kaç kez ve önemli deneylerle 
saptanmıştır. 

Buna rağmen, Başbakan'ın her fırsatta sıkıyöne-
timden bahsederek, Orduyu politik ortama çekmek 
istemesi, ne demokrasimizin gelişmesi bakımından, ne 
de Ordumuzun iç huzuru bakımından savunulabilir 
bir tutumdur. 

Demokrasiyi, zelemeden, ona su karıştırmadan, 
kendi yöntemi ve mantığı içinde geliştirmek zorunda
yız. Sıkıyönetimin koltuk değnekleriyle demokrasiye 
ulaşmış bir toplum görülmemiştir. 

Sayın Başbakan'ın, Çandarlı Gemisinin çalışma
ları konusunda söyledikleri de, Ordu mensuplarımı
zı incitir niteliktedir. Çandırlı, Deniz Kuvvetlerimize 
mensup bir gemi idi. Ege'deki çalışmaları sırasında 
Çandark'yı, Deniz Kuvvetlerinin muhripleri koru
yordu, Çandarlı, Yunanlının öteden beri; «Burası 
benim» dediği bölgeye çıkmış, bayrak göstermiş, ilâ
veten araştırma yapmıştır. Ege'deki ve kıta sahanlı
ğındaki kak'annuzı, ilk kez ve erkekçe ilân eden bu 
görevi gönnemezlikten gelmek, ya da hafife almak, 
üstelik, «Çandarlı hiç bir şey yapmadı» diye beya
nat verebilmek, bir Başbakan için affedilir bir tu
tum değikKr. 

MEHMET SÎRRf TURANLI (Adıyaman) — 
«Balıkçı teknesidir» diyene ne dersin?.. 

BAŞKAN — Müdahale eetmeyiniz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMÎ 

GÜNEŞ (Devamla) — Nitekim, Çandarhnm Komu
tan ve mürettebatı ile onu koruyan donanma men
subu gemilerin ve denizcilerisin çok değerli görev
ler yaptığım aynı Hükümetin bir diğer Bakam, aynı 
Başbakanın Yardımcısı açıkça ve içtenlikle söylemiş
tir. Siz buna ne dersiniz? 
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MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
«Balıkçı teknecidir» diyene ne dersin; oua cevap 
ver?.. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
C. H. P. GRUPU ABINA HASAN FEHMİ 

GÜNEŞ (Devamla) — Hükümetin, Silâhlı Kuvvet
lere zarar verici nitelikteki bir başka îufrımu da; 
Lockheed olayında takındığı olumsuz tavırdır. Bir 
çok ülkelerde Lockheed rüşvet olayı, soruşturmala
rı sonuçlandırılmış, sorumluları bulunmuş olduğu 
halde, Türkiye'de hâlâ bir sonuç alınamamıştır. 
Sonuç alınmasının savsaklanması, öyle tespit ediyo
ruz ki, Silâhlı Kuvvetlerimiz içerisinde huzursuzluk 
yaratmakta, en azından dışarıdan alınması gereken 
silâh araç ve gereçleri sağlamada çekingeni:!!: nedeni 
olmaktadır. Hükümet bu konutla tuiarsıziikiar içen
dedir. Önce, «Lockheed bizimle ilişki kurmadı, bize 
muhatap olmadı.» demiştir; ama sonradan Lockheed 
Firmasının Hükümetle ilişki kurduğu, görüşme yaptı
ğı, hatta bu Hükümetin Lockheed'ten uçak da satın 
aldığı saptanmıştır. 

Hükümetin, Amerika'dan belge sağlanması konu
sunda yaptığı anlaşma da, sonuca ulaşmayı önleyi
ci niteliktedir. Belge anlaşması, Komisyonun kurul
masından çok sonra yapılmıştır. Buea rağmen, bel
gelerin komisyona verilmesini sağlayıcı biçimde ka
leme alınmamıştır. Bunu almak mümkün dü, nite
kim Hollanda böyle bir anlaşma yapraktır. 

Hükümetin, kendi yüriiîtügü idarî kovuşturma 
ile ilgili doyurucu açıklamalar da yapmaması, bir
takım kuşku ve imalarla bası kişileri rahaisss etmi
şi, Lockheed olayına ciddiyetle eğilmemiş okluğunu 
ve sonuç almaya yönelik çalışmaları desteklememiş 
olduğunu, aksine kösteklemiş olduğunu göstermekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisinin 1974 yılındaki İkti
dar döneminden kalan en kutsal ve onurlu haürası, 
Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetleriyle birlikte, o 
günkü Hükümetin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Hare
kâtıdır. En azından bu harekât, Partimizle Türk Si
lâhlı Kuvvetleri arasındaki, sarsümaz güven ve say
gının tazelenmesi ve pekiş îirilmesinin nedeni olmuş
tur. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Türkiyede parti 
ordusu yoktur. 

C. H. P. GRUFU ADINA HASAN FEHMİ 
GÜNEŞ (Devamla) — Bu harekât sırasında,. 
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İSKENDER. CENAP EGE (Aydın) — Şuan tas
rih etsinler efendim. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Türkiye'de parti 
ordusu yoktur. 

C. î î . P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ 
GÜNEŞ (Devamla) Efendim, Sayın Kâmran İnan';, 
öğrenciliğimden beri büyük bir Parlamenter olarak 
bilirim; hep büyük bîr parlamenter olarak görmü-
şümdür. Kendisine daima büyük hareketler yakışîsr-
mışrmdır; ama nedense bu söz kesme işine dikkât 
etmemektedir. Size yakışmıyor Sayın İnan, size say
gım büyüktür efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın ~ Güneş, şahsa 
İritap etmeyiniz, Umumî Heyete hitap ediniz efen
dim; îütfen efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ 
GÜNEŞ (Devamla) — Hay hay efendim. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
orayla da meşgul oiun, biz sükûnetle dinliyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Taraf tutmam, merak etmeyin efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADÎNA HASAN FEHMİ 
GÜNEŞ (Devamla) — Bu harekât sırasında batan 
Kocatepe Muhribi üzerinde bugüne kadar geniş öl
çüde politik spekülasyon yapılmış, değerli Oramiral 
Kemal Kayacan'a iftira ve saldırılar sürdürülmüştür. 
Kayacan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emek
li olduktan sonra Partimize girmiş, halkına parli-
îîîisde görev yaparak hizmet etmeye başlamıştır. Ka-
yacan'm, Partimize girişinin hemen ertesi günü, Baş
bakana yakın bilinen gazetelerde Kayacan aleyhine 
yazılar çıkmaya başlamıştır. Bir süre sonra bizzat 
Sayın Başbakan da suçlama kampanyasına katılmış
ta-. 

Bir kerre, Trabzon'da söylediği seçim konuşma
sı sırasında, bir kez de Partisinin Temsilciler Mec
lisinde Kocaiepe'yi Kayaca'nın batırdığını, Kayacan' 
m suçlu olduğunu iddia etti. Kuşku yoktur ki Kaya
can, biraz da Kalk Partili olması doiayısıyle hırpa
lanmak isteniyor. Ancak, biz Parti olarak, Kocate-
pe'nln batması ile ilgili tartışmalara bugüne kadar 
taraf olmadık, vaziyet almadık. Bekledik ki, yargı 
makamları son sözü söylesinler; konunun hukukî ni
teliği kesinlikle belirlensin. Bu arada, Kayacan biz
zat gazeteler aleyhine açtığı S davayı kazanmış, bu 
yönde yayın yapan gazeteleri mahkeme haksız bula
rak mahkûm ermiştir. Başbakanın konuşması, gaze
teler hakkındaki mahkûmiyet kararından sonradır. 
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Temsilciler Meclisinde Başbakan, «Trabzon, gemisi
ni batıranı seçmedi.» diyerek konuyu, sanıyoruzSd 
bir Başbakana göre ilkel ölçülerde istismar etmiştir. 

Değerli arkadaşlar; 

Bu asılsız iftira ve suçlama karşısında, ömrünü 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine vermiş, Kuvvet Komutanı 
mevkiine yükselmiş, bir emekli askerî savunmak za
manıdır. Bu, onun şahsından çok, Türk Ordusu için
de hizmet vermiş insana duyduğumuz saygının da 
gereğidir. Bugün, yalancıma yalanı yüzüne vurulmuş
tur. Nitekim Karma Komisyonda söz konusu edildi
ğinde, Sayın Bakan, 28 Aralık günü Kocatepe'nin 
yanlışlıkla Türk uçakları tarafından batırıldığının 
saptandığını açıklamıştır. Aynı Hükümetin bîr Sayın 
Bakanı.. Genelkurmay Başkanlığı Askerî Savcılığı, 
15 . 7 . 1976 günlü 1976'ya 540 sayılı kararı ile Ko-
catepe Muhribinin batması olaymın, savaşın doğal 
ve o günkü koşullarda önlenmesi mümkün olamayan 
bir sonucu olduğunu, savaşa her kademede katılan 
ve savaşı yöneten komutan ve personelin herhangi 
bir ihmal ve kusurunun söz konusu olmadığını sap
tamış ve olay hakkında takipsizlik kararı vermiştir. 

Yargı kararının bu açık ifadesi karşısında, iftiracı 
durumuna düşen Başbakanın, Kayacan'dan özür di
lemesini ve beyanlarını bu resmî bilginin ışığı altın
da düzeltmesini, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup 
olanlara ve savaşan insanlara gösterilmesi gereken 
bir saygının gereği olarak bekliyoruz ve umuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın seostörler; 
U'usal savunmamızın sağlanması sorunu, ulusal 

barışın sürdürülmesi gereği, elbette devlet fonksiyon
larının en önde geleni ve en vaz geçilmez olanıdır. 
Bu amaçla, Mîllî Savunmaya ayrılacak ödeneğin, ge
reksinmeleri mutlaka karşılayacak ölçüde olması ge
rekir. Biz bu nedenle, 42,5 milyar lira üzerinde tar
tışma açmadık, Bütçenin kalemlere bölünmesi üze
rinde de eleştiriye girmedik. Çünkü, bu Bütçe, bu
gün İktidarda bulunan Hükümetin savunma anlayış 
ve mantığım yansıtan biçimde düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Güneş iki dakikanız kaldı, 
hatırlatıyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ 
GÜNEŞ (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Temel kavramlarda ve yaklaşım açılarında bu 
mantıkla beraber değiliz. Bize yabancı mantığın ay
rıntısını iradelemekte, en azından pratik bir yarar da 
umuyorum. Bu nedenle, Bütçenin ayrıntıları üzerin
de eleştiri yapmadım. 

Bugünkü ulusal koşullarımıza uygun, savunma 
sorunumuz bütünü iîe kapsayacak yapıda, ulusal ba
rışımızı gerçekteştirecek ve sürdürecek bir «Ulusal 
Savunma» kavramına öncelik veren, halkımızın ve 
Ordumuzun gerçek gereksinmelerine köklü yaklaşım
larla yönelen savunma bütçelerinin bütün ayrıntıla
rında söyleyecek sözümüz olacaktır ve o anlayışta, 
o savunma konsepti anlayışında bütçelerin bu Mec
liste görüşülmesi günü yakındır arkadaşlar. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Millî Biriik Grupu adına Sayın Sup

hi Karaman. 
M. B. GRUPU ADİNA SUPHİ KARAMAN 

(Tabiî Üye) — Say m Başkan; 
MüM Savunma Bakanlığı 1977 yılı Bütçesi 33 860 

000 000 liralık harcama kalemleriyle Yüce Cumhu
riyet Senatosunun görüş ve onayına sunulmuş bulun
maktadır. Bu bütçenin, bir önceki yıla göre artış ora
nı % 23.3;tür. 8 640 000 000 liralık R E - M O prog
ramı ödenekleri ile birlikte 1977 yılı Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçe harcamaları 42,5 milyar liraya bağ
lanmıştır. Bu miktarın 1977 Ulusal Bütçe içerisindeki 
payı % ISJ' tür. 

Miiîî Savunma hizmetleri yapısal olarak, piyasa 
fiyatları ile çok sıkı ilişkidedir. Enflasyonist baskılar 
ve para değerindeki düşmeler, savunma harcamalarım 
nitelik ve nicelik yönünden etkilemektedir. Ekono
mik mal ve hizmet fiyatları, ekonominin geneî kural
ları içinde oluşmaktadır. Oysa, harp silâh, araç ve 
gereçlerinin fiyatları ise, ekonominin bu genel kural
l ı n dışında, ittifaklara, dostluklara, devletler arasın
daki ilişkilerin niteliğine; yani genel politik ortama 
ve bu ortamın etkin olduğu askerî koşullara bağlı ola
rak oluşmaktadır. Buna göre, ya çok düşük, ya da 
yüksek düzeyde fiyatlarla karşılaşılmaktadır. Bu ne
denlerle, bir evvelki bütçelere göre artış oranları ve 
Miiiî Savunma Bakanlığı bütçelerinin Ulusal Bütçe 
içerisindeki payı değişkenlik göstermektedir. 

Harp tarihî, silâhlı kuvvetlerin savaş gücünün, 
ulusların ekonomik ve malî güçlerine dayalı olarak, 
teşkilât, mora! ve şevki idarede üstünlük elde edil
mekle mümkün olduğunun sayısız örneklerini vermek
tedir. Şevki idarede üstünlük, askerlik mesleğinin ge
rektirdiği nitelikleri kişiliğinde toplayan komutanların 
seçimi, yetiştirilmesi ve yükselmelerine öncelik veril
mesine bağlıdır. Yüksek komutanlık niteliklerine sa
hip olan Ordu büyükleri ulusal yapıya uygun savaş 
yöntemlerinin ve teşkilâtın yaratıcısı, sağlam moral 
gücün yapıcısı ve yüksek sevk ve idarenin başarıcı
larıdırlar. 
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Yeni Ulusal Güvenlik Konsepü : 
Nükleer silâhlar dengesine bağlı olarak meydana 

gelen caydırıcılık ortamının değiştirdiği dürcya koşul
lan ve yeni kuvvet dengeleri Nato içi ilişkilerde, bir 
süreden beri yeni oluşumlar sağîainışîır. Fransa, NA
TO'nun askeri kanadından çekilmiştir. Yunanistan da 
NATO'nun askerî kanadından çekilmiştir. Buna rağ
men, A.B.D.'nee silâh ve araç bakımından daha hız
lı bir biçimde desteklenmektedir. Buna karşın NATO 
askerî kanadına sımsıkı bağlı olan Türkiye'ye A.B.D.' 
nce silâlı ambargosu uygulanmıştır. Demek ki, Ame
rika Birleşik Devletlerinin savunma stratejisi ve dış 
politikası NATO amaçları ile hiç olmazsa bizim böl
gemizde, yani Balkanlarda ve Oriadoğuda çelişkiye 
düşmekte bir sakınca görmemektedir. NATO'nun as
kerî kanadından çekilmiş bir ülkeye giderek hızlanan 
askerî yardım NATO'nun askerî kanadına sımsıkı 
bağlı diğer ülkeye ambargo... 

Bunun anlamı, Ortadoğu ve Balkanlarda A.B.D. 
artık NATO ideallerine bağlı kalmak ve vecibelerini 
yerine getirmek ilkesini terketmiştir. Kendi ulusal 
politikasının gereğini yapmaktadır. G halde, Yuna
nistan'a boyun eğmediğimiz sürece NATÖ'dan bek
lediğimiz bir şey kalmamıştır. NATO artık bizim için 
bir göstermeliktir. Şimdi artık A.B.D. ile doğrudan 
doğruya ikili savunma ilişkileri kı lmak ve savunma
mızı bu yöntemle yürütmek mümkün müdür, değil 
midir?.. Sorun bu kadar basitleşmiştir. Fakat ne çare 
ki, bunun da cevabî, yine Yunanistan'la aramızdaki 
ilişkiler yüzünden olumsuzdur. Yani bu durumda 

. A.B.D. NATO dışında olarak Yunanistan'ın müttefi
kidir ve Türkiye'ye karşı da ambargolu bir tarafsız
lık içindedir. Ambargoyu, Kıbrıs nedeni iie Yunanis
tan lehine koyduğuna göre, bize karşı da; 25 yıllık 
alışkanlıkla dilimiz varmıyor, ama hasmane durum
dadır. Bu iş:n gizlenecek ve tevil götürecek yani kal
mamıştır artık. 

O halde, ulusal savunmamızı artık NATO amaç
larından ulusal amaçlara doğru kaydırmak ve yön
lendirmek zamanı gelmiştir. 2 yıldan beri fiilen yap
tığımız da budur; ama diilendiremiyoruz. 

Ortadoğuda gelişen yeni kuvvet dengesini de dik
kate alarak bölgesel amaç ve davranışların ülkemize 
yönelik vatlıklarım değerlendirmeliyiz. Savunma sta-
tejimizi, artık yeni bölgesel konjonktüre göre ayar
lamalıyız, 

Ulusal güvenliğin, düşman gruplardan yararlanıl
ması yerine, bugün için artık dünya dengesine dayan
dırılması ilkesi daha güven verici olacaktır. Bu neden-
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j ie yeni bir ulusal güvenlik konsepti saptanması ihti
yacı belirmiştir. 

Moılera savaşların kazanılmasında Silâhlı Kuvvet-
I lerîn kara, deniz ve hava güçleri arasında tam bir 

uyum ve yüksek düzeyde bir işbirliğinin önem taşıdı
ğı açıktır. Bu uyum ve işbirliğinin temel ilkesi, barış 
dönemlerinde, araç, silâh ve gereç yönünden yetenek
li ve birbirini tamamlayan biçimde kuvvetlerin dona
tanıdır. Hava Kuvvetlerinin, ya da Deniz Kuvvetleri
nin yeterince donaîüamaması, malî yönden destekle-
nememesi, savaşa giden son aşamada Kara Kuvvetle
rine de, ulusal savunma amaçlarına da zararlı olur. 
Bu nedenle, kıla devletlerinde büyük kara birliklerini 
oluşturmak zonm'.uğu yanında, deniz ve hava güç
lerinin de önem dereceleri küçümsenemez. Hatta za
man içinde ekonomik, mali ve sanayi potansiyeli art
tıkça, hava ve deniz kuvvetlerine ayrılan fonlar da 
ağırlık kazanır. 

Her ülke kendi ulusal platformunda stratejik yön
den kıyaslama yaparak silâhlı kuvvetlerini teşkil eden 
kara, deniz, hava ve jandarma güçlerinde kuvvet 
ayarlaması yapmak zorunluğundadır. Savaş halinde 
kısa zamanda zafere ulaşmak amacı, ya da zorunlu-
ğu hava kuvvetlerine, mekanik ve zırhlı birliklere 
donatımda öncelik tanınmasını gerekli kılar; ama sa
vaşın akışı uzun ve çetin bir savunmayı gerektirecek
se," ülke coğrafyası da buna elverişli îss, o takdirde 
istihkâm birlikleri başta olarak, topçu, piyade, ve ha
van birliklerinde öncelik olmak üzere, Kara Kuvvet
lerinin donatımı daha önemlilik kazanır. Türkiye iç'n 
genel ulusal platformda tercih, bu ikinci şıkta olduğu 
gibidir, Ancak, Kıbrıs ve Ege'ye ilişkin savunma zo
runlulukları ve bazı bölgesel zorunluklar özel durum
lar sayılarak, kısa zamanda zafere ulaşmak ilkesinin 
gerektirdiği tertipleri almak gereklidir; tıpkı Kıbrıs 
Banş Harekâtında olduğu gibi. 

Genel ulusal platformda yapılacak stratejik değer
lendirme Türkiye için, icara ordusunun önem derece
sini açık ve seçik ortaya koyar. Durum böyle olun
ca, ulusal bütçelerde büyük ağırlığın Kara Kuvvetle
rinde bulundurulması doğaldır. Genelkurmay Başkan
lığının da her üç kuvvet arasında sıra ile değiştirilme
si, artık söz konusu olamaz. Bu Clavsevich'ten beri 
kıta devletlerinde değişmez askerlik kuraîıdîr; ama 
harekât alanları anayurtlarından uzakta, denizaşırı 
bölgelerde bulanan Amerika, İngiltere, Japonya gibi 
devletlerde sevk ve idarede, emir ve komutada Deniz, 
ya da Hava Kuvvetlerine ağîrlık vermeli son derece 
normal, hatta çoğu kez zorunludur. 
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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Köimjiankkîarı-
mn bir makam ve karargâh olarak teşkil edildiği 1949 
yılından beri Genelkurmay Başkanlığı daha çok Kara 
Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı durumunda ça-
lişmaktadsr. Genelkurmay 'Karargâhında Deniz ve 
Hava Kuvvetlerinin sembolik temsilleri yerine, her 
başkanlık ve dairenin görev ve sorumluluğunun ge
rektirdiği yerde her üç kuvvetin personelinden oluş
turulması, kuvvetlerarası güçlü işbirliğinin gereği ola
rak keşif, istihbarat ve haberleşme noksanlığım gide
recek bir etkinlik sağlayacaktır. 

Ulusal Ordu : 
Türk kamuoyu bilmektedir ki, Yüce Meclislerde 

Millî Savunma Bakanlığı bütçelerinin görüşülmesin
de, 1960 yıla öncesinde ve sonrasında, bir nitelik far
kı vardır, 1960 yılı öncesinde Silâhlı Kuvvetlerin çe
şitli sorunları, gereksinmeleri yüzeysel platformda in
celemekte idi, Bina, kışla, personel sorunlar: ve ko
nu? konularında, bazı sınırlı isteklerle sürdürülen yıl
lık bütçe görüşmeleri, bir de orduya selâm faslı ile 
tamamlanırdı. Hükümetlerin, Millî Savunma Bakanlı
ğının önerileri aynen, üzerinde fazla konuşulmadan, 
benimsenirdi. Bu, tek parti döneminden kalma bir 
alışkanlıktı. Çok partili donem meclislerinde de bu 
alışkanlık kırılamaımşh, Silâhlı Kuvvetlerin teşkilât, 
eğitim, disiplin, sevk ve idare, savunma stratejisi, sa
vaş gücü gibi derinliği olan konularına değinilmezdi; 
banlar tabu sayılırdı. Kuşkusuz, bu anlayış yanlıştı. 
Demokratik rejimlerde, demokrasi anlayış biçim"ade? 

her işin halk iradesine ve buna kaynak olan karnuo-
ya oluşumuna dayalı rejimlerde, tüm ülke sorunları 
eleştiriye ve tartışmaya açık olmak iâzEmdır. Demok
rasinin gelişmesi, kafaların demokrasiye yatkınlaşma
sı, ülke sorunlarının sosyal ve hukuksal içeriğe ka
vuşturularak çözüm yollanma aranması, ancak bu 
düzeyde sağlanabilir* Kuşkusuz, hâsım ve yabancı ül
keler için istihbarat niteliği taşıyan, gizli kalması ge
reken kontlar bü tanımlamanın dışında tutulacaklar
da . 

1960 sonrası meclislerinde ise, Silâhlı Kuvvetle
rin çeşitli sorunları, gereksinmeleri görüşmelerde yü
zeysel platformdan çıkarılmış, derinliğine incelemeye 
tabi tutulmuştu;-. Artık Silâkk- Kuvvetlerin teşkilât, 
c^tlm, disiplin, sevk ve idare, savunma stratejisi, sa
vaş gücü gibi sorunları da, giderek tabu konuları ol
maktan çıkarılmış, kamuoyuna maledilerek derinli
ğine eleştiri ve tartışmaya konulmuş, gerçekçi çözüm 
yollanma aranmasına yol açılmıştır. 196Î Anayasa
sının getirdiği özgürlükçü demokrasinin gereği de bu 

idi. Herkes de bilir ki, Cumhuriyet Senatosu tutanak
larıma da kanıtladığı gibi, bu yolu Yasama Organ
larında Millî Birlik Grupa açmsş ve diğer gruplara 
mensup bir kjsîm sayın parlamenterler de, daha son
raki yıllarda, eleştiri ve tartışmalara katılarak bu olu
şumu gelistlriîii'':lerdir. 

Bu konuda, 14 yıl öace açtığımız «Ulusal Ordu 
ve Ulusal Harp Sanayii» • tartışmalarının ne denli ya
dırgandığım, nasıl kuşkuyla karşılandığını ve saldırı
lara hedef tutulduğunu şimdi çok iyi hatırlıyoruz. 
«Ulusal Harp Sanayii» tezimiz, şükürler olsumu, bu
gün 1977 Türkiye'sinde iktidar ve muhalefeti ile tüm 
siyasî partilerin, işçisi ve patronu ile tüm sanayi ke
siminin, yazarı ve profesörü ile tüm aydınların, köy
lüsü ve kentlisi ile tüm bilinçli yurttaşların malı öl
müşler. 1953, 1955, 1957 Kıbrıs bunalımlarında kar
şılaşılan savunma güçlükleri, Johnson'un mektubu, 
1974 Kıbrıs Barış Harekâtının hazırlanması ve yapıl
ması ve sonumla ülkemize karşı uygulanan Amerikan 
silâh ambargosu, gözümüzü açmış, sorunun ulusal ni
telik kazanmasını sağlamıştır. 

Bir ittifak topluluğu içinde, silâh ve araç, teşkilât 
standarcîizasycnu denilerek ulusal kaynaklardan ko
parılmış ve de dış kaynaklara bağımlı hale getirilmiş 
bir ordunun, ne dereceye kadar ulusal ordu olma ni
teliğini koruduğunu tartışmak bugün artık tehlikeli 
bir düşünce olmaktan çıkmıştır. En bağnaz sözcüler, 
en şartlandırılmış yasarlar bile bu konuda artık se
viye kazanmışlar, bir şey söyleyemez olmuşlardır. 

Savaş sanayiimizin daha çok, pek çok geliştirilerek 
Süâhk Kuvvetlerimizin güçlendirilmesi ve yedek par
ça alımlarında dışa bağımlılığının giderilmesi dileği
mizdir. Bu yolla en dar ve çetin zamanlarda, jeopo
litiğimize ve ülke coğrafyasına uyumlu yeni ve deği
şik savunma konseptlerini uygulamada kolaylık sağ
lanacaktır. Böylelikle de Silâhlı Kuvvetlerimize «Ulu
sal Ordu.» olma niteliğinin kazandırılması, en büyük 
dileğimiz olarak mümkün olacaktır. Üstün teknik ve 
geniş araştırmaları gerektiren silâh ve araçlarda şartlı 
dîş askerî yardımlar, 3'erini serbest alımlara bıraktık
ça savunmamız daha çok ulusallığa kavuşturulmuş 
olacaktır, Bu arada NATO Andiaşmasmm ve buna 
bağiı İkili Anlaşmaların bir sonucu olarak, ülkemiz
de kanılan yabancı üslerin g'derek sayılan ve önem 
dereceleri azalmış olmakla beraber, söz konusu olan 
problemli durumları sürdürülmektedir. SİJMı ambar
gosuna karşılık olarak yabancı üsler için uygulanan 
yöntemler başarılı değildir. Yabancı askerî üslerin 
bağımsız dış politikada, ulusal çıkarlar için esnek 
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yöntemler uygulamada kısıtlayıcı rolleri açıktır. Ulu
sal amaçlara yönelik savunma gerekleri, yabancı üs-
lerde son derecede rahatsız olacaktır. 

Sivil Savunma Örgütümüz, bugüne dek bir kısım 
personele kadro yaratılmasından ve biraz da teorik 
ve gösteri düzeyini aşamayan çalışmalardan ileriye 
götürülenıemiştir. Eu verimsizlik karşısında, Sivil Sa
vunma örgütlenmesinde ve eğitiminde İçişleri Bakan
lığı ve Millî Savunma Bakanlığı arasında yetki soru
nunun hangisine ait olacağı, askerlik çağına erişen 
nüfusun giderek artışı dikkate alınarak, konunun as
kerlik mükellefiyeti içerisine alınıp alınmaması hu
susları, savunma gücünün oluşturulması tartışmala
rında gündeme alınacak ciddî boyutlara ulaşmıştır. 
Rasyonel bir çözüme ve gelişmeye ulaştırıldığı takdir
de Sivil Savunma örgütü, doğal afet durumlarında 
da daha etkin çahşmalar yapabilecek bir güç olacak
tır. 

Kıbrıs Barış Harekâtı : 
20 Temmuz 1974 tarihimde başlatılan ve iki aşa

mada, Ağustos ilk haftası içinde tamamlanan Kıbrıs 
Banş Harekâtı; elde edilen parlak sonucu ile uygula
mada ortaya çıkan silâh üstünlüğü ve sevk ve idare
deki ustalığı ile gurur verici bir harekât planlaması 
olarak harp tarihine geçmiş bulanmaktadır. Bu Ha
rekâtı başlatanlar, başîatabilenîer ve başaranlar bu 
gururdan şerefli paylarını almışlardır. Bu vesile ile 
köyden kente, dağdan ovaya tüm halkımıza kader
de, kıvançta ve tasada bölünmez bir bütün olduğunu 
göstermek olanağı verilmiştir. Silâhlı Kuvvetlerimizin 
savaş gücünün üstünlüğü, moralinin yüksekliği ve hal
kımızın da Silâhlı Kuvvetlerine güveni bir daha teyit 
edilmiştir. 

Savaş koşullarında zaman zaman görülen karanlık 
ve bulanıklığın, keşif, istihbarat ve haberleşme nok
sanlığının doğal sonuçları sayılabilecek yanlışlıklar, 
Kıbrıs Barış Harekâtının zafere dönüşen görünümü 
ve elde ettiği sonuçlar yanında, ancak tecvizi - hata 
mertebesindedir. 

Kıbrıs Banş Harekâtının, elektronik haberleşme
nin önemi üzerinde değerli yargılan, oluşturduğunu 
sanıyoruz. Bugünkü koşullarda silâhın zaferi, elektro
nik savaşın kazanılması ile mümkün olmaktadır. 

Deniz aşın bir harekâtın özel görev kuvveti teş
kil edilerek sevk ve idare edilebileceği bilinen gerçe
ği de, bu vesile ile bir kez da??a teyit edilmiş oldu. 

Kıbrıs Banş Harekâtı, Kıbrıs'ta soydaşlarımız için 
yıllardır haksızca sürdürülen güvenlikten yoksun ya
şam koşullarını bir anda sona erdirmiş, Türkiye'nin 

savunmasındaki hak ve menfaatlerini korumuştur. Ül
ke savunmasının Kıbrıs adasına ilişkin hak ve men-
faatıan kuşkusuz. NATO amaçlan içerisinde, değil
lerdi, Bunlar, NATO amaçlannı aşan ulusal amaç
lardı. NATO'mın güzel hatırı için bu amaçlan gör
mezlik edemezdik. NATO'nun da, Megaîo - İdea şa-
matacılığına papuç bırakmak için, bizi oyalamaya ve 
engellemeye hakkı olamazdı. 

Kıbrıs'ta elde edilen zaferin etkin sonuçlan böl
gemizde, Ortadoğuda kısa zamanda görüldü. Irak'taki 
iç savaş hemen sona erdirildi. Gerileyen emperyalizm, 
Lübnan'ı kana boyayarak yeni köprü başları ile bo
zulan dengeyi sağlamaya çakşü. İran daha güçlü bir 
şekilde silâhlanmak gereğini duyda. Amerika'nın Mı
sır ve Suriye'de etkinliği arttırıldı. 

Ambargo : 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine yapılmakta olan askerî 

yardımların durdurulması amacı ile Amerika Birle
şik Devletleri tarafından, 5 Şubat 1975 tarihînde uy
gulanmasına başlanılan ambargonun, Silâhlı Kuvvet
lerimiz ve ulusal savunmamız bakımından yarattığı 
bunalım 1976 yılında da ciddiyetini korumuştur. Bu 
ambargo ile Kıbrıs Banş Harekâtımız cezalandınl-
msk istenmiştir. Bu ambargo, NATO'nun, kendi ama
cı dsşmda işlemeyeceğini, ulusal amaçlara zararlı ol
duğunu ortaya koymuştur. Aslında bunun böyle ol
duğu 1964lerden beri Johnson mektubundan sonra 
belli idi. O tarihlerde Kava Kuvvetlerimiz tarafından 
Kıbrıs'ta Erenköy bölgesine yapılan koruma ve kur
tarma harekâtı baskınından sonra, ülkemizdeki ya
bancı petrol şirketlerince Hava Kuvvetlerimize ok-
tanh bencin verilmesinin kısıtlanması ile de tayit edil
mişti ve artık bilinmekte idi ki, NATO, ulusal amaç-

ı lann, ulusal savunmanın, dolayısıyla ulusal onur ve 
i güvencenin başlı başına bir aracı değildir. Ulusal gü-
; vease ve onur, ulusal savunma, ulusal amaçlar, ancak 

NATO'nun amaçları kapsamında kaldıkları sürece 
geçerli idi. Oysa, NATO devletleri arasında ulusal 
amaçlarımızla çelişkili, art niyetler taşıyan, hiç o!-
mazsa şimdilik bir Yunanistan vardı. 

Daha başından beri, jeopolitik konum ve d3ş poli
tika gerekleri, savunma gereksinmelerimizi hir yönüy
le NATO amaçlan doğrultusunda tutabilirdi. Fakat 
Jeopolitik konum içerisinde, coğrafyanın ve bölgesel 
amaç ve davranışlann ülkemize yönelik varlığı da di
ğer yönüyle, ulusal savunmamızı NATO amaçları 
dışında, bu amaçlan aşan yönlendirme ve örgütleme 
durumunda bizi bırakmakta idi. Körü körüne NATO' 
ya teslimiyet politikası ile NATO dışı ulusal amaçla-
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rın karşîîanaımyaeağını uzun yıllar anlayamamış ol
mamız, ülkemiz için, ülkemizin dış politika anlayışı 
için talihsizlik olmuştur. Kuşkusuz bunda, iç politika
nın hatalı ilke ve sloganlarının temelde büyük katkı
sı vardı. Uzun yıllar boyunca şartlandırılmış iç poli
tika anlayışı, giderek değişmekte olan dünya konjonk
türünde gelişen savunma ve denge kavramlarına, ih
tiyaçlarına ayak uydurulmasında güçlük yaratıyordu. 

Ulaştığı boyutlarda ambargo konusu, bagün sade
ce ulusal onurumuzu yaralamakta, ulusal savunma
mızı baltalamakta ve ulusal çıkarlarımızla çelişki teş
kil etmekte kalmamaktadır. Meclislerce onaylanmış 
bîr anlaşma gereği, ilişkili bulunduğumuz müttefik 
bir büyük devletin yerine getirmekten kaçındığı ve
cibeleri, eğer ulusal savunmamıza zararlı sonuçlar do
ğuruyorsa, İKi takdirde ambargo konusu, Anayasal 
açıdan, ulusal egemenliğimizi ve ulusal bağunsizlrğı-
nnzı da tehdit eder bir nitelik kazanmaktadır. Ana
yasamızın 65 nci maddesi son fıkrasında; 

«Usûlüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
andiaşraaiar kanan hükmündedir» denilmektedir. 
Uluslararası andlaşmalarm kanun hükmünde olması, 
doğal olarak, bu andlaşntalarm onaylanması ve yürür
lüğe konmasında, aynı Anayara maddesinin diğer fık
ralarındaki prosedürün tamamlanması ile mümkün 
olmaktadır, Bolayıs?yle T. B. M. M.'nin antlaşmayı 
bir kamınla uygun bulman ile o antlaşma usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş olarak «Kanun Hükmün
de» saydabilrnektedh'. Anayasanın 110 nca maddesi 
2 nci fıkrasında; «Millî güvenliğin sağlanmasından 
ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, T. B. 
M. M.'ne karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.» de
nilerek Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazır olmasındaki 
ulusal egemenlik çemberi tamamlanmaktadır. 

Serada, Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazır olmasın
daki ulusal egemenlik çemberinin 4 unsuru vardır : 

1. Kanunla uygun bulunarak «Kanun hükmün
de» olma niteliğin kazanan bir antlaşma 

2. Kanunları yapan Türkiye Büyük Mîllet Mec
lisi, 

3. Millî Güvenliğin sağlanmasında ve Silâhlı Kuv
vetlerin savaşa hazırlanmasında T. S. M. M.'nc kar
şı sorumlu olan Bakanlar Kurulu, 

4. Kanun yapmada T. 3 . M. M.'nin kullandığı 
egemenlik hakkı. 

«Kanun hükmünde» olma niteliğini kazanmış bir 
antîaşmamn gereklerinden bazıları, eğer daha sonra Si-
ISIıh Kuvvelerin savaşa hazır oînıa'iiEi en£eîîeyen uy
gulamalara dönüştürülmüş ize, işte o takdirde alar^I 
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I egemenlik yara ahyor, zedeleniyor demektir. Egemen-
I ligin bu noktadaki kısıtlanması, zedelenmesi, kuşku-
I suz ulusal bağımsızlığımızı da etkilemektedir.- O hal

de, 5 Şubat 1975 tarihmden beri A. B. D. ce Silâhlı 
I Kuvvetlerimizin savaş gücüne karşı sürdürülen ambar

go, hukuk açısından ulusal egemenliğimize aykırı so-
I nuçlar doğurmakta ve ulusal bağsmsizlığımjzı tehdit 
I etmektedir. 

I 26 Mart 1976 tarikinde Wa5hington'da u fa l anan 
Türkiye - A. B. D. Silâh Anlaşması, dünya poîika 

I konjonktüründe Türk iç politikasına verilmiş bir tâ-
I vız, bir aldatmaca niteliği dışında, savunma gücü-
I müzü pekiştirmek yönünde hareket serbestliğimizi 

kısıtlayan ve "kayıt altına alan bir sonuç da doğur-
j muştur. Amerika Birleşik Devletleri Kongresince 
j V/ashington silâh anlaşmasının onaylanmaması, bu 
I onayın ertelenmesi, Amerikan kamuoyunun bir bölü

münü teşkil eden Yunan lobisi adına Türk Devletinin 
egemenlik hakkının ve ulusal bağımsızlığının ambar- . 

I go tehdidi altında tutulması anlamına gelmektedir. 
Emperyalizme karşı, 30 Ağustos 1922'de Dumlu-

pmarda tescil edilen Türk Devletinin egemenlik hak
kı ve ulusal bağîmsızbğı bugün hu kadar ucuza den-
geîendiriîemez. Ulusal bağımsızlık savaşımızın anla
mı, Türkiye halkınm egemenlik ve bağımsızlık uğ
rundaki bükülmezîiğî, şanlı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
tarihsel yüceliğinde kanıtlanmış savaş gücü, Ame
rikalı düstîanmızea yeterince değerlendirilememiş 
ve anlaşılamamıştır. 

Savaş Sanayii : 
1963 yümdan itibaren başlayan planh kalkınma 

döneminde, kaynakların bir hesap ve düzen içerisin
de yatırımlara yönlendirilmesi, giderek ülkemizde sa
nayi faaliyetlerini hîzlniidırmıştır. İlk plan dönemle
rinde özel sektör sanayii yatırımları, yabancı serma
ye işbirliğinde olarak, daha çok montaj tipi alan
larda geliştirilmiştir. Bu durum, sanayi üretiminde 
kendi kaynaklarınızın üretime hızla dönüştürülmesi
ni kısmen kısıtlanış, sanayi hammaddesinde dîşa ba
ğımlılığı artırımş ve sanayileşmenin bir ölçüde mzmı 
kesmiş, sanayileşmek sürecini uzatmıştır. Fakat gide
rek nrtsn sanayi 3'atırımlan ile elde edilen büyüme 
sonuca, bu darboğazdan geçilmek üzeredir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 
sanayileşmenin, bu arada savaş sanayiimizin de hız
la gelişebileceği görülmektedir. Savaş sanayiinin, di
ğer sanayii kollarından ayrı olarak geliştirilmesini dü
şünmek mümkün değildir, Bu ana ve temol sanayii, 
diğer yan sanayii kollan ile birlikte gelişerek verimli 
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olabilmekte, böylelikle düşük maliyetler, yüksek dü
zeyde teknik geliştirmeler ve ülke çapında yaygın bir 
sanayileşme olanakları elde edilebilmektedir. Savaş 
sanayiimiz de bu tür gelişme içerisinde bulunacaktır. 
Savaş sanayiimizin geliştirilmesi ile ulusal harp sa
nayii aşamasına kavuşarak, savaş gücümüzün dışa 
bağımlılığı azaltılacaktır. 

Savaş sanayiinin; ekonomik, teknolojik ve bilim
sel olanaklarımızla ülke savunma stratejisinin gerek
lerinin ortamında incelenip yönlendirilmesi, kaçınıl
maz zorunluluktur. Yatırımların daha başlangıçta ha
talı yapılmaması için, bu bilimsel inceleme ve yön
lendirilmenin yapılman büyük önem taşımaktadır. 

İstihkâm engelleme ve tahrip gereçleri sanayim
den, elektronik sanayiine kadar, hafif silâhlardan, ha
vanlardan ağır toplara ve bunların mühimmatına ka
dar, roketlerden uçak sanayiine kadar, her biri eko
nomik, teknolojik ve bilimsel olanaklarımızla ülke 
savunma stratejisinin gereklerinin ortamında incelenip 
yönlendirilmeli, öncelik dereceleri, yatırım planlan 
saptanmalıdır. Savaş sanayii teknolojisinin geliştiril
mesinde TÜBİTAK'la işbirliği yapılmalı, çalışmaların 
yürütülmesinde gerekli bürokratik ve teknik yeni 
örgütler, makamlar hemen kurulmalıdır. Vakit kaybe
dilmeden, RE - MO'nusı, sadece sahnalmada kul
lanılan fonların bir bölümü savaş sanayii için yafanın 
niteliğine dönüştürülmeli, Reorganizasyon ve Moder
nizasyona bu yolla da gidilmek için çaba harcanma
lıdır. 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini güçlendirme 
vakıflarına ait fonların savaş sanayii yatırımlarına 
yönlendirilmesi bu yatırımları hızlandıracaktır. Ay
rıca, enflasyon nedeni ile bu fonların değer kaybına 
uğraması da önlenmiş olacaktır. 

Silâh Siparişleri ve Lockheed Olayı : 
Silâhlı Kuvvetlerin dsş ülkelerden alacağı savaş 

silah, araç ve gereçleri için siparişlerde aracı olan kişi 
ve firmalar arasında korkunç bir savaş sürmektedir. 
Bu kişi ve firmaların yerli, ya da yabancı olması, 
savaşın niteliğini değiştirmemektedir. Bir girişimde 
öncelik alan küçük bir firma veya kişiler imzasız mek
tuplarla, fiilî duruma kadar varan tehditlerle daha 
büyük firma ve güçlü kişiler tarafından aradan çekil
meye zorlanmaktadırlar. Başarılı da olmaktadırlar. 
Bunlar, mektuplarında yönetimin üst noktalarında bu
lunan sivil ve asker yetkili kişilere yakınlıklarından, 
ortaklıklarından söz ederek haysiyetlerle de oynamak
tadırlar. Öncelik aîmış bir girişimin yürümemesi, 
yürütülmemesi duronüarmda İlk girişimciler tehdit 

mektuplarındaki iddialara inanmak eğilimine giriyor
lar. 

Bu nedenle, dış ülkelere yapılan siparişlerde yet
kili makamların açık ve net hareket etmeleri, kuşku 
yaratacak yöntemlerden sakînmalan gerekmektedir. 
Silâhlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakıflarını bu sipa
rişlerde aracı olarak kullanmanın mümkün olup olma
yacağı, mevzuat ve teknik yönden araştırılmalıdır. 

Askerî silâh ve araç siparişinde güncel olan çok 
önemli bir konu da, ivedilik arz eden alımların çok 
ağır yürütüldüğüdür. A. B, D.'nin ambargo karan, 
daha önce Amerikan yardımı alan hava, deniz ve 
kara birliklerimizin uçak, gemi, silâh, araç ve gereç
leri ile bunların yedek parçalarında giderek sıkıntılı 
durumlar yaratmaktadır. Bunların Ulusal Bütçe öde
nekleri ile diğer ülkelerden süratle sağlanması M. S. 
Bakanlığınca planlanmaktadır. Fakat bazı engeller, 
sipariş ve alımlarım tehlikeli bir biçimde engellemek
tedir. Bu engellerin başında, zamanında döviz tahsisi 
yapılamaması ve Bakanlıklararas? koordinasyon nok-
sanbğı gelmektedir. Lockheed olayının da bu gecik
melerde moral etkisi yaptîğı bir gerçektir. Silâhlı kuv
vetlerimizin zaafa uğramaması için ilgililerin bu en
gelleri çabucak aşmaîan kaçınılmaz bir zorunluluk-
tu.-. 

Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı için dış ülkelere yapılan 
büyük siparişlerde, aracıların davranışı her saman ve 
her yerde büyük yolsuzluklara ve skandaüara yoî aç-
ımştır. Son yıllarda • uçak siparişleri üzerinde ortaya 
çıkardan Lockheed rüşvet olayı, Japonya'dan İtalya 
ve Hollanda'ya kadar her tarafta leke bırakıp, skan
dalin? oluşturarak dünya kamuoyunu meşgul etmiş
tir. Rezalet serpintisinin bir yönü ile de Türkiye'ye 
bulaştığı Amerikan Kongresi tutanaklarından an'a-
şdmıştır. Sivil ve asker, kim oldukları bilinmeyen bir 
kısım insanlar, zan altında bîrakıîmıştır. 

Bu zanlı durumun askerlere dönük yönü, bir an 
önce aydınlığa çıkarılmalıdır. Çünkü, askerlik mes
leği, kişilikleri belirsiz kimseler yüzünden, uzam sü
re böyle bir şaibe altında tutulmaya elverişli değildir. 
Meslek mensuplarının eğitim ve moral durumu bun
da?! zarar görebilir. 

Ne var ki, Türk ve Amerikan yetkili makamları 
arasında imzalanan ve 17 Temmuz 1976 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanan Lockheed rüşvet olayı anlaş
ması, taşîdsğı hükümler dolayısıyîe, olayın Yasama 
Organlarımız düzeyinde araştırılma sim önlemiştir. 
İkili Anlaşma, bu kapitüler hükümlerinden ötürü Ya
sama Organlarımız açımdan millî iradesin işletiline-
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sini engellemekle ve egemenlik hakkı ile çelişmekte
dir. Soruşturmalarını gizli yapacak yargı organları 
dışında bilgi aktarılmasını yasaklayan maddeler anlaş
maya niçin koydurulmuşlar; anlamak mümkün de
ğildir. Acaba Amerikan Hükümeti, olaya isimleri ka
nsan bir kısım yedi işbirlikçi rüşvetçileri kendisine 
yakın görmüş, bunları korumak mı istemektedir? Bu 
örtü perdesinin, bazı asker kişilerin İsimlerinin orta
ya çakmaması için konduğu biçiminde yaratılmak is
tenen, bizce haksız ve yersiz izlenimin karanlığında 
Silâhlı Kuvvetler uzun süre tutulamaz. Anayasanın 
l i ö nca maddesine göre, Silâhlı Kuvvetlerin savaşa 
hazırlanmasından T. B. M. M. karşı sorumlu bulunan 
Bakanlar Kurulu, olayı bu sorumluluğu içerisinde de
ğerlendirmelidir* 

Hava Kuvvetleri Komutanlığma Yapılan Atama : 
1976 Bütçe yılı içerisinde, dışarıdan politik müda

halelerle Silâhlı Kuvvelerimizde bazı imseli ve talih
siz gelişmeler olmuştur. Bunların en üzücü ve bunalım 
yaratanı Kava Kuvvetleri Komutanlığı makamı üze
rinde, eski komutamn ayrılması ve yeni komutanın 
atanmasında yapılan işlemlerde görülmüştür. 

Lice depremine yardım için, İtalyan Uçak firma
sının bir okul yaptırılmak üzere yaptığı para yardı
mında Hv. K. K.'hğımn aracılığı kabul ctme-i, ;/a-
baneıîarla işbirliğinde, özeiilkle özel firmalarla iliş
kilerde uyulması gereken kurallar açısından Devlet 
yönetiminde ve sorumluların davranışlarında hafifli
ğin bir örneği olmuştur. 

Kaldı ki, daha sonra ortaya çıkan ve dünyaya 
yaygın Lockheed rüşvet olayı gibi rezaletlerin orta
mında bir komutan için bir yabancı firma ile fon tür
lü îiişkiler sakıncalı idi. Ancak, olayın kamuoyura 
yansıtılmasında verilmek istenilen görünüm de hay
siyet kinci ve son derece yanlıştı. Gerçi bir kaç so
rumlunun nezaretinde kasada henüz muhafaza edilen 
paraya karşılık sarf evraklarının da tamamlanması 
gibi usulsüzlük vardı; fakat rüşvet ve yoîsuzlnğnn diz 
boyu olduğu bir üikcde şerefli bir komutam bu ka
dar sudan sebeplerle kamuoyunda onur kırsa bir gö
rünüm de bırakmak büyük haksızlıktı. Komutan, mes
lek sererinin gereğini bir çok özlük haklarını da fe
da ederek, yaptı, istifa etti. Daha sonra yaprian ko
vuşturmada suçsuzluğa kanıtlandı ve aka ç*ktı. Şeref
li köşesinde istirahate çekildi; fakat sorun bu kadarla 
kalmadı. Hava _Kııwet!.eri eski Komutanı hakkında 
özel komisyon kurdurularak soruşturma açılmıştı. Ko
mutanın suçsuzluğuna karar veren askerî mahkeme, 
ba sırada bir de ara karan verdi «Özel Komigyonîîn 

kurdurulması Anayasaya aykırı idi. Bu Komisyonu 
kurduranlar hakkında soruşturma açılmalı idi.» özel 
Komisyonun kurdurulması nedeni ile askerî mahke
menin soruşturma açılması karan, şimdi boşlukta, 
hukukssl zir zorunluluk olarak gereğini 'beklemekte
dir. 

Öte yandan, Hv. K. K.5hğı makamına yeni bir 
atama için, Askerî Personel Kanununa uygun olarak 
Genelkurmay Başkanlığmın inhası, ile en kıdemli ha
va orgeneralinin tayini teklifi Hükümete sunuldu. 
Bir bekleme .döneminden sonra, muvazzaf kadroda 
bir başka hava orgenerali daha bulunduğu halde, bir 
korgeneralin Hv. K. K.'îığına atanması hükümetçe ya
pıldı. Hükümetin hu davranışı., ordu gelenekleri ile 
bağdaşır nitelikle değildi. Ayrıca, daha önce inhası 
yapda.n Orgeneralin kişiliğinden ötürü, ona karşı ya
pman bu atama işlemi bir yönü ile politika kokuyor
du. Diğer yönü ile de Genelkurmay Başkanlığı da 
bu arada küçük düşürüîüyordu. İşin burasında belki 
de bir politik davranış gösterilmek isteniyordu. Bu 
arada Sayın M, S. Bakanının çeiişikli beyanları ka
muoyunda tartışmaları artırdı. Sayın Bakanın «Orge
neraller Askeri Şûradadırlar. Hava Kuvvetlerinde en 
kıdemli olan ataması yapılan korgeneraldir.» sözü, 
bir aldatmacadan öteye, hiç kimse tarafından ciddiye 
alınmadı. Bu arada, ataması yapılan Korgeneralin 30 
Ağustos I97«'d.a emekli olmasını önlemek üzere Si-
lâ'îh Kuvvetlerde orgeneral sayısının % l'den rfc 1.1'e 
çıkarılması için 926 sayılı Askerî Personel Yasasmn 
49 ncu maddesinin değiştirilmesi girişimine geçildi. 
Çü-şkü kava kuvvetlerinde iki orgeneral kadro konîan-
jsm vardı, İkisi de dolu idi. Bu orgeneraller bekleme 
sürelerini doldurmadıkları için 30 Ağustos'ta emekli 
olamayacaklardı. Üçüncü birisini orgeneral yapmak 
ya~a aç'sından mümkün değildi. Sözü edilen korgene
ral ise 30 Ağunstos tarihisine korgenerallikte bekleme 
süresini dolduruyordu. Terfi edemezse zorunlu olarak 
emekli olacaktı. Bu girişim yasaların çok kötü" biçim
de zorlanması idi. Bir kez bu girişim Yüksek Askeri Şû
radan geçmediği için 1612 saydı Yüksek Askerî Şûra 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Yasamn 3 ncü madde 
C fıkrasına aykırı idi, Ayrıca bu girişimle amaçlanan 
husus yasaların objektifliği ilkesi ile de çelişiyordu. 

Bu usulsüz atamanın İptali için, ilk inhası yapılan 
Orgeneralin Yüksek Askerî İdare Mahkemesine yap-
t?ğı başvuru sonunda bu atama işlemi iptal edildi. 
^ojVikie Nvulan hiyerarşi, ancak hukukun raüdaha-
îcs% !"• c- -zJ f ' e / ıd! . Sivil otoritelerin yanlış politik 
j - r ı« ^ », a ' e r kişilerin doğru hukuksal davranış
la-: " J £ ıc-'J'-'i, 
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Sayın senatörler, Haya Kuvvetleri Komutanlığı ma
kamı üzerinde geliştirilen üzücü bu olaylar dizisi, Si
lâhlı Kuvvetlerimizi ve kamuoyunu günlerce meşgul 
etmiştir. Ne elde edilmiştir; bilmek mümkün değildir. 
Ancak bilinen bir husus varsa, o da. Silâhlı Kuvvetle
rin yapısı, moral ve disiplin anlayışı bu türlü oyun
lara, yanlışlara pek c'vcrişî: değüiir. 

Sayın senatörler; 
Anayasanın öngördüğü hallerde ilân edilecek sıkı

yönetim, bir Anayasal kurum olarak kendi yasal dü
zeni içerisinde işliyecektir. Sıkıyönetimde halk toplu
lukları için yönetim görünümü, her şeyin askerler ta
rafından yapıldığı kanısında yoğunlaşmıştır. Bunda, 
sivil yöneticilerin kolaylarına öyle geldiği için, ken
dileri ile ilişki arayan ha!ka bu yolda telkinde bulun
malarının da etkisi olmuştur. Bu kanı, özellikle 12 
Mart rejiminin sıkıyönetimlerinde daha yaygınlaşmış 
ve kökleşmiştir. 12 Mart rejimi döneminde işkence
ler dahil, pekçok kirli işlere, haksız olarak, sıkıyc-
timin askeri makamları da bulaştırılmak istenmiştir. 
Bunda bir kısım asker görevlilerin kişisel davranış ve 
kusurlarının da rolü olmuştur. 

Kontr -. gerilla denen işkence yuvalarının asker
lerce yönetildiğinin kulaküara ustaca fısıldanması, 
bu propagandanın yetkili kişilere duyrulmasından 
sonra da etkin önelemler alınmasının gevşekliğinde 
kuşkular artmıştır. 

12 Mart rejimi döneminde uygulanmasına başla
nan ithal malı işkence yöntcmîeri, bu gün de sıkıyöne
timsiz olarak aynı örgütsel kişilerce sürdürülmektedir; 
ama artık suçlular, kusurlular bellidir. Bunların as
ker çevreleri ile hiç bir ilişkileri yoktur. Ne varki as
kerlerle işbirliği görünümünü vermek istek vs eğilim
leri, sıkıyönetim naraları atılarak, bir kısmı gerici ba
sın ve çevrelerce sürdürülmektedir. Gençlikle, aydın 
ve düşünürlerle, ilerici yazarlarla Silâhlı Kuvvetlerin 
arasım açmakta çıkar uman Anayasal rejim ve Ata
türk düşmanları, bir taşla iki kuş varmanın hevesi 
içindedirler. 

Silâhlı Kuvvetlerimizi asıl görevinden iç kolluk 
kuvvetleri görevine çekme istek ve eğilimlerini son 
derecede sakıncalı bulmaktayız. 

Sayın senatörler; 
Silâhlı Kuvvetlerde sağlık personeli, özellikle dok

tor sorunu kritik bir döneme girmiştir. Son senelerde 
M.S. Bakanlığı adına doktor yetiştirmek için başvu
ranların sayısı 6 -. 7'ye düşmüşHir. Oysa bu sayı, da
ha on yıl önce lOO'ün üstünde idi. Mecburî hizmet 

sürelerini dolduran doktorlarda çoğunlukla derhal 
meslekten ayrılmaktadırlar. En büyük ordu hastanesi 
ve ülke tıbbına yıllardan beri büyük katkıda bulunan 
Gülhane'den profesör ve doçent olarak büyük bir 
kadro ayrılmıştır. Bu durum, sivil sektörün çeşitli ke
simlerindeki doktorlarla askerî doktorlar arasında bü
yük farklılık gösteren ücret ve kazançtan ileri gelmek
tedir. Askerî tababetin çökmesi istenmiyorsa, askerî 
doktorların ücret durumları köklü bir çözüme bağlan
malıdır. Dışarıda piyasası bulunan askerî sivil her 
meslek için durum budur. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, 3 dakikanız kaldı 
45 dakikalık sürenizin bitmesine, ona göre ayarlayı
nız. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz 
ikinci 15 dakikamı da kullanayım, bir daha konuş
mak islemem. 

BAŞKAN — Oldu efendim, buyurun. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN (De
vamla) — Bunu böyle bilmek lâzımdır. Mecburî hizmet 
sürelerini uzatma zorlamaları, merkezî sistem dışında 
tıp fakültelerine askeri öğrenci almak düşünceleri 
tutarlı yöntemler değildir. 

Askerî doktorları, ama yalnız askerî doktorları, 
aynı rütbeyi taşıyan muvazzaf kadronun diğer men
supları iîe eşit ücrete tabi tutmak düşüncesi, ülkemi
zin bugünkü koşullarında, geçerliliği olmayan bir 
davranış biçimidir. 

Askerî tababeti çekici bir duruma getirmek ve 
istifaları önlemek üzere, askerî doktorların, ama yal
nız askerî doktorların yeni bir ücret statüsüne ka
vuşturulması konusunda MiEî Savunma Bakanlığı ne 
düşünmek îed ir ?.. 

Hızla artan nüfusumuzdan ötürü, her yıl asker
lik çağına gelen gençlerimizin sayısı da giderek art
maktadır. İki yıllık muvazzaf askerlik süresinden 
dolayı, siîâh altında tutulacak iki doğumlu gençle
rin sayısı Silâhlı Kuvvetlerin bugünkü er mevcu
dunu çok aşmıştır. Birkaç yıl sonra bu sayılar da
ha çok artacaktır. Meydana geîen bu kaynak fazla
sı sorunun çözümünde köklü tedbirler alınmazsa, 
birikmelere sebep oluyor ve gençlerimizin 20 yaşın
da değil, daha geçkin yaşlarda hizmete alınmasına 
yol açıyor. Zamanında askere almamama, gençle
rimizin çalışma hayatım bozarak kendilerini sos-
yal, ekonomik ve eğitsel bakımdan yönlendirmede 
tereddüt ve bunalımlara neden olmaktadır. Bu yüz
den, eğitim ve sağlık yönünden ertelemeler dışın-
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da, 20 yaşma giren her mükellefin silâh altına alın
ması, genel kuralı bozulmayacak biçimde kaynak
taki yığılmalara engel oîacak köklü çözümler bu
lunmalıdır. Bunlardan birisi, askerlik süresini bir 
miktar azaltmaktır, fakat bu süre 1,5 yıldan daha az 
olamaz. Bugünkü teknik, silâh, araç ve gereçler üze
rinde eğitimin daha kısa zamanda tamamlanabile
ceği mümkün görülmemektedir. Diğer bir çözüm yo
lu, askerlik mükellefiyetinin bir kısım gençlere 
Anayasanın 60 ncı maddesi ve 42 nci maddesi son 
fıkrasına göre, ulusal kalkınmada çalıştırma biçi
minde yapılmalıdır. Bunun yöntem ve yollan ile ör
gütleri ortaya konulabilir. İşgücü ordusu teşkil edi
lerek, yol yapım birlikleri, baraj, gölet, sulama ka
nalları, ağaçlandırma yapım birlikleri halinde ör
gütlenme yapılabilir. Hızla kalkınma ihtiyacı içe
risinde bulunan ülkemizde kalkınmanın maliyetini 
düşürmek için, birkaç yıl sonra nasıl oîsa bu örgüt
lenmeye gidilecektir. Dileğimiz, şimdiden konu üze
rinde çalışılmaya başlanmasıdır. 

Artan nüfus ve yükseköğrenim gören gençlerin 
çoğalması sonucunda, 7-8 seneden beri yedeksubay-
lıkta da kaynak fazlası ve birikmeler başlamıştır. Son 
iki yılda 4 aylık kısa süreli eğitimle birikimlerin eri
tilmesi yoluna gidilmiştir; fakat askerlik eğitimin
de yetişkinlik elde edilmesi bakımından bunun tu-
tarh olmadığını hepimiz biliriz. Acele ile alınmış bir 
tertiptir. Birkaç yıl sonra, giderek çoğalan yüksek
okulu bitirenlerle yedeksubay kaynak fazlası belki 
hiç verimli olmayan 4 aylık kısa eğitimlerle de eriti-
lemeyecek boyutlara ulaşacak ve çok korkulur ki, bu 
kez de mektupla eğitim hatıra gelebilecektir. 

Yedeksuhayldt içinde kaynak fazlasına meydan 
vermemek ve askerlik hizmetine hazır gençleri he
men silâh altına alabilmek için, yine köklü ve verim
li çözüm yolları aranmalıdır. Hizmet süresinin daha 
fazla kısaltılması, hem eğitimin gereği olarak, hem 
de erlerle olan eşitliği çok bozacağı için mümkün de
ğildir. O halde yedeksubayîığa ayrılmayı kısıtlayan 
düzenlemelere gerek vardır. 

Konu bu noktaya gelmiş iken, 27 Mayısa karşı 
olanların, karşı görünmeyi istismar edenlerin lise ve 
dengi meslek okullarını bitirenlerden yedeksubaylık 
hakkım alan 27 Mayıs dönemi tasarrufunu kaldır
mak için, lise ve dengi meslek okullarım bitirenlere 
yeniden yedeksubaylık haklimi vermek üzere 1967'le-
re kadar bu kürsülerdeki çırpınışlarım, hemde bunla
rın eski asker kişiliklerini düşünerek, ibretle hatır
lıyorum. 
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Harita Genel Müdürlüğü bünyesinde toplanan 
haritacılık hizmetleri, uzun yıllar sürdürülen başa
rdı çalışmaları ile Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçla
rım büyük ölçüde karşılamış ve giderek, diğer ba
kanlıkların ihtiyaçlarına da yardım etmek suretiyle, 
toplumsal kalkınmaya memnunluk verici katkılarda 
bulunmuştur. 

Snâhh Kuvvetlerimizde er, astsubay ve subay mev
cutları, birlik ve kuruluşlar, uzun yıllardan beri aynı 
kaldığı halde, çeşitli kademelerdeki, özellikle büyük 
karargâhlardaki personel ve hizmet birlikleri mev
cutlarının giderek çoğaltıldığı görülmektedir. İleri 
hat muharip birliklerin aleyhine olan bu tutum, daha 
çok büyük rütbelerde, yani mahruhm üstünde meyda
na gelen şişkinliklerden olmaktadır. Bunu önlemek 
için, yeni Askerî Personel Kanununun getirdiği hü
kümlerin yeterli olamadığı anlaşılmaktadır. 

Şehir ve kasabalarda, belediye sınırlan içerisinde, 
ya da komşu bölgelerde Millî Savunma Bakanlığına 
ait pek çok kışla, bina ve arsalar vardır. Buralar
daki depo, birlik ve karargâhlara ait binalar, ihtiyaç 
gereği onarılmakta, genişletilmekte ya da yeni bina
lar yapılmaktadır. Onanlma, genişletme ve yeni ya
pımlarda sadece Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyaçtan göz-
önünde bulundurulmakta, şehir ve kasabalann bele
diye imar planlarının gereği çoğu kez dikkate alınma
maktadır. Bu, şehircilik bakımından yanlış bir tu
tumdur. Şehir nâzım planlannm düzenini bozan bu 
tür yatınmlar, bir zaman sonra boşa giden harcama
lardır. 

1953 - 1958 yıllan arasında Ankara'nın en önem
li semtlerinde yapılan iki katlı askerlik şubeleri bina
larından pek çoğu 10 yıl sonra yıkdmış, arsalan üze
rine, şehir planlannm gereği, çok katlı dev apartman
lar yapılmıştır. İlk yatmmların anlamsızlığı ve ne de
recede lüzumsuz harcamalar olduğu ortaya çıkmış
tır. 

Eski Gülhane Hastanesinin binasına Kara Kuv
vetleri Komutanlığı Karargâhı taşındıktan sonra, sa
dece bu bina dışında yapılan çevre duvarlan, par
maklıklar, nizamiye kapılan, araç park yerleri ve ek 
yeni bina ve salon inşaatı için bugüne dek harcanan 
paranın miktannı ve bu binalar topluluğunun bulun
duğu yerin şehir imar planlanndaki durumunu bilmek 
istiyoruz. Çok muhtemeldir ki, bu yer 10 sene sonra 
yoktur. Peki bu milyonlar niçin harcanıyor?... Sade
ce çevre duvarlan için birkaç milyon lira harcandı
ğım sanıyoruz. Bu tutum, bütçelere ilişkin raportör
ler raporunda yıllardır tekrarlanan Silâhlı Kuvvetle-
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rin geleneksel tasarruf anlayışı ile çelişki teşkil etmek
tedir. 

Ayrıca; Ulus'tan, Etlik'e giden yeni Gülhane Has
tanesi yolunun sağ tarafında kalan bazı depo, tamir
hane v.s. askeri tesislerin anayola çıkıntı teşkil eden 
ve düz yolun buralarda kıvrılmasına neden olan bah
çe duvarları ve nöbetçi yerlerinin belediyece istim
lâk edilemeyişinin Millî Savunma Bakanlığına ilişkin 
gerekçeleri var mıdır? 

Hizmet erliği 27 Mayıs yönetimi döneminde kaldı
rılmıştır. Hizmet eri almak hakkına haiz bulunan su
baylara o tarihten beri, 182 sayılı Yasa ile ayda 200 
Türk lirası tutarında bir tazminat verilmektedir. 1955 
yılından beri, 4367 sayılı Yasa ile de subay, astsu
bay ve askeri memurlara ayda 110 - 165 lira mikta
rında taym bedeli verilmektedir. O tarihlerden beri 
17 - 22 yıl gibi uzun bir zaman geçmiştir. Fiyatlar 
ve ücretler 5 ilâ 7 kat artmıştır. Oysa tayın bedeli ve 
hizmet eri tazminatı hep aynı düzeyde kalnuş ve böy
lelikle amaçlarını ve anlamlarını da yitirmişlerdir. Bu 
miktarları günün koşullarına uygun bir düzeye çıkar
mak için Millî Savunma Bakanlığının ilgili yasaların 
değiştirilmesi yönünden niyet ve hazırlıkları var mı
dır?... 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli hemşire, ebe ve hasta
bakıcılara 3443 \ e 5056 sayılı yasalarla verilmekte 
olan iaşe bedelleri ile bu personelin Tıp Fakültesi as-
kesî öğrencileri gibi yedirilmeleri öngörülmüştür. Ka
zandan yedirilmeleri mümkün olmayan durumlarda 
da bedel olarak ödenmesi gerekmektedir. Verilen bu 
iaşe bedelleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
«İstisnalar» başlığı altındaki hükmüne rağmen, ver
giye tabi tutulmaktadır. B?ı yanlışlığın artık düzeltil
mesi içten dileğimizdir. Bu konuda da Bakanlığın ne 
düşündüğünü bilmek isteriz... 

Mahrumiyet yeri ödeneği; 657 sayılı Devlet Per
sonel Yasasının 195 ııci ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Percorse! Yasasının 158 nci maddesi hü
kümlerine rağmen, mahrumiyet bölgeleri ve derecele
ri Genelkurmay Başkanlığmca saptandığı ve de 
1975 - 1976 malî yıllan bütçe kanunlarında da öden
mesi hükme bağlandığı halde, bugüne kadar ödene
memiştir. Bu konuda da ne düşünüldüğünü öğren
mek istiyoruz. 

Sayın senatörler; 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tarih boyunca, toplu

mumuzda sahip olduğu öneme birçok kez bu kürsü
lerde değinmişizdir. Tarihimizin son 160 senelik akı
şı içerisinde uygarlık ve devrimler yönünde yapılan 

Batılılaşma ve uluslaşma hareketlerinde Silâhlı Kuv
vetlerimizin daima önderlik etmiş olması; onu başka 
ulusların ordularından ayıran başlıca niteliklerden bi
risidir. Türk Devrim Tarihi, Türk yenileşme hareket
leri boyutlarını, ordu bünyesinden fışkıran düşün ve 
akımlardan almıştır. 

Türk devrimleri ve yenileşme tarihinde kışlanın 
rolü diğer uluslarda görülmeyen, görülemeyen bir 
özellik taşımaktadır. Türk devrimlerinin uygarhk 
ışığı, 1850'Ierden sonra asker ocaklarından yayılmış
tır. Modern yaşantının gereklerini halk kitlelerine 
kışla aşılamıştır. Batı uygarlığım medrese zorla ka
bul ediyor ve fırsat buldukça birtakım karşı koyma
larda bulunuyordu. Medresenin kucağında yeni ile 
eski çarpıştığı için, yeninin eskiye üstünlüğü pek ağır 
geliyordu. Sosyal yaşantımızda başlı başına bir ku
ruluş olan Saray ise, devrimleri güç belâ kabul etmiş 
olduğu için, yeniyi bir türlü içine sindfremiyordu. 
Çünkü saray, saltanatının gerektirdiği birtakım gele
neklerin kaynağı idi. Bu nedenle, geleneklerle uyuşa-
mayan yenilikler Saray tarafından hoş görülemi
yordu. 

Kışlada ve askerlikte ise «Yeni» serbest ve ra
kipsizdi. Çünkü «Eski» 1826'da kökünden kaldırıl
mıştı. Askerî kurumlarda «Yeni» nin kurulmasında 
hiç bir şer'i engel yoktu. Kışlaya gelen erler, Ana
dolu'nun saf halkı idi. Bu halk, Saray ve Medrese 
gibi bozulmuş bir topluluk değildi. Subayların da 
halk çocuklarından oluşması iledir ki her türlü yeni
lik ordu saflarında daha kolay gelişiyordu. Daha ile
ri giderek diyebiliriz ki, bugünkü halk idaresi an
layışımız da ilk kıvılcımını, ordu yapısının «Eski» 
den uzak olan bu niteliğinden almıştır. 

Bugün ulusal varlığımızın başlıca dayanağı olan 
Silâhlı Kuvvetlerimiz, şanlı zaferler tarihinin bütün 
ihtişamını sinesinde taşıyarak, yakın tarihimizin dev
rimler ve yenileşme, uluslaşma süreçlerinde başro
lü oynamanın gururuna sahip olarak, bağımsızlığımı
zın, özgürlüğümüzün ve Kemalist devrimlerin temsil
cisi olan kurumlarımızdan biri ve başta gelenidir. 

Atatürk Devrimlerinden Cumhuriyete ve lâyik-
liğe ilişkin ordusal görev anlayışı ve bilinci; görev ve 
meslek anlayışının milliyetçiliği Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarının değişmez temel ilkeleridir. 

Şunu kabul etmek lâzımdır ki; askerlik, toplum 
içinde özel bir mantıkla işleyen, özel bîr yaşam biçi
midir. Zulüm ve merhamet, askerlikteki otorite has
talıklarını teşkil eder. Merhamet şeklindeki otorite, 
yerini ihmal ve gevşekliğe bırakır. Zulüm şeklindeki 
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otorite, istibdata yol açar. Askerlik, sosyal tezler ya
ratmaz; fakat onların toplumda uygulanmasına etken 
olur. 

Türk subayı için en büyük örnek olan En Büyük 
Asker Atatürk'ün 1914'te yazılmış, «Zabit ve kuman
dan ile Hasbîhal» adlı yapıtından bir cümle okuya
rak sözlerimi bitiriyorum. 

«Askerlik, tedviri muaiEeîât değil, insanların sevk 
ve idare sanatıdır, İnsanlar, ancak emelleri, düşünce
leri teşhis edilerek sevk ve idare olunabilir. Bunları 
işediği gibi kullanan kuvvet, fikirler ve bu fikirleri 
canlandıran ve yayan kimselerdir.» 

Saygılar sunarım. (M. B. G. ve C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupu adına Sayın Cihat Alpan. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) — 
Sayın senatörler; 

Millî Savunma Bakanlığının 1977 mali yıla Bütçe 
kanunu tasarısını, millî güvenliğimizin sorunlarını yo
ğunlaştıran ve gereklerini ağırlaştıran evrensel bir 
durum ve nazik bir ortanı içinde görüşmeye başla
dık. Bu münasebetle ve her şeyden önce, Sözcüsü 
olduğum Kontenjan Grapuııun bugün burada açıkla
nacak düşüncelerinin ve önerilecek hususların. Yüce 
Heyetiniz ve İlgili" makamla? tarafından iyi niyetle 
karşılanıp, doğru, değerlendirilmesi hakkındaki hali
sane temennilerimi ve yürekten saygılarımı sunarım. 

Önümüzdeki tasarıya göre, Hükümetin millî sa
vunmamız için önerdiği 1977 bütçesi, 42,5 milyar li
radır. Bumın 8 milyar 640 milyonu RE - MO prog
ramlarına aittir. Bo iik bütçe ödeneğinin gayri safî 
millî hâsılaya oram % 5,2, Genel Bütçeye oram 
% 19,3, geçen yıldan artış oram % 26'dır. Her biri, 
geçen iki yılın mukabil oranlarından küçüktür. Genel 
Bütçedeki 38 daireden 20'sinin artış oranı Millî Sa
vunma Bütçesinden yüksektir. 1976 bütçesine nazaran 
°/o 46,4 oranında artırılmış olan konsolide bütçeye 
oram ise, üzerinde durulmasın; gerektirecek derecede 
düşüktür. Bunun için evvelâ, 42,5 milyar liralık öde
neğin tümüne ilişkin düşüncelerimizi açıklamak isti
yorum. 

Sayın senatörler; 
1977 malî yılında Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtının 

küçültüleceğinden hiç bahsedilmediğine göre, bu du
rumu oluşturan başlıca sebepleri önümüzdeki Ekim ve 
Aralık aylarında yapılacak genel ve yerel seçimlerin 
politik maksatlı bütçe tertipleriyle RE = MO için öngö

rülen alımların, şimdiye kadar istenildiği ölçüde ger-
çekleşlirilemeyişine bağlayabiliriz. 

Bu türlü üzüntü verecek bîr durumda, aslında Se
nato Genel Kurulu da düzeltici bir müdahalede bu
lanma imkânından mahrumdur; fakat Hükümetin 
RE - MO ödeneklerini % Sû oranında artırabileceği 
yetkisine güvenerek bu durumdan pek endişe duyma
dığı sanılıyor. Aym zamanda, samimi davranmadığı 
da görülüyor. Çünkü, RE - MO programlan ve aym 
muameleye tabi olan 47ü numaralı programlardan; 
yani savunmanın gerektirdiği abın ve giderler yatırım
larından devredilen 1975 ödenekleri ile yıl içinde Ma
liye Bakanlığınca yapılan aktarmalar, Millî Savunma 
Bakanlığıam 1976 bütçesini, ilk rakam olan 33,5 mil
yardan 41.5 milyara çıkarmıştır. Bu toplamdan, 31 Ara
lık 1976 tarihine kadar, ancak 27,5 milyar lira öde
me enirine bağlanmıştır. Eldeki 14 milyar ödenekten 
son iki ayın. ihtiyaçları karşılanabileceği gibi, 1976 
malî yılı hesapları kapatıhncaya kadar, harcanmaya
cak olan RE - MO ve 470 numaralı programların ba
kiyeleri de yine Bakanlığın 1977 Büîçesine devredilebi
lecektir. 

Ayrıca, 23 Haziran 1976 tarihinde kabul edilmiş 
olan 2022 sayılı Kanuna göre, RE - MO için kulla
nılabilecek 4 milyar liralık serbest bir ödenek daha 
vardır. Bunun 1976 RE - MO ödeneğine katılması için 
bagüne kadar bir ek bütçe kanunu çıkarılmadı. Hatır
larsınız, 1975 Haziranında çıkarılmış olan kanun
dan sonra tatile giren Meclis, ek ödeneğin alınması 
için olağanüstü toplantıya çağrıldı; fakat geçen Ha
ziranda çıkardığımız Kanımdan sonra böyle bir yo
la gidilmedi, doğra hareket edildi; ama hiç olmaz
sa bunun gereği yasama yılınm başında yerine getiri
lebilirdi veya nihayet bu Bütçe teklifinde buna yer 
verilebilirdi. 

Açıkladığım REMO ödenekleri, bu yıl da büyük 
ölçüde .kullanılamayacak veya sözleşmelere bağ'ana-
mayacak ve büyük teşkilât değişiklikleri de yapılma
yacak olursa, Millî Savunmanın 1977 B,üîçe$i malî 
yılın sonusa kadar yeisi fiyat ve ücret artışları ile uy
gulanacak, yeni döviz ayarlamalarının meydana geti
recekleri farkları da karşılamak kaydı ile ihtiyaca ye
ter görülmektedir. Yalnız bu konuda dikkatinize iki 
noktayı arz etmek istiyorum. Bütçenm tümü üzerinde 
grupumuz adına koşuşan Saym Baykara, çok etraf
lı ve ciddî tetkikler sonucunda, memleketteki toptan 
eşya fiyatlarında artışın % 19'u bulduğunu ifade, etti
ler . ve tabiî önümüzdeki yılda, seçim yılında bükül
düğümüz için mutlaka bunun aşırısı bir artışla karşı 
karşıya kalacağız. 
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x4yrica, 1976 yılında 3 defa döviz ayarlaması yapıl
dı. Herbirinde Dolara, 50'şer kuruşun İSÖ kuruş zam 
yapıldı; yani 15 liraya satılan Dolan, şimdi Merkez 
Bankamız 16,5 îiraya satıyor ve 3 defa da Ma?k ba
şına 121 kuruş ilâvede bulunuldu. Tafoîî b'a rakam
lar, bütçesini, yalnız memleket içi şartlara göre değ:'?, 
dış alımları doîayısıyîe dışa kai'şı da kuHanrnak du
rumunda olan Millî Savunma Bakanağımızı 1 nci de
recede ilgilendiren ihtimallerdir, bu ihtimallerin önü
müzdeki yıl döviz bakımından da daha pahakya g'it-
mesi beklenebilir, Bu, bizim yetme konusundaki nite
liğimize şu ihtimaller karşısında koyduğumuz bir re
zervdir. 

Bu durumu yaratsa önemli sebeplerden biri, döviz 
sıkıntısı yüzünden REMO ile aynı mahiyetteki ihti
yaçlar için verilmiş olan ödeneklerin öngörüldüğü 
ölçüde harcaııamayışı ve bir sözleşmeye bağüanams-
yışıdır. 

1976 Bütçesinde toplanmış olan bu türlü ödenek
lerden 31 Aralık tarihine kadar harcanamayanlarm 
oram dikkat çekicidir ve % 77,36'dî.r. 

Meydana gelen tıkanıklık, 1601 sayılı REMO Ka
nununun 6 ncı maddesindeki (Yurt dışından sağlana
cak her çeşit silâh, araç, gereç ve malzeme için nor
mal ithal potası dışında, öncelikle döviz tahsisi yapı
lır.) hükmünün Hükümetçe yerine gel'iriîemeyişhulen 
doğmaktadır, (Getirilemeyişinöen diye arz ediyorum, 
yalnız getirmeyisin den değil.) ve bu Kanun hükmü, 
Millî Savunma Bakanlığının geçen malî yılda normal 
ithal kotasından ne kadar döviz alabildiğini sormak 
ihtiyacım da duyurtuyor insana. Demek ki, Millî Sa
vunma Bakanlığı 6 ncı maddeye dayanarak kendi 
programları için doğrudan tahsis isteyebileceği gibi, 
normal kotalardan da diğer müteferrik ihtiyaçları için 
döviz talep etme hakkındadır ve bu hak, 'bu ifade için
de de yerim' bulmuştur. 

Döviz tahsisi konusundaki tahminimiz, Milli Sa
vunma Bakanlığına, 1976 yılımla da, ancak borç
ların faizleri ve taksitleri tutarında döviz verilebildiği 
merkezindedir ve tabiî bütün çırpınmalarımıza rağmen 
de bunun neticesi, Silâhlı Kuvvetlerimizin arzu eteği
miz etkinliği beklenen hızda gelişemiyor. 

Sayın Bakan döviz konusunda bize açıklamalarda 
bulunabilirse memnuniyet duyacağız, 

Sayın senatörler; 
Millî Savunma Bakanlığı 15 - 20 gün önce Senato 

ve Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu üye
lerine burada bir brifing vermiştir. Şükranla kar

şıladığımız bu brifingi izleyen bir sayın milletvekili, 
bu tıkanıklık doîayısıyîe şu hususu sordu." «Mademki 
REMO ödenekleri, döviz tahsis edilemediğinden ço
ğunlukla kullanılamıyor, o halde bu parama fazlasın; 
niçin önemli kalkınma gayretlerine, yatırımlarına kul
lanmayalım?» Sorusuna, «Bir dış alım veya sözleşme 
imkânı doğunca, gerekli parayı bulmak ve vermek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi için bir mesele teşkil 
etmeyecektir.» ilâvesinde bulundu. Bu haklı sorunun 
cevaplandırılmasının ne kadar güç olduğunu hep tak
dir edersiniz. 

Bu işin sorumluluğunu taşıyan Bakanlığın, sıkın
tısını gidermek için yeni bir kanun tasarısı hazırla
makta olduğunu öğrenmekle REMO hakkındaki ümi
dimizi koruyoruz. 

Kontenjan Grupu, her şeye rağmen, REMO Ka
nunlarına geçerlik ve uygulanmalarına işlerlik kazan
dırılacak bir değişiklik kanununun süratle çıkarılma
sını temenni etmektedir. 

Sırası gelmişken, bu çok ciddî sıkıntı ile yakından 
ilgisi olan önemli bir hususu açıklayacağım. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Araştırma ve Değer
lendirme Genel Müdürlüğünün yayınladığı istatistik
lere göre, «1976 yılının Kasım ayı sonuna kadar mem
leketimize gelen yabancıların miktarı, 1 milyon 594 
bin 172'dir. Aynı sürede dışarı çıkan vatandaşlarımı
zın miktarı ise, 1 milyon 303 bin 618'dir. Bu mik
tarlar arasındaki farkın lehimizde yarattığı döviz fai
lemin toplamı da, milletlerarası para fonunun anlayı
şına göre, 8.5 milyon dolar, Milletlerarası Ekonomik 
ve İşbirliği Teşkilâtının anlayışına göre de, 66 milyon 
olarak tahmin ediliyor; fakat turizm alanındaki uy
gulamaları izleyen görevli ve ilgilerin değerlendirme
lerine göre, bu yılın ilk 11 ayında, geçen yıla nazaran 
turizm gelirimizin % 14,8 oranında azaldığı, buna mu
kabil turizm giderlerimizin ise % 21,1 oranında arttı
ğı ve doîayısıyîe de yıl sonunda net turizm bakiyesi
nin aleyhimize sonuç vereceği ifade edilmektedir. 

Bu yılki döviz giderlerimizi artıran sebeplerden 
biri olarak, hacca giden vatandaşlara, dışarıya çıkan 
diğer vatandaşlardan kişi başına 800 dolar fazla ve
rilmiş olması ileri sürülüyor. Çünkü, dışarı çıkan bü
tün vatandaşlara, (bedelini ödedikleri takdirde) kişi 
başına bugüne kadar 600 dolar verilmektedir; ama 
genel ve yerel seçimler yılının başladığı 1976'mn 
Kasım ve Aralık aylarında hacca giden 140 bin va
tandaşımızın her birine 1 400 dolar verildiğini nazarî 
olarak kabul edersek, bunuîî tutarı 195 milyon dolar 
etmektedir. 
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140 bini, 1 milyon küsurdan düşersek (Tabiî di
ğerleri de döviz alarak gittiler.) Memeleketin temin 
ettiği dövizin, büyük rakamlar olarak, hangi konular 
ve hangi mallar üzerinde toplandığı açıkça görülüyor. 
Genel olarak büyük gruplar, petrolde, gübrede, dışa
rıya çıkanların harcamalarında ve navlun ücretleri 
üzerinde toplanıyor. 

Tabiî, demin bahsettiğim 196 milyon doların alı
nıp alınmadığını bilmiyoruz; ama memlekete hiçbir 
şey kazandırmayan bu türlü döviz giderlerinin ne mik
tarlara yükselebileceğini tahmin etmek kolaydır. Bu 
mütalaaya, dış ticaret dengesinde aleyhimizde büyü
yen farkları da dahil edecek olursak, Silâhlı Kuvvet
lerimize istenilen ölçüde döviz verilemeyişinin ve hac
ca mükerrer olarak gidenlerin son zamanlarda bilhas
sa artmakta oluşunun sebepleri de birlikte meydana 
çıkmaktadır. 

Bu münasebetle Sayın Bakandan öğrenmek isti
yoruz; Cumhuriyet Merkez Bankası hacca giden her 
vatandaşa, satm alabildiği takdirde, fazladan 800 do
lar verebilir mi?.. Veremezse, kendiliğinden bu konu
da bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi çıkarılmış mı
dır ve bu gerçek payı taşıyorsa, kendisi bu yolda bir 
girişim de bulunmuş mudur?.. 

Sayın Senatörler; 
Bu türlü döviz israfı mutlaka durdurulmalıdır ve 

dışarıya; turizm, hac ve iş teması için. (Dikkat buyu
run dışardaki görevlileri, öğrencileri, tedavide bulu
nanları ve geçici görevle gidenleri ifademin dışında 
tutuyorum.) gideceklere uygulanmak üzere, evvelce 
yapıldığı gibi, ayrı döviz kurları ihdas edilmesi husu
sunun süratle incelenmesini öneriyoruz. 

Ayrıca, Hükümetin, namına savunma tahvili çıkar
dığı Silâhlı Kuvvetlerimiz için, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasında bir fon tesis ederek, yabancı ülke
lerdeki vatandaşlarımıza döviz karşılığında satılacak 
tahvillerden elde edilecek hasılatı bu fonda toplaması
nı ve bunun münhasıran Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacına 
kullandırmasını ve incelenmeye değer bir çare olarak 
düşünüyoruz. 

Döviz ile alınacak tahvillerin Türk parasına çev
rilmesinde, dövize çevrilir mevduat gibi, kur garanti
si verilir ve aynca lehde değişecek kur farkları 
karşılığınmda fazladan ödeneceği esası vaz edilirse, Si
lâhlı Kuvvetlerimiz lehinde önemli döviz tasarrufları 
sağlanarak, içinde bulunulan büyük sıkıntının gide
rilmeye başlanabileceği umulur. Bunu, bilhassa mem
leketimizin tanınmış maliyecilerinden ve tecrübeli Dev
let adamlarından biri olan Sayın Bakanımın özel in
celemesine de ayrıca sunuyorum. 

42,5 milyar liralık Millî Savunma Bakanlığı 1977 
yılı Bütçesinin dağılımına gelince; bunu 2 tertip için
de arz edeceğim : 

1. Teşkilâta göre : Rakamları yuvarlak olarak 
arz ediyorum. Bu ödenekten 800 milyon lirası Genel
kurmay Başkanlığına, 3 milyar lirası Millî Savunma 
Bakanlığına, 22,5 milyar lirası Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığına, 6 milyar lirası Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığına, 10 milyar lirası Hava Kuvvetleri Komu
tanlığına tahsis edilmiştir. 

Bu dağılımı oluşturan en mühim sebep, REMO 
Planı ve ödeneklerinin, cari şartlara ve imkânlara gö
re değiştirilmemiş olmasıdır. Bazı saym üyeler ha
tırlayabilirler; 1904 sayıh REMO Kanunu 3 Haziran 
1975 tarihinde Genel Kurulumuzda görüşülürken, 
Grupumuz adına yaptığım konuşmada, tasarıdaki 
ödenek dağıtımım belirttikten sonra, «Bu, üzerine dik
katle eğilinmesi gereken büyük ve stratejik ağırlık 
taşıyan bir konudur; hepimizin sorumluluk yüklene
ceği bir ağırlık. Bu sebeple, sorunu etraflı olarak in
celemeye ve tartışmaya şimdiden hazırlanmak zo
rundayız. Bu çalışmaya girerken, Amerikan yardımı
nın kesilmesi ve sonrasının da güven verici bir ümi
de bağlaııamaması dolayısıyle anamalzcmelerinin ço
ğunluğu Amerikan menşeli olan Deniz ve Hava Kuv
vetlerimizin durumu ve idamesi, önemli bir sorun ya
ratmış, Kıbrıs müdahalemiz ve Türk - Yunan ilişki
leri ile Ege Denizindeki menfaatlerimizin gerçekleşti
rilmesi ve korunması da, Deniz ve Hava Kuvvetleri
mize çok önemli ve büyük görevler yüklemiştir. Haki
katen Kara Kuvvetlerine nazaran bu ilci Kuvvetimiz 
tamamen değişik bir durumun içine girmiştir ve çok 
daha geniş sorumluluklar yüklenmiştir. 

Bu sebeple, bu iki Kuvvete 1978'e kadar sürecek 
vade içinde, Kara Kuvvetlerinden daha büyük önce
lik verilmesi gerekir; aııakuvvetimiz Kara Kuvvetleri 
olmasına rağmen. Bu düşüşçe ile 1975'ten itibaren, 
ilkin Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına, 
bunlann ikmaline öncelik verilmesini ve öngörülen 
ödenek tahsislerinin de bu olağanüstü duruma uyacak 
bir değişikliğe tabi tutulmasının şimdiden incelenme
sine lüzumlu mütalaa ediyoruz» ifadesinde bulunmuş
tum. 

1977 Bütçesinin Silâhlı Kuvvetlere dağıtımını gör
dükten sonra, yukarıdaki görüşümüzü tekrarlamış 
olmayı lüzumlu ve isabetli buluyorum. 

Yunanistan'ın NATO askerî kanadından ayrıl
masını müteakip NATO çerçevesinde düzenlenmiş 
olan deniz saha komutanlıklarımızın yeni bir düzen-
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lemeye tabi tutulup tutulmadıklarını bilmiyoruz. Bu 
konuda coğrafyamızın gereklerine uymak zorunda
yız; yani deniz bölge komutanlıklarımızın yüzer bir
liklere de sahip olmaları kaydı ile Akdeniz, Ege, Bo
ğazlar ve Marmara; tekrar ediyorum, Boğazlar ve 
Marmara, Ereğli'den Edremit körfezine kapsayan çev
reyi kasdediyorum; Karadeniz Bölge Komutanlıkları
nı, Karadeniz Ereğlisi'nden Şarktaki hudut taşımıza 
kadar, kıyı boyunda sorumlu olmak üzere teşkilâtlan-
dırmalıyız. Yunanlıların Ege Denizindeki adalara da
yalı, sürekli karakol düzeni, önerimizin bir misalini 
teşkil etmiştir. Boğazlar ve Marmara bölgesine ne 
kadar önem versek yine azdır. 

Çanakkale Boğazında iki denizaltımızı kaybettik
ten sonra (ki, hatırlarsanız bunlardan biri harp için
de oldu, diğeri 1952 veya 1953'te NATO manevra
sından dönerken Çanakkale'de Nara Burnu önünde 
oldu, geçen Eylül veya Kasım ayında bir denizaltı
mız da, bu defa Çanakkale Boğazında, Marmara çı
kışında, önemli bir kazaya uğradı bundan tabiatıyle 
büyük üzüntü duyduk) son haftalarda Marmara'da 
ve Karadeniz Boğazında vaki olan yeni kazalar, bu 
bölgedeki, liman, işletme ve seyrüsefer işlerinin bir 
elden idare edilmesi için evvelce düşünülmüş olan bir 
projenin ele alınarak süratle bir sonuca bağlanması 
ve icraata geçilmesini gerektirmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığınca, son kazaları takiben baş
latılmış olan çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutan
lığı temsilcilerinin de katılmalarını (Eğer henüz katıl-
mamışlarsa) temenni ediyor ve Boğazlar Marmara 
bölgesinin havasındaki uluslararası seyrüsefer kontrol 
sistemi gibi, güven verici elektronik bir sisteme ka
vuşturulmasını ve Trakya ile Anadolunun, Boğaz
lar ve Marmara üzerinden sağlanmış bağlantılarının 
sürekli olarak geliştirilmesini bekliyoruz. Montrö An
laşmasının böyle bir sistemin kurulmasını engelleme
yeceği, bilâkis gerekli kıldığı kanaatindeyim. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının telkinleri üze
rine, İçişleri Bakanhğınca hazırlanıp, Bakanlar Ku
rulundan ivedilikle geçirilip, Millet Meclisi Başkan
lığına sunulmuş olan Sahil Güvenlik Genel Komutan
lığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanun tasarı
sını gözden geçirdik. Millet Meclisine aynı konuda 
daha önce de bir tasarı sunulmuş ve bu tasarının 
Başbakanlıkça geri istendiği ve yollandığı, 25 Mayıs 
1976 tarihinde Millet Meclisi Genel Kuruluna bildi
rilmişti. 

Son tasarıya göre kurulması istenilen Komutan
lığın, hemen hemen bütün personelini Deniz Kuvvet

leri Komutanlığının vermesi öngörülmüş olmasına 
rağmen, askerî bir mahiyet taşıyan bu tasarının, özel 
Kanunu gereğince Yüksek Askerî Şûradan geçiril
memiş olması, üzerinde durulacak bir husustur. 

24 Temmuz 1956 tarihinde yürürlüğe konulan 
6815 sayılı Kanun, gümrük koruma birliklerini lağv 
ederek* bütün sınır, kıyı ve karasularımızın, muhafaza 
ve emniyeti ile gümrük bölgesinde, yani kıyı ve sınır
dan 30 Km. derinliğe kadar olan bütün bölgelerde, 
kaçakçılığın meni, takibi ve tahkiki görevlerini Jan
darma Genel Komutanlığının ifa etmesi kaydı ile İçiş
leri Bakanlığına devretmişti. O tarihten bu yana, Jan
darma Teşkilâtınca yürütülen bu görevlerin, günümüz 
şartları karşısında kazandığı önem büyüktür ve sağ
lam bir tutuma ihtiyaç göstermektedir. 

Bunu karşılamak için, nesebi başlangıçta doğru 
belirlenmeyecek olan bir teşkilât meydana getirmek-
tense, 2 milyar 100 milyon liraya dayalı bir yeniden 
düzenleme ve modernizasyon kanunu yürütmekte 
olan Jandarma Genel Komutanlığım, bu maksatlara 
daha büyük bir çoğunlukla, daha iyi donatılmış ve 
daha iyi görevlendirilmiş olarak sevk edebiliriz. 

Burada dikkate alınması gereken önemli bir nok
ta var. Jandarma Gümrük Koruma Birliklerinden gö
revi alınca, onların bütün araç gereç ve silâhlarını da 
aldı. 

Bu arada Ege boyunda yaptığım bir görev dolayı-
sıyle, bir gümrük motorundan faydalandım ve 15 gün 
sürece, Baba burnundan Fethiye'ye kadar uzanan kı
yı boyunda adaların arasında dolaştım. 

Bu motorlar eskimişti, müretebattan; kaptanı, 
çarkçısı, telsizcisi sivil, yaşlı insanlar. İçindeki silâ
hın mürettebatı er, ama başında subay veya astsubay 
olarak bir meslek adamı yok. Yaşlı gemiciler dalgalı 
havalarda bizden deniz tetkiki yapmamız yolunda 
ricalarda bulundular. Uyduk, çünkü görevimizi de
nizden, karadan, havadan yapmak üzere hazırlanmış
tık. Bu, bizde çok kuvvetli bir izlenim bıraktı; o gö
revimizin raporunda, biz böyle bir Komutanlığın, bir 
Kıyı Koruma Teşkilâtının kurulması lüzumunu Ge
nelkurmay Başkanlığında verdiğimiz 3,5 saatlik bir 
brifingte ortaya koyduk. Ama bu arada Jandarma 
Teşkilâtı üzerindeki incelemelerimizde gördükki, bu
nu kullanmak durumuna giren Jandarma, onlarda gö
revlendirmek için subay, astsubay yetiştirme yoluna 
uzun seneler girmedi. Buna mukabil, subaylarını, hep 
bilirsiniz, Kara Harp Okulundan yetiştirir; Jandarma 
subayım, jandarma levazımını, jandarma muhabere
sini, jandarma istihkâmını ve diğerlerini. Binaenaleyh, 
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Jandarmanın bu bakımdan yetersiz görülmesini kar
şılamak için, eğer bugünden itibaren Deniz Kuvvetle
ri Komutanlığımız Jandarma Genel Komutanlığı na
mı hesabına, kendi subay ve astsubay okullarında mes
lek adamı yetiştirmeye başlarsa, Jandarmanın kıyılar 
boyu yaptığı görevin etkinliği kendiliğinden artar esa
sen uyguladığı RE-MO Planında, Jandarma, çok de
ğerli ve karakteristiği üstün tipte botlar almaktadır. 

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı da, değişen 
şartlar dolayısıyle kendi RE-MO programını yürüte
bilmek maksadı ile Genelkurmay Başkanlığımızın çı
karttığı RE-MO Kanunlarına paralel değişiklik ka
nunları çıkarma yoluna girmiştir ve bunlardan bi
rincisini Hükümetimize sunmuş ve oradan da Millet 
Meclisine intikal etmiştir. Binaenaleyh doğacak yeni 
imkânlarla Jandarma Genel Komutanlığı bu görevi 
yapacak şekilde tertiplenirse, hakikaten yeni masraf
lar açacak, yeni personel dağılımına ve israfına yol 
açacak teşkilât meydana getirmekten de uzak kalmış 
olur. 

Bütçenin harcamalara göre bolümü ise şöyledir: 
29,5 milyarı cari harcamalara, 13 milyar lirası ya

tırım ve transfer harcamalarına tahsis edilmiştir. 1976 
Bütçesinin 8,6 milyar liralık yatırım harcamaları bu 
yıl 13 milyara çıkarılmış olmasına rağmen görüyo
ruz ki, yatırım harcamaları yine cari harcamaların 
yansının altında kalmaktadır. Bu oranın yatırımlar 
lehinde geliştirilebilmesi için 470 numaralı programın; 
yani savunmanın gerektirdiği alım ve giderler ödene
ğini, RE-MO ödenekleri gibi sadece yatırımlara kul
lanmak da yeterli değildir. 

Yatırımlara, cari harcamalardan daha büyük öl
çülerde katkılarda bulunabilmek için de, yanlız Büt
çenin tasarrufa riayet edilerek hazırlanması ve kulla
nılması değil, teşkilât ve hizmetlerde de tasarrufu 
amaçlayan büyük değişikliklere gitmek lâzımdır. Bu 
değişiklikler üzerindeki düşünce ve önerilemize geç
meden, Bakanlık Bütçesi hakkında Karma Komisyona 
verilmiş; fakat orada okunup konuşulmamış olan 
raporu tutanaklarımıza geçirmek için, önemli kısım
larım aynen okumak istiyorum. Bunlardan bir kaçını 
değerli arkadaşım Karaman, sorusuna mesnet olmak 
üzere ifade etti; ama ben buna rağmen tutanaklara 
metnin tamı geçsin istiyorum, çünkü hazırlanmış olan 
o dokümanlar SEKA'da kıyıma gitmektedir. 

Arz ettiklerim, Bütçe Karma Komisyonundan gö
revlendirilmiş ve Bakanlıkla birlikte çalışarak bu 
raporu hazırlamış olan Bütçe Karma Komisyonu üye
lerinin, dördüncü bölümde yer verilen genel görüşler 
ve temennilerinden şu kısmını okuyorum: 

«Ayrıca aşağıda sunacağmuz hususların 1977 mali 
yılı Bütçe Kanunu tasarısına eklenmesini veya bu ko
nularla ilgili kanun çalışmalarının yapılmasını, savun
ma hizmetlerinin etkinliğini, verimlüiğini artırması 
ve uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi için 
gerekli -saymaktayız. 

1. Program - Bütçe sisteminde, ödeneklerin Ma
liye Bakanlığınca yıllık bütçe uygulama talimatı esas
ları dahilinde ve harcama kalemlerine göre değişen 
oranlar içinde serbest bırakılması usulünün kaldırıl
ması gerekmektedir. 

2. Malî uygulama kanunu: 1823 sayılı 1974 malî 
yılı Bütçe Kanununun 15 nci maddesinin Maliye Ba
kanlığına verdiği yetkiye dayanarak 1050i, 2490 ve 
4876 sayılı kanunlarla, «Tespit edilmiş miktarları, 
1974 malî yılından geçerli olmak kaydı ile hizmetin 
gereğine ve ekonomik konjonktüre uygun olarak on 
katma kadar yükseltmeye yetkilidir», hükmüne daya
narak, Maliye Bakanlığı 1950 ve 2490 sayılı kanunlar
daki hadleri on katma çıkardığını bir tebliğ ile du
yurmuştur. Bu tebliğ ile gereken uygulama başlamış
tır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 29 Ocak 1975 ta
rih ve 15133 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan 
74/26 esas 74/48 karar sayısı ile 1974 malî yılı Bütçe 
Kanununun 5 nci maddesi iptal edilmiştir. Anayasa 
Mahkemesinin bu iptal karar ile Silâhlı Kuvvetlerde 
ve özellikle Güney bölgemizde ve Kıbrıs'taki birlik
lerin alım ve ikmal hizmetlerinde büyük güçlüklerle 
karşılaşılmış ve halen de devam etmektedir. 

Kasım'm sonunda Kıbrıs'a gitmiştim, ziyaret etti
ğim komutan arkadaşım bu sıkıntının kendileri için 
hakikaten ağır olduğunu ifade etti, geldim konuyu 
Bakanlığımızın Kontrolör Dairesi Başkanına açıkla
dım. Geçmiş olan bu durumu bana hikâye ettiler; 
ama buna bir pratik çare bulmak için uygulanabilecek 
haddi kullanacak komutan adedi, bilhassa dışarıda
ki birliklerimizde artırılırsa, o zaman belki işi bir de
rece ferahlığa götürebiliriz. 

«Bu ikmal güçlüklerini gidermek amacı ile Yüce 
Mecliste bulunan Malî Uygulama Kanun tasarısının 
komisyonlarca kabul edilerek, biran önce kanunlaş
masını beklemekteyiz. 

3. Mahrumiyet yeri ödeneği : Memleketimizin 
tabiî, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma 
şartları dolayısıyle, yaşama ve çalışmada zorluk ve 
darlık gösteren yerlerine sürekli görevle atananlara, 
o yerin mahrumiyet derecesine göre, mahrumiyet yeri 
ödeneği verileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 195, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
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Kanununun 158 nci maddeleri ile öngörülmüştür. Ay
rıca, 1975 ve 1976 malî yılları Bütçe kanunlarında da 
ödeneği hükme bağlanmıştır. Türk Silâhlı Kuvvetleri 
personelinin vatan sathında bulunduğu bölgelerin, han
gi mahrumiyet derecelerine girdiği Genelkurmay Baş
kanlığınca tespit edilmiş bulunduğu ve bu yerler tek 
tek sayıldığı halde, bugüne kadar mahrumiyet yeri 
ödeneği verilmemiştir. 

Mahrumiyet bölgelerinde bulunan personele, bu 
ödeneğin tespit edilen bölgelere göre verilmesi gereke
ceğini belirtmekte yarar görmekteyiz. 

4. Tayın bedeli : Günümüz ekonomilerindeki 
hızlı değişiklikler gösteren yaşam koşullan, kişileri 
de bu değişikliğe ayak uydurmaya zorunlu kılmakta
dır. Bu değişikliğe, kişilerin ayak uydurabilmelerinde 
kurumların alacaklan kararlar büyük ölçüde etken 
olmaktadır. Nitekim, hemşire, ebe, hastabakıcıların 
ödenen tayın bedelleri rayiç fiyatlarla saptandığı hal
de, (ki bunlar, tabiî Silâhlı Kuvvetler içinde de var) 
subay, astsubay ve askerî memurlara ödenen tayın 
bedeli 16 yılı aşkın bir süreden beri aym düzeyde kal
mış bulunmaktadır. 

4367 sayılı Kanunun günün şartlarına uydurulma
sı zorunlu bir nitelik taşımaktadır. Konuyu yüksek 
takdirlerinize arz ederiz. 

5. Hizmet eri tazminatı : 1960 yılından beri hiz
met eri almak hakkına haiz bulunan subaylara veril
mekte olan 200 Türk lirası tutarındaki hizmet eri taz
minatı, geçen 15 yıllık sürede önemini büyük ölçüde 
yitirmiştir. Bu tazminatın, gelişen hayat standarttan, 
ekonomik koşullar ve günün gereklerine uygun bir 
düzeye getirilebilmesi için 182 sayılı Kanunda gerek
li değişikliğin yapılmasını da arz ederiz. 

6. Hemşire, hastabakıcı ve ebelerin iaşe bedelle
ri : Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli hemşire, ebe 
ve hastabakıcıların 3433 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desini değiştiren, 30 Mayıs 1947 gün ve 5056 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi gereğince Tıp Fakültesi as
kerî öğrencileri gibi yedirilmelerini öngörmektedir. 
Ancak, bu personelin kazandan yedirilmeleri müm
kün olmayan hallerde, bedelinin iaşe edilmeleri ge
rekmektedir. Verilen bu iaşe bedelleri 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun «İstisnalar» başlığı altındaki 
hükmüne rağmen, vergiye tabi tutulmaktadır. Uzun 
yıllardır devam eden bu konunun da bir sonuca bağ
lanması gereğini yüksek takdirlerine sunanz. 

7. Yakacak zammı : 4178 sayılı Kanun gereğin
ce, 1500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde bulunanlara; 
Ekim, Kasım, Arahk, Ocak, Şubat, Mart aylan için, 

1 İlâ 5 nci derecede olanlara Iıer ay 30 lira, 7 2â 15 nc| 
derecede olanlara İse İS lira tutarında yakacak zam
mı verilmektedir. 1942 yıhnda çıkarılan bu Kanun, 
35 yıl Önceki yakacak fiyatlarına göre düzenlenmiş
tir. Bugün kış aylan için verilen bu miktardaki ya
kacak zammı ile odan, kömür sağlamak imkânı kal
mamıştır. Bu nedenle, 657 sayılı Devlet Memurları' 
Kanununun 213 neü maddesi ile öngörülen yönetme
lik çıkanîd'ğı takdirde, bu problem halledilmiş ola
caktır. l î yıldır çıkartılmayan bu yönetmeliğin bir an 
önce çıkarılmasını ilgili bakanlıklardan rica ediyoruz. 

8. Yurt içinde verilecek harcırah yevmiyesi : 
6245 saydı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesine 
göre, yurt içi yevmiyelerin miktarı her yıl bütçe ka
nunları ile tespit olunmaktadır. «Verilecek yevmiye, 
memur ve hizmetliler İçin aylık veya ücret miktarının 
% 3'den az ve % 6'dan çok olamaz» hükmü mevcut
tur. Ancak, bütçe kanunları ile tespit edilen harcırah 
miktarları, bu Kanunda öngörülen miktarların çok 
altındadır. Örneğin; 1976 yılj Bütçe Kanununda bi
rinci derecedeki bir memurun yevmiyesi en az 270 lira 
olması gerekirken, 110 lira; 7 nci derecedeki bir me
murun yevmiyesi 105 lira olması gerekirken, 50 lira 
tespit edilmiştir, Yapılan harcırah yevmiyeleri tespi
tinde kanunların bu amir hükümlerine göre tam doğ
ru hareket elınek gerekeceği de yüksek tasviplerine 
sunulur» 

Ve sanıyorana, bu senede yükseltilen miktarlar, 
kanunun kapsadı^ bu hadlere tsm uyduru'mamıştır. 

«Yurt dışı yevmiyelerinin de, yurt içi yevmiyelerin
de yapılacak değişikliğe uygun olarak artırılması ge
rektiğine inanıyoruz, 

9. Maaş ve yan ödemelerin ayn vergilendirilmesi: 
Sayıştay Genel Kurulunun aldığı bir karar gereğince, 
belli bir sınıfın maaş tutarının % 5ö'si oranında al
dığı tazminat, maaştan ayrı olarak vergilendirilmeye 
başlannuşfır. Bizce doğra bir uygulamaya geçilmiştir. 
Belki de hiç vergilendirilmemesi bile gerekir. Ancak, 
Silâhlı Kuvvetlerde, Yüksek Meclislerimizce kabul 
edilen 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununu değiştiren 1923 sayılı Kanunla maaş statüle
ri yeniden düzenlenmiştir. Türk Silâhlı Kuvvetlerin
de bıı statü hiyerarşik bir sisteme dayalıdır. Aynı rüt
bedeki asker kişilerin maaş statüsünde bu ayrıcalıklı 
vergilendirme, ele geçen miktarlarda büyük farklılık
lar yaratmaktadır. Maaştan ayn olarak Devlet me
muruna ödenen yan ödemelerin maaşla birlikte ver
gilendirilmemesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

İ da bir gereği olduğu, yan ödemelerin maaştan ayrı 
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olarak vergilendirilmesi halinde memurlarımız arasın- J 
da ferahlık yaratacağına inanıyoruz» 

Bu raporu hazırlayanlar; Ankara Milletvekili Tur- j 
gut Toker, Denizli Milletvekili Hüdai Oral, Gümüş- I 
hane Senatörü Ömer Naci Bozkurt'tur. 

Daha ziyade özlük haklarını ilgilendiren bu te
mennilerin, bütün yan ödemeleri hesaba katan ve bü- j 
tün kamu görevlilerini dikkate alarak genel, âdil ve 
makul bir dengeleme ile gerçekleştirilmeleri lüzu
muna biz de grup olarak Hükümetimizin takdirine su- I 
nuyoruz. 

Efendim, benim konuşmam daha sürecek. 
BAŞKAN — Ne kadar efendim? 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALP AN (Devamla) — 15 dakikamı kul
lanmama müsaade ederseniz, devam edeyim. 

BAŞKAN — Tamamım mı? 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALP AN (Devamla) — Tamamını. 

BAŞKAN — Tamamı Tüzüğe aykırı düşüyor. 
Yalnız ilâve yapıyoruz. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALP AN (Devamla) — O ilâveyi kullan
mak istiyorum. 

BAŞKAN — 15 dakikadan evvel biter mi? Yani 
ikinci kez 15 dakika hakkınızdan evvel biter mi? 

CUMHURBAŞKANINCA S, Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALP AN (Devamla) — Biter efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI

NA CİHAT ALPAN (Devamla) — Sayın senatörler; 
Geçen Haziranda Genel Kurulumuzdan geçen 

REMO Kanununun; yani 2020 sayıh Kanunun gö
rüşülmesi sırasında arz ettiğim gibi, üç kuvvet komu
tanlığı ile dört ordu komutanlığı ve bütün kuvvetler
deki, jandarma dahil, alay komutanlıklarının kaldırıl
ması görüşümüzü tekrarlıyorum. Bunların yerine, ça
ğımızın ve jeopolitik durumumuzun gereği olarak, 
yüksek şevki idare için dört veya beş müşterek kuv
vet karargâhı, taktik şevki idare için de tugay karar
gâhları kurulmalıdır. Genelkurmay Başkanlığı ile 
Millî Savunma Bakanlığı karargâhları da yeniden dü
zenlenerek, gerçekten müşterek birer karargâh haline 
getirilmelidir. Hemen hemen bütün kuvvetlerde her 
sınıftan muharip ve destek birliği olarak, tabur ve 
eşiti birimler üzerinde yeniden düzenlemeyi, tabur ve 
bağımsız bölükleri tugaylara, tugayları da tümen veya 
kolordulara bağlamayı faydah mütalaa ediyoruz. } 
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Bu arada, kolordulara organik lojistik destek bir
likleri de verilerek, (Çünkü; daha önce ifade ettim, 
ordu kademesinin çükarılmasmı onun yerine müşterek 
kuvvet komutanlıkları karargâhlarının göreve sokul
masını öneriyoruz.) Süratle cereyan etmesi gereken 
lojistik hizmetleri teminat altına alacak bir çaredir. 

Kara Kuvvetlerimizin tümenler seviyesinde buna 
göre geliştirilmekte olan yeniden düzenleme çalışma
ları, kısa zamanda ve bütün tümenleri ile kolordular 
üzerinde süratle 'sonuçlandırılmalıdır. Çünkü, bugü
nün cephe muharebeleri, birer sınıf karargâhı olan 
alay karargâhları ile değil, muhtelif sınıfların oluştur
duğu ve muhtelef zekâların toplandığı tugay karar
gâhları ile ancak başarılabilir. Sovyetler Birliği, bölge 
komutanlıklarını ötedenberi müşterek karargâh olarak 
düzenlemiştir. Bu konuyu Sayın Genelkurmay Başka
nımızla konuşurken, geçen sene Kafkasya'daki bir 
manevraya gitmiş olan İkinci Başkan Orgeneral Ev
ren de aynen teyit etmiştir. 

Norveç, tümünü NATO'ya tahsis ettiği silâhlı 
kuvvetlerini de müşterek bir bünyeye götürmüştür ve 
bağlantısını da buna göre düzenlemiştir. 

Kanada, 1960'larm sonuna doğru aynı değişikliği 
yaparak, birinci sene bütçesinin % 25, ikinci sene 
(Tabiî büyük ölçüde lağvlar da yaptığı için) gene % 25 
oranında tasarruf sağlamıştır. Hatta Kanada, kuvvet
lerin değişik olan üniformalarını bile birleştirmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam savaşı devam 
ederken böyle bir değişikliği denemeye ülkesinde baş
lamış ve bu maksat için ilk denemeyi kendi ülkesinde 
yapan Orgeneral Adams'ı savaşın sonuna doğru ko
mutan olarak Vietnam'a göndermiştir. 

İngiltere, son zamanda aynı işi yapmaya yönel
miştir. Bu konu, bütün ülkeler üzerinde incelenecek 
olursa, çok değerli bilgiler derlenir ve inandırıcı sonuç
lara varılabilir. 

SilâhI Kuvvetlerimizin üzerinde bu mahiyette bir 
değişikliği tüm halinde ve bir hamlede yapmak el
bette, uygun ve mümkün değildir. Fakat Kıbrıs gibi 
bir cephede bir Kolordusu bulunan ikinci Ordumuzu 
ve bazı hava üslerimizi NATO'ya tahsisli durumdan 
çıkarıp, bunlara katılacak bazı deniz birliklerini de 
kullanmak suretiyle, ilk yeniden düzenlemeyi bunlar 
üzerinde başarılı olarak yapabiliriz. Kibnsta Türk 
Barış Gücü olarak hizmet gören Kolordumuz, bu 
düzenlemenin ilk uygulaması ile aynı seviyede bir özel 
görev kuvveti haline öncelikle getirilebilir. Bu deği
şikliklerden edinilecek tecrübeler, asıl büyük işin ka
demeli olarak gerçekleştirilmesi için duyulacak ce
sareti ve güveni fazlası ile verebilir. 
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Teşkilât konusunda önümüze yeni bir komutanlık 
çıkarıldı. Bu, Hava Savunma Komutanlığıdır. Silâhlı 
Kuvvetlerimiz için yeni bir komutanlık sayılmaz. Çün
kü 1937'de ilk Hava Savunma Genel Komutanlığı kurul
muş, harbi bu komutanlığın görev yaptığı sürede ge
çirmiş, ikinci safhada Millî Savunma Bakanlığının 
Teşkilât Kanunu çıkarıldıktan sonra bu sorumluluk 
Millî Savunma Bakanlığına devredilmiş ve her böl-
getie bulunan buna tahsisli uçaksavar birlikleri bu işi 
yapar, denmiş. 

Üçüncü safha, 5593 sayılı Kanımla idrak edilmiş
tir. Bu Kanun, bir Hava Savunma Yüksek Kurulu 
kurulmasını sağlamıştır, Kurulun Başkanı Genelkur
may Başkanıdır, üyeleri; Kara ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı ile bütün bakanlıkların müsteşarlarıdır. 
Bu hüküm halen yürürlüktedir. Buna ilişkin daha önce 
çıkarılmış bulunan kanunlar hemen hemen yürürlük
ten kalkmıştır. Bu kanuna göre bidayette Kara Kuv
vetleri üzerinde ağırlığı olan bu iş, 1961 reorganizas-
yonunda, Kara Kuvvetlerinde vazifeye hazırlanmış 
olan Nayki (Nike) birliklerinin de devredilmesi sure
tiyle bir bütün halinde Hava Kuvvetlerine verilmiştir. 
Doîayısıyle, bunun yerine getirilmesinde bugünün 
şartlarına göre böyle bir komutanlığın kurulması 
makul karşılanabilir. Yeter ki, kısa zamanda göre
vine uygun nitelikte silâh, araç, gereç ve personele 
sahip kılınahilsin ve hizmetleri NATO çerçevesinde 
NADGE programı üzerinde bütün olarak yürütülen 
hava savunma sistemi ile ahenkli olarak akort edile
bilsin, ama ben şahsen bu komutanlıktan önce demin 
arz ettiğim gibi İkinci Ofdu üzerinde yapılacak bir 
deneme doîayısıyle. müşterek komutanlığa geçirme 
düşüncesi doîayısıyle bir taktik hava kuvveti komu
tanlığı kurulmasını tercih ederdim. 

Sayın senatörler; 
Bundan sonraki arzımı çizgiler halinde, değişik ko

nular üzerinde kısa kısa yapmak istiyorum. Geçen iki 
yılın bütçe konuşmaları sırasında Olağanüstü Hal 
Kanununa değindim, çıkmadığı için. Bunu tekrarlı
yorum. Bunun üzerinde çalışmalar yapılmıştır; fakat 
yapılan çalışmaların tarifini okuyunca işi yalnız bu 
kanunun üzerinde değil, daha geniş çerçevede ele 
almak lüzumu kendiliğinden beliriyor. Hazırlanan 
Olağanüstü Hal Kanununun 1 ncî maddesinde ola
ğanüstü hal tarifi Şöyledir: «Savaş hali, savaşı gerek
tirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olma
sı veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve ey
lemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bütün
lüğünü içten veya dıştan tehlikeye düşüren veya Ana

yasanın tanıdığa hür demokratik düzeni veya temeî 
hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yay
gın şiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin or
taya çıkması; büyük yangınlar, tabiî afetler ve 'salgın 
hastalıklar nedeniyle millî güvenliğin tehlikede görül
düğü hallerdir.» 

Bunu, kısaca özetlemek gerekirse, Anayasada ta
rif edilen «sıkıyönetim» maddesine tabiî afetlerin de 
ilâvesi suretiyle bir tarife gidilmiştir. Sıkıyönetim Ka
nunu uzun zamandır tartışmalara konu olmaktadır. 
Bu yüziden, konu üzerinde büyük emekler vermiş olan 
Barolar Birliği, bu kanunun yenileştirilmesine temel 
olabilecek düşünceleri meydana çıkarmak için bir 
belge hazırlamış ve sanıyorum Genelkurmay Başkan
lığımıza ve Millî Savunma Bakanlığına da sunmuştur. 
Hakikaten Sıkıyönetim Kanununun, Anayasamızın 
gereklerine, günümüzün şartlarına, Silâhlı Kuvvetler 
ve haîk münasehetlerine uygun bir hale getirilmesi için 
ele alınması ve kısa zamanda yenilenmesi gerekir. 
Bu yapılırken, hem sıkıyönetimle, hem olağanüstü 
hallerle ilgili bir safhada da yaşanır. Bu safhada va
liler, İl İdaresi Kanununa dayanarak, emrindeki za
bıta kuvvetlerinin yetmediği hallerde, oradaki garni
zon komutanından birlik ister. Bunu belirleyen İl 
İdaresi Kanununun 11 nci maddesi de uzun çekişme
lere konu olmuştur. 

Binaenaleyh, bu üç konuyu birlikte mütalaa ede
rek bir sonuca varmak en saüm yol olacaktır. 

Yasamalardan bahsederken, sunada değinmek is
tiyorum; Yüksek Askerî Şûra, Kanununa göre yılda 
iki defa toplanır; Ağustos ve Şubat aylarında. Ki, 
yarın toplanacağı Genelkurmayca açıklanmış bulunu
yor ve gündemde Silâhlı Kuvvetlerle ilgili kanun ta
sarılarının da bulunduğu ifade ediliyor. Düşünün 
Şûra'dan bu ay sonuna kadar iş Bakanlığa, Bakanlık 
yolundan Başbakanlığa intikal edecek, Hükümette 
münakaşa edilecek, ondan sonra Meclise gelecek ve 
Mecliste de nasıl bir çarktan geçtiği hepinizin malu
mu... Binaenaleyh, Şubat ayı Askerî Şûranın yasalar 
üzerindeki çalışmaları bakımından, o yasama içinde 
netice verici olamıyor. Binaenaleyh, bunu bir tavsiye 
olarak öneriyoruz. Yasaların da çoğunluğu personel 
üzerinde cereyan ediyor; personel konuları esas itiba
riyle Ağustos'ta tartışılır Askerî Şûra'da. Yasa ça
lışmaları Ağustos ayına yöneltilirce, Kasım'a kadar 
bunlar üzerinde Bakanlığın ve Bakanlar Kurulunun 
çalışmaları bir neticeye bağlanır ve Kasım'ın ilk gün
lerinde Hükümetçe Meclise intikal ettirilebilir ve 
tahîaîıyle yasama yılı sonuna kadar da bunlar kanun-
Iaştınlabilir. 
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Yasa konusundan bahsedet-ken, geçen sene gene ı 
iîzeriaje durduğum ' bir koroyu hatırlatmak istiyo
rum: Silâhlı. Kuvvetlerin Sayıştay'la olan ilişkilerini I 
düzenleyecek yasanın çıkart-hnası. Da la önce yakı
lan müşterek çalışma, bir anlaşmaya götürülemediği 
için,. Anayasanın bu konudaki emri hâlâ yerine geti
rilmemiş bulunuyor» Bunu tekrarîaj'rşmîîn sebebi şu: 
REMO ve 470 numaralı kalem dolayısıyla yapılacak 
•harcamalar, kanuna göre? 1050 sayılı Genel Muhase
be Kanununa Eksiltme ve Artırma Kanununa tabi 
değil. Bu alını safhasında; ama bmıîarra hizmeti, bun- I 
ların sağlayacağı mallar Ordunun eline geçtikten 
sonra, bunların sayılması, durumlarının tespiti, Iıaki-
•ksten gereklidir ve bu konuda Karma Komisyondaki 
müzakerelere katılmış olan arkadaşlarımız da hatırla
yacaklardır, bu hususa değinenler olmuştur. Ben ko
nanım hassasiyetini karşılamak bakımından, Sayıştay-
,1a Bakanlık arasındaki çalışmaya hız verilmesini lü
zumlu mütalaa ediyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri yardımı ve Savunma 
İşbirliği Anlaşması üzerinde daha önce değerli arka
daşlarını beyanlarda bulundular. Ben bu konuda bir 
tekrarlamaya gitmeyeceğim, ama ba münasebetle 
sunu hatırlatmak İşitiyorum: Şartlar o yoMa yürüyor 
ki, bir gün bütün hu işlerin muhasebesini karşı karşı
ya gelip yapmak gerekecek belki; Amerika Birleşik 
Devletleriyle Türkiye arasında. 

BAŞKAN — Saym Alpan, bir dakika efendim. 
Üst üste bir grupa her iki hakkının tamamını 

kullandırmak dunımunda olmadığım halde, acaba beş 
dakika tasarruf edebilir iniyim diye zatıâlinize ilâve j 
ettim, ikinci kez konuşmanızı. 'Bugünkü programımız
da 'beş tane bakanlık var; her 'birisi aih saat istiyor, 
39 saate ihtiyacımız var. Ne yazık ki; bir gün 24 
•faattir, bu itibarla müddetiniz ikinci kez de doldu, 
Cümlenizi bitirmenizi rica edeceğim. 

CXJMHURBAŞKAÎ«ffiVCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CÎMAT ALPAN (Devamla) — Cümlemi bitiri
yorum. 

Ba münasebetle şu işi yapmayı çok lüzumlu mii-
taiaa ediyorum: Amerika'nın yardımdan verdiği mal
zemeyi 1948 yılından bugüne getirebilmek için Tür
kiye Cumhuriyeti onların değerinden beş - on kat faz
la işletme giderinde bulunmuştur. Bugün Amerika'ya 
gidip bakarsanız, bizde kullanılan silâh araç, gereç
lerden bir çoğunu ancak müzede görebilirsiniz. 

Binaenaleyh, Bakanlığımız, Amerikan yardımın
dan alınan malzemenin o günkü değerlerine göre lop
tan hesabını yapar, bir de bizim harcamalarımızı kar- j 
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ı şılaşurırsa, o zaman tahmin ediyorum savunma işbir-
j ligi anlaşması için bir müzakere yapmak gereği doğa-
I .bilecektir. O zaman Türkiye adına bu muhasebeyi 

ileri sürelim; çünkü; Türk siyasetini ve Türk millî 
güvenliğini ipotek altında tutan bu yardım malzeme
sini, say}ediğim şekilde bir tasfiyeye götürmezsek, 
bize daima ıstırap verecektir. 

Bunu, Bakanlığımızın dikkatine bilhassa arz eder, 
î 977 yılı bütçesinin Silâhlı Kuvvetlerimize yararlı ve 

\ yeterli olması hakkındaki Grupuımız temennilerini 
I saygılarımla birlikte arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu, görevi iki sa
yın üyeye vermiştir; birisi Sayın Hikmet Asîanoğlu, 
diğeri Sayın Kâmran İnan. 

Saym Asîanoğîu, Adalet Partisi Grupu adına bu
yurun. 

A. P. GRUPU ADINA HİKMET ASLANOĞLU 
(Balıkesir) — Saym Başkan, Yüce Senatonun muh
terem üyeleri; 

1977 Malî yılının Millî Savunma Bütçesi üzerinde 
Adalet Partimizin görüş ve temennilerini dile getir-
meEc üzere huzurunuzdayım. 

'Sözlerim, ne lüzumsuz ve muhal tenkit ve temen
nileri ihtiva edecek ne de abartılmış övgüler manzu
mesi olacaktır. -Sizi sıkmadan bazı hususları belirte
rek huzurunuzdan ayrılabileceğimi tahmin ve temen
ni ile konuya giriyorum., 

Günümüzde savunma sistemi : 
Artık bir milletin tek basma pek üstün bir müte

cavize karşı çıkacağı yahut tek basma yurt savun-
I masını başarı ile neticeîendlrebileeeği anlayışı ortadan 

kalkmıştır. Bu nedenle, çeşitli paktlar, milletler man
zumesi andlaşmalar kurulmuş ve bunlar arasında an
cak birbirlerini desteklemek suretiyle koliektif savun
ma anlayış: ve sistemi dünyaya hâkim olmuştur. Bu 
ittifakların sağlamlık ve güvenilirlik derecesi hakkın
da çok şeyler söylenebilir. Değerlendirmeler, tenkit
ler, pek hızlı olan teknolojik gelişme çağında ve pek 
kaynaşan ve kanşzk dünya konjonktüründe elbette 
çok değişik şekiller gösterecektir. Zaten büyük ittifak 
sistemleri ve felsefelerini ve doktrinlerini yeni şartlara 
ayarlamakla meşguldürler. 

Askeri ve siyasî ittifaklara körükörüne ve raut-
] lak şekilde bir sadakat göstermek bahiskonusu de

ğildir. NATO Antlaşması Genel Savunma Planı, üye 
devletler tarafından ortak ve beraber olarak hazırla
nır. Zaten, Kuzey Atlantik İttifakı, hür milletler top
luluğu olduğu için, hiç bir üye devletin kendi millî 

i çıkarları zararına herhangi bir fedakârlığa zorlanma-
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sı mümkün değildir. Bizim Birinci Dünya Harbinde 
olduğu gibi, müttefiklerimize yardımcı olmak bahane
si ile kendi savunmamızı zayıflatacak hareketlerde 
bulunmamız sözkbnusu olamaz. 

Birinci Dünya Harbinde ASmnniann arzulan için 
Batı cephesindeki Alman yükünü hafifletmek maksa-
dıyle, Süveyş Kanalına büyük inakânsızh'dar ve uy
gun olmayan şartlar içinde iki defa se?er yapılmış ve 
maalesef Türk Ordusu ağar kayıplar vermiştir. Bun
dan ayrı olarak, Romanya cephesinde, Gaüçya cep
hesinde, Makedonya cephesinde Türk birliklerinin ko
lordu, tümen ve alaylarının İş! ne idi?,,. Çanakkale Sa
vaşının sevk ve idaresini bir Alman generaline ver
mekle yapılan hata, hâlâ içimizi burkan acı bir ha
tıra değil midir?.,, 

Kore savaşları hakkında da söylenecek bazı hu
suslar vardır; bunu şimdilik geçiyorum. 

Dünyasın manzarası : 

Kuzey Atlantik Antlaşması kurulduğundan beri 
dünyada çok şeyler değişmiştir; fakat herşeye rağmen 
değişmeyen acı gerçek şudur; Dünya durumu emni
yetsiz ve tehlikeli olmakta devam ediyor. Cenevre'de
ki milletlerarası silâhsızlanma müzakereleri hiç bir 
ümit belirtisi göstermeden uzayıp gitmektedir. 

Amerika • - Rusya sİTatejik silâhlanın sımrlanma-
sı antlaşmalara ve müzakereleri durgun bir safhaya 
girmiştir, 

Helsinki Avrupa Barış ve İşbirliği Antlaşması he

nüz çok vakit bile geçmeden unutulmuş gibidir. 
Amerika ve NATO ile Rusya arasında başlatılmış 

olan detant, yani gevşeme politikası sadece Batıkları 
gevşetmiştk'o 

Doğu ittifakları soğuk harp stratejisini değişik 
usullerle yürütmektedir. 

NATO Konseyi müttefikler! uyarmaya çalış
maktadır, 

Dünya silâhsızlanma yarışı bütün hszı île devam 
ediyor. Atom silâh'armm bir yeni dünya harbine en
gel okluğu hakkında yaygın bir progpaganda sürdü
rülmektedir. Bu, gerçeğe aykırı ve gevşetici bir propa
gandadır. Mademki bir genel harp ihtimal dışındadır, 
ne diye her yd yüz milyarlar hu silâhlan dahn etkili 
ve daha çok yapmak için sarf ediliyor? İkinci Dünya 
Harbinden beri 59'den fazla harp olmuştur. Bunların 
içinde büyük harp niteliğinde olanlar da vardır, Dün
yamızın bir çok bölgelerinde tehlikeli kaynatmalar de
vam ediyor. Başlıca sanayi devletleri alabildiğine bir 
silâh ticaretine girişmişlerdir. Bir taraftan -barışçılık 
propagandası devam ederken, öte taraftan dünyanın 
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her tarafma savaş silâh ve malzemesi sevk edi 

Atatürk güzel söylemiştir: «Bizim gene! politika
mız, yurtta barış, cihanda barış.» Biz, yurdumuzda 
barışı sağlayamazsak, Türkiye bir dünya savaşma se
bep olabilecek bir yangın yerine dönebilir. Cihanda 
barışa gelince; dünya barışını bozmak bizim millî po-
îitikamrzm ve müh gücümüzün dışındadır. Bizim bu 
barışa hizmetimiz ise, ancak mensup olduğumuz itti
fak içinde vazifemize, yani Türkiye'nin en güvenilir 
şeklîde savunukııasma çalışmaktan ibarettir. Yani biz, 
kendi millî ödevimizi başarmakla, dünya branşına en 
büyük katkıda bulanabiliriz. 

Atatürk diyor ki: «Türk yenildi derlerse inanma
yın, Yenilen kumandandır.» 

Buna, başta İstiklâl Savaşımız olmak üzere, Bi
rinci Dünya Savaşımız, Plevne Savaşımız en canlı ve 
şerefli şahitlerdir; ama 40' bin kişilik kuvvete sahip 
bulunan Selânik'in tek kurşun atılmadan düşmana tes
limi ve Balkan Harbi faciası da yine tarihin içinden, 
yakın tarihimizden acı bir gerçeği hatırlatmaktan, fe
ci akıbeti yüzümüze çarpmaktan vareste değildir. 

Bu ana girişten sonra teferruat sayılabilecek bir 
kısım konulara da değinmekte fayda var. 

Bütün Batî ülkelerinde ve özellikle NATO mem
leketlerinde cereyan eden bir olayı dikkatinize arz et
mek isterim. Buralarda bütün ordular komünizmin 
sürekli ve ısrarlı bir yıkıcı propagandası ile mücade
le halindedirler. Komünist emperyalizm ve faşist, em
peryalizm bu ©""düiian içlerinden çökertmek için, o 
memleketteki ajanlarım seferber etmişlerdir. Aynı 
düşmanı, aynı usullerle memleketimizde de faaliyet ha
lindedir. Hükümetin ve yüksek kumandanlığın bu hu
susta titizlik gö-terdiğine ve çok uyanık okluğuna 
inanıyoruz. Su dikkat ve uyanıklık asla çevşetllme-
meis t i i i . 

NATO'nun aleyhinde bulunan İtalya komünistleri 
dahi bu gerçeği kabul etmişlerdir. NATO'dan çıkma
nın bahiskonusu olamayacağını ifade etmişlerdir. İs
panya komünistleri, NATO aleyhinde olmakla bera
ber, Amerikan üslerine itirazlarından vaz geçmişler
dir. 

Kuvvetlerimizin NATO'nun emrinde olması me
selesin! iyi kavramak lâzımdır. Kuvvetlerimiz NA
TO'nun emrine, savaşın başladığı birinci gününde gi
rer. Barışta NATO kumandanları sefer hazırlıkları 
üe meşguldürler. Yapılması gereken harekât planla
ra, yap'-:!ması gereken seferberlik hazırlıkları ile meş
guldürler, NATO'ya girmemizin tek sebebi, tek mak-

529 - -



C, Senatosu B : 31 6 . 2 . 1977 O : 1 

şadı, Türk yurdunun müdafaası, Türk Milletinin hür
riyet ve istiklâlinin teminatıdır. Biz, başka milletlerin 
ne ileri karakoluyuz, ne de onların müdafaasının ve 
menfaatlanmn bekçileriyiz. 

NATO'nun askerî kanadından Yunanistan ayrıl
mış bulunduğuna göre, Avrupa NATO kuvvetleri ile 
bizim kuvvetlerimizin arasında bir boşluk hâsıl ol
muştur. Bu nedenle İzmir karargâhı, sadece Türk 
kuvvetlerine kumanda eder bir duruma gelmiştir. Bu
nun üzerinde Genelkurmay Başkanlığının, Millî Sa
vunma Bakanlığının ciddiyetle durması gerekir ka
naatindeyiz. 

Millî Güvenlik Kurulu bugünkü durumu ile hiç 
de tatminkâr bir çalışma içinde değildir. Barışta, he
men her meselenin konuşulduğu bir kuruluş haline 
gelmiştir. Halbuki bu kuruluş, millî güvenlik konu
larını ve bilhassa dış düşmanlardan gelecek tehlikele
rin mahiyet ve şekillerini araştıran, bunlara göre mem
leket savunması için hükümete tavsiyeler, planlar, 
programlar getiren, Silâhlı Kuvvetlerle diğer ilgili ba
kanlıkların birbirini otomatikman destekleyebilir se
viyeye ulaştıran çalışmalar üzerinde durmalıdır. Top» 
yekûn savunma sahasında diğer bakanlıkların muhte
lif sebeplerle yapamadıktan, yerine getiremedikleri ko
nularda kendilerine rehberlik etmeli, gereğinde ikaz 
görevi yapabilmeli ve icap ediyorsa bakan seviyesin
de ele alınmalanm sağlayıcı olabilmelidir. 

Anayasamızın 123 ncü maddesinde; Sayın Ge
neral Cihat Alpan'mda dile getirdiği gibi, çıkması ge
reken Olağanüstü Hal Kanunu hâlâ çıkmamıştır. Bu
nu üçüncü senedir ilgili bakanhklann bütçelerinde 
tekrarlanmaktayım. Bu defa dikkate alınır mı bilmem; 
ama bu kanun çıkmadan ve bunu tamamlayıcı çeşitli 
bakanlıklara ait ve kendi konuları i!e ilgili millî gü
venlik kanunları çıkarılmadan topyekûn yurt savun
ması başarılamaz. 

Bir örnek vermek gerekiyorsa, İkinci Bünya Har
binde bütün dünya savaşa hazırlanmaktadır. Sene 
1938; Genelkurmay Başkanı yüzbin silâha ihtiyaç ol
duğunu Askerî Şûrada Millî Savunma Bakanına arz 
eder. Millî Savunma Bakanının verdiği cevap şudur. 
«Bir tek lira veremem.» Fakat Avrupa'da harp ilân 
edildikten sonra ödenek de bulunur, verilir, kanunî 
boşluklar Mülî Savunma Bakanlığında gece sabahlara 
kadar çalışılarak tamamlanıp ertesi gün Meclise yetiş
tirilir ve sunulur; ama verilen tahsisatla alınan silâh
ların yurda şevki binbir müşkülât arz eder. Ordu için 
alman atların; Polonya'nın fevkalâde dar durumların
da alınarak yurda getirilmesi ise ayn ve çok enteresan 

bir hikâyedir; bilenler vardır. O zamanlar hadiseler 
ve zaruretler karşısında bir Millî Korunma Kanunu 
çıkarıldı, bu Kanun gerçek duruma hiç uymadığından 
15 günden sonra tadiline başlandı ve harbin sonuna 
kadar bu tadiller devam etti. 

Millî güvenliğe ait ve onunla ilgili kanunlar, bun
lara müstenit tüzükler ve yönetmelikler barışta hazır
lanmadığı takdirde, facia büyük olur. Bunlar, barış
tan hazırlanır, uygulamalan yapılır, noksanları gide
rilir ise, savaşta yine bazı ufak - tefek aksaklıklar ol
sa da, genel olarak büyük mikyasta güçlüğe maruz 
kalınmaz. Birinci Dünya Harbinde, ne de İkinci Dün
ya Savaşında zamanın şartlarına uygun mevzuat ba
kımından olsun, diğer hazırlıklar bakımından olsun, 
hiç birine hazırlıklı giremedik. Bundan sonra da bu 
tarihî noksanları telâfi edeceğimizi ümit etmek çok gü
zel bir şey olur. 

Başta İngiltere olmak üzere, ileri sayılan devlet
ler 1905'ten beri topyekûn savunma için hazırlıklara 
girişmişlerdi. Millî seferberlik, yani harp gücünün 
hazırlanması ve bununla ilgili diğer bütün bakanlık
ların görevlerinin noksansız olarak yerine getirebil
mesi, memleket savunmasının sadece asker işi olma
yıp, topyekûn devletin, milletin el ele, gönül gönüle, 
baş başa çalışmalarının neticesi olarak gerçekleştiri
lebileceğinin şimdiden bütün milletçe kabul edilmesi, 
bugünün bir zarureti halindedir. 

İkinci Dünya Harbinde yıldırım harbi, yıpratma 
harbi doktrinleri çarpıştı. Az kuvvetle çok kuvveti 
yenmek için profesyonel ordu, çok iyi yetişmiş subay 
ve kumandan heyeti, orduda üstün manevra kabili
yeti ve benzeri anailkeler, zaman, mekân ve silâh 
çeşitleri bakımından baskın, yıldıran harbinin esas
larını teşkil etti; ama bu, bütün dünyanın imkân
ları ile desteklenen Anglosaksonîarın yıpratma harbi 
doktrinine galip gelemedi. Nihaî zaferin, sonuna 
kadar dayanabilmek imkân ve şartlarının mevcut 
olması lâzım ve zaruridir. 

Diğer, millî seferberlik ve sivil halkın korunması 
prensibi, 1935 tarihli Millî Seferberlik Talimatı, sivil
lerin hava taarruzlarına karşı korunmalarına alt bilgi
ler, 1928 tarihli hava taarruzlarına karşı sivil halkın 
korunmasına dair Genelkurmay tarafından yayınla
nan Talimname ile yürürlüğe kondu. İmzalar : Sayın 
Yüce Atatürk ve Sayın Mareşal Fevzi Çakmak'ın idi. 
Nispeten mevzii de olsa uygulama yapıldı. 

1949'da Genelkurmay Başkanlığının ısrarlı talebi 
ve 7 defa tekit yazısından sonra Başbakanlara 5399 
sayılı Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanununun 
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çıkarılması lüzumu anlatılabildi ve 1949'da 5399 sa
yılı Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanunu Merhum 
Şemsettin Günaltay'm Başbakanlığı sırasında kabul 
edildi. O zamanlara kadar yurt savunması anlayışı; 
her şeyi Silâhlı Kuvvetler yapacaktı, sorumlu Millî 
Savunma Bakam idi. Hatta anasınıf olan piyade, 
topçu, süvari asıldı, esastı; halbuki dünyada harp 
konseptleri değişmiş ve bütün dünyayı kana bula
yan bir İkinci Dünya Savaşı geçirmiştik. Kuvvetli 
ve yetişmiş bir ordu ile her şeyi yapabileceğimiz 
inanandaydık. 1949'da çıkarılan ve temelleri atılan 
Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanunu ile diğer so
rumlu bakanlıkların ve makamların katkısı olmadan, 
sadece askerî hazırlıklarla yurt savunulamazdı. Buna 
mükemmel bir sivil savunma teşkilâtı destek olma
lıydı ve halkın yurt savunmasının bütün icaplarına 
katılması, gereklerinin yerine getirilmesi, millî sefer
berlik; yani Silâhlı Kuvvetlerin desteklenmesi, amme 
hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, sanayinin des
teklenmesi, insan seferberliği, ulaştırma seferberliği, 
iaşe seferberliği gibi birçok konuları içine alan ve 
karışık olmayan, saat gibi işleyen bakanlıklarıyle, 
müesseseleriyle, fertleriyle, okumuşu ve cahiliyle, 
işçisi ve çiftçisiyle organize olmuş bir millî güven
lik ile ancak yurt savunması imkân dahiline girebi
lirdi, 

1961 Anayasasının hükmüne dayanarak Millî Gü
venlik Kurulu? Kanunu çıkarıldı. Millî Güvenlik Ku
rulu 7 bakan ve 5 orgeneralin katılması ile tekrar ku
ruldu. Ancak, yeikisi mahdut, yurt sathında millî 
savunma ile ilgili göze batan eserlerini gösterememek
ten üzgünüz. Millî güvenlik ile ilgili bakanlıkların 
bünyesinde bulunan millî güvenlik görevlilerinin ba
kanlıklar içindeki durumu hiç de iç açıcı değildir. 
Âdeta bir kenara itilmişler ve uzvu zait telakkisi 
içinde bulunmaktadırlar. Bunun mutlaka ıslahı lâ
zımdır. Bunların destekleri olmadan, bunların ikaz 
ve irşatları olmadan, o bakanlık kendisine düşen se
fer görevlerini yapabilir duruma gelemez. 

Bunun yanında, güçlü ve müessir bir sivil Savun
ma Teşkilâtının şart ve zaruretine inanmaktayız Bu
gün düşmanın silâhlı kuvvetlerinin ve hava kuvvet
lerinin başlıca hedeflerinden birisi de, halk ve ekono
mik faaliyetlerdir. Halkta başlayacak panik, siviller
de başlayacak duraklama, zayiat ve moral bozukluğu 
her şeyi altüst edebilir. Buna engel olacak kuvvet; 
tek kuvvet, teşkilâtlı, yetişmiş, her yönü ile güven 
verici, hizmet edebilir bir sivil savunmadır. Sivil Sa
vunmada yapabildiklerimiz, yapılması gerekenlerin 

I çok altındadır. Her müessesenin bir olağanüstü hal 
plânı, bir sivil savunma planı, yangınlara karşı mü
cadele planı, bir millî seferberlik planının olması 
bugünkü zaruretler içinde şarttır. 

Sanayinin halkın silâhlı kuvvetlerinin ihtiyaçla
rını karşılayabilecek gibi işletilmesi mümkün değilse; 
ne ile hangi araç ve gereçle kimi savunacaksınız?.. 
Yurt savunmasına bizzat biz, kendimiz milletçe ha
zır olmalıyız. Ele güvenmek, hem ağır, hem acı, 
hem de yakın tarihten aldığımız dersler dolayısıyle 
hiç de yerinde bir tutum ve davranış değildir. 

Disiplin unsurunda zaman, mekân ve imkân 
bahis konusu olamaz. Şimdiye kadar Ordumuz bu 
konuda çok uyanık olmuş ve dünyaya ün salmıştır. 
Moral üstünlüğü bakımından da dünyaya ün salmış
tır. Ordumuzun görevi yalnız dış düşmanlara kar
şı yurdu korumaktan ibaret değildir. Yurdun mil
lî bütünlük ve beraberliğini Cumhuriyet düşmanları
na karşı korumak da Ordunun görevlerinin başhea-
larmdândır. 

Eskiden beri biliriz, Millî Savunma Bütçesi ka
barıktır; ancak, bu bütçenin içinde en uçta ve Or
dunun temel direği olan bölüğe düşen hisse nedir?.. 
İtiraf edelim ki,' bu çok az. Bugün hâlâ birlik ku-

I mandanîarınm himmet ve gayretlerinden birçok hiz
metler beklenmekte, bu nedenle eğitimler aksamak
ta, disiplin zaafa uğramaktadır. Tabiî bunlar, kan
tin kazançlarından yerine getirilmeye çalışılmakta
dır. Bu tarzdaki çalışmalara, gayretlere; bu tarz
daki tasarruflara mutlaka bir son verilmelidir. 

Kumandanların çeşitli temayüllerime göre ağaç
landırma, garnizonu temiz tutmak, inşaat yapmak, 
lüzumundan fazla teçhizatın ve kıhk - kıyafetin mü
kemmelliğine itina göstermek, morali güçlendiren 
eğlencelere değer verme gibi çeşitli kıstaslara yer 
verildiğini görüyoruz. Bunlara, spor faaliyetlerinin 
üstün tutulduğu araç ve gereçlerin bakımına norma
lin üstünde itina gösterildiği haller de ilâve oluna
bilir. Bunların hepsini terk ederek, klasik ve mut
lak ölçülerin içinde kaidelere dönmeli ve her deği
şen kumandanın ölçülerine uymak gibi, birliklerde 
bir anane, bir anlayış teessüs ve teşekkül etmemeli
dir. Bu, Ordumuzda, bizini içinde bulunduğumuz 
zamanlardaki zaaflardan biridir. 

Ordudaki tecziyelerde, taltiflerde, terfilerde mut
laka tarafsız ölçüler kullamlmalı ve kullanılan takdir 
haklarının Ordu umumî efkârında müspet etki gös
terdiği müşahade edilmelidir. En değerli dediğiniz 

[ bir kişinin terfi edememesi, emekli edilmesi ordu 
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morali üzerinde kötü etkiler yapar. Bunun aksi de 
doğru değildir. Hak edilmemiş terîiîer ve himaye
ler moral sarsıcı faktörlerdir. Buna bir son verme
nin zamanı gelmiştir, geçmektedir. 

«Savaş stoklarının artırılması, Silâhlı Kuvvetle
rin modernleştirilmesi çalışmaları hızlandırılmalıdır.» 
şeklinde raporda yer alan hükmü yetersiz buluyo
ruz, Sayın Baltandan açıklama bekliyoruz. 

Şimdi de, bir kısmı temennileri özetliyerek söz
lerime son vereceğim. 

Her savunma hazırlığı bir düşmana karşı veya 
düşmanlara karşı yapılır. Düşman kim, düşmanlar 
kimler?.,. Ba hususta aydınlatıcı açıklayıcı ve tatmin 
edici lx<î?2,l bcîd:::~';ktar7izD Sen zamanlarda- yaralan 
yayınlardan, bası çevrelerce yapılan iddialara göre, 
hiçbir zaman bize Şimalden tehlike gelmemiştir. 
Yabancılar bizi Şimalden gelecek tehlike ile kandır
mışlar ve daima lüz'jnîsuz yere kullasraîşlsr, şüp
heye düşürmiişîer ve gerçek dışı davranışlara itmiş
lerdir. Bu iddiaların, nasıl yıkıcı bir propaganda 
olduğu açıkça bellidir. Koîîektif çalışma sistemin
de verimdi sağlam ve kîsvvetîi olarak tutmalı, mu
h t a r a etme?] ve h'anan temelinde kollanılan ve lüi-
fed^en! kabul eden değil, hakkım alabilen bir dev
let hüviyeti .içinde bulunmalıyız. Tepeden tırnağa, 
elbiseden yiyeceğe, silâhtan çadıra, telsizden radara, 
pjyade tüfeğinden tanka, uçaktan uçak pistine kadar 
her şeyimizle yabancıya; yani kolektif savunma sis-
temindeki ortağınıza bsğh iseniz, başmız öne eğik 
demektir. Ben bunu Kore'de yaşadım, çok ıstırap 
çektim. 

Personelin sınıflandırılmasında hâlâ isabetsizlikler 
olduğu kanısındayız. Bir insanın yaradıhşı bakımın
dan yapabileceği sevebileceği İşe verilmesi, göre
ve veriımesi, o alanda yetiştirilmesi, veriminin aza
mi olmasın! sağ?ar. Bu konuya önemle eğilmeli
yiz. Karargâhlarda çalışanların bir sefer halinde o 
yerleri bulamıyacaklan muhakkaktır. Bilhassa ye-
deksubaylar ıdu biü, böyledir. Mehmetçikle karşı 
karşıya kalmayan, bugünün kültürlü, değerli yedek-
subsyîarip teğmenleri yarm bir sefer halinde kıtala
ra verildikleri zaman başlarına geçecekleri kıta hiz
meti hakkında hiçbir bilgi ve fikir se?îibi olmadık
larından büyük müşkülâta manii: kalacaklar ve ken
dilerine verilen görevleri yapamaz duruma düşecek
lerdir. 
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! BAŞKAN — Sayın Astanoğhı bir dakika. Süre-
I nsiz doldu; 1 - 2 dakikada bitiriyorsanız, müsaade 
j alayım müsaade ederseniz. 
i Sayın Aslanoğlu'nun konuşmasının hitamına ka-
| dar süremizin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum. 
I Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
! 
j Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Toprak ve Tarım 
i Reformu Müsteşarlığının Bütçelerine ait açık oylama 

işlemi bitmiştir. 
j Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HİKMET ASLANOĞLU 
I (Devamla) — Hele, bu takım kumandam olacak 
| genç arkadaşların Mehmetçiği tanımaması, 4 aylık 
'• gibi kısa süre içinde yetiştirilmesi çok hazin tecelli

ler verecektir. Bunlar bizzat İkinci Dünya Har
binde başımdan geçtiği için biliyorum. Bu tasarruf
lara son verilmeli, karargâhlarda çalıştırılması zaru
rî olan teknik personelin, lisanından istifade edile-

! cek personelin, mutlaka 6 ay gibi bir zaman için 
kıtalarda görev yaptıktan sonra alınması tatbikatı 

| başlatılmalıdır. 
i 
i 
| insan seferberliğini kolaylaştırıcı ve silâh altına 
I alınanların eğitimlerini kısama tedbirler maalesef 
s pek ele alınmış görünmemektedir. Askere alınacak 
[ kişilerin yerine, askerlik yaşı dışı personelin ve 
| kadınların nasıl alınacağı, ne suretle intibaklarının 

yapılacağı, bunun için uygulanacak eğitim sistemi 
| hakkında bugün mevcut bir mevzuata ve uygulama

ya ben muttali değilim. İsrail, bu konuda dünyaya 
ders verecek mükemmel bir uygulama yapmaktadır. 

| İkinci Dünya Harbinde bilhassa Angîo - Sakson 
s âlemi bu konuda fevkalâde başarılı olmuştur dikka-
I tinize sunarım. 
! 
i Son olarak şunu belirtmek ve tekrarlamak iste-
| r'm ki; Millî Savunmamızı yalnız askerî bir mesele 
! saymak gibi, eski geleneğin son izlerini de tama-
İ miyle silmek lâzımdır. Millî savunma, devletin bü-
[ tün teşkilâtıyle ve milletin bütün fertleriyle bir bü-
î tün olarak başarılabilecek bir ve birinci millî vazife-
! dır. Çalışmalar daima bu ışık altında bulunmalıdır. 
I Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri 
! Sayın Bakan ve aziz kışlalı arkadaşlarım; 
I 

\ Belki intizam ve insicam içinde olmayan bu ko-
\ noşmam sizi tatbin etmedi; ama pek uzun bir ko-
I mışmaya hazırlanmış bir insanın, onlardan seçerek 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1977 O : 2 

size sunmaya çalıştığı hususlar olarak beni mazur 
göreceğinizi kabul ediyorum, 

Hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlar, Bütçenin 
hayırlı olmasını temenni ederim. (A. P. sıralarından 
aJtışIar.) 

BAŞKAN —• 31 nci Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kâmran İnan, 

buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit

lis) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Grupu adına ko

nuşan sözcü arkadaşımızın konuşmasını bir derece
ye kadar üzüntüyle takip ettiğimi ifade etmeliyim. 
Konuşma, bu kadar önemli bir meselenin çerçevesini 
aşarak, daha ziyade politik tarafı ağır basan ve beni 
mazur görsünler, belki de önümüzdeki genel seçim
ler için düşünülmüş ve hazırlanmış bir konuşma inti
baını vermektedir. Oysa, bugün görüşmekte bulundu
ğumuz konu, memleketin son derece önemli ve poli
tikaya fazla müsait olmayan bîr konudur. Bu bakım
dan bunu yadırgadığımı ifade etmeliyim. 

İkinci üzüntüyle kaydetmek gereken nokta şu ol
du: Kendilerinin bir beyanları oldu; «Kıbrıs Barış 
Harekâtı, Cumhuriyet Halk Partisiyle Ordu arasında-
daki ilişkiler ve güvenliğin gelişmesine yardıma ol
muştur.» şeklinde talihsiz bir ifade kullandılar. Ken
di sayın partileri bakımından talihsiz bir ifade kul
landılar, Türk demokrasisi bakımından talihsiz bir 
ifade kullandılar. Bunun zabıtlara geçmiş olması da
hi, kanımca, hem partileri yönünden, hem de demok
rasimiz bakımından üzüntülüdür. Bir defa şunu İfa
de etmek gerekir ki, böyle bir ifade tarzı, o ana ka-

BAŞKAN — Adalet Partisinin birinci konuşma 
hakkından 8 dakika kamustu-. Saat 14.00'te tekrar 
toplanmak ve müzakerelere devam etmek üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

dar âdeta güvenin noksanlığı şeklinde bir intiba veya 
kompleksin mevcudiyetini ifade eder ki, Cumhuriyet 
Halk Partisini ve Türk Ordusunu bundan tenzih et
mek lâzımdır. Kaldı ki, Türk Ordusunun hiç bir si
yasî partiyle ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu, Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türk Milletinin ordusudur; ne gibi 
partilerden kurulu olursa olsun, Türk Parlamentosu
nun emrindedir, ondan çıkan Türk Hükümetinin em
rindedir. Dünyada orduların partiler emrine verildiği 
tek ülkeler komünist memleketlerdir. Komünist par
tiler, orduların üstündedir ve yine malumunuzdur ki, 
bu sebeple Sovyetler Komünist Partisi Genel Sekre
teri Sayın Brejnev'e son olarak Mareşal rütbesi, un
vanı verilmiştir. Bunun dışında, demokrasi ve ferdî 
hürriyetlerin bulunduğu bir memlekette böyle bir bağ
lantıyı kurmak bir talihsizliktir ve bu talihsizliğin bu
gün işlenmiş bulunmasından da üzüntü duymaktayım; 
başta Cumhuriyet Halk Partisi adına olmak üzere. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Senin yanlış 
yorumlaman. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

İkinci olarak üzerinde İsrar ettikleri bir konuyu 
artık bir noktada durdurmak lâzımdır; o da, Kıbns 
Barış Harekâtını mutlak surette bir siyasî partiye mal 
etmek çabalarıdır. Bunun üzerinde yine bugün özel
likle duruldu, fazla duruldu. 

Bunun büyük teşebbüsü harekâttan hemen sonra 
1974 Eylül ayında istifa ederek memleketi Hükti-> 

» • • « « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur) 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1977 O : 2 

metsiz bırakmak pahasına, «Türkiye'yi seçime zorlar 
ve bu millî barışı ve bu millî davayı bir siyasî parti
ye ve oy pusulasına inkılâp ettirebilir miyiz?» şeklin
de bir talihsiz teşebbüs oldu, devam etmektedir. Bun
dan vazgeçmek lâzımdır. Bu millî davada eğer Türk 
Mileti arasında bir ayrıcalık ve siyasî parti bağlan
tısı kurma37a çalışılırsa, bundan milletçe rahatsız olu
ruz. Ve şunu özellikle rica edeceğim; önümüzde bü
yük genel seçimler de vardır, Kıbrıs'a çıkan Meh

metçiğin cebine İsrarla bîr siyasî parti hüviyet kartı 
sokmak teşebbüsleri artık son bulmalıdır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Oraya giden 
Türk askeri, sizin kanmızdandır, benim kanundan
dır, 42 milyonun karandandır ve buna hiç bir siyasî 
partinin veya hatta Hükümetin damgasını vurmaya 
hakkı yoktur. Bu, bîr millî davadır; bundan da ar-
tık bir defa için kesinlikle vazgeçmek lâzımdır. 

Değerli sözcü, bir bakıma siyaset yapılmakta ol
duğunu ima ederek çok siyaset yaptılar; askerî konu
larda ve ordu etrafında. Çandariı konusunda siyaset 
yaptılar ve Adalet Partisinin, parti olarak, grup ola
rak bu Meclislerde hiç bir zaman dile getfrraedikleri 
bir hâdisenin, Kocatepenin üzerinde durdular. Bu
nu, Bütçe Karma Konrsyonunda bizim partiye men
sup olmayan bir sayın üye açmıştır ve bunun müza
keresinin orada durdurulmasın! benim partim önle
miştir ve üzüntüsünü ifade etmiştir. 

Çandariı özerinde durdunuz ve bunun Türk Or-
dnsunuıa bir gemisi, teknesi olduğunu söyleyerek, bu
nu bir politik havaya büründürmek istediniz. Peki, 
Çandariı Türk Ordusunun da, Hora Sismik - 1 yaban
cı bir bayrak mı taşuyordu?... 

Hora Sismik - 1 Ağustos ajanda Ege Denizine açî!-
dığı zaman bu konuda Atina'dan daha fazla yurt için-
da Anamuhalcfet Partisinden sesler geldi. Bu konu 
da gözönünde bulundurulmak lâzımdır ve bu gibi 
hassas meselelerde, sırf Hükümeti yıpratmak pahası
na, Devleti ve milleti, milîî menfaatlerimizi dışarıda 
yıpratmak g"bi teşebbüs ve tandaslardan kaçınmak lâ
zımdır. 

Değerli sISzcü, bir başka ifade daha kullandılar 
ve dediler ki, Cumhuriyet Halk Partisinin... 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, de
vamlı cevap yetiştirmeye mi, cevap vermeye mi çık
tı?... Mevzua gelsin artık. 

BAŞKAN — Mevzuda efendini, mevzuda. 
A, P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De

vamla) — Dediler ki, «Cumhuriyet Halk Partisi, bu 
müîî savunma konuşana herşeyden önce banşçı bir 

şeklîde yaklaşmaktadır.» Peki, başka partiler bu mem
lekette ve hatta dünyanın herhangi bir tarafında mil
lî savunmaya barışçı değil de, savaşçı bir yaklaşımı 
olan bir ordu ve bir parti veya Hükümet düşünülebi
lir mi?... Yani bunu da siz ilk defa mı icat ettiniz?... 
Ta Romalılar bunu ortaya atmış; Sivis pacem pa
rabellum formülüyle. Getirip de bunu 1977'lerin bu 
döneminde; «Bizim yaklaşımımız barışçıdır.» diyor
sunuz. Ne demek yani?... Sırf başkalarından farklı ol
mak formülünü bulmak yolunda b ;raz fazla acayip
liği ve garipliği zorlamamak lâzımdır. Bu memleket
te bütün güçler barışçıdır; Türk Ordusu başta olmak 
üzere. Bunu da belirtmek ve kesinlikle bilmek lâzım
dır. 

Değerli arkadaşlarımız; «Son zamanlara kadar, 
hatta şimdi de Türkiye'nin millî savunması yüküm
lülük ve gerekliliklerinin Kuzey Atlantik İttifakı ta
rafından (NATO tarafından) düzenlendiğini, NATO 
üyesi olmaya devam etmekle beraber, NATO içeri
sinde bağımsız bir Hükümet, Devlet olmamız» gerek
tiği şeklinde ifadeler kullandılar. Beni mazur görsün
ler, ba ifade, bu önümüzdeki 18 Şubatta 25 nci yılım 
dolduracağımız NATO üyeliğimizin 54 yıllık bir si
yasî parti tarafından NATO'nun henüz ne olduğunun 
bilinmediğinin ifadesidir. 

NATO, hükümetler üstü bir kuruluş değildir. NA-
TO'da hiç bir hükümete, hiç bir üye devlete hiç bir 
şey empoze edilemez. NATO Askerî Komitesinden 
çıkarılan tavsiyeler, NATO Askerî Komitesi Üyesi 
Türkiye Genelkurmay Başkanı muvafakati olmadıkça 
hiç bir şekilde geçemez ve oradan çıkan kararlar 
DPC denilen; Defense Planning Committee; yani Sa
vunma Planlama Komitesinde Türkiye Cumhuriyeti 
Mlîlî Savunma Bakanlığının «Evet» demediği hiç bir 
?ey de geçemez. Binaenaleyh, NATO içerisinde ba-
fhnısız bir «Hükümet, Devlet» terimini kullanmak de
mek, Türkiye'nin 25 yıl içerisinde NATO içerisinde 
bağımlı olduğu iddiasını ortaya atar ki, bunun huku
kî durumla hiç bir ilişkisi yoktur. NATO'da Hükü-
metlerüstü hiç bir güç yoktur. 

Nedir NATO?.. Müşterek savunmalarını bir ara
da yapmayı kararlaştırmış bulunan 15 devletin bir 
araya gelmesinden ve buna vücut veren 4 Nisan 1949 
tarihli Kuzey Atlantik Anlaşması, Türkiye'nin 18 Şu
bat 1952'de katıldığı bir ittifaktan ibarettir. Bunun 
ötesinde, Hükümetlerüstü hiç bir yönü yoktur, ola
maz da. Veto hakkının bulunduğu bir kuruluşta Hü
kümetlerüstü bir şey düşünmek, olsa olsa arifane bir 
tecahül göstermek gayreti olur ki, bunu da yapma-

j mak lâzım. 
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Bir noktayı kesinlikle açıklığa kavuşturmamız lâ
zım. Bazı siyasî güçler Türkiye'nin Kuzey Atlantik 
İttifakına üyeliğine karşı olabilirler. Bu, haklarıdır. 
Bunu, Türkiye Parlamentosunda ileri süren bir siyasî 
parti vardır ve bunu saygı ile karşılarız; ama Ana-
muhalefet Partisi «Prensipte Natoda beraberiz» diyor, 
Sayın Genel Başkan, «Nato'dan çıkmamız bahis ko
nusu değildir.» diyor; bizzat Sayın sözcü bu sabah, 
ifade ettiler. «Bu sistem içerisinde kalacağız, ortak 
savunma gereklidir.» dediler ve hemen sonunda, 
«Başkan Johnson'ın 1964'te Türkiye'ye gönderdiği 
mektuptan itibaren, NATO'nun Türkiye için ve sa
vunması için geçerliği kalmamıştır,» dediler. Bunu 
açıklığa kavuşturmak lâzımdır. Parti olarak, resmî 
tutum olarak, bir kuruluşun ve bir ortak savunma it
tifakının yanlısı olacak, savunacaksınız, ondan son
ra, sözcüsü ve mensupları olarak bu gibi siyasî vesi* 
içlerle mütemadiyen, çok defa da gerçeklerden uzak 
beyanlarda bulunacaksınız... Buna siyasî tutum de
mek mümkün değildir. Bu, bir taraftan işin mesuli
yetleri gerektiren yönünden bir sorumluluk duygusu 
içerisinde davranmak, öbür taraftan işin siyasî eksp-
lüvate'sini (istismarını) gerektiren sahalarda ise ala
bildiğine gitmektir ki, bu, ciddî ve iktidar olmak id
diası bulunan siyasî görüşlere yakışmayan bir tutum
dur. Bir şey ya temelinden reddedilir veya temelin
den muhafaza edilir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yani, sizin po
litikanızdan bahsediyorsunuz... 

A. P. GRUFU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Yine Sayın Sözcü, dediler ki, «NATO'da-
ki standardizasyon neticesi, Türk Ordusunun bütün 
malzemesi Amerika Birleşik Devletlerine bağlanmış
tır.» Burada çok yanlışlıklar vardır. NATO'da stan
dardizasyon bugüne kadar olmuş, olabilmiş değildir 
ve bizzat bundan önceki Başkomutan Goodbuster'm 
kendi ifadesiyle standardizasyon yokluğundan, yılda 
on iki ilâ on beş milyar dolar zarara uğranılmakta-
dır. Neden Türk Ordusunun öyle ise silâh malzeme
si ve kaynakları tamamiyle hemen hemen Birleşik 
Amerika'nındır?.. Sebebi basit; bizzat sizin bulundu
ğunuz en son 1974 Bütçesinde gördük, son senelere 
kadar Türkiye Millî Savunma Bütçesinin bazı yıllar
da % 98'i ve en son 1974'te % 92'si cari hizmetler 
için öngörülmüş, yatırımları % 2 ve en çok % 8 idi 
ki, en son 1975 ve 1976'dan itibaren bunu % 15 - 20' 
ye doğru ilerletmekteyiz. Çünkü, Türkiye'nin çok cı
lız bir savunma bütçesi vardı ve Türkiye, askerî mal
zemesinin tamamım Amerika Birleşik Devletleri kay

naklarından karşılamaktaydı. Bunun sakınca olduğun
da sizlerle tamamiyle beraberim; ama buradan gelip 
de, bunun bir standardizasyon neticesi olduğu söyle
nirse büyük bir hata işlenir. 

Değerli arkadaşımız başka bir iki tane büyük ha
ta işlediler. Türkiye'nin ambargo karşısında Japon
ya'dan ve İsveç'ten silâh alması gerektiğini ifade bu
yurdular. İnsaf buyursunlar... Şu Military Balonce 
kitabına dikkat edip bakarlarsa, dünyada millî sa
vunmasını yüzde yüz Amerika Birleşik Devletlerine 
teslim etmiş iki devlet vardır. Birisi İzlanda; Kefla-
vik'teki deniz ve hava üssü dolayısıyle, ikincisi Ja - . 
ponya'dır. Japonya, 502 milyar dolarlık millî geliri
nin ancak 5 milyar dolarını, % l'ini savunmaya ayır
makta ve şu listede Japon Ordusunun elinde bulunan 
silâhların yüzde yüzü Amerikan menşelidir. Neyi ala
caksınız Japonya'dan?.. 

İkinci belirttiğiniz örnek, İsveç örneği; 8,5 mil
yonluk bir devlet Doğrudur, bir savunma sanayii var
dır, hatta bazı uçak yapma denemelerine girmiştir; 
ama uçaklarını İskandinav Blokuna dahil Norveç'e 
ve Danimarka'ya dahi satamamıştır. En son, bildiği
niz gibi, NATO üyelerinden Norveç, Danimarka, 
Hollanda ve Belçika, Birleşik Amerikanın Y -16 ti
pi denilen ve Mirage'îcrin hepsini geride bırakan 
meşhur uçaklarından sipariş ettiler; iki milyar dolar
lık bir proje. Bunu da, sırf zabıtlar bakımından be
lirtmekte fayda var. 

Bir başka büyük hatayı belirtmek lâzım. Türkiye 
üzerine konulmuş bulunan ve ret hususunda sizlerle 
tamamiyle beraber olduğumuz, hatta ötesinde oldu
ğumuz ambargo konusunda iki büyük hata. Birinci 
hata tarih bakımından. 

«Cephe Hükümeti ile yaşıttır hemen hemen» de
diler. Bir defa, «Cephe Hükümeti» lâfını reddede
rim, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti derim. İkincisi; 
değerli arkadaşım unutmasınlar ki, ambargonun ilk 
kararı 24 Eylül 1974 tarihinde; kendilerinin istifa 
edip henüz fiilen işbaşında bulundukları tarihte ahn-
ımş, beş defa tekrarlanmış ve kendilerinin Hükümeti 
terk edip bırakmalarından sonra dört ay Hükümetsiz 
kalan bu memleket karşısında Rumların yürüttüğü 
faaliyet neticesi, 5 Şubat 1975'te yürürlüğe konul
muştur. Bugünkü Hükümetin işbaşına gelişi 31 Mart 
1975, güvenoyu alışı 6 Nisan ve aldıktan hemen son
ra karşısına çıktığı dava ambargo olmuştur. Bunu 
da belirtmek lâzımdır. Ve ne yaptık?.. Birleşik Ame
rika Kongresinin 24 Temmuz 1975'te Ambargonun 
kaldırılması kanun tasarısını 206'ya karşı 223, oyla 
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reddetmesinin ertesi günü, 25 Temmuz'da Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti buradaki ortak savunmak te
sislerindeki faaliyetleri durdurma kararı aldı. Ne yap
tı bu karar karşısında Anamuhalefet Partisinin sayın 
lideri?.. «Birleşik Amerika'ya karşı, bu Hükümetin 
bir blöfüdür.» dedi. Ve ondan sonra aylarca, hafta
larca «Bu faaliyet durdurulmamıştır.» şeklinde pro^ 
pagandalar yürütüldü. 

Şimdi, saym sözcü ifade buyurdular; «Bu yeterli 
değildir, ötesine gitmek lâzım.» dediler. Ne istiyor
larsa onu da emretsinler, söylesinler, nedir yeterli ol
mayan?.. Ve ambargodan sonra Türk Hükümetinin 
Birleşik Amerika'dan af dilediği» şeklinde son dere
ce üzüntüyle karşıladığmı bir ifade kullandılar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Muhalefetlerin hükümetleri yıpratmak hakkıdır, 

ama hükümeti yıpratayım derken, Türk Devletini ve 
Milletini yabancı güçler karşısında küçük düşürme
ye hiç birimizin hakkı yoktur. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Hiç bir Türk Hükümeti, 
Birleşik Amerika'dan veya Sovyetler Birliğinden ve
ya hiç kimseden af düememiştir ve hiç bir gün d ile
meyecektir. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kes, an
lamazsınız bunu. 

BAŞKAN — Sayın Kara, rica ediyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — tki yüzlü. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, müdahele etmeyin 

efendim. 
A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De

vamla) — Bunu hiç bir zaman dikmemiştir, hiç bir 
şekilde dilemez de.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hükümet 
küçük düşürüyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hangi hükümet
ten bahsediyorsun? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Ama biz, ambargonun kaldırılması... (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Saym İnan, Umumî Heyete hitap 
edin lütfen, rica ediyorum efendim. (A. P. ve C. H. P. 
şualarından gürültüler). Rica ediyorum efendim, mü
saide edin, ben müdahale ediyorum, rica ediyorum. 

Buyurun efendim. Sayın İnan, Umumî Heyete hi
tap edin efendim. 

A. P. GRUPU ADÎN A KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Ama biz, ambargonun bu memleket üze
rine sürülmüş bir damga, bir leke olduğunu, bu mem

leket savunmasının Yunanistan karşısında kısıtlan
ması demek olacağım ve bunu hiç bir zaman kabul 
edemeyeceğimizin mücadelesini verdiğimiz vakit de 
yalnız bırakıldık. Ve ne yaptık?.. 2 Ekim 1975 tari
hinde ambargoyu kısmen araladık ve Türk Ordusu
nun en çok İhtiyaç duyduğu 185 milyon dolarlık 
malzemeyi serbest bıraktığımız gibi, Türkiye'nin li
sans müsaadesi yoluyle Birleşik Amerika serbest pi
yasasından istediklerini alabilmesini sağladık. Ve ne 
yaptık?.. Tesislerin faaliyetlerinin durdurulması neti
cesi, ortadan kalkmış bulunan 3 Temmuz 1969 tarih
li Savunma İşbirliği Anlaşmasının yerine yenisini is
teyen bizzat Amerika Birleşik Devletleridir. O, bizi 
af dilemekle itham ettiğiniz Hükümet gelip bunu iste
miştir ve 26 Mart 1976 tarihinde Washington'da en 
dengeli, en başarılı bir savunma işbirliği anlaşması 
yapılmıştır ve anlaşmanın imzasından bir hafta geçin
ceye kadar Atina'da yükselen seslerin temposu kar
şısında Anamuhalefet Partisi bir flurum dahi almak 
istememiş ve bir hafta sonra son derece muhtevası 
belirsiz, ne reddettiğini, ne de desteklediğini belirten 
bir ifade kullanmıştır. 

Daha ne yaptık?.. Birleşik Amerika'nın 1976 -
1977 Askerî ve Ekonomik Yardım Kanununda Tür
kiye'ye iki kalemde; birinci yıl için 31 milyonu hibe, 
125 milyonu kredili satış; ikinci, yani 1977 yılı için 
50 milyonu hibe, 125 milyonu kredili satış olarak yar
dımlar konuldu. Hibelerin her ikisini de Kıbrıs'ta iler
leme şartına bağlandığı için reddettik; ama kredili 
satışların hepsini kullandık ve phontom uçakları al
dık ve Ege dengesini muhafaza etmek için, askerî 
üstünlüğü elde tutmak için bunu yaptık ve yapmaya 
da devam ediyoruz. Sarbest piyasasından phontom' 
un bir filosu devletten devlete kredili satışların tam 
dört misli bir fiyat tutmaktadır. 

Daha ne yaptı Hükümet?.. Daha 48 saat önce Fe
deral Almanya Hükümeti ile 1 milyar 200 milyon 
marklık; yani 500 milyon dolarlık yeni bir askerî si
parişte bulundu. Bütün bunlar, Yunanistan'a karşı, 
bütün bunlar, bölgede en büyük bîr silâhlanma ya
nsına girişmiş bulunan bu tehlikeli çevre içerisinde 
Türkiye'nin askerî üstünlüğünü sağlamak ve elde tut
mak için yapılmış ve yapılması gereken çabaların 
neticesidir. Yeterli midir? Hayır. Daha fazlasını yap
mak lâzımdır. Bugün Türkiye, kendisine komşu ve 
bölgedeki devletlerin hepsinden daha az; gerek fert 
başına, gerek genel bütçeye oranla, gerek millî gelir
deki pay itibariyle millî savunmasına pay ayırmakta
dır, bunu yükseltmemiz lâzımdır. Bunun için de Türk 
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millî ekonomisinin gelişmesi, Türk döviz kaynakları
nın artması lâzımdır. Bununla da tasnamiyîe mutabı
kım. 

Bir sözü dalıa kullandılar ve bu söz genellikle or
taya atılmakta. Bütçe Komisyonunda cevabını bula
madık, burada bulamadık; o da; Türkiye için yeni bir 
savunma konsepti lüzumudur. 

Yani, şimdiki Türkiye'nin millî savunma politika
sı ve konsepti, Türkiye'nin savunması için yeterli de
ğil midir?.. 

Türkiye'nin Genelkurmayı, hiç bir gün şu plan, 
şu savunma, NATO Batı müttefiklerinin korunması 
içindir değil, şu plan, şu savunma, Türkiye'nin nere
den gelirse gelsin, bütün tehlikelere karşı korunması 
için bir planlama ve çalışma yapar. Onun dışında bir 
politika düşünmek mümkün değildir. Türk Genelkur
mayının bu derece yüksek askerî bir gücü ayakta tut
mak ihtiyacını hissetmesi de bunun neticesidir. 

Dahası da var. Sayın sözcüler zaman zaman içe
ride; sağda, solda NATO yükümlülükleri neticesi 
Türkiye'nin bu kadar yüksek seviyede bir askerî gü
cü ayakta tuttuğunu iddia ederler. Değildir. Kesin
likle değildir. Hatta bazı NATO teknisyenleri zaman 
zaman milletlerarası toplantılarda bizden askerî gü
cümüzün rakam seviyesini düşürmek telkininde bu
lundular; Türk Genelkurmayı bunu devamlı olarak 
reddeder. Çünkü, Türkiye'nin savunması, NATO'nun 
savunması değildir. Türkiye'nin savunması, nereden 
gelirse gelsin, bütün tehlikelere karşı Türk Devletinin 
varlığının savunmasıdır. Gelin, bu meselelerde, bu 
muğlak ifade ve beyanlardan kaçınalım. Birlik ve be
raberlik içerisinde bu millî ve büyük dava etrafında 
toplanmak lâzımdır. Türkiye'nin, bir taraftan ambar
go davası varken, bir taraftan Yunanistan'la saymak
la bitmeyecek kadar ihtilâfları varken, bir taraftan 
Türkiye ambargo altında yaşamaya devam ederken, 
Amerika Birleşik Devletlerinin haksız bir şekilde tek 
taraflı olarak Yunanistan'ı silâhlandırmaya devam et
mesi vakıası varken, İsrail'e yalnız bu yıl 2 milyar 
350 milyon dolarlık malzeme vermek vakıası varken, 
Mısır'a 750 milyon dolarlık malzeme vermesi varken, 
Irak'ın, Surayie'nin, İran'ın 12 milyar dolarlık sa
vunma masraflarına gidişi varken, Türkiye'nin sa
vunmasının önemi üzerinde birleşelim, toplanalım ve 
burada siyasî güçler olarak, bu Devletin bütün güç
leri olarak vereceğimiz birlik ve beraberlik manzara-
sıdır ki, Türkiye'nin dışarıya karşı güçlülüğüne ve 
Türk Ordusuna hakiki vazifesini yapmasını, bu vatan 
ve miîîeti korumakta ve savunmaktaki gücüne büyük 

pay katar; ama bunu aştığınız ve bütün bu büyük 
davaları bir tarafa itip, siyasî mecralara münakaşa 
götürmek istendiği zaman, üzücü oluyor ve bu üzücü 
beyanları dinlemek eziyetini de Türk milletine bu sı
kıntılı günlerinde vermemek lâzımdır. Bu gibi tutum 
ve beyanlarda karşımızda sevinen çok insanlar var
dır; bunları sevindirmemek lâzımdır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (A. P. sıraların
dan sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Güneş, 
buyurunuz efendim. 

Sayın Güneş, 15 dakikanız var. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 30 dakika konu

şabilir. Demin; «8 dakika var» dediniz, 20 dakika 
konuştu. 

BAŞKAN — Efendim, ne buyurdunuz?.. Sekiz 
dakikası vardı, 15 dakika da ikinci kez birleştirilmiş
ti, 23 dakika eder. 21 dakika konuştular. 23 dakika 
hakkının 21 dakikasını kullandılar. 

ÖMER UCÜZAL (Eskişehir) — Aşağıdaki, yuka
rıyı idare etme. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sen ağzını idare 
et. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Önce, Kıbrıs Harekâtıyle ilgili konuda sanıyorum 
ki, yanlış bir anlamayı gidermek durumundayım. Ben, 
konuşmamı yazdı olarak hazırladım ve oradan Yük
sek Heyetinize sundum. O kısmı, eğer uygun görür
seniz tekrar okumak istiyorum. 

«Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar döneminden 
kalan en kutsal ve onurlu hatırası, Kahraman Türk 
Silâhlı Kuvvetleriyle birlikte o zaman Hükümette 
iken gerçekleştirilen Barış Harekâtıdır. O zaman biz 
Hükümetteyken gerçekleştirilmedi mi?.. Biz, Hükü
met değil miydik?.. Onun sorumluluğu o Hükümetin 
ve ortağımızın üzerinde değil miydi?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Biz de si
zi destekledik, 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — E, niye o Hükümet... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, çok rica ederim, 
müdahale etmeyiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devanda) — O Hükümet, bu Parlamentonun 
cyunu almamış mıydı?.. Bu Parlamentonun güvenini 
almamış mıydı?.. Bu Parlamentoyu temsil de etmiyor 
muydu?.. 

j HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hazmedemİyor-
ı 1ar. 
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C. H, P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Gayet tabiî... O Hükümetle bu 
Ordu birlikte gerçekleştirdi ve bundan biz şeref du
yuyoruz. Bunda gocunacak bir şey yok. Ben anlamı
yorum... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Milletçe 
şeref duyuyoruz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Milletçe şeref duyuyoruz. O Hü
kümet, bu milletin Hükümeti idi; gayet tabiî. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin 
de uzamasın. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Devamım okuyun. 
BAŞKAN — Müzakereler uzuyor efendim. Lüt

fen. 
MUSTAFA GÜLCÜGÎL (İsparta) — O zaman 

eksik oluyor beyan, haksızlık oluyor. 

C. H, P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Efendim başka söyleyeceklerim 
de var beyefendi. 

BAŞKAN — Lütfen Saym Güneş, siz de Umumî 
Heyete hitap ediniz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Şimdi değerli arkadaşlarım... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Pasajı tamamla. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ

NEŞ (Devamla) — Sizden emir alarak konuşacağım 
zaman öyle yaparım. 

(A. P. sıralarından; «Tamamı yok mu?» sesleri) 
C. H. P. GRUPU ADİNA HASAN FEHMİ GÜ

NEŞ (Devamla) — Tamamı bu zabıtta var. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Okusana. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Efendim, ben onun tamamını da 
okusam anlamayacağınıza da inanıyorum. Anlama
makta ısrar edeceğinize de inanıyorum, (A. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Güneş... Sayın Güneş... 
BELİĞ BELER (İzmir) — İftira ediyorsun. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Eski huyu

nuz. Yalnız siz anlarsınız. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ

NEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; (A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim. 
Buyurunuz Sayın Güneş, devam ediniz efendim. 
M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Sen anlamı

yorsun. 
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BAŞKAN — Rica ederim efendim. İstirham edi
yorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Şimdi, Sayın İnan çıktılar ve de
diler ki; «Kıbrıs Barış Harekâtını politikada kullan
mayın» Evet; ama konuşmamda söyledim; Sayın De
mire! Trabzon'a gitti, meydanda kürsüye çıktı; «Ge
misini Kıbrıs Harekâtında batıran adamı seçmeyin» 
üeâi. Geldi Temsilciler Meclisine; «Trabzon, gemi
sini batıran adamı seçmedi» dedi. Gazetelerine Ko-
catepe ile ilgili yazılar yazdırdı. Siz, Kocatepe'yi, 
Kıbrıs Harekâtı sırasında batan Kocatepe'yi politika
nızda, meydan nutkunuzda, Temsilciler Meclisinde 
kullanacaksınız, biz kullanmayacağız... Yok öyle şey. 
Biz, doğrulan söyleyerek, namusluca söyleyerek, kim
seye yalan ve iftira etmeyerek kullanacağız. Siz, Kıb
rıs Harekâtı sırasındaki o banş sırasındaki bir gemi
nin batışım bir siyasî adama, bir siyasî partiye bir 
onurlu emekli Türk subayına iftira etmek için politi
ka boyunca, kampanya boyunca kullanacaksınız, biz, 
mahkeme karan ile karşınıza çıkacağız; «Yalan söy
lüyorsunuz» diyeceğiz, «Aman kullanmayın» diye
ceksiniz... Yağma yok. Doğrulan konuşacağız. 
(C. H. P. sıralarından; «Bravo» sesleri, alkışlar) 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Öyle bir şey 
yok, yalan söylüyorsun. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Öyle bir 
şey yok. 

C. H. P. GRUFU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Efendim, efendim... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale et
meyiniz. Çok rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Genelkurmay Başkanlığının As
kerî Savcılığının kararı var, Millî Savunma Baka
nının Komisyonda açık beyanı var; hangisi yalan?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Çandarh konusunu, biz politikada hiç kullanma

dık» dediler. İnsaf ediniz, insaf edin... Bu memleketin 
televizyonundan her gün «Hora var ya, bizim gemi
miz; Çandarh var ya, değil» diye böyle tekrar, tek
rar, dinledik ve bu daha dün oldu. Hafızayı beşer 
bu kadar mı nisyan ile malul? Daha dün dinledik bun-
lan. Her gün; «Hora» deyip, Çandarh'yı batıran siz 
değil miydiniz?.. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — «Hora, ba
lıkçı gemisi» denildi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hora balıkçı ge
misi miydi?.. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim... 
C. H. P. GRUPU ADİNA HASAN FEHMİ GÜ

NEŞ (Devamla) — Ha; efendim, o münakaşa yapıldı. 
Onu buraya getirmeyeceğim; ama Çandarlı'mn hak
kını, Çandarh'nm görevini teslim etmek gerekir. Bu 
da, siyasî dürüstlüğün gereğidir. 

Şimdi, biz; «Barışçı yaklaşım» demişiz... Demişiz 
ki; «Bizim için ulusal savunma konularına yaklaşım 
açısı tektir, bu da barışçı açıdır» Evet, aynen böyle 
dedim. Evet, aynen böyle dedik ve bu doğrudur. Neye 
böyle demişiz?.. Neden bu rahatsızlık?.. Gayet tabiî, 
biz barışçı yaklaşımla bu meseleyi ele aldık; sizin al
manıza da ipotek koymuyoruz, buyurun siz de barışçı 
yaklaşımla alın. Yani, biz barışçı bir açıdan yaklaşır
sak, biz memleket barışı, ulus barışı, dünya barışı, 
denge, dünya dengesi diye yaklaşırsak, sizin yaklaş
manıza mani mi oluyoruz?.. Buyurun siz de yaklaşın 
ve daha iyi, beraber oluruz, daha iyi, yeni savunma 
konsepti fikrine belki o zaman siz de gelirsiniz, daha 
iyi, bu tartışmaya gerek kalmaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
NATO içinde bağımsız olmak... Şöyle diyoruz; 

«NATO'da kalmalıyız, dengeyi sağladığı için, sağla
makta olduğu için kalmalıyız; ama mîllî çıkarlarımızı, 
ulusal çıkarlarımızı ondan önce tutan bir politika da 
izlemeliyiz» Buna itiraz ediyor musunuz, ediyor mu
sunuz?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aksi var mı? 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ

NEŞ (Devamla) — Etmiyorsanız mesele yok. Buraya 
çıkıp da, «Ben böyle bir lâf duydum da, çok ta üzül
düm de, rahatsız oldum» demeye lüzum yok; gayet 
açık, NATO'da kalalım. Çünkü, denge kuruyor, dün
ya denge üzerindedir, dengeyi bozmayalım, barış den
gesini kuralını. Tamam; ama ulusal çıkarlanmızın 
gereğini NATO'dan önce gözeten bir politika da izle
yelim. Dediğimiz bu... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başkaları ne ya
pıyor?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — E, niye itiraz ediyorsunuz?.. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi NATO'nun içindeyiz; 
Ege diye bir sorunumuz var mı?.. NATO; Güney ka
nadında bunları çok bilmekle övünen arkadaşlarımız 
cevap versinler... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hep de yanılı
yorlar. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — NATO, Güney kanadında görev 
taksimi yaparken, Ege'nin savunmasını Yunanistan'a 
verdi mi?.. Bugün Yunanistan, Ege'de buna dayana
rak bizim için bazı tehditler oluşturmakta mıdır?.. 
NATO'nun içinde olmasına rağmen, NATO ortağı 
olmasına rağmen, bu ortağımızdan bize yönelik teh
likeler var mıdır?.. FIR hattı diye bir sorun var mı
dır; bu Ege'de ve Yunanistan'la aramızda mıdır?.. 
Bunlar varsa, NATO'nun içinde olacağız; ama Yu
nanistan'a karşı bugün güncel olan bu sorunlarda ulu
sal çıkarımıza öncelik tanıyan bir politika da izleye
ceğiz, Bu, zorunludur. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Aksi mi 
oluyor? 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Evet, bunu diyoruz. Ya anlamı
yorsunuz, ya anlamamazlıktan geliyorsunuz; «Deme
yin bunu» diyorsunuz. Bunu diyeceğiz ve bunu yap
mak zorundayız. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yapılacak. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Deli, sen yaparsın... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çağlayangil 

yapacak, maşahah... 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Japonya 
uçak yapar; ama şııma inanıyorum ve şurada zatıâli-
n'zie beraberim, Amerika'nın icazeti olmadan dünya
da uçak yapan Japonya gibi, (ya da silâh yapan, daha 
genel bir durum) birçok ülkeler satış yapamazlar; 
onun icazeti olmadan satış yapamazlar. Ben sanıyo
rum ki, Almanya ile yaptığımız anlaşmanın altında da 
Amerikan icazeti vardır. 

HÜSEYİN OZTÜRK (Sivas) — Herkes biliyor 
bunu, yüzde yüz. 

C. H, P. GRUPU ADÎNA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Vardır. Değerli İnan, bunu iyi 
kalplilikle, açık yürekle kabul ediyorum, siz benden 
önce bilirsiniz. 

«NATO dışı ülkeler» dedim ve örneğin diye iki 
tane saydım, daha sayabilirim. NATO dışındaki baş
ka ülkelerden bugün Ordumuzda kullanılmakta olan 
silâhlar var; saymıyorum, başka bir polemiğe meydan 
vermemek için saymıyorum ve burada kesiyorum. 

Şimdi, Cephe Hükümeti konusunda, «O cephe 
îlikümeti değildir, Cumhuriyet Hükümetidir» dedi

ler. Haşa, isim babası olmak benim haddim değil, 
benim hakkım da değil; onun isim babası sizsiniz efen
dim. Ben ayrıca sizin o hakkınıza el de uzatamam. 
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Oturdunuz, günlerce, aylarca, «Bir Hükümet oluştur
duk, Millî Cephe Hükümeti» diye ilân ettiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O zaman 
«Millî» deyin. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Niye Cephe Hükümeti demekten 
şimdi çekmiyorsunuz?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Eksik söy
lüyorsun. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Vaz geçtinizse... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Millî Cep
he Hükümetidir. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Vaz geçtinizse, bu demokratik bir 
istifadır, o da beni ilgilendirmez, siz bilirsiniz. Ben 
isim babası değilim. Sizden duyduğumu söylüyorum, 
Cephe Hükümetidir... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Millî Cep
he Hükümetidir. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Efendim, «Millî Cephe Hüküme
tidir» diyemezsiniz. Burada, sokaklarda insanlar ölür
ken, sokaklarda gençler birbirini öldürürken, «Hü
kümet» demeye aslında gönlüm razı değil. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hükümet 
değil mi, senin Hükümetin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ

NEŞ (Devamla) — Biz burada çok önemli bir yanlış
lık yapıyoruz. O yanlışlık da şudur; sanki Hükümet 
varmış gibi... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yok mu?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Sanki gerçekten memleketi ko
ruyan bir Hükümet varmış gibi, çıkıp konuşuyorsu
nuz... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Böyle ko
nuşamazsın, Cumhuriyet Hükümeti vardır. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — So
kak da böyle söylüyor, sokaktaki anarşistler gibi ko
nuşuyorsun. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sokakta
kiler de sizin gibi söylüyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Doğru söylüyor, 
o da doğru söylüyor. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Parlamen
ter konuşuyor, doğru söylüyor diyor. 
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C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Ve Hükümet yok maalesef. Hükü
met olan yerde millet birbirini vurmaz, çıkın Kızılay'a, 
çık rica ediyorum... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Se
nin gibi anarşistler böyle konuşur. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Sayın Güneş, siz de müdahaleyi celbedecek hi

tapta bulunmayın rica ediyorum. Rica ederim efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Ben saygıyla dinledim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, Umumî He
yete hitap edin, rica ediyorum. Rica ediyorum efen
dim müdahale etmeyin. Umumî Heyete hitap edin 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir gün bi
zim çocuklarımız, bizim torunlarımız hu Parlamen
tonun bu döneminde görev yapmış insanların yaka
sına yapışacaktır. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Evvelâ si
zin yakanıza yapışacaklar. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Ve diyeceklerdir ki; «Bu memle
ketin sokaklarında insanlar birbirini öldürürken, kan 
gövdeyi götürürken, sen nasıl kürsüye çıktın da bir 
Hükümet varmış gibi konuşabildin, neden bunun fer
yadını orada okumadın?» diyecekler; size de diyecek
ler, bize de diyecekler ve hesabını veremeyeceğiz ar
kadaşlar. Bunu elbirliği ile düşünmeliyiz. Mület bir
birini öldürüyor, «Hükümet vardır» demekle hükü
met var olmaz. Hükümet, hissedilir, otorite hissedi
lir; sokakta hissedilir, adam elini tabancasına ata
maz. Meyhanede hissedilir adam nara atamaz. Her 
yerde hissedilmiyor. Mület silâhını çekiyor, ötekini 
vuruyor. Çıkın Kızılay'da bir şarjör havaya boşalsm 
bak yakanıza yapışır yakalarlar sizi, kaçamazsınız; 
ama başka yerde şarjörü boşaltıyor, 10 kişiyi vuruyor, 
üç kişiyi vuruyor ve adam yok; yok adam... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hükümet de 
yok. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Ve Hükümete nasıl «var» diyor
sunuz?.. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var Sayın Güneş. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Her de

virde vardı bunlar, sizin zamanınızda da vardı, o 
zaman görmüyordunuz. 
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BAŞKAN — Rica ederim efendim, Sayın Kara, 
rica edeyim. 

AHMET CEMtL KARA (Trabzon) — Eşkiya 
şimdi şehire gelmiş, 

BAŞKAN — Sayın Kara rica edeyim. 
ŞABAN DEMÎRDAĞ (Samsun) — Anarşistleri 

affederseniz, böyle olur. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Eğer şehirde bir eşkiya varsa onu 
yakalamak görevi Hükümetindir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yakala-
sanız ne olacak?.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, istirham edi
yorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Eğer şehirde eşkiya varsa, ona 
mani olmak görevi Hükümetindir. Hem muhalefette 
olacaksınız, hem bizden hükümetin görevini bekleye
ceksiniz... Bu, mantık mı?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Konsept meselesine biz Komisyonda da cevap 

alamadık» buyurdular, burada da alamadık buyurdu
lar. Biz zannediyoruz ki, dilimizin döndüğü kadar 
açıklamaya çalıştık; anlatamamış olabiliriz, anlaşıla
mamış olabilir. Ancak, Sayın Bakanın Komisyonda 
yaptığı konuşmadan çok kısa bir yer okumak istiyo
rum : 

«Bugün Orta Doğu, petrol nedeniyle önem ve 
hassasiyet kazanmıştır. Orta Doğu, büyük menfaat 
mücadelelerinin cereyan ettiği bir denge noktası gö
rünümündedir» 

Değerli arkadaşlarım; 
Devam ediyor; «Gelişen Kıbrıs olayları» diye de

vam ediyor ve konuşmanın özü, ağırlık noktası Orta 
Doğu'da, ya da Akdeniz'de yeni denge mihraklarının 
meydana geldiği etrafındadır. Bu, bize gösteriyor ki, 
1950'lerin denge noktaları bugün değişmiştir. Bu bize 
gösteriyor ki, yeni çıkar çatışmaları, yeni denge nok
taları, yeni hassas bölgeler yaratmıştır. İşte biz, bu de
ğişen koşullara göre, denge noktalarına göre yeni bir 
konsept saptamak zorundayız. Çünkü, bugün yürür
lükte olan, bugün korunmaya çalışılan 1950'Ierde olu
şan denge noktalarına göreydi. Demek istediğimiz 
bu, anlatmak istediğimiz bu. 

Bunda beraber olmazsınız, biz sizin düşüncenize 
saygı gösteririz; ama biz, inşallah iktidara gelince, 
gerçek egemenlik görüşüne dayanan, gerçek ulusal 
barışı sağlayacak olan, gerçek ulusal savunmayı sağ
layacak olan bu konsepti gerçekleştireceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım efendim^ (C.H.P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı 1977 Malî 
yılı Bütçe Kanun tasarısının tümü üzerindeki parti 
grupları konuşmaları bitmiştir. Şimdi şahısları adına 
söz alan sayın üyelere söz vereceğim. 

Sayın Bahir, buyurunz efendim. 
MUHSİN BATUR (Cmhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, saym senatörler; 
Çok elektrikli bir hava için de söz almak şanssız

lığına uğradım. Benim konum da biraz elektrikli bir 
konu, müsamaha ile dinlemenizi rica ederim. 

İki önemli konu üzerinde kişisel görüşlerimi açık
lamak istiyorum. Bu konulara eğilip eğilmemek hu
susunda, kendi kendimle bir mücadele yaptım ve so
nunda konuşmaya karar verdim. 

Konulardan ilki, geçen yıl içinde Hava Kuvvet
lerine Komutan tayini üzerinde cereyan eden olay
lardır. Bu kapanmış olay, Bütçe Karma Komisyonum
da yeniden deşilmese ve de Sayın Bakanın cevaplan
masına katılabilseydik, biz de burada konuyu yeni
den ele almamayı tercih ederdik. 

İkinci konu ise, hâlâ güncelliğini koruyan Lock
heed olayıdır. 

Saym senatörler; 
Şimdi, 1 nci konuyu ele alıyorum. Konuyu de

ğerlendirirken ortamı dikkate almakta yarar görüyo
rum. Ortam nedir?.. Türkiye'ye silâh ambargosu uy
gulanmış, Kıbrıs ve Ege sorunları muallakta, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin emri komuta ve moral bakım
larından her zamankinden güçlü olmasını gerektiren 
bir ortam. Zamanın Hava Kuvvetleri Komutam bîr 
olay dolayısıyla istifa ediyor veya ettiriliyor, Hava 
Kuvvetleri bazı şaibelerle sarsdıyor; bu kuvveti der
leyip toparlayıcı bir komutanın atanması gerekli. Bu 
kritik ortamda neler cereyan ettiğini hepiniz biliyorsu
nuz. Mevcut iki Orgenerali de iktidar istemedi. Olay, 
ancak Yüksek Askerî İdare Mahkemesinin ibret verici 
kararından sonra çüzümlcnebildi. 

Sayın senatörler; 
Konu, Bütçe Karma Komisyonunda ele alınıyor 

ve bazı eleştiriler yapılıyor ve Sayın Bakan, ileri sü
rülen görüşleri cevaplıyor; fakat bakın nasıl cevaplı
yor ,pasaj!ar halinde tutanaklardan izleyelim: 

Sayın Bakan, «Kuvvet komutanlarına yapılan ta
yin ayn bir muameleyi gerektirir, otomatik işlemez. 
En kıdemlisi gelir oturur; böyle bir şey düşünmek 
yanlış olur.» diyor. Doğru bir görüş, ben de katılıyo
rum. Çünkü, hiçbir orgeneral «Benim kuvvet komu
tanı olmak hakkımdır.» diyemez. 
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Sayın Bakan devam ediyor: «Korgeneralin tayini 
de benim kanaatime göre kanuna aykırı değildir. Çün
kü, farzedin hiç orgeneral yok, öldü.» Burada, «Var
dı» diye müdahale ediliyor. Sayın Bakan devam edi
yor; «Varsa uygun değil, orgeneraldir; fakat o vazi
feye uygun değüdir diye düşünülebilir. Binaenaleyh, 
mecbursunuz.» diyor. 

Sayın senatörler; 

İşıe bu görüşlere katılmak olanaksız. Çünkü, hiç 
bir orgeneral «Kuvvet komutanı olmaktır hakkım» 
diyemez; ama en az 30 hizmet yılından sonra, içinde 
Başbakan ve Millî Savunma Bakanının da bulunduğu 
Yüksek Askerî Şûranın titiz değerlendirmesi sonucun
da orgeneralliğe yükseltilen her subay, artık kuvvet 
komutanlığına lâyıktır. Bu liyakat üzerinde tartışılamaz 
ve hele politikacılar bu liyakat üzerinde söz söyleye
mezler. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Kuvvet komutanlarının atama usulü 926 sayılı 
Kanunla gösterilmiştir. Seçim ve teklifi Genelkurmay 
Başkanı yapar. Elbette üçlü kararnamede imza sahibi 
olanların da görüş ve yetkileri vardır; fakat ba gö
rüşler politika geçmiş görüş ayrılıklarına ve kişisel 
hınçlara dayanıyorsa, bu doğru bir yol olmaz. Sayın 
Bakan, olmayan varsayımlara dayanıyor. Önce yaşa
yan orgeneralleri öldürüyor ve sonra da bilmiyorum; 
bilerek mi, yoksa sürçü lisan sonucu mu, bugünkü 
Saym Hava Kuvvetleri Komutanını da göreve uygun 
görmediğini söyleyebiliyor. Bunu bilerek söylemişçe, 
hâlâ nasıl Bakanlık koltuğunda oturabiliyor, hayret 
ediyorum; 

Saym senatörler; 

Sayın Bakan devam ediyor; «Düşünün, bir muha
rebeye giriyorsunuz, belli bir vasıfta bir insana ihti
yaç var; oraya sevk edeceksiniz. Daha kıdemlisi var
ken sen filan adamı gönderdin.. Eğer bu düşünüşte 
olsaydı, Atatürk Çanakkale Savaşını kazanamazdı. 
Atatürk'ü Albay olarak vazife başına getirmişlerdi» 
dJyor. Bu görüşlere, tarihimizi bilmeden söylenen bu 
sözlere; bir korgeneralin Hava Kuvvetleri Komutan
lığına yanlış yapılan bir tayinini savurmak için, sözü 
büyük Atatürk'e getirmeye katılmaya ben hiç imkân 
göremiyorum ve bu görüşlere büyük bir üzüntü için
de; fakat sükûnetle cevap vermek istiyorum. 

Sayın Millî Savunma Bakanımız, kariyeri dolayı-
sıyle Askerî Tarihimizi bilmeyebilir, o zaman konuş
mamalıdırlar; konuşmak istiyorlarsa, önce doğruları 
öğrenmelidirler. 

Sayın senatörler; 
Türk Ordusu Birinci Dünya Harbine, Balkan, 

Harbinde uğranılan hezimetten sonra yapılan büyük 
bir tensikat ve reorganizasyonla girdi. Bunun sonu
cunda, tümen komutanlarının rütbesi yarbay, kolor
du komutanları albay, (mirliva), ordu komutanîan 
mirliva rütbesindeydiîer. Hatta Başkomutanvekili 
olan Enver Paşanın rütbesi mirliva idi; yani bugünün 
anlamı ile tuğ veya tümgeneral diyebilirsiniz. Dolayı-
sıyle Atatürk de 19 ncu Tümen Komutanı olarak yar
bay ve Anafartalar Grup Komutam olarak albaydı. 
Ne hiç kimsenin ayağını kaydırarak, ne de politika
cıların tesir ve kararlarıyla o görevlere gelmedi. 
Tersine, görüş ayrılıkları olmasına rağmen, askerî ye
teneğini bilen Başkomutan vekili tarafından atanma
sı yapıldı. 

Saym senatörler; 
Bir diğer değineceğim konu da şudur: Cumhuri

yet kurulduğundan bu yana ve sonsuzluğa dek sürüp 
gidecek Türkiye Cumhuriyetinde bundan böyle hiç
bir Türk generali kendisini büyük Atatürk'le mukaye
se etmemiştir, etmeyecektir ve başkalarının etmesin
den de hoşlanmayacaktır. 

Saym Başkan, sayın senatörler; 
Hava Kuvvetlerinin komutanlık olayının gerçek 

sebeplerini elbette biliyorum; ama buralarda açıklama
larda bulunmak şu sıralarda Türkiyeye'ye hiç bir 
şey kazandırmaz. Saym Millî Savunma Bakanı da 
Başbakanlığı dönemindeki görevleri dolayısıyle iki or
generalimizi yakından tanır ve benim gibi bu konunun 
gerçeklerini bilir. Bu olayı bazı sebeplerle yaratmış ve 
bir şeyler kazandım zannedenler de hiç şey kazana
madıklarım ve Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarını 
rencide etmekten başka hiç bir şey yapamadıklarım 
anlayacaklardır. 

Bu konuşmayı yapma sebebim, Başbakanlık ve de
falarca Bakanlık etmiş Saym Millî Savunma Bakanı
mıza yeni bir fırsat vererek, Bütçe Karma Komisyo
nunda yaptığı talihsiz konuşmasını düzeltmesini sağla
maktan ibarettir. 

Sayın Başkan, saym senatörler; 
Şimdi ikinci konuya geçiyorum; yani Lockheed 

olayı. Bu olay, 1976 yılının dünya çapında bir olayı
dır ve adı, Lockheed rüşvet olayıdır. Türkiye açısın
dan kişisel bazı düşüncelerim var. Bunlar, lehte ve 
aleyhte bazı varsayımlardan ibaret Bu sebeple ben, 
Türkiye için «Lockheed Rüşvet Olayı» sözünü kul
lanamıyorum. Çünkü, rüşvet alınıp alınmadığına dair 
dokümanter bir bilgim yok. 
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Sayın senatörler; • I 
Çok hassas ve önemli olan bu konu üzerinde Ge

nelkurmay, Millî Savunma, Millet Meclisi, parii li
derlerimiz, politikacılarımız ve basınımız ilgi göster
diler; ancak, olay ortaya çıktıktan sonra, ilgili ve yet
kililer konuyu incelemeden acele ve tabiî dolayısıyle 
yanlış beyanlarda bulundular. Bu yanlsşlar düzeltilme
ye, tevil edilmeye başlanınca ortalık daha da karıştı, 
şüpheler arttı, politikacılar birbirlerini suçlamaya ve 
işin külüsü, haksız ve hatalarla dolu suçlamalara baş
ladılar. Hükümet, Genelkurmay ve Millî Savunma 
Bakanlığı da yanlış tutumlar içine girdi ve neticede 
iş çığırından çıktı. Durum bugün dahi aynı karışık
lıkta. 

Sayın senatörler; 
Konunun detayına inmeden ve kritiğini yapmaktan 

kaçınarak, çok kısa bir özetini yapmaya çalışacağım. 
BAŞKAN — tki dakikanız var efendim. 

MUHSİN BATUR (Devamla) — Kıbrıs Banş 
Harekâtının hemen sonrasında, Amerikan Lockheed 
firmasının Roma temsilcisi Altay firması kanahyle 
F-1(M uçaklarını satmayı teklif etmiştir. Bu uçaklar, 
lisans ve know-how ile İtalya'daki «Air İtaîy» Uçak 
Fabrikasında yapılmıştı. Royalti hakkı Amerika'daki 
Lockheed Firmasına aitti. Teklif, Hava Kuvvetlerince 
Genelkurmaya ve Genelkurmayca Başbakanlığa ve il
gili bakanlıklara bildirilmiş, gerekli incelemeler ayrı 
iki heyet tarafından yapılmıştır. Genelkurmayın 18 
uçaklık ilk partinin alınmasına dair isteğine, zamanın 
Başbakanı Sayın Ecevit'in 9 . 8 . 1974 günlü yazılany-
le muvafakat edilmiştir. Teknik ve malî anlaşma, Mil
lî Savunma Bakanlığınca teşkil edilen bir heyet tarafın
dan 16 Ekim 1974 tarihinde imzalanmıştır. 

22 uçaklık ikinci partinin alınma talebi, 7 Ni
san 1975'de Genelkurmay Başkanlığınca yapılmış, bu 
isteğe zamanın Başbakanı Sayın Demirel 11 Nisan 
1975 günü yazıyle olumlu cevap vermiştir; yani ikin
ci anlaşma 6 Mayıs 1975'de imzalanmıştır. 

Sayın senatörler; 
Olay kısaca budur. Oîay incelenmeli, rüşvet alan 

veya alanlar varsa, bulunup meydana çıkarılmalıdır. 
Hükümet, Genelkurmay, Millet Meclisi Araştırma Ko- ı 
misyonu, çalışmalarını gizli, süratli ve çok konuşma
dan yapmalı ve bu işi bir an evvel sonuçlandırmalı-
dır. Çünkü, esasen bin bir güçlükle kısmen uygulan
maya çalışılan REMO projesi ve normal ikmal yol
ları bu rüşvet söylentilerinin Silâhlı Kuvvetlerde ve 
Hava Kuvvetlerimizde uyandırdığı çekingenlikle büs
bütün zor işler hale gelmiştir. i 

Sözlerimi bağlarken üzülerek ifade etmek istiyo
rum ki, gerek Hava Kuvvetleri Komutanı ve gerekse 
Lockheed konularında hatalı, bilinçsiz ve iç politikada 
başarı uğrunda izlenilen basiretsiz yolların, Silâhlı 
Kuvvetlerimizde husule getirdiği tahribatı yabancı ve 
düşman ajanlar Türkiye içinde yıllarca uğraşsalar ve 
milyonlarca lira para sarfetseler elde edemezlerdi. 

Bu sebeplerle, asgarî müştereklerde birleşilmesi 
gerekli konularda ve korunulması gerekli millî kuru
luşlar ve mensupları üzerinde yapılacak her türlü ko
nuşma, tasarruf ve eylemlerde politikacılarımızı ve ba
sınımızı daha dikkatli davranmaya davet ediyor ve siz 
değerli senatörlerin de bu görüşüme katılacağınızı ümit 
ediyorum. Eğer bana cevabınız, «Efendim, bizim mü
esseselere karşı bir tutumumuz, yok. Onları karşı al
mıyoruz, kfşiler ve müesseseler ayrı ayrı şeylerdir.» 
olursa; ben de derim ki, «Müesseseler kişilerden olu
şur ve müessese mensuplarının tedirgin olmamasına 
imkân yoktur.» 

Sayın senatörler; 
Her konuda, yozlaştırır, iç politika meselesi ya

par, aslı olmadığım bildiğimiz halde veya inceleme yap
madan, her gün birbirimizi ve müesseselerimizi ağır 
töhmetler altında bulundurmaya devam eder ve bu
nu politikanın bir gerçeği sayarsak ve sonunda Tür
kiye'de inanılacak ve güvenilecek kişi ve müessese bı
rakmazsak, sonumuzun ne olacağını kestiremiyorum. 
Gelin, bu kötü huy ve yöntemlerden hep beraber vaz
geçelim* 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, buyurunuz. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Grupumuz adına konuşan arkadaşımızın savunma 
konsepti ve savunma stratejisi konusundaki açıklama
larından ve benden önce söz almış olan Sayın Baiur' 
un iki önemli konudaki açıklamalarından sonra, ben 
de kısaca savunma ile ekonomi arasındaki ilişkiler 
üzerinde durmak ve bu çerçevede, özellikle Silâhlı 
Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlandırılması ve araç 
ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması hakkındaki Ka
nunun uygulanması üzerindeki düşüncelerimi ortaya 
koymak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin bildiği gibi, Türkiye, savunmasını yü

rütmek için en çok fedakârlığa katlanan ülkelerden 
biridir; Türk halkı bunu her zaman seve seve yap
mıştır. Elimizdeki bilgilere göre bir karşılaştırma yap
mak gereîdrse, NATO içinde Türkiye, millî gelirinden 
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en yüksek payı savunması için ayıran ülke olarak gö
rülmektedir. Millî savunmamız yanında ortak savun
ma için geçmiş yıllarda c/c 4-5 dolaylarında değişen 
bu oran, 1976 yılında % 7,8'e kadar yükselmiştir. 
Öîeki ülkelerin kendi milli gelirlerinden savunmaları
na ayırdıkları payın oram ise, genellikle % 2 ile 4,5 
arasında değişmektedir. 

Millî gelir yanında, Türkiye, bütçesinden de sa
vunmasına en büyük payı ayıran ülkelerden biridir ve 
son yıllarda bütçe içinde Millî Savunma hizmetlerine 
ayrılan pay, genellikle % 20 dolaylarında olmuştur. 
Hiç kuşkusuz, Türkiye gibi kalkınma ve sanayileşme 
süreci içinde bulunan bir ülke için küçümsenmeyecek 
bir fedakârlıktır bu. Bizim için önemli olan husus, 
savunma hizmetlerimiz için bu fedakârlığı yaparken, 
aynı zamanda bunu ekonomik açıdan da değerlendir
me olanağını elde etmektir. Bu noktada, savunma iîe 
ekonomi, savunma ihtiyaçlarını sağlıklı bir biçimde 
karşılamak ve ekonomik kalkınmayı yine sağlıklı bir 
biçimde yürütmek arasında ortak bir noktaya gelmiş 
bulunuyoruz* 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ekonominin dışa bağlı olması ve böyle kal

ması sakıncalı olduğu gibi, takdir edileceği üzere, 
savunmanın da, belli bir ölçünün ötesinde dış kay
naklara bağlanması ve özellikle tek kaynağa bağlan
ması sakıncalı ve hatta tehlikelidir. 

Bu nedenle biz, ekonomik kalkınma alanında ol
duğu gibi, savunma alanında da Türkiye'nin, giderek 
dışa bağlılığının azaltılmasının gerekli olduğuna ina
nıyoruz ve bu nedenle de, ülkemizde süratle bir savaş 
yn da savunma sanayiinin kurulması gerektiğini savu
nuyoruz. Aslında, ülkemizde bu ihtiyaç, Sayın Kara-
man'm bugün yaptığı konuşmasında belirttiği gibi, 
1960 yılından itibaren ortaya atılmış ve çeşitli yön
leriyle onu izleyen yıllarda tartışma konusu olmuş
tur. REMO planının hazırlanması ve bir Kanunla 
yürürlüğe konulması da, aslında bu tartışmaların bir 
ürünüdür. 

Bu Kanun çerçevesi İçinde yer alan hükümler ve 
özellikle öngörülen ödenekler konusunda daha faz
la bilgi vererek vaktinizi almak istemiyorum. Kısaca 
ifade etmek gerekirse; bu Kanun çerçevesi içerisinde 
sonradan yapılan değişiklik ve artırmalarla, Hüküme
te 50 milyarı bulan bir harcama yetkisi tanınmıştır. 
Bu yetki kullanılırken, aynı zamanda öteki harcama
larda öngörülen bir çok kısıtlayıcı hükümler bertaraf 
edilmiş ve amacın böylece kolaylıkla gerçekleştirilebil
mesi öngörülmüştür. Çünkü, bir savaş sanayii kuru

lurken. bu gereklerle, bu yoldan süratle hareket etmek 
suretiyle bu sanayiin beraberinde getireceği yararlar 
daha büyük öncelik arz ediyordu. Ve aynı nedenle
dir ki, 1973 yılında yürürlüğe konulan Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında da, sanayileşme gayretleri 
içinde bir savaş sanayiinin kurulması için de özel bir 
yer ayrılmış bulunuyordu. Böylece, biraz önce ifade 
etmeye çalıştığım gibi, dışa bağlılık bir ölçüde azaltıl
mış olacak, yeni teknolojiler Türkiye'ye transfer et
mek ve burada onları geliştirmek imkânı elde edile
cek, istihdam olanakları artırılacak ve nitelikli ve 
yarı nitelikli insan gücü yetiştirmek olanağı elde edi
lecek, yan sanayilere iş imkânı, gelişme imkânı ge
tirilecek ve nihayet belki de ileride belli bir ölçüde 
ihracat yapmak suretiyle, başlangıçta ödemeler den
gesi alanında karşılaştığımız fedakârlıklar, göze aldı
ğımız fedakârlıklar zaman içinde olumlu bir şekilde 
düzeltilmek imkânı elde edilecekti. 

İşte, bu düşüncelerle hazırlık çalışmaları yapılan 
ve halkımız tarafından büyük heyecanla karşılanan sa
vaş sanayii projeleri, daha doğrusu hazırlıkları; konu
ya yakından baktığımız zaman gördüğümüz manzara 
şudur ki, zaman içinde önemini kaybetmiş ve öngörülen 
hedefler hâlâ uzak hedefler olarak kalma durumunda 
bulunmuştur. 

Bunun nedenleri üzerine eğildiğimiz zaman, özel
likle şu iki noktayı saptamak durumundayız: 

Savaş sanayii ile ilgili çalışmalar gerektiği gibi yü
rütülememiştir. Çünkü, kendi içinde bir çok konularda 
anlaşmazlık halinde okluğunu bildiğimiz Hükümet ka
natları, bu konuda da bir anlaşmaya varamamışlardır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Bu, çalışmaları etkileyen başlıca olumsuz unsuru 
teşkil etmektedir. 

Bunun yanında, Cephe Hükümetinin işbaşına gel
diği sırada, 2 milyarı bulan döviz rezervini hovardaca 
bir şekilde sarfetmesi ve bir süre sonra Türkiye'nin 
dış ödemeler alanında bir darboğaza girmesi, REMO 
planının ve aynı zamanda savaş sanayii projelerinin 
gerçekleştirilmesi için gerekli dövizin tahsisine imkân 
vermemiştir, 

Öyle anlaşılıyor ki, Hükümet, ithalât programla
rını uygularken, savunmamızın bu çok gerekli ihtiyaç
larım onlar kadar (bir anlamda) önemli ve öncelikli 
telâkki etmemiş ve bu amaçta ayrı bir fon, ya da re
zervlerden bir kısmım ayırma yoluna gitmemiştir. Son
radan, Savunma Bakanlığının bu ihtiyacı duyarak, 
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böyle bir ayırmanın yapılması için Hükümet nezdin-
de teşebbüse geçtiği ve fakat eldeki döviz rezervleri 
erimiş olduğu için, böyle bir fonun gerçekleştirile
mediği anlaşılmaktadır* 

Değerli arkadaşlarım; 
Konu, kısaca ifade etmek gerekirse, önemini ko

rumaktadır. Halkımız bu sanayiin kurulmasına bü
yük ümitler bağlamıştı; Hükümet içindeki anlaşmaz
lıklar nedeniyle ve eldeki kaynaklanıl öncelikli bir bi
çimde kullanılmaması nedeniyle, bugün ortaya çıkan 
durum »cinde bu sanayiin kurulmasının gecikmiş ol
masını ve buna neden olanları herhalde affetmeyecek
tir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu kısa açıklamadan sonra Sayın Bakandan bir 

- iki soru sormak suretiyle konuşmamı tamamlamak 
istiyorum. 

Sorularımdan ilki NATO'yia ilgili olacak: Yu
nanistan'ın, NATO'nun askerî kanadından çekildik
ten sonra, Türkiye'nin, NATO'ya her yıl vermekte ol
duğu Kuvvet Hedefleri Planının verilip verilmemesi 
tartışma konusu olmuştu ve bu konuda yapılan açık
lamalarda bu planın bundan sonra verilmeyeceği, ya 
da belli bir çerçeve içinde verileceği konusunda be
yanlar yapılmıştı. Kamuoyu bugün de bilmek isti
yor; acaba bu uygulama ne yönde sürdürülmektedir?.. 
Türkiye, Kuvvet Hedefleri Planını veriyor mu, vermi
yor mu?... 

Kuvvetlerimizdcki önemli bir kesimi oluşturan 
astsubaylarla ilgilidir, Onların bugünkü silâhlanma 
durumu nedeniyle, astsubaylık hizmetlerinin özellikle 
önem kazandığı bilinmektedir. Bu noktada da Sayın 
Bakanımızın, astsubaylığın daha çekici hale getiril
mesi ve teşvik edilmesi için Hükümetçe herhangi bir 
çalışma yapılıp yapılmadığını veya düşünüp düşünme
diğini açıklamasını rica ediyorum. 

Sözlerimi burada bitirmiş oluyorum. 
Yüce Senatoya saygılar sunarım, (C. H. P. ve M. B. 

Grupu sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın îlhan; buyurun efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Millî Savunma Bakanlığı ve Silâhlı Kuvvetlerimi

zin saygıdeğer mensupları; hepinizi saygı ve hürmet
lerimle selâmlarım. 

Bana tanınan çok kısa bir süre içinde Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde bağsnısız bir sena
tör olarak görüşlerimi dile getireceğim. Ancak, söz
lerime başlamadan önce, Van depremi sebebiyle Sa-

| ym Bakana ve Türk Silâhlı Kuvvetlerine en içten ta
ziyelerimi sunar ve bu depremde ölenlere Allah'tan 
rahmetler dilerken, yakınlarına sabırlar temenni ede
rimi 

Depremden hemen sonra deprem felâketzedeleri
nin yardımına koşmuş olan, gece demeden, gündüz 
demeden, yağmur ve kar demeden çalışarak, güç du-

I ramda olanlara en sıcak yardım elini uzatan, erinden 
I Genelkurmay Başkanına kadar herkese huzurunuzda 

şükranlarımı arz etmek bana sonsuz mutluluk verir. 
I Bakın halk arasında duyduğum bir sözü söyleye

yim : 
«Gözüm Mehmetçik benim, 

I Yel bozar sen hazırsın 
I Sel bozar sen hazırsın 

Yer sarsar sen hazırsın.» 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında, korunma

sında ve millî hayatımızda en yüce mevki kıymetli 
Ordunuızundur. Türk Ordusu, yalnız Devletimizin 
kurulması, korunmasında değil, çok partili demokra
tik düzenin, Türkiye'de sosyal hukuk devletinin yer
leşmesi ve korunması bakımından da en şuurlu ve 
güçlü teminattır. 

Dünyada başka hiç bir ordu yoktur ki, demokra
tik düzene Türk Ordusu kadar ileri bir şuurla bağlı 
bulunsun. Türk Ordusu, demokrasiyle bağ'ıd.r. Türk 
Milletinin emrindedir, Türkiye Cumhuriyetinin ebe
diyete kadar yaşamasının güçlü teminatıdır. 

Gerek 27 Mayıs 1960 müdahalesini ve gerekse 12 
Mart 1971 müdahalesini demokratik çözümlere bağ
lamayı başarmıştır, Türk demokrasisinin güçlü bekçi
si olduğunu ortaya koymuştur. Karada, havada ve de
nizde, kombine bir askerî hareket vasfandaki Kıbrıs 

I Banş Harekâtını, dünyanın hayranlığını kazanacak bir 
disiplin içinde başarıyle yürütmüştür. Bu Harekâtta, 
bir büyük milletin, bir büyük devletin güçlü ordusu 
olduğunu ispat etmiştin 

I Sayın Başkan, kıymetli senatörler; 
Ege kıta sahanlığı anlaşmazlığının en kritik nok

tasında bulunduğu günlerde, Yunanistan'ın, hem dün-
J yayı ve hem de kendi halkını endişeye sevk ettiğü, 

devamlı bir askerî harekât ve alarm hali sürdürdüğü 
I günlerde, Türk Ordusu çok daha dikkatli, çok daha 

dakik bir hazırlığı yapmış, her an patlaması müm
kün bir çatışmayı karşılamaya hazır beklemiştir. An-

I cak, bu hazırlıktan, ne Türk Milleti rahatsızlık duy-
} muş, ne de dünyanın haberi olmuştur. Bu, ancak, 
J devlet yönetimini ne olduğunu bilen kadroların, bü

yük devletlere yaraşır vasıftaki orduların davranışı 
I olarak kabul edilebilir. 
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Gerek Kıbrıs'taki soydaşlarımızın Rum mezalim 
ve katliamından korunmasında ve gerekse kıta sa
hanlığı tartışmalarındaki menfaat ve millî haysiyeti
mizin korunmasında tek teminatımız Ordumuz olmuş
tur. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Amerika'nın, büyük devletlere yaraşan istikrarlı 

bir politikasına, müttefiklerine karşı taahhütlerine sa
dık geleneksel politikasına döneceğini, yeni Başkan 
Carter'in Amerika'daki Rum azınlığın etkisinden kur
tulacağını kuvvetle tahmin ediyorum. 

Kısa bir süre içinde Amerika'nın Türkiye'ye kar
şı uyguladığı silâh ambargosunu kaldırmak zorunda 
kalacağına inanıyorum. Ancak, silâh ambargosu kalk
sa dahi, Türkiye, artık dış savunma ve silâh tedariki 
ihtiyacım yalnız Amerika kaynağına bağlamak yolu
nu terketmek ihtiyacını hissetmektedir. Evvelâ, im
kânlar nispetinde savunmamızın gerektirdiği silâhla
rın önemli bir kısmını Türkiye'de imaîe mecburuz. 

Dışarıdan ithale mecbur olduğumuz silâhları da, 
savunmamızı dışa bağlılıktan kurtaracak bir düşünce 
içinde çeşitli ve en uygun kaynaklardan temin etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Millî Savunma Bakanlığının 1977 Malî Yıh Büt
çesi bu prensiplere değer veren bir esasa sahip bulun
maktadır. 

Millî varlığımızın ve vatanımızın korunmasında 
yegâne teminat olan Ordumuzun en ileri standartlara 
uygun biçimde, yeterli ölçüde silahlandırılması ve en 
iyi şekilde eğitilmesi için Türk Milleti her türlü fe
dakârlığı yapmaya hazırdır. Bugüne kadar da Mille
timiz, Ordumuzun ihtiyaçlarını, takarının sonuna ka
dar karşılamanın daima örneğini vermiş bulunmakta
dır, 

Bir noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Çeşitli 
dış basından edindiğim bilgiye göre, bilhassa silâhlan
ma ile ilgili bir konu; Sovyetler Birliğinin son yıllar
da atom stratejisi üzerindeki niyet ve çalışmaları üze
rinde araştırma ve incelemeler yapan Amerikalı as
kerî uzmanların, Sovyetler Birliğinde askerî poli
tika üzerinde yayınlanan binlerce makale, kitap ve 
araştırma yazılarından şu netice ÇEkanlmtştır: 

Bir atom harbinde her iki tarafın; yani saldıran 
ile sa'dınya mâruz kalanın mahvolacağı şeklindeki 
kanaat önemini kaybetmiştir. Bunun neticesi olarak, 
atom harbinde asker sayısının öneminin olmadığı 
görüşü tutarsız olmuştur. Mademki bir atom harbinde 
faz!a asker telef olmaktadır; öyleyse bunîarm rezervi 
çok önemlidir. Mademki modern harpte yıldıran sa

vaş ve yarma harekâtı esastır; öyleyse bu harekât
larda zayi olacak fazla askerin mevcut olmasa ve 
ba askerler telef oldukça bunların yerine yerleşe
cek askerin bulunması lâzımdır. 

Kısacası, Sovyet askerî yetkililerinin atom stra
tejilerini şöyle özetlemek mümkündür: «Atom + 
Tank + Topçu ve mümkün olduğu kadar çok as
ker.», 

Bu suretle sözlerimi bitirirken, Türk Ordusunun 
gücü durumda bulundurmak amacıyle hazırlan
mış bulanan 1977 malî yılı MİM Savunma Bakan
lığı Bütçesinin Ordumuza, Kara, Hava ve Deniz Kuv
vetlerimize ve Milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat, 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

1960'dan bugüne bazı p-oFtikacıFar; hatta bunu 
biraz daha ileriye götüreceğim, bazı çirkin politi-
kscsüar arasında söz konuçu gayri samimî davra
nışı dile getirmek için huzurunuza geldim. 

Mlîiı Savunma Bakanlığımızın yurt çapında miî-
lî seviyedeki politikası üzerinde gereken konuş-
mclar yapsfeîuşiır. Bu kısa sürede ben de düşünce
lerimi dik getirmek istiyorum. 

Türk Uâısnıra bir aileye benzetirsek; Türk Mil
leti bir aidedir, ba aile içerisinde Hükümeti ana, mu
halefeti baba, Türk Ordusunu da o ailenin umudu, 
yavru o!arak, geleceği olarak mütalâa edersek, Or
du - politika iF'şkisi, Ordu - Parlamento iHşkisi ken-
dilginden meydana çıkar. Yavrunun başarısı veya 
başarısızlığı, şeref ve sorumluluğu aile ve özeEikle 
anadan sorulur. 

Şimdi, Ordu için, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni ve Hükümeti, ebeveyn olarak mütalaa edersek, 
tarih boyunca ge'en bazı dedikoduları gerçek bir 
şekilde burada dile getirmek lâzım. Muharebelerden; 
özellikle Balkan Harbini, ondan sonra Millî Mücade
leyi, ondan sonra Kore ve Kıbrıs Çıkarmasını e k 
asırsak, son yılarda Kore ve Kıbrıs Çıkarmasının 
bazı çirkin politikacılar tarafından ne kadar istis
mar edildiği anlaşılacaktır. 

Balkan Harbi, zamanın ihtHâfçılarraın yanaş po
litikası sonunda yenilgiyle neticelenmiştir; olum
lu olmamıştır. 

Millî Mücadele, Kuva-i Milliye Hükümeti ve onun 
başındaki; yani millet tarafından gayrî resmî ola
rak dahi Hükümet başı olarak mütalaa edeceğimiz 
büyük Atatürk; (Kore Harbi rahmetlik Menderes 
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zamanında ve Kıbrıs Harbi de Sayın Ecevit zama
nında husule gelmiştir. Ben şöyle düşünürüm, gerek 
Balkan Harbinde, gerek Kore'de, gerek Kıbrıs'ta, 
gerek Millî Mücadelede şehit olan her ordu mensu
bu Tanrı indinde aynı seviyededir. Şehit değilse 
Gazi olarak aym seviyededir, aynı gururu duy
ması lâzımdır. O muharebenin veya o muharebe
lerin mecmuu olan o harbin, zaman içerisindeki 
değerlendirmesinin sonunda gerekli ohıp olmadı
ğının sorumlusu zamanın hükümetidir. Biz bunu böy
le konuşunca, hükümetine niçin şerefini bahşetmiyo
ruz?... 

MeseHâ, ben Kore'de şehit düşseydim, evlâdıma 
Millî Mücadele de şehit olanın 2 misli maaş bağla
yın, diye vasiyet yazabilirdim. Neden?.. Çünkü, ben 
bir ordu mensubu olarak o harbin gerekliliğini, ge
reksizliğini düşünemem. O, zamanın hükümetine 
Büyük Millet Meclisine aittir. 

Bu itibarla, Kore'de şehit olan, gazi oîan bir 
Türk subayı şanssız; fakat MiHa Mücadele mensu
bu kadar kahraman ve şerefli; ama bu şanslı, Ata
türk ile daha önemM bir muharebeye girme olana
ğını buMuğu için; Kore'deki bu olanağı bulama-
ımşur. 

Bu itibarla, her devrin muharebesinin sorumlu
luğunu zamanın hükümetine yüklemek gerekir. Me
selâ, Balkan Harbinin sorumlusu zamanın ordusu 
değ'Mir her halde; itilâfçılardır. İtilâfçılann Cumhu
riyetten sonraki devamı kimdi?.. Demokrat Partiy
di. 1952'den sonra Demokrat Parti aynı duruma gir
miştir. 

Bu itibarla, şu veya bu devirde yapılan muha
rebelerin şeref ve sorumluluğu zamanın hükümetine 
aittir. Bu itibarla, Kıbrıs Çıkarmasının da şerefinin 
Ecevit Hükümetine ve devrin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tümüne ait olduğunu ve her devirde ordu 
mensuplarının zaten bu şereften nasiplendiğini, o 
ailenin geleceği, umudu olarak, evüât nazariyle ba
kacaksınız. 

îşte harp tarihi içerisinde, sosyal gelişim içeri
sinde, her devlette oMuğu gibi Türkiye Cumhuriyetin
de de kumandanların, gazilerin, şehitîerin bir dez
avantajı vardır. Çünkü, o muharebenin geleceğini, 
yankılarını, yansımasını o an için değerlendiremez. 
Misâl olarak arz ediyorum: 

Bulvar Palasta oturuyoruz. Ben bir merkez ku
mandam olsam, emrimdeki askere emir versem, 
«Bulvar Pa'astaküeri alın getirin» desem; oradaki 
Mehmetçik, muharebede görev yapmış kadar şe

refli bir görev yapıyordur. Çünkü, o düşünemez, onun 
sorumluluğu başındaki kumandandadır. Muhare
bede de sorumluluk Hükümetindir. 

Bu itibarla, bunu düşünürsek; ikide bir ordu 
dalkavukluğunu yapmak suretiyle Kıbrıs çıkarma
sında bunun şerefine sahip olan Hükümetin ve Bü
yük Milîet Meclisinin şahsiyet ve haysiyetiyle oyna-
yan-ların bu politikada yeri olmadığı düşüncesin
deyim. 

Eğer böyle düşünülürse, bu mantıkla hareket 
edersek, ben şahsen, Kore'de muharebeye gerek 
olmadığı kanaatindeyim, bir politikacı gibi. O za
man orada şehit oîan, gazi olan subaylarımızı kö
tülemeye gidersem, Türkiye'de anarşizmi doğurmuş 
olurum. Bu naşıfki, bir anarşi ise, bunun aksi; şe
refine sahip Büyük Millet Meclisini, Hükümeti bir 
kenara itip, Ordu dalkavukluğu yapmak da, bunun 
şuur al ında Ordu düşmanlığını meydana vurma
dan, dalkavukluğu suretiyle anarşiyi yaratmaktan 
başka nedir?.. Hiçbir şey olamaz. 

İşte bu, bir insanın şuur altını çeş'tiî hezeyanla-
rıyle, hareketleriyle, eylemleriyle, görüntüleriyle 
meydana vurmak bakımından (Bakırköy Savcılığını 
yaptığım şuadaki akıl doktorlarıyle beraber edin
diğim intihadır bu) çirkin politikacılarda müşahade 
etmekteyim, ordu dalkavukluğunu. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamca) — Sayın sena
törler; 

Atatürk Yüce Ordunun Başı olduğu kadar, Bü
yük Mîllet Meclîsinin de Başı idi. Bu nedenle Ata
türk'ün bir kumandan sıfatı, bir de Büyük Millet 
Meclisi üyesi, O'nun Başkanı ve hatta kurucusu sı
fatı vardı. Bu nedenle Parlamentonun ordu ile oTan 
ilişkilerinde; Atatürk'ü sadece ordu içerisinde de
ğil, Parlamento içerisinde görmek ve buna göre 
Ordu - politikacı ilişkilerini ayarlamak ve bu sevi
ye içerisinde düşünmek, orduyu aslî görevinden po
litikaya itilmesini önlemek basiretini politikacıla
rın göstermesi gerekir. 

Bir yavrunun ufak bir yaramazlığının sorum
luluğu nasıl ki, % 90 ebeveyninde ise, ordunun da 
politikaya iştirakinde çirkin politikacıların rolü ol
duğu izahtan varestedir. 

Bu nedenle ben, sayın senatörlere, Sayın Başka
na şunu öneririm: Yüce Ordumuza çekilen telgrafta 
Atatürk zamanında kullanılan metni aynen ku'la-
nslması lâzım; aynen.. Parlamentonun Başkam Yüce 
Atatürk'ün, MiM Savunma bütçesinden sonra Yü-
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ce Orduya çektiği telgraf metninin aynen tekrar 
edilmesini öneririm. Ailesi reisi saygı arz etmez, sev
gilerim gönderir. Bunu demek istedim. Farzedelim 
ki, Atatürk'ün haya!i Başkanlığı devamlı burada
dır. 

Bîz ancak saygıyı kime gönderebiliriz, biliyor 
musunuz? (Anayasaya göre kuvvetler aynhğı var-
chr) Yargıtay, Danıştay Başkanlığına. Tefriki kuva 
prensJbi; eğer Anayasaya saygılı isek... Anayasa-
rrn bu erp irisini inkâr eden, sözüm ona demokra
tik rejimden yana olup da farkına varmadan, bi-
î'iîçs'zce, sokaktaki anarşistten daha büyük anar
şik olan kimseleri kastediyorum burada, îşte bu 
tm b'?!ne;"z, riyası partileri birer mebus şirketi ha
line getirmek isteyen çirkin politikacıların bu ürkek 
rrzuîannm Yüce Meclislere kadar yansımamasını di-
femek isterim. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben, çirkin 

politikacılar gibi orduya dalkavukluk değil, sade
ce saygı, sempati; şahsan üsteğmen olarak hepsine 
birer birer saygı duyarım; ama bir Parlamento ola
rak sadece sevgi ve umul beslediğimizi intikâl et-
i "lirim. 

Bu itibarla çirkin politikacılar gibi onluya dal-
kavnk'uğa paydos. O çirkin politikacıların bu dav-
ranışım reddederken, sayın hemşehrim Ferid Melen' 
e de sempatilerimi arz eder, saygılarımı sunarım 
(C. H. P. sılan nd an alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özer, buyurun efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 

Mîl'î Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde gö
rüş dileklerimi sunmaya çalışacağını. 

Güncelliğini kaybetse de önemini hiçbir zaman 
kaybetmeyecek bir konuyu dile getireceğim. Bu ko
nuyu düe getirmek üzere söz aldığım sırada, Suri
ye ordularının Filistin'e doğru harekete geçmesi 
üzerine konuşmaktan vazgeçmiştim; fakat güncel
iğini kaybetse de, önemi bugün de; yarın da devam 
etmekte ve edecektir. 

O zaman konuşmak istediğimi simdi tekrar 
huzurlarınızda arz ediyorum. 

Son yıllarda ve özellikle ülkemizin en kritik bir 
döneminde Silâhlı Kuvvetlerimizin kaderi üzerin
de entrikalar çizildiğini ve çeşitli oyunlara cüret 
edildiğim görmekteyiz. Türk Suâldi Kuvvetleri, mil
letin şerefi, namusu ve güven kalasıdır. Ona ken
di içinden ve dışından yönelecek her kötü niyet ve 

davranış Türk Milletini karşısında bulacaktır. Böy
le bir millet kendi ordusuna karşı duyarsız kala
maz. Bu duyarlık hiçbir tehdit ve baskı ile susturu-
lamaz. Kendi ordusuna sahip çıkmak bir milletin 
en doğal hakkıdır. Bu bak kimsenin vizesine ve iz
nine bağh tutulamaz. Hiç kimse orduyu kendisi
nin kapıkulu sanarak milletten ayrı tutamaz. Çün
kü ordu, herşeyi ile milletindir ve mille t içindir. 
Milletin cvlâdıyle, milletin silâhıyle, millete gözda
ğı verilemez. Bu dağlar oynanan oyunlara perde çe
kemez ve çekemeyecektir. Çünkü bu millet, gören gö
ze ve kavrayan bir akla sahiptir; hiçbir şey ondan 
kaçırıîamaz. 

Sayın senatörler; 
Türk Milleti ordulaşmış bir millet ve Türk Or

dusu miîetleşmiş bir ordudur. Biri diğerinden ayrı 
samlamaz. Her bunalım patlamasında «Ordu - millet 
elete», parolası Devletin sancağı olmuştur. Ordunun 
yok olduğu an bu millet ordu olmuştur. Tarihimiz 
gösteriyor ki, kendi ikballeri ve politik çıkar'an için 
düşmanlara boyun kırıp, baş eğerek orduyu terhis 
eden, silâhları ve ülkeyi teslim edenler, Türk Mil
letini ordulaşmış olarak bulmuş ve bu millet tes
lim olmamıştır. 

Yine uzak ve yakın tarihimiz göstermiştir ki, 
orduyu millete ve milleti orduya karşı oynamaya 
çalışanlar, Devleti ve rejimi sarsmış; fakat kendile
ri de yok ofmuşlardır. Artık akıl sahibi yurtsever 
herkesin oyunlardan ellerini çekmesi gerekir. Hiç 
bir birdin", tarihin biîdirisi kadar uyarıcı olamaz. 

Sayın senatörler: 
Mi'letin kürsüsünde milletin sesiyle haykınyo-

rum: Eğer nıiEeti vuracak bir silâh varsa işte bağ
rım açık, alnım açık, sözüm açık konuşuyorum; 
bugün yine Türk Ordusu üzerinde oyunlar oynan
makta ve bir volkanın üzeri çarşafla kapatılmak
tadır. Bazı politikacılar kendi çıkarlarım ve suç
larını Bizans entrikalariyle besleme yolunu tuta
rak devletimizi Bizansm kader çizgisine oturtma
ya çalışıyorlar. Kamuoyunda kökkşip da! budak 
salan bu kanaat, daha ne ölçüde bir kapsama ula
şacaktır bilinemez. Türk Silâhlı Kuvvetlerini asıl 
amacından saptırarak politik çıkar aracı olarak 
avuçlarına almak isteyenler, onun yetkili makam
larını, komutanlarını hedef almışlardır. 

îşte bu nedenle bir Genelkurmay Başkam Farok 
Gürler'i yemekle başlatılan ve bir Hava Kuvvetleri 
Komutam Emin Aîpkaya'yı yutmayı amaçlayan bu 
oyunlar sahneye konulmuştur. Dünya kamuoyunda 
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çalkantılar yaratan bir «Lockheed rtişvet olayı» 
vardır. Onunda uzaktan yakından ilgisi olmayan, sa
dece depremden zarar görenlere yapılan bir dış yar
dım çekine rüşvet damgası vurularak, şerefli asker 
Emin Alpkaya'nın alnına yapıştırılmak istenmiş
tir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — AsTa yapıştınla-
maz... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bu haysiyetli ko
mutan tahkikatın selâmeti için derhal emekliliğini 
istemiştir. Kendisine güvenen bir yürek temizliği 
ve açık alınla hesap vererek hem kendisini, hem 
de ordumuzun şerefini şaibeden kurtarmak fazile
tini göstermiştir. Yüce Ulusumuz bu davranışını gu
rur ve iftiharla alkışlamış ve hesaptan kaçanları 
bundan ders almaya çağırmıştır. Fakat Hükümet ka
nadına çarparak bozulan bu hava kısa süre içinde 
Türk Ulusunu yürek çarpıntısına uğratmıştır. Çün
kü Hükümetçe, yasalara aykırı bir yol tutulmuş, ida
ri araştırma ve soruşturma komisyon kurularak bir 
yargı organı gibi faaliyete geçirilmiştir. Yetki ve ye
teneği olmayan bu komisyon, Türk ve dünya kamu
oyunu velveleye vermiş ve şaibe bulutlarının daha 
da yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Hamdoisun ki, 
her hesabın üstünde adalet meşalesini elinde tutan 
ve onun ışığında Türk Ulusu adına yargı yapan mah
kememiz hükmünü vermekte gecikmemiştir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şerefli komutan

larımızı da, komisyonu da ulusumuza tanıtmıştır. Bu 
şerefli askerler güneş gibi parlayan almlariyle şaibe 
bulutlarını yırtarak ulusunun ve tarihinin sinesine 
kadar yüceldiler ve orada otağını kurdular. Biz ulus
ça bayram yaptık, ordumuzun buruk gönlünde gü
neşler doğdu, büyük boyunlar dimdik, oldu; fakat 
hâlâ ışığa leke ve pas süremeyenler şimdi ışığa ke
lepçe ve zincir vurmaya çalışıyorlar. Sırf komisyo
nu ve onu kuranları mahkemenin kararından temi
ze çıkarmak için Temyize başvurmuş... Başvurul
muş o&a da bundan sonraki hiçbir karar milletin 
kararım bozamayacaktır. Bu askerler şereflidir, bu 
askerler şerefli kalacaktır. Onları, milletin, tarihin 
ve Yüce Senatonun huzurunda iftiharla gururla se
lamlarım. 

Sayın senatörler; 
Bu tür oyunlarla Sayın Orgeneral Emin Atpka-

ya, gününden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığın
dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Elbetteki bu ma
kam boş kalacak değildi, sırada bekleyen çok yete

nekli komutanlar vardı. Çünkü sıra ilkesi, askerliğin 
başta gelen geleneğidir. Askerliğin temeli olan di
siplinin temeli de bu sıradır. Askerlikte değil rütbe 
farkı, aynı rütbede ve aynı nasıpta olduğu halde 

I kıdem sırasında önde bulunanın önüne geçilemez. 
Şimdi soruyoruz, milletçe soruyoruz ve hatta as
kerlik mesleği soruyor; sıra atlatmayı gerektiren ne 
vardı ki, iki hava orgenerali dururken, bir Korge
neral Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, lütfen bağ
layınız. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bağhyorum efen
dim. 

Genelkurmay Başkanı Ordu geleneğine, kanun ve 
yönetmeliğe uyarak Kuvvet Komutanlığına bir or
generali teklif ettiği halde, Hükümet bu teklifi red
dederek neden geri çevirmiştir? Bununla da yetin-

I meyerek bir Korgeneralin teklif edilmesi için direk-
I tif vermiştir. Bir Genelkurmay Başkanı ve bir Dev-
I Set Başkanı, Ordunun temel nizamını sarsan böyle 
I bir isteğe nasıl boyun eğmiştir? Bunu anlamak ve 
I anlatabilmek asla kolay olmayacaktır. 

I Sayın senatörler; 
I Bu görevi yönetecek yeteneğe sahip oMuğun-
I dan asla kuşku duymuyoruz bu Korgeneralin. Fa-
I kat, mahiyetinde çalıştığı komutanların başına geç-
I mek, en başta* en sayın Korgenerali de üzeceğine ve 

her kademedeki komutanların yarına olan güven-
I lerini sarsacağına inanıyorum. Cumhuriyet tarihi-
I mizde böyle bir geri tepme atama görülmemiştir. 
I Politikanın orduya girmesi Balkan hezimetine se-
I bep olmuştur. Çünkü, orduya politika girmiş, as

kerlik çıkıp gitmiştir.. 
I BAŞKAN — Müsamaha payını da kullandınız, 
I rica ediyorum efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki Sayın Baş-
I kanım. 
I Muhterem arkadaşlar; 
I Vaktiyle konuşmak istediğim; fakat durum do-
I layısıyle konuşmaktan vazgeçtiğim hususu huzur-
I larmızda bir daha tekrarlamak istedim. Bugün, ya-
I nn ve gelecekte askerlikte ruh, ancak disiplin ruhu-
I dur. Politika askerliğe girdimiydi askerlik çıkar 

gider. Bizim bütün güvencemiz; ulusun, milletin, 
I Devletin ve Parlamentonun gözbebeği olan Silâhlı 
I Kuvvetlerimiz ve onun gerçek komutanları sanıyo-
I rum ki, politikacıların entrikalarına hiçbir zaman 
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teslim olmayacak ve daima bu milletin, bu Devletin 
şerefli sancağım şerefli ellerinde taşıyacaklardır. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özmıımcu, buyuran efendim. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan değerli arkadaşlarımın 

hepsi muhtelif konulara değindiler. Ben konuşmak 
istemiyordum; ama kısa kısa bazı konulardaki fi
kirlerimi arz etmek üzere söz aldım. 

Şimdi, benden evvel kürsüyü terk eden değerli 
senatör arkadaşını. Özer, politikacıların ellerini ordu
dan çekmesi için yana yakıla bazı fikirlerini arz et
tiler. Ben dilerdim ve isterdim ki, Cumhuriyet Halk 
Partisinin Sayın Grup sözcüsü de aynı fikirde ol
sun. İkinci kez söz aldıklarında, zabıtlara geçmiş 
olan sözlerini tekrarlasın. Ben, sadece zabıtlara tek
rar geçmesi için, grup sözcüsü arkadaşımın söyle
diği; «Şöyle» diye ikaz edildiği halde ısrarla söy
lemekten kaçındığı ktsmı okuyacağım, başka bir 
şey söylemeyeceğim. 

Arkadaşımız dediler ki, en azından Kıbrıs Ha
rekâtı için, «Bu harekât partimizle Türk. Silâhlı Kuv
vetleri arasındaki sarsılmaz güven ve saygının taze
lenmesi ve pekiştirilmesinin nedeni olmuştur..» 

Değerli arkadaşlarım; 
Politikacılar olarak ordu üzerinden, Silâhlı Kuv

vetlerden elimizi çekmek zorundayız. Benim mensup 
olduğum Adalet Partisinin ta öteden beri bir gele
neği vardır. Bunu ısrarla her yerde söylüyoruz. Biz 
Adalet Partisi olarak diyoruz ki, orduya; yani kışla
ya, camiye, okula politika girmemelidir... Bunun bu
güne kadar savunucusu olduk, bundan sonra da bu
nun savunucusu olacağız, olmaya da devam edece
ğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada muhtelif konular anlatıldı, ama onları ben 

tekrar etmek istemiyorum. Bir konudan kısaca ba
hisle sözlerime son vereceğim. 

Muhterem senatörler; 
Vatandaşın Türk Silâhlı Kuvvetleriyle ilk karşı

laşmasını askerlik şubeleri temsil eder, Vatandaş çok 
iş'eriîide ve bilhassa askere gideceğinde evvelâ as-
kerîlk şubesine başvurur, muayenesini olur, sonra as
kere gönderilir. Birçok şubeler kapanmıştı, son za
manda alınan kararla yeni yeni şubeler açılıyor. Bu şu
beler acaba bulundukları yerlerde tam olarak Türk 
Silahh Kuvvetlerini temsil edebiliyorlar mı?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir i'çeye gidiyorsunuz; bir askerlik şubesi, bir 

yedek subay asteğmen, bir daktilo sivil memur, iki ve
ya üç tane er. Bu askerlik şubesinin başında buîu-
nsn yedek subay arkadaş, görevini de fazlasıyle bil
miyor. Ne oluyor sonuç? Vatandaş askere gitmek üze
re oraya geliyor, geldiği zaman herhangi bir şekil
de (ki, umumiyetle bilemediği için öyle oluyor) men
fî bir durumla karşılaşınca daha adımım attığı an 
askere karşı bir iğbirar duyuyor. Üzücü bir olay. 

Bununla askerlik şubelerinin durumunu tenkit et
mek için bir konuyu açmak istemiyorum. Bununla 
şunu söylemek istiyorum: Madem ki, askerlik için 
ilk adımını vatandaş askerlik şubesine atıyor, asker
le iik teması orada oluyor, öyle ise, askerlik şube
lerinde çalışacak kişilerin ihtisas sahibi olması ge
rekir. Bu nedenle Türk Silâhlı Kuvvetlerinde as
kerlik şubelerinde çalışacak kişilerin ihtisas sahibi 
olarak yetiştirilmesi lâzımdır; yanı, üç sene kıtada 
bu'ıii'iup da, geri hizmete gideceksin diye bir kişiyi 
iki sene askerlik şubesine götürmede bir mana 
yok. Öyle ise, özel bir asal mı olur, personel mi olur; 
ne olursa olsun adı, böyle bir sınıfın kurulması 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde artık elzem olmuştur. 

1111 sayılı Kanun çiktığı zaman, herkesin ne 
zaman askere gideceği aşağı yukarı belli idi. Hatta 
kaynak ihtiyaca da tam cevap vermiyordu herkes 
askere gidebiliyordu; ama bugün şartlar böyle de
ğildir değerli arkadaşlarını. Dün askere gitmemek 
için gayret sarf edenler, bugün her çareye başvura-
rak, herkesin yardımını direyerek askere gitmek 
için gayret sarfediyor. Oysa, buralarda çalışan kişi
lerin ellerinde bir şey yok. Hiçbir yetkileri yok. So
nunda ne oluyor? Askere gitmemek için direnen 
kişi askere gidiyor, askere gitmek için gayret eden, 
çok çalışan, hatta yardımcı bulunan kişiler de aske
re gidemiyor. Böyle bir tezatla karşı karşıya kalı
yoruz. Öyle ise süratle 1111 sayılı Kanun ele alınma
lı, bugünkü şartlara nasıl yeterli olacaksa o hale 
getirilmelidir. 

Bugün bu Kanun çıkana kadar, bu personel ki
fayetsizliğine çare bulmak üzere benim bir öne
rim olacak. Her yerde yeterli olmadığı zaman per
sonel, sözleşmeli personel alıyoruz. Her halde Millî 
Savunma Bakanlığı da Asal Dairesi için, askerlik 
şubeleri için böyle bir yola gidebilir. Bu yoîa git
mesi için ne lazımsa her türlü yardımı yapmaya 
biz şahsen hazırız. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Son defa kısaca bir konuya değineceğim. Tür

kiye Cumhuriyetinin ve Türk Devletinin bugün işgal 
etmekte olduğu topraklar tarihin hiçbir devrinde 
askeri; yani stratejik yönden değerini kaybetme-
m'ştir. Bin sene evvel, beşyüz sene evvel ne ise 
bugün de aynıdır. Bu itibarla değerini kaybettiydi 
kaybetmediydi gibi bu kürsüden bu mütalaaları 
serdetmek bence zait ohır. 

Sözlerimi bitirirken, Millî Savunma Bakanlığı
nın 1977 bütçesinin Türk Silâhlı Kuvvetlerinin de
ğerli mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını diler, 
hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, takdim edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde yapı

lan görüşmeler aydınlığa kavuşmuştur. Müzakere
nin kifayetini arz ederim. 

Diyarbakır 
Sabahattin Savcı 

BAŞKAN — Sırada bulunan arkadaşın son söz 
hakkı baki kalmak ve sorulara da şamil bulunmak 
üzere kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beş saati mütecaviz müzakerelerde yapılan ten
kit ve temennilere cevap vermek üzere Millî Savun
ma Bakanı Sayın Ferid Melen, buyurun. 

Süreniz bir saattir efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Van) — Yüce Senatonun Sayın Başkam, çok değer
li arkadaşlarım; 

Süiahrı Kuvvetlerimizin 1977 malî yıh Bütçesini 
Heyetinize sunarken, Yüce Heyetinizi Türk Silâhlı 
Kuvvetleri adına saygı ile selâmhyorum. 

Konuşmama başlarken, bütçemiz üzerinde ko
nuşan grupların değerli sözcülerine ve diğer sena
tör arkadaşlarıma, istifade ile izlediğimiz tenkitler-
rinden doîayı teşekkür etmeyi vazife sayarım. 

Gerçekten, bütün konuşmacılar konuşmalarında 
Miîlî Savunmamızın çeşitli sorunlarına yapıcı ko
nuşmalarla ışık tutmuşlar ve yararlanacağımız önem
li temenni ve önerilerde bulunmuşlardır. Yüce Se
natonun Millî Savunmamıza ve Millî Savunmamı
zın çeşitti sorunlarına gösterdiği bu çok sıcak ilgi 
ve yaptığı değerli destek bizim için daima büyük 
olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerek grup sözcüleri, gerekse kendi adlarına ko

nuşan diğer konuşmacıların konuşmalarında üzerin
de durdukları konular, takip edebildiğim kadar, 
MiEî Savunmamızın çok çeşitli mevzularına taallûk 
ediyordu. Arkadaşlarımızın üzerinde durdukları bu 
konular hakkında bize ayrılan zaman ölçüsü içinde 
görüşlerimizi ve düşüncelerimizi arz etmeye çalışaca
ğım. Ancak, bundan evvel, teklif ettiğimiz bütçe
mizin yapısı hakkında özet bilgi vermekte fayda 
görüyorum. 

1977 bütçe yıhnda Millî Savunma giderlerini kar
şılamak üzere, REMO ödenekleri dahil, toplam ola
rak 42 milyar 500 milyon lira istemiş bulunuyoruz; 
1977 bütçe yıh için. Bu ödenek 33,5 milyar lira olan 
1976 yıh Bütçesinden 9 milyar lira fazladır. 1977 Büt
çe teklifinin, 1976 yıh başlangıç bütçesine göre olu
şan bu 9 milyarlık artışın nedenleri şunlardır: 

2 milyar 600 milyon lira REMO programına ilâ
ve edilmiştir. 

255 milyon lira fiilî kadro artışları ve asgarî üc
ret karşılığıdır. 

42 milyon lira yurt içi seyahatlere verilecek yev
miye miktarının artışından doğmuştur. 

425,5 milyon lira fiilî kadro artışları doîayısıyle 
yiyecek, giyecek olarak husule gelen fazlalıktır. 

1 miljnr 189,5 milyon lirası savaş gereçlerinde-
ki artıştır. 1 milyar 284,5 milyon lirası da NATO 
enfrastrüktür giderlerindeki artıştır. 

394 müyon lirası diğer savunma hizmetlerini 
karşılayacak artıştır. 

2 milyar 820 milyon lirası ise % 16,8 nispetinde 
d'kknlc alınan fiyat artışı karşılığıdır. 

Şunu da ilâve etmek isterim, Temmuz 1976Ya ka
dar olan fiyat artışları bütçeye aksettirilmiş, ondan 
sonraki fiyat artışları maalesef bütçeye yansıma
mıştır. İleride fiyat artışı olursa, tabiî bütçe ihtiyacı 
bu arÎEş ölçüsünde artacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
1977 yıhnın ödeneklerinin programlara dağılışı 

itibariyle 1976 yılı Bütçesi kıyaslaması da şöyle
dir:. 

1976 yılında cari harcamalar 24 milyar 400 mil
yondu. Bu 1977'de bu 29,5 milyara çıkmıştır. Dört 
milyarlık cari harcamalarda artış var. 

Yatırımlarda artış; 1976'da 8 milyara karşılık, 
1977'de 13 milyara çıkmışta*; 4,5 milyara yakın ar
tış vardır. 
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Transferlerdeki artış 11 milyon gibi kesin bir 
miktardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1977 yiii program bütçesinde savaş gereçleri ve 

yatırımları için ayrılan ödeneklerde bir artış olma
sına rağmen, diğer kalemlerde yapılan tasarruflar 
nedeniyle cari harcamaların bütçe içindeki oranı 
1976'da % 74 iken. 1977'de bu oran % 69'a düşmüş
tür. Yatırım harcamaları ise sırasıyle % 25,7'den, 
% 30'a yükselmiştir. 

1977 Bütçemizin anahizmet gruplarına dağılışı 
ise şöyledir: 

Takriben 10,5 milyar personel giderleri; yani 
42 milyarın % 25'idir, 

255 milyonu yolluklar, 
2,5 milyarı yakacak, ki, bunun önemli kısmı akar

yakıttır), 
230 milyonu aydınlatma, 
3 milyar 172 milyonu beslenme giderleri, 
2,5 milyara yakm bir kısmı giyim - kuşam gider

leri, 
22 milyar özel savunma yatırımları (ki, biraz son

ra bunu detayını arz edeceğim.) 
Bir miEyarı da diğer savunma hizmetleridir. 
42,5 milyarın dağıhmı arz ettiğim şekildedir. 
«Özel savunma yatırımları» adını verdiğimiz 22 

miîyarfik harcamanın dağılışı ise şöyledir: 
9 mi'yar 1Î6 milyonu bütçeden savaş gereçlerine 

harcanacaktır. 

8 milyar 640 milyonu REMO Kanunu gereğince 
satın alınacak veyahut yaptırılacak silâh ve malzemeye 
aittir ki, bunun yekûnu 17 milyar 700 milyon lira tut
maktadır ve bütçe içindeki nispeti de % 41'dir. 

Ayrıca yine yatırım sayılabilecek 3 milyar 44 
milyonu yapı, tesis ve büyük onarımlara ayrılmış
tır. 

609 milyon da yine bütçeden makine, teçhizat 
ve taşıt alımlarına ayrılmıştır. Bu suretle 21 milyar 
400 mllyonüuk; yani 43 milyarlık bütçenin 21 mil
yar 400 milyonu, bina alımlarını da buna ilâve eder
sek 22 mlîyar 47 milyonu cari hizmetler değil, ida
me hizmetleri ve yeni yatırım hizmetleri için ay-
rı'mıştır ki, bunun oranı da % 52'ye ulaşmaktadır. 
Geçen yıl bu oran % 46 idi ve Sayın tnan'ın konuş
masında da belirttiği gibi, yakm zamanlara kadar 
Mîllî Savunma bütçesi, bilhassa siîâh yardımını 
tamamen dışarıdan aldığı için cari bir bütçeden 
ibaretti; % 98'i cari bütçeydi. Son birkaç yıl içerisin
de Millî Savunmamız bütçesinin hüviyeti biraz 

yavaş yavaş bu şekilde değişmektedir ve verilen öde
neğin yansından fazlası yatırımlara, silâha ve teç
hizata ayrılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Savunma bütçesinin Devlet Bütçesi içindeki yeri 

hakkında bilgi vermek istiyorum. 1923 ile 1939 ara
sındaki dönemde Devlet Bütçesinin daima % 31'ini 
almıştır. 1939 - 1940 arasında % 32 olmuştur, 1950 
- 1959 arasında % 25,3'e düşmüştür. Çünkü, 1947' 
den sonra biliyorsunuz dışarıdan silâh yardımı alın
maya başlandığı için Devlet bütçesi içerisindeki Mil
lî Savunma Bütçesi biraz daha küçülmüştür. 1960 -
1970 arasında % 21'e düşmüştür. 1970 - 1975 arasın
da % 17'ye düşmüştür. 1976'da tekrar % 22'ye yük
selmiştir. Bugün ise tekrar % 19'a düşmüş bulun
maktadır. 

Yalnız, son yıla ait oran Hükümetin Meclise sun
duğu bütçe rakamlarına dayanmaktadır. Bütçe Ko
misyonunda yapılan değişiklik şüphesiz bu oran 
üzerine de etki yapacaktır. 

Kaîkmma hamlesi içinde bulunan bir memle
ket için bu oran oldukça yüksek olmakla beraber, 
içinde bulunduğumuz koşuüar nedeniyle bunun da 
yeterli olmadığını, benden önce konuşan birçok ar
kadaşlarımın belirttiği gibi ben de tekrar ediyorum. 
Bu nedenle yeni programlarla, önümüzdeki yıl içe
risinde tekrar huzurunuza gelmemizin mümkün ola
cağını şimdiden arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlar; 
Yine bir fikir vermek üzere, savunma harcama

larımızın gayri safî millî hâsılamıza nispeti hakkın
da bir fikir vermek için bir - iki rakam arz etmek 
istiyorum:. 

1963'den bu yana % 3-4 arasında seyretmektey
di. 1976'da bu oran % 5,8'e yükselmiştir. Bu yıl bel
ki biraz daha yükselecektir. Bu oran Birleşik Ame
rika'da % 7'dir, Almanya'da % 4 civarındadır, İn
giltere'de % 4,5'tur, Yunanistan'da % 5,5'tur, Rus
ya'da % 11-13 arasında tahmin edilmektedir, Bul
garistan'da % 2'nin üstündedir, Yugoslavya'da % 
5,5'tur. 

Muhterem senatörler; 
Takdim ettiğimiz bütçe île büyük olmamakla be

raber savunmamız için aziz milletimizden yeni fe
dakârlıklar istemiş bulunuyoruz. Biraz önce işaret 
ettiğim gibi, kalkınma azmi ve hamlesi içinde bu
lunan milletimiz için bunun önemli bir fedakârlık 
olduğunun bilinci içindeyiz. Ancak, büyük milleti
miz hürriyet ve bağımsızlığım her şeyin üstünde 
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tutan bir millettir. Üzerinde yaşadığı topraklarım, 
denizlerini, semalarını ve bunlara bağlı millî çıkarla
rını, nereden geiirse geîsin; ister Kuzeyden, ister 
Güneyden, ister Batıdan, ister Doğudan, her türlü 
tehdit ve tecavüze karşı savunmaya azimli ve ka
rarlıdır. 

Yine büyük milletimiz Türkiyemizin güvenliği 
için öncelikle kendi gücüne dayanmak durumunda 
olduğunu da takdir etmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenle, savunmamızı güçlendirmek ve gü
venliğimizi emniyet altına almak için şartlar gerek
tiriyorsa kendisinden istenecek her fedakârlığı yap
maya aziz milletimizin hazır olduğuna inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1977 bütçesini hazırlarken, dünyanın durumu, 

Türkiyemizin güvenliğini etkileyen şartlar iç açıcı 
olmaktan maalesef uzak olmakta devam ediyordu. 
Yaşadığımız döneme dünyamız, bir detant havası 
ile beraber korkunç bir silâhlanma yanşıyle bir
likte girmiş bulunmaktadır. Bir taraftan 1975 yılın
da Helsinki'de sonuçlanmış bulunan Avrupa Gü
venliği ve tşbirliği Konferansı ve Merkezî Avrupa-
da silâh ve kuvvet indirimini amaçlayan karşılıklı 
ve dengeli kuvvet indirimi çahşmalarıyle, stratejik 
silâhların sınırlandırılmasını öngören salt müzake
releri, dünyada barış ve güvenliği korumaya yöne
len teşebbüsler insanlığa ümit veren gelişmeler ola
rak mütalaa edilirken, öbür yandan özellikle sü
per güçlerin, büyük güçlerin sürdürdükleri silâh
lanma yarışı dünyamızı karartan bulutlar halinde 
ortadadır. 

Bugün dünya ülkelerinin savunma masrafları 
için yaptıkları harcamalar, dünya gayri safi millî hâ
sılasının °/0 7'sinin üstünde bulunmaktadır. Bu nis
pet bir başka ifadesiyle dünya ülkelerinin eğirim 
harcamalarının % 40'ı sağlık harcamalarının ise % 
300'ü nispetinde fazladır. 

Bazı araştırma bürolarının 1967 - 1980 yıllan 
arasında dünyadaki savunma harcamaîannm iki ay-
n dünya savaşının cereyan ettiği 1900 ve 1967 yıllan-
arasındaki 67 yıllık savunma harcamalarına denk ola
cağı şeklinde değerlendirmiştir. Dünyamızın nereye 
ve ne türlü bir hızla gittiğini belirleyen dikkate de
ğer rakamlardır bunlar. 

Esasen detanta rağmen, sanki detanün müessi-
riyeti ve devamlılığı silâhalnmayla kaimmiş gibi, 
özellikle büyük güçler tarafından sürdürülen yanş, 
gözler önünde açık ve seçik olarak cereyan et
mektedir. Bugün Doğu Bloku bilhassa benimse-
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j dikleri rejimin sağladığı imkânlarda© da yararlana
rak gayri safi millî hâsılasının % 11 ilâ 13'ünü sa
vunma masraflanna tahsis etmekte ve silâhlı kuv
vetlerinin imkân ve kabiliyetini hızla artırmaktadır. 

J Bu blok ülkelerinin her üç kuvvetini de süratle ge
liştirip, üstün ateş gücü, hareket kabiliyeti, elektro
nik güç ve elastikiyeti önplanda tutmaları ve onla
rın strateji olarak baskın ve insiyatife dayanan 
stratejik tarruzu benimsediklerini iddia edenlere 
hak verecek gelişmelerdir. 

Detant isteğine ve çalışmalarına rağmen, Doğu 
Blokunun bilhassa taarruz imkân ve kabiliyetine 
büyük bir öncelik vererek savunma gücünü arur-

I ma çabalan haliyle dünya banş ve güvenliğini teh
dit etmekte, detant sözlerinin bir hedef değil, bir 

I vasıta olduğu intibaını vermektedir. 

Bugün üzerinde ittifak edilen husus şudur: De-
I tamın ancak kuvvetle kaim olacağıdır. Bilhassa 
I güçler arasında nükleer dengenin kurulmuş olma

sından dolayı, konvansiyonel stratejinin ağırhk ka-
I zandığı bu aşamada, detantın devam ettirilmesi is-
I teği de,, taraflan silâhlanma yansına zorlanmakta

dır. 

I Neden ne olursa oîsun, konuşmamın başında işa
ret ettiğim gibi, bugün bütün dünya tam bir silâh-

I Banma yarışı içindedir. Biz de bütün dünya ülkele
ri gibi bu büyük yansın yarattığı gerilimin bir gün 

I insanlık tarihinin en büyük olayına sebep olacağı 
I endişesini taşımaktayız. Dünyanın birçok kesimk-
I rinde görülen ideolojik mücadele ve bölgesel ça-
I tışmalan büyük tehlikenin işaretleri olarak görü-
I yoruz. Bize göre asıl tehlike, tehlikenin şu veya bu 
I istikâmetten gelmesinden çok, (ki, her istikâmetten 
I gelmesi muhtemeldir) bizatihi tehlikenin vücut bul-
I maşıdır. Böyle bir tehlikenin yoğunlaşması haMn-
I de, Türkiye'nin bunun dışında kalabileceğini sanmı-
j yoruz; kalsa bu bir mucize olur. 

I Dünyanın bu gelişimi özellikle, biraz evvel ar-
I kadaşun da işaret etti, Bütçe Komisyonunda söyle-
I diğim bu sözleri tekrar ediyorum; petrolün deniz-
I îerde hâkim olma stratejisinin dünya politikasına yön 
I verdiği bir dönemde, Türkiye coğrafî konumu itiba-
I riyîe düne nispetle bugün daha çok, daha büyük bir 
I önem ve hassasiyet kazanmıştır. Bugün dünyanın 
I kalbi, kalpgâhı mesabesinde oîan Orta Doğu ve bü-
I yük menfaat mücadelelerinin cereyan ettiği Güney 
I denizleri zincirinde bir denge noktası görünümün-
I de olan Türkiye'nin, bir çatışma dışında kalabüe-
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ceğlni düşünmek ve bu anlayışa uygun bir savun
ma politikasını benimsemek çok riskli bir politika 
o!ür. 

Ayrıca, gelişen Kıbrıs olayları, Orta Doğudaki 
bunalımı bildiğiniz gibi daha da artırmıştır. Yunan
istan'ın Türkiye'ye olan gerginlik durumu sürmekte
dir. Yunanistan iktisadî gücünün çok üstünde bir silâh
lanma yarışı içine girmiştir ve bunu sürdürmektedir. 
Yunanistan'ın NATO'nun yapısı dışında kalmaya 
devanı etmesi, NATO'nun Güney kanadının savun
ma yükünü Türkiye'ye yüklemiştir. Türkiye, Batı 
Anadolunun savunması için bu nedenle bazı tertip
lere girişmek zorunda kalmış ve Ege Ordusunu teş
kil etmiştir. Dış yardımın önemli bir surette azalma
sı, miEî bütçemizin yükünün artması nedenlerinden 
biridir. Ayrıca, Türkiye'yi içinden bölme, yıkma, 
parçalama amacı güden faaliyetler maalesef artan 
ölçüde devam etmektedir. 

Yine silâh teknolojisinde vukubıüan çok hızlı 
gelişmeleri adım adım takip etme mecburiyeti de, 
savunma giderlerinin büyümesinin nedenlerinden 
birisi olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçen yılda ifade ettiğim gibi, Milletimizin, yur

dumuzun bağımsızlığım, bütünlüğünü koruma hu-
sususunda öncelikle kendi miDî gücümüze dayanmaya 
mecburuz. Bu nedenle, olup bittilere çok müsait 
bir hale gelmiş bulunan bugünkü dünyada artmakta 
olan tedhitler karşısında her istikametten gelebile
cek tehditleri ve saldırıları karşılayabilecek güçte bir 
orduyu daimî surette hazır bulundurmaya mecbur 
bulunuyoruz. Sürekli olarak caydırıcı bir güce sahip 
olmamız şarttır. Savunma politikamızın amacı da, 
hedefi de sanıyorum ki, bunların etkisi altında dü
zenlenmeye mecburdur. 

Savunma politikamızın (bir ufak cümleyle özet
lemek lâzım gelirse) amacı, Türkiye Cumhuriyetini 
bağımsızlığını, egemenliğini, millî bütünlüğünü ve 
topraklarını, denizlerini, nereden gelirse gelsin, 
(tekrar üzerine basarak söylüyorum) her türlü teh
dit ve saldırılara karşı korumaktır. Cumhuriyetten 
bu yana azimle yürütülmekte olan bu politika, sanı
yorum ki, Millete mal olmuş bir politikadır ve de
ğişmez bir politikadır. 

Biraz önce Sayın C. H. P. Sözcüsü, yeni bir ulu
sal savunma kavramı geliştirmemiz lüzumu üzerin
de durmuştur; gelişen dünya şartlarının değişmesi 
nedeniyle. Bunu daha evvel de muhtelif vesilelerle 
C. H. P/K hatipler dile getirdiler. Ancak, arkada

şım bugün, bu politikanın, bu kavramın ne olduğu 
hakkında biraz bilgi verdiler, aydınlandık. Şunu 
istiyorlar: 

Kolkktif sistem içinde kalmalıyız..; Sanıyorum 
ki, bunda yeni bir şey yok; buna yeni bir politika 
demeye imkân yoktur. Hepimiz kollektif bir sa
vunma sistemi içinde kalmayı savunuyoruz. «Ancak, 
Türkiye'nin bağımsızlığını korumak şartıyle...» diye 
ilâve ediyorlar. Sayın Kâmran İnan arkadaşımız 
ilâve etti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kolektif bir savunma sistemi içindeyiz; NATO 

içindeyiz, CENTO içindeyiz^ Fakat bu savunma 
sistemine giren devletlerin hepsi bağımsızlıklarını mu
hafaza etmek şartı ve kaydıyla girmişlerdir. 

Gene İnan arkadaşımız işaret etti, NATO sa
vunma ittifakı üyelerin üstünde bîr devlet hüviyetin
de değildir. Orada kararlar ittifak ile alınır ve her 
organın da kararları ittifak ile alınır; bilmem, Aske
rî Komitede kararlar ittifak ile alınır, Savunma 
Komitesinde kararlar ittifak ile alınır, Konseyde ka
rarlar ittifak ile alınır, her organında kararlar ittifak 
ile alınır. Türkiye hiçbir karara zorlanarak girmez, 
hepsini isteyerek kabul eder veya reddeder. Zaten 
üyelerden herhangi birisinin reddettiği teklif de ka
rar olmak şansına sahip olamaz. Bu nedenle. bunu 
yeni bir strateji olarak, yeni bir kavram olarak ge
tirmeye ihtiyaç yoktur, zaten böyledir. 

«Vurucu ve atış gücü yüksek...» 
Değerli arkadaşlar, Genelkurmayımızın bütün 

çalışması bu; vurucu gücünü Silâhlı Kuvvetlerimizin 
artırmak, ateş gücünü yükseltmek, hareket kabili
yetini yükseltmek. Şimdi yeni bir unsur daha çık
mıştır, elektronik bakımından güçlendirmek, elasti
kiyetini artırmak, kıtaların yer değiştirmesini kolay
laştırmak; havadan, karadan vesairden... Genelkur
mayımız başından beri buna çalışmaktadır ve imkân
larımız ölçüsünde bunu gerçekleştirmeye çalışmakta
dır. Ben bunada yeni bir kavram gözüyle bakmı
yorum. Başmdan beri, Cumhuriyetten beri bütün 
hükümetlerin tatbik ettikleri budur; Halk Partisi İk
tidarı döneminde, Demokrat Parti döneminde, bu 
dönemde. Sanıyorum bu da yeni bir şey değildir. 
Bunda da ittifak ediyoruz. 

Şunu söyîeyebiKrler; efendim, Silâhlı Kuvvetle
rimizin sayısını azaltmak, bundan tasarruf edeceği
mizi hareket ve ateş gücüne harcamak... Buna da 
biraz sonra döneceğim, hangi şartlar içerisinde ola
bilir ve bugün istediğimiz ölçüde olamıyorsa neden 
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olamıyor? Bunun da bir nedeni vardır ye makul j 
bir nedeni vardır, inandırıcı bir nedeni vardır. Her- I 
kes bunu rahatlıkla söyleyebiliyor; ama Türkiye'nin 
mevkii, coğrafyası, Türkiye'yi tehdit eden tehlike
lerin zaman zaman muhtelif istikâmetlerden gelmesi, 
Türkiye'nin Doğuda Batıda iki ayrı ordu kullanma
ya mecbur olması, hattâ bugün Ege'de, hattâ Gü- 1 
neye karşı ayrı ordular hazır bulundurmaya mecbur I 
olması... Bütün bunları dikkate abrsanız, bu de- 1 
diğüniz formülün neden dolayı hemen tahakkuk ede- I 
meyeceğini siz de tespit edebilirsiniz. I 

«Deniz ve Hava Kuvvetlerine daha büyük önem 
verilmesi...» Bunda da ihtilâfımız yoktur, biraz son- ] 
ra bu noktaya da tekrar rücu edeceğim. Önem veri- I 
Myor mu, verilmiyor mu? Bu hususta da bilgi arz I 
etmeye çalışıyorum^ Bunda da sanıyorum ihtilâfımız I 
yoktur. Deniz ve Hava Kuvvetlerine Silâhlı Kuv- I 
vetlerimiz artan ölçüde önem vermiştir, vermekte de I 
devam ediyor. Görüyorsunuz son iki yıl içinde daha I 
çok Deniz ve Hava Kuvvetlerimizi takviyeye çalış
tık; birçok uçak filoları aklık, birçok hücumbotları, 
denizaltılan tedarik etmeye çalışıyoruz. Bunlar, bu I 
sayın arkadaşımızın ileri sürdüğü hususlar, tamamen I 
bu görüş içinde yapılan şeylerdir. I 

Bununla şunu tespite çalışıyorum; değerli C. H. P. 
sözcüsünün, «yeni ulusal savunma kavramı» diye ile- I 
ri sürdüğü kavram üzerinde (ki, eğer bundan iba- I 
retse) sanıyorum ki bir ihtilâfımız yoktur, herkes I 
aynı şeyi düşünmektedir; yani esasen bugün yürü- l 
tülmekte olan stratejidir. Tamamen onunla muta
bık olduklarını beyan etmiş oluyorlar; yeni kavram I 
olarak ileri sürdükleri kavram ile. I 

Değerli arkadaşlarım; 
İttifaklarımız hakkında da bir nebze, vaktin el- I 

verdiği imkân ölçüsünde bilgi arz etmek istiyorum. 
Bilindiği gibi, Türkiye İkinci Dünya Savaşından I 
sonra kendisine özgü şartlar içinde ve bu dönemdi I 
güvenliğine yönelen âcil dış tehlikeler karşısında I 
emniyetini Kuzey Atlantik İttifakı içinde yer almak
ta görmüştür. 

İttifaka katıldığı tarihten bu yana geçen süre I 
içinde Türkiye'nin NATO içindeki yerini muhafaza 
etmesi Türk dış politikasının değişmeyen prensiple- I 
riııden birisi olmuştur. 1950'ferden bu yana gelmiş I 
geçmiş bütün hükümetler bu politikayı izlemişlerdir. 
bugün de sanıyorum Parlamentomuzdaki gruplar
dan hiç birisi bu politikanın değişmesini istememek
tedir. Yalnız, Sayın Suphi Karaman bazı mülâ
hazalar ileri sürdü; ama onun da amacının, bu | 

i NATO İttifakım bırakalım yolunda olmadığım sa
nıyorum. Belki NATO İttifakının işleyişinden bazı 
şikâyetler olarak mütalaa ediyorum, ileri sürdükleri 
görüşleri. 

Değerli arkadaşlarım; 
Caydırıcı gücü sayesinde bugüne kadar müttefik

lerin güvenliği bakımından olduğu kadar, Dünya ba
rışı içinde NATO İttifakı yararlı olmuştur ve hiz
met etmiştir. Aynı rolü ileride yapabilmesi için 
ise caydırıcılık gücünü koruması gerekmektedir. 

Bunun yanı başında gelişmeler ittifak içindeki 
dayanışmanın da güçlendirilmesini, daha da güç
lendirilmesini gerekli kılmaktadır. Müttefiklerimi
zin de bu görüşte olduklarından şüphe etmiyorum. 
Ancak, genel arzu bu olmakla beraber bazı arka
daşlarımızın da üzerinde durduğu gibi, şu veya bu 
gerekçeyle bu gereğin tam olarak bugün yerine ge
tirildiğini de iddia edemeyiz. 

Fransa'nın NATO Askerî Entegrasyonundan çe
kilmiş olması, Yunanistan'ın bir süreden beri sür-
düregeîdiği menfî tutumun, Amerika Birleşik Dev
letlerinin Kongre karan ile NATO içinde ayrıca iki-

I li anlaşmalarla bağlı olduğu müttefiki Türkiye'ye 
I uyguladığı silâh ambargosunun NATO savunma sis-
I teminde, özellikle Güney kanadında yarattığı bü-
I yük zaaflar inkâr edilemez. 

I Yine, Türkiye'nin silâh tedarikinde bu neden
lerle karşılaştığı müşküller (ki, arkadaşlarımızın bir 

j kısmı haklı olarak dile getirmişlerdir) Türkiye'yi 
NATO İttifakı ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yük-

I îendiği vecibeleri tam olarak yerine getirmesini en-
I gelîeyen ciddî durumlar yaratmıştır. Bu durum, 
I Türkiye'yi, güvenliğini sağlama ve savunmasını 
I zaafa uğratmaktan kurtarmak üzere telâfi edici ted-
I birler düşünmeye ve derece derece bu tedbirleri al

maya zorlamıştır ve daha da zorlayacaktır. 

I Sayın üyeler; 
I Savunma gücümüzün en önemli unsurunu teşkil 
I eden Silâhlı Kuvvetlerimiz maddî ve manevî kuvve

tiyle dünyanın en güçlü ordularından biridir bugün. 
I Silâhlı Kuvvetlerimiz karada, denizde ve havada en 

modern silâhları ve araçları kullanmak yeteneğine 
I sahiptir. Bu bir ordu için büyük bir şeydir. Or-
I dumuz tehdidin ve saldırının şiddeti ne olursa olsun, 

bunları karşılayacak güçtedir bugün. Büyük Mille
timizin kendisinin bir parçası olan Silâhlı Kuvvetle
rimize bu hususta güveni tamdır. Ancak, biraz 
önce işaret ettiğim gibi, dünya olup bittilere çok 

I müsait bir hale gelmiştir. Coğrafyası ve stratejik du-
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rumu itibariyle Türkiye her an bir saldırıya uğraya
bilir. Bu nedenle Silâhlı Kuvvetlerimizi sürekli ola
rak ve her bakımdan bu türlü tehdit ve saldırıları 
karşılayabilecek güçte bulundurmamız gerekmekte
dir. Bunun için dünyadaki silâhlanma yarışı yanın
da, silâh teknolojisindeki gelişmeleri de adım adım 
takip etmenin ve yenilemeleri zamanında gerçek
leştirmenin gereklerini de yerine getirmeye mecbur 
durumdayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu vesileyle REMO planımıza temas etmek is

tiyorum. Arkadaşlarımızın birçoğu bu konuda de
ğerli mütalâalar ve tenkitler ileri sürdüler, aynı za
manda onlara da cevap arz etmiş olacağım. 

3 - 4 yıl öncesine kadar Silâhlı Kuvvetlerimizin 
harp silâh, araç, gereç ve ihtiyaçlarının büyük bir 
kısmı dış aynî ve nakdî yardımlar veya hibe yoluy-
le, cüzî bir kısmı da millî kaynaklarımızdan kar
şılanmaktaydı. 

1974 yılından sonra gelişen politik ve askerî ko
şullar nedeniyle dış yardım ve hibe yolu büyük kıs
miyle kapanmış ve ihtiyaçlarımızın millî bütçe ola
nakları ile yurt dışından kredili veya ticarî yollarla 
sağlanma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Silâh, araç, gereçlerin tedariki için geçen yıl 
bütçeye REMO ödeneğiyle birlikte 12 milyar 826 
milyon ödenek konmuştu. Bu yıl bu ödenek yine 
REMO ile birlikte 5 milyar fazlasıyle 17 milyar 700 
milyona yükselmiştir. Bu yıl silâh tedariki için tek
lif ettiğimiz ödenek Savunma Bütçemizin, biraz ön
ce işaret ettiğim gibi % 41 ini teşkil etmektedir. Bu 
vesileyle REMO planının uygulaması hakkında da 
Yüce Heyetinize bilgi arz etmek istiyorum. 

REMO planı, Silâhlı Kuvvetlerimizin kendi iç 
kaynaklarına dayanılarak yeniden düzenlenmesi ve 
modernleştirmesi gereğinin ortaya çıkmasından sonra 
doğmuştur. Bilindiği gibi Silâhlı Kuvvetlerimizin 
yemden düzenlenmesine ve modernleşmesine harca
mak üzere 1972 yılında (ki, o tarihte Miffî Savunma 
Bakanı bulunuyordu, bu teklifin hazırlanmasında 
biraz tuzum vardır) yürürlüğe giren 1601 sayılı Ka
nunla Hükümete 16 milyar liralık harcama yetkisi 
verilmişti. Bilâhara 1904 sayıh Kanunla bu 23,5 
milyara, 2020 sayılı Kanunla da 37 milyar 200 mil
yona çıkarılmıştır. 

1979 yılma kadar MiHî Savunma Bakanlığına ve
rilen 37 milyar 200 milyon lira tutarındaki yetki
den bugüne kadar 16 milyar 580 milyon liralık kıs
mın kaynak tahsisi yapılmıştır. Bununla 30 proje-
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nin sözleşmesi yapılmıştır. Bu projeler; 2'si Fantam, 
2'si F-104 olmak üzere 4 adet F-104 uçağı filosu 
alınmıştır. Ayrıca bir süre önce 40 uçaklık 2 Fan-
tom filosu için bir bağlantı yapmış bulunuyoruz. 50 
uçaksavar bataryası, zırhlı personel taşıyıcılar, hü
cumbotları, denizaltılar, güdümlü mermiler, heli
kopterler, elektronik malzeme, tanksavarlar ve is
tihkâm malzemesi satmahnmıştır. Miktarları hakkın
da takdir buyurursunuz ki bilgi vermeye hem zaman 
müsait değil, hem doğru olmaz. 

5 yıllık stratejik hedef planımla tespit edilen baş
ka projeler üzerinde de çalışıfanaktadır. Federal 
Almanya ile Leopar tank alımı, mevcut tanklarımı
zın modernizasyonu ve tanksavar silâh ahım konu
larında yaptığımız görüşmeler tamamlanmıştır, birer 
protokola bağlanmıştır. Kredi konusu da halledil
mek üzeredir. Gelen haberlere göre, Alman Hükü
meti de bu anlaşmaları tasdik etmiştir. Bu durumda 
yakında sözleşme safhasına geçeceğiz. Bunun mik
tarı hakkında da bilgi arz edeyim; 1 milyar 184 mil
yon Mark tutarındadır bu üzerinde çalıştığımız ve bu 
şekilde sonuca varmış olan 3 paket proje. Bunun 
558 milyon Markı Hermess kredisiyle karşılanacak
tır, mütebaki kısmı kendi bütçe imkânlarımıza gö
re ve anlaşmada varacağımız usule göre miHî kay
naklarımızdan ödenecektir. 

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletlerinden FMS 
kanalıyle; yani Amerikan Askeri Satış Teşkilâtı ka-
nalıyle sağlanan krediden 40 adetlik 2 Fantom filo
sunun alınması, biraz önce işaret ettiğim gibi ke
sinleşmiştir. Yalnız bunun bedellerinin ilk taksit
leri 1976 ve 1977 yılı için bize verilen 125'er milyon 
dolarlık kredi yardımından karşılanacaktır, mütebaki 
kısmı da Türk - Amerikan Savunma Anlaşması tas
dik edilirse oradan karşılanacaktır. Tasdik edilme
diği takdirde bir ayrı formül bulmaya, daha doğrusu 
bir ayrı kredi bulmaya mecburuz. Çünkü, bunların 
tutarı 500 milyon doların üstündedir, ufak bir para 
değildir, büyük bir rakamdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu saydığım imza safhasında olan prejelerfn tu

tan da 20 milyar lirayı bulmaktadır. Bu suretle 
sözleşmeye bağlanmış ve bağlanmak üzere olan pro
jeler 35 milyar Türk Lirası tutarına ulaşmaktadır. 

Arkadaşlarımız biraz önce işaret ettiler, bu REMO 
pfctmyle verilen ödenek kullanılamadı, dediler. 37 
milyar 200 milyondan, 35 milyara yakın bir kısmı 
anlaşmaya bağlanmış veyahut da bağlanmak üze
redir, geriye yetki olarak az bir miktar kafanakta-
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dır. Ffrat farkları dolayısıyle % 50 artırma imkâ
nı vardır. Onlar için de huzurunuzda ya yeni yetki 
isteyeceğiz, veyahut % 50 içerisinde yeni ödenek
ler isteme durumundayız. Sanıyorum kısa bir dö
nem sonra bu teklifleri de huzurunuza getirmiş ola
cağız. Aksi halde, bilhassa Meclisin seçime gittiği 
yaz döneminde Sifâhh Kuvvetlerin eli kolu bağlana
caktır, yeni anlaşmalara girişme imkânı ortadan 
kalkacaktır. 

Arkadaşlarımızdan bir kısmı, bu REMO planı 
imkânlarının Kuvvet Komutanlıkları arasında dağı
lımından, bilhassa Hava ve Deniz Kuvvetlerine 
önemli pay ayrılmadığından şikâyet ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
REMO planının yıllık dilimlerinin Kuvvet Ko

mutanlıklarına dağılımları bazı esaslara göre yapılı
yor. Bunlar, ülkemizin savunma stratejisi ve bu 
strateji içinde Kuvvetlerin yerleri, Kuvvetlerin ha
len bulunduğu savunma düzeyi, kuvvet hedefleri 
ve bu hedefi gerçekleştirmek için sahip olunması ge
reken harp silâh vasıtaları; bütün bunlar dikkate 
atanmaya mecburdur. Genelkurmay Başkanlığınca 
Silâhlı Kuvvetlerin savunma gücünü belli bir düze
ye ulaştırabilmesi için stratejik hedef planıyle tespit 
edilmektedir bunlar ve 1975 - 1979 yıllarını kapsa
yan döneme ait bu planda Kuvvetler için sağlana
cak harp silâh vasıtaları tespit edilmiş ve ayrılmış
tır. 

REMO planında yer alan ödeneklerden Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına daha çok pay ayrılırken, 
Amerikan menşei silâhlara daha çok sahip olan 
Hava Kuvvetleri Komutanlığına FME kredilerinden 
daha fazla pay ayırmaktadır. Hücumbotu, denizaltı 
yapımı gibi Deniz Kuvvetlerinin gücünü artırmayı 
amaçlayan projelere ise daha ziyade Federal Alman
ya yardımından pay ayrılmaktadır. 

Bu nedenle bu kuvvetlere ayrılan payları inceler
ken, sadece REMO planını değil, REMO planını, 
Bütçeyi, Amerikan kredilerinden alınan miktarları 
ve Alman yardımından alınan miktarları da birlikte 
hesap etmek, alta alta koymak ve ondan sonra 
payların oranlarım tespit etmek doğru olur ki, bu
nu yaptığınız takdirde kuvvetler arasında payların 
ayrılması hususunda bir dengesizlik olmadığı meyda
na çıkar. 

BAŞKAN — 15 dakikanız var Sayın Bakan, ona 
göre ayarlayın efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
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Bu süre içerisinde ben Yüce Heyetinizi çeşitli 
konularda aydınlatmak isterdim; ama sanıyorum ki, 
bu süre içerisinde bunları özetlemek mümkün olma
yacak. İzin verirseniz bazı mevzuları atlayarak ar
kadaşlarımızın konuşmalarında üzerinde durdukları 
konular hakkında bilgi arz etmekle yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dış yardımlar hakkında şunu arz edeyim: Dış 

yardımlar, belli başlı Amerika, Federal Almanya, 
İtalya ve Kanada yardım yapmaktaydı Türkiye'ye 
NATO ittifakı içerisinde. Bugün İtalya ve Kanada 
yardunı kesilmiştir, bitmiştir daha önce. Ahnan 
yardımı devam etmektedir. Son dilime ait anlaşma
yı yapmış bulunuyoruz. Dokuzuncu, dilim müzake
releri tamamlandı. Ahnan Parlamentosunun tas
dikini beklemektedir. Bununla (100 milyon mark
lık bir yardımdır bu; önümüzdeki 1,5 yıl için) 
Arifiye Fabrikasında (Kara Kuvvetlerinde) iki yeni 
yedek parça atelyeleri kurulacaktır. Arifiye Tank 
Fabrikasında yeni optik malzeme atelyeleri kurula
caktır. Yine, M-113 zırhlı personel taşıyıcıları için 
yenileştirme tesisleri yapılacaktır. Kayseri Tank 
Fabrikasında tevsiat yapılacaktır; kaligrasyon tesis
leri kurulacaktır, silâh atış kontrol sistemleri, teçhi-

I zat bakım yerleri kurulacaktır, muhabere malzeme-
j si alınacaktır, M-113 tanklarının tadili tesisleri ku-
I ruîacaktır. Deniz Kuvvetleri için de Gölcük ve Taş-
I kızak tersanelerinin tevsii yapılacaktır. Hava Kuv-
I vetleri için de transal uçaklarının (Çünkü Alman-
I ya'dan alınmıştı) bakımı yapılacaktır. 

I Görüyorsunuz ki, Ahnan yardımı daha çok 
I memlekette mevcut harp sanayiimizin geliştirilmesi 
I istikametinde kullanılmıştır. Başından beri de öyle 
I olmuştur. Alman yardunı sayesinde Kınkkale'de 
I birçok piyade tüfekleri yapan tesisler ve saire mey-
I dana getirilmiştir. 
I Amerikan yardımı, bildiğiniz gibi, 5 Şubat 1975 
I tarihinde tek taraflı olarak durdurulmuştu. Sanıyo

rum ki, silâh ambargosuna ve silâh ambargosunun 
I neticeleri hususuna Dışişleri Bütçesinde de temas edi-
I lecektir. Bu nedenle, zamanım imkân verdeği için 
I bu konuyu atlamak mecburiyetindeyim. 

I Yalnız, ara karar olarak biliyorsunuz, 1 Ekim 
I 1975 tarihinde Amerikan Kongresinin aldığı karar-
I la, peşin para ile piyasadan yapılan mubayaa ser-
I best bırakılmıştır. Amerika'da. Bu çok pahalı alım 
I yoludur, Türkiye'nin imkânları Amerikan piyasasın-
I dan peşin para ile büyük ölçüde silâh ve malzeme 
I almaya maalesef müsait değildir ve Şubattan önce 
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mukavelesi yapılmış, malzeme serbest bırakılmıştır 
ki, bunlar getirilmiştir. 

Hükümetimizle iki ülke arasında savunma işbir
liği ilişkilerinin normal mecraya oturtulabilmesi için, 
biliyorsunuz Amerikan Hükümetiyle yeni bir savun
ma işbirliği anlaşması yapılmıştır. 26 Mart tari
hinde Waşhington*ta iki Hükümet arasında imza 
edilen bu anlaşma Kongreye sevk edilmiştir; fakat 
henüz çıkmamıştır. Gelen haberler, yeni Amerikan 
Cumhurbaşkanının bunu kısa bir dönemde çıkar-

-mayacağını göstermektedir. İki Hükümet arasında 
konuşma devam etmektedir ve edecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bazı arkadaşlarımız savunma sanayii üzerinde 

durdular. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Savunma sanayimizi geliştirmek amacıyla girişil

miş olan çalışmalara bugün devam edilmektedir. Si
lâhlı Kuvvetlerimizin kullanacağı her türlü modern 
silâh ve gereçleri millî imkânlarla sağlama ilkesinin 
milletçe benimsenmiş bir hedef olduğu, son yıllarda 
Cumhuriyet Hükümetlerinin bu konu üzerine eğildik
lerimi, Hükümetimizin de günün şartları içinde bu 
çalışmaları hızlandırma kararında olduğunu geçen yıl 
yine Bütçe vesilesiyle huzurunuzda arz etmiştim. 

Gene bu izahatımda, harp sanayii ile (ki, arkadaş
lar bütün bu konular üzerinde durdukları için tek
rar ediyorum) millî sanayi arasında organSk bir ilişki 
ve bağlılık olması gerektiğine ve savunma sanayiini 
geliştirmeye çalışırken kalkınma gayretlerimizi ve mil
lî sanayimizin durumunu da göz önünde bulundurmak 
ve kalkınma gayretleriyle savunma gayretleri arasın
da bir denge tesis etmek zaruretine işaret etmiş ve bu 
nedenle Planlama Teşkilâtıyla birlikte çalışarak, 
«Türkiye Savunma Sanayii Geliştirme Stratejisi» 
adiyle bir strateji belgesi hazırladığımızı ve Bakanlar 
Kuruluna sunduğumuzu arz etmiştim. 

Bu strateji de Bakanlar Kurulunda incelenerek ba
zı değişikliklerle kabul edilmiştir. Bu stratejiye göre, 
kurulacak ve geliştirilecek savunma sanayii şunlar 
olacaktır: 

Zırhlı araçlar sanayii, motorlu arazi araçları sana
yii, elektronik cihazlar ve muhabere araçtan sanayii, 
opjlk malzeme sanayii, top ve uçaksavar sanayii, 
roket ve güdümlü mermi sanayii, piyade tüfekleri, 
makineli tüfekler sanayii, uçak, helikopter, harp ge
mileri, yardımcı gemiler ve her türlü mühimmat sa
nayii. 

Tadilen kabul edilmiş olan bu stratejiye- göre 
top, tüfek, roket, barut, mühimmat gibi silâh ve mal
zeme, bugün olduğu gibi Makine Kimya Kurumu
muzda geliştirilecektir. 

Harp gemileri ve yardımcı gemiler Deniz Kuvvet
lerimize bağlı olarak tersanelerimizde yapılacak ve 
geliştirilecektir. Bunun için bu tesisler genişletilecek 
ve modernleştirilecektir. 

Muharebe uçakları TUSAŞ (Türkiye Uçak Sana
yii Anonim Şirketi) tarafından Sanayi Bakanlığına 
bağlı olarak Kanunla kurulmuş uçak sanayii tarafın
dan gerçekleştirilecektir. 

TUSAŞ organizasyonunu kurmuştur. Ön fizibilite 
raporlarını hazırlamıştır. Tip ve yer seçimi için çalış
malar yapmaktadır. Bu fizibilite raporları bugün 
Planlamada ve Bakanlığımızda, Genelkurmayda, Ha
va Kuvvetlerinde incelenmektedir. Yakında mutaba
kat tesis edildiği takdirde, tasdik edildiği takdirde bu
nun üzerine yürünülecektir. 

Nakliye uçakları ise, (ki, az miktarda nakliye 
uçağına ihtiyaç vardır. TUSAŞ bunu ele aldığı takdir
de, muharebe uçaklarını ikinci plana atması zarureti 
doğacaktır ki, bu zamanı kazandırmak istiyoruz.) Si
lâhlı Kuvvetler bünyesinde mevcut (ki, Kayseri'dc iki 
tesisimiz vardır, Silâhlı Kuvvetler bünyesinde mevcut) 
tesislerde yapılabileceği tespit edilmiştir. 

Elektronik malzeme için iki şirket kurulmuştur. 
Birisi Kara Kuvvetleri Vakfı tarafından kurulan şir
kettir. Bu şirket fabrikasını kurmaya çalışmaktadır. 
Bir de ayrıca TESTAŞ isminde bir şirket kurulmuştur 
Sanayi Bakanlığına bağlı olarak. Bu iki şirket tarafın
dan Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan elektronik malze
me imal edilecektir Türkiye'de. 

Tank, zırhlı araçlar, Silâhlı Kuvvetlerimizin bün
yesindeki Kayseri ve Arifiye tesislerinin genişletilme
si suretiyle buralarda bu maksatla kurulacak yeni te
sislerde yapılacaktır. Bunların da fizibilite çalışmala
rına Bakanlık bünyesinde devam edilmektedir. 

Mevcut tanklarımızın modernizasyonu ve dizeli-
zasyonu için Almanlarla, biraz evvel işaret ettiğim 
anlaşma yapılmıştır. Bunlar da Kayseri tesislerimizde 
gerçekleştirilecektir. 

Silâhlı kuvvetlerimizin 10 yıllık afazi aracı 
ihtiyacı tespit edilmiştir. Bunun bugün Türkiye'de 
mevcut otomotiv potansiyelinden faydalanmak sure
tiyle memleket içerisinde yaptırılması kararlaştırılmış 
ve firmalardan teklifler alınmıştır. Teklifler üzerinde 
yapılan uzun çalışmalardan sonra, tip, seçimi de ya
pılmıştır. Bakanlıklararası bir heyet buna ait yatırım 
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mcyzularını düzenlemeye çalışıyor. Ancak bu arada. 
TÜMOSAN'm seçeceği. motor tipinin belli olması 
gerekmektedir. TÜMOSAN Silâhlı Kuvvetlerin seç
tiği motor tipinden farklı bir motor tipi seçtiği tak
dirde, bu proje üzerinde yeniden dönülmek zarureti 
meydana çıkacaktır. 

Elektronik sanayii kuruluncaya kadar, Silâhlı Kuv
vetlerimizin âcil ihtiyaçlarından bir kısmını da yine 
mevcut yerli potansiyelden faydalanmak suretiyle 
karşılamaya çalınıyoruz. Bazı hafif telsiz cihazları 
için yerli firmalarla bağlantılar yapılmıştır. 

Stratejide ayrıca gerektiği takdirde savunma sana
yii için yeni bir kuruluş kurulmasını öngörmüş bu
lunmaktadır. Buna ait tasarıyı da hazırladık, yakında 
Bakanlar Kuruluna takdim edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarımız; 
Yine kuvvet komutanlıklarımıza bağlı olarak çalı

şan kademeler bugünkü statülerinde çalışmaya de
vam edeceklerdir. Bunlar da ihtiyaca göre genişle
tilecek ve teçhizatlandırılacaktır. 

Stratejide ayrıca Millî Savunma Bakanlığının 
koordinatörlüğünde kurulmuş olan ilgili bakanlıkla
rın müsteşarlarından kurulu Savunma Sanayi Planla
ma Komitesinin görevlerinin devamı öngörülmüştür. 

Millî Savunma Bakanlığının görev ve teşkilâtı 
hakkındaki 1325 sayılı Kanunun, Millî Savunma Ba
kanlığının görevlerini tespit eden 2 nci maddesinin 
3 ncü bendi, harp sanayi hizmetlerinden Millî Savun
ma Bakanlığım sorumlu tuttuğu için; bu nedenle Ba
kanlığımız, koordinasyon da dahil olmak üzere, sa
vunma sanayii hizmetlerinin yürütülmesinde sorum
luluğun kendisine ait olduğu kanısındadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bazı arkadaşlar da işaret etti; Hükümet içerisin

de bu konuda görüş ayrıhğı var. Doğrudur. Başında 
bir görüş ayrılığı vardı ve biz Millî Savunma Bakan
lığı olarak, millî savunma sanayinin Millî Savunma 
Bakanlığına bağlı olması ve onun koordinatörlüğü 
altmda yürümesini gerektiren sebepleri düşünüyor
duk; şöyle özetleyebilirim bunları: 

Bir defa Millî Savunma Bakanlığı mesuldür. îşin 
mahiyeti bize göre bunu gerektiriyor. 

Memleketimizde kurulmuş, kurulacak savunma 
sanayii öncelikle Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacım 
karşılamak amacıyle kurulacaktır ve bunun başka 
da müşterisi olmayacaktır. 

Silâh türlerini, ihtiyaç miktarlarını tayin etmek 
(bu silâhları kullanacak olan) kuvvetlerin komutanlık
larına ve Genelkurmay Başkanlığına ait bir görev

dir. Bunların tedarik hizmetleri ise, Millî Savunma 
Bakanlığına ait bir görevdir. Bu, özelliği olan bir sa
nayi dalıdır. Silâhlı Kuvvetler için çalışır ve Silâh
lı Kuvvetlerin siparişini alır. 

Bu nedenle, Silâhlı Kuvvetlerin program ve politi
kasını aynen izlemeye, yürütmeye ve onun direktif
lerine uymaya mecbur bir sanayi dalıdır. 

Ayrıca belli politikaların yürütülmesine vasıta 
olacak teşekkül ve müesseselerin o politikadan so
rumlu Bakanlığa bağlı olması rasyonel çalışma yö
nünden de uygun bir formül olarak bize görünmüş
tür. Bu nedenle, bu sanayi kuruluşlarının Silâhlı Kuv
vetlere çok yakın teması olması ve onunla organik 
bir bağ bulunması lâzımdır. Bu sanayi kuruluşlarımı
zın Silâhlı Kuvvetlerimizin teknik gücünden fayda
lanması için de organik bir yakınlığa ihtiyaç görü
lür. Makine Kimya Endüstrisi maalesef amacından 
saptırılmış bulunuyor. Makine Kimya Endüstrisinde 
26 yıl içinde silâh bakımından herhangi bir gelişme 
olmamıştır. Çünkü Sanayi Bakanlığı için bir silâh 
mevzuu öncelik taşıyan bir mevzu değildir. Onun için 
belki haklı olarak Sanayi Bakanlığı için öncelik taşı
yan başka ihtiyaçlar da vardır. Bu nedenle Makine 
Kimya Endüstrisini daima o istikamete yöneltmişler
dir. 

Makine Kimya Endüstrisi bünyesi içindeki harp 
sanayii çeşitli nedenlerle bugün tam randımanla çalı
şamıyor. Silâhlı Kuvvetler Makine Kimya Endüstri
sinden devamlı olarak şikâyetçidir; sipariş konuların
da, fiyat konularında, her konuda devamlı ihtilâf ha
li mevcuttur. Sonra Makine Kimya Endüstrisi bütün 
zararlarını Silâhlı Kuvvetlere yüklemektedir; maliyete 
zam yapıp, Silâhlı Kuvvetler bundan da müştekidir. 

Harp Sanayinin Millî Savunma Bakanlığı etrafın
da ve onun koordinatörlüğünde kurulmasını gerekti
ren sebepleri biz böyle gördük. Ancak, bu konuda 
tabiî Bakanlar Kurulunda ayrı görüşler mevcuttu. 
Ortaya savunma stratejisi olarak bir kompremi (an
laşma) çıkmıştır. Biraz evvel arz ettiğim gibi, Makine 
Kimya Endüstrisi içindeki mevcut sanayi orada ge
liştirilecektir. TÜSAŞ Sanayi Bakanlığına bağlı olarak 
çalışmaya devam edecektir. Onun dışındakiler Millî 
Savunma Bakanlığı etrafında gelişecektir. Bu Hükü
metin kararı budur, arz ettiğim gibi bir kompromi-
dir. Sanayi Bakanlığına bağlı olması gerektiğini sa
vunanların da belki haklı sebepleri olabilir, onda da 
ağırlık taşıyan sebepler olabilir; ama sanıyorum ki, 
bu konu Türkiye'de henüz halledilmemiş konulardan 
birisi olarak ortadadır. Bundan sonraki hükümetler 



C. Senatosu B : 31 

belki bir başka veçhe verebilirler. Bizim Hükümeti
miz, arz ettiğim gibi, biraz da bize zaman kaybet
tirmiştir; ama bir kompromi ile neticeyi böyle bağla
mıştır ve bir savunma stratejimiz bu şekilde ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, üzülerek ifade ede
yim ki, süreniz bitti efendim. Müsamaha süresi içe
risinde bağlamanızı rica edeceğim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD MELEN 
(Devamla) — Efendim arkadaşlarımızın üzerinde 
durdukları konulardan önemli birkaç noktaya izin ve
rirseniz (cevapsız kalmasının kamuoyunda doğuracağı 
sakıncalar vardır) müsamahanıza sığınarak 10 dakika 
içerisinde cevap vermeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; j 
Bunlardan bir tanesi Lockheed konusudur. Lock

heed konusunun Türkiye'de üzüntüsünü çekenlerden 
başında diyebilirsem, Millî Savunma Bakam olarak 
bendeniz gelirim. Çünkü, uçak alımı dolayısıyle or
taya atılan rüşvet iddiaları vardır. Bu rüşvet iddiala
rının biran evvel bir aydınlığa kavuşmasını bütün 
Silâhlı Kuvvetler camiası istemektedir. Her gün ga
zetelerde ve çeşitli yerlerde çıkan ve çoğu da gerçe- ı 
ğe uymayan iddialar, ithamlar, kabul ediniz ki, bu 
işlerde vazife almış olan yüzlerce diyebileceğimiz su- ı 
bayımızı, memurumuzu, mütehassısımızı incitmekte
dir. Bu aydınlığa kavuşmak suretiyle her şey ortaya 
çıkacaktır. Sorumlu varsa şüphesiz cezasını görecek
tir; ama büyük bir kitle bu korkunç ithamın altın
dan kurtulmuş olacaktır. 

Bu nedenle bütün gücümle bunun biran evvel or
taya çıkmasını isteyenlerdenim, istemekteyiz ve başın
dan beri hassasiyetimizi biliyorsunuz, hadise, iddia 
ortaya çıkar çıkmaz, Genelkurmay Başkanlığıyle bir
likte bir araştırma komisyonu kurma zaruretim duy
duk, ama bunu da tenkit edenler oldu. Bir suiistimal 
idiasını aydınlığa kavuşturmak için bir Bakan, bir 
Genelkurmay Başkanı bir komisyon kurarsa, bunu 
takdirle karşılamak lâzım gelirken, bunun da suç ol
duğunu iddia edenler vardı. Bir taraftan hadiseyi tet
kik edin, bir taraftan da, efendim hadiseyi tetkik et
mek üzere niye ̂ komisyon kurdun?... Komisyonu şu 
nedenle kurduk arkadaşlarım: 

Evet, askerî mevzuata göre, bir suç iddiası orta
ya atıldığı takdirde, suçlu da belliyse, savcılığa veri
lir. Bir suç iddiası vardır; ama suçu kim işlemiştir, 
nerede işlemiştir? Asker kişi mi yapmıştır, siviller mi 
yapmıştır? Hangi safhada olmuştur? Millî Savunma j 
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Bakanlığında mı, kuvvetler de mi, Maliyede mi, şu
rada mi, burada mı olmuştur? Sonra bunun mahi
yeti nedir? Alımlarda bir anormallik var mı, yok 
mu?... Ortaya daha adlî takibata girişmeye yetecek 
kadar delil olmayınca, evvelemirde bunları aydınlığa 
kavuşturmak lâzımdır. Biz de bir araştırma komisyo
nu kurduk. Bütün bu iddiaları, sadece bunu değil, 
son dört - beş, yıl içerisinde Silâhlı Kuvvetlerin yap
mış olduğu büyük alımların hepsini bu komisyon 
bir teftiş heyeti gibi, oturdu inceledi ve Lockheed hu
susunda vardığı neticeyi de bize bildirdi, biz de Ge
nelkurmaya bildirdik, o da Askerî Genelkurmay Sav
cılığına intikâl ettirdi. 

Bununla da yetinmedik, Hükümet de gereken il
giyi gösterdi. Hükümeti itham ediyorlar, «Gereken 
ilgiyi göstermedi» diyorlar. Haksızdırlar. Bu iddia 
büyük haksızlık taşıyojr. Çünkü, bu öyle bir hadise
dir ki, birkaç iktidar döneminden geçen muameleler
dir bunlar. Her gün, «Efendim, helikopter alımında 
şu var...» diye iddialar ortaya atılır. Bu iddiayı orta
ya atan, bir de bakıyorsunuz ki, kendi kalesine gol 
atıyor. Çünkü, helikopter alımını ben yapmadım. 
Benden çok evvel odu; ama fütursuzca, düşünmeden 
bunu yapıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümet gerekeni yaptı. Başından itibaren Ameri

ka'ya defeatle müracaat etti, bütün belgeleri istedi; 
bu belgelerin ilk partisi geldi, ondan sonrasını verme
diler, anlaşma yapmayı teklii ettiler, bu anlaşma 
yapıldı; ikinci parti, üçüncü parti belgeler geldi ve 
bunları mercilerine verdi. Çünkü bu hâdiseye ihbar 
üzerine Ankara Savcılığı el koymuştu, arz ettiğim gi
bi, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay el koy
muştu, nihayet Genelkurmay Mahkemesine intikal 
etti, Mecliste bir Araştırma Komisyonu kuruldu ve 
bunun kurulmasını biz istedik, kolaylaştırdık; her ka
naldan tetkik ediliyordu. Bu belgeler Adalet Bakanlığı 
tarafından Ankara Savcılığına, oradan Genelkurmay 
Mahkemesine intikal etti. Samyorum ki, bu defa 
Araştırma Kuruluna da verilmiş. Başında, Amerika' 
nın itirazı üzerine verilmemişti, bir problem oldu. 
Samyorum ki, bu defa o da verilmiş bulunuyor. 

Bunun üstünde ne mümkünse yapılmaktadır; ay
dınlığa kavuşması için. Bugüne kadar henüz netice
lenmedi. Ankara Savcılığı işini bitirdi, Genelkurmay 
Mahkemesine devretti. Sadece döviz kaçakçılığından 
dolayı bîr takip yaptı. Genelkurmay Mahkemesi Sav
cılığı devam etmektedir çalışmalarına. Samyorum 
ki, yakın bir zamanda neticeye varacaktır. 
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Araştırma Komisyonumuz çalışmaktadır; ama 
Araştırma Komisyonumuz, şunu da arz edeyim ye 
şikâyet olarak arz edeyim; gürültü ye patırtı içinde 
çalışmaktadır. Hâkim durumundadır, mahkeme du
rumundadır, objektif olarak meseleleri tetkik etme du
rumundadır; alacaktır, tetkik edecektir, delilleri de
ğerlendirecektir, ifadeleri değerlendirecektir. Bu tet-
kikatın daha başında, ifade almadan, bilgi almadan, 
delilleri değerlendirmeden komisyonda bir karar ye
rilmeden komisyon sözcüsü her gün televizyon başı
na geçerek ağır ithamlar savurmaktadır, Bu haklı 
olarak, biraz önce işaret ettiğim gibi, bu işte çalış
mış olanları rahatsız etmektedir, tedirgin etmektedir, 
üzmektedir. Bir komisyonun objektif olarak Meclis 
adına bir hâkim sıfatıyle, hâkim olarak yaptığı tetki-
katı bu şekilde daha hiç bir şey ortada olmadan, 
«leb»» demeden «Büyük suiistimaller var» diye or
taya çıkması en büyük darbedir. Bundan dolayı da 
büyük üzüntü duyuyoruz... Çekindiğimiz için değil, 
yok; şahsen çekinecek bir şeyim yok, başka arka
daşların da yok, ama dediğim gibi, birçok insanları 
haksız ve sebepsiz olarak, kendilerini bu silâhlarla 
savunma imkânından mahrum olan insanları devam
lı olarak üzmekte, yıpratmaktadır. 

Başka bir tehlikesi daha var arkadaşlarım. Bü
yük alımlar yapıyoruz, görüyorsunuz; milyarlık, 2 
milyarlık, 3 milyarlık alımlar yapıyoruz. Bu alımları 
yapacak arkadaşların bu muamelelere böyle lalet
tayin bir memlekette, rahatlıkla bir insana itham sav
rulduğu bir memlekette imza koymaları mümkün 
mü?... (A. P. sıralarından «Doğru» sesleri.) 

Bana birçok defa gelmişlerdir, «Bizi affedin» di
yenler olmuştur. Yapmamak lâzım. Bir araştırma ko
misyonu, soruşturma komisyonu yapar tetkiklerini, 
bitirir, kararım verir, raporunu yazar Meclise arz 
eder; o vakit... Ama her gün televizyonun önüne çı
kıp «Suiistimal tespit ettim...» Geçen gün Sayın Araş
tırma Komisyonu Başkam bir beyanat verdi; «Efen
dim, ikinci alımda obsiyon süresi geçirilmiştir; De-
mirel Hükümeti geçirmiştir. Bundan dolayı Hazine za
rar görmüştür.» Obsiyon süresi 31 Mart. Demirci 
Hükümeti 31 Martta işe başlamış, daha güven alma
mış. Ben Savunma Bakanı olarak, değerli selefim tö
renle ayrılacağı için, bir gün sonra gittim; 1 Nisan
da başladım. Şimdi bu obsivon süresini geçiren biz 
miyiz Allah için?... Bunu bir komisyon başkam in
celemeden nasd söyler?... Obsiyon süresi geçirilmişse, 
ne zaman geçirilmiştir? Hiç olmazsa bunu faili meç
hul olarak söyleyin. «Demirel Hükümeti geçirmiş-
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tir...» İnsafsızlık, yerinde değil, gerçeğe uymuyor. 
Kaldı ki, obsiyon süresi de geçmemiştir. Bizim ceva
bımızı beklese mesele aydınlanacaktır, tatmin olacak
tır. Obsiyon süresi 13 Nisana kadar uzatılmıştır. O 
dönem içinde talep yapılmıştır, süre geçmesi söz ko
nusu olmamıştır. Obsiyon süresinin geçmesinden do
layı zarar da olmamıştır. Çünkü, obsiyon şunun için
dir : 

Şu kadar süre içinde müracaat ettiğiniz takdirde, 
baz fiyat birinci anlaşmadaki fiyat olmak üzere, fi
yat artışları, eskalasyonu dikkate alınmak suretiyle 
size uçak vermeyi taahhüt ediyor; şirket taahhüt edi
yor, bana uçak veriliyor. Bu şartlar yerine getirilmiş
tir, zarar da yoktur. 

Şimdi bunu böyle ortaya atınca, benim arkadaş
larım, bu işi yürüten arkadaşlarım İstırap duymazlar 
da ne yaparlar?... (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) İzin verirseniz biraz da biz şikâyet edelim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, antipatik oluyorum, 
kusura bakmayın; ama Cumhuriyet Senatosu süresi 
içerisinde bitirmek mecburiyetinde. Aksi takdirde bu 
kıymetli emekleriniz ve Cumhuriyet Senatosunun bü
tün emekleri boşa gider. İstirham edeceğim efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Ben de istirham ediyorum bir mesele 
hakkında izahat arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Hava Küvetleri Komutanlığına tayin dolayısıyle 
bazı arkadaşlar, hatta biraz da sertçe bazı tenkitler
de bulundular. 

Evvelâ olayı arz edeyim. Olay şu : 
Hava Küvetleri Komutanının, bildiğiniz nedenler

le görevinden ayrılması üzerine Genelkurmay Baş
kanlığı bir orgenerali, (ki, en kıdemlisi) Hava Kuv
vetleri Komutanlığına inha etmiş ve bunu ben de 
imza ederek Başbakanlığa gönderdik; yani bu teklifi 
inha haline getirerek Başbakanlığa gönderdim. 

Kanuna göre bu otomatik cereyen etmiyor tabiî; 
Kuvvet Komutanlığı inha edildiği zaman, en kıdemli 
komutan ortaya gelir oturur... Böyle bir şey yok ta
biî, Kanun bunu da bir tayin muamelesine bağla
mış ve Kuvvet Komutanlığına tayin dört imzalı karar
name ile çıkıyor. Genelkurmay Başkanı teklif edi
yor, Savunma Bakam bu teklifi kabul ederek imza 
ediyor. Hatta Kanunda bir hüküm daha var; Savun
ma Bakanı buna katılmazsa, Savunma Bkanını aşa
bilir. Yani onu aradan çıkarark doğrudn doğruya 
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Başbakanlığa intikal ettirebiliı Genelkurmay. Böyle 
bir yetkide var; ama ben şahsen kabul ettim ve bu 
teklife katıldım, uygun buldum. Fakat ondan sonra
ki seferde dört imza tamamlanmadı, Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı tarafından imza edilmedi, uzun süre 
bekledi, muamele tekemmül etmedi. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Cumhurbaşkanı 
imzalamadı mı?,.. 

MİLLÎ SAVUNMA BARANI FERlD MELEN 
(Devamla) — Cumhurbaşkanına gitmediği için tabiî. 

Muamele tekemmül etmedi. Muamele tekemmül 
etmeyince, Genelkurmay Başkanlığı uzun zaman ve
kâletle idaresini caiz görmediği için; ayrıca o sırada 
İzmir'de bir CENTO Toplantısı, Devlet Başkanları 
Toplantıs, resmî geçit vesaire olacaktı, acele bir ko
mutan tayinine ihtiyaç görmüş olacak ki, teklifim 
geri aldı. Çünkü uzun zaman kalacak, Başbakan im
za etmiyor. Tabiî bu onların takdiri; onları zorla biz 
imzaya sevk edemezdik, öyle takdir etmiş ve Sayın 
Başbakan bana şunu ifade etti görüştüğüm zaman; 
«Ben, inha edilen komutanın şahsına bir şeyim yok, 
bilâkis takdir ederim, sayarım; ama Hükümetin de 
bir fikri olmak lâzım. Nasıl ki valilerin tayininde Hü
kümet karar veriyorsa, başka elçilerin tayininde Hü
kümet karar veriyorsa, Kuvvet Komutanlığı da mü
him bir yerdir. Binaenaleyh, Hükümetin fikri olmak 
iâzım. Ben bu nedenle Hükümet arkadaşlarımla ko
nuşmadan bunu gerçekleştiremem.» dedi ve uzun za
man da bir neticeye varılmadı. Ondan sonra Genel
kurmay geri alarak ikinci inhayı yaptı. 

İkinci inhada, evet bir orgeneral daha vardı; fa
kat bir korgenerali teklif etti. Çünkü o orgeneral As
kerî Şûradaydı. Hatta ben Saym Genelkurmay Baş
kanına sordum, dedi ki, «Askerî Şûrada önemli mev-
zularımız vardır, çalışan bir arkadaşımızdır, Askerî 
Şûrada ona ihtiyacımız vardır, bu sebeple bunu yap
tım.» Nihayet bu bir takdir meselesi. O teklifi de 
tabiî Genelkurmaydan geldiği gibi kabul ederek gön
derdik ve nihayet bildiğiniz şekilde dava açıldı. İda
rî mahkeme amaç bakımından bu tasarrufu iptal etti 
ve biz tasarrufa uyarak o tayin muamelesini ortadan 
kaldırarak yeni bir tayin yaptık. Muamele, olay böy
le cereyan etmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonundaki konuya gelince: 

Beğesil arkadaşlarım; 
Burada olduğu gibi Bütçe Karma Komisyonunda 

da mevzuu ortaya attılar ve ben şöyle ifade ettim. 
Aynen burada söylediklerimi hikâye ettikten sonra 
dedim ki, «Terfi başkadır, rütbe katetme, ilerleme 
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başkadır, bir makama, bir komutanhğa tayin başka 
muameledir. Birisinden sadece sicil, kıdem alınabilir; 
ama ötekisinde nihayet tayin makamının takdirleri 
rol oynar. Kanunda bir mecburiyet yok; illâ şunu ya
pacaksınız diye bir mecburiyet yoktur. Nitekim, bil
mem 4 tane orgeneral arasında en kıdemsizi bilmem 
İstanbul'a verilebilir ordu komutanı olarak, ötekisi 
Şûraya verilebilir ve bunlar da nihayet tayin maka
mının takdiriyle halledilir meselelerdir. Kanunî bir 
mecburiyet yok. 

«Bir orgeneral varken neden oldu?...» Arz ettiğim 
sebeple oldu ve şunu söyledim, dedim ki; farz ediniz, 
ama daima farzedinize bağlı olarak... Eevvelâ şunu 
arz edeyim; bugün Hava Kuvvetlerine tayin edilmiş 
oîan orgeneral benim çok saygı duyduğum, hatta 
takdir ettiğim, bilhassa o hâdiselerdeki tutumu itiba
riyle gidip kendisine şükranlarımı sunduğum değerli 
komutammızdır. Vakarını bozmamıştır, «hak benim
dir» diye ortaya çıkmamıştır, tam bir askeri disiplin 
içerisinde; böyle takdir etmişlerdir diye kabul etmiş
tir, en ufak bir şikâyette bulunmamıştır. Bütün bun
lardan dolayı da, bilhassa o yönleriyle takdir ettiğim 
ve şükran duyduğum bir arkadaştır ve bugün işgal 
ettiği mevkiyi de liyâkatia yapmaktadır. O husus hak
kında en ufak bir tereddüdüm yok ve böyle düşünsey
dim zaten, öteki teklifi imza etmezdim, kaçınabilir
dim. Böyle düşünmediğim oraya imza koyduğumdan 
da anlaşılıyor. 

Yalnız, arkadaşımın bir sualine karşı; efendini, 
farz edin ki öldü, dedim. Yani illâ bu makama korge
neral değil, orgeneral tayin edilebilir; farz edin ki, 
orgeneral yok o rütbede kimse... (C. H. P. sıraların
dan «Var, var» sesleri.) O makamı boş mu bıraka
cağız dedim? Birisi vardı, farz edin ki, öldü, o ma
kamı boş mu bırakacağız?... Farz edin ki, uygun de
ğil, dedim; ama şahsa muzaf olarak değil, farzedin ki, 
mücerret olarak, afakî olarak... Söylediğim budur. 
Yani arkadaşıma; efendim, bir orgenerali kötülemiş 
veyahut bir orgeneral hakkında şunu söylemiş, bunu 
söylemiş şeklinde söz söylemesini Sayın Batur'a ya
kıştıramadım. Batur beni yakinen bilir. En güç şart
lar içerisinde beraber çalıştık. Silâhlı Kuvvetler için
deki durumum, Silâhlı Kuvvetlere hizmetim, Silâhlı 
Kuvvetlerdeki vazifelilerle olan münasebetim, büyük 
bir saygı duyduğumu; hepsini bilir. Onun için ken
disine de aym saygıyı göstermiştim. Benden böyle bir 
şey sadır olmaz. Yani bunu kullanıp; efendim, sen 
7alan komutana karşı şunu söyledin... Hayır. O ko
mutanı takdir ediyorum. Ben kanunî bir durum üze-
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rinde durdum. Sadece ondan ibarettir. Bunu arkada
şıma tavsiye ediyorum; politikayı biz değil (bizi it
ham ediyor) kendisi politika yapmaktadır bugün bu 
durumda. Ondan dolayı da üzüntülerimi arz ediyo
rum. Kendisi ordu içinde politika yapmaya çalışmak
tadır ve bunu yakıştıramıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Diğer arkadaşlarımdan çok özür ditiyorum. Za

man imkân verseydi bütün arkadaşlara, üzerinde dur
dukları konular hakkında bilgi arz etmeye çalışacak
tım ve tatmin etmek için bütün gücümü kullanacak
tım. Sayın Başkan sanıyorum ki, prensibi bozmak is
tememektedir. Yalnız, Sayın Başkan, bir konuya de
ğinmek için bir beş dakika rica edebilir miyim?... 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, teferruata inmenizi 
herkes kadar ben de arzu ederim. Fakat maalesef 10 
günlük süre içerisinde bu şartlar altında bitiremeye
ceğiz ve bütün Senatonun 10 günlük emeği de boşa 
gidecek. Ben bundan korkuyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, çok önemli bir ko
nudur. Silâhlı Kuvvetlerin tutumu ve politikasıyle 
olan ilişkisi dolayısıyle birçok arkadaş tavizkâr söz
ler söylediler. İzin verirseniz bir aydınlığa kavuştur
mak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim buyurun, siz öyle 
takdir ediyorsunuz, buyurun efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI I E R İ D MELEN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkanım, lütfen, duymuyoruz. 
Duymayı sağlamadıktan sonra 15 saat da konuşsa ne 
işe yarar?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Duyuyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Duyanlar var... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Onların hassas kulakları var... 

BAŞKAN — Biraz yüksek sesle lütfen, Sayın 
Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Duyurmaya da çalışayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bağımsızlığımızın ve millî varlığımızın başlıca te

minatı olan.Türk Silâlüı KuvveÜerinin esas görevi 
yurdun ve memleketimizin bütünlüğünü ve bağımsız
lığım her türlü tehdit ve saldırılara karşı korumak
tır. Silâhlı Kuvvetlerimizin görev ve yetkilerini Ana
yasa tayin etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri büyük 

milletimizin bîr parçasıdır, millî varlığımızın bir par
çasıdır. Türk Silâhlı Kuvvetleri büyük milletimizin 
bünyesinden çıkmıştır. Bu nedenledir ki, Anayasamız 
110 ncu maddesiyle Türk Ordusunun Başkomutanlı
ğının Türk Milletini temsil eden Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin manevî varlığından ayrılmayacağını 
hükme bağlamıştır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kuruluş düzeni, or
ganları, bunların görevleri, emir ve kumanda yetki
leri, Silâhlı Kuvvetler mensuplarının hakları, ödevle
ri Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği ka
nunlarla düzenlenmiştir. Bu kanunların, demokratik 
hukuk devletlerinde itibar gören hukuk ilkelerine uy
gun hükümleri ihtiva ettiklerinde şüphe yoktur. Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde tamamen demokratik esaslara 
uygun bir askerî kaza sistemi mevcuttur. Türk Si
lâhlı Kuvvetler organlarının ve yetkililerinin tasarruf
ları, modern hukuk esaslanna göre kurulmuş olan 
askerî kazanın denetimine tabidir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanının 
kumandası altındadır, Başbakana karşı sorumludur. 
Anayasamızın diğer bir hükmüne göre de, millî gü
venliğin sağlanmasından, Silâhlı Kuvvetlerin savaşa 
hazırlanmasından Bakanlar Kurulu sorumludur. Si
lâhlı Kuvvetler bu suretle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve Hükiünetin karar ve direktifleri daire
sinde kanunî görevini yapar. Ancak bu durum, Silâh
la Kuvvetlerin, siyasî partilerin emrinde ve yanında 
olmasını gerektirmez. 

Parlamenter demokratik düzende Meclisler ve 
iktidarlar genellikle partilerden oluşur. Ancak, Mec
lis olarak Türk Milletini temsil eden hükümetler de 
Türkiye'nin hükümetidir, Türk Milletinin hükümeti
dir. Kendisini Türk Milletinin hükümeti saymayan 
ve bir parti organı gibi davranan hükümete de hü
kümet denmez. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin esas görevini yapabil
mesi için kuvvetli güçlü olması yetmez. Bütün milleti 
düşmana karşı kendi yanında görmesi lâzımdır. Bu 
nedenle, millî birlik ve beraberliğin sağlanması Türk 
Silâhlı Kuvvetleri için savunmaya hazırlık görevinin 
başında gelmektedir. Bölük pürçük parçalara ve bir
birine düşman kamplar haline getirilen bir Türkiye'yi, 
ordular ne ölçüde güçlü olursa olsun savunmak müm
kün olamaz. 

Atatürk Büyük Zaferi, bütün milleti millî dava et
rafında topladıktan sonra, millî birlik ve beraberli
ği ve millî dayanışmayı azamî ölçüde sağladıktan 
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sonra kazanmıştır. Milletimizin kritik şartlar içinde 
özgürlüğünü, vatanın bütünlüğünü korumanın çaresi 
dün olduğu gibi bugün de budur. Bu nedenledir ki, 
Türkiye'nin hudutlarını zorlamaktan çekinen güçler 
emellerini gerçekleştirmek için etkili silâh olarak 
Türkiye'de milleti bölmeye, parçalamaya, birbirine 
düşman kamplara ayırmaya çalışmaktadırlar. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri bunun bilinci içinde çalışmakta
dır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Cumhuriyete bağlıdır. 
Hür demokratik düzenin, ilkeleri Anayasamızda ya
zılı devlet düzeninin savunucusudur. Hürriyet niza
mının memlekete getirilmesinde, yerleşmesinde Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin tarih boyunca emeği, hizmeti 
geçmiştir; bu uğurda hatta kan da dökmüştür. Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin 27 Majısta, 12 Martta verdiği 
örnekler, hür demokratik düzene bağlılığını bir kez 
daha ispat etmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, Büyük Kurtarıcı Ata
türk'ün çizdiği yolda yürümektedir. Bu yol, bildiği
niz gibi, sapık ideolojilerin yolu değil, hürriyete, ba
ğımsızlığa, çağdaş medeniyete giden yoldur. Bu ne
denle, Silâhlı Kuvvetlerin aşın sol ve aşırı sağ tahrik
lerinin aleti olacağım sanmak büyük gaflet olur. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Türk Silâhlı Kuvvetleri bu türden ideolojik sızma
lara karşı daima hassas olmuştur. Bu yüzden zaman 
zaman yüzlerce mensubunu bünyesinin dışına çıkar
maktan da çekinmemiştir. Buna rağmen bugün de 
her fırsattan faydalanarak Silâhlı Kuvvetler bünye
sinde gedikler açmak, giriş kapıları aramak için ça
ba harcayanlar yok değildir. Bunlar hak ve adalet 
adına hareket etmek değil, bunu vesile yaparak Si
lâhlı Kuvvetleri sarsmak gayreti içindedirler. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri hakkında bazı arkadaşla

rımızın şu veya bu istikamette bazı telmihleri oldu. 
Bu nedenle Türk Silâhlı Kuvvetlerinin dayandığı il
keler hakkında ve üzerinde hassasiyetle bağlı oldu
ğu ilkeler hakkında birkaç satırla bilgi arz etmek is
tedim. 

Lütfedip beni dinlediğiniz için hepinize şükranla
rımı arz ederim. (Alkışlar) (C. H. P. sıralarından 
«Soru var» sesleri.) 

HALİL GORAL (Aydın) — Sorum var. 
BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi oya arz 

edildikten sonra sayın arkadaşlarımın soru önergeleri 
gönderdiler. Kifayet önergesini oya koyarken, soru
lara da şamil olduğunu bilhassa zikrettiğim için, bu 
önergeleri işleme tabi tutamayacağım. 

j MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bakanlığa gön-
I derilemez mi efendim? 
I BAŞKAN — Sayın Bakana takdim edeceğim. 

FİKRET GÜNDOGAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, kifayet önergeleri sorulara şamil değildir. 

BAŞKAN — Efendim?... 
FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Programı-

I nızda ne yazıyor Saym Başkan?... 
BAŞKAN — Ne yazıyor?... 
FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Okusanı-

za 6 ncı maddeyi. 
BAŞKAN —Evet. 
FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Sorulara 

cevap vermek esastır. 
BAŞKAN — Evet, ama... 
FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Aması ne?... 

i BAŞKAN — Ama, saati içerisinde sorulan soru
lara cevap vermesi esastır. Kifayet önergesi verildik-

I ten sonra verilen soru önergelerine değil efendim. 

FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Efendim, 
orası öyle, ama başka çare var Saym Başkan; prog-

I ramı bozarak değil... 
BAŞKAN — O zaman içinden çıkamayız efen-

I dim; bu kabul etliğimiz süreler içerisinde müzakereleri 
i bitirmemiz imkân dahilinde olmaz. 
I Son söz Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun. 
I Buyurun efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
I — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 

üyeleri; 
I Yedi saate yakın bir süreden beri devam eden 

Milîî Savunma Bakanlığı Bütçe müzakerelerinin son 
I sözünü söylemek üzere huzurlarınızdayım. 

Rejimin teminatım, Türk Devletinin ve Türk mil-
I letinin bekasının teminatını gördüğümüz ve onunla 

sıkı sıkıya ilgili addettiğimiz Millî Savunma Bakanlı
ğı ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Bütçesi hakkında çok 

I değerli arkadaşlarım şahısları ve grupları adına gö
rüş ve kanaatlerini ifade ettiler. Ben de bu kısa za-

I man ölçüleri içerisinde birkaç sözle bu görüşlere iş-
I tirak etmek istiyorum. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Tarih var olduğu müddetçe Devlet kendi varlığı-
I nı, milletler kendi varlıklarım korumak için baş vur-
I dukları, en büyük teminat olarak gördükleri müesse-
I se ordu müessesesidir. Orduyu milletten, milleti or-
I dudan ayırmak mümkün değildir. Bu itibarladır ki, 
I hükümetler daima ordularına kendi kaynaklarının sı-
I mrlı imkânları içerisinde en büyük payı ayırmayı ve 
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bu suretle kendi teminatlarını varlıklarını koruma 
bakımından en güçlü hale getirmeyi hedef edinmişler
dir. 1977 yılı Bütçesiyle de Cumhuriyet Hükümeti, 
mevcut bütçenin 226 milyar liraya varan rakamları 
içerisinde 43 milyarlık bir değerle bütçenin % 19'unu 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine Ye onun 
yurt savunmasında lâyık olduğu şekilde hizmetini gö
rebilmesine amade kılacak, tahsis edecek şekilde, kal
kınmanın yanında birtakım fedakârlıkları göze al
mak suretiyle ifa etmiş bulunuyor. 

Gönül arzu ederdi ki, dünyanın silâhlanma yarışı 
içerisinde bulunduğu bu dönemde Türkiye'nin jeopo
litik durumununda nazarı dikkate alarak komşuları
mızın bu silâhlanma yarışında Türkiye'nin yanında 
silahlanmaya yatırdıkları meblâğlara yakın bir meb
lâğı Türk Hükümeti olarak biz de aynı şekilde yapa
bilme imkânını bulsa idik. Yunanistan, Irak, İran, 
Suriye ve Komünist bloklara dahil olan devletlerin 
silâhlanma yolunda sarfettikleri ve dış kaynaklardan 
temin etmek suretiyle ordularını güçlendirme yolun
da katettikleri mesafeler hepinizce malûmdur. Binae
naleyh, biz de Türkiye'nin mevcut imkânları dahilin
de Hükümet olarak 43 milyarlık bir imkânı sağlama 
suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mevcut olan mo
ral, eğitim, tecrübe güçlerini tesîihat ve teçhizatıyle 
de güçlendirmek suretiyle yurt savunmasında ve dün
yada hatırı sayılır bir güç haline gelmesi gayretini 
göstermiş oluyoruz. 

Ben burada bir konuya değinmek istiyorum. As
lında, Silâhlı Kuvvetlerin kendi gücünün, eğitiminin, 
moralinin, insan unsurunun ötesinde en büyük imkâ
nı şüphesiz ki, bu orduların ihtiyacı duyulan silâhla
rı kendi kaynaklarından temin edebilmelidir. Eğer, 
kendi kaynaklarından temin etme imkânlarından yok
sunsa, uzun vadeli bir müdafaa sistemi veya bir mu
harebe sistemi içinde bu orduların başarıya gitmesi 
mümkün değildir. Bu itibarla ben, harp sanayii üze
rinde durmak istiyorum. 

Türkiye, harp sanayiini kurabilecek bir döneme 
gelmiştir. Altyapı tesisleriyle 195ö'den bu yana kal
kınan Türkiye içerisinde artık, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin muhtaç olduğu konvansiyonel silâhları yapa
bilecek bir düzeye gelinmiştir, ama ne var ki, haki
katen teknolojilerin gelişen şartlan içerisinde, haki
katen büyük mesafeler katedilmiş olan bir dünya içe
risinde Türkiye'nin bir nükleer gücü kurma sevdaları 
diye bir şey değil, aslında konvansiyonel silâhlar de
diğimiz kullanılabilecek olan güncel silâhlan yapabi
lecek bir seviyede olduğunu ifade etmek istiyorum. 
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Ötedenberı ciddî çalışmalar, harp sanayiini kurmak 
için. Yalnız bu sanayiler aslında bir uçak fabrikası
nı, bir tank fabrikasını yapma niteliğinde gerçekleş
mesi mümkün değildir. Çünkü bir yandan çeliği so
kacaksınız, öbür yandan tankı, uçağı çıkaracaksınız... 
Bu mümkün değildir. Çünkü entegre bir sistem içe
risinde yan sanayileri de icap ettiren bir çalışmaya 
ihtiyaç gösteren bir sanayi dalıdır. Hatta öyle ki; 
uçak yapmak, tank yapmak ve bunun ötesinde daha 
güçlü silâhlar yapmak bir konsorsiyum görüşü içeri» 
sinde mütalaa edilmesi lâzım gelen bir çalışma dalı
dır. Amerika dahi kendi başına, teknolojinin zirvesi
ne çıkmış, malî imkânlarının, gücünün en üst nokta
sında bulunan bir devlet dahi dünyada feza yarışma
sında Rusya ile, birbirine zıt olan, ideolojik görüşleri 
birbirinden ayrı olan devletlerle fikir teatisinde bu
lunmak suretiyle nükleer feza çalışmalarına girmiştir. 
F-16 uçaklarını geliştirmek için yine bir konsorsiyum 
kurmuş, diğer devletlerin teknolojilerinden faydalan
maya gitmiştir. İngiltere, Fransa Consord uçaklarının 
yapımında yine aynı yolu tercih etmiştir. 

Binaenaleyh, Türkiye'de uçak sanayiinin geliştiril
mesi ve diğer sanayilerin, harp sanayilerinin gelişti
rilmesi yolundaki çalışmalarında mutlaka dış tekno
lojilere ve bunlann fikir, malî ve bilhassa eğitilmiş 
insan gücü bakımından birtakım konsorsiyum görü
şü içerisindeki münasebetlerin değerlendirilmesinde 
yararlar vardır. Bunu yapmaya da mecburuz. 

İkinci bir nokta daha var. Harp sanayiinin ikin
ci handikapı da şudur : 

Harp sanayiinde istihsal etmiş olduğumuz pro
düksiyon muayyen maksatlar için yapılır. Bunun 
miktarları, bunun ihtiyaç görülen değerleri ise Ordu
nun kendi bünyesi içerisinde tespit edilmiştir. Sadece 
teknolojilerin değişmesi sebebiyle kullanılma imkân
larını kaybetmiş olanların yerine yeni gelişen teknolo
jilerin getirdiği silâhlan ikame etme yoluna gidilir. 
Böylelikle bir yenileme yapılır veyahutta muharebe
ler suretiyle bunun sarfı, kullanılmaları mevzubahis
tir. O halde bu sanayinin ayakta kalabilmesi için 
mutlaka ekonomik yönlü birtakım tedbirlerin de alm-
masnıda gerek vardır. Yani sadece teknolojileri, malî 
imkânları, yetişmiş insan gücünü bu harp sanayiinde 
değerlendirmenin ötesinde bir de istihsal edeceğiniz 
uçağından diğer malzemelere, prodüksiyona kadar, 
istihsal ünitelerine kadar bütün bunların piyasalarını, 
civar ülkelerde pazarlar bulmaya, bunları etüt etme
ye de zaruret vardır. Yani iki tarafıyle birlikte düşün
mek mecburiyetindeyiz. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bu suretle harp sanayii ile ilgili olan görüşlerimi 

söylerken, Sayın Bakanın ifade etmiş oldukları gibi, 
bir kuruluşa ihtiyaç olduğu söylendi. Bir tasarı geti
riliyor; harp sanayiini organize edecek, bunu yürüte
cek olan bir kuruluş. Kanımız odur ki; elbette ter
cihte, harp sanayiinin istihsal edeceği maddelerin tes
pitinde, ünitelerin tespitinde Millî Savunmanın ter
cihlerinin ağır basacağı aşikârdır. Yalnız ne var ki; 
bugünkü kollektif çalışmada hakikaten teknik, ekono
mik görüşlerin ağır bastığı bilimsel bir çalışma anla
yışı içerisinde mutlak surette Devlet Planlama Teşki
lâtından, Sanayi Bakanlığından ve Millî Savunma 
Bakanlığından müteşekkil bir heyetin harp sanayii 
kuruluşu içerisinde değerlendirilmesi suretiyle bu ka
nunda dikkate alınmasını ve bu suretle meseleleri il
mî açıdan, tecrübî açıdan Türkiye'nin gerçeklerine 
ve ekonomik bünyesine uygun olarak tespit etmekte 
büyük yararlar vardır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim, ona göre 
ayarlayınız. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Harp sanayii ile ilgili olan görüşlerimi burada ifade 
ettikten sonra, bir konuya daha değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aslında bugünkü orduların değerleri onların mo

ral gücünün, tecrübesinin ve yüreğinin, insan unsuru 
olan harbetme arzusunun, gayretinin, cengaverliğinin 
ötesinde bir de onların kadrolarının kuruluşlarına 
bağlıdır. Bugün büyük sayıdaki ordular yerine artık 
devletler hareket kabiliyeti çok yüksek olan vurucu 
güçlere doğru yönelmiştir. Havada, karada ve deniz
deki güçleri teknik birtakım imkânların verdiği bir 
ortam içerisinde, çekirdek ordular diye tarif edebile
ceğimiz ordulara doğru yönelmiştir. Çünkü Türkiye' 
de nüfus süratle artmaktadır. Askerlik çağma gelen 
insanlar yığılmaktadır. Yedek subaylar yığılmıştır, er 
olarak hizmet görenler yığılmıştır. Binaenaleyh, Tür
kiye'nin jeopolitiği nazarı dikkate alınarak hava, ka
ra ordularında hareket kabiliyeti, ateş gücü, manevra 
kabiliyeti yüksek oîan, hakikaten teknolojinin gerek
tirdiği silâhlarla teçhiz edilmiş olan güçlü çekirdek 
ordulara, çekirdek kuruluşlara gidilmesinin ve bu su
retle ordu içerisinde REMO Planına uygun olarak, 
ona muvazi olarak yeni bir tertibin dikkatle gözden 
geçirelerek ülke şartlarına uygun bir model içerisin
de gerçekleştirilmesinde zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir konuya daha değinmek istiyorum. Devletin be

kası, rejimin teminatı oîan Türk Ordusunu her şey
den evvel bir defa politik görüşlerin çok ötesinde tut
maya mecburuz. Tarihin bütün döneminde rejimin 
ve Devletin koruyucusu oîan ve rejimden yana olan, 
bu memleketteki bütün kalkınma hamlelerinin öncü
lüğünü yapan Türk Ordusu arük eski klâsik görüşü
nü çok gerilerde bırakmış, pencerelerini Batıya açmış 
ve Batımn en mütekâmil ordularında mevcut olan 
bilgiyi, görgüyü ve tecrübeyi Kıbrıs Harekâtında da 
gösterdiği gibi kazanmış, ona müktesep olmuş, haki
katen takdire lâyık bir ordudur. Bu Orduyu politika 
pazarında alet etmek suretiyle türlü menfaatler pe
şinde koşan siyasetçilere şunu tavsiye ederiz : 

Türk Ordusu kendi meselelerini, yurt savunması 
ve rejim de dahil olmak üzere görevini yasaların, tç 
Hizmet Talimatının emrettiği istikamette takip edi
yor. Onu politika arenasına çekmeyelim. Politikanın 
îîiülevves bataklığına itmeyelim. Türk Devletinin, re
jimin teminatı olan bu Orduyu kendi meselelerini hal
ledecek şekilde rahat bırakalım. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu, müddetiniz 
doldu, istirham ediyorum efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum. 

Elimizi Ordudan, elimizi camiden, elimizi okuldan 
çekmeye mecburuz. Bugün Türkiye'nin büyük bir sı
kıntı içerisinde bulunduğu dönemde memleketin her 
gün biraz daha anarşiye doğru itilmek istenildiği bir 
dönemde bilhassa bu görüşlerin ağırlık kazanması, 
parlamenter olarak mesuliyet taşıyan bütün arkadaş
larımın, bütün siyasî partilerin aynı görüşte, asgari 
müştereklerde birleşmesi gereğini bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Müsamaha payını kullandınız efen
dim. Çok rica ediyorum. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Sözlerimi burada bitirirken Sayın Başkana teşekkür 
eder, Millî Savunma Bütçesinin Türk milletine, Türk 
Devletine hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Haktan di
ler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı 1977 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu tasarısının müzakereleri sona er
miştir. 
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Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genelkurmay Hizmetleri Prog
ramı 811 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog) Lira 

102 Savaş Gücü ve Hizmetler 
Programı 33 049 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

106 RE-MO Programı 8 640 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — A. P. C. H. P. Millî Birlik ve Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üyeler Grupları Başkanlıklarının, 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü müna
sebetiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine saygı ve takdir
lerinin iletilmesine dair önergeleri. (4/298) 

BAŞKAN — İki önerge var, takdim ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî bütünlüğümüzün ve şanlı tarihimizin bü

yük gururu, kahraman silâhlı Kuvvetlerimizin müm
taz mensuplarına, Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
sinin kabulü dolayısıyle Cumhuriyet Senatosunun 
tebrik ve başarı dileklerinin iletilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

A. P. Grupu Başkanı C. H. P. Grup Başkanvekili 
Aydın 

İskender Cenap Ege 
Miliî Birlik Grupu 

Başkanı 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Kontenjan Grupu 
Başkanı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nihat Erim 

Sayın Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşülme

si ve onaylanmasından ötürü, Büyük Atatürk'ten bu 
yana devam edegelen Ordumuza selâm telgraf met
ninin 1923-1938 arasında Atatürk'ün Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi bulunduğu dönemdeki metnin 
değiştirilmeden aynen kaleme alınmasının nazara 
alınmasını teklif ederim. 

Arz ederim. 
İstanbul 

Mehmet Feyyat 
BAŞKAN — Birinci önerge gruplar tarafından 

verilmiştir. İkinci önerge tetkike muhtaçtır. Bu iti

barla ikinci önergeyi Başkanlık Divanının tetkikine 
alıyorum. 

Birinci önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Konuşmak 
istiyorum. Niçin böyle keyfî hareket ediyorsunuz? 

Atatürk'ü demek burada görmüyorsunuz. Ordu
yu politikaya itiyorsunuz. Korkaklar.. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı 1977 yılı 
Bütçe Kanun tasarısı memlekete, millete ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine hayırlı ve uğurlu olsun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bir defa ken
dilerini Atatürk'e lâyık görmüyorlar, çanak tutuyor
lar Onluya. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — 
Saygısızca konuşma, saygısız adam; otur yerine.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Fare deliğine 
kaçarsınız 12 Martta.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat. Sayın Feyyat.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Atatürk za

manındaki metni oylayacaksınız. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Niçin söz 

vermiyorsunuz, niçin görevinizi yapmıyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, Senatoda bulundu

ğunuzu unutmayın efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Niçin göre
vinizi suistimal ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Muameleye tutulmayacak bir öner
ge hakkında söz veremem, istirham ediyorum efen
dini, lütfen. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Önergeyi oy
lamak göreviniz. 
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BAŞKAN — Efendim, Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesinin müzakeresi bitmiştir. Hayırlı, uğurlu ol
sun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — 12 Mart'ta fa
re deliğine kaçtınız hepiniz.. 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1977 
Yılı Bütçe Kanunu tasarısının açık oylamasına 119 

saym üye iştirak etmiş; 66 kabul, 53 ret oyu ile ta
san kabul edilmiştir. 

Toprak ve Tanın Reformu Müsteşarlığı 1977 yılı 
Bütçe Kanunu tasansmın açık oylamasına 133 sayın 
üye iştirak etmiş; 80 kabul, 53 ret oyu ile tasan ka
bul edilmiştir.. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

3. — 7977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/494; C. 
Senatosu 1/492) (S. Sayısı: 614) (1) 

B) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1977 yılı Dışişleri Bakanbğı Büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon yerinde, Saym Bakan burada. 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde 

gruplan adına söz alan sayın üyeleri sırasıyle okuyo
rum: 

Sayın Uğur Alacakaptan, Saym Sami Küçük, Sa
yın Nihat Erim, Saym Kâmran İnan. 

C. H. P. Grupu adına Saym Uğur Alacakaptan. 

C. H. P. GRUPU ADINA UĞUR ALACAKAP
TAN (Ankara) — Saym Başkan, sayın üyeler; 

Ülkemiz 1977 Bütçe Yılma, Dünyaya güçlerini 
kabul etinniş iki süper Devletin, bu güçlerini, Dünya 
sorunlanmn çözümlenmesinde etkili olacak tek öge 
haline getirmeğe çalıştıklan bir politik ortam içinde 
giriyor. İkinci Dünya Savaşımn bitişinden bu yana, 
dünyanın sosyo -. politik görünümüne ve geleceğine 
kendi damgalannı vurma çabası içinde bulunmuş 
olan süper devletler, dünya devletlerinin yapı ve nite
liklerinde görülen köklü değişiklikleri önemsemez, 
belki de, anlamaz görünen bir tutumla, çok tehlikeli 
bir silâhlanma yarışını sürdürmektedirler. 

Silâhlanma harcamalarında, % 40'ı aşan bir oran
da A.B.D.'ııin önüne geçmiş olan Sovyetler Birliği, 
Avrupa'nın karşı koyamayacağı bir gücün temsilcisi 
haline gelmiştir. Revolüsyoner silâhtardaki inceleme
nin doruğuna ulaşmış bulunan A.B.D. ise, bu gelişi
mi en olumsuz yönde etkilerken, kendi dışında kalan 
devletlere saygınlık tanımamayı, istikrarın temel un
suru sayan bir felsefenin iyice kök salmasına olanak 

(1) 614 S. Sayılı Basmayazı 3 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

2 . 1977 tarihli 

sağlamaktadır. Bu gelişim, bu iki Devlet açısından 
çok olumlu sayılması gereken bir siyasal ve ekonomik 
dünya konjonktürü içinde güçlenmektedir. 

Emperyalist güçlere karşı, kendi ister ve özlem
lerini, kendi toplumsal ve ekonomik koşullanna göre 
dile getirmek ve savunmak olanağını ilk kez elde et
miş bulunan ve halkçı görüşten kaynaklanan sol güç
ler ise, görünüşte karşıt süper güçlerin dengeledikleri 
«yeni düzen» de yeniden eritilmek tehlikesi ile karşı 
karşıyadırlar. Her ülke halkının, toplumunu özel ko
şul, ister ve özlemlerine uygun düşecek düzeni, dış ve 
iç sömürüden arınmış boyutlar ve barış içinde, kendi
sinin bulmasını temel dünya görüşü olarak benimsemiş 
bulunan C.H.P. bu yeni ataerkil dünya düzeninin kök 
salmasının taşıdığı sakıncalann küçümsenemeyeceği
ne inanmakladır. 

Dünya banşı, yalnız büyük devletler arasındaki 
uzlaşmaya değil, onun yam sıra, tüm banşcı ulusların 
girişimlerine dayanmalıdır. Korku dengesine dayanan 
barış yerine, ulusların yakınlaşmasından güç alan bir 
dünya barışı sağlayabilmek için, tüm banşcı uluslar, 
uluslararası ilişkilerde yumuşamaya ve sürekli dünya 
barışına kendi katkılarını da yapmalıdırlar. Dünya 
barışma ve dünya barışının dayandığı uluslararası den
geye katkısı süresince bağlaşmalar geçerliğini koru
malıdır. Ancak, dünyayı bölücü, değişimi engelleyici, 
uluslararasında yakınlaşmayı ve gelişmenin de, uygar
lığın da gereği olan etkileşimi güçleştirici bloklaşma
lar artık süresini doldurmuştur. Bloklaşmaların süre
sini doldurmuş olması, çıkarları ve rejimlerindeki ay
rılık ve farklılıklar nedeniyle gruplaşmış ulusların, 
banş ve insanın hak ve özgürlüklerine saygı esasına 
dayanan yeni bir arayış uğrunda ve kendi gelişmele
rini sağlayabilmek amacıyla işbirliği yapmalarını en
gellememelidir. Barışçı olmak, her ulusun bağımsız
lık ve egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı ol
mak, sömürgeciliğe ve her türlü sömürüye karşı ol
mak, uluslararasında yakınlaşma, dayanışma ve işbir
liği için zorunlu koşullardır. 
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Bu anlayış ve kurallar içinde Türkiye, üye oldu
ğu bağlaşmalardaki ve topluluklardaki dostlukları ve 
ilişkileri dışında, iç düzen bakımından ayrım gözet
meksizin dostluklarını, uluslararası ilişkilerini genişlet
melidir. Özellikle, bölge ülkeleriyle ve gelişme süre
cindeki ülkelerle yakın ilişkiler, işbirliği ve dayanı
şıma kurmalıdır. 

Değerli üyeler; 
Tarih ve. coğrafyası bakımından öncelikle bir Or

tadoğu, bir Akdeniz ve bir Balkan ülkesi olan Tür
kiye, ilişkilerini genişletip geliştirir ve dünyadaki ye
rini belirlerken bu gerçeği kalıcı bir öğe olarak de
ğerlendirmelidir. Bölge ülkeleriyle tarihsel ve kültü
rel bağlarının bu ülkeîerle yeni ilişkilere ve işbirliğine 
de manevî güç katmasını ve sağlam bir temeli olma
sını gözetmelidir. Bu çerçeve içindeki ilişkilerinde, 
üyesi bulunduğu bağlaşmaların veya toplulukların bir 
temsilcisi, vekili gibj davranmamalıdır. 

Bölgede hakça ve sağlam bir barış kurulması, si
lâhlanma yarışına gerek bırakmayan bir güven or
tamı oluşması ve bölge sorunlannın uzak ve büyük 
devletler kanşmaksızm çözülebilir duruma gelmesi 
için çaba gösterilmelidir. Daha geniş pazarlara daya
nan güçlü ekonomiler oluşturmak, gelişmelerini hız
landırmak ve sömürüye karşı korunmak üzere, böl
ge ülkelerinin çok yönlü, sıkı ve sürekli bir işbirliği 
içine girmelerini desteklemelidir. Gerek bu ortak ge
lişme çabalarına, gerek kendi ulusal gelişmesine tek
nolojik katkıda bulunabilecek ülkelerle, teknolojik 
üstünlüklerini bir sömürü aracı olarak kullanmaları
na ve başkalarının dış ve iç politikalarım etkileme
lerine olanak vermeyecek koşullar altında işbirliğini 
kurmaya ve bunu geliştirmeye çalışmalıdır. 

Sayın üyeler; 
Yukanda da söylediğim gibi, dünya farklı etken

lerle ve değişik bir denge anlayışım temsil eden bü
yük politikaların itişi ile bambaşka bir yöne sürük
lenme tehlikesini yaşıyor. Böyle bir ortamda, Sayın 
Dışişleri Bakanının resmî beyanlarından ve Hüküme
tin izler göründüğü politikadan süper güçlere daya
nan ikili dengenin yaratabileceği yumuşamaya bağ
lanmanın «tek çıkar yol» sayıldığı sonucuna kolay
lıkla varabiliyoruz. Öncelikle, kendilerini dünyanın 
jandarması sayan süper güçlerin çıkarlarına cevap 
vermeyi amaçladığı için böyle bir denge, uluslararası 
barış açısından sakıncalı bir sınırlılığın ve tehlikeli bir 
tekelciliğin ifadesidir. Bu nedenle, yakın bir gelecek
te Belgrad'ta yapılacak ve Helsinki nihaî senedinin 
uygulanmasındaki' gelişmeleri ele alacak konferans

ta, Türk tutumunun, uluslararası «detente» kavramı
na verilmek istenen tekelci içeriği yaygınlaştırmak 
amacına yönelik olmaması gerektiğine de yürekten 
inanmaktayız. 

Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerinde, Cephe 
Hükümetinin, Tanrı buyruğu imişçesine kabullenmiş 
göründüğü süper güçler dengesinin komşularımızla 
gelişmekte olduğunu memnuniyetle gözlemlediğimiz 
ekonomik ve siyasal yakınlaşmamızda, tek itici fikir 
kalmaması da dileğimizdir. Çünkü, böylesine bir yak
laşımın, Balkan ülkeleri ve Sovyetler Birliği üe olan 
ilişkilerimizde dayanıklı ve sağlıklı bir atmosferin 
oluşmasına katkıda bulunabileceğini sanamıyoruz. Bu 
ülkeler ve öteki bütün ülkelerle ilişkilerimizde kısa va
deli taktik çıkarların, karşılıklı olarak sağlıklı temel
lere oturtulması gereğine önce bizim kendimizin inan
mamız lâzımdır. 

Bu noktada, SSCB ile Türkiye arasındaki ekono
mik gelişmelerin geliştirilmesi yolunda atılan adımla
rı ve ahnan mesafeleri desteklediğimizi, Türkiye'de 
temel endüstrinin dışa bağımlılıktan arınmış ve kendi 
kendine yeterli biçimde kurulmasına yönelik her ge
lişimi olumlu karşıladığımızı da belirtmek isterim. 
Çünkü, inanıyoruz ki, Türkiye, ekonomik bakımdan 
dışa ne denli bağımsız ve kendine ne denli yeterli olur
sa, dış ilişkileri bakımından o denli kişilikli ve güve
nilir bir tutum izleyebilecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Hükümetin ve Sayın Dışişleri Bakanının Türk -

Yunan ilişkileri ve Kıbrıs'ın geleceği konularındaki 
açıklamalarında, izlenmesi kararlaştırılan bir politi
kanın hiç değilse temel çizgilerini gösterecek içeriği 
bulamadığımızı, aksine, belirli bir inançsızlığın ifa
delerini görerek umutsuzluğa kapıldığımızı belirtmek 
isterim. 

Sayın Çağlayangil'in açıklamaları zaman içinde 
izlendiğinde, iki ülkeyi, ciddî ve temel ilkeleri belli 
bir taslak üzerinde görüşme masasına oturmakta ba
san kazanamadığı, daha çok karşı tarafın perakende 
başansızhklannı beklemeyi yeğlediği izlenimi edini
liyor. Hükümetin bu konudaki belirsiz, sisler içinde 
kaybolmuş politikasına rağmen, gerek Ege Kıt'a Sa
hanlığı, gerek Ege Hava Sahası, gerekse Adalar ko
nusunu, bir zamanlar, Yunanlıların yapmaya çalıştı
ğı biçimde, Kıbns sorunu ile ilişkili tutmanın sakın-
calannı da belirtmek isteriz ve umut ederiz ki, böyle 
bir birleştirmeden Türk Hükümeti dikkatle kaçına
caktır. Çünkü, böyle bir yaklaşımla verilecek Ödünle
rin, ileride giderilmesi olanaksızdır. Sayın Bakan, 
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teknisyenler düzeyindeki görüşmelerde «FIR» hatü 
gibi ilke soranlarına ilişkin görüşler saklı tutularak, 
bölgede mevcut gereksinmelerin pragmatik bir yak
laşımla karşılanması yoluna gidildiği ve böyle yapıl
dığı takdirde olumlu sonuca ulaşabileceği yolunda bir 
açıklamada bulunmuştur. «F;r» hattı sorunu inanıyo
ruz ki, bölündüğü takdirde, yeni hukuksal örneklerin 
ortaya çıkmasına neden teşkil edecek unsurlardan olu
şan bir bütündür. Bu bütünün, pragmatik olan ya da 
olmayan parçalara ayrılmasından kesinlikle kaçınıl
malıdır. Bu önemli konunun, başka önemli konular 
için basamak yapılmaması da zorunludur. Öte yan
dan, burada verilecek bir ödünün dünya kamuoyunu 
ve özellikle Amerikan Kongresini etkilemesi bekleni
yorsa, böyle bir politikanın kişilikli ve saygın oldu
ğunu söylemek de olanaksızdır. Kaldı ki, Amerikan 
Kongresinin haklı davamızda bizi destekten kolayca 
yoksun bırakacak bir eğilimin içinde olduğuna da de-
faatle görmüş bulunuyoruz. Hâl bu olunca, önemli 
ilke sorunlarım bir yana itip, teknik incelikteki prag
matik sorunları ele almanın, bağımsız davranmaya 
kendini bir türlü alıştıramayan Cephe Hükümetini 
dünya kamuoyunda ve önemli gördüğü öteki çevre
lerde nasıl olup da etkin kılacağını anlayabilme ola
nağı yoktur. 

Sayın üyeler; 
Ege sorununda, Cephe Hükümeti gizlilik içinde 

tehlikeli emsal kararları alma eğiliminde görünürken, 
Kıbrıs sorununda prensipsiziik sonucu çok önemli 
olacak fırsatları bugüne kadar cömertçe harcamış bu
lunuyoruz. 

Geçtiğimiz yılda Kıbrıs sorununun siyasal bir çö
züme ulaştırılması yolunda herhangi bir gelişme ne 
yazık ki gerçekleşmemiştir. Cephe Hükümeti, Türkiye 
için yaşamsal önemini koruyan bu uluslararası sorun
da, kendi içinde dahi tutarlı olamayan bir görünüm 
içinde kalmış, Hükümet ortaklan adına birbiri peşi-
sıra yapılan çelişkili ve uyumsuz beyanlar, bir yan
dan Türkiye'de bugün işbaşında bulunan Hükümet 
yerini güvenilir bir yönetimi bırakmadıkça Kıbrıs ko
nusunda hiç bir ilerleme kaydediîemeyeceğine dair 
olumsuz bir izlenim yaratırken, daha da önemli ola
rak, dış dünyada Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki 
haksızlığı ile ilgili yerli yersiz yorumlar ve tartışma
lar yapılmasına yol açmıştır. Bu durumun doğal bir 
sonucu olarak, dost ve müttefik ülkeler de dahil ol
mak üzere, yabancı devletlerde Türkiye'nin Kıbrıs'ta 
barış istediği inana yaratılamamış; Üçüncü Dünya 
ve Sosyalist blok memleketlerini tarafsız, bağlantısız 
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ve yabancı üsierden arınmış bir Kıbrıs Devletinin ku
rulmasını içtenlikle arzu ettiğimiz yolunda ikna ede
cek davranışlarda bulunulamamıştır. Cephe Hüküme
tinin bu kararsız politikası ve hareketsizliğine paralel 
olarak dış dünyada, Kıbrıs Türk bölgesinde âdil ve 
tutarlı bir yönetim kurulmadığı yolunda beliren kuş
kular ortadan kalkmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türk Hükümetinin Kıbrıs sorununu çözüme gö

türebilecek olumlu ve ciddî bir adımı atmaktan böyr 
lece özenle kaçındığı bir dönemde, Sayın Rauf Denk-
taş ile Başpiskopos Makarlos'un Lefkoşa'da buluş
maları, dîş ilişkilerimizi örten perdeyi biraz olsun 
aralamış ve Kıbrıs sorunu birdenbire gündeme gir
miştir. 

Bu buluşma hem yurt içinde, hem Dünya kamuo
yunda, sorunun çözümünde sonun başlangıcı olabile
ceği umuduyle olumlu yankılar yarattı. Buluşmanın 
olumlu bir aşama olduğu yadsımak olanağı yoktur. 
Ne var ki, Türkiye'nin bu konuda ulaşması gereken 
şey «çözüm için çözüm» değildir. Çözümün dış çev
releri olduğu kadar Türkiye'yi doyuracak, onun çıkar 
ve isterlerine uygun bir çözüm olması zorunludur. 
Soruna bu açıdan yaklaşınca, taraflar arasındaki ya
kınlaşmada kaynaklanan umudun ne denli sınırlı ol
duğu kolaylıkla anlaşılabilecektir. 

Gerçekten Ksbns konusunda perde açılmıştır; 
fakat karşılaşılan bu sahneyi hazırlayanlar, bunların 
gerçek amaçlan ve oyunun nasıl biteceği henüz yete
rince aydınlığa kavuşmuş değildir. Eldeki veriler, bu 
sorunun, Türkiye'nin katılmadığı bir hazırlık döne
minden geçtiğini, ABD, NATO ve AET çerçevesinde 
oluşturulan önlemlere göre bir çözümün amaçlandığı 
izlenimini yaratıyor. Dikkati çeken bir nokta, Denk-
taş -. Makarios görüşmesinden önce Türk ve Yunan 
Hükümetlerinin ilişkilerinde görülen â«î yumuşama
dır. Ege Denizindeki adalarından «Yunan Adalan» 
diye söz edilmesine tahammül edemeyen kimseler 
birden bire ba adaların varlığını gözönünde alıp, 
uçakların ihbar çizgilerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 
topraklarının üzerinden geçirilmesini kabul edebile
cek bir tutumun içine girmişler, hatta «Hora ya da 
Sismik I» i denize saldık diye kahramanlık hikâyele
ri, destanları düzmekten birdenbire nedense vazgeçe-
bilmişlerdir. Böyle olunca da, bugünkü yumuşamak 
ortamın kaynağının ne Kıbrıs, ne Yunanistan, ne de 
Türkiye olmadığı ortaya çıkar. Gerçekten, hiç değilse 
Türkiye, bu gelişmelerin içinde yoktur. Girebildiği 
kadar da, hükümet olarak değil, Demirel olarak, Çağ-
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layangil olarak girebilmiştir. Bir çok konularda ol
duğu gibi Kıbrıs konusunda da birbirinin tamamen 
zıddı olan davaların sunucusu olan ortaklardan olu
şan bir hükümetin tümüyle bir çözüm arayışı içinde 
yer alması zaten beklenemezdi. 

Evet, çözüm girişimlerinin kaynağı Türkiye Cum
huriyeti ve onun hükümeti olmayınca, çözümün kay
nağı başka yerlerde aranır. Olaylar şöyle bir hatırla
nınca kaynağı bulmak daha da kolaylaşıyor. Kaynak, 
dış politikasını uyduluktan bir türlü kurtaramayan, 
kurtarmak için de bir ihtiyaç duymayan hükümetin, 
Amerika Birleşik Devletleriyle bozulan ilişkileri mut
laka düzeltmek istemesinin kolayca biçimlendirdiği 
politik ortamdır. ABD Türkiye'den vazgeçmek niye
tinde değildir. Ortadoğudaki son olaylar, hızla Ame
rika'ya bağımlı hale gelen veya getirilmek istenen Mı
sır'daki son gelişmeler, Amerika'nın Türkiye ile eski
si gibi «iyi ilişkiler» kurmak arzusunu güçlendirmiş
tir. Demirel'in milliyetçiliği kendinden menkul Hükü
meti de, Amerika ile işbirliği etmekten vazgeçmeyi 
düşünmek bile istememektedir. Başka bir deyişle ta
raflar aynı şeyi arzulamakta birleşmişlerdir. 

Bu işbirliği nasıl yürüyecektir? O zaman bunu so
racağız. Koşullarını kim ya da kimler koyacaktır or
taya? Amerika, kuşkusuz ya dizginleri açıkça elinde 
tutmak, ya da dizginleri tutmaz görünse bile, örne
ğin NATO'yu ya da AET'yi araya katarak işbirliği
nin, ortaklığın koşullarını taraflara empoze etmek is
ter. Makarios'un evvelki gün yayınlanan beyamda 
bu tahminin geçerliliğine bir delildir. Yalnız şu unu
tulmasın Türkiye eski Türkiye değildir. Kıbrıs buna
lımı gözlerin iyice açılmasına sebebiyet vermiştir. 
Türk kamuoyu dışa bağımlı dış politika ve onun do
ğal ürünü olan dışa bağımlı savunma ve dışa bağım
lı ulusal güvenlik sisteminden ciddî olarak rahatsız
dır. Amerikan dış politikasının Türkiye'nin çıkarları 
açısından güven vericilik öğesinden giderek yoksun-
laştığı da açıkça ortadadır. C. EL P. Genel Başkam 
Sayın Bülent Ecevit'in de dediği gibi; 

«... Türkiye, artık böylesine kritik bir jeopolitik 
mevkide bulunan bir ülke olarak kendi ulusal gü
venliğini yalnız Amerika'nın takdirine dayandırabile-
cek durumda değildir. Son 12 yılın deneyleri, bu ko
nuda daha ihtiyatlı ve kendi kendine daha yeterli bir 
savunma politikası izlememiz gereğini ortaya çıkar
mıştır. Türkiye gibi eski ve köklü bir devletin ulusal 
savunmasını, denizaşırı bir ülkedeki kongrenin ka
rara bağlı tutması, o karar ne kadar gecikirse gecik
sin, ulusal savunmasını askıda tutmaya razı olması 
akıl alacak bir şey değildir...» 

Demirel'in Hükümeti, daha doğrusu, Demirel ve 
A. P.'li yakın çevresi bunu hissetmekle birlikte, Türk 
- Amerikan ilişkilerini kendi kişisel iktidarını her ne 
pahasına olursa olsun sürdürmek hevesinden kendini 
kuriaramamaktadır. Bunu Amerika da bildiğinden, 
işi biraz daha kolaylaşmaktadır. Gerçekten, bir siya
sal iktidara, onun iç sorunlarında yardımcı olmak, 
bir ulusun ulusal isteklerini karşılamaktan hem daha 
kolay, hem de yardım elini uzatan taraf açısından 
daha avantajlıdır. Çünkü, sorun bu düzeye indirilin
ce ABD Türkiye ile Yunanistan arasında bir tercih 
yapmak zorunlusundan da kurtulmuş olacaktır. Öte 
yandan, Amerika'nın Türkiye'ye karşı tutumundaki 
katdık ile, Türk Hükümetinin siyasal iktidar çıkarla
rını Devlet çıkanlarının önüne geçirmek itiyadı da, 
Amerika'nın yaratmak istediği ortamın oluşmasını 
kolaylaştırmaktadır. 

Bu yoldan, Demirel yönetimiyle Carter yönetimi 
arasında, hiç değilse zımmen bir anlaşmaya varılmış, 
ABD'nin askerî işbirliğini sürdürmesi, Türkiye'nin de 
Kıbrıs ve Ege sorunlarında Amerika'yı, Yunanistan 
karşısında zor durumda bırakmayacak çözümlerle ye
tinmesi sanki kararlaştırılmış gibidir. 

Görevini iki hafta kadar önce devralan ABD 
Cumhurbaşkanı Carter'in, geçen yıl Sayın Bakan ta
rafından imzalanmış olan «Türkiye - ABD tşbirliği 
Anlaşması» nın görüşülmesinin ertelenmesini Kongre
den istemesi de, yukarıdaki gözlemi doğrulamakta, 
Türkiye'nin nasıl bir kıskaca sokulmak istendiğini 
göstermektedir. Kıbns konusunda Avrupa tnsan Hak
lan Komisyonu tarafından, Türk Dışişlerinin güttü
ğü devekuşu politikası yüzünden tek yanlı hazırla
dığı ve Türkiye'yi bu ağır suçlamalann baskısı al
tına iten raporu da nedense Kıbrıs'taki yeni gelişmele
rin hemen arefesinde ortaya çıkmıştır. Batının en et
kili gazetelerinde, örneğin The Times Gazatesinde; 
Türkiye'nin Kıbns konusunda devamlı baskı altında 
tutulması, bu baskının asla yumuşatılmaması telkini
nin ısrarla yer alması da sanınz bir rastlantının ürü
nü değildir. 

Makarios işte böyle bir ortamın meydana çıktı
ğında bunun elverişliliğine kanaat getirdikten sonra, 
yumuşamış görünen meselenin çıkanna olduğunu sap
tamakta gecikmemiştir. Makarios bir ödün 
vermiş değildir. Aksine, ödün verileceği sözünü almış
tır. Makarios, bu ödünün gerçekleşeceğine ya da ger-
çekleşmese bile, davası açısından kendisinin daha el
verişli bir duruma geleceğine inanmaktadır. 
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Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Rauf Denktaş ile Başpiskopos Makarios arasın

daki görüşmeler, Türkiye açısından işte bu elverişsiz 
koşullar içinde başlamıştır. Bundan başka, Amerikan 
yönetimi, en azından seçim öncesi ve görev devrin
den sonraki davranışlanyle Yunanistan'a Türkiye'den 
daha yakındır. Türkiye'de ise, topal bir siyasal iktidar 
sürdürebilmek uğruna, Devletin uluslararası hayatî 
çıkarlarını ihmal etmekte zorluk çekmeyen bir Hükü
met vardın 

Böyle bir ortamda doğacak bir başka tehlike ise, 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki tüm uyuşmazlık 
ve sorunların bir paket içine sığdırılması olacaktır. 
C. H. P. Kıbrıs sorununu Ege sorununu, FIR çizgisi 
sorunu ve Adalar sorunu ile birlikte mütalaa edip so
nuçlandırmanın yanlışlığım ve Türkiye'nin çıkarlarına 
(böyle bir sonuçlandırmanın ne denli ters düşeceğini 
defaetle ve ısrarla belirtmiştir. Bu nedenle, korktuğu
muz gibi, Kıbrıs sorunu dahil, Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki tüm sorun ve uyuşmazlıklar bir anlaşma
lar paketi içine sokulmaya kalkışılırsa, bu paketin 
İçinden Türkiye'nin yüzünü güldürecek hediyelerin 
çıkmayacağı bellidir* 

Sayın senatörler; 
İster zamanında, ister erken yapılsın, seçimler Tür

kiye'nin politik gündemindedir. Bunu, dış dünya da 
görmekte, çıkar hesapları buna göre yürütülüp taktik
ler buna göre çizilmektedir. Türkiye'nin Batı ile uy
sal işbirliğinin, ancak bugünkü uydu zihniyetindeki bir 
İktidarın işbaşında kalmasıyle sürdürülebileceğini var
sayan kişilerin bu varsayıma ağırlık kazandırılmasına 
çalıştığını dikkatle gözlüyoruz. Demirel Hükümetinin, 
tam hu şuada iş adamları ile bazı Üniversite öğretim 
üyelerinden oluşan bir heyeti hem de siyasal temas
lar için ABD'ne göndermiş olmasına da biz biraz il
giyle bakıyoruz. 

Yalnız, burada başka ve önemli bir noktaya par
mak basmalıyız. Hükümetin, ya da Demirel - Çağla-
yangfl ikilisinin dümen suyu politikasına bağlılıklarına 
rağmen, dış sorunlara bu dönemde kesin sonuçlar ge
tirmesi beklenmemelidir. Çünkü, bir seçim arefesinde 
buna bugünkü iktidarın Başının cesareti yoktur. Bu 
günlerde A. P. ileri gelenlerinin erken seçim topuyla 
fâzla oynamalarının bir nedeni de, daha fazla bekleme
ye tahammülü kalmayan dış sorunların çözümünü, an
cak Haziran'da yapılacak seçimler sonrasına erteleye-
bileceklerini düşünmeleridir. 

Bu bakımdan, iç politik çıkarlar açısından nazik 
olan bu dönemde yapabüecekleri tek şey, belki daha 

î çok, Amerika'nın arzuları yönündeki çözüm
lere rıza gösterdiği veya gösterileceği izlenimi
ni yaratarak Carter yönetiminin askerî işbirliği 
anlaşmasını onaylatmasını sağlamak olacaktır. Aslın
da, Türkiye'ye fazla bir şey getirmeyen, daha çok 

I NATO; yani ABD'nin politikasının gereksinmelerine 
cevap veren bu anlaşmanın onaylanması da, Türk 

I kamuoyuna büyük bir basan imiş gibi sunulacak 
ve bundan alınacak güçle Türkiye'nin ABD ile NATO 
ile ilişkilerini eskisi gibi sürdürmesi sağlanacaktır. 

Bütün bunlardan anlaşılan ve belirginleşen gerçek, 
ABD'nin Kıbrıs bahane ve vesilesiyle, eskisinden de 
büyük ölçülerde Türkiye'nin sorunlarını kendi etki
si altına alma çabası içinde olduğudur. 

NATO'yu ve AET'yi bu amaçla kullanacağı an
laşılan ABD'nin Kıbrıs sorununu çözecek önerileri 
arasında «Kıbrıs'ta yapılacak Anayasa değişiklikleri 
ile her iki toplumun yönetimde söz sahibi olacağı iki
li federasyon sistemine» yer verildiği izlenimini edin
memizi gerekli kılacak birtakım bilgilerimiz vardır; 
yani Amerika'da Kıbrıs'ta ikili bir federasyonu ister 
görünümündedir. Ancak, ABD'nin, Kıssinger tarafın
dan oluşturulduğu söylenen bu önerilerinde, göçmen
ler sorununa bambaşka bir yaklaşımda bulunduğu, 
göçmenlerin evlerine dönmesini ve Rumlara serbest 
dolaşım hakkını vermeyi amaçladığı ileri sürülmek
tedir. Böyle bir çözüm, başka önlemler alınmaya
cak olursa, Kıbrıs Türk Toplumunun geleceği için 
vazgeçilmez koşul olan ikili federasyon kavramının 
sadece bir kavram olarak kâğıt üzerinde katması so
nucunu doğurabilir. Öte yandan, sızan bilgiler doğru 
ise, bu yaklaşım, Ada'da uluslararası anlaşmalarda 
bulunanlar dışındaki askeri birliklerin Kıbrıs'tan çe
kilmesini öngörerek, halen Kıbrıs'da bulunan İngiliz 
üslerini de olduğu yerde bırakmaktadır. Böyle bir öne
ri, Türkiye tarafından kabul edildiği takdirde doğu
racağı olumsuz tepkiler yeni yeni sorunları başımıza 
açabilecektir. 

Sayın Başkan, değerlir üyeler; 
Her konuda olduğu gibi, bir ülkenin dış politika

sının sakıncalı uyduluktan kurtarılıp, o ülkenin sos
yoekonomik çıkarlarının bir uzantısı haline getiril
mesi gereğinin Cephe İktidarı tarafından idrak edile-

; memekte oluşu Avrupa Ekonomik Topluluğu ile iliş
kilerimiz konusunda Sayın Dışişleri Bakanının Yüce 
Meclislerimizin çeşitli toplantılarında ve kamuoyu 
önünde yaptığı açıklamalardan da anlaşılıyor. Sayın 
Bakan, yaptığı açıklamalarda Ortaklık Konseyinin 

| Aralık 1976 ayında yaptığı toplantı sonunda kabul 
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edilen yeni esasların yetersiz olduğunu kabul ediyor; 
ama kabul etmekle beraber, sağlanan yeni koşulları 
da kendi başarısı gibi göstermeye özel gayret göste
riyor. 

Lâf kalabalığını ve çok kısa vadeli önlemeleri 
Türkiye'mizin uzun vadeli temel çıkarlarının tahri
bi pahasına tercihte kararlı görünen Cephe İktidarı
nın Sayın Dışişleri Bakanının önerilerinin Cumhuri
yet Halk Partisince kabulü mümkün değildir. 

Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi, Cephe İktidarı
nın Sayın Dışişleri Bakanının, inatla Meclislerimiz 
önüne getirmekte ve bu suretle Yüce Meclislerimizi 
zararlı bir şekilde işgal etmekte olduğu konuların Tür-
kiyle ile AET arasındaki anasorunlarla bir ilişkisi bu
lunmadığı kanatine sahiptin 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ülkemiz arasın
daki ilişkilerde yüzeysel sorunlarda dahi Sayın Dış
işleri Bakanımızın önerdikleri gibi olumlu gelişmeler 
sağlanmış değildir. Kotalarda veya ekonomik yardım 
koşullarında Sayın Bakanın sağladıkların! belirttikle
ri iyileştirici başarıların, uluslararası kapitalist düze
ne uydurulmaya çalışılan ve tüketim modelinden bir 
türlü kurtulamayan Türk ekonomisine hiç bir yararı 
olmayacaktır. 

Ayrıca, ülkemizin Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
yönelik ihracat kalemlerinin çoğu tamamen bir üçün
cü ülke statüsünde olarak yaptığımız ihracattan oluş
maktadır. Başka bir deyişle, Türkiye'nin AET'ye ih
racatı, mevcut katma protokol ilişkilerinden hemen 
hemen hiç yararlanmamaktadır. Sayın Dışişleri Ba
kanımız yine bilirler ki, Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna uyduluğunu artırarak, ülkemizdeki kalifiye ol
mayan emekçilerin işsizlik sorununa da bir çözüm 
bulmak zamanı artık geçmiştir. 

Kısacası, Sayın Bakanın kota, malî yardım artı
rımı, işçilerin dolaşım ve ikametlerinde sağlandığını 
ileri sürdüğü iyileşmeler, aldatıcı ve yararsız birtakım 
beyanlardan öteye geçmemektedir. Kaldı ki, Hükümet, 
bu konuda kendi içinde bile inan, güven ve uyum sağ
layamamış ve Millî Selâmet Partisi kanadı isyan bay
rağını kaldırmış iken, muhalefetten Hükümeti bağla
yıcı bu sözlere inanmasını ve güvenmesini beklemeli 
doğru olmayacaktır. Esas olan, ülkemizin sanayileşme 
ve kalkınma stratejisi ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna yönelik şimdiki Hükümetin uydu zihniyeti! 
politikası arasındaki köklü çelişkiyi ortadan kaldır
maktır. Bu çelişki de bu Hükümet ve onun zihniyeti 
Türkiye'de egemen iken asla ortadan kalkamaz. 

Sayın üyeler; 
Sözlerimin başında da belirttiğim gibi ve bugün 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşülürken Halk 
Partisi Grupu adına söz alan arkadaşlarımızın ve di
ğer sayın üyelerin belirttikleri gibi, Türkiye'nin ulu
sal savunmasını, denizaşırı bir ülkedeki; yani Ameri-
ka'daki Kongrenin alacağı bir karara bağlı tutmaya 
bizim aklımız elvermiyor* 

Gerçekten, ülkenin savunmasını, bir süper devle
tin uluslararası konjonktüre bağlı olarak değişen key
fine bağlı olmaktan kurtarmanın zamanı artık geç
mektedir. Bu ise, yeni bir ulusal savunma politikası 
oluşturularak ancak gerçekleştirebilecek bir keyfiyet
tir, 

Doğu ile Batı arasında yer alan, silâha başvurul
maksızın çözüme bağlanması pek zor uyuşmazlıkların 
tarafı olan ülkelerde çevrilmiş bulunan Türkiye, ulu
sal güvenliğini, adı ne olursa olsun bir başka devle
tin iç politikasındaki dalgalanmalara da, dış politika
sındaki değişken çıkarlarına da asla dayandırmaz. 

Bu noktada, NATO'daki ortaklarımıza fazla yas
lanma olanağının da olmadığını deneylerden gördük. 
Aslında, buna Amerikan razı olmaz, izin vermez, za
ten hâlâ da vermiş değildir. NATO kendi temel ilkele
rini zedelemek pahasına dahi olsa Amerika'ya ters 
düşmemek eğilimindedir. Bu nedenle Türkiye, asıl gö
revi Batılı ve Doğulu süper güçler arasındaki du
yarlı dengeyi; yani daha çok ikili dengeyi ayakta tut
mak olan NATO kollektif savunma sisteminden ken
di savunması, kendi çevresini ilgilendiren savunma 
sorunlarında fazla bir şey bekleyemez. İşlevi ve tavrı 
sözkonusu dengedeki gelişmelere göre değişen Kuzey 
Atlantik İttifakının, zaman zaman kaygı uyandıran 
umursamazlığına güvenerek ve yalnız NATO'ya gö
re hesap yaparak, ulusal savunmamızı planlama ve 
geliştirme olanağının kaldığım sanmıyoruz. 

Sayın üyeler; 
Bu noktada Ortadoğu'daki ülkelerle olan ilişkileri

mize değinmek istiyorum: 
Cephe İktidarının Ortadoğu'nun Müslüman Arap 

ülkeleriyle olan ilişikileri de, getirdiği somut sonuç
lar açısından tam bir iflasın içindedir. Kendi kişiliği
nin tek başına Türkiye'nin Kissinger vari bir dış poli
tikayı uygulamasına yeterli olduğunu sandığını gör
düğümüz Dışişleri örgütünde, bu başarısını telkin için 
genelgeler gönderdiğini duyduğumuz Sayın Bakanı
mızın, tamamlamış olduğumuz takvim yılı içinde, 
ülkemizde soğuk geçen aylarda Basra Körfezine kom
şu Arap ülkelerine yapmış olduğu ziyaretler, yalnız 
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sanınz kişisel sağlığı açısından yararlı sonuçlar do
ğurmakla kalmıştır. 

Yaz aylarında 50 milyon Türk lirasına yakın mas
rafla ve Cephe iktidarının büyük şamatasıyle İstan
bul'da organize edilen İslâm Ülkeîeri Konferansından 
sağlanan yararlar, Cephe lîitidannın partizanlığı ile 
Dışişleri bürokrasisinin ailelerine, fakir ülkemiz hal
kının paralanyîe renkli günler ve geceler geçirtmek
ten öteye bir sonuç vermiş değildir. 

İstanbul'da toplanan İslâm Konferansı sonunda 
yayınlanan bildirinin, ne denli anlamsız ödünler so
nucu gerçekleşebildiği yüce Parlamentodan ve kamu
oyundan, kısa ömürlü politik kazançlar amacıyîe 
gizlenmiştir. 

Cephe İktidarmca «Zafer» olarak ilân edilen so
nuçlar, az bir süre sonra Kolombo'da toplanan Bağ
lantısız Ülkeler toplantısına katılmak isteyen Kıb
rıs Türk Federe Devleti temsilcilerinin, bırakınız bu 
toplantıya katılmalarına, Konferansın toplandığı 
Sri Lankaya; yani eski adiyle Seylan'a girebilmeleri 
için vize almalarına bile yetmemiş, İstanbul'dan ay
rılan Ürdün Dışişleri Bakanı bu Konferanstan son
ra doğrudan doğruya Atina'ya gitmiş, Yunanistan' 
la Ürdün arasındaki dostluk ve işbirliğini dile geti
ren bildirimlere de canı yürekten imza atmış, İstan
bul'daki Konferansa alt düzeydeki temsilcileriyle 
katılan Mısır'ın Devlet Başkanı Enver Sedat ise, 
Atina'da, Asya-Afrika Halkları Dayanışma Konfe
ransı toplantısında, Makarios'un bile savunmadığı 
bırakılmış ilkeleri savunarak, Türkiye'ye bu Konfe
ransın ne denli yararlı sonuçlar getirmiş olduğunu 
ortaya koymuştur.. 

Bütün bu somut ve kesin iflas simgelerine rağ
men, Cephenin ortakları, çeşitli uygunsuz kombine
zonlarla gerçekleştirebildikleri Hac gezilerinin, ülke
mize sağlayacağı yararlardan söz eden televizyon 
programlarıyîe kamuoyumuzu aldatma çabalarını 
sürdürmekten çekinmemişlerdir. 

Bu noktada sayın bakanın gerçekleşemeyen ve 
gerçekleşmesi nedeni sudan bir açıklamayla kamu
oyundan gizlenen Mısır gezisine değinmek istiyoruz. 

Sayın Bakanın Mısır'a yapmaya kalkıştığı; fakat 
yapamadığı geziden bir kazanç sağlaması, içtenlikle 
ifade edelim ki, olanaksızdı. Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunun, daha mürekkebi bile kuramamış ka
rarı ortada iken, Mısır Devlet Başkanının, Kıbrıs 
sorununun çözüm yolları üzerinde Birleşmiş Millet
lerde aleyhimizde oy kullanmakta oîan ülkelerin bile 
tercihlerinin 15 yıl gerisinde kalan görüşleri çok kı

sa bir süre önce tekrarlanmışken, Dışişleri Bakanı
nın ülkemizin saygınlığına yeni bir darbe vurma-
sıyle sonuçlanacak bir seyahate kalkışmasını izah et
mek mümkün değildi. Bu bakımdan, gezinin yapı
lamamış olmasından huzur duyduğumuzu belirtmek 
isteriz. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Görüldüğü üzere, Dışişleri Bakanının Devletimi

zin dış ilişkilerini tek başına yürütebilme yeteneği
ne olan güveni ya da tekrar tekrar belirttiği ve sıkı 
sıkıya sarıldığı elastikî dış politika uygulama ilkeleri, 
Türkiye'ye sağlıklı bir dış ilişkiler ortamı hazırlama
ya yetmemektedir. Ülkemizin en yakın ilişkiler içinde 
bulunması gereken bir ülkeler topluluğu indinde; ya
ni Ortadoğu ve Arap ülkeleri indinde Türk Halkı ta
rafından kendilerine karşı duyulan sevgi ve kardeş
liğe uygun düzeyde karşılık bulmak bir yana, belir
gin bir düşmanlığın konusu haline gelmesinin temel 
nedeni, Türk dış politikasının esnekliği değil, Dev
letimizin talihsiz sorumlularının emperyalizm aracı 
haline getirilmiş dış politikasızlık uygulamalarıdır. 

BAŞKAN — 5 dakikanız kaldı efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA UĞUR ALACA-
KAPTAN (Devamla) — İkinci hakkımı kullanaca
ğım efendim. 

Cephe iktidarının ülkemizin yönetimini ele ge
çirdiği tarihten bu yana Türkiye'nin büyük çıkarla
rının yattığı Ortadoğu, tarihsel olaylara sahne oldu
ğu halde, belirli bir görüşün temsilcisi görüneme-
mesi, sanırız, biraz önce açıklamaya çalıştığımız ye
ni sisteme kendini uydurabilme çabasının ürünüdür. 

Demirel Hükümetinin kurulmasından sonra, kom
şumuz Lübnan, onbinîerce insanın hayatına mal olan 
ve kapanması olanaksız etnik yaraların açıldığı bir 
kavganın içine emperyalist çıkarlar uyarınca atılmış
tır. Arap ülkelerini yeni emperyalist düzenin gerek
lerine uydurma çabasının bir yan ürünü olan bu bas
kıya karşı ayaklanan Müslüman çoğunluğun, Lüb
nan'daki sömürü düzenini sona erdirmek için giri-
tiği çaba karşısmda Türkiye'nin politikası çatışma
ların derhal sona erdirilmesine yönelik olmuştur. 
Sanki Lübnan'daki mücadeleye benzer bir mücadele
yi verenler Kıbrısta yıllar boyu ezilen kardeşlerimiz 
değildi. Zaman geçip, Ortadoğu'yu yeni düzenin 
sağ'sm bir tuğlası haline getirmek isteyen güçler, 
Lübnandaki temsilcilerinin durumunu güvence altı
na alıp, ezildikleri için başkaldıranların ezenler ta
rafından kurulacak düzen içinde eritilmeleri olana
ğını sağlayınca; bugünkü Hükümetimiz derhal Lüb-
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nan'da üniter bir devletin canlandırılması görüşü- i 
nün savunucusu kesilmiştir. Acaba bu durumda ha
reket eden bir Türkiye'nin Kibns politikasının sami
miyetine başkalarım inandırması mümkün müdür? 

Aynı biçimde Dışişlerimiz, başlangıçta Filistin 
Kurtuluş Örgütüne Ülkemizde de temsil olanakları 
sağlamak için İstanbul'da toplanan İslâm Konfe
ransında çeşitli diller dökerken, durumun değişmesi 
üzerine bu konuyu unutmanın geleneksel elastikiyet 
politikası icabı olduğuna kanaat getirmiş; ama son
radan bu kanaatin değiştirilerek son günlerde hepini
zin izlediği yeni bir gelişim çizgisi içinde bu örgüt
le Türkiye arasında yeni ve somut birtakım bağla
rın kurulması yolunu seçmiştir. 

Aynı davranış süreci, çok önemli bir aşamaya 
ulaşmış ve Arap dünyasının en önemli sorunu olan j 
Filistin'in geleceği konusunda da açıklıkla görülüyor. ! 
İsrail, sorunun çözümlenmesine yönelik görüşlerini j 
«Allon Planı» diye bilinen bir sistem içerisinde or
taya koydu. Gelişmeler İsrail'in bu sistemde de bir
takım ödünler verebileceğini ortaya koyuyor. Esa- I 
sen böyle bir ödün, süpeı» güçlerin arzularına da 

* uygun düşeceğinden, bu ödünün gerçekleşeceğini söy- ı 
Iemekle de bir kehânet yoktur. Öte yandan başta 
Mısır olmak üzere, Arap devletlerinin çoğu, Filistin 
konusundaki görüşlerinde köklü değişiklikler yap
makta ve soruna kesin bir sonuç getirmeye arzulu 
görünmektedir. Peki, Türkiye ne yapmaktadır? Ken
disini çok ilgilendiren bu konuda ne yapmaktadır?.. 
Ne yapmaktadır biliyor musunuz? Türkiye, Filistin 
sorununa birinci derecede taraf olanların bile terk-
ettiği ya da esasen uygulamadığı 10 yıl öncesinin po
litikasını savunmaktadır uluslararası forumlarda. 
Birleşmiş Milletlerde ve bu örgüte bağlı birtakım ih- ı 
tisas kuruluşlarında bazı gereksiz ve anlamsız gay
retlere hem de öncülük yaparak çoğunlukla saygın
lığını yitirmeye devam etmektedir. Sanırsınız kî, 
Birleşmiş Milletlerin Kıbrıstaki kardeşlerimizin için
de bulundukları durumu hiç bir zaman gözönüne al
mamış olan ve bu sorunun çözümlenmesi doğrultu
sunda mevcut olanakları geçersiz kılacak kararla
rından yakman, bu kararlarla kendisini bağlı sayma
yacağım ilân eden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti l 
değildir. 

Sayın üyeler; i 
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, böyle tutar

sız ve saygınlıktan böylesine yoksun, halkımızın çs-
karlarıyle hiç bir ilişkisi olmayan bu davranışların I 
Türkiye'ye yaraşan bir politika izlendiği izlenimini j 

yaratabileceğine inanmıyoruz. Böyle bir politikanın 
uygulayıcılarına güvenemediğimjz gibi, başkaları
nın da güvenebileceğini sanmıyoruz. 

Kendilerince esnek olan ve bizce Türkiye Cum
huriyetinin gereksinimleriyle ilişkisi bulunmayan böy
le bir dış politikanın uygulayıcısı ve Türkiye Cum
huriyetinin dış politikası esaslarının saptanmasında 
görevli Dışişleri Bakanlığının örgütlenmesi de bu
raya kadar özetlemeye çalıştığımız umursamazlık ve 
vurdum duymazlıktan nasibini ne yazıkki almıştır. 

Resimli ve yazık basında Sayın Bakanın, Cumhu
riyetin dış ülkelerdeki çıkarlarını savunmak ve bu 
çıkarları zedeleyebilecek, bunlara zarar verebilecek 
davranışları zamanında ve gerçek boyutları içinde 
saptamakla görevli temsilcilerinin, görevlerini ifada 
yetersiz kaldıklarını ima eden söz ve beyanlarına, 
geçtiğimiz günlerde sık sik rastladık. Sayın Bakanın, 
Amerika Birleşik Devletlerine geçen yılın sonlarına 
doğru yaptığı uzun tanıtma gezisinden sonra bu gö
rüşü artık kuşkuya yer bırakmayan bir biçimde açık
landığını herhalde hepiniz hatırlıyorsunuz. Oradaki 
memurlarından çok yakınmıştı. «Dışişlerinin başı 
olan Sayın Bakan bu kadar açık ve seçik bir biçimde 
yakındığı bu son derecede önemli konu hakkında her
halde, çok ciddî önlemler almayı ya planlamaktadır 
ya da zaten almağa başlamıştır» diye bir kanıya sa
hip olabilirsiniz ve bu kanınızdan dolayı size herkes 
hak verebilir. Amerika Birleşik Devletlerinin üç du
yarlı bölgesindeki sorumlu temsilcilerimizin yasal 
koşullara uygun dil bilgilerinin Fransızca ile sınır
lı olduğunu öğreninceye kadar bizde bu kanıyı pay
laşmaktaydık. Üstelik bu temsilcilerimizden ikisinin 
Sayın Bakan tarafından bu günkü görevlerine, Ame-
rikadaki temsilcilerimizden açıkça yakınmağa başla
dığı tarihlerde tayin edildiğini öğrendiğimizde deh
şete düştük. 

Olanaklarımız ölçüsünde, araştırmalarımızı de
rinleştirip bu durumla bir çok ülkelerde karşılaşıl
dığını, örneğin, Sayın Bakan tarafından Avustralya' 
ya atanan Büyükelçimizin, İngilizce bilmediğini söy
lemesine rağmen Canberra'ya gönderildiğini yalnız 
Fransızca konuşulan Zaire'de yalnız İngilizce konu
şabilen bir büyükelçinin bulunduğunu, Londra'daki 
Elçilik Müsteşarlarının da ancak alışverişe yetecek 
kadar İngilizce bildiklerini gördük ve bir kere daha 
anladık ki, Dışişleri Bakanlığına egemen olan zihni
yet, Hükümete olan egemen zihniyetten pek farklı 
değildir. 

— 575 — 
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Saym Başkan, değerli üyeler; 
Cephe Hükümetinin dış politikasının, daha doğ

rusu uyduluktan kaynaklanan politikasızlığının tu
tarsız ve başarısız sonuçlar vermesi doğaldır. Bu Hü
kümetin, Türkiye Cumhuriyetinin tarihinin en yo
ğun ve yaşamsal önemi en yüksek dış sorunlarının 
üstesinden gelmekle yükümlü olmasına rağmen, ha
reket yerine hareketsizliği, eylem yerine devekuşu tu
tumunu • yeğlemesinin nedenide burada aranmalıdır. 
Gittikçe yayılan ve güçlenen demokratik sol hareke
tin iktidara tek başına gelmesini önlemek ve halkın 
şaşmaz hakemliğinden kaçmak için kurulan bu hü
kümetin, herbiri bir başka yöne bakan gözleri, Tür
kiye'yi sağlam ve geçerli bir dış politikanın sahibi 
ve yürütücüsü yapamazdı. Ama bu Hükümetin başı 
ve sözde ortakları, dış politikada karar alamayan ge
rektiğinde adım atamayan büyük ağabeyleri tarafın
dan tutuldukları sürece ayakları üzerine basabilen bir 
kalabalığa Hükümet denemeyeceğini unutmuş görü
nüyorlar. 

Bu Hükümet, Türkiye'nin temel dış sorunları ba
kımından en önemli bir dönemde iktidara gelmiş ol
masına rağmen, elindeki kozları kullanma beceri ve 
cesaretini gösteremediğinden, Devlet çok büyük ka
yıplara uğramış, en haklı olduğu Kıbrıs davasında, 
haksız, zalim ve barbar olmakla suçlanır hale gel
miştir. Türk dış politikasının bu kişiliksiz ve uydu 
tavrını, Hükümetin iç politikasının ve sürdürmeye 
çalıştığı çarpık sosyo-ekonomik düzenin bir uzantı
sı, onun zorunlu bir sonucu saymak yanlış olmaz. 
Eğer ülkede iktidar, iç ve dış sömürücü ekonomik 
güçlerin temsilcilerinin elinde ise, ülke ekonomisi, 
teknolojisi, savunması, kültürel ve toplumsal yaşamı 
bu çritarcı ve sömürücü düzenin doğal bir gereği ola
rak dışa bağımlı hale gelir. Bunun sonucu, dış po
litikanın da dışa bağımlı hale gelmesi, uydulaşması-
dır. Bütün bunlar Cephe İktidarı döneminde, Tür
kiye için de büyük ölçüde doğrudur. 

Türkiye, Büyük Devletlerle, bağlaşıklariyle, ge
nel olarak sanayi ve teknoloji bakımından güçlü olan 
ülkelerle ilişkilerinde kendi ulusal haklarını ve ege
menliğini koruyabildiği ölçüde saygınlık kazanır ve 
çevresine güven verebilir. İlişkilerini ve işbirliğini bu 
güveni vererek geliştirebildiği ölçüde de büyük ve 
güçlü devletlerle ilişkilerinde etkinliği artar. Büyük dev
letler karşısında küçüklük duygusuna kapılmanın yeri 
yoktur, gereğide yoktur. Yüzlerce yıllık bağımsız devlet 
geleneği içinden gelen Türk Halkı, uluslararsı ilişkilerin
de çök duyarlıdır. Türk demokrasisinde halkın her ko

nudaki etkinliğinin artması karşısında da Türkiye ile iyi 
ilişkiler sürdürmek isteyen bütün devletler, bunun gü
vencesini uysal hükümetlerde değil, halkın desteğinde 
ve o desteği sağlayabilecek kadar ulusal haklarımızı 
ve egemenliğimizi koruyabilecek güçlü hükümetlerde 
bulabilirler. 

Uluslararası ilişkiler bakımından güçlü hükümet, 
rejimi açık olan, her alanda gücünü halktan alabilen, 
dış politikasını da iç politikası gibi açıkça halkla bir
likte yürütebilen hükümettir. Yoksa, halka yabancı
laşmış, karanlığın örtüsünü kendisini yıldırımlardan 
koruyacak bir paratoner sayan hükümet değil.. Cep
he Hükümeti güçlü bir hükümet değildir, bağımlıdır, 
Dış egemen güçlerin ve uluslararası kapitalizmin 
acımasız baskısı altındadır. Bunun için, ulusal çı
karlarımızı, dış dengelere uyum sağlayabilmek endi
şesiyle sık sık geri plana itebilen bir Hükümettir. 

Türkiye'nin temel iç sorunlarının çözümü, hal
kın özgürlükçü demokratik koşullar içinde Devlet
tin yönetimine sahip çıkmasını sağlayacak köklü bir 
düzen değişikliğine ne denli bağlı ise, dışta saygınlık 
kazanması, uluslararası sorunlarına ulusal çıkarlarıy-
Ie uyumlu çözümler getirebilmesi de böyle bir deği
şikliğe; yani, bu gün egemen olan çıkarcı, dışa ba
ğımlı ve sömürücü sınıfların yerine tüm çalışanların, 
emek sahiplerinin, yani halkın iktidara demokratik 
yoEardan gelmesine bağlıdır. 

1977 yılının bunu getireceğine güvenerek ve ina
narak sözlerimi bitiyor, Hepinizi saygı ile selâmlıyo
rum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 50 dakika konuştunuz efendim. 
Millî Birlik Grupu adma Sayın Sami Küçük. 

M. B. GRUPU ADINA SAMİ KÜÇÜK (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Millî Birlik Grupu adına Dışişleri Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşlerimizi ifade etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

1976 yılı dünyada ve Türkiye'de, dış politika 
alanında oldukça hareketli geçmiş, uluslararası top
lantılar, Zirveler, süper devletlerde seçim, Mao'nun 
ölümü ve birbirini izleyen karşılıklı ziyaretler 1976'ya 
renk vermiştir. 

1976 yılı, Amerika Birleşik Devletlerinde seçim yılı 
olması nedeniyle, bütün dünya uluslarının kaderiyle 
ilgili Stratejik Silâhların Sınırlandırılması Konuşma
ları ile Orta Avrupa Dengeli Kuvvet İndirimi gibi ko
nularda başlamış ve yılîardanberi devam eden müza
kereler tarafları tatmin edecek ve dünya barışma kat
kıda bulunacak sonuçlara erişememiştir. 
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Bütün tahrip gücüne sahip nükleer silâhları el
lerinde bulunduran süper güçler, dünyada kurulmuş 
dehşet dengesinin etkisiyle sıcak savaşlardan kaçına
rak detant devam etmiş, Lübnan iç savaşı hariç tutu
lursa dünya âlemi bir barış yılı yaşamıştır. Amerika 
Birleşik Devletlerinde başkanlık seçimi nedeniyle de
tantta bir yavaşlama görüldü ise de, Brejııev'in, si
lâh üstünlüğü sağlama niyetinde olmadıklarını bil
dirmesi ve Amerika'da yeni yönetimin millî savunma 
masraflarında kısıntı yapmasını detantın geliştirilerek 
devam edeceğine işaret addetmekteyiz. 

1976 yılında, 20 nci Yüz Yılın ikinci yarısına dam
gasını vuran ve Çin'i dünyanın üçüncü büyük devleti 
haline getiren Mao ölmüştür. Mao'nun ölümü ile baş
layacağı sanılan iktidar kavgası, içlerinde Mao'nun 
eşinin de bulunduğu ekibin saf dışı edilmesiyle bir iç 
savaşa dönüşülmeden son bulmuş izlenimini vermek
tedir^ 

A.B.D. Başkanlık seçimlerinde Ford'un yerini Car-
ter almış ve Amerika, 1977'ye yeni bir yönetici kadro 
ile girmiştir. 

İstanbul'da toplanan islâm Kongresi ile Doğu Ber
lin'de toplanan Avrupa Komünist Partilerinin zirve 
toplantısı ve Colombo'daki Bloksuzlar toplantısı, 
1976'ya önem kazandıran olaylardır. 

Sayın Başkan; 

Doğu -. Batı göç ve istilâ yolları üzerinde bulunan 
ve Afrika'ya ulaşan yolların kapışım teşkil eden Tür
kiye, tarih boyunca jeopolitik bakımdan Orta Doğu
nun en hassas bölgelerinden biri olmuştur. Türkiye'
nin haiz olduğu bu jeopolitik önem, taraf olsa da, 
ohnasada kendini yakınen ilgilendiren uluslarası top
lantılara dikkatle eğilmek zorundadır. 

İstanbul'da 1976 yılının ilk aylarında, İslâm Dev
letleri Dış İşleri Bakanları Toplantısı yapılmış ve alı
nan kararlar toplantı sonunda bir bildiri ite dünya ka
muoyuna duyurulmuştur. Toplantıda Kıbrıs, Filistin 
göçmenleri, Filistin Kurtuluş Örgütü sorunlarıyla İs
rail'in Birleşmiş Milletlerden çıkarılması konuları ön 
planda yer almıştır. 

Toplantıda İslâm devletleri, Kıbrıs'ta bağımsız 
federal; fakat coğrafi esasa dayanacağından söz edil
meyerek tarafsız ve yabancı askeri üslerden arınmış 
bir devlet düzeni ön görülmüştür. Ayrıca ulusîararsı 
toplantılarda Kıbrıs Rum yönetimine tanınan söz hak
kının Türk yönetimine de tanınacağı karara bağlan
mıştı. Ancak, hemen hepsi bloksuzlar grupnna dahil 
olan İslâm devletleri, Coiombo Bloksuzlar toplantı
sında Makarios'la birlikte Türk Federe Devlet tem

silcisinin de katılmasına olanak sağlayamamışlar ve 
toplantıda Kıbrıs Makarios tarafından temsil edil
miştir. 

İslâm Kongresine katılan devletlerin hemen hepsi 
İkinci Cihan Savaşından sonra bağımsızlığa kavuşan 
sömürge ülkeleridir. Bunların çoğu bağımsızlıklarım, 
emperyalist devletlere karşı vermiş oldukları anti-em-
peryalist ve ulusal kurtuluş savaşları sonunda kazanan 
ilerici rejimler, diğerleri ise emperyalist devletlere 
bağlı tutucu yöneticiler tarafından idare edilmektedir
ler. İslâm toplantısını oluşturan devletlerin bu du
rumları göz önünde tutulursa, Türkiyenin bu devlet
lere, sanıldığı ölçüde açılma olanağı görülmemek
tedir. 

1976'nın diğer önemli olayı da, çağımızın itici 
gücü olarak nitelenen bloksuzların Coiombo toplantı
sıdır. 2 milyara yakın insanı temsil eden 82 devletin 
katıldığı bu toplantı çok önemlidir. Üçüncü Dünya 
adıyla anılan, Birleşmiş Milletlerde ağırlığı, bulunan 
büyük hammadde kaynaklarına sahip bloksuzların 
çoğu İkinci Cihan Savaşından sonra anti - emperya
list bir mücadele sonunda bağımsızlığa kavuşan ül
kelerdir. Emperyalist sömürüden kurtulan bu devlet
leri birleştiren ana ilkeler; sömürgeciliğe, hegemonya
ya, siyasî baskılara ve eşitsiz ekonomik ilişkilere karşı 
olmalarıdır. Büyük hammadde ve bu arada petrol 
rezervlerini ellerinde bulunduran bu ülkeler, zaman 
zaman ortak konuları tartışmak ve bir karara varmak 
üzere çeşitli kademelerde toplantılar yapmaktadırlar. 
Üçüncü Dünya devletlerinin stratejilerini saptamak 
üzere yapılan Dakar toplantısı, Nairobi'de Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma İşbirliği toplantısı 
bunlardandır. 

Bloksuzların uğraşı konutlarının başında; gelişmiş 
ve az gelişmiş ülkeler arasında gittikçe artan gelir ve 
gelir dağılımındaki uçurumun kapatılması gelmekte
dir. Bloksuzların «Yeni Dünya Ekonomik Düzeni» 
bu kavganın sîogamdır. 

Temellerinde anti -. emperyalist ve ulusal kurtu
luş savaşı harcı bulunan Türkiye Cumhuriyetinin, 
Bloksuzlarla iyi ilişkiler kuramaması talihsizliktir. 
Bandung'ta atılmış olan yanhş adımın, bu ülkelerle 
siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da geliş
tirmek suretiyle düzeltilmesini, gelişen Türkiye'nin bu 
ülkelere açılması için gerekli görmekteyiz. 

1976'nın önemli olaylarından birisi de Avrupa Ko
münist Partilerinin Doğu Berlin'deki Zirve Toplantısı 
ve Toplantıda alınan kararlardır. Bu Toplantıda, sos
yalizmin kurulması için ihtilâlci metotlar dışında ye-
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ni metotların aranması, komünist partilerin kendi 
sorunlarını, yabancı müdahalesi olmaksızın, kendile
rinin çözmesi ve yalnız kendi halklarına karşı sorum
lu bulunmaları ilkeleri kabul edilmiştir. 

Bu toplantıda bir merkeze bağlı kalarak ihtilâl ih
raç etmek suretiyle dünya barışını tehdit ederek ik
tidara gelme metotları terkedilmiş ve bunun yerine 
seçim yoluyîe gelme ilkesi kabul edilmiştir. Kabul 
edilen bu şikeyi dünya barışı bakımından olumlu kar
şılamaktayız. 

Sayın Başkan; 
Zamanın müsaadesi ölçüsünde, doğrudan veya do

laylı olarak Türkiye'yi ilgilendiren dünya sorunları
na kısaca değindikten sonra, dış ilişkiler bakımından 
kendi sorunlarımızı da, aşağıda belirteceğim ilkeler 
gözönünde tutularak dile getirmeye çalışacağım. 

1. Akdeniz ve Orta Doğudaki çıkarları nedeniy
le, A. B. D.'Ieri S. S. B. C. donanmalarının Akdeniz'e 
inmeleri, Türkiye'nin Orta Doğu'daki önemini daha 
da artırırken, bu iki süper devleti de bölge sorunla
rının çözümünde SÖZ sahibi durumuna getirmiştir. 

Bölge sorunlarının çözümünde kişiliğini muhafaza 
ederek bu iki süper devletten birinin veya her ikisinin 
dolaylı ve dolaysız desteklerinin sağlanması, ve sağ
lanan bu desteğin hangi aşamaya kadar devam edece
ğinin saptanması gerekli hale gelmiştir. 

2. Soranların çözümünde, çıkarları ortak o'an 
devletler soruna ortaklaşa yaklaşım yapmalı, poli
tikalarını bu yolda geliştirmelidir. Bu yaklaşımda eşit
lik ilkesi gözden uzak tutulmamalıda-. 

3. Devletlerarasındaki dostluk ilişkileri, ancak 
karşılıklı 5rarar üzerine kuruldukları takdirde tutarlı, 
geçerli ve uzun ömürlü olurlar. 

4. Belli mihrakiara bağ'i tek yönlü politikalar 
yerine, kişilikli ve çok yönlü dış politikalar izleme zo
runlu bir hale gelmiştir. 

5. Özgürlükçü ve demokratik bir görüşe sahip, 
sınırlarını Misâkı M!lîî ile dondurarak genişleme po
litikası izlemeyen, yurtta barış ve cihanda barış ilke
sini benimseyen Türkiye'nin, her biri yaşadskları ül
kenin sadık birer vatandaşı oîan yabancı ülkelerdeki 
Türklerle ilişkileri yalnız ve yalnız kültür alanında 
kalmalı ve bu ilke bütün devlet kurumlarınca benim
senmelidir. 

6. Ekonomik ilişkilerde, Türkiye'nin bağımlı bir 
duruma gelmemesi, önplanda tutulması gerekli bir ilke 
olmalıdır. 

1976 yılı içinde Hükümet, Helsinki'de imzalanan 
Avrupa Güvenliği Ve İşbirliği Anlaşmasının ışığı al

tında bölgesel ve ikili anlaşmalara daha fazla önem 
vermiş, komşularımızla, Orta - Doğu, Balkanlar ve 
Avrupa'daki devletlerle, onların siyasî rejimleri dikka
te alınmaksızın ikili işbirliği faaliyetlerini artırmış
tır. Suudî Arabistan, Libya, Irak, Pakistan, îran ve 
Afganistan gibi İslâm devletleriyle, yapdan ekonomik 
ve teknik işbirliği anlaşmaları, ayrıca ağır sanayi kur
mak üzere İtalyanlarla, iki termik enerji santralı, de
mir - çelik tesislerinin tevsii, aliminyum tesislerinin 
geliştirilmesi ve Arpaçay Barajı inşası için Sovyetler 
Birliği ile yapılan anlaşmalar bu faaliyetlerin ürünü 
olmuştur. Hükümetin bu çabalarını ve çok yönlü po
litikalarını olumlu karşılarken 1976 yılında ABD'le-
ri, Yunanistan, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve hatta 
NATO ile ilişkilerimizin geliştiğini iddia etmenin 
mümkün olmadığını da belirtmek isterim. 

Sayın Başkan; değerli arkadaşlarım,* 
Hepimizin bildiği üzere Türk - Amerikan ilişkileri 

1954'te Kıbrıs olayları üzerine hükümetin andîaşma-
lardan doğan hakların kullanılması hususunda ta
kındığı tavra karşı Amerika'nın reaksiyonu ile sarsıl
maya başîamîş ve Johnson'un talihsiz mektubu iliş
kilerin bozulmasında bîr nirengi taşı olmuştur. 

Türkiye'nin iyi niyetle ve sabırla yürüttüğü iliş
kileri iyiye götürme çabalan, Amerika'nın yanlış de-
ğerleîîdîrmeîere dayanan ve hâlâ da devam eden poli
tikası ile büyük ölçüde sonuçsuz kalmıştır. Amerika 
1957'de Amerikan silâhlarıyle donatılmış Yunan tü
menlerinin Kıbrıs'a çıkışlarına, Adanın kendisine sağ
ladığı sfc.ate.jik avantaj nedeniyle göz yummuş ve Kıb
rıs'taki darbeyi bir olııp - bitti kabul ederek Samson 
idaresiyle ilişki kurmuştu. Türkiye'nin, anlaşmalar
dan doğan müdahale hakkını kullanarak adaya çıkı
şını, Amerika hoş karşılamamış!]. Türkiye dünya top
luluğunda özgür ve anlaşmalardan doğan haklarını 
korumak için kararlı bir tutumla Kıbrıs Barış Hare
kâtım yaptıktan sonra, özellikle Üçüncü Dünya ül
kelerinde büyük saygınlık kazanmış ve Orta Doğuda 
sözü dinlenir bir duruma çelmekte idi. İşte Amerika 
bu dönemde, Kıbrıs'taki barışın, göçmenlerin evle
rine denmeleri, tcplu'aklarîn nüfusları oranında top
rağa sahip olmaları ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
Kıbrıs'ı terketmeleri şartlarına bağlı olarak sağlana
cağını, aksi hakle ambargonun ilân edileceğini bildirdi. 
Ancak Amerika ambargoyu. Türkiye'nin Kıbrıs Hare-
kâıiyle artan saygınlığı arakp Türkiye yalnız kalınca 
uygulamaya başladı. Amerika'nın, Kongre - icra 
cyunîanyîe Türkiye'ye karşı izlediği politikanın il
ginç yanı. Amerikan kaynaklarından beslenen Türk 
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Millî Savunma gücü ıc karşı ambargo uygulanırken, 
Yunanistan'ın Amerika ve bazı batı devletlerince si-
lâhlandırılmasıdır. 

Ambargoya karşı Türkiye'nin, ülkemizdeki Ame
rikan üslerini kapatma kararı, müzakere kapılarını 
açık tutmak için yeteri kadar ciddî takip edilmemiş
tir. Üslerdeki Amerikan personeli üsleri terketmemiş-
lerdir. Türkiye'nin iyi niyetle uyguladığı bu politika, 
Amerika'ya iç işlerimize müdahale anlamı taşıyan 
önerilerde bulunma fırsatını vermiştir. Ambargo kı
sıtlı olarak kaldırılırken, peşin para ile satın alınan 
silâhların bile kullanılması ağır şartlara bağlanmış ve 
haşhaş ekiminde de kontrolü kabul ettik. 

Bu koşullarla kaleme alınan anlaşma ile ambargo 
oldukça hafifletilmiş ise de, Mart 1976'da taraflarca 
imzalanan dört yıllık Savunma îşbirlişi Anlaşması, 
seçimler nedeniyle Kongrenin onayından geçmemiş
tir. Seçimleri kazanan Başkan Cartcr, seçim sırasın
da ve seçimi izleyen günlerde Ege sorunîarıyîe Kıb
rıs konusunda Yunanistan'ı ve Kıbrıs Rumlarını des
tekleyeceği izlenimini veren konuşmalar yapmıştır. 
Amerika'da, Yunanistan'da ve Kıbnstaki Rumların 
seçimlerden sonraki davranışlara Carter'i daha itidal
li bir tutum takınmaya zorlamış ise de, Ford'un ay
rılmadan önce Kongreye Türk - Amerikan Savunma 
İşbirliği Anlaşmasını onaylaması tavsiyesi, Carter yö
netimi tarafından soğuk karşılanmış, anlaşmanın, ye
ni yönetim konuya eğildikten sonra ele alınmasını is
temiştir. 

Basma yansıyan haberlerden, Amerikan üslerinin, 
Amerikan çıkarları için daha istikrarlı olacağı sanı
lan İran'a kaydırıldığını öğreniyoruz. Amerika'nın 
İran'ı, gücünün üstünde silâhlandırma gayretleri de 
bir ölçüde bu üslere bağlanmaktadır. Ayrıca basının 
dünkü haberlerinde, Amerika Dışişleri Bakanının 
Türk -. Amerikan Savunma İşbirliği Anlaşmasının 
onaylanması için Kongre nezdinde bir girişimde bu
lunmayacağı da yer almaktadır. Anlaşma Mart 1977' 
de Kongrenin onayından geçmediği takdirde, (ki, ge
çeceğine az ihtimal veriyoruz) Sayın Başbakan Demi-
rel'in alınacağını söylediği önlemlerin neler olacağını 
pek yakında göreceğiz. 

Sayın Başkan; 
Amerika'nın kontrolunda bulunan NATO ile iliş

kilerinde normal olduğu iddia edilemez. Amerika'nın 
Türkiye'ye karşı uyguladığı ambargonun, NATO'nun 
diğer üyelerini harekete geçirmediği gibi, ambargo
nun kaldırılması konusunda ciddî bir girişimde bu-

I lundukianna da tanık olamıyoruz. Ambargo devam 
ederken Amerika ve Fransa, Yunanistan'ı silâhlandır? 
makta ve dengeyi Yunanistan lehine bozmakta sakın
ca görmediler. NATO, buna ve Eğenin iki kıyısında
ki Yunanistan ile Türkiye'nin silâhlanma yansına da 
seyirci kalmaktadır, hâlâ da kalmaya devam ediyor. 

Türkiye bunları ve topyekûn strateji yerine, ka
nat devletlere uygulanacak esnek mukabele strateji
sini de dikkate tutarak NATO'nun Türkiye'ye neler 
sağladığı ve bir harpte yalnız başına kalma pahasına 
Türkiye'nin başına neler gelebileceğini yeni baştan 
bütün ayrmtılanyle gözden geçirmek zorunda olduğu 
kanısındayız. 

Bu koşullar, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında in
celenirse, yürütülmekte olan çok yönlü politikalara 
daha da ağırlık vermenin ve savunma gücünün de bu 
politikalara paralel olarak, çoğu millî olmak üzere 
çeşitli kaynaklardan beslenen ulusal orduya daya
manın zorunluluğu meydana çıkmaktadır. 

Sayın Başkan; 
Türk - İran ekonomik ve teknik işbirliği anlaşma

sının gereği İran, İran'a ulaşacak kara ve demiryol-
lanyie bu yolların başında bulunan limanlar, çimen
to fabrikası ve et kombinaları için Türkiye'ye 1, 2 
milyar dolar civarında kredi verme taahhüdünde bu
lunmuştu. Ancak TIR kamyonlarından alınması ön
görülen geçiş ücretleri nedeniyle İran kredi taahhüt
lerini yerine getirmemiş, yalnız Van gölünde işleye
cek iki feri - bot için 12 milyon dolar civarında kredi 
vermiştir. Bu durumda, başlamış olan alt - yapı yatı
rımlarının finansmanında kullanılmak üzere TIR ge
çişleri dahil alınan önlemlerin neler olacağını öğren
mek isteriz. 

Diğer İslâm devletleriyle, özellikle ellerinde fazla 
petrol -. dolar bulunan Arap ülkeleriyle, Skandinay 
ülkelerinin teknolojisinden de yararlanarak, ekono
mik ve teknik işbirliği sağlayacak anlaşmaların yapıl
masına yarar görmekteyiz. Libya ve Irak'la olan iş
birliğinin bu amacı da gerçekleştirecek yönde geliş
tirilmesini dilemekteyiz. 

1976 yılında Arap âlemi, Lübnan olaylarından 
ötürü oldukça tedirgin idi. Lübnan'da İlerici Müsiü-
msnîarla Tutucu Hıristiyanların çatışması şeklinde 
başlayan ve Filistin Kurtuluş Örgütünün katılmasıyle 
yeni boyutlar kazanan iç harp, Suriye'nin Lübnan 
topraklarına girerek önceden desteklediği Filistin Kur
tuluş Örgütüne karşı saldırıya geçmesi üzerine Arap 
âlemi, harbin genişleyerek Orta Doğuya yayılmasını 
önlemek üzere harekete geçmiş ve kurulan Arap Ba-
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rış gücü Lübnan'a gönderilmiştir. Suriye'nin emir ve 
komutasında meydana gelen Barış gücü Lübnan'da 
tarafları silâhtan tecrit etmiş ve ülkede sükûnu sağ
lamıştır. 

1973 Mısır - İsrail ve Suriye -. İsrail Savaşı, Orta 
Doğuyu dünyanın en sıcak noktalarından biri haline 
getirmişti. Ancak Mısırla tsrail arasında yapılan ateş 
kes anlaşması, bölgede nispî sükûnu sağlamışsa da 
bölgenin muhtaç olduğu barış hâlâ gelmemiştir. Böl
geye barışın gelmesini önleyen önemli faktör, tsrail 
tarafından yurtlarından atılan, evvelâ Ürdün ve son
ra da Suriye tarafından saldırıya uğrayan Filistin 
göçmenleri sorunudur. Göçmen sorununa çözüm ge
tirecek bir yaklaşım sağlanmadıkça, bölgede barışın 
sağlanma olanağı yoktur. Zira, göçmen sorununu çöz* 
meyecek bir anlaşmayı imza edecek Arap devleti, 
Arap davasına ihanetle suçlanmaktan ve Arap âle
minde saygınlığını kaybetmekten kendini kurtarama
yacaktır. 

Mısır'ın tsraille ateşkes anlaşmasından sonra Su
riye ile oîan ilişkileri bozulmuştu. Fakat Suriye'nin, 
Lübnan savaşında Filistin Kurtuluş Örgütüne karşı 
tutumundan sonra, bu ilişkiler tekrar iyiye doğru bir 
gelişme göstermeye başlamıştır. 

Türkiye'nin, Lübnan sorununa sükûnetle yaklaşı
mı ve dolaylı da olsa bir müdahaleden uzak kalması
nı olumlu karşılamaktayız. 

Suriye'nin Lübnan'a müdahalesiyle birlikte, Suri
ye = Sovyetler Birliği ilişkileri bozulmaya başlarken, 
Suriye = Amerikan ilişkilerinde iyiye giden bir geliş
me başlamışla-. 

Sayın Başkan; 
Sovyetler Birliği ile 1967'de imzalanan ekonomik 

ve teknik işbirliği anlaşmasının devamı 1975 anlaş-
masıyle sağlanmış ve Sovyetlerle olan iyi ilişkilerimiz 
1976'da gelişme göstermiştir. Sovyetler, bu anlaşma
lar gereğince Çan ve Orhaneli'nde birer termik sant
ral kuracak, İskenderun Demir - Çelik tesislerinin 
tevsüni yapacak, alüminyum tesislerini geliştirecek 
"ve aynca Arpaçay üzerinde bir baraj inşa edecekler
dir. 

1960'îarda başlayan Türk = Sovyet ilişkilerindeki 
gelişme, hızlı bir tempo ile artmaktadır. Bu ilişkile
rin daha sağlıklı bir şekilde gelişmesi için Sovyetler* 
le, siyasî belge ilerisinde, saldırmazlık anlaşmasının 
yapılmasında yarar görmekteyiz. 

Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ve Macaris
tan'la olan ekonomik ve teknik işbirliğinin gelişmek
te olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. 

Bulgaristan'la Türkiye, Avrupa - Asya karayolu 
üzerinde birbirini tamamlayan iki ülke olduğu gibi, 
Batı Avrupa ülkelerinde çalışan ve sayılan bir milyo
na varan Türk işçilerinin trafik akımı da Bulgaristan 
üzerinden geçmektedir. İşçilerimizin vize almak için 
kaybettikleri iş günü ve verdikleri vize harçları dik
katte tutulursa, Türkiye'nin Romanya ve Yugoslavya 
ile olduğu gibi Bulgaristan'la da en kısa zamanda bir 
vize anlaşması yapmasında yarar görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Türkiye 1963'te Ortak Pazara girme isteğinde bu
lunurken, Batının dev sanayii yanında, himayesiz 
Türk sanayiinin bir ölçüde çökebileceğini biliyordu. 
Odalar Birliğinin hazırlattığı raporlarda buna işaret 
edilmektedir. Yalnız o günlerde yaygın fikir, Ortak 
Pazarın Avrupa Birliğinin nüvesi olacağı varsayımı 
idi. Türkiye kendisini Avrupa entegrasyonu dışında 
görmek istemiyordu. Ayrıca ihraç edilecek tarımsal 
ürünlerimize de Ortak Pazar ülkelerinde öncelik ta
nınacağı umudunda idik. Bu arada istihdam yetersizli
ğinden ötürü, artan işgücüne Ortak Pazar ülkelerin-: 
de istihdam yaratılacağını beklemekte idik. Fakat 
AET sanıldığının aksine, adına uygun olarak siyasî 
bir teeşkkül olmaktan ziyade bir ekonomik kuruluştu 
ve ekonominin kurallarına göre işleyecekti. Nitekim 
de öyle olmaktadır. Ortak Pazara girmede birer baskı 
unsuru olan sermaye çevreleri dahi, üye olmayan ül
kelerin, özellikle tarım ürünlerine tanınan ayrıcalık
lar ve anlaşmaların tek yönlü işlemesi nedeniyle bu
günkü uygulamalardan tedirgin olmaktadırlar. 

AET ile olan dış ticaret ilişkilerimiz, yıldan yıla 
Türkiye aleyhine ve AET lehine gelişmektedir. 1964' 
te AET ülkeleri Türkiye'nin dış ticaretine % 30,8'lik 
bir paya sahipken, 1974'te bu oran % 64'e yükselmiş
tir. Bu yükselmeye paralel olarak dış ticaret açığımız 
da artmıştır. Şöyle ki; 1964 •>. 1974 arasında Türkiye' 
nin AET'ye ihracatında % 152'lık bir artış olurken, 
ithalâtında % 322'lik bir artış olmuştur. Ortak Pa
zarla dış ticaret açığımız 1964 yılında 17 milyon do
lar iken bu miktar giderek artmış, 1972'de 306 mil
yona, 1973'te 531 milyona, 1974'te 997 milyona ve 
1975'te de 1 milyar 700 milyona baliğ olmuştur. 

Bu haliyle AET ile olan ilişkilerimizin devamında 
yarar görmemekteyiz. AET ile yapılan anlaşmaların 
Türkiye'nin çıkarlarını ve ekonomik bağımsızlığını 
güvence altına alacak şekilde yeniden gözden geçire
rek düzenlenmesinde ve düzeltilmesine zorunluluk ol
duğu inancındayız. 
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Sayın Başkan; 
Yunanistan'la ilişkilerimiz, Yunanistan'ın Megalo 

tdea'dan hiç bir zaman vazgeçmemiş olmasından ötü
rü tarih boyunca iyi olmamıştır. Zaman zaman iyi 
gibi oldu ise, bu da Türkiye'nin soruna hoşgörü ve 
yapıcı bir amaçla yaklaşması ve büyük gayretler so
nunda olmuştur. 

Türkiye, şuurlarını Misâkı Miİİî ile dondururken, 
Yunanistan her fırsattan yararlanarak topraklarım 
genişletmek istemiş ve komşularının hakları üzerinde 
iddialarda bulunmuştur. 1911'de İtalyanlara terket-
tiğimiz 12 ada, İkinci Cihan Savaşından sonra Yu
nanlılara verilmiştir. Yunanlılar bununla da yetinme
yerek Ege Denizinin tümü üzerinde hak iddia etmiş
ler ve Kıbrıs'ı da Yunanistan'ın bir uzantısı saymış
lardır. Andlaşmalara aykırı olarak - Ege adalarını da 
silâhlandırmışlardır. Batının doymak bilmez bu şı
marık çocuğu ile eşit koşullarla ilişkiler kurmanın güç
lüğü ortadadır. 

Yunanistan, Türkiye ile sorunlarını barışçı yoldan, 
barış masasında çözüme bağlamadan kaçarak Türki
ye'yi uluslar alanında yalnız bırakmak, anlaşmazlık 
konusu sorunları olup bittilere getirmek ve büyük dev
letlerin yardımı ile Türkiye'yi bir köşeye sıkıştırmak 
politikasını izlemektedir. Bu Girit Savaşında böyle 
olmuştur, İstiklâl Savaşında böyle olmuştur. Şimdi de 
aynı politikayı izlemektedir. Birçok kez yanlış çık
mış ve silâhlı çatışmalara müncer olmuş bu politika
yı uygulamakta Yunanistan hâlâ yarar görmektedir. 
Yunanistan'ın barış çağırılan ve saldırmazlık anlaş
ma önerileri, Türkiye'yi suçlayarak sorumluluğu Tür
kiye'ye yükleme taktikleridir. Yunanistan'ın Ege kıta 
sahanlığı, Ege hava alanının kontrolü konularındaki 
tutumu ile karasularını 12 mile çıkarma eğilimleri, 
Ege adalarının silahlandırılması Ege'yi bir Yunan de
nizi haline getirme çabalarıdır. Türkiye böyle bir şeye 
müsamaha etmeyeceği gibi, Karadenizde kıyıları bu
lunan ülkelerinin de Yunanistan'ın bu girişimlerine 
seyirci kalmamalar, doğaldır. Türkiye Ege sorunla
rında bu avantajlı durumdan yararlanmalıdır. 

Bugün Yunanistan'la aramızda çözüm bekleyen 
sorunları üç başlık altında toplayabiliriz : 

Kıbrıs sorunu, 
Ege sorunu, 
Batı Trakya Türkleri sorunu... 
Sayın Başkan; 
Sorunları kilisenin yardımı ve büyük devletlerin 

desteğiyle çözüme bağlama politikasını ustaca uygu
layan Yunanistan, Kıbns'ta Enosisi sağlamak için in-

| sanlık onuruyla bağdaşamayacak caniyane işlere baş-
I vurmakta bir an tereddüt etmemiştir. 
I Türkiye'nin olayları soğukkanlı olarak değerlen

dirmesi, tutum ve davranışlarını ona göre düzenleme-
I si Yunanistan'a cesaret vesrmiş ve Kıbrıs'ta bir hükü-
I met darbesiyle adayı ileri bir tarihte kendine bağlaya-
I cağı umuduna kapılmıştı. Yunanistan'ın bu umudu, 
I Amerika'nın çıkarlarıyla birleşince, Amerika Cun-
j taya yeşil ışık yakmıştır. Türkiye'nin anlaşmalardan 
I doğan haklarını korumak üzere harekete geçmesi hem 
I Kıbrıs'ta darbecileri ve hem de Yunanistan'da Cun-
j tayı devirmiş ve ülkeye demokrasiyi getirmiştir. 

I Yunanistan'da hükümet başına alelacele getirilen 
I usta politikacı Karamanlis, Kıbrıs Barış Harekâtıyle 
I kaybettiğini barış masasında kazanma politikasını iz

lemeye başlamıştır. Bu politika gereği, Kıbrıs soru-
I nuna çözüm, Türk Yunan müzakerelerinden veya iki-
I Ii müzakerelerden ziyade Birleşmiş Milletlerde, Na-
I TO, AET ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası form 
I ve kuruluşlarda aranacaktı. 

Karamanlis kısa zamanda Cunta döneminin faşist 
kalıntılarını tasfiye ederek komünistlere dahi partile-

I rini kurma olanağını sağlayarak kurduğu demokratik 
düzen nedeniyle Batı'nın, NATO'nun askerî kanadın
dan çekilmek suretiyle sosyalist ülkelerin, Makarios' 
un yardımı ile de bloksuzların destek ve saygınlığını 
kazandı. Bu dönemde Türkiye, Kıbrıs sorununun si-

I yasî çözümünü daha ziyade Amerika'dan bekler bir 
I turuma girince, Yunanistan'ın aksine Kıbrıs Barış Ha

rekâtı ile kazandığı saygınlığı yitirmeye başladı. 

Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının vardıkları 
J anlaşma gereğince iki toplum temsicileri temel konu

lan görüşmek üzere bir kaç kez Viyana'da toplandı
lar. Ancak Yunanistan, politik alanda sağladığı du
rum üstünlüğünden yararlanmak için sorunu Birleş-

I miş Milletlere götürmeyi yararlı gördü. Tarafların Bir-
I leşmiş Milletler Temsilcisine federal devletin yapısı, 

toprak, nüfus, göçmenler ve yurttaşlık hakları ko-
I nulannda verdikleri görüşlerde uyum yoktur. 

Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna getirilen Kıb
rıs sorununa 1975 ve 1976 toplantılannda, Türk as-

1 kerterinin adadan çekilmeleri, göçmenlerin evlerine 
dönmeleri ve ikili görüşmelerin Birleşmiş Milletler 
Genel sekreterinin gözetiminde devam etme istekleri 
Türkiye'nin tek başına muhalefetiyle karara bağlan
mıştır. Yunanistan adım adım politikasıyle Türkiye'yi 
Birleşmiş Milletlerde yalnız bırakmaya muvaffak ol-

j muştur. 
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Kıbrıs sorununun, Birleşmiş Milletlerden ziyade 
iki toplumun bir banş masasında toplanmasıyle çözü
me bağlanacağını Yunanistan'ın da bildiği bir ger
çektir; fakat Yunanhlar, uyguladıkları bu politika ile 
yandaş toplayarak Türklerden mümkün olduğu ka
dar fazla ödün koparma amacını güttükleri anlaşıl
maktadır. 

27 Ocak 1977 günü Kıbrıs'taki iki topluluğun li
derlerinin buluşmalarını, Kıbrıs Rumlarının da so
nunda karşılıklı müzakerelerle çözüme bağlanabilece
ği gerçeğini anlamış olduklarına bir delil kabul etmek 
isteriz. 

Bu arada; gerek Üçüncü Dünya ülkelerinin ve ge
rek Sosyalist Bîok ülkelerinin desteklerini sağlamak 
üzere Türkiye'nin resmî tezinin ve Ada'nın taraf
sızlığı ve yabancı üslerden arınması ilkelerini kapsa
yacak şekilde, Türk Federe Devletinin tezine uygun 
olarak, değiştirilmesinde yarar görmekteyiz. 

Federe Devletin bir zamanlar benimsediği bağım
sızlık ilânı tezini benimsemediğimizi, bunun Türkiye' 
ye yarar yerine zarar vereceğine inanmaktayız. 

Sayın Başkan; 
Ege kıta sahanlığı, Ege hava alanı, Karasularının 

sınırları, adaların silahsızlandırılması konularını kap
sayan sorunlar Türk politik haj'atına özellikle Kıb
rıs Barış Harekâtından sonra girmiştir. Daha önceleri, 
Yunanlılar «Ege'de Türklerle müzakere edecek bir 
sorun yoktur» deınekte idiler. Çandarh ve geç de 
olsa onu takiben Hora gemilerinin Ege'de sismik araş
tırmalar yapması ve Kıbrıs Banş Harekâtından son
ra Ege hava alanının Türk uçaklarına kapatılması 
konuyu kamuoyuna mal etmiştir. 

Sorunların çözümü için çeşitli ülkelerde yapılan 
müzakereler tarafları tatmin edecek bir çözüm getir
memiştir. Bern'de Ege Kıta Sahanlığı Toplantısında 
alman Ege'de İhtilaflı Sularda Araştırmaları Durdur
ma Karan, bu işi çok önceden yapan Yunanlılara ya
rar sağlamaktadır. 

29 Ocak 1977 günü Çağlayangil ve Bftsios görüş
mesinden sonra Londra'da başlayan gizli müzakerele
rin bu konuya tarafların haklarını koruyacak bir çö
züm getirmesini dilemekteyiz. 

Ege karasularının sınırlarını saptayacak müzake
reler de bir sonuca varmamıştır. Hakkaniyete daya
nan önerimizin, Kara Denizde kıydarı bulunan dev
letler tarafından destekleneceği kaınsmdayız. Sorunu 
karşılıklı müzakere ile çözümden yana olmamıza rağ
men, Yunanlılann sorunları uluslararası formlara ge
tirme âdetlerini dikkatte tutularak, gereğinde soruna 

| bu yolda da bir yaklaşım da yapılabilir. Sorunu, an-
I laşmazhğı büyütmeden ve boyutlannı artırmadan; fa-
I kat baklanınızdan da en küçük bir fedakârlıkta buhın-
I madan çözüme bağlamakta taraflann yaran vardır. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Türk - Yunan görüşmelerinde anlaşmazlık konu-
I lannın tümü ele alınmalı ve çözümler birbirleriyle ir-
I tibatlandırılmadan, her sorun kendi özelliği içinde 
I çözüme bağlanmalıdır. 
I Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının buluşmala-

nnı, sorunları çözüme bağlama yolunda atılmış olum-
I lu bir adım telâkki etmek isteriz. Bununla beraber Ege 
j adalarının silahlandırılmasını ve Bati Trakya Türk-
I lerinin durumunu Birleşmiş Milletlere getirecek ha

zırlıklara da başlanmasının gereğini duymaktayız. 
BAŞKAN — Sayın Küçük, bir dakika, 

I Çalışma süremiz doldu. İzin almam için soruyo-
I rum; konuşmanız kaç dakika daha devam eder? 

M. B. GRUPU ADINA SAMİ KÜÇÜK (Devam
la) — En fazla beş dakika müsaade ederseniz kâfi 

I efendim. 
BAŞKAN — Hay hay. 
Sayın Küçük'ün konuşmasının hitamına kadar cel

senin temdidini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Küçük* 
M. B. GRUPU ADINA SAMİ KÜÇÜK (Devam

la) — Ege havaalanının Türkiye'nin çıkarlarını ko
ruyacak bir esasa bağlanmasında zorıınluk vardır. 
Eski düzeni geri getirecek bir anlaşmaya karşıyız. 

Sayın Başkan; 
Nüfus patlaması ve işsizliğin doğurduğu göçler 

| nedeniyle Avrupa'dan Avusturalya'ya kadar yayılmış 
bulunmaktayız. O ülkelere geçici veya kalıcı olarak 
göç ermiş vatandaşlarımızın Türkiye ile olan her tür
lü bağ ve ilişkilerini devam ettirmeleri için çifte ta-
biyet formülünün kabul edilmesi zorunlu bir hale gel
miştir. Bakanlıkta, tarihi bir hayalî eski olan bu ko
nudaki çahşmalann bir an önce sonuçlandırılmasını 

j dilemekteyiz. Ancak bu çözüm, bu gün TRT'nin yap-
j tığı gibi, dış ülkelerde yaşayan ve o ülkelerin sadık 
I vatandaşlan bulunan Türkleri rahatsız eden ve Dışiş-
I leri Bakanlığında problemler yaratan boyutlara ulaş

mayacak önlemeleri de kapsamalıdır. 
I Sayın Başkan; 
I Bir konuya açıklık getirmeme müsaadelerini istir-
j ham edeceğim. Sayın Dışişleri Bakanı, Karma Bütçe 

ve Plan Komisyonunda yapmış olduğu konuşmada, 27 
I Mayıs ve 12 Mart ile CIA arasında ilişki olduğunu 
1 basın haberlerinden öğrendik, 
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Değerli arkadaşlarım; 
Sosyal olaylara, ulaştıkları hedefler ve vardığı so

nuçlar dikkate alınarak teşhis konulursa, daha az hata 
yapılmış olur. Hepimizin bildiği üzere, CIA ulusal 
kurtuluş hareketlerine şiddetle karşı olduğu gibi, az 
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde sol fikir ve 
faaliyetlerin gelişmesine, sol ve sosyalist partilerin 
doğmasına olanakları ölçüsünde mani olmaya çalışır. 

27 Mayıs'ın dış politika sloganları arasında, ulu
sal kurtuluş savaşları yapan ülkelerin destekleneceği 
vardır. Birleşmiş Milletlerde Cezayir ilk kez 27 Mayıs 
döneminde desteklendi. Ayrıca 27 Mayıs, Türkiye'de 
özgür düşünce ortamında sol fikirlerin gelişmesine ya
sal olanak sağlamış, devlete sosyal nitelik kazandırmış 
sola açık ve sosyalist partilerin kurulmasına anayasal 
olanaklar sağlamıştır. 

Bu gerçekler karşısında, 27 Mayıs'Ia CIA arasın
da ilişki kurmak, ya 27 Mayıs'ın topluma neler ge
tirdiğini veya CIA'mn faaliyette bulunduğu ülkelerde 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimin 3 ncü Oturumunu 
açıyorum. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müzakerele
re devam ediyoruz. 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grupu adına 
Sayın Nihat Erim, buyurunuz, 

CUMHURBAŞKANLIĞINCA SEÇİLEN ÜYE
LER GRUPU ADINA NlHAT ERİM (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri. 

Dışişleri Bakanlığımızın geçen yılki Bütçesi üze
rinde, Kontenjan Grupu adına söze başlarken şöyle 
demiştik; 

amaçlarının neler olduğunu ve neler yapmak istediğini 
bilmemek anlamına gelir. 

İnce bir zekâya sahip Sayın Çağlayangil'in, tu
tarlı bir mantıkla izahı mümkün olamayan böyle bir 
yakıştırmasını yadırgadığımızı belirtmek isterim. 

Sözlerime burada son verirken, Dışişleri Bakanlı
ğı Bütçesinin Yüce Milletimize hayırlı olmasını diler, 
Grupum adına hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. 
ve Millî Birlik Grupu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bugünkü programımızda bulunan Anayasa Mah

kemesi Bütçesi ile Adalet Bakanlığı Bütçesinin mü
zakeresinin yapılmasına imkânı maddî bulunmadığı 
cihetle gruplara, bu bütçelerin yarın görüşülmesi hu
susunu duyururum. 

Saat 20.00'de tekrar toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 

«'Dışişlerinde iki anaunsur her zaman, her yerde 
hayatî bir önem taşır: 

1. Devletin güvenliği, 
2. Yurdun ekonomik çıkarları.» 

Bugün, Dışişleri Bakanlığımızın 1977 Yılı Bütçesi 
üzerine Grupumuzun görüşlerini belirtmeye çalışırken 
de aynı sözleri tekrarlamak istiyoruz. Gerçekten, dış 
işleri, dış politika, dış ekonomik, sosyal ve kültürel 
ilişkiler, bu iki ana temele dayanır; Devletin güvenliği, 
yurdun ekonomik çıkarları... 

Dışişleri Bakanlığımızın, dolayısıyle Hükümetin, 
1976 yıhnda bu iki temel alanda neler yapabildiğine, 
içinde bulunduğumuz 1977 yılı içinde ise neler vaadet-

••*> o ı o ••»• 
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Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DÎVAN ÜYELERİ : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur). 
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tiğine bakarak, olumlu veya olumsuz, bir sonuç çıkar
mak gerekmektedir, 

1976 yılında güvenlik açısından, politik alanda ge
lişmeler olmuştur. Devletimizin, yakın ve uzak ülke
lerle ilişkileri yoğunlaştırılmıştır. Devletin dış güven
liği konusunda, önümüzdeki 12 ayın, geride kalan ay
lardan daha az başarılı olacağım söylemek için hiç 
bir neden bulunamaz» 

Çünkü Türkiye'nin dış güvenliği, büyük ölçüde 
uluslararası konjonktürün etkisindedir, 

ikinci Cihan Savaşı ertesinde başlıca Devletler iki 
blokta kümelenmişlerdir. Hitler Almanya'sının, Faşist 
İtalya'nın ve militarist emperyalist Japonya'nın sahne
den tasfiye edilmesiyle doğan dengesizlik, Sovyetler 
Birliği iie Birleşik Amerika'ya iki zıt odak noktası 
halinde birbirinin karşısına çıkarmıştır. 

Batı Avrupa ve genellikle bütün Batı, bağımsızlı
ğım, özgürlüğünü koruyabilmek endişesi altında Was-
hington'un gücüne sığınmıştır. Öte yandan Sovyetler 
Birliği, kendi hegemonyası alanı içine çektiği ülkele
rin hükümetleriyle, bir başka blok meydana getir
miştir. 

Türkiye'nin bu kutuplaşmadaki yeri. daha İ939'da 
az çok belirlenmişti. 1945'de savaş bittiğinde, o, bu se
çimini daha da pekleştirdL Stalm Rusyası'nm 1945 -
1945 yıllarında açığa vurulan, resmî istek haline dökü
len niyetleri Ankara'nın selâmeti Batî'da aramasının, 
güvenlik gereksinmeleri yönünden tutumunun, ne de
rece yerinde olduğunu ortaya koydu, 

Ayrıca, Türk Milletinin kendisi için yaşam ilkeleri 
olarak benimsediği i!ke!er; Batı örneği demokrasiye, 
insan haklarına bağlılığı, bu güvenliği sağlama ihtiya
cına katılması gerekli manevi değerlerdi. Bunlar- ih
mal edilemez ve karşı blokta koro namazdı. 

1949'da kurulan NATO'ya Türkiye'nin I?52'de 
girmesiyle, ülkemizin. Devletimizin. Bata demokrasi
leriyle beraberliği perçinlenmiş olda. 

Simdi araban 25 yıl geçmiş htzbvmyor. Arkamıza 
dönüp baktığımızda, öteki üyeleri gibi biz* de; çey
rek yüz yıl ülke bütünlüğümüz, bağımsızlığımız yönle
rinden. dokunulmazhk içinde yaşatmış olan bu kuru
luşun, bugüne değin tarihte hir eşine rastlanmamış 
güçte ve sürcklilikde bir uluslararası savunma ör
gütü olduğunu teslim etmek gerekir, 

Bugün Türkiye'de, ülkemizin savunmasımn «sade
ce NATO'ya dayandırılmayacağım, dayandınîmama-
sı gerektiğini» haklı olarak söyleyenler vardır. Bu 
görüşe karşı çıkmak doğra değildir. Çünkü, savunma 
mızi NATO -f birşeylerle (kendi özkaynaklarımızla, 

politik, sosyal, kültürel, ekonomik olanaklarımızla ya
ratacağımız birşeylerle) desteklemek güzel bir düşün
cedir. 

Hükümeti, Dışişleri Bakanlığımızı dış ilişkilerimi
zi düzenlerken, yürütürken, bu açıdan bakınca, bir 
esneklik içinde gördüğümüzü belirlemek isteriz. «Çok 
yönlü dış politika» diye ifade edilen politikayı Dışiş
lerimiz, Hükümet 1976'da geniş ölçüde uygulamış, 
1977 için de bu yolda yürüyeceğini açıklamıştır, Hel
sinki'de toplanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe
ransı sonucunda yayımlanan bildiriyi içtenlikle be
nimseyen devletler arasında denilebilir ki, Türkiye her 
halde ön sırada yer almaktadır. Yumuşama (Detente) 
politikasını, Türkiye'nin, istisnasız bütün ülkelerle yü
rütmeye çakştiğını görüyoruz. 

Yunanistan iie yıllardır sürüp gelen ve tümü ile 
cnlann yarattığı, beslediği Kıbrıs'a ve Ege'ye ait so
runlar dışında (Devletimizin hiç bir ülke ile olağan 
diplomatik görüşmelerle çözümlenememiş) süregelen 
önemli anlaşmazlığı olduğunu bilmiyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti kuruluşu arımdan bu yana Atatürk'ün 
koyduğu «Yurtta Barış, Cihanda Barış» kuralını sü
rekli nyguladığı için, yummama bizim bakımımızdan 
yeni bir politika değildir. Buna kıvançla belirtiyoruz. 

Türkiye NATO içindeki yerini ve önemini koru
maktadır. Amerika Birleşik Devletlerinin yeni Baş
kam Carter'in ve yeni Kongresi'nin. Kıbrıs ve Ege 
için Yunan heveslerine uyarak, Türkiye'nin bağımsızlı
ğı ile, onuru ile asla bağdaştıramayacağı baskı ile 
sonuç alma yoluna sapmayacağım ummakta ve iste
mekteyiz, Yunanlıların ve Kıbrıslı Rumların haksız 
davalarının baskıcı avukatlığının, Washington Hükü
metine, Türkiye İle ilişkilerinde yakışmayacağını iç
tenlikle belirtmek isteriz. 

Kıbrıs ismin olumlu bir sosaea bağlanması. Tür
kiye'ye baskı ile değil, Makarios'un gerçekleri bir an 
önce görebilmesini sağlamakla kolaylaşır, 

Sovyetler Birliği başta cîmak üzere Varşova Pak
tı Devletleriyle, yumuşama (Detente) yönünde, ilişki
lerin devamlı olarak geliştirilmesini, geçen yıl da Büt
çe konulmamızda söylediğimiz gibi, eksilmeyen bir 
ilgi iie 'zMycruz. 

1976 yılı başmda, Sovyetler Birliği Başbakam'nm 
İskenderun Demir - Çeiifc Kuruluşunun genişletiSişinin 
açılışı dolayısıyîo, yurdumuzu ziyareti sonucunda ya
yımlanan ortak bildiride, 17 Nisan 1972 günü ya
yınlanmış olan ortak bildiriye işaret edilmiştir. Sov
yetler Birliği Prezidium'u Başkam Fodgorny l'e o za
manki Hükümet ara s? ne! a açık yürekle yapılan karşs-
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hkh görüşmelerin verimi olan, o, 17 Nisan 1972 «Pren
sipler Bildirisi» ne, bugünkü Hükümetimizin de önem 
vermeye devam ettiğini, Dışişleri Bakanımızın Bütçe 
Komisyonuna sunmuş bulundukları 30 Aralık 1976 
tarihli konuşmadan bir kere daha memnunlukla öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Bu memnunluğun nedeni şudur: 
Hükümetimizin bu tutumunun, eski ve yeni ösıce-

ki Türk hükümetlerince söylenenlerin ve aynı yönde 
uygulamanın ülkemize, güvenliği konusunda itimat ve
rildikçe, yakın iyi komşuluk ilişkilerini daha da rahat 
geliştirilmesine engellerin azalmış, hatta ortadan kalk
mış olacağım göstermektedir. 

Büyük Kuzey Komşumuzla, tarih boyunca, jeopo-
littkin saptadığı çıkar anlayışları doîayısıyîe, iyi ve 
kötü ilişkiler dönemlerinden geçilerek bugünlere gelin
miştin 

Şimdiki iyi ilişkilerin sürekli olmasını diliyoruz. 
Bugünkü çıkar anlayışı, değerlendirmesi, bize göre iki 
ülkenin de yararınadır. 

Bu nedenle, Moskova ile ilişkilerin önümüzdeki ay
larda daha da geliştirileceği haberlerini ilgi ile izliyo
ruz. 

Dış ilişkilerde, bugünkü Hükümetin bünyesinden 
doğan bir durum, son aylarda sık sık eleştirilmekte
dir-

Bu konuya biz de değinmek istiyoruz: Bugünkü 
Hükümet büyük ve küçük dört partiden oluşmuş bir 
ortaklık, bir koalisyondur. Bu dört siyasî kuruluşun 
birbirinden ayrı programları, amaçlan hatta metotları 
vardır. Koalisyonu kurarken bunlar aralarında, or
taklaşa yönelebilecekleri hedefleri, program madde
lerini, be?ki uygulama sıra ve usûllerini de, araların
da yazılı bir «Koalisyon Protokolü^ ile tespit etmiş
lerdir. 

Böyle bir ortaklığın kurulabilmiş olması, Pro
tokolün meydana getirilmesi, o partilerin amaç veya 
programlarını «terk» etmeleri anlamına gelmez. Bun
dan dolayı, özellikle bir seçim yılında, kendi seçmen
lerine seslenirken, her biri partilerinin ayrı politika, 
ilke ve metotlarını elbette söyleyeceklerdir. 

Demokrasi içinde yaşayan ülkelerde bunun ya
dırganması şöyle dursun, doğal sayılır. Hatta, demok
ratik rejimin faydalarından biri olarak değerlendirilir. 
Hükümet üyesi olan şu veya bu partinin liderlerinin, 
Bakanlar Kurulunun benimsediği politikadan değişik 
düşünceler belirtmesi, bu memleket seçmenlerinin, 
çoğulcu bir demokratik sistem içinde, hangi politika
yı ve uygulamayı yeğlediklerini bölüm bölüm göste-

— 585 

6 . 2 . 1977 O : 3 

rir. Bundan yabancı Hükümetler de yararlanır; fakat 
bu göstergenin, koalisyon Hükümetinin ortak ve tek, 
billurlaşmış, politikasmı ortaya koyduğunu aklı başın
da hiç bir devlet adamı, bir diplomat sanmaz. Çün
kü onlar bilirlerki, bir devletin dış politikası, dış iliş
kileri o ülkenin hükümetinin ortak karan ile belirle
nir ve banu ise doğal olarak Dışişleri Bakanlarının 
sözleri, notaları, muhtıraları yansıtır. En sonunda koa
lisyon ortaklan isteseler de, istemeseler de, ya birbir
leriyle uzlaşıcı bir yola girerler, ya da koalisyon dağı
lır, 

Türkiye'de Hükümet ortakları partilerin, şu veya 
bu ülke, şu veya bu dünya görüşü, şu veya bu re
jim için neler düşündükleri zaten ilgili yabancılarca 
yakından izlenir. 

Türkiye'de bugün her şey apaçık yazılıp söyleni
yor. Bu gerçeklerin partilerin liderlerinin ağızlarından 
da duyurulmasından, bir sakınca değil, ancak fayda 
beklenebilir. 

Koalisyon ortaklan arasında belli konularda gö
rüş ayrılığı, çelişki varsa, bunu saklamak, hele uzun 
süre saklamak olasılığı - demokrasilerde, doğal ko
şullarda hemen hemen yoktur. Aynca anlaşmazlığın 
bu aşamada açığa çıkması daha yararlıdır. Ancak, 
şimdiki Hükümet ortaklannda görüldüğü gibi, parti-
lerarasındaki çelişkinin ülkeye yarar yerine zarar ge
tirecek boyutlara varması elbette üzücüdür. Yaban
cı ülkelere eîçi atanmasında bunun kötü bir örneğini 
gördük. 

Dşş ilişkilerde, «Üçüncü Dünya Devletleri» adı ile 
anılması âdet olmuş, görünüşte Doğu ve Batı blok
larından her hangi birine resmen bağlanmamış ülke
lerle de ilginin artınlması çabası, Hükümette görül
mektedir. Bu arada özellikle İslâm ülkelerle daha ya
kın bir temas doğal sayılabilir. 1976 yılı içinde İstan
bul'da toplanmış olan İslâm Konferansı, uluslararası 
ilişkilerimizin çeşitliliği açısından ölçülü bir değerlen
dirme konusu olabilir. 

Din bağları öne sürülerek ilerde yapılacak giri
şimleri de bu açıdan ele almak doğru olur. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının temel ilkelerinin başında 
lâyiklik ilkesinin yer aldığını bu vesile ile de anım
satmakta yarar görüyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin 
lâyiklik ilkesini kenarındanda köşesinden başlayarak, 
kemirip, yok edebileceklerim sanacak kadar gözü dön
müşlerin politika sahnemizde rahatça sürekli at oy-
natabileceklerini sanmıyoruz. Yirminci Yüzyılın son-
lannda, Türkiye'de tarihin hatalarını tekrarlamak ba
ğışlanmaz bir bilinçsizlik olur. 
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Ayrıca, Anayasamızın çeşitli hükümleri, ceza ya
salarımız, gaflete veya hıyanete düşecek olanların ya
kalarına bir gün mutlaka yapışır. Milletin uyamk ev
lâtları bir gün bunun hesabım mutlaka sorar. 

Sınır komşumuz Irak ile son yıllarda gelişmesi 
hızlanan siyasal ve ekonomik ilişkilerin, Ocak ayı 
başında açılışı yapılan Kerkük - Yumurtalık petrol 
borusu ile yeni bir aşamaya ulaştığım kıvançla izle
mekteyiz. Yeni aşamaların hazırlandığım takdirle öğ
renmekteyiz. 

İran gibi, Suriye gibi Doğu ve Güney'deki öteki 
sınır komşularımızla da aynı düzeyde gelişmeleri gör
mek istiyoruz. Bu ülkelerle ekonomik, kültürel, sos
yal ilişkileri pekiştirmek hem bizim, hem de onların 
yararına olacaktın 

1976 yılı içinde üzerinde en çok durulan dış po
litika konularından biri de, Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile ilişkileridir. Bu mesele bugün de çözümlen
miş değildir. Tartışmalar sürmektedir. 

Türkiye, AET'ye 1963 yılında girmiştir. Hazır
lık dönemini bitirmiş, geçiş dönemine başlamıştır. 
Tam üyelik için belirlenen tarih 1995'dir. 

Bize göre, ülkemiz ile AET arasındaki uyuşmaz
lıklar, bir yandan Türkiye'nin 1963'de öngörülmeyen 
bir sanayileşme aşamasına, hazırlık döneminde ge
rekli tedbirler alınmadan, gelmiş olmasından doğmak
tadır. Bugün yurdumuzda sanayiin en ağırı (fabrika 
yapan fabrikalar deyimi ile belirlenen bölümü de) ele 
alınmış bulunmaktadır. Sanayicilerimiz, gümrük ko
rumaları azaldığı veya büsbütün kalktığı takdirde, dış 
rekabete dayanacak düzeye varmış değillerdir. Hazır
lık dönemi âdeta boşuna akıp gitmiştir. Buna rağ
men, AET ülkeleri lehine gümrük indirimleri ve li
berasyon otomatik bir biçimde, belli tarihlerde uygu
lanmaktadır. 

Güçlüklerin AET yönünden gelenleri arasında ise, 
Türk tarım ürünlerine tanınan ithal rahatlığının, güm
rük indirimlerinin, AET'nin üyelerinin çoğalması ve 
üçüncü ülkelere onlarca verilen haklar karşısında, 
Türkiye'ye tanınan ödünlerin ekonomik değerini çok 
kaybetmeye yüz tutmasıdır. 

Bunun yanında, Türk işçilerine AET ülkeleri için
de serbest dolaşım hakkının tanınmasının tam isteme
yişi de önemli bir yer tutmaktadır. 

Malî destekleme için AET'nin önerdiği 380 mil
yon dolarlık kredi ise, Türkiye'nin bugünkü ihtiyacı 
karşısında fazla bir anlam taşımamaktadır. 

Sayın senatörler; 
Hükümetin, bu konuda sürüp giden çabalarını des

teklemek gerektiği düşüncesindeyiz. Hükümet ortağı 
partilerin bazı noktalarda çelişkili duruma düşmele
ri, yukarıda da değindiğimiz gibi, demokrasilerin ve 
koalisyonların olağan sayılması gereken uygulamala
rından sayılmalıdır, 

tikelerde, amaçlarda veya metodlarda bir uzlaş
maya varılması olanağı bulunamaz ise, koalisyon bo
zulur. Bu da demokrasinin doğal işleyişi içinde, bir 
başka gelişme sayılır. Önemli olan Bakanlar Kurulu' 
nun, tartışmalar sonunda vereceği karardır. Bu kararı 
oluşturuncaya kadar öne sürülen görüşler, zararlı de
ğil, yararlıdır. Türkiye lehine en iyiyi, daha iyiyi ara
ma gayretleri olarak değerlendirilmelidir. Fakat bura
da dikkat edilecek bir önemli özellik vardır: Bazı Hü
kümet üyelerinin açıklamaları, tek taraflı olarak an
laşmaların gereğini hiçe sayarak, bir çeşit misliyle mu
kabele uygulamasına gidileceği tehdidini taşır gibi ge
liyor. Bu türlü sözlerde ve davranışlarda çok ihtiyatlı 
olmak gerekir. Çünkü bu silâh yerinde kullamlamaz-
sa geri teper. 

Aynı politik amaçlar günümüzde geçerli midir, 
değil midir?... Bunun da ekonomik gerçeklerle birlik
te açıkta ele alınmasında yarar görürüz. Nitekim, bi
lim adamlarımızdan, yazarlarımızdan ve politikacıları
mızdan konuyu işleyenlere rastlanmaya başlanmıştır. 

Bu sözlerimizi, Türkiye'yi Batı'dan uzaklaştırmak 
için her fırsatı kullanan, bu arada NATO'ya olduğu 
gibi AET'ye de karşı olan (bunu açıkça veya dolaylı 
belli eden) çabaları desteklediğimiz anlamında yorum
layanlar büyük yanılgıya düşerler. Bizce her bakım
dan Batılı olmak Türkiye'nin yaşam çizgisinin ana 
yönünü belirler. 

Türkiye 1963'de Ortak Pazar'a girmekle doğru bir 
siyasî tercih yapmıştır. Bugün de, aradaki değişiklik
lerin, dünya ve ülkemiz yaşantısındaki gelişmelerin 
ışığında baktığımızda, AET içinde obuayı, dışında 
kalmaya tercih edenlerdeniz. Ancak bu tercih, hakla
rımızı, isteklerimizi adım adım, her aşamada, her 
gün eksilmeyen bir titizlikle savunmamıza, tartışma
mıza asla engel olmamalıdır. Batı demokrasileri buna 
alışıktır. 

Yunanistan'ın Ortak Pazar'a bizden önce tam 
üye olması ihtimali üzerinde önemle durulmalıdır. 
Eğer Yunanlılar bizden önce girerlerse, bizim AET 
ile ilişkilerimizi içerden hep baltalamaları beklenebi
lir. 
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Dış politikamızı etkisi altında bulunduran Kıbrıs 
sorunu, 1976'da olduğu gibi 1977'de de Hükümetin 
ve Dışişlerimizin başlıca uğraşılan arasında yer al
maktadır. Dışişleri Bakanımızın, Bütçe ve Plan Karma 
Komisyonuna sunduğu yazılı açıklamayı dikkatle in
celedik. 

Kıbns için, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da söy
leyeceğimiz şudur; Türk ve Rum Toplumları artık ay-
nlmışlardır. Makarios'un bunian yeniden bir araya ge
tirme ve bu yoldan Türkleri, Rum çoğunluğu içinde 
eritme çabaları, huzura ve sürekli barışa kavuşmaları
nı geciktirmekten başka neye yarayacaktır? Kıbrıs'ta 
Rumlann Türklerle yeniden iç içe yaşamalarını bu
gün kabul edebilecek bir Türk topluluğu ve bir Türki
ye bulabileceğini uman Makarios ve onun destekçile
ri, feci bir yanılgıya düşmüş bulunuyorlar. Kıbrıs 
Türküne 15 yıl cehennem azabı çektirenlere bu fır
sat bir daha verilemez. 

Ocak ayının 27'sinde Lefkoşe'de Rauf Denktaş 
ile Başpiskopos Makarios'un görüşmüş olmalanyle, 
doğrudan doğruya yüksek düzeyde bir tartışmanın 
başlamış olması, kuşkusuz iyi bir girişimdir. Ancak, 
Makarios'un gerçekleri artık kabul ettiği anlamını 
çıkaracak ölçüde bir iyimserliğe şimdilik yer yoktur. 
Henüz vakit çok erkendir. Makarios'tan her an yeni 
bir oyun beklemek doğaldır. 

Burada Kıbrıs ile ilgili bir başka konuya değinmek 
istiyoruz: 

1974'den bu yana Türk toplumunun, ekonomik 
kalkınması, kendi kendisine yeter hale gelmesi yo
lunda atılan adımların, şu andaki verimi nedir? 

Sayın Dışişleri Bakanımızdan bu hususta, bize 
mümkün olduğu kadar aynntıh, rakamlara dayanan 
bilgiler vermesini rica ediyoruz. 

Şimdi, Avrupa insan Hakları Komisyonu'nun son 
raporuna değinmeliyiz. 

Kıbrıs Rum Hükümetinin şikâyetini inceleyen, 
tnsan Hakları Komisyonu'nun, Türkiye'yi suçlayan 
bir rapor verdiğini gazetelerden öğrendik. 

İnsan Hakları Sözleşmesine göre bu rapor, Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesine sunulmuş. Orası bunu 
inceleyip yayınlanmasına karar vermedikçe rapor giz
li tutulur. Demek ki, üye devletlerden en az birisi bel
li siyasal amaçlarla bunu basma vermiştir. Bu davra
nış tnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlâlidir. Hükümet 
bunun üzerinde durmalı, Bakanlar Komitesinde bu işin 
iç yüzünün meydana çıkarılmasını istemelidir. 

Sayın Senato üyeleri; 
Hiç kuşku yok ki, tnsan Hakları Komisyonu, tek 

taraflı ve belli amaçlı, uydurma Rum suçîamalanna 
(yalnız onlara) dayanarak, bir sonuç çıkarmakla çok 
yanlış bir iş yapmıştır. 

Ancak, burada Hükümetimizin de yanılgısını be
lirtmek isteriz: 

Rum Hükümeti Kıbrıs'ı temsil edemez, Kıbns 
Türkleri temsil edilmiyor diye, tnsan Hakları Komis
yonu'nun, yapılan müracaatı, esasın incelenmesine baş
lamadan, Türkiye reddini istemiştir. Yani yetki veya 
görev veya kabul edilebilirlik yönlerinden şikâyetin 
düşürülmesini istemiştir. 

Bunu yapmakla Hükümet doğm bir iş görmüştür. 
Bu noktaya kadar yanılgı yoktur. Yanılgı bundan 
sonraki aşamada başlıyor. 

tnsan Haklan Komisyonu, Türkiye'nin bu itirazı
nı reddettikten sonra, Hükümetimizin Komisyona 
karşı tutumu tüm yanlıştır ve sonucun böyle olmasın
da, bu davranışın payı küçümsenemez. 

Bilindiği üzere, Avrupa tnsan Haklan Komisyonu, 
dosyasında yer almayan suçlama veya savunmalan 
hesaba katmaz. Onlar üzerinde durmaz, tnsan Hakları 
Komisyonu bu işi araştırır, maddî olayları tespit eder
ken, Türkiye, kendisini savunmak üzere, avukat, tem
silci, vekil göndermemiştir. Komisyon, Kıbrıs'a bir alt 
komisyon, bir hazırlık komisyonu yolladığında, Kıbns 
Türk Federe Hükümeti de ona kolaylık gösterme
mişt i . 

Böylece, meydan Rumlara kalmıştır. Tek taraflı 
olarak, mağdurlar, şahitler, deliller icat etmişlerdir. 
Bunian çürütecek karşı kanıtlar, tanıklar, mağdurlar 
Türk tarafınca alt komisyona gönderilmediği için, 
Komisyonun dosyasında yalnız Türkiye ve Türkler 
aleyhindeki uydurma suçlamalar, sözde olaylar yer 
bulmuştur. 

Kendisine karşı dava açılmış bir kimsenin, bir 
kuruluşun, bir mahkemeye; «Siz bu davaya bakma-
malısımz», demesi üzerine, o yargı organı o işe bak
maya gene de karar vermişse, davalı, bu kararı tanı
mayarak, kendisini savunmazsa, şikâyetin haksızlığı
nı ispatlayacak bir girişimde bulunmazsa, bir belge 
vermezse, tanık getirmezse, karşı suçlamaları ortaya 
koymazsa, o mahkeme ne yapar?... Dosyasına ne gir
mişse onlarla yetinir ve onlara dayanarak karar ve
rir. 

Anglo - Sakson ülkelerinde ve Avrupa'daki bir 
çok Devletlerde olduğu gibi, Avrupa İnsan Haklan 
Komisyonu'nun çalışma usulü de budur., 
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Eğer Komisyon'a savunmacı gönderilseydi, suçla
maların uydurma oldukları ispatlanacak, Komisyon' 
da doğrulukları üzerinde hiç değilse kuşkular uyan-
dınlabilecek, dünya kamuoyunda yankılar bırakarak 
karşıt kanıtlar dava dosyasında yer alacaktı. Yazık 
ki, kendi kendimizi bundan yoksun bıraktık!.. Bu ta
lihsiz bir yanlış adım olmuştur, 

Sırası gelmişken, değerli diplomatlarımıza, uzman
larımıza, dış ilişkilerde yüzyılların ustası sayılan Tal-
leyrand'ın bir sözünü tekrarlayacağım. Bir yanlış adım 
atıldığında, bir ilgili: «Fakat bu bir suçtur.» demiş, 
Talîeyrand'm buna cevabı şu oluyor: «Hayır, hayır, 
daha da ağır; bu bir yanılgıdır!» 

Gerçekten, dış ilişkilerde yanılgı, kimi zaman iş
lenen bir suçtan daha büyük zararlar doğurur. 

Bundan önce, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna 
gene Kıbrıs meselesi doîayısıyle, 1955-1960 dönemin
de, İngiltere'ye karşı Yunanistan Hükümeti başvur
muştur. Bu son işde Türkiye aleyhine girişilen suçla
malara benzeyen işkence ve kötü muamele iddiaları 
öne sürülmüştür. İngiltere Hükümeti, birden fazla ne- » 
denle, Komisyon'un o İşe bakamayacağını söyleye
bilirdi. Bu isteği reddedildiği takdirde de Komisyon 
önünde kendisini savunmayabilirdi. Ama öyle yapma
dı, baştan sona kendini adım adım savundu. Ulus
lararası yargı yerlerinde doğal davranış budur. 

Burada kendi yakın tarihimizden ve Atatürk'ten 
bir örnek vermek yararlı olacaktır: 

Lotus - Bozkurt olayım anımsıyahm., 1926 yılın
da; yani Lozan Antlaşması ile kapitiilosyonlardan kur
tuluşumuzdan 3 yıl sonra Marmara'da, açık denizde, 
Fransız bandıralı Lotus vapuru, Türk bayrağı taşı
yan Bozkurt gemisiyle çarpışmış ve onun batmasına, 
can kaybına sebep olmuştur. Lotüs'ün Kaptan; De-
mons, İstanbul'da bu yüzden tutuklanmıştı. 

Fransız Hükümeti, Ankara'ya bir nota vererek, 
Devletlerarası Hukuk'a göre, Lotus kaptanını tutukla
maya hakkımız olmadığını; çünkü olayın açık deniz
de geçtiğini ve kaptanın Fransız gemisinde; yani Fran
sız toprağında, ülkesinde bulunmuş sayılması gerek
tiğini iddia etmiş ve tutuklunun hemen serbest bıra
kılmasını istemiştir. 

Bu iş Ankara'da görüşülürken, o zamanki Adalet 
Bakanı rahmetli Mahmut Esat Bozkur, bu noktaya 
olumsuz cevap verilmesini, Fransa haklı olduğunda 
Israr ediyorsa Lahey Adalet Divanına giderek, ora
da karşılıklı görüşlerin Dîvana anlatılmasını ve ora
dan karar alınmasını önerir. 
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Bu öneriye karşı çıkanlar vardır. «Nasıl olsa, La-
hey'de kaybederiz, Devletlerarası Hukukunda bize hak 
verecek bir kural yok, bundan dolayı Fransa'nın is
teğini kabul edelim», diyenler ağır basmaya başlar. 

Bu aşamada iş Atatürk'ün önünde görüşülür. 
Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk'e şöyle der: 

—«Paşam, Lahey'e gitmeden Fransa'ya olumlu 
cevap verip Kaptan Demons'u serbest bırakır isek, 
bir yabancı Hükümetin isteğine boyun eğmiş oluruz. 
Kapitülasyonların kalkmasından henüz üç yıl geç
mişken, bu davranış adlî bağımsızlığımıza ağır bir 
darbe olur.» Bazı uzmanların, hukukçuların «Lahey* 
de davayı kaybederiz» demelerine karşı da, şöyle den 
«Belki kaybederiz belki kazanırız. Haksız olduğumuza 
Adalet Divanı karar verirse, ona uyarız; ama ulus
lararası bir mahkeme hükmüne uymak Fransız Hü-
kümeti'nln notasına boyun eğmekten daha iyidir.» 

Atatürk, bu gerekçe üzerine, Mahmut Esat Boz-
kurt'a hak verir: «Çocuğun hakkı var. Lahey'e gi
delim» der. Bilindiği üzere, orada Türkiye'nin tezini 
Mahmut Esat Bozkurt savundu, davayı kazandı. 

Genç diplomatlarımız, uzmanlarımız yakın geç
mişimizin bu tatlı dersini her an hatırlarında tutmalı
dırlar. Kısaca; Yargıtçan kaçmak (özellikle uluslar
arası anlaşmazlıklarda) bazan beklenenin tam tersi 
sonuç verir. Onun için önceden çok iyi düşünmek, 
yanlış adım atmamak gerekir. 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonunu, bizim gıya
bımızda rapor düzenlemek zorunda bırakılmakla bü
yük, çok büyük, saçtan da ağır bir hata işlenmiştir. 
Çünkü komisyonda savunma yapsaydık, şimdikinden 
daha kötü bir raporla karşılaşmamız olasılığı kesin
likle yoktu. Avrupa Konseyi Danışma Genel Kurulu. 
Başkam Bay Çemeç'in TRT'mize bu konu ile ilgili 
verdiği demeç ayrıca dikkat uyandırıcıdır. 

Bakanlar Komitesi, rapor üzerine yeni hiç bir iş
lem yapmasa bile, dünya kamuoyunda bize karşı işle
necek elverişli bir propaganda alam daha şimdiden 
yaratılmış bulunuyor, 

Sırası gelmişken Yunanistan ile ilişkilerimize de 
değinelim: 

Bu ülkenin Cumhuriyet Türkiyesi ile iyi geçinme
sinin yakın dostluk içinde bulunmasının yararlarını, 
geçmişte Anadolu macerasından ve Lozan Konferan
sından sonra başta Eîefterios Venizeîos olmak üzere 
çok iyi anlamış devlet adamları görülmüştür. Teslim 
etmek lâzımdır ki, 1958 - 1960*da Karamanîis ve 
Averof ikilisi de bu anlayış içinde bulunmuşlardı. 
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Karşılannda aynı politikayı uygulamaya yakın Türk 
Devlet adamlanyle, güzel neticeler almayı başarmış
lardı. 

Bugün ise, aynı Kararaanks'in ve aynı Averof un-, 
başta Makarios olmak üzere, demagogların etkisinden 
kendilerini hâlâ kurtaramayışianm hüzünle seyretmek
teyiz. Yunanistan ve Türkiye, küçük sayılması gere
ken konulan aşarak, Atatürk'ün ve Vcnizelos'un 
amaçîadıklan büyük sonuçlara yönelmelidirler. Geo-
politik bunu emrediyor, tarihin dersleri buna öğreti
yor. 

Burada, Amerika Birleşik Devfetleri'nin yeni Baş
kanı Carter idaresinde Türkiye'ye karşı uygulayaca
ğı politikaya değinmek istiyoruz: 

Amerika bir süper Devlet, dünyanın her yanın
da söz sahibi olan ve politikalanm buna göre tespit 
eden bir Devlettir. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile 
Türkiye konusundaki tercihlerini ona biz empoze ede
meyiz. Ancak, Amerika, özellikle Türk Ordusunun, 
NATO ittifakı gereği yükümlülükleri dolayısıyîe, si
lâh ihtiyacını karşılamasını önlemekte veya kısıtlamak
ta ısrar ederse ve Yunanistan'ı bizim önümüze ge
çirirse, Türkiye de kendi tedbirini almalıdır. Bu ted
bir asla bir boyun eğme, bir teslimiyet olmamalıdır. 
Eğer, Washington Yunanistan'ı tercih ederse, güven
liğimizi tehdit edecek olasılığın artık yön değiştirdi
ğine hükmederek, biz de askerî ve politik tercihleri
mizi buna göre düzenîeyebilmeliyiZo 

Sayın senatörler; 
Düzenlemeliyiz değil de, düzenîeyebiimeiiyiz de

dim. Çünkü, dış politikada ve savunmada o ölçüde te
mele inen bir tercih, ancak ve yalnız bir «millî daya
nışma» ortasında yapılabilir. Tıpkı sıcak bir savaş ha
linde gereksinmesi duyulan bir dayanışma gibi,.. 

Kıbns sorunu, Yunanistan ile anlaşmazlıklar do
layısıyîe, Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye 
karşı uygulayacağı olumsuz bir politika, ülkemizi ağır 
kararlar, büyük sorumluluk getiren karralar, alma 
durumunda bırakabilir; Yunanistan'ı, silâh ve ulus
lararası destek bakımından, bizden çok avantajlı do
ruma sokabilir, 

Bu noktaya dikkatleri olanca gücümüzle çekmek 
istiyoruz. İktidara ve muhalefete aynı zamanda ses
leniyoruz: 

îş böyle bir karar aşamasına gelirse, hemen eîe'e 
verebileceğimiz bir ortam yaratmak lâzımdır. Ortam 
derken, yurdumuzun her köşesini, vatandaşlarımızın 
her bîrini gözönünde tuttuğumuz gibi, politikacıları
mıza, partilerimize, parlamento üyelerimize ve özeî-
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1 İlkle liderlerimize sesleniyoruz: Osmanlı İmparatorlu-
ğanun çöküş döneminde, Saikan Savaşı'nda, iç çekiş-
melerin, kavgaların, birieşenıeınenin, bir araya gele
memenin olumsuz et'csJerini o günleri yaşayanlardan 
dinlemiş, yazılarında okumuşumdur. 

Cumhuriyet Senatosunda hiç bir partiden yana 
veya hiç bir partiye karşı önyargs beslemeyen bir 

i Grupun üyeleri olarak, iç durumumuzun bugünkü gö
rünümü dış politikamız üzerinde olumsuz etkiler yap
tığına ve yapmaya devam edeceğinden kuşkumuz yok
tu?. Bu, dünyama her yerinde ve her zaman böyle ola
gelmiştir, 

1974'te Kıbns Askerî Harekâtı esnasında Parla-
mento'daki tüm partilerin ve grupların örnek davra
nışına gereksinme bıngita de büyüktür, Partilerin li
derlerinin her birini «partiden önce ülke gelir» dav
ranışı içinde görmeye vatandaşla? susamış bulunu-
yorîas', 

Saynı senatörler; 
Sözlerimi bitirmeden Dışişleri Bakanlığı örgütüne 

ve nıemurlannn da değinmek istiyorum. 
Sırası geldikçe, 40 milyona aşan büyük Türkiye' 

den söz ediliyor. Ülkemiz doğal kaynakhn, Coğraf
yası ve nüfusu iîe daha şimdiden çok güe'ü bir po
tansiyeldir. Böyle b'b Devletin ±ş ilişkilerini yürü
tecek örgütün de c ra göre yeniden düzenlenmesi ge-

I rekir. Dışişleri 1.977 bütçesini inceleyen Bütçe Kar
ina Komisyonu raportörlerinin ortaya koydukları ra
kamlar özlenen dış ilişkileri teknik bakımdan kurma
ya yeterü değlMIr. Yîl'p.r ydı sözü edilen D-şişIeti Ba-

j kanlığı yeni teşkilât j^asa tasara , nedense bir türlü 
T. B. M, M.'ne gelemez, bir türlü yasalaşamaz,. Bu 
şîjŞ'Iacak bir olaydır™ 

Bütün Hüküsnefe ilk kuralduklar^nda program
larında banı: vaadederler, bütün 'D?ş!şleri Bakanları 
bunu önlediklerini söylerler; ama onbeş yüâır ba ger-
çekîezmez. Şimdi 1977 seçim yihdır. İster isteme.'» ge
lecek yasama dönemine kalacaktır. 

Geçe*ı yrJki Dışişleri Bütçesi konuşmanızda Biş-
işüerinde çalışan memnrüar hakkındaki beğenilerimizi 
söylemiştik, Aynı görüşü bir kere daha vurgulamayı 

I hakseverlik ve değer bilirlik savıyoruz. Dışişleri kadro
larında görev ahmş olanlar, Cumhuriyetin iyi yetiş
miş, seçkin uzmanlarıdırlar. 

Geçen 1976 bütçesinde, dışardakilcrin konut so
rununa değinmiştik. Bu 37ıl da o ılandn oîumkd bîr 
adım daha atılmaktadır. Koıvaf sorunu yalnız bazı 
merkezlerde görev yapakların değil, tümüyle bütün 

I ekşanda sürekli eahşar. memurların sorunudur^ Dış ül-
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kelerde Türkiye Cumhuriyeti görevlisi olarak çalışan
lar her şeyleriyle; yani davranışları, giyinişleri, konut
ları, konuk ağırlayışları üe onları tanıyan yabancılara, 
olumlu ya da cesaretli adımlar atılmasını dilemekteyiz. 

Gelecek yıllarda soruna bu açıdan eğilip daha 
olumsuz, «işte Türk budur» dedirten insanlardır. 

Sözlerimi bitirmiş bulunuyorum. 
Yüce Senatonun değerli üyelerine saygılar suna

rım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Kâmran 

İnan, buyurun efendim. 

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

Geride bıraktığımız 12 ay içerisinde dünyada nis
pî bir sükûnet hâkim olmuştur. Lübnan'da, artık son 
bulmakta olduğunu temenni ettiğimiz, dış müdahale-
li iç savaş, Afrika'nın Güneyindeki bazı karışıklıklar 
hariç tutulduğu takdirde 1976 yılını bir barış yılı ola
rak nitelemek mümkündür. Dünyada silâhlı ihtilâf
ların yıldan yıla azalarak yerini müzakerelere bırak
masını sevinçle karşılamak gerekir. İçinde bulundu
ğumuz 1977 yılında barışın her tarafta hâkim olması 
ve mevcut ihtilâfların görüşmelerle çözüme bağlan
ması samimî temennimizdir. 

1976 yılı genellikle ekonomik meselelerin bütün 
dünyada öncelik kazandığı yıl olmuştur. Doğu - Ba
tı ilişkilerinden ziyade, Kuzey -> Güney ilişkileri üze
rinde durulmuştur, 1973 enerji krizinin çabuklaştır-
dığı ekonomik dengesizlik henüz giderilememiştir. 
Bu dengesizliğe karşı iç planda ve milletlerarası alan
da tedbirler aramak hükümetleri en çok işgal eden 
mesele olmuştur. Nairobi'de toplanan Birleşmiş Mil
letler Ticaret ve Kalkınma Konferansında (UNCTAD), 
gelişme halinde bulunan memleketler ile sanayileşmiş 
memleketler arasında yeni işbirliği esasları üzerin
de durulmuştur. Sekiz sanayileşmiş ülke ile ondokuz 
gelişme halinde bulunan memleket arasında başlatılan 
Kuzey - Güney Konferansı çalışmaları henüz sonuç
lanmamıştır. Yedi sanayileşmiş büyük ülke liderleri 
Rembouillet ve Puerto Rico'da buluşarak dünya eko
nomik krizi karşısındaki tutumlarını tespite çalışmış
lardır. Yakında (3 Mayıs 1977'de Londra'da) üçüncü 
bir toplantının yapılması kararlaştırılmıştır. OPEC 
memleketlerinin geçen Aralık ayında aldıkları (fark
lı nispetlerde de olsa) yeni zam kararı, ekonomik ve 
ondan doğma siyasî atmosferi biraz daha güçleştir
miş ve gerginliği artırmıştır. Talep elastikiyeti ve al
ternatifi bulunmayan petrol gibi önemli bir madde
de kartel ve empoze fiyat yoluna gitmek diğer alan-

I îarcîaki kartellerden daha az sakıncalı ve zararlı de-
I ğildir. 
I Dünyada enflasyon hızım kaybetmeye başlamış 
I bulunmakla beraber ekonomik duraklama (resesyon) 
I ve işsizlik devam etmektedir. Sanayileşmiş OECD 
I memleketlerinde 16 milyon, AET'de ise 6 milyon iş

siz bulunduğu ifade edilmektedir. OPEC memleketle-
I riyle sanayileşmiş birkaç memleket dışındaki hemen 
I bütün memleketler dış ticaretindeki dengesizlik ve 

büyük açıklar devam etmektedir. Bu durum ekonomi-
I mizi ve kalkınmamızı etkilemekte, güçlüklerimizi ar

tırmaktadır. 

I Bu menfî ekonomik tablonun tek olumlu gelişme
si 1976 yılı yüksek hububat rekoltesi olmuştur. Bu 
genel ekonomik durum ve dengesizlik siyasî ilişkileri 

I de etkilemekte ve iç planda ciddî sosyal huzursuzluk
lara yol açmaktadır. İçinde bulunduğumuz yılın eko-

I nomik bakımdan 1976 yılından daha iyi olacağım 
söylemek güçtür. 

1976 yılının diğer bir özelliği de bekleyiş ve kad-
I ro değişikliği yılı olmasıdır. Kurucu lideri Mao Tse -

Toung'u kaybeden Komünist Çin iç iktidar mücade
lesi geçirmektedir. Bugün sorulan sual, Çin'deki yeni 
iktidar ekibinin Sovyetler Birliğine karşı güdeceği po-

I litikadır. Genel tahminler iki komşu memleket ara
sındaki (ideoloji birliğine rağmen) gerginliğin devam 
edeceği istikametindedir. Güney Doğu Asya'da iç re
jim sıkıntıları dışında sükûnet mevcuttur. Birleşik 
Amerika'da seçimler olmuştur. Sekiz yıllık bir aradan 
sonra idare yeniden demokratların eline geçmiştir. 
Kongre seçimleri ise esasen demokratların lehine 
olan dengeyi değiştirmemiştir. Yeni Amerikan İdare
si ve Kongresinin takip edeceği dünya politikası hak
kında çeşitli tahminler yürütülmüş, spekülasyonlar 
yapılmıştır. Bunların hepsinde kısmen isabet, kısmen 
mübalağa payı bulmak mümkündür. Birleşik Ame-

I rika gibi büyük bir devlet millî politikasında ani ve 
radikal değişiklikler olabileceğini beklemek yanlıştır. 

Bundan önceki 94 ncü Amerikan Kongresinin, 
doğrudan doğruya müdahale yoluyle, milletlerarası 
ilişkilerde yaptığı tahribat büyük olmuştur. Türkiye' 
ye konulan silâh ambargosu ve benzeri davranışlar 
neticesi Birleşik Amerika taahhütlerine karşı itimat 
büyük ölçüde sarsılmıştır. Bu itimadı yeniden iade et
mek ve hür dünyaya güven vermek gibi güç bir va
zife 95 nci yeni Amerikan Kongresini beklemektedir. 

1976 yılında Finlandiya'da seçimler olmuştur. Bu 
memleketin özel durumuna rağmen sol siyası güçler 

I gerilemiş, muhafazakârlar gelişme kaydetmiştir. İs-
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veç'te seçimler olmuş, sosyalistlerin 44 yıllık devamlı 
iktidarı son bulmuştur. İtalya'da seçimler olmuş ve 
İtalyan Komünist Partisi ikinci büyük siyasî güç ol
ma durumunu kuvvetlendirmiştir. Federal Almanya se
çimlerinde Hıristiyan Demokratlar ilerleme kaydet
mekle beraber Hükümet kurabilecek çoğunluğu sağ
layamamışlardır. Japonya seçimlerinde Liberaller ço
ğunluğu kaybetmiş, aynı zamanda Komünistler bü
yük kayba uğramıştır. Portekiz'de demokrasi ve is
tikrara doğru ümit verici adımlar atılmıştır. İspan
ya, ihtiyatlı bir şekilde, demokrasiye yönelmiş bulun
maktadır. Hürriyetleri unutmuş bir toplumun hürri
yete alışması kolay olmamaktadır. Doğu Avrupa ül
kelerinde bazı ilginç gelişmeler görülmektedir. Doğu 
Almanya - Çekoslovakya - Polonya demir üçgeninde 
insan hakları bakımından sevinilecek kımıldamalar 
olmaktadır. Şayet Helsinki Konferansı «Üçüncü Se
pet» indeki tohumlar bu memleketlerde tutmuş ve ye
şermeye başlamış ise bunu bir başarı saymak lâzım
da*., Birleşik Amerika ve diğer bazı Batı memleket
lerindeki seçimlerin de etkisiyle, Doğu - Batı ilişki
lerinde kayda değer bir yenilik olmamıştır Son anlaş
madan bu yana Batı Berlin'de ilk defa görülen ve bu 
şehrin statüsünden sorumlu üç müttefikin protesto
sunu mucip olan sıkıntılar Doğu Almanya'da gelişen 
bazı fikir hareketlerine bağlanmaktadır. Yiyana'da 
üçüncü yılım doldurmuş bulunan karşılıklı ve den
geli silâh indirimi görüşmeleri yerinde saymaktadır. 

Sovyetler Birliği ile Birleşik Amerika arasmda 1972 
yılında imzalanan SALT I Anlaşmasının süresi bu 
yıl bitmektedir. Prensipleri 1974 yılında Vladivostok' 
ta iki devlet yetkilileri arasında tespit edilmiş olan 
SALT II Anlaşması henüz gerçekleştirilememiştir. 
Nükleer silâh dengesi bakımından büyük önem arz 
eden bu konu 1977 yıU milletlerarası meseleler tak
viminin başında yer almaktadır ve bilindiği gibi Bir
leşik Amerika yeni Dışişleri Bakanı Cyrus Vance bu 
maksatla 22 Martta Moskova'ya gideceğini beyan et
miştir. Ayrıca nükleer silâhların (mevcut önleyici 
anlaşmaya rağmen) yayüması, Atom Kulübü üyeleri 
sayısının artmakta bulunması, haklı kaygılara yol aç
maktadır. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip et
mek durumunda ve mecburiyetindeyiz. 

Güney Amerika, üniformalı idareler altında sükû
netini muhafaza etmiştir. Afrika kıtasında koloniya-
lizmden kurtulma hareketlerinden sonra bu kere si
yah - beyaz mücadelesi başlamıştır. Deri renginden 
doğma hak üstünlüğü iddialarım anlamak ve kabul 
etmek mümkün değildir. Afrika'nın Güneyindeki be

yaz ırk azınlık idarelerinin demokrasi ve insan hakları 
ile bağdaşamayan tutumlarım süratle değiştirmeleri 
temenni olunur. 

Orta Doğu'daki İsrail - Arap ihtilâfında yumuşa
ma belirtileri görülürken, Lübnan olayları dolayısıyle 
Araplar arasındaki ihtilâfın büyümesi üzücü olmuş
tur. Lübnan dramının son bulmakta olmasını mem
nuniyetle karşılarken, iki noktadaki endişemizi ifade 
etmek isteriz. Birincisi, Lübnan'ın bağımsızlığı ve 
toprak bütünlüğüdür. 

İkincisi ise, bazı devletlerin, özellikle komşumuz 
Suriye'nin Lübnan'da, kendi kendine, polis görevini 
yüklenmiş ve silâhlı müdahalede bulunmuş olmasını 
kaygı verici buluyoruz. Bunlar inandığımız ve savun
duğumuz prensiplere ters düşer. 

Kıbrıs dâvasına siyasî bir çözüm yolu bulunması 
amacı ile Türk Federe Devletinin ve Hükümetimizin, 
geride bıraktığımız yıl içinde sarfettikleri gayretler 
ilk neticesini vermiş, Türk Federe Devleti Başkanı Sa
yın Denktaş ile Kıbrıs Rum Toplumu Başkanı Baş
piskopos Makarios 27 Ocak 1977 tarihinde buluşmuş
lardır. Bunu Sayın Denktaş'ın bir başarısı ve Mafca-
rios'un gerçekçilik yolunda ilk adımı saymak gerekir. 
Adadaki iki toplum ve liderleri statüsü eşitliğinin 
tescili mahiyetinde olan bu ilk buluşmanın değerlen
dirilmesinde ihtiyatlı ve gerçekçi olmak lâzımdır. Baş
piskopos Makarios'un dünyaca bilinen 25 yıllüt geç
mişini bir anda inkâr edip yapıcı ve barış sever bir 
sima olarak ortaya çıkacağını beklemek, hayal gücünü 
fazla zorlamak olur. Türk toplumuna çektirdiği İstı
raplardan sonra Makarios bu kere kendi toplumuna 
ve mensup olduğu millete ıst'rap çektirmektedir. Ba
rıştan hoşlanmadığını, ihtilâf tohumu stokunun çok 
zengin olduğunu ispat etmiş bir kimsenin Kıbrıs'a 
barışın dönmesine yardımcı olacağım ummakta güç
lük çektiğimizi itiraf etmeliyiz. Gelişmeler bizi yanıl
tırsa memnun oluruz. Temennimiz Kıbrıs'ta birbirine 
düşman nesillerin yetişmemesidir. 

Kıbrıs'taki son gelişmeleri bazı dış kaynak ve taz
yiklere bağlamak gayretlerini üzüntü ile karşılıyoruz. 
Kendimizi âdeta küçük düşürmekten zevk alındığı 
intibaını veren çabalar son bulmalıdır. Kıbrıs konu
sundaki kararı ancak Federe Türk Devleti ve teminat-
çı sıfat ve hakkı Ue Türk Hükümeti verir. Bu mese
lede başından beri yardımcı olmaktan kaçman mu
halefetin son bazı beyanlarım yadırgadığımız gibi, 
Hükümet ortağı bir siyasî partinin programdan taşan 
aşın tutum ve beyanlarım da sakıncalı buluyoruz. 
Karşı tarafa istismar malzemesi vermekten kaçm-

— 591 — 



_', Senatosu 1977 O 

malıdır. Kıbrıs ıniliî davası ile ilgili beyan ve davra
nışlarda hassas ve ölçülü olmak zarureti ortadadır. 
Hükümeti yıpratmak uğruna bu milli davayı yıprat-
nıamaya dikkat etmelidir, 

Türkiye ile Yunanistan aracında bazı ihtilâf b konu
larda başlatılan müzakerelerin atmosferini bozmak ve 
yakınlaşmayı önlemek amacı ile Makarios bu kere 
Avrupa İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanmış 
tek taraflı ve ciddiyetten uzak bir vesikayı kendisine 
yakın çevreler aracılığı ile istismar etmekte ve Türki
ye aleyhinde yeni bir kamuoyu kampanyasına giriş
miş bulunmaktadır. Bu gibi kampanyalara bağlanan 
ümitler boşa çıkacağı gibi, meselenin hallini daha 
da geciktirecek. Türk - Yunan ilişkilerinde beklenen 
ve arzu edilen yumuşamayı engelleyecek, Kıbrıs'taki 
olumlu gelişmeleri gölgeleyecektir. 

Sayın Başkan; 
Türk - Yunan ilişkilerinde diyalogun nihayet baş

lamış bulunmasın memnuniyetle karşılıyoruz. Yuna
nistan'ın, Mora Sismik I Araştırma Gemisi çalışmala
rı sırasında 12 Ağustos 1976 tarihinde yaratmaya ça
lıştığı sunî kriz geri tepmiş ve kendisini güç duruma 
sokmuştur. Başvurduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinden eli. boş dönmüş. Lahey Adalet Diva
nında kendisine oy verecek Yunanlıdan başka hâkim 
bulamamıştır. Bu durum Yunanistan'ı daha gerçekçi 
olmaya sevk etmiş ve ihtilâfların hakikî muhatabı 
olan Türk Hükîimetine yöneltmiştir. 2 Kasım 1976 
tarihinde bir taraftan FIR Hattı konusunda Paris'te, 
diğer taraftan Ege K-ta Sahanligs müzakerelerinde 
takip edilecek usul Ucnusunda Bern'de başlatılan gö
rüşmelerde ilerleme kaycledîu&iş ve olumlu bazı so
nuçlar alınmıştır. Larissa ile Eskişehir Taktik Hava 
Kumandanbkian arasında telefon hattının yeniden 
açılmış hulunmasi müspet bir noktadır. Yunanistan' 
m İsrarla reddettiği Ege Kıta Sahanlığı konusunu mü
zakere etmeyi nilıaj^eî Bern Anlaşması île kabul et
miş olması da gerçekçi bir tutumun ifadesidir. İhti
lâflar zincirinde diğer önemli halkalar bulunmaktadır. 
Ege Adak?*?, ve Oniki Adanın ınüleilerarası anlaşma
lara ayları olarak silâhlandırılmış bulunması ve bu 
adalardaki Yunan askerî mevcudiyetinin her gün bi
raz daha artması Türkiye'nin savunmasını ve güven
liğini yakından ilgilendiren bir konudur. Bu halin de
vamına bigâne kakmayız, Karasuları ve adaların 
hava sahası diğar mühim bî? mesele olarak ortada 
bulunmaktadır. Batı Trakya'daki Türk Toplumuna 
karşı yeniden başlatılan bask- ve tedhiş hareketleri 
de lîTİîletlemrası anlaşmalara, insan haklarına aykırı 

düşmekte ve Türk Milletinin haklı tepkilerini davet 
etmektedir. Yunanistan'ın temposunu artırarak de
vanı ettirdiği silâhlanma yarışı da iki memleket ara
sındaki itimat havasının geri gelmesini engellemekte 
ve maceralı bir gidişin açık belirtisi haline gelmek
tedir. 

Bunlara ilâveten Yunanistan'ın gerek milletlerara
sı resmî formlarda ve gerek dünya kamuoyunda 
Türkiye'ye karş; devam ettirdiği hasmane kampan
ya iste? istemez Türk kamuoyunun hassasiyet ve tep
kisini mucip olmakta, iki Hükümet arasındaki ilişki
leri menfi yönde etkilemektedir. Yunanistan'ın bil
hassa etkin uzantısı vasıtasıyîe Birleşik Amerika'da 
yeniden hızlandırdığı bu gibi kampanyalara son 
vermesi kendi menfaati kabıdır. Dışarıdan kefesine 
koymaya çalıştığı ağn'kkzlarla dahi olsa Türkiye'ye 
karsa dengeyi bulması mümkün değildir ve böyle bir 
yanlış hesabın sonucu tarihtekilerden çok daha acı 
olur. Biz iyi niyetle Yunanistan'a karşı barış çağrı
larımıza devam edecek ve kendisinden gelmedikçe 
herhangi bir harekette bulunmayacağız. Amma olay
lar o kadar yakınımızda geçiyor ve gözlerimizin önün
de cereyan ediyor ki, Yunanistan'ın hesaplarını ve baş
vurduğu taktiği gizlemesi mümkün değildir. 

İki memleket Dışişleri Bakanları arasında, millet
lerarası toplantılarla paralel olarak sürdürülen temas 
ve görüşmeleri olumlu buluyoruz. 29 Ocak 1977 tari
hinde Strasbourg'îa yeralan son buluşma daha da 
ümit verici bîr atmosfer allında cereyan etmiştir. Bu 
diyalogun muhafazasını ünûî ve temenni ediyoruz. İh
tilâfların halli Atina ve Ankara'da uzlaşma arzu ve ira
desinin hâkim bulunmasına bağadır. Ankara'da bu 
arzu ve siyasî kararlılık mevcuttur. 

Sayın Başkan ; 
Amerika Birleşik Devletler ile ilişkilerimizin seyri 

yeni idare ve Kongrenin elindedir. Geçen Kongrenin 
ambargo karar ve uygulamasını aynı şiddetle redde 
devam ediyoruz. İki Hükümet arasında 26 Mart 1976 
•tarihinde Washings.'on'da imzalanan yeni Savunma İş
birliği Anlaşması eski Başkan Ford tarafından 15 Ha
ziran 1976 tarihinde Kongresin onayına sunulmuştu. 
Kongrede görüşülemeyen ve seçimler neticesinde ka-
dük olan teklif Başkan Ford'en ayrılmasından önce 
yeniden Kongreye sunulmuştur. Karar Amerikan 
Kongresinindir. Birleşik Amerika'nın Türkiye'ye uy
guladığı ambargo karşısında, NATO birleşik askerî 
sisteminden çekilmiş bulunmasına rağmen, Yunanis
tan'a sınırsız, tecavüzî olanlar da hadi!, siiâh vermeye 
devam etmesi ciddî bir durum yaratmaktadır. Birle» 
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şik Amerika bu suretle Ege'de dengenin ''bozulmasına 
yardımcı olmakta ve bir Türk -. Yunan silâhlı Hıîllâfr-
nı hazırlamaktadır. Amerika'nın bu alandaki sorum
luluğunu bir kere daha hatırlatmak isteriz. 

Birleşik Amerika seçim kampanyası şuasında söy
lenen bazı sözleri unutmak istiyoruz. Bizim için aday 
değil, Başkan Carter önemlidir. Başkan Carter'in, 
adalet prensiplerinden ayrılmayacağına eminiz. Böy
le bir sapmaya esasen Amerikan demokratik sistemi 
müsaade etmez. Başkan Carter İdaresi ve yeni Ameri
kan Kongresini kendilerine yakm ve Türkiye'ye düş- : 
man göstermeye çalışmak yolundaki Rum çabaları 
Amerika'ya bir dostluk değildir. 1976 - 1977 yardim 
kanunları çerçevesinde Türkiye'ye tanınan 250 milyon 
Dolarlık silâh satış imkânı bir asgarîyi teşkil edes\ 
Yardım Kanonu Süresi 1 Elidin 1977 tarihinde sona er
mektedir. O tarihe kadar ve tercihen ondan çok önce 
yani Türk - Amerikan 'Anlaşmasının onaylanması ge
rekir. Gecikme sakıncalı olduğu kadar sonucun her
hangi 'bir şekilde menfî olması, önceden tahmini güç 
büyük sıkıntılar doğurur. Bunu açıklıkla ifade etmek
te fayda vardır. Birleşik Amerika İdare ve Kongresi 
Türk - Amerikan ilişkilerini kesin olarak Kıbrıs me
selesinden ve Türk - Yunan ihtilâflarından ayırmalıdır. 
Bunlar bizim meselelerimizdir. Bu çerçevede yeni Ame
rikan İdaresinin Kıbrıs konusundaki tutum ve bazı 
beyanların, hemen bir özel temsilci tayin edilmiş bu
lunmasını erken ve aceleci buluyoruz. Meselenin bütün 
yönleri öğrenilmeden, konular olgunlaşmadan, tarafla
rın muvafakati alınmadan girişilecek teşebbüsler duru
mu d^ha da güçleştirir, beklenilenin aksine neticeler ve
rebilir. Amerikan ambargosu kalkmadıkça Amerika' 
mn bu konuda yapıcı bir rol oynayabilmesi mümkün I 
değildir. Aceleci tutumu ile Amerikan Hükümetinin 
Kıbrıs meselesini şimdikinden daha çok Türk - Ameri
kan ilişkileri içerisine oturtmasından korkulur. Yapıla
cak şey evvelâ Kıbrıs meselesini iki memleket ilişkileri 
dışına çıkarmak, ambargo ile Kıbrıs arasındaki bağı 
kesmektedir. j 

Yunanistan dışındaki komşularımızla ilişkilerimiz 
artan bir işbirliği şeklinde gelişmektedir. Irak ile iliş
kilerimizin petrol boru hattı ile gerçek bir işbirliğine 
dönüşmüş bulunmasını memnuniyetle kaydetmek iste
riz. İran İle benzeri sahalardaki valilerin bir türîü gün 
ışığına çıkmamış olmasını hayret ve üzüntü ile karşıla- j 
dığımızı ifade etmek gerekir. Milletlerarasındaki iyi 
komşuluk, dostluk ve işbirliği edebî safhayı aşmış bu- j 
lunmaktadır. Petrol tükenir; ama komşuluk devam i 
eder. Türkiye ve Pakistan'ın bütün iyi niyet ve arzula- ! 

rina rağmen Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma (RCD) çer
çevesindeki işbirL'ği - üçüaeü kanadın tutumu netice
si - beklenilen seviyeye ulaşamamaktadır. Kardeş mil
let Pakistan ile bağlarımız ve bu asil milletin devamlı 
desteği bizim için güç ve haz kaynağı ofrnaktdaır. 

Fransız Hükümetinin Türkiye'ye karşı tutumunu 
anlamakta güçlük çekmekteyiz. Aramızda doğrudan 
dp-ği-!3ya hiç bir ihtilâf konusu yoktur. Türk ve Fransız 
milletleri 'birbirlerine karşı daima sevgi ve saygı bes-
üoraişîerdir. «Anenevs dostluk» olarak bilinen Türk -
Fransız ilişkileri son Kıbrıs ihtilâfından ve Türk - Yu
nan ilişkilerinin gerginleşmeye başlamasından bu yana 
devamlı şekilde soğumakta, bozulmaktadır. Fransız 
Hükümeti Yunanistan'a karşı ileri bir dostluk ihtiyacı
nı duymuş ve bunun ispatını vermek için de Türkiye' 
ye karşı garip bir menfî tutumun içine girmiştir. AET 
içinde her vesile iîe karşımıza Fransa çıkmış ve çık
maktadır. Son Birleşmiş Milletler Kıbrıs oylamasında 
bütün batılı devletler çekimser davranmasına rağmen 
Fransa yine Türkiye aleyhinde oy kullanmıştır. Paris' 
in Atina'ya karşı sıcaklık derecesini ispat etmesi için 
Ankara'ya karşı soğukluk derecesini artırmak ihtiyacını 
duyması anlaşılması güç bir şeydir. Bu davranışlar 
Türk toplumunda hayal kırıklığı yaratmakta ve bu kere 
iki milletin birbirinden uzaklaşmağı tehlikesini doğur
maktadır. Fransız Hükümetinin Atina'yı ve Başpisko
pos Makario's'u kayıtsız ve şartsız desteklemesi bunla
rın uzlaşmaz tutumlarında bir etken olmaktadır. Fran
sa'nın Yunanistan'a karşı sempatisini kullanmasının en 
yapıcı yolu bu memleketi gerçekçiliğe davet ve goriiş-
m'ckre teşvik etmesi olur. Fransız Hükümetinin bugün
kü tutumu, modern silâhları vermesi ve zaman zaman 
aşın destek beyanlarında bulunması Yunanistan'ı daha 
çok maceraya itmektedir. Daha fazla gecikmeden Pa
ris'in bu hakikati görmesini ümit ve temenni ederiz. 

Türkiye - AET ilişkileri geride bıraktığımız yıl 
içinde kamuoyunda geniş şekside tartışılmıştır. Bir ba

kıma geç kalmış bu tartışmanın lüzum ve faydası in
kâr edilemez. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkile
rimizin son iki yıl içinde sıkıntılı bir dönem geçirdiği 
bir gerçektir. Bu sıkıntının artmasında dünya ekonomik 
krizi etkili olmuştur. Ortaklarınızın ekonomik ve sos
yal 'sıkıntıları ticarî ilişkilerimizdeki dengesizliği artır
dığı gibi, anlaşmalarla Türkiye'ye tanınması öngörül
müş, haklarımızın verilmesini geciktirmiş ve kapsam
larını daraüteıışîır. Türkiye'de ise bu çok önemli me
sele ile ilgili çevreler görüş ve isteklerini belirlemekte 
gecikmiş, kr-rşı tarafa izalıı güç genel şikâyetlerle ye
tinmişlerdir. Birçok resmî Devlet kuruluşu konunun 
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teknik yönünü bir tarafa bırakarak politikasını yapma
ya kalkışmış ve âdeta bnibirîeriyle mücadele eder du
ruma. düşmüşlerdir. Türkiye'nin siyasî güçlerinden çı
kan, Ankara Anlaşması ve Katma Protokole ters dü
şen çeşitli sesler ise karşı tarafata tereddüt ve şüpheler 
yaratmıştır. Hükümet programının bu konudaki açık 
ifadelerine rağmen Hükümete dahil bir siyasî partinin, 
sanki Türkiye menfaatlerini kendilerinden başka düşü
nen ve koruyan kimse yokmuşçasına son haftalar için
de yaptığı beyanlar ve meseleyi tümü ile reddeden tü
mü ile reddeden tutumunu, bizim kadar karşı tarafın 
da anlamakta sıknıtı çektiği şüphesizdir. Türkiye'yi 
bahdsn, ortak savunma 'kuruluşlarından, AET'den çek
mek, koparmak muayyen bazı çevrelerin amacı, Yu
nanistan'ın ise millî politikasıdır. Yalnız kalmış bir 
Türkiye'yi Yunanistan daima görmek ister ve yine 
Yunanistan Türkiye'nin koparıldığı Batı imkânlarına 
sırtını dayıyarak kuvvet durumundan Türkiye'ye bak
mak, Türkiye ile görüşmek ve Türkiye'ye karşı emel
lerini gerçekleştirmek ister. Yunanistan'ın bu açık emel
lerine yardımcı olmanın Türkiye'ye hizmet etmek ol
mayacağı aşikârdır. Bazı iç siyasî yatırım ve manev
ralara girişirken bunun hudutların' iyi çizmek, millî 
politika ve menfaatlerimizi zedelemekten kaçınmak 
gerekir. 

AET ile güçlüklerimiz vardır. İlişkilerimizde den
gesizliğin hakim olmaya başladığı doğrudur. Bunlar 
düzeltilmeye, giderilmeye çalışılıyor. 20 Aralık 1976 
Bîükseî kararlarıyla bir kısım düzeltine yapılmıştır. 
Bi/i tam üyeliğe götüren bu devamlı ilişkilerde, ilenle 
<]?, sıkmtrlar görülecek, güçlüklerle karşılaşılacaktır. 
Mesele önemli ve çok yönlüdür. Her yönü ile takip 
edildiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Milîî menfaat
lerimizin takibi ve korunması hiç bir şahsın veya si
yasî kuruluşun inhisarında değildir, olamaz da. Böyle 
bir inhisar hakkım ortağımız da olsa hiç kimseye ta
nımıyoruz. Yapılan beyanların hükmü alınan oyların 
yüzdesi ile sınırlı kalır. 

Sayın Başkan, 

2000 yılına doğru yol almakta bulunan dünyanız
da bir taraftan barış yayılmak, güç kazanmakla bera
ber, diğer taraftan ekonomik ve sosyal dengesizlikler 
neticesi istikrar zayıflamakta ve istikrarsızlık atmos
feri hakim olmaya başlamaktadır. Türkiye görülme
miş bir silâhlanma yansının sürdürüldüğü ve istikrarın 
her gün biraz daha zayıfladığı bir çevre içinde bulun
maktadır. Bu dış şartlar millî bir cîıs politikayı her 
znşnar&mden daha lüzumlu kılmaktadır. 

I Oysa üzüntü ile görüyoruz ki; en büyük güç kay-
I Haklarımızdan biri olan dış millî meselelerde birleşmek 
1 tatbikatımız terkedilmekte, unutulmaktadır. Özellikle 
I son iki yıldan beri Anamuüıalefet Partisi sırf Hükümeti 

destekliyor görünümünü vermemek için millî davala-
I rımızda destek ve yardımcı olmaktan kaçınmaktadır. 
I Bu siyasî taassubu aşırı bulunduğumuzu ifade et-
I mek mecburiyetindeyiz millî menfaatlerimiz her tür-
I lü hesap ve mülâhazanın üstünde tutulmalıdır. 
I O davaları savunma ve d işarda temsil eden 
I hükümetler şu veya bu siyasî partinin değil, Türk 
I Milletinin Hükümetidir. Bu hükümetler arkasında, dış 

konularda, siyasî partiler olarak ve milletçe birîeştl-
I ğimlz nispette durumlarımız güç kazanır ve başarîı 
I olmak şansı artar. Halen maalesef bir çok yabancı 
I memleket ve çevreler Türkiye'nin iç siyasî bölünme ve 
I tablosu üzerinde tahmin ve hesaplar yürütmekte, önem-
I li meselelerimizin ilerleme kaydetmelerini önlemekte 
I ve âdeta muhtemel gelişmelere ümit bağlamaktadırlar. 
j Bu manzara ve hesap zeminini onlara Türkiye olarak 
I biz veriyoruz ve vermekle de büyük bir hata işliyoruz. 
j İçerdeki siyasî görüş ayrılıkları ve ihtilâflarımızı bu 
I dereceye vardırmış bulunmamız hazindir. Başta Ana-
J muhalefet Partisi olmak üzere bütüp siyasî güçlerimizi 
i Kıbrıs millî davasında, Yunanistan ile olan ihtilâfımızda, 
I amhargoya karşı olan mücadelemizde, AET ile oları 
I müzakerelerimizde ve Batı Avrupa'daki Türk işçileri 
I haklarının korunmasında birlik ve beraberliğe davet 
j ediyoruz. (A. P. sıralarından alkışlar) Bundan hiç kim-
I se bir şey kaybetmeyecek, Türk Milleti çok şey ka-
I zanacaktır. 

I Sayın Başkan; 

I Bürokrasimizin dışarıya taşma eğilimini durdurmak 
j zamanı gelmiştir. Çeşitli kuruluşlarımızın vesile ihdas 
I ederek ve âdeta zorlamalarla dış ülkelere yaptıkları ta-
J yinler ciddiyet sınırını aşmış ve ekonomimiz için bir küî-
I fet olmaya başlamıştır. Dış teşkilâtta koordinasyon ve 
I otorite noksanı vardır. Bunun dışarda yarattığı görüntü 
I sakıncalı ve zararlı olduğu kadar üzücü de olmaktadır. 

I Bazı vahana ülke ve kuruluşlar misyonlarımızdaki per-
j sone! adedini hayretle karşılamakta, hatta bu adet 
1 yüksekliğinde özel bir amaç bulunup bulunmadığı so-
I rumıaktadu*. 24 üyeli OECD Teşkilâtı nezdindeki Türk 
I Delegasyonu sayı itibarîyle bir numaralı yeri işgal et-
I inektedir. Birçok yaftana başkentteki Türk memur 
I adedi, o memleketlerin Ankara'daki memurların 4 - 5 
i katma yükselmiş bulunmaktadır. Bu durum milletlcı-
J arası teamüllere de aykırı düşmekte ve bazı sualleri 
1 davet çimektedir. İhtiyacın çok ötesinde ve diplomatik 
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konvansiyonlarda kategorisi bulunmayan müşavirlik, 
ataşelik ve çeşitli İsimler altındaki memurların % 70'i 
ise ayrıca gönderdikleri hizmetin gerektirdiği vasıf ve 
bilgilerden yoksundurlar. DıŞardaki otorite dağılımı 
neticesi büyük elçilerin murakabe ve temsil gücü zayıf
lamıştır. Türkiye'nin zor bir dış mücadele verdiği bir 
dönemde bu durumun Sürat ve ciddiyetle ele alınıp 
ıslahı gerekir. 

Dışişleri Bakanlığımız piramidi ters dönmüş, üst 
kademelerde tıkanmalar başlamıştır. Bu hal genç me
murların istikbalini kapamakta, hizmet vermelerini ön
lemektedir. Bunun tedbirini almakta daha fazla gecik-
memelidir. Merkezdeki bu tıkanmaya mukabil halen 
12 büyükelçiliğimiz açık bulunmaktadır. Bu konuda bir 
sayın ortağımızın tutumunu içerde anlamak ve dışarda 
izah edebilmek mümkün değildir. Müesseselerin ciddi
yetini muhafazaya dikkat etmek mecburiyetindeyiz. 

Önümüzdeki bütçe uygulama döneminin Türkiye 
ve dünya için barış içinde geçmesini temenni ederim. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
Sayın Başkan ikinci 15 dakikalık hakkımız mah

fuzdur. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — ikinci kez konuşma talep eden grup 

var mı efendim? 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Var efen

dim. Sayın Gündoğan konuşacaklar. 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Fikret 

Gündoğan, buyurunuz. 
Grup adına on dakikalık süreniz vardır efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FlKRET GÜNDOĞAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına benden ön
ce konuşma yapan Sayın Uğur Alacakaptan'ın dira
yetle, ferasetle ve iyi bir öngörü ile ortaya koyduğu 
sorunlar, bizim C.H.P.'si olarak dış politikada anagö-
rüş, temel görüş ve felsefemizi ifade eder. Onu aynen 
bir defa daha tekrar etmek mümkün olsa ederim; 
ancak Sayın Adalet Partisi sözcüsünün şimdi biten 
konuşmasını dinledikten sonra tekrar huzurunuza 
gelmeyi görev addettik. Çünkü, Sayın Adalet Partisi 
Sözcüsünün konuşması, dikkatle izlediğiniz veya ya
zılı metinden okuduğunuz gibi, aslında bir küpuroloji, 
bir kronoloji yapıtı bazı olayları arka arkaya dizerek 
sıralayarak, tarihlerini birbirine uydurarak dünyanın 
büyük sorunlarına fevkalâde özel bir yetenekle eği-
lebilen bir kişi görünümünü kazandırmaktan öteye 
bir anlam çıkaramadım. (AP sıralarından Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyiniz, 
rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Söylediği zaman adlarını 1930'larda 
okuduğumuz ülkelerin aralarındaki münasebetlere ko
nuşmasında sayfalar dolusu yer vermiş; ama Türkiye 
sorunlarına, meselâ AET'ye gördüğünüz gibi, AET 
ile Türkiye ilişkilerine, konuşmasında 10 - 15 satır
dan fazla yer vermemiş ve o sorunları, Türkiye ile il
gili sorunları da çözümlerken sanki kendileri hükü
mette değillermiş, Hükümetin en büyük kanadı Ada
let Partisi değilmiş te, bütün Türkiye'nin dış ilişkile
rinde ne kadar olumsuzluk varsa, o Hükümetin en 
büyük kanadını teşkil eden Adalet Partisinde ve onun 
Bakanında değilmişte, ya zavallı Millî Selâmet Par
tisinde şu anlamda ortağı olduğu için... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Niye zavallı, 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne za
man zavallı oldu yahu. (A.P. sıralarından gürültüler,) 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Doğru ko

nuşsun o zaman. 
C. H. P. GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDOĞAN 

(İstanbul) — Veyahutta bizim gibi muhalefette bulu
nan bir Partide olduğunu iddia etmek cüret ve cesa
retiyle bezenmiş bir konuşma. 

Şimdi Sayın arkadaşlarım, bakınız Kıbrıs konu
sunda Hükümeti desteklemeyen ve böylece neredeyse 
vatana ihanet etmiş derecede suç işlediği iddia oianan 
muhalefet partisi, yani Halk Partisinin suçunu göklere 
çıkarıyor, bir suçmuş gibi telakki ediyor. Önce büyü
tüyor ve ondan dolayı hıyanet mertebesinde bir işlem 
yaptığımızı, o zehabı uyandırmaya çalışıyor. 

Oysa Hükümette bulunan Adalet Partisinin Kıb
rıs konusunun başladığı günden bu güne kadar de
vamlı olarak hükümette bulunduğu gözönünde tu
tulursa, bütün bu Türk halkına sesleniyorum ve mü
tehassısların da beni doğrulamalarını yahutta yan
lış söylediğimi ifade etmelerini bekliyorum; Ada
let Partisi nam Partinin Kıbrıs konusunda belli baş
lı, uyumlu, tutarlı, kişilikli, ne istediğini bilir, ne ya
pacağını önceden saptadığı bir politikası var imdir? 
Bunu bize en usta diplomatlar, siyaset alanında ün 
yapmış kişiler gelsinler anlatsınlar. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Ne dedi onu 
eleştir. Daha öğrenmediysen burada ne işin var. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla)— Tabiî Sayın Sözcüsünün de ifade ettiği 
gibi, bu uyumlu, tutarlı, her şeyi belli, içeriği belli, 
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metodları belli politikayı öğretsinler ve ama yanında 
da Cumhuriyet Kalk Partisi olarak bu politikanın ne
resini istemediğimizi sevmediğimizi yakut beğen
mediğimizi veya neresini kösteklediğimizi, engelle
diğimizi de söylesinler, e zaman onun suçlamasına 
razı olalım. 

Efendim, sena Kibns politikası, diye politika
nın olmadığı herkesçe biliniyor, bilindiği içindir ki, 
Kıbrıs soruna bugünkü hale döı^şmüş bulunuyor 
ve hakikaten sen artık Kıbrıs politikasında sahibi 
bir parti olmadığın içindir ki5 g-eni Kıbrıs sorunu po
litikası açısından idare eden başka güçlerin olduğu 
herkesde yaygın bir kanaat halinde. 

Diyelim ki, .tutalım ki, bir Kıbrıs politikanız var. 
Yok ya... Bo politikayı bizia desteklemediğimizden. 
ötürü suç İşlediğimiz - iddiasını da serdediyorsumız. 
Peki İki gözüm, bu senin ne idiğü belirsiz; fakat badi 
var olduğunu iddia ettiğin Kıbrıs politikanın ne za» 
mas, feangi yerde, Iı?.ngi şartlar içinde, kime» ne şe
kilde anlatıldığı, özekikle îKiihakfedn, Parlâmentonun 
bu kanadında mı, yoksa Millet Meclisinde mi Kıbrıs 
politikanızla ilişkisi ne zaman sağ'andî, ne zaman 
geldiniz Meclislere de Meclislerde Kibns sorununun 
üzerine bir genel güreşme aştmsz veya bir izahat ver
diniz de muhalefet olarak biz de Kıbrıs politikanı
zın burası 3rî*rhştır, b^rrcı doğrudur, yanlış yapıyor
sunuz, eğri yapîyorsuHuz5 doğru yapıyorsunuz, diye 
sizi desteklemek veya kösteklemek gibi bir tavır ta
kınalım. 

Siz Allah biliyor ya, Kıbrıs politikası denilen po
litikanız ki, yoktur diyorum, GBU kendi başsniza gö
türmeye çahşşyorsunuz:, tabiî olmadığı için götüremi-
yorsunuz, olmadığı için başkalarısın eline teslim et
mişsiniz, şimdi geliyorsunuz baraja gemiyi şapa oturt
tuktan sonra muhalefet Kibns politikamızda bizi des
teklemediği için itibarımız zedeleniyor, Kıbrıs politi
kasını başaranııyoruz. 

Siz evveiâ bir politikanız olmadığından başka, po
litikanızı kime söylediğinizi, nerede söylediğinizi is
pat edin, biz de muhalefet olarak.... 

j l i i\ 'İ s. .?*•»- T' TEbü'On) - < artımca AHMET 
değil misiniz? 

C. S , F. GRUPÜ ADINA FİKRET GÜ?*DO-
ĞAN (Devamia) — Siz de muhalefet olarak sizin 
politikalarınıza köstek veya engel oiduğ&muzu kaba! 
edeceğiz; ama hur^a söyleme": imkânınız yok. 

Başka bir şov sdyiüyorsuoşız: <-Bizim diyorsunuz, 
dış poliükaiarımiZi yürütmek için eskiden bir adeti
miz vardı: Türkiye'de mevcut bütün siyasal partiler 

oturulardı ve o gün iktidarda hangi parti bulunuyor
sa onun Dışişleri Bakanının söylediği sözlere, verdi
ği notalara yahut yaptığı işlemlere uyarlardı ve böyle
likle Türkiye'nin dış politikası yürütülürdü. Şimdi 
diyorlar, bu gelenekten, bu gelenkten, bu uygulama
dan uzak duruyor muhalefet partisi.» 

Efendim, eğer siz senelerin 1977 olduğunu, eğer 
siz Türkiye insanının sizin o özlemini çektiğiniz dö
nemin insanı olmadığını, eğer siz demokratik sol Cum
huriyet Halk Partisinin... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Enter
nasyonal olarak, 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Bir dış ilişkiler, dış politika gö
rüşü, yeniden bir dış politika görüşü saptadığım bil
miyorsanız, bu özlemlerinizi bizden aramanız, bul
manız olanaksızdır. 

Efendim, size şunu söylemeye mezunum; sizin 
izlemekte olduğunuz veya özlemini çektiğiniz dış po
litikada beraberlik ancak ve ancak bir şartla mümkün
dür. O dış politika dediğiniz ne ise.. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Senin bilmedi
ğin şey. 

C. H. P. GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Onu oturur burada beraberce 
oluştururuz, anlaşırız, biz söyleyeceklerimizi söyleriz, 
önerilerimizi yaparız, isteklerimizi bildiririz, siz ay
nı şeyi yaparsınız, belli bir noktada anlaşırız, onu 
müşterek bir dış politikası olarak uygulamaya geçtiği
niz zaman sizi destekleriz; ama siz, siz bugünkü tu
tumunuzla ve hiç bir kişiliği olmayan tutumunuzla, 
dış politikanızla muvaffakiyetsizîiklere uğradıktan 
sonra, her kapıdan ters yüz edildikten sonra, her yer
de her davayı kaybettikten sonra, gelip Parlâmento 
kürsüsünde «bizim dış politikamızı muhalefet destek
lemediği için bu yola girdik» derseniz, bu size ne şeref 
getirir, ne de bu ülkeyi yönetmek için gerçekten yete
nek sahibi olduğunuz hakkında fikir verir. 

Sayın Nihat Erim ne dedi, duydunuz. İnsan Hak
ları Komisyonunun düzenlediği beyannamede Hükü
metin işlediği suç, suç değil hata affedilmez bir dış 
politika yanılgısıdır değil, büyük bir dış politika kay
bına uğradığı fiildir. Düşünüyor musunuz, İnsan Hak
lan Beyannamesi Türkiye'yi yahut Türkleri, hakika
ten insanhk dışı mahlukların yaşadığı bir ülke ve ora
da cereyan eden işlem ve eylemlerin yaratıcısı Millet 
olarak tanımlıyor, bizim memleketimizin Hükümeti 
ve onun dış politikasını idare edenler bu İnsan Hak
lan Komisyonunun düzenlediği beyannamenin başın-
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dan sonuna kadar habersizdir, ya da o beyannamenin 
öyle düzenlenmesin1] önleyecek bütün önlemleri al
makla ihmalci, sonradan Türkiye'nin öyle bir ülke 
ve böyle insanları yaşatan bir ülke olduğu hakkındaki 
o beyanname hükmünün altında ezildiğinde basacak
sın feryadı, geleceksin bu kürsüye, «Biz eski âdetle
rin devamını istiyoruz, efendim biz! destekleyiniz, 
gücümüzü aritırmız» diyeceksiniz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Gündoğan. lüt
fen efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Bitiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel konuşmamın ba
şında demiştim ki, Sayın Sözcü konuşmasının başında 
büyük devlet adamlığı veya dış politika uzmanlığı gö
rünümünü kendine verebilmek yahut onu kazanabil
mek için bir sürü hadiseleri bir araya getirmiş, öyte 
bir kronoloji yapmış. Ona karşın Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile olan münasebetlerimize 3 - 5 satırla de
ğinmiş. 

Şimdi, Sayın sözcü ve tabiî onun temsil ettiği 
Adalet Partisi, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile mü
nasebetlerimizin bugünkü düzeye gelmesinde tek, ye
gâne, biricik, katıksız, kesin sorumludur. Çünkü, da
ha 1970,'lerden önce bu kürsülerde Adalet Partisinin 
3 - 5 milyon doîar için Katma Protokolü imzalama 
davetini alır almaz yellim yepelek oralara doğru koş
tuğunu, hazırlık döneminin yitirdiğini, henüz Katma 
Protokolünün, yani geçiş döneminin şartlanılın Tür
kiye'de oîuşmadığsnı bağıran, çağıran C. H. P'sine 
karşı, bu kürsülerde, basında ve meydanlarda; «Cum
huriyet Halk Partisi Komünisttir, AET ile ilişkilerimi
zi istemiyor, Batı ile bütünleşmemize mani oluyor; oy
sa Türkiye AET ile bütünleşecek sonunda bir devlet 
olacak Türkiye de, Ortak Pazar Ülkelerinin bir unsu
ru olacak.» 

Oysa gördük ki, meğer aslında Türkiye Ortak 
Pazar ile bütünleşecek değil Ostak Pazar Türkiye de 
bir Ortak Pazar »alacakmış. Bize ne vermişîerse, kâ
ğıt üzerinde vermiş gözüküyorlarsa hiç birini verme
meyi önceden tasarlamışlar, işin kötüsü bizim de im
zamızı havi Katma Protokola açıkça da yazmışlar; 
ama kendileri ne almışlarsa... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsamaha müdde
ti de doldu, iki dakika geçti. 

C. H. P. GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Buna karşm bizim Ortak Pazara verme
miz ne gerekiyorsa onlan da bizim imzamız altında 
almışlar ve bir tek milimini, santimini bırakmadan 
da alır olmuşlar. 

Şimdi, biz Ortak Pazar kapılarında ortak üye ol
maktan çok gerilerde bir mağrip ülkesinden, bir Ak
deniz ülkesinden çok daha düşük düzeyde bir ülke 
olarak eî açmış, bir miktar daha yardım dilenir 
halde bulunuyoruz. Bunları unutturmak için koca ko
nuşma içinde üç satırla bundan bahsedeceksiniz ve 
buna karşı çıkanları eskiden bu sürecin böyle cereyan 
edeceğini söyleyenleri suçlayacaksınız, sonra gelecek
siniz burada muhalefetin bizlerle beraber olmadığın
dan dolayı kaybettiğiniz itibannızdan bahsedeceksi
niz, bir geleneğin özlemini çekeceksiniz ve Nihat 
Erim bey gibi bir tecrübeli Devlet adamının size söy
lediklerini duyduğunuz zaman üzüleceksiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 10 dakika 
daha konuşsun efendim. 

BARLAS KÜNTAY (Bursa) — İstifade ediyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan rica ederim efen
dim ben kısıtlamıyorum müddeti, zatıâlinizde kısıtla
mıyorsunuz; Heyet-i Umumiye kısıtlıyor, yani kabahat 
ben de mi efendim rica ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Efendim Savun
ma Bakanına yanm saat müsaade ediyorsunuz ya. 

BAŞKAN — Vazifemi yaptım ona da. 
Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Şimdi, değerli arkadaşlarım; gördüğünüz 
gibi açıkça gördüğünüz gibi Adalet Partisi sözcüsünün 
âli konuları «politika aleti etmeyin,» diye üsten ba
kışına şöyle bir cevap vereceğim. Kendileri konulan 
yüceltiyorlar; ama demagojinin de en yücesini yapı
yorlar. 

Saygılarımı sunarım. (C.H.P. sıralanndan alkışlar.) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz hiç 
bir şey yapmadınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yaptığımızı da 
biraz bozup cılk ettiniz, gittiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Burası 
Gazi Eğitim Enstitüsü de değil. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
İnan, buyurun. (A.P. sıralarından alkışlar.) 

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

Benden önce konuşan Cumhuriyet Halk Partisi 
Sayın Grup Başkanvekilinûı çok ciddî bir metin ola
rak nitelediği kendi sayın sözcülerinin konuşmasın
dan müsaadeleriyle ıstırapla bir cümle okuyacağım; 
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Bu, çok dikkatle hazırlanmış bir metindir; 
«Yaz aylarında 50 milyon Türk lirasına yakın 

masrafla bu İslâm Konferansı ve Yaz ayları» diye 
geçiyor, 12 Mayıs-19 Mayıstır Sayın sözcü. «50 mil
yon Türk Lirasına yakın masrafla ve Cephe iktida
rının büyük şamatası ile» bu ciddî denilen metinde 
geçen bir söz «Şamata» «İstanbul'da organize edi
len İslâm Ülkeleri Konferansından sağlanan yarar
lar Cephe İktidarının partizanları ile Dışişleri bürok
rasisinin ailelerine», bu çok ciddî bir terim, «Fakir 
ülkemiz halkının paraları ile renkli günler ve gece
ler geçirtmekten öteye varmamıştır.» Bu çok ciddî 
bir beyandır. 

Değerli arkadaşlarım; 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öyledir 
ne var ki. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN 
(Devamla) — Evet, çok ciddidir Saym sözcü. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Biz ye
meklere bile gitmedik, bey. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Bir defa kendilerini burada savunmak durumun
da bulunmayan ve bu memleketin yetiştirdiği, benim 
de kendi aralarından gelmekle şeref duyduğum ve 
bizzat kendi kardeşlerinin de kendi aralarında bu
lunduğu bu memleketin yüksek evlâtlarım bu gibi it
hamlardan tenzih ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

İkinci tenzih edilmesi gereken şey; değerli arka
daşlarım, bir taraftan Üçüncü dünya ile ve bütün 
dünya ile işbirliğinin geliştirilmesini savunacaksınız, 
diğer taraftan 42 İslâm Devletinin Türkiye'ye davet 
ettiğimiz harciye vekillerine bu derece hakarette bu
lunacaksınız. Bu milletlerarası teamüllere uyar bir 
şey midir?.. Bunu yapmamak lâzımdır. Bu mudur 
ciddiyetle ifade edilen sözleriniz, Sayın sözcü? 

Ondan sonra konuşmanın baştan aşağıya bakar
sınız, Türkiye'nin karanlık bir tablosu yalnız bir ümit 
ışığı var. Hakikaten karanlık bu tablo karşısında kö
tümserliğe kapılmamak lâzım. Çünkü, bunu sunan sa
ym sözcü, Carter'in bütün fikir yapısını okumuş, zih
ninin hepsini teşhis etmiş; politikası nedir dünyayı, 
Türkiye'yi nasıl kıstıracak var. Makariosta hepsim 
okuyor maşallah, Atina hepsini okumuş ve bizlerin he
nüz bilmediğimiz kafalarımızda mevcut planlarımızı 
da okumuş, tabiî bu imkâna sahip olunca kötümser
liğe kapılmamak lâzımdır, 

Son Denktaş-Makarios buluşmasını da getirip 
getirip bir dış güce NATO'ya ve Amerikaya bağla
mak niye bu Devleti ve Milleti bu kadar dışarıya 
karşı küçük göstermekten zevk alınır. Ne Amerika' 
nm, dünyada hiç bir devletin buluşma okluğu ana ka
dar bu konudan haberi olmamıştır. Eğer lütfedip de 
2 Şubatta yapılan kapalı toplantıyı takip eden sayın 
üyelerinizle temas etmek zahmetinde bulunsaydınız 
hakikat dışı bu beyanlarda bulunmaz ve bu Türk 
Devletini bir kere daha küçük düşürmek durumuna 
gelmezdiniz. 

Bir taraftan konuşmanızda «Kıbrıs konusunda 
herhangi bir teşebbüs ve ilerleme yapılmamıştır» di
yorsunuz bir taraftan Denktaş-Makarios buluşmuş
tur, geldi gene Amerika büyük ağabey yaptı, 20 gün
de demek Carter bu kadar başarılı bir devlet adamı 
değil mi? Tam 14 senedir direnen Makarios'u masa
ya getirip Denktaş'la oturttu çok büyük bir muvaf» 
fakiyet. Bunları yapmamak lâzım. 

Şimdi, Sayın Gündoğan'ın iltifatlarına tabiî ay
niyle mukabele etmek mümkün değildir «Küpüroloji» 
dediler, yalnız hiç olmazsa insicam vardı, kendi ku
pürlerinde tam bir kopukluk vardı. 

AET konusunda fazla bir şey söylemediğime te
mas ettiler. Af buyursunlar bu konuda 30 milyonun 
önünde geçen 20 Ocak ayında bir münakaşa yaptık, 
onu burada tekrar mı edeyim baştan aşağıya. Arzu 
buyururlarsa Senato'da genel görüşme açılmasını is
tesinler, AET-Türkiye ilişkileri konusunda mem
nuniyetle. Eğer Sayın Başkan ve zaman müsaade et
seydi saatlerce kendileriyle bu konuyu münakaşa 
ederdim. Ayın 20 sinde kendi temsilcileri ve Sayın 
eski bakanlarıyle münakaşa ettiğimiz gibi, bunu her 
zaman yapmaya hazırız. 

«Kıbrıs konusunda Adalet Partisinin bir politi
kası yok bizim var,» Kıbrıs'a müdahale vaki olma
dan önce Sayın sözcünüz Halûk Ülman'ın Milliyet 
Gazetesinde çıkan makalesinde Kıbns konusundaki 
teziniz ve politikanız fonksiyonel federasyondur. Es
ki Anayasada Öngörülmüş federasyondur. Bu mudur 
politikanın mevcudiyeti?. Eğer buna politika diyor
sanız bizim ki bunun yanında yoktur. Çünkü, bi
zim ki Türkiye'nin millî menfaatlerini ve Türk Fe
dere Devletine yakışan bir politikadır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) Ne yaptık Kıbrıs'tan beri?. 
Bütün Türk toplumunu bir tarafa çektik mi?.. Çek
tik, Türk Federe Devleti kurulmuş mudur?.. Kurul
muştur, Anayasasını meydana getirmiş midir?.. Ge
tirmiştir, Hükümetini kurmuş mudur, Parlamentosu 
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kurulmuş seçimlerle meydana gelmiş midir, kendi 
haklarına hâkim midir ve bugün sizin her vesileyle 
ifade ettiğiniz büyük ağabeyi dediğiniz Amerika Bir
leşik Devletleri dahi iki bölgeli federasyonu kabul 
etmiş midir, bütün dünya, kamuoyu?.. E, bunu da 
başarı görmezseniz, Sayın Gündoğan sizi bu memle
kette tatmin edecek hiçbir şey bulamazsınız. Hiç bir 
şey. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Efendim millî politikayı bize izah etsinler de 
birleşelim, «Türkiye değişti, eski Türkiye değildir» 
doğrudur. Türkiye'nin büyük çapta değiştiğine katılı
rım, yalnız eski olan 1977 Türkiye'sinde bundan 
20-30 sene evvelki bir Cumhuriyet Halk Partisi kon» 
sepsiyonunun bu kürsüden dile getirilmiş olması; 
yani biz hiç bir konuda uzlaşmayız,. (A. P. sıraların
dan alkışlar) Bu aslında değerli arkadaşlarım, de
mokrasiye inancın noksanlığının ifadesi inançsızlığın 
ifadesidir. Yani, bizim yapmadığımız her şey doğru 
değildir. Yalnız, biz doğruyu yaparız» demek de
mokrasinin inkârıdır ve bu 1950'lerin öncesinden kal
ma bir alışkanlığın ifadesidir. Asıl bundan vazgeç
mek lâzımdır. 1977 Türkiye'sinde Devlet sizden çok 
daha iyi idare edecek kadrolar çıkmıştır ve o derece 
çıkmıştır ki, 1950'den beri yapılan 7 seçimde bu Mil
let Devletin idaresini tek basma size tevdi etmemiş
tir ve bundan sonra da etmeyecektir, Saym Gündo
ğan. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerin
de gruplar adına yapılan konuşmalar sona ermiştir. 

Şahısları adına söz alan sayın üyelere sırası ile 
söz veriyorum. Saym Gündoğan.. (Alkışlar ve «Bra
vo» sesleri.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Bu alkışları istihza değil, intiakı hak olarak kabuî 
ediyorum. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Halikın dile gelişi ve bu meydanı siyasette ger
çekten insanın içinin bazen böyle gerçekten tezahür 
ettiği vakidir. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Hep ters anlı
yorsun zaten, hep ters. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ama, ih
tiyacım yoktu; çünkü beni hakikaten o seviyede isem, 
yani meselâ Adalet Partisi sözcüsünün daha ilerisinde 
isem, alkışlayacak Grupum vardı, zamhet ettiniz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Fazla mal 
göz çıkartmaz. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Bu arkamızdaki Başkan soluğunun bu Parlamen
to kürsülerinde bulunanlara ne ifade ettiğini bilirsi» 
niz. 

BAŞKAN — Anlayamadım Saym Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Başkan 

soluğu bu, önemli bir şey. Bu müddet Saym Başkan. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — «Egemenlik 

Kayıtsız Şartsız Milletindir» yazıyor orada, onu 
söylüyor.. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir mem
leketin en önemli konularının görüşüldüğü bu yer
lerde, bu siyaset alanlarında kendi kendimizi hudut-
lamaya kalkmışız. Belki iyi yapmışız; ama anlaşılı
yor ki, zamanı iyi kullanamıyoruz. Gerekmediğin
de çok zaman, gerektizinde az zaman kullanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarını; 
Adalet Partisinin sözcüsünü bu kürsüde biraz 

evvel dinlediğimiz, daha evvel konuşmasında izledi
ğimiz gibi konuşturan ananeden bellidir. Ananeden 
şudur: Adalet Partisi dünya görüşü itibarîyle, temel 
inançları itibariyle bu memlekette sürdürdüğü çarpık 
kapitalist düzen (demeye dilim varmıyor) yüzünden, 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) daima o düzenin tut
sağı olarak dış ilişkileri de o düzenin gereklerine uy
durmak zorundadır. 

Adalet Partisi geliştirdiği, geliştirmeye çalıştığı 
25 yıldan beri üzerine düşüp de; ama bir türlü başa
ramadığı, başarmaya çok gayret sarf ettiği bir çar
pık kapitalist liberal düzende yaşayabilmenin, biraz 
daha ayakta kalmanın yolunu, çaresini; buradaki' 
egemen güçlerin dışındaki egemen güçlerle, dışarda-
ki kapitalist dünya ile göbekbağı ile birbirine bağ
lanmışım amaçlamak zorundadır. 

NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Enternasyonei 
gibi mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Aksi tak
dirde, yerli düzeni, bu bozuk düzeni sürdürmeye 
mecali yetmez; ancak dışardan beslendiği, dışarıya 
bağlandığı takdirdedir ki, bu Adalet Partisi dünya 
görüşü temel politikaları ayakta kalır ve ondan do
layı meselâ Adalet Partisi, için Amerika; Türkiye 
üzerinde hangi emelleri olursa olsun, Türkiye üze
rinde Türkiye'nin çıkar lan açısından hangi eylem ve 
işlemleri yaparsa yapsın, Türkiye'yi kendilerinin ya
zılarında da ifade ettikleri gibi Yunanistan karşısın-
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da nerede ise ciddî bir sıcak harpte yenilgiye düşüre
cek ölçüde zarara uğratacak girişimlerde bulunursa 
bulunsun, tam tersine Yunanistan'ı vurucu, yakıcı 
silâhlarla hem de NATO'dan çekildiği halde istedi
ği kadar beslesin, doyursun, onu Türkiye'nin bekâ
sını ortadan kaldıracak bir güce getirirse getirsin, yi
ne de Amerika'dan veya ona benzer ülkelerden ko
pamaz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz köp
rünüz mu? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Neden 
kopamaz?.. Çünkü, bu sürdürmekte olduğu düzenin 
asıl canı, kanı oradan gelir de ondan kopamaz. Akıl 
ve mantığa vurunuz arkadaşlarım. 

Amerika, 15 yıl Kıbns'da çekilen eziyetlere karşı 
Türkiye'nin fevkalâde usta bir hükümet eliyle, bir 
vatansever hükümet eliyle ve Ordunun yardımıyle 
geliştirdiği büyük bir harekâtı.. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Hele şükür Or
du girdi değil mi?.. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Adalet 
Partisinin eline bıraktığımız günden bu yana vardı
ğımız noktaya bakın: 

Biz Kıbrıs denilen adaya Hükümetimizle, milleti
mizle, askerimizle çıkabiliyor, oturuyoruz. Bizden 
sonra İktidara Adalet Partisi geliyor. İki yıl içinde 
bu Kıbrıs meselesini ileri süre süre, bağlı olduğu ege
men çevrelerin en büyük ağabeyi Amerika'nın yü
zünden Yunanistan NATO'dan çekilebiliyor. Onun 
üzerine Türkiye'ye Amerika silâh vermemek üzere 
rmbargo koyuyor. Ambargo iki yıl devam ediyor. 
Yunanistan ateşli silâhlarla besleniyor. Türkiye'nin be
kasına hükmedecek duruma geliyor; ama yine Ada
let Partisi Amerika'dan kopamıyor. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Türkiye' 
yi sizden ambargolu devraldık. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ve ba-
kmız sözcünün yazılı kâğıdında yazıyor; «Türkiye' 
nin kaderi Carter'in iyi niyetine kalmıştır» ve bu sö
zü söyleyecek kadar içini dışına dökecek, dökmek 
zorunda olduğu için dökecek kadar da (kusura bak
mayın) ulusu mu, yoksa fikirlerini mi bu derekeye 
indiriyor? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Türk ulusunu 
bu kadar küçültecek yazddar, okun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Burada 
aynen yazıyor, «Carter'in iyi niyetinden eminiz» di
yor. Ya Carter hakikaten tezat eder, ya niyetini ha-

I fif tertip bozarsa (ki, şimdiye kadar gördüğümüz iş
lemler de Öyle) demek Türkiye'nin artık bekası aşa
ğı yukarı Allah'a kalmış olacak. 

' AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Çok ta
lihsiz bir konuşma bu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Başka bir 
I şey; Türkiye ile AET arasındaki ilişkilerdeki bozuk

luğu yaratan Adalet Partisi dediğim zaman, Sayın 
I arkadaşımız Kâmran İnan Karma Komisyonun Baş-
1 kant olarak çok iyi bilir. 

NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Karma Komis
yon değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Arkadaş
larım; Türkiye ile AET ilişkilerinde yine Adalet Par-

| tisinin gerçek temelli dünya görüşü yüzünden, bu
gün öyle bir münasebet vardır ki, eğer Adalet Par
tisine mensup veya başka kişiler «Bugün Türkiye ile 
AET arasındaki ilişkilerin kopmaması lâzımdır, böy
le de olsa devam etmesi lâzımdır, AET'nin burada 
haksızlığı yoktur, AET yanlış yerde değildir, yanlış 
yerde, olanı haksız olan Türkiye'dir» diyorsa; gerçek 
temel nedeni ve sebebi burada Adalet Partisinin güt
mekte olduğu ekonomik politikasının bir kan da-

I man da, bir besleme yolu da oradan geçiyor. Adalet 
Partisi AET'ye muhtaçtır. Neden muhtaçtır?.. Çün
kü, Adalet Partisi kalkınma sorununun bağımsızlık 
olduğunu bilmez de ondan. (A. P. sıralarından gülüş
meler) Bağımsızlık demek, Türkiye Cumhuriyetinin, 
Cumhuriyet olduğu? bayrağı olduğu, ülkesiyle, mil
letiyle bölünmez olduğundan ibaret bir kuru hukuk 

} terimi değildir. Bağımsızlığın gerçek anlamı ekono
mik bağımsızlıktır. 

Ekonomik bağımsızlığı olmayan ülkeler istedik-
I leri kadar bayrak dalgalandırsınlar, istedikleri ka

dar hatta ordu bulundursunlar; ama ekonomileri 
bağımhysa (dilim varmıyor) neredeyse bağımlı diye-
blldiğimiz eski terimle anlatılan o hukukî bağımlı-
tıktan daha zor durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin bağımlılık içinde yaşadığı ve bu yüz

den bir taraftan Amerika'ya bir taraftan AET ülke
lerine onlar ne isterlerse yapmaya mecbur bir tut
sak olarak yaşadığı bir dönemi ben sanıyorum ki, 
ancak ve ancak Türkiye'nin Adalet Partisinden ve 
onun gibi düşünenlerden kurtulmasıyle mümkündür. 

I Bir şey söylememe müsaade ediniz. Adalet Par
tisi oy olarak da, milletvekili ve senatör adedi ola-

j rak da elbette ki, Millî Selâmet Partisinden daha çok 
| temsil gücüne veya oy gücüne sahip. O insanlar, ki 
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4 seneden beri aşağı yukarı jktidardalar, onlar hiç ol
mazsa Türkiye'nin gerçeklerini şu veya düşüncede 
de olsalar, bir yerde millet olmanın, hatta o mille
tin insanı olmanın onuru içinde doğru söylemeye ça
lışıyorlar kendi açılarından. Hiç değilse Ortak Pa
zarla ilişkilerimizin buraya dönüşeceği korkusunu yü
reklerinde duyuyorlar ve söylüyorlar veya Amerika 
ile ilişkilerimizin buraya dönüşeceğini duyuyor ve 
söylüyorlar; ama Adalet Partisi söyleyemiyor. Çün
kü, (tekrar ediyorum ve üzerine ısrarla basıyorum) 
Adalet Partisinin temel görüşü, temel felsefesi, dün
ya görüşü; ancak bağımlı bir para kapitalizmidir de 
ondan. 

Şimdi İslâm ülkeleriyle yapılan bir konferans yü
zünden bize ta'n ettiler. Arkadaşımız bunu alaylı şe
kilde dile getirmiş. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tarihe pek fazla girmeyeceğim; ama İslâm ül

keleriyle en sonunda böylesine hakikaten arkadaşı
mın dediği gibi biraz insan onurunu, biraz millî onu
ru zedeleyici ve gösterişli, görkemli, biraz da Şark-
varî bir dış ilişki biçimi oluşmuşsa, bu ta 25 seneden 
beri iktidarda bulunan Adalet Partisinin, o Arap ül
keleri, o İslâm ülkeleriyle olan ve fevkalâde bozuk 
sürüp giden ilişkilerinde aramak lâzım nedenleri. 
Evet, sonradan kalkıp o görkemli, camili, namazh 
toplantıları yapacağı yerde Adalet Partisi, tarih için
de eğer Arap ülkeleriyle, İslâm ülkeleriyle münase
betlerini doğru istikâmette yürütmüş olsaydı buna da 
gerek ve gerçek kalmazdı. 

Kaldı ki, bu Arap ülkeleri dediğiniz, bugün pet
rol dolarları yüzünden herkesin gözlerini kamaştıran 
ülkelerin, siz sadece bir din beraberliği yüzünden, 
sizinle hemen bağdaşacaklarını mı sanıyorsunuz?.. 

Galiba 1976 Nisan'ındaydı. Abudabi'de Arap 
ülkeleriyle, İslâm ülkeleriyle Ortak Pazar arasında 
bir anlaşma oldu gibi geliyor bana; hafızam beni ya
nıltmıyorsa. O anlaşmada, Arap ülkelerinin, dine, 
imana bakmadan 'Avrupa kapitalizmiyle nasıl birleşe
bilecekleri konuşuldu ve karara bağlandı. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, 

daha bir şey söylemedi ki. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Binaena
leyh değerli arkadaşlarım; 

Siz dış konularda gerçekten şu biraz evvel arz 
ettiğim (Arz edebildimse) temel inançlarınız yüzün
den uğradığınız kayıpları telafi etmek istiyorsanız 
iki yol vardır. 

Derhal; ama derhal, ciddî, söylüyorum (Yerinize 
de göz dikmemişizdir; olmaz da böyle şey.) derhal 
bu Hükümeti bırakmalısınız. Zaten Hükümet demeye 
kimsenin dili varmayan bu topluluğu, bu yığını bırak
malısınız. Bırakmalısınız, neden?.. Bırakınız başka 
şeyleri; çünkü Türkiye'nin dış ilişkilerde bugün bu
lunduğu nokta Türkiye tarihinde hiç bir Hükümet 
eliyle düşürülemediği, düşürülmeye yeltenilmediği 
kadar Türkiye aleyhine işleyen» acı, acı olduğu ka
dar onur kırıcı, onur kırıcı olduğu kadar Devletin 
bekasıyle yakından ilgili çok korkunç bir durumdur. 
Türkiye'ye bu zararı vermeye sizin yetkiniz yoktur. 

Saygılar sunarım. (€. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bahir; buyurun efendim. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Kendi görüşlerimi açddamadan önce bir noktaya 
değinmek istiyorum: 

Bundan evvel konuşan bir sayın sözcü, dış politi
kaya ilişkin millî konularda dış dünyaya karşı zayıf 
görünmemek için, bu neyi kinci tartışmalar yapıl
mamasını diledi. Bir açıdan doğru. Bunun bir yön
temi var. O zaman önemli konularda, yani millî sa
vunma ve dışişleri gibi konularda Senatoda gizli cel
se yapılır. Bir yöntem bu; ama o zaman (Açık rejim 
uyguluyoruz.) millet, partilerin ne dile getirdiğini bi
lemez. Onun için, acı da olsa burada bazı kinci tar
tışmaların olması kaçınılmaz bir durum. 

Şimdi konuma geçiyorum: 
30 Aralık 1976 günü Bütçe Karma Komisyo

nunda Dışişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken söz 
istedim ve altı saat sıranın bana gelmesini bekledim. 
Sıra bana geldi. Gayet kısa bir konuşma yaptım ve 
konuşmamı bitirirken Sayın Bakana üç soru sordum. 
Ertesi günde üç saat bekledim cevabın bana gelmesi 
için ve geldi cevap. Sayın Bakan her zamanki neza
keti içinde bana cevap verdi ve «Sorularınız teknik 
mahiyettedir; size yazılı cevap vereceğim.» dedi. Ben 
de teşekkür ettim ve ayrıldım. 37 gün bekledim; hat
ta bugün 38 nci gün, cevap gelmeyince huzurunuzda 
tekrar söz almak ihtiyacını duydum. 

Sayın senatörler; 
o günkü konuşma ve sorularımı tekrarlamaya ça

lışacağım şimdi. 
O gün «Kıbrıs Barış Harekâtından sonra Yu

nanistan, Amerika ve NATO'dan müzaheret görme
diği gerekçesiyle NATO'nun askerî kanadından çe
kildi ve NATO emrine vermiş olduğu silâhlı kuvvet-
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lerin tümünü millî komuta altına aldı. Biz ise, de
ğil müzaheret görmek, üstelik Amerikanın silâh am
bargosuna maruz kaldık. Almanya hariç NATO'dan 
da bir yardım görmedik. Halen Kara Kuvvetlerimiz 
Muharip Birliklerinin büyük kısmı, Hava Kuvvetle
rimiz Muharip Birliklerinin hemen tamamı bir sa
vaş vukuunda Amerikan generallerinin emri, komu
tası altındadırlar. Bu durum muvacehesinde üç so
rum var.» dedim ve şu soruları sordum: 

Birinci soru: NATO emrine verilmiş kuvvetleri
mizin statüsünde bir değişiklik düşünülmekte midir?. 

İkinci sorum: NATO emri komuta sisteminde bir 
değişiklik düşünülmekte midir? 

Üçüncü sorum: Ambargo muvacehesinde Hükü
metin izlediği bu «Bekle gör» politikası ne zamana 
kadar devam edecektir? 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, biraz bu sorulan açmak istiyorum. Çün

kü, benden tecrübeli bazı değerli arkadaşlarım bana 
«Sen konuşmalarında gayet kısa cümleler söylüyor
sun. Bazen ne dediğin anlaşümıyor.» dediler. Onun 
için sualleri biraz açayım: 

«NATO enirine verilmiş kuvvetlerimizin statüsün
de bir değişiklik düşünülmekte midir?.» sualinden 
maksadım şu idi: 

Bir kuvveti NATO emrine verdiniz mi onun koy
duğu standartlarda muhafaza etmeniz gerekir; yani 
Avrupa çapında, medenî dünya çapında bir stan
dartta muhafaza etmeniz lâzım gelir. 

İki: Onun teftiş kontrolünü kabul etmeniz ve o 
standartta mısınız değil misiniz?.. Ona karşı, hani 
imtihan verir bir ortak mahiyetinde bulunmanız lâ
zım. 

Ambargoyu yediğimize göre, millî olanaklarda 
kuvvetlerimizi bu standartta tutamadığımıza göre, 
bu zafiyetimizi NATO'ya açıklamakta fayda var mı 
yok mu?.. Hâlâ devam etmekte. O bakımdan, bazı 
kuvvetler NATO emrinden çekilebilir mülahazasıyla 
bu suali sordum. Çekilir çekilmez, Hükümetin kararı 
tabiî. 

İkinci sorumun açıklaması şöyle: 
Biliyorsunuz, NATO Kara Avrupasmda üç tane 

başkomutanlık var. Kuzey Bölge, Orta ve Güney. 
Güneyi dikkate aldığımız zaman, Güneyde NATO' 
da bir Chief South var, bir Land South var, bir de 
Air South var; yani bir başkomutanlık var, bir ka
ra kuvvetleri komutanlığı var, bir de hava kuvvetle
ri komutanlığı var. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Paşam, 
bu dediklerinizi de açıklayın. 

MUHSİN BATUR (Devamla) — Evet, onları 
açıklıyorum. 

Şimdi, oradaki Chief South Başkomutanı (Güney 
kanadının) Amerikalı; kabul. Hava Kuvvetleri Ko
mutam da Amerikalı; o da kabul; ama İtaîya'daki 
NATO'ya tahsisli bütün kuvvetlerin komutam, ka
rargâhı uloslararsı beynelmilel olmak şartıyle İtal
yan. Kara Kuvvetlerinin komutanı da İtalyan. 

Bize gelince, bizim Kara Kuvvetlerimize ve Hava 
Kuvvetlerimize komuta edecek generaller Amerika
lı. Sualimden maksat, İzmir'deki Land South East, 
yani Güneydoğu Bölgesi Kara Kuvvetleri ve Altın
cı ATAF, yani Alüncı Taktik Hava Kuvvetleri Ka
rargâhları lağvedilsin, beynelmilel karargâhı olma
sın manasında değil, komutanlar Türk olsun, karar
gâhları beynelmilel olsun mahiyetindeydi ve bu bir 
de onur meselesidir. Bütün NATO içinde kendi kuv
vetlerine komuta etmeyen yegâne millet bizizdir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Köle!.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Biz öyle 
değiliz. 

MUHSİN BATUR (Devamla) — Efendim?.. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O «Kö

le» dedi de «Biz öyle değiliz.» dedim. 
MUHSİN BATUR (Devamla) — Hayır, öyle bir 

şey demedim. 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Biz öyle kabul 

ediyoruz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz ola
bilirsiniz kendiniz; millet değil. 

MUHSİN BATUR (Devamla) — Üçüncü sua
limden maksadım; ambargoyu yedik, ister bizim Hü
kümet zamanında olsun, ister şimdi; iki senedir de
vam ediyor, bu realite; bundan kaçmamayız. Yal
nız, bu ambargo kalkar ümidiyle iki sene hep dua 
ettik ve Carter iktidara gelirken de «Carter nasıl 
olsa gelecek başa, realiteleri anlayacak, hemen ça
buk dönüş yapacak seçimdeki vaatlerinden ve bize 
hakkımızı verecek.» derken beyanatı yedik, yani ge
ri bıraktı. 

Şhîîdi, ne kadar süre bu «Bekle ve gör» politi
kası devam ve bu «Bekle gör» politikası devam eder
ken Silâhlı Kuvvetlerimizin durumu ne duruma ge
lecek?,. Bunu düşünmemiz lâzım. 

Şimdi affedersiniz bu sorulardan yanlış mana 
çıkmaması için bilhassa basından çekmiyorum. Çün-
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kü, bir şey söylüyorum yanlış çıkıyor evvelki geceki 
konuşmamın yanlış çıktığı gibi. Halbuki yazıhsıni 
da kendilerine verdik. 

Ben kişi olarak NATO'nun hâlâ faydalı olduğu
na ve Türkiye'nin NATO içinde olması gerektiğine 
inanan bir insanım. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — İnanıyorsun, 
çok güzel, o zaman mesele yok. 

MUHSİN BATUR (Devamla) — Evet efendim 
öyleyim. İnanmayabilirimde; ama öyleyim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kişiyi kişiden 
soracaksınız. 

MUHSİN BATUR (Devamla) — Ancak, deği
şen koşullara göre, yeni statü ve ilişkiler gereklidir, 
Bunu ileri sürüyoruz Cumhuriyet Halli Partisi ola
rak. NATO'ya girdik, yıllar geçti, şekiller değişti, 
dünya görüşleri değişti, NATO içindeki milletlerin 
menfaatları değişti, biz hâlâ aynı statüde gidecek mi
yiz?.. Yeni bir ilişkiler statüsü kuracağız mı?. Ben 
kurulması gerektiği kanısındayım. 

Sonra burada gerek Sayın Millî Savunma Baka
nı zannediyorum bu konuları hiç anlamadığı için 
böyle konuşuyor; ama Sayın İnan anlayarak konu
şuyor; fakat kendisiyle bağdaşamadığım bir nokta 
var. NATO içinde savunma ve ulusal savunma ta
birlerini kullanfdığımız zaman bir alerji uyandırıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben Silâhlı Kuvvetlerden geldim. Silâhlı Kuvvet

ler, hakikaten kapıya dank dedi ve ulusal savunma 
konsepti nedir, bunu 10 küsur senedir ne olduğunu 
anlamaya ve işlemeye, ona göre gereklerini, tedbir
lerini almaya başladı; ama öyle çağlar geçirdik ki, 
biz Kuzey'e karşı savunmaktan başka hiç bir şeyi 
dikkate almadık. Tamamıylc NATO içinde Türki
ye'nin savunmasını dikkate aldık. Bunları da geçir
dik, biliyoruz. 

O bakımdan bu iki konsepti, iki tabiri burada 
ileri sürüyoruz ve «Artık dünyanın bugünkü orta
mında NATO içinde kalalım, NATO içinde bir sa
vunma konseptimiz olsun; fakat kendi ulusal sa
vunma konseptimiz önem sırasında birincilik al
sın» diyoruz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, lütfen bağ
layınız. 

MUHSİN BATUR (Devamla) — Bağlayacağım 
efendim. 

Kanımca bu sorduğum soruların hiç bir teknik 
yanı yoktu, bunların hepsi politik görüş ve kararla

rı icap ettiren konulardır. Tabiî askerlerle müşave
re ederek; ama karar politik olarak Hükümetin ol
ması icap eder. 

Sayın Bakan, Millî menfaatler bakımından bu 
sorulan yine cevaplamak istemezlerse, sorulmamış 
kabul edebilirler. Yok, Hükümetimiz kendi içindeki 
dış politika görüş farklarından dolayı böyle ciddî ko
nulara eğilemiyor ve bir politika tespit edemiyorsa, 
yine bir diyeceğim olmaz. Benim bir diyeceğim ol
maz; ama görünen odur ki, dış dünya, dış politika 
ilişkilerinde bu Hükümete inanmaz ve hakiki millî 
iradeyi benimseyecek 1977 seçimlerinden önce bu 
Hükümetle hiç bir ciddî müzakereye giremez kanı
sındayım. Nedeni de şu: 

Bütün dünyada koalisyonlar uygulanıyor, iyi bir 
sistem olmamakla beraber. Ama, zannederim bugü
ne kadar bu kadar gayrî ciddî bir koalisyonu ve için
de bu kadar tutarsız, (bilhassa dış politika konula
rında ve örneğin AET konularında bu kadar tutar
sız) bir koalisyonu da bütün dünya görmemiştir. 
Üzülerek beyan ediyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Bakan, 

sayın senatörler, 
REFET RENDECİ (Samsun) — «Başkan» de, 

«Bakan» değil. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kan. Bakanınızı tanımıyor musunuz?.. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Biz bakanı ta
nırız. Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben yerim
den sual sormak istiyordum Sayın Bakana. Bakanın 
konuşma süresinin azlığı, yetersizliği nedeniyle bel
ki cevapsız kalır düşüncesiyle, sırf, sualimi sormak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Özür di
lerim, gerek basında gerek Millet Meclisinde ve ge
rekse bilhassa benim taraf undan sık sık tekrar edi
len özür dilerim kabak tadı veren bu Hariciye Ba
kanlığı bünyesindeki Protokol Genel Müdürlüğü
nün gülünç durumunu izah etmeye gerek görmü
yorum. Gerek Cumhurbaşkanlığı kabul resminde ve 
gerekse saydı merasim günlerinde Türk adelet kad
rosunun yargı fonksiyonunu icra eden yargı organı
nın ne hale getirildiğini izlemiş bulunmaktasınız. Bu 
konuda Sayın Bakanın ne düşündüğünü söylemeye 
dilim varmıyor. İnşallah bu konuda Hariciye Bakan
lığı Merkez Teşkilâtının bünyesini salâha kavuştur
muş ümidiyle müspet bir cevap vereceği kanaatında-
yım. 
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Sayın senatörler; 
Dış politikada biraz evvel bir örnek vermiştim 

bazı arkadaşlara, onu zapta geçirmek bakımından 
kendi yönümden faydalı görüyorum. Ben, dış poli
tikayı şöyle kabul ederim: Onun tekniğine nüfuz ede
mem, gerek lisan bilgimin yetersizliği, (hatta bilmem) 
ve gerekse Türkiye'nin dışında herhangi bir yabancı 
ülkeye gitmemiş olmam bile bu konuda yetkili ol
madığımın delilidir, sebebidir. 

Sadece ben dış politikayı şöyle vasıflandırırım. 
Biraz evvel arkadaşlara verdiğim misali arz ediyo
rum: 

Bir devletin dış politikasını bir ailenin bünyesine 
benzetirim. Ben hep aileden misal verdim, Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinde olduğu gibi. Karı-koca 
ilişkisi Türk törelerine, geleneklerine göre bilhassa 
İslâm, Çin, Buda, Konfüçyüs; yani daha ziyade me
tafizik alanda manen tekemmül etmiş; belki madde
ten batı kadar müterakki olmayan ülkelerde ailenin 
en geçerli tarafı; karı-koca ilişkisinde bir ayrılma söz 
konusu olduğu zaman; eşlerden birisinin babasının 
evine gitmesi veya usulüne göre kadıya veyahut da 
hâkime müracaat ederek, ayrılma belgesini alacak, 
ondan sonra başkasıyle nikâh edecektir. 

Bu, en tutarlı bir yol; fakat bir de eşlerden birisi 
eşine kızıp da hemen evi terkedip gelişigüzel başka 
birisinin koluna girmesi ne kadar tutarsızsa, dış po
litikada da yıllar boyu şartlandığı bağlandığı bir bk> 
ka, birdenberse fevrî olarak kızıp, başka bir bloka 
girmeyi arzulayanı, o hanıma veya o eşlerden biri
sinin durumuna benzetirim. 

Bunun örneğini şöyle vereceğim: 
27 Mayıs öncesi merhum Menderes aniden fevrî 

bazı hareketlerle Amerika'ya» batı blokuna sırt çe
virdi, «Rusya'ya gidiyorum» dedi. Arkasından 27 
Mayıs oldu, Amerika dahi o Hükümeti destekleme
di; belki Millî Birlik Komitesi üyeleri bunu iyi bi
lirler, o zamanın Türkiye'deki Amerikan Elçisinin 
Amerika'ya verdiği rapor, «Türk halkının % 80-90't 
27 Mayıs'ı desteklemiştir, tsmet Paşa'ya, Cumhuri
yet Halk Partisine karşı sempati vardır» şeklindedir. 
Merhum Menderes fırsat bulunsaydı belki Rusya ta
rafından kurtarılırdı ve destek görebilirdi; yani o 
hale, o ortama gelmişti. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Ne saçma sapan şey bu yahu. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Dinleyin ar
kadaşlar. 

I Şimdi, bu Büyükelçi Ankara'dan ayrıldıktan son
ra, 27 Mayıs'ın müteakip kırmızı oy sayısı çıktığı 
zaman, kanaatmda yanıldığını yani 27 Mayıs saba
hında dahi bir seçim olsaydı Cumhuriyet Halk Par
tisiyle Demokrat Parti arasında oy durumu % 10 
fazla % 10 eksik durumundadır. Verilen raporun 
% 100.Cumhuriyet Halk Partisi sempatizanı olmadı
ğı anlaşıldı. Hatası çıktı, Amerikan Büyükelçisinin. 

Bu bakımdan Birleşik Amerika Merhum Mende-
I res ve arkadaşlarını tutmadı. İşte biraz evvel de 
I bahsettim; Birinci Cihan Harbinden evvelki ihtilaf-
i çitarin devamı durumuna gelen Demokrat Partinin, 
I (Devamı durumunda olan ve bugün de Cephe onun 
I aynı devamıdır) bu tutursızlıkta, bu ani fevrî çı'kış-
I landa devam ederse, o anarmol eş münasebetinde 
I devam ederse, gerçek istikrarlı eş durumu demokra-
I tik sol iktidarını bu millet çok özleyecektir ve Tür-
I kiye'nin dış politikasında her zaman böyle gülünç 
I duruma düşeceği izahtan varestedir. 

I Dikkat buyurursanız Kıbrıs konusunda Millî Se-
I lâmet Partisiyle Cumhuriyet Halk Partisi ortaklığında 
I Kıbrıs'ta federal bir sistemin birlikte gerçekleşmesi

ni sağlamaya çalışacağız, şeklinde idi Hükümet Prog-
I ramı. Ne oldu Millî Selâmet Partisi ile Cumhuri-
I yet Halk Partisi Koalisyonunun sonucu? Programda 
I bahsettiğinden daha ileri giderek, fiilen taksim du-
I rumunu gerçekleştirdi. Yani millete taahhüt ettiği-
] nin daha fazlasını getirdi. 

I Şimdi Kıbrıs durumuna bakalım: Bugün Kıbrıs 
I ekonomik bakımdan o kadar zor şartlar içerisinde-
I dir ki; yani Türk vatandaşı, soydaşlarımız âdeta eko-
I nomik liriz içerisinde ezilmektedir. Bu böyle devam 
I ederse, Bu Cephenin tutarsızlığı böyle devam eder-
I se, Kıbrısta bir plebist olursa Allah korusun, Rum-
I larm demeyelim de İngilizlerin himayesi altındaki ida

reye karşı bir arzu, bir özlem doğabilir. Yani askerî 
I yönden bir yeri fethetmek kâfi değildir; ama Cum

huriyet Halk Partisi bunu yaptı. Ekonomik bakım
dan da istikrarı sağîayacakt; fakat bu Cephe Hükü
meti başıboş bıraktı ve Kıbrıs'ı kendi haline bırak
mış durumdadır. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kıbrıs 
halkını itham etmeye hakkınız yok, bunu söyleye
mezsin. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Otur sen oğ-
I hım otur, sen baytar mısın, dişçimisin, otur. 

BAŞKAN — Sayın Kara.. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sukıkuk 

} deynekçisi gibi atar tutar-hurada bu da kim yahu.. 
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BAŞKAN — Sayın Kara,. Sayın Feyyat siz de 
Umumî Heyete lütfen hitap edin efendim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bakır 
köy'den geldiğini biraz evvel sen de söyledin. 

Ayıptır; Kıbrıs'daki vatandaşlarımızı itham ede
mezsin. İstemez onlar İngilizleri ve Rumları. Ayıp
tır. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — İstemez on
ları; siz mecbur ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kara, Sayın Feyyat,. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hayır 

etmiyoruz, siz tahrik ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, tahrik edici konuş-

meyın rica ediyorum. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın sena

törler, bugün Cumhuriyet Halk Partisi.. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ayıptır; 

Hele Cumhuriyet Halk Partisi, iddialı bir parti, hiç 
edemez. Ayıptır. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat 2 dakikanız kaldı 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Efendim 
bunları nıuhsup edin lütfen. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Nasıl 
söyleyebiliyor?.. 

BAŞKAN — Sayın Kara rica ediyorum. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hayır, 

protesto ediyorum bunu, Ne konuştuğunu bilmi
yor. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partisi M. S. P. ortaklığında Kıbrıs fethe
dildi, istikrar sağlandı, bugün için Kıbrıs başıboş bir 
durumda bırakılmıştır, bu Cephe Hükümeti zama
nında. Bu durum, Rumların, bilhassa Yunanlıların 
orada üstünlük sağlamasına imkân vermektedir, bu 
Cephe Hükümetinin durumu, Bunu anlamak isteme
yen bir iki arkadaş lütfen Kıbrıs'a gidip gelenlerden 
bunu sorsunlar. Kıbrıs halkını bu şekilde ezdirme
ye, Türk soyunu bu şekilde ezdirmeye, Türk'ü, azın
lık Runıa teslim etmeye bu Cephe Hükümetinin hak
kı yoktur. Bunu belirtmek istedim. Dış politikada da 
istikrarlı bir aile gibi istikrar gerekir, fevrî düşünce
lerle dönüş olmaz. Bu Cephe Hükümeti böyle gider
se aniden Rusya ile de, Çin'le de ani bir pakt kurma 
ihtimali olursa buna ben şaşmam. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Çünkü, fevrî 

hareket eden hükümetlerin sonu budur, bunu arz et
mek istedim. 

Saygılarımla. 

6 . 2 . 1977 O : 3 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) - ^ Bu Cephe 

Hükümeti Kıbrıs Türklerini hiç bir zaman Türkiye' 
nin yardımlarına mevzu yapamaz ve oradaki Türk
lerin durumu daima tehlikededir. Bunu böyle bilesi
niz. Bu Cephenin zaten Hükümet olup olmadığı da 
belli değildir. Bir an evvel düşürülmesi Türk dış po
litikasının sağlanması zaruretine inanmaktayım, say
gılarımla. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın 
Başkan, biraz evvel sayın sözcü hakikaten hepimizin 
haysiyetini, Türk Milletinin haysiyetini 40 milyonun 
haysiyetini, oradaki kardeşlerimiz adına rencide et
miştir. Oradaki Kıbrıs Türklerinin en azından Rum
ların değilse bile İngilizlerin tebasına girebilecekle
rini ifade etmişlerdir. Bu sözünü geri alsınlar. 

BAŞKAN — Kendine ait bir sözdür efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bey öyle ko
nuşmadım, partizanlık yapma orada, hakikati konuş. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, ben bir şey söyleme
dim, fikir kendilerine aittir dedim. O kadar. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — «Öyle deme
di» deyin. Öyle söylemedim; O cahil öyle söylüyor, 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Cahil sen
sin. Özlediklerini sen söylemedin mi?.. İngilizlerin 
idaresini özlediklerini söylemedin mi? 

Bakır köy kaçkını erken attılar oradan çok er
ken. 

BAŞKAN — Sayın İlhan buyurun efendim. 
(A. P. sıralarından «Zaptı getirin» sesleri) 
BAŞKAN — Tetkik edeceğim efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Muhterem Başkan, 

kıymetli senatörler; 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimi 

bağımsız bîr kimse olarak şu ortam altında takdir 
edersiniz, bana tanınan 10 dakika gibi kısa bir 
süre içinde düe getirmek istiyorum. 

Evvelâ sona içtenlikle inanıyorum ki, Türkiye hız
la artan nüfusun gelişme temposu, toprak varlığı ve 
stratejik mevki ile dünyanın gelecekteki büyük dev
letleri arasına girecektir. Bu sebeple Türkiye istikba
lin-dış politikadaki hazırlığını bugünden yapmak, 
dış politikada kendisine daha geniş bir hareket çer
çevesi tayin etmek zorundadır. Bu benim samimî inan
anıdır. 

Dünyada dış politik ilişkilerin cereyan tarzı gün
den güne hızla değişmektedir. Dış politikadaki blok
ların kesin çizgiler ve kesin sınırlarla birbirinden ay
rılması dönemi geride kalmaktadır. Bloklararası yak-
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laşnıa konjonktürünün devam edeceğini ve kutuplaş
maların zayıflayacağını ifade edebilmek için pek çok 
sebep ve gelişmeler vardır. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Bunun yanında kısa bir süre öncesine kadar mev

cut olan ve Amerika ile Sovj etler Bitliği olarak belir
lenen iki büyük merkeze yeni politik odaklar eklen
mektedir. Şüphesiz yeni politik odakların en önemli
si Kıta Çinidir. Çin, uluslararası sosyalizmin ikinci 
büyük ve etkin merkezi haline gelmiştir. 

Diğer bir gruplaşma da üçüncü dünya ülkeleri ola
rak özellikle Birleşmiş Milîetîerdeki sayı üstünlüğüy
le etkinliğini artırmıştır. 

Bugün 200 bin nüfuslu küçücük bir Afrika dev
leti, Birleşmiş Milîetîerdeki oyu ile büyük devletler 
ölçüsünde dünya politikasında rol oynamaktadır. Ge
rek Batı blokunda ve gerekse sosyalist ülkeler kampın
da gün geçtikçe millî ve ekonomik çıkarlar ağırlığını 
arürmakîadir. 

Bu cümleden olarak, meselâ Romanya Comacon 
dışında Batı iîe çok yakın ekonomik ilişkiler kurma 
gayretine girmekte, Fransa millî çıkarlarını Sovyetler 
Birliği ile yakınlık tesisinde olduğunu düşünerek 
NATO dışında ayrı bir politikaya sahip olmak iste
mektedir. 

AET ülkeleri arasında da birçok konularda anlaş
mazlıklar vardır. Özellikle 1973 - 1974 petrol krizin
den sonra bu anlaşmazlıklar su yüzüne çıkmıştır. Ay
rıca AET ülkelerinden Almanya, Fransa, İngiltere ve 
İtalya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya iîe 
altılı ekonomik zirve toplantısına katılmaları, AET' 
nin diğer küçük ülkelerini tedirgin etmektedir. 

Doğu Almanya'da, Sovyetler Birliği Komünist Par
tisinin şiddetli muhalefetine rağmen, 1976 yılında Av
rupa Komünist partileri bundan böyle Sovyetler Bir
liği Komünist Partisinin direktiflerine göre hareket 
etmek zorunda olmadıklarına karar vermişlerdir. Bu 
kararın bu şekilde alınmasında Tîto'nun büyük rolü
nü unutmamak gerekir. 

Dünya politikasının üçüncü büyük güç merkezi 
olan Kıta Çin'i, Sovyetler Birliği ile arasındaki görüş 
ayrılıkları ve sınır ihtilâfları yüzünden kapitalist Ba
tı Avrupa'ya, hatta eski hasmı oîan Japonya'ya kar
şı yakınlaşma ve destekleme politikası gütmektedir. 

Kıta Çin'inin, Batı Avrupa'nın Rusya'ya karşı bir
leşik ve büyük bir kuvvet haline gelmesini arzuladığı
nı biliyoruz. Hatta bu alanda daha ziyade Batının ka
pitalist eğilimli siyasî partileri ile ilişki kurduğunu ve 
Ortak Pazarı desteklediğini de tespit etmek durumun
dayız. 

| Birleşik Amerika'nın Kıta Çin'i ile masa tenisi 
müsabakaları vesile edilerek başlayan politik temas
larının artarak devam ettiğini bunun, Amerika Cum
hurbaşkanının Çin'i ziyaretine kadar geliştiğini ibret
le görmüş bulunuyoruz. 

Dünyada klâsik ideolojik bloklaşmayı ikinci pla
na iten bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin de dış 
politikasını değişen şartlara göre yeniden düzenlemesi 
vazgeçilmez bir zaruret halini almıştır. Türkiye Cum
huriyet Hükümeti bu gelişmenin gereği olarak daha 
geniş çerçeveli siyasî harekât sahasına girmiş bulun
maktadır. Son yıllarda komşumuz Sovyetler Birliği 
iie aramızdaki iktisadî ilişkilerin büyük boyutlara var
dığı, siyasî münasebetlerde de çok müspet gelişmele
rin devam ettiği yüksek malumunuzdur. 

Sovyetler Birliğinin Kıbrıs konusunda barış ha
rekâtımızdan bu yana sürdürdüğü olumlu tutumu, iyi 
komşuluk isteğinin bir ifadesi olarak değerlendirile
bilir. Ekonomik işbirliği ve büyük yatırımların finans
manı konularında anlaşmalarımızı da faydalı geliş
meler olarak kaydetmek icap eder. 

Bunun yanında Romanya, Bulgaristan gibi sos
yalist blok ülkeleriyle ilişkilerimizin geliştiği, Kıta 
Çin'i ile aramızda diplomatik ilişkilerin kurulduğu 
malumdur. Kıta Çn'i ile kurulan diplomatik ilişki
lerin ekonomik alana da sirayet ettirilmesi Türkiye' 
nin yararına olacağı kanısındayım. 

Türkiye'nin dost ve kardeş islâm alemiyle sene
lerden beri ihmal edilmiş bulunan münasebetlerinde-
ki bugünkü gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu 
kabui ediyorum. İstanbul'da 41 İslâm ülkesi Dışişleri 
Bakanının iştirakiyle toplanan konferans, bu hususta 
atılmış büyük bir adımdır. 

Çoğunluğu yeni özgürlüğe kavuşan üçüncü dünya 
ülkeleri ile daha sıkı politik ve ekonomik bağlar ku
rulmasının yararlı olacağı kanısındayım. 

Sayın Başkan değerli senatörler; 
Bu arada Birleşik Amerika, NATO ülkeleri ve 

türn Batı blokuyla Türkiye arasındaki münasebetle
rin en büyük önemi taşıdığım ve bu sahada bugün 
karşılaşılan zorlukların kısa sürede halledilmesi gerek
tiğini ifade etmek zarureti vardır. Türkiye'nin Ame
rika Birleşik Devletleriyle ittifakında NATO üyeliği
nin devamında, AET ile ilişkilerinin gelişmesinde 
menfaati vardır. Bu münasebetler dış politikamızın 
temel istikametini tayin etmektedir. Ancak, dost ve 
müttefiklerimizin Türkiye'nin meselelerine karşı da
ha geniş idrak ve yakın alâka göstermelerini istemek 
de en tabiî hakkımızdır. 
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Türkiye icbar edildiği, Türk halkım korumak zo
runda kaldığı için Kıbrıs Barış Harekâtını gerçekleş
tirmiştir. Bunun yanında, Ege Denizi Yunanistan'ın 
olduğu kadar Türkiye'nindir. Türkiye, Ege'de kıta 
sahanlığı hakkına sahiptir. 

Yunanistan ile Türkiye ilişkileri son günlerde 
önemli ve ilgi çekici gelişmelere sahne olmaktadır. 
Hükümetin kıta sahanlığı konusunda ilk günden be
ri takip etmiş olduğu dikkatle, soğukkanlı ve geniş 
görüşlü politikası gerek Lahey Adalet Divanında ve 
gerekse Birleşimiş Milletler Güvenlik Konseyinde ba
şarılı olmuştur. Bunun sonucu son günlerdeki olumlu 
gelişmelere zemin hazırlamıştır. Komşumuz Yunanis
tan'ın geçmiş olaylardan ders alarak tahriklere kapıl
madan gerçekleri görmesinin de her iki ülkenin ya
rarına olacağı kanısındayım. 

Biz, yeni göreve başlayan Cimmy Carter ekibinin 
artık Rum ve Ermeni azınlıklarının etkisinden kur
tularak konulara her türlü hislerden uzak iki ülkenin 
ve NATO devletlerinin yararı açısından bakılmasını 
ümit ediyoruz. ıŞayet Amerikan Hükümeti ve Kong
resinin basireti kendi yarannı göremeyecek kadar 
bağlamışsa, bunun neticelerine bizimle beraber Ame
rika'nın da katılması gerekir. Zaten bu hususta Ame
rika evvelâ kendi menfaatini düşünmeye mecburdur 
ve düşünüyordur. Sayın Cumhurbaşkanımızın dedik
leri gibi, kimseden iane istemiyoruz. 

Amerikan silâh ambargosuna üsleri tatil ile ce
vap veren Hükümetin kararlı tutumu çok isabetli ol
muştur. Dileğimiz, Türkiye ile Amerika Birleşik Dev
letlerinin ilişkileri bugünkü durumdan kurtulup en iyi 
seviyeye gelmesidir. 

Hükümetin AET ile ilişkilerini koparmamak yo
lundaki tutumunu ve 21 Aralık 1976 Brüksel toplan
tısında alman malî, tarımsal ve işçilerle ilgili tavizler 
konusundaki çabanın nispî bir başarı olarak değerlen
dirmek mümkündür. Zaten AET ülkelerinin içinde 
bulunduğu ekonomik konjonktür dolayısıyle bundan 
daha fazla taviz almak da mümkün değildi. 

Dış politikamızda dost, kardeş ve müttefikimiz 
Iran, Pakistan ve hatta Afganistan'a özel bir yer ve 
önem vermek gereğine inanıyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, lütfen bağ
layınız. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Çok az zamanım olduğu için ve hava da o şekil
de bir duruma getirildiği için, içinde bulunduğum psi
kolojik durumu takdir edersiniz. Bitiriyorum. 

Lübnan'da uzun süre devam eden kanlı iç harbin 
durması bizi sevindirmiştir. Lübnan olayı ve orada 
oynanan ilginç oyunlar bizim ders almamız gereken 
ve dış politikada hislerden ziyade menfaatlerin rol oy
nadığını gösteren açık bir örnektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Dışişleri Bakanlığı mensuplarına bilgi bakımından 

bir konuya değinmek'istiyorum : 
11 Ocak 1977'de Fransa'da Paris'te Avrupa Kon

seyi Siyasî Komisyonun toplantısında Avrupa Komis
yonu Başkanı Cerneks'in değindiği ve dile getirdiği 
bir konuyu bir dakika ile burada dile getirmek istiyo
rum. 

Helsinki Anlaşmasının kapanış cominikesinde be
lirtmiş olduğu hususların ne derecede uygulanmış olup 
olmadığı konusunda Belgrat'ta yapılacağı kararlaştı
rılan Mayıs ayındaki toplantıdan evvel Avrupa Kon
seyi bir girişimde bulunmuş vaziyette. Avrupa Kon
seyi Başkanı Cerneks, Polonya Devleti yetkilileriyle, 
Çckoslavakya'ya gitmek suretiyle oradaki yetkililerle, 
hatta Rusya'daki ilgililerle temas etmek suretiyle Ma
yıs ayında Belgrat'taki toplantıdan evvel Viyana'da 
25 -- 26 Martta sosyalist blok devlet yetkilileriyle Av
rupa Konseyinin 19 üye devleti yetkilileriyle Viya
na'da özel mahiyette bir toplantı yapma kararını al
mış vaziyettedir. Bu, Doğu - Batı detant konusunda 
ilk atılan bir adımdır ve Cerneks'in tabiî ifadesine 
göre bu konuda Avrupa Konseyi bu iki blok arasın
da diyalog kurmak için aracı olmuş vaziyettedir. 

Bu hususu da belirttikten sonra sizleri saygıyle se
lâmlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, buyurunuz. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Söz almayı düşündüğümde amacım bir düşüncemi 
ifade etmekti. Fakat, konuşmaların seyri içerisinde 
buna iki tane görüş ilâve etmeyi uygun buldum. 

Diplomasî, sorunları görüşerek çözme sanatı diye 
tanımlayabilirim. Benim de mesleğim psikiyatri, in
san davranışının ifadelerinin ne ölçüde sağlıklı oldu
ğudur. Benim ihtisas konum, kendi konum. 

Şimdi, insanlar davranışlarında bazen birtakım 
duygusal nedenlerle yanlışa itiliyorlar. Konuşmalar 
içerisinde bizim dış politikamızın amaçlarının ne ola
cağım belirlemesiyle ilgili tartışmalarda bazı deyim
ler kuruldu. Özellikle Batıya ve Amerika ile ilişkileri
mizde onlara tabi olmak, uydu olmak gibi birtakım 
deyimler. 
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Sayın Erim, dış politika ayarlanırken iki şeye dik
kat edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Birisi, ülkenin 
savunması, diğeri de, ekonomik ilişkileri. Ben bunu 
biraz daha değiştiriyorum : 

insanlar ilişkilerinde iki şeye dikkat etmeleri lâ
zım; bir, gerçekçi olacaklar, bir de ilişkilerinde belli 
ölçüde mümkünse bilim var olacak : Gerçekçi olacak
lar ve bir de bilim var olacak. Şayet, biz düşünce
mizi birtakım duygularla, kinlerimiz, endişelerimizle 
gölgeler ve kısıtlarsak yanlışlara itiliriz. Tarihimiz ta
biî bunun Örnekleriyle dolu. Yine, davranışlarımız ye-
yeteri bilgiye dayanmazsa yine yanlış sonuçlara varı
rız. 

Bizim gerçeğimiz nedir? Bizim gerçeğimiz, yaşa
yışımızda birtakım komşularımız var ve bu komşula
rımızla biz iyi geçinmeye mecburuz. İnsanlar hayat
ta komşularını sevmeyebilirler, ama komşuianyle ge
çinmesini bilmeleri lâzımdır ve tabiî münasebetler 
içerisinde birtakım da tercihleri olması lâzımdır. Biz, 
size müsaade ederseniz bir misâl verelim. Zannede
rim 1960 yılları civarındaydı. İngiltere, Ortak Pazara 
girmek istedi ve bu talebi ret edildi. O zaman tele
vizyonda Mc Miilan'a sordular, şimdi siz ret edildi
niz, ne olacak, alternatifiniz nedir? dendi. Verdiği ce
vap şu idi, şayet bir alternatif olsaydı biz onu uygu
lardık, alternatif yok, tlc-di. Sorumuzun şu olması lâ
zım. Bizim dış politikamızın amacı, amaca ulaşma
daki yollar tartışılabilir gayet tabiî; ne olacaktır şart-
lar nedir? Say m Batur'un konuşmalarını büyük bir is
tifade ile d'nledim, diyorlar ki, biz, batı ittifakı içe
risinde kalmamız lâzım; ama şartlarını ayarlamamız 
lâzım değişen şartlara. «Bizim her halde alternatifi
miz yoktur». Bizim alternatifimiz, bizim amacımız 
batı blokudur, bizim tarihî gelişmemizin yönü odur. 
Bats şuna yapmadı, bana yapmadı» biz, sabırla hak
liliğimizi - benim görüşüm - savunmamız ve doğruyu 
kabul etmemiz lâzımdır. Biz, Yunanistan ile iyi ge
çinmeye mecburuz. Yunanistan'da Karamanlis, de
ğerli bir Devlet Başkanıdır. Tabiî, iç politikası ile il
gili bazı güçlükleri olmaktadır, nasıl bizim Türkiye' 
de varsa, gayet doğaldır, onu da anlayışla karşılama
mız lâzım. Yunanistan'la, Suriye ile, İran ile iyi ge
çinmenin şartlarını bulmamız lâzım. Bu güç olabilir; 
fakat mühim olan adımların, yönün doğru olması lâ
zım. Diplomasî sanatıyle ilgisi olmayan birisi olarak 
konuya nasıl baktığımı ifade etmek istediğim ve bir 
politikayı Hükümet uygular; ama bu uygulandığında 
bunu birtakım müşavirler, Dışişleri Bakanlığı kadro
su şekillendirir. Kompleksli olursa, acaba bana ne 

derler duygusuna kapıldığı zaman telkinleri ve vara
cağı sonuç yaıûış olur. Türkiye, zannederim zaman 
zaman tarihinde bu tarzda yanlış değerlendinnelerc 
ve duygulara kapılmıştır. Şimdi tabiî bu politikayı de
ğerli Dışişleri Bakanlığı kadrosu oluşturacaklar ve 
Hükümet te bunu uygulayacaktır, politika ne olursa 
olsun. 

Ben, kendilerinden her zaman istifade ettim, bü
yük takdir duyarım. Sayın İnan'ın, Sayın Erim'in de
diği gibi Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en iyi kadro. 
Yalnız, bu kadronun işleyişiyle ilgili; tabiî bu teknik 
konuları bilmem, azdır, çoktur, o ayrı bir konu işle
yişiyle ilgili bazı şikâyetlerin var olduğu bir gerçeği
miz. Çağımızda birtakım uluslararası kuruluşlar var. 
Söylenen şunlar. Uluslararası kuruluşlarda biz yeteri 
kadar iemsiî edilemiyoruz, o kuruluşlara politikamı
zı tam şekillendirmiş olarak sunamıyoruz. Gayet ta
biî şu görüşe katılmıyorum, bir politika tespit edilir, 
gidilir, budur denir, denmez. Politika biraz da olayla
rın içinde oluşan bir şeydir. Kıbrıs politikamız bizim 
vardır, karşı tarafın vardır, görüşürsünüz, bir şekle 
bîr anlaşmaya varırsınız gerçekçi bir anlaşmaya varır
sınız. 

Şimdi bu uluslararası kuruluşların çağımız için 
bir özelliği, orta vadeli düşüncelerin geliştiği zemin
ler bunlar. Tabi! orta vadeli düşüncelere toplumların 
hepsinin ihtiyacı var ve bir de bu orta vadeli düşün
celerin uygulamada geçerliliğinin olması lâzım. Me
selâ, Ortak Pazar almıyor ve mütemadiyen deniyor 
ki, Türkiye ne istediklerini tespit edemedi, politika
sını geliştiremedi, ortaya koyamadı. Bu, herhalde (Sa
yın Erira'de» Sayın İnan'da ifade ettiler bütün arka
daşlarım da ifade ediyorlar). Türkiye daha cesaretle 
daha büyük şekilde Dışişleri kadrosunun işleyişine 
cömertçe yaklaşması fazım. Tabiî sosyal ilişkiler ve 
banların imkânlarını Derlet, temsilcilerine sağlaması 
lâzımdı, çağımızın gerekleri içerisinde sağlaması lâ
zımda. Benim asıl söyleyeceğim şuydu başlangıçta 
benim tefsirim, Sayın Çağlayangil'i ben Dışişleri Ba
kanlığında gayet başarılı görürüm. Belki bu, bazı ar
kadaşlarımız için yadırganan bir değerlendirme ola
caktır. Bazı hataları burada cesaretle Sayın Bakan, 
Sayın Genel Müdürün kusurları var diye ifade ediyo
ruz, takdirlerimizi de ifade de birtakım Inhibisyonla-
rm içerisinde olmaması lâzım. Kendilerine özellikle 
1970'ten sonra kendilerinin dünyada kabul edilişini, 
çalışma tarzuu, meselelere yakîaşışını tanımak imkâ
nını buldum, bu duygular içerisinde kendilerini dış 
politikamızın büyük teminatı kabul ediyorum ve ken-
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dilerini başarılı görüyorum. Konuşmadığımız pek çok 
konuları kendileri konuşur kılmıştır. Yunanistan ile 
meselelerimiz vardı, şimcli onları konuşuyoruz. Za
manla gayet tabiî b!r yere varacağız. Fransa ile me
selelerimizde kesiklik vardı, şmıdi konuşur durumda
yız. Amerika ile meselelerimizde bazı durumlar var
dı; (Tabiî gene var, ileride de olacaktır, gayet doğal
dır) bunlar vardı, şimdi bunları tartışma, çözümü ne-
üh, müşterek zemini nedir arar durumdayız. Bu, tak
dirlerimi dış politikamıza yaptığı değerli katkıları be
lirtmek yanında daha önce yaptığım bir iki eleştiriyi 
de uygulamak imkânını kendi zamanlarında daha 
mümkün olacağı inancımı da ifade etmek isterim. Ya
ni, kendi kişilikleri, kendi prestiji bazı yeni düzenle
meleri ortaya koymaya müsaittir. 

Kendilerini ve kendi şahıslarında bizim Dışişleri 
Bakanlığımızın seçkin temsilcilerini kutlar hepinize 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Sayın arkadaşlarım; 
Çok eskiden beri tanıdığım ve özellikle dış politi

ka konusundaki bilgi ve tecrübesine hayranlık besle
diğim, aynı zamanda da sükûnetini çoğu zaman ör
nek gösterdiğim değerli arkadaşım Kâmran fnan'ın, 
(kimseye rüşvet vermek ihtiyacım yok yalnız onu söy
leyeyim) oldukça istifade ile dinlediğimiz konuşma
sından sonra ikinci defa söz alışında duyduğu heye
canı izah edecek bir gerekçe bulmakta müşkülât çek
tim. Sayın İnan, bugün Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesinde görüşürken de, bugün bu Bütçede görü
şürken de bu konular konuşulurken politika yapılma
sından yakındı. Politikacının görevi politika yapmak
tır. Politikacıya politika yapıyorsun taânda bulun
mak zannederim eşyanın tabiatına uymaz. Uygulan
mayan, uygunsuz olan şey, bu taânda bulunduktan 
sonra gelip politikanın en koyusunu burada yapmak
tır. 

Sayın İnan, milli politika izlemedikleri yolundaki, 
bağımlı politikanın peşinde oldukları şeklindeki eleş
tirilerimizden fazlaca alınmış görünürler; ama öyle 
sanıyorum ki, buradaki açıklamaları bizim eleştirile
rimizin ne denli haklı olduğunu gösterdi. Ayrıca, grup 
adına yaptıkları konuşmanın basılı metninin 6 ncı 
sayfasında «Türk -. Amerikan İlişkileri» bağlığı ile 
başlayan paragrafta, «Amerika Birleşik Devletleri ile 
ilişkilerimizin seyrinin Amerikan Cumhurbaşkanının 
ve Kongresinin elinde olduğunu» ifade eden cümlele-

ı rini ulusal; yani kendi deyimleriyle millî politikanın 
bir ürünü, bir ifadesi saymaya imkân var mıdır? 
Eğer, Türk - Amerikan ilişkilerinin istikbalini sadece 
Amerikan Cumhurbaşkanını ve sadece Amerikan 
Kongresinin vereceği kararlar tayin edecekse, Türki
ye'nin bu kongreyi ve bu Başkanı etkileyecek dünya 
kamuoyuna yön verecek bir davranışı olmayacaksa 
Türkiye sadece böyle bir politikaya bağlı kalacaksa 
sanırım ona ulusal bir politika demek olanağı yok. 

Saym İnan benim birtakım cümlelerime takıldılar. 
özellikle geçen yıl yapılan İslâm Konferansının bir 
şamata şeklinde Türk kamuoyuna aksettirilmesine 
ilişkin cümlelerimin gayri ciddî olduklarından dem 
vurdular. Kendisi her halde Türkiye'deydi; ama bu 
sözlerinden Türkiye'de olmadığı sonucunu da çıka
rabilirim. Eğer o gün Türkiye'de olup Türk Radyo 
Televizyonunu dinleyip seyretmişse, Türk gazetelerini 
okumuşsa bu şamatanın bazen ezan bazen namaz şek
line dönüştüğünü de her halde görür ve duyardı. 

İstanbul'da Saym Dışişleri Bakanlığının yüksek 
derecedeki mensuplarına hoşça vakit geçirttiğini id
dia eitiğim ve Türkiye'ye hiç bir yararı olmadığını 
beyan ettiğim bu toplantının, Sayın Dışişleri Bakanlı
ğıma değerine yürekten inandığım mensuplarına bir 
hakaret teşkil ettiği yolundaki bir değerlendirmeye 
katiyen katılmıyorum. Benim sözlerimde katiyen böy
le bir ifade yoktur. Burada eğer bir eleştiri varsa o 
bürokrasi mensiîplarma değil, o bürokrasiyi yönetmek 
durumunda olanlara yöneltilmiş bir eleştiridir. Bunun 
bu şekilde bilinmesini özellikle rica ederim. 

i 
KASIM KÜFREVI (Ağrı) — Namaz şamata de

ğildir. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Namaz 

şamata değildir; ama namaz kılındığım.,. 
LÜTFİ DOĞAN (istanbul) — Ezan da ibadettir. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Şüphe-

sîz öyledir; ama siz ezam... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim, lüt

fen efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Isîâmi-

yeîîe din Allah ile kul arasında bir şeydir. Bunun 
propagandası, bunun reklâmı olmaz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yok, 
yok; propaganda yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Reklâmı 

olmaz. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — 41 Dev

letin hariciye bakanlarına Kur'an okunmuştur. Buna 
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şamata diyemezsin. Bir senatör buna böyle şamata 
diyemez. Bu 41 İslâm ülkesinin şiarıdır. Ayıptır bu 
Cumhuriyet Senatosunda. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Namaz 

kılmak da ezan söylemekde şamata değildir. İslâm 
Dininin bir gereğidir; ama bunu bir iftihar vesilesi 
yapmaya kalkmak, bunu bir propaganda vesilesi yap
maya kalkmak şamatanın en büyüğüdür. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Propa
ganda meselesi değil. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti mensuplarına kesinlikle yakış
maz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
x\LÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sosyalist 

Enternasyonal toplanınca esas duruşa geçiyorsun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Evet, 
Sosyalist Enternasyonal konusundaki sualleri de ce
vaplandıracağım. Merak etmeyin. Yalnız sabırlı olu
nuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Senin düinde 
var, kalbinde yok. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ona ka
rışmıyordunuz değil mi? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Efen
dim, mani olacak mısınız? 

BAŞKAN — Oluyorum efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Güzel. 
Sayın İnan, Kıbrıs'ta bir gelişme olmadığından 

bahsettiğimi arkasından da birtakım gelişmelere de
ğindiğini; böylelikle büyük bir çelişki içine düştüğü
mü ifade ettiler. Oysa ben burada okuduğum metni 
konuşmamı yapmazdan önce kendisine vermiştim. Be
şinci sayfasında, son paragrafta aynen şu yazılı: 

Saym İnan, dikkat ediniz; 
«Geçtiğimiz yılda Kıbrıs sorununun siyasal bir çö

züme ulaştırılması yolunda herhangi bir gelişme ger
çekleştirilememiştir. » 

Gerçekleştirildiğini iddia etmek mümkün müdür? 
Eğer bir gerçekleştirme varsa, bu geçtiğimiz hafta için
de olmuştur, yoksa geçtiğimiz yıl içinde değil. Dolayı-
siyle biraz daha dikkatli olmak gerekirdi. 

Efendim, biz dış politika konusunda bugünün ik
tidarına yardımcı olmamakla suçlanıyoruz. Hem de 

çok ağır bir şekilde suçlanıyoruz. Zaman zaman Tür
kiye'yi âdeta küçük düşürmekten zevk aldığımızı gös
teren hareketlerde bulunduğumuz söyleniyor. Arka

sından da «millî davalarda Hükümete destek olmamız 
lâzımdır. Millî menfaatlerimiz her türlü hesap ve mü
lâhazanın üstünde tutulmahdır»dcrler. 

Tabiî demagoji yapılırsa biz de demogoji yapa
rız. Gayrî millî muhalefetten siz millî meselelerinize 
nasıl bir destek bekliyorsunuz. Size göre gayri millî 
muhalefetten nasıl bir destek bekliyorsunuz? Üstelik 
biz sizi destekleyemeyiz: İki nedenle destekleyemeyiz: 
Siz evvelâ kendi içinizde birlik olunuz. Müşterek bir 
politikayı getiriniz. Ondan sonra desteklenecek bir 
politikanız varsa biz destek oluruz; ama onu getirseniz 
dahi destek olmamıza imkân yoktur. Efendim iç me
selelerde istediğiniz kadar ayrı olalım, dış meselelerde 
bütünleşelim. Bu, modası geçmiş bir lâftır. Tek parti 
politikasının kalıntısıdır. İç meşelerle dış meseleleri, iç 
politika ile dış politikayı bugünün dünyasında birbi
rinden ayırmağa imkân yoktur. Ayırmağa kalktığı
nız anda çok gerilere, modası geçmiş gerilere dönmüş 
olacağız. Siz iç politikanızla Türk halkının, Türk Mil
letinin, Türk Devletinin bütün çıkarlarını bir tarafa 
iteceksiniz; ondan sonra gelip o politikada bizim 
destekçi olmamızı isteyeceksiniz. Buna imkân yok. 

Efendim, «sosyalist enternasyonel» lâfı bugünkü 
toplantıda sık sık duyuldu. İsterseniz sosyalist enter
nasyonalden evvel kapitalist enternasyonalden bahse
delim. A.P.'nin de, A.P.'nin yönetimindeki Türkiye' 
nin de resmen üyesi olduğu kapitalist enternasyonal
den..... 

BAŞKAN — Yalnız çok derine girmeyiniz. İki 
dakikanız var efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — O îiadar 
derine gitmem, merak etmeyiniz efendim. 

Saym Başkan da kapitalist enternasyonal konusu
nun çok derin olduğunun farkında. 

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Avrupa 
Yatırımlar Bankası, euro - dolar piyasası, çok uluslu 
dev ortaklıklar. Bu kapitalist enternasyonalin baş or
tağı A.P. ve o'nun başındaki Hükümettir. 

Sosyalist enternasyona gelince: Çok değerli bir 
senatörümüze göre.. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Ortaklık değil o. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Beyan edin ötekiler 

den çıkacağımızı. 
UĞUR ALACAKPTAN (Devamla) — Çok değer

li bir senatörümüze göre.. 
BAŞKAN — Efendim, rica ederim. Müzakereler 

uzuyor. Müdahale etmeyiniz rica ederim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Bitlis) — Çok değerli 

bir senatörümüze göre bu komünizm falandır. Çünkü 
sık sık müdahale ediyor. 
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KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Beyan edin öyleyse 
çıkacağınızı lütfen. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Efendim, 
biz iş başına gelince ne yapacağımızı görürsünüz, 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Hiç bir şey bilmi
yorsunuz ki. Geldiniz dokuz ay; ne oldu? 

(C.H.P. sıralarından; «Aaaa» sesleri.) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Buyurunuz, devam ediniz efendim, devam ediniz. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Sayın 
İnan, ben sizi sükûnetle dinîedinı. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sizin yaptığınızın 
20 katım yaptık. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Efendim, 
sayın senatör arkadaşımızın bu konuyu pek okumadı
ğı anlaşılıyor. Sosyalist Enternasyonala 1951 de imza 
atan devletlerin beyannamesinden bazı paragraflar 
okuyacağım. Dikkatle dinleyin. Soranlara anlatırsınız. 

«Demokrasi birden fazla partinin ve muhalefetin 
var olma hakkını şart koşar; ancak demokrasi bunları 
mahvetmek için sözü geçen haklan kötüye kullanan
lara karşı kendisini koruma görevi ile yükümlüdür. 
Siyasî demokrasinin savunulmasında halk için hayatî 
bîr yarar vardır. Siyasî demokrasinin devam ettirilmesi 
ve sosyal demokrasinin gerçekleştirilmesi şarttır. 

Kapitalist çıkarlar tarafından yürütülen bir poli
tika halkın totaliter saldırılara karşı demokrasinin 
korunması için lüzumlu olan kuvvetlerini gelLşîiremez. 
Demokrasi ancak işçilerin yardımı ile savunulabilir, O 
işçilerin kaderi ki, demokrasinin varlığı ile çözülmez 
surette birbirine bağlanmıştır.» 

Devam ediyorum; dinleyin. 

ALÂEDDİN YÎLMAZTÜRK (Bolu) — Dinliyo
ruz, dinliyoruz. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — «Sosya
listler, faşist ve komünist diktatörlük idareleri alfan
da kendi özgürlükleri için savaşan uluslarla dayanış
ma halinde olduklarını iddia ederler. Nerede olursa 
olsun her diktatörlük, ulusların özgürlüğü ve böylece 
dünya barışı için bir tehlike teşkil eder. İnranm her 
türlü sömürülmesi bu ister mecburî çalışma ile ister 
en ilkel insan haklarını zedeleyen yollara başvurmak 
suretiyle, ister özel sermayenin kâr etmesi amacıyla, 
ister siyasî diktatör adına olsun bütün ulusların ır.arl-
dî ve manevî hayat düzeyini tehdit eder. 

Bundan ötürü demokratik sosyalizm monopolcü 
kapitalizmde olduğu gibi iktisadî hayatîn her türlü 
totaliter planlaması ile de tam bir zıtlık içindedir.» Ya
ni komünistlik ile. 

«Zira iktisadî hayatın bu içindeki örgütlenmeleri 
üretim sürecinin kamusal kontrolünü ortadan kaldı
rır ve emek ürünlerinin adaletli biçimde paylaşılma
sını sağlayamaz.» 

Bilmem bunları okumuş muydunuz? 

ALÂEDDİN YÎLMAZTÜRK (Bolu) — Dinliyo
ruz ya. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, lütfen bağ
layınız. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Ku-
seyri'yi kim öldürdü? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Kuseyfi' 
yi bir katiî öldürdü. Şimdi öldürülen 130 - 140 genç 
gibi öldüren bir katil öldürdü. 

Eğer Kuseyri'nin öldürülmesi olayı ile.. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Na
sıl böyle? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Bana ba
zı müdahalelerde bulunmak istiyorsanız... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Rica ediyorum. 
Sayın Alacakaptan. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Biliyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Evet, buyurunuz. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Ben, 
bana karşı ileri sürülen iddiaların cevabını sizin as
kerî mahkemelerinizin önünde verdim. Siz gidin pat
ronunuzun hakkında söylenen suçlamaları mahkeme 
önünde vermesine yardımcı olun. Dürüst politikacı
lık budur. Yoksa yüce sorunlarda yüce demagoji ile 
politika yapılmaz. 

Teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

ALÂEDDİN YÎLMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, Sayın Aiacakaptan bana sosyalist enternas
yonal dersi verdi. Müsaade eder misiniz, biraz İslâmi
yet dersi vereyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Elhamdülil
lah Müsîürnamz. 

BAŞKAN — Başka zaman Sayın Yılmaziürk, 
Bir kifayet takriri var, tdidinı ediyovum: 

Sayın Başkanlığa 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde sayın altı üye 

kişisel konuşmalarını yapmış ve konu aydınlanmış ol
duğundan, görüşmelerin yeterliğini saygı ile arz ede
rim. 

İbrahim Tevfik Kutlar 
Gaziantep 
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BAŞKAN — Efendim kifayet takririni sırada bu
lunan sayın üyenin söz hakkı. 

LÛTFİ DOĞAN (İstanbul) — Bendeniz de söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde mi efendim? 
LÛTFİ DOĞAN (İstanbul) — Evet. Kifayetin 

aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Dışişleri Bakanlığımız gibi önemli bir Bütçe gö

rüşülmektedir, hakikaten gerek grap sözcülerinin ko
nuşmaları, gerekse ondan sonra her ne kadar 6 iane 
üyemiz konuşmuş ise de, bazı mevzularda söz almış 
başka üyeler de varsa bunların konuşmalarında da 
şahsen fayda görüyorum. 

Bu itibarla, yeterlik önergesinin aleyhinde söz 
söylemek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 
Şöyle ki, konuşan arkadaşlarımızdan bir kısmı İt 'âm 
ülkeleri cış?şleri bakanlığı hakkında birtakım konuş
malarda bulundular. Bunlar üzerinde memleketimizin 
yararına olacak bazı aydınlatıcı fikirlerin ortaya ko
nulmasında da fayda vardır. Keza yine bir grup söz
cüsü muhterem arkadaşımız, güzei konuşmaları ara
cında mensubu bulunduğum partiyle alâka'? olarak 
baıı beyanlarda bulundu ki, burada da o kona ile alâ
kalı bazı düşüncelerin ortaya konulmasında fayda 
vardır. Bu da AET ile alâkalı durumlardır. 

Bu ve buna benzer daha fon lakım mesele'er var 
ki, bunların aydınlığa kavuşması için daha çok konu
şulmaya İhtiyaç hissediyorum. Bu itibarla, bc-ndenrz 
da söz isteyen arkadaşlarımın arasmdayım, Yüce 
î-IeyeUiîizin yeterlik önergesi aleyhinde oy ku!Iaun:a-
masmı istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesin! dinlediniz.. (A.?. 
sıralarından «Kaç kişi var» sesleri) 

12 kişi var efendim. 
GÜRHAN TİTREK (Çanksn) — Beyefendi ka

çıncı sırada? 
BAŞKAN — Sonuncu efendim. 
Yeterlik önergesini dinlediniz. Sayın Bakanın ko

nuşmasından sonra sırada bulunan bir saym üyeye 
söz vermek üzere; yani sırada bulunan saym üyenin 
?öz hakki mahfuz kalmak ve sorulara da şamil olmak 
üzere kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yapıimsş olan tenkit ve temennilere cevap vermek 
üzere Sayın İhsan, Sabri Çağlayangil Dışişleri Bakam. 
(Alkışlar) 

Sayın Bakanım, sorulara, sorulmuş oıan sorulara 
cevap vermek de dahil olmak üzere bir saatlik süre 
tanınmıştır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA
YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Dışişleri Bakanlığının 1977 Malî Ydı Bütçesi yük
sek incelemelerinize sunulmuş bulunuyor. Bu vesi
leyle saym senatörler kendi grupları adına, şahıs
ları adına görüşlerini, eleştirilerini ifade buyurdu
lar. 

Ben bu fırsattan faydalanarak Türkiye'nin genel 
dış poSitikasını özetleyen bir konuşmayı huzurunuza 
getirmek için hazırlık yapmıştım ve 20 sayfayı bu
lan bir metin hazırlamıştım. Yalnız, Sayın Başkan 
sorulara da şamil olmak üzere bana ancak bir saat
lik bir mehil verebildiler. Anlıyorum, programın 
gerçekleşmesi lâzımdır, gecikmeler vardır, uyaca
ğım. Arzu eden senatör arkadaşlarım benim hazır
ladığım metne değer verirlerse kendilerine sunabili
rim, bu şekilde söylemek istediklerimi vasıta ile du
yurmuş olacağım. 

Bir genel görüşü her şeye rağmen huzurunuza ge
tirmek istiyorum: 

Bir Helsinki sonrası devresi yaşıyoruz. Dünya 
bir detant politikasının etkisi altında. Detantın ye
rine koyacak başka şeyimiz yok. Onu kaldırırsak, 
ya soğuk, ya da sıcak savaşa döneceğiğ, ikisini de 
kimse arzu etmüyoft Yalnız, detant taraflar kuv
vet dengelerini korudukları için doğabildi. Başka 
bir mânada detantı savunmanın alternatifi olarak al
mamak lâzım. Detant var diye kendi gücümüzü 
artırmada hatamız olursa, detant mademki den
geye dayanıyor, o denge bozulursa taraflardan bi
rine zafiyet teri olursa, o zaman detantın saldırıya 
dönüşmesi de mümkün olabilir. Biz detanta daima 
bu şekilde değer verdîk. 

Helsinki sonrası devirde ortaya çıkan bir ikin
ci gerçek de, her devletin detantı aynı şekilde anla
madığı açığa vurulmuştur^ Detant, bir kere bir 
bö'genin malı değildir. Detant güçlü devletlerin 
ma'ı değildir, bütün dünyada büyük küçük her dev
letin nasibi olmadıkça veya katkısı bulunmadıkça 
detant fikrini tutarlı saymak müşkül olur. 

Burada dış politika meseleleri de genellikle tar
tışıldı. Tarifler yapıldı, istifadeli tarifler. Diploma
si, meseleleri görüşerek çözme yoludur dendi. Dip
lomasinin genel tarifleri malum; ü'kenin güvenliğini 
korumak, ülkenin ekonomisine yardımcı olmak, ül-
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kertin küftür çahstırmalarmın aracı ohnak gibi dip
lomasinin genel tarifleri de vardır. 

Bunun yanında şu da var, dünyada ne ebedî 
dostluk var, ne ebedî düşmanlık. İhtilâfların hiç 
biri ebediyen sürmez. Her anlaşmazlık günün birin
de bir çözüme ulaşacaktır. Yalnız, meselelere bir
denbire, radikal şekilde bir çözüm bulmak her za
man mümkün değil, diplomasinin güçlükleri biraz 
buradan geliyor. Bir mühendis yaptığı eseri göste
rir, işte bu köprüyü yaptım der. Birisi yazdığı ki
tabı ortaya çıkarır, «ben bunu yazdım» der; ama 
diplomaside yapılan eserlerin köprü gibi, kitap gibi 
birdenbire görünmesi, değerlendirilmesi çok güç 
olur ve onun için de eğer bitaraf değilseniz, eğer 
duygusaüsanız, eğer ille bir istasyona inip biletinizi 
muhakkak ona göre almak istiyorsanız, hadiselere 
yaklaşış tarzınız, onları değerlendirmeniz değişik 
ohır, Bugün burada buna rastladık. Hükümetin 
aynı hadisesi; meselâ Lübnan karşısındaki tutumu 
şu veya bu grup tarafından çok olumlu öbür grup 
tarafından çok kötü değişik değerlere, değişik eleş
tirilere muhatap oldu. 

Mademki meselelere derhal bir çözüm yolu bu
lunmuyor, o halde birtakım meselelerle beraber 
yaşamak lüzumu doğuyor. Birtakım meselelerle be
raber yaşamak, o meseleler var diye o meseleden 
uzaklaşmayı icap ettirmiyor. Eşinizle, arkadaşınız
la, gayet yakın îMşki kurduğunuz çevrenizle beğen
mediğiniz, katılmadığınız birtakım ayrı âdetleri 
huylarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Onlar vardı d'ye 
eşinizden ayrılmak, arkadaşınızı terk etmek yahut 
çevrenizi değiştirmek mümkün olmuyor. O mesele
lerle biraz beraber yaşamak zarureti doğuyor, poli
tika da böyle. 

Burada eleştiriler yapıldı. «Efendim miEî poli
tika olsun, hükümeti dışarıda itibarlı yapmak için 
politikada vahdet olsun» değişik yaklaşımlar oldu. 
Ben bu yaklaşımların lehte ve aleyhte olanlarıyla 
pek mutabık değilim. Sayın Halk Partisinin sayın 
sözcüsü, «yani millî politika ne demek?.. İktidarla 
muhalefet hükümeti itibarda tutmak için illâ aynı 
politikayı gütmeye mecbur mudurlar?..» dediler. Bir 
başka Halk Partisi sözcüsü gene «millî politika ola
bilmek için yaparız, ama getirirsiniz genel görüş
me yaparız, biz de katkımızı koruz, anlaşırız; sonra 
politikayı yaparsınız» dediler; ikisi de geçerli değil. 

Bizim kâfi derecede ortağımız var, bir de muha
lefeti tespit edeceğimiz politikaya ortak etmek iste
meyiz. (Alkışlar) O ne demek o, yani hem muhale-
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fet olacaksınız hem iktidarın yürüteceği politikanın 
asgarî yansına sahip çıkacaksınız, öyle şey olmaz. 
Nedir dava, niye anlaşamıyoruz?.. Müsaade eder
seniz o noktaya gelmek istemiyorum. Anlaşamıyo
ruz, ama anlaşamadığımız dış politika konusu değil 
muhterem arkadaşlarım, başka şeyde anlaşamıyo
ruz. Bazı kavramlarda anlaşamıyoruz. Bu kavram
lar üç tanedir; Devlet, hükümet ve iktidar. Bu kav
ramlar nedir?.. 

Anlaşamadığımız nokta bu. Efendim eleştirme
yecek miyiz?.. Hay hay efendim. Kim diyor eleş
tirmeyeceksiniz diye?. Ama, hakkınız olmadığı şey
ler var. Tezyif edemezsiniz; ben kendi yaşımın li
sanı ile konuşuyorum, haydi küçüleyim küçük dü
şüremezsiniz^ Tezyif edemezsiniz. Tahkiri hiç ede
mezsiniz. Devlet tahkir ohır mu?.. Devlet hepimiz
den oluşmuş bir şey, devlet küçük düşürülür mü?.. 
Devlet hepimizin, devlet tenkit olur mu?.. Olmaz. 
Devlet yüksek yer. Ha, Devlet Başkanı, Devlet Baş
kanının hatalı hareketi olabilir temenni yaparsınız; 
saygınız var, dokunulmaz. Demokrasi beşiği yer
lerde bile her şeyi söylemek mümkün; fakat devlet 
başına hayır. Devlet müşterek varlığımız, hepimiz; 
hepimizin bir araya gelişi, kendi etimizle taayyüş 
edemeyiz, açlığımızı bünyemizden yiyenleyiz. Dev
let kutsal. 

Hükümet; hükümet tenkit olur, çünkü demok
rasinin esasında o var. Bir tarafta muhalefet var, 
hükümete talip; bir tarafta hükümet var iktidara 
sabip: Mahsur kaleler gibi; içerideki kaleyi mu
hafaza etmek istiyor, dışarıdaki içeri girmek isti
yor. Tenkit edecek tezyif edemez. Hükümeti kü
çük düşürmeye hakkı yok. Neden yok?.. O hükü
met menfî oylarınızla muhalefetin, müspet oylan 
ile iktidarın oluşmuş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. 
Biz seçim kampanyası yaparken meydanlarda, siyasî 
partileriz; ama o kampanyayı bitirdikten tek başı
mıza yahut koalisyon suretiyle huzurunuza çıkıp oyu
muzu aldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metiyiz. Siz de başka türlü gelemezsiniz bugünkü 
muhalefet, yolu bu; oyunun kaidesi bu. Toplaya
caksınız oylarınızı, topladığınız oylar aleyhteki oy
lardan fazla çıkacak iktidar olacaksınız. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti olacaksınız. E, hükümete 
saygınlık evvelâ muhalefetten başlayacak; işte millî 
politika. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 
Eleştirin, evet ama buraya çıkıp «kısa vadeli 

taktik çıkarlar belirli inançsızlık, temel fikir yok, 
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önemli fırsatlar cömertçe harcanmış, bağımsız dav
ranmaya bir türlü alışamamış, inanç yaratamamış, 
miIKyetçiIiği kendi kendinden menkul, uydu, deniz 
aşırı memleketlerin kudretine bağlı...» gibi sözler bu
na ne hakkınız var.. Kendi hükümetiniz sizin men
fî oyları üzerinizde taşıdığınız hükümeti küçük düşür
meye ne hakkınız var?.. Tenkit edin, «bu yanlıştır 
efendim; bunun doğrusu da budur» deyin âmenna 
ve saddekna. Konuşalım; ama hareketsiz kaldım. 
Kıbrıs işinde hareketsiz kaldım. 12 senedir Kıbrıs 
davası ile meşgulüz; kuvvet dengesi Yunanlıların le
hinde idi, adada Türk cemaati ve Türk tarafı za
yıftı; kıyamet kopuyordu. «İhsiyatif Türkiye'den 
gelmelidir, karşı taraf elbette harekete geçmeyecek
tir, kuvvet ondadır, kuvveti almıştır; her gün vazi
yetini tarsin ediyor, salon politikasıdır, erozyona 
uğruyorsunuz.» Orada bugün kuvvet bizim lehimiz
de, hükümetimiz zamanında Kıbrıs'ta üçlü müs
takbel bir federatif devletin Türk ayağı, Federe Dev
letin bir rüknü kurulmuş parlamentosu olmuş, hü
viyeti meydana çıkmış, meclisi olmuş, sesi çıkmış 
«Hiç, hareketsizsin» deniyor. Hareketsizlik kimin 
lehine kimin aleyhine.* 

«Kuvvet dengesi bizim aleyhimize iken hareket 
et, kuvvetli elbet sabit duracak» diyor, kuvvet 
dengesi bizim lehimize geçiyor «hareket et, elbette 
zaman aleyhine işliyor.» Şimdi, meseleleri genelleş-
tirip nişan alman hedeflere göre yorumlamak, de
lilsiz yorumlamak. 

Tenkit ediniz, tenkit hakkınız; ama Denktaş -
Makarios mülakatını Ortak Pazarın göbeğine ya da 
Washington'un kapitalini hayaîen götürebilmek için 
insanın hakikaten birtakım gerçeklerden uzaklaşma
sı, birtakım göz önündeki şeyleri inkâr etmesi ve 
kendi yararına, kendi gücüne de suikast etmesi lâ
zımdır. Neden Makarios'un Denktaş'm bulunması
nı kapitol hazırlasın beyefendiler? Nereden çıktı, 
delili ne, ispatı ne, kokusu ne ..-

Ben «hayır» diyorum, muhatabım «hayır» di
yor, bunu teyit eden hiç bir şey yok, bir hayal
hane, «uydu devlet» diyor. Niçin bu devlet uy
du olsun .i Yazık değil mi, kıyar mısınız kendi 
Hükümetinize, kendi Devletinize uydu olsun deme
ye, derseniz ne kazanırsınız?.. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Devlete 
uydu demedik. Hükümetle Devleti karıştırmayın 
Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Ben kimseye hitap etmiyo-

I rum. Genellikle devlet, hükümet ve iktidar mef
humları üzerinde duruyorum ve anlaşmaya buradan 
başlamak istiyorum. Devleti; tenkit etmeyelim, tez-

I yif etmeyelim, tahkir etmeyelim diyorunu Hükü
meti; tenkit edelim, tezyif etmeyelim, tahkir etme
yelim, 

I Siyasî partileri hem tenkit edebilirsiniz, hem 
küçük düşürmeye çalışabilirsiniz. Bu her yerde ola
bilir; kendi muarızı olan bir partiyi küçültmeye ça
lışıyor, o siyasî iktidardır, o seçim meydanlarının 
işidir, Meclislerin değil. Meclislere tezyif girmez, 
Senatoya, Meclise tezyif girmez. Bu mukaddes ça-

I tının altında tenkitten başka şeyin yeri yoktur, onu 
yaptığımız gün hepimiz gayet rahat edeceğiz. Ne mil
lî politika, ne gayri millî itham; ama hepimiz se
viyeli, güzel, birbirimizi anlayarak, belki de bir
birimize yararlı olarak çalışacağız. Ne hakkınız var 
tenkide?.. «Hakkınız» ı hitap olarak almayın, gaibe 
hitap ediyorum. Hepimiz aynı oylarla seçildik, he
pimiz eşit şartlarla buraya geldik. Hükümeti tezyife 
ne hakkımız var, birbirimizi tezyife ne hakkımız 
var, milletvekili veya senatör olarak, insan olarak 
başkasına hakaret etmeye ne hakkımız var?.. 

Burada bir arkadaşımız Halk Partisi adına ko
nuştu, kendilerine cevap veremeyeceğim, üzüntüsü 
benden çok kendi partilerine racidir; ama böyle gö-

I rüşmelere bu çatı ve bu kürsü sahne olmamalıdır. 
Müsaade ederseniz bu genel görüşlerimden son

ra, arkadaşlarımın değindiği belirli aktüel politika 
konularına temas etmek istiyorum. 

Muhterem arşkadaşlarım; 
Makarios - Denktaş buluşmasını bütün arkadaş

larım olumlu kabul ettiler. Bu hareketsizlik iddiası, 
duraklamış toplumlararası görüşmeleri canlandır
manın iyi bir vesile ve vasıtası olmuştur. Nereye 
kadar gider?.. Eh, «40 yıllık yani, kani olur mu, 
olmaz mı?» ayrı bir davadır; ama bir tecrübedir, 
iyi bir başlangıçtır, hareket noksası olarak ümit 
vericidir. 

Kıbrıs'ın muhtelif vesilelerle Türk - Yunan iliş
kilerinin ikili bir meselesi olmaktan çıktığını arz 
ettim. Bunda sebep şudur: Bugün Türkiye ile Yu
nanistan Kıbrıs üzerinde bir çözüm için anlaşsalar 
bile, bu çözüme yaklaşmak için çok büyük bir me
safe eder; ama nihaî neticeyi almaz. Kıbrıs işinde 
başka unsurlar ortaya çıkmıştır. Rum cemaatı çık
mıştır, Türk cemaatı çıkmıştır, bir arkadaşımın 
ifade ettiği gibi Akdeniz dengesinde iki filonun bu-

I luşuşuyla süper güçlerin çıkarları çıkmıştır. Bu iti» 
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barla, Kıbrıs işini üç safhada mütalaa etmek lâ
zım, üç önemli rüknü var Kıbrıs işinin: Sınır mese
lesi, doğacak devletin Anayasası meselesi, doğacak 
devletin garantisi meselesi. 

Sınır meselesi: 
Yarın Türk Ordusu nihaî ve siyasî çözüm yolu 

bulunup Kıbrıs'tan çekildikten sonra yine kendisin
den daha kalabalık bir camia karşısında kalacak 
olan Türk varlığının kendisini koruması için strate
jik bakımından, deniz derinliği bakımından ken
disine ihtiyacı olan bir bölgeyi, ekonomik bakım
dan da kendisini geçindirecek bir bölgeyi kaplama
lıdır. 

Anayasa meselesi: 
Arkasında kanlı mazi bırakarak giden Kıbrıs 

işinde zayıf yetkiM bir federal devletin yanında, iç 
işlerinde geniş selâhiyet sahibi iki fedaratif devle
tin mevcutiyetiyle hallolabilir. Bundan geriye gi
dilemez. Bizden evvelki hükümetlerin de görüşü 
buydu, bizden sonrakilerin de görüşü bu olacak
tır. Kıbrıs meselesi başka türlü halledilecek halde 
değildin 

Garanti meselesi: 
Kendisini bulunduğu stratejik mevkide koruya

cak bir askerî güce sahip olamayacak olan bu dev
letin, iki etnik grup olan Türkiye ile Yunanistan'da
ki nüfusun uzantısı olan bu Adada müstakbel Ana
yasasını koruması için yine iki hami devletin anlaş
masına bağlı kalacaktır. 

Bunun prosedürü kuruldu. Türk ve Rum lider
leri sınır meselesiyle Anayasal meseleleri aralarında 
ilk defa açık ve ilginç şekilde konuşmaya başladılar. 
Bundan bir netice çıkarılmaya çalışılacaktır. 

Türk - Yunan ilişkileri, ikili ilişkiler belirli ko
nuları kapsıyor. Bunların başında kıta sahanlığı ge
liyor. Kıta sahanlığındaki durum Yüce Heyetinizin 
malumu, Ege Denizinde Yunan hâkimiyetinde 
3 042 tane ada var. Eğer bu adaların hepsine kıta 
sahanlığı hakkı tanınırsa, Türk sahillerinin tabiî 
uzantısı oîan deniz yataklarında Türkiye'ye ait yer 
kalmayacaktır. Türkiye kıyılarının tabiî uzantıları 
olan deniz yataklarını da kamilen Türkiye'ye hasret
tiğiniz zaman, adalar, Türk kıta sahanlığı üzerin
de kalmış yabancı toprak parçaları olacaktır. 

O halde Ege Denizi özelliği olan bir denizdir, 
özel denizde özel kaideler cari olmak lâzım gelir, 
Ege Denizi kıta sahanlığı meselesinde iki Hükümet 
arasmda bir anlaşma ile hallolur. Alternatifler çok 
değildir. Ya müşterek araştırma ve işletme yapar

sınız, ya oturur harita üzerinde kıta sahanlığını 
eşit ve âdil şrtlarla anlaşarak, tarafların nzasıyle 
tespit edersiniz, ya da bu iki sistemli meze ettirerek 
Türkiye'ye ait olduğu tartışmasız kabul edilen, kar
şı tarafa ait olduğu tartışmasız kabul edilen kıta sa-
hanhklarmı her iki devlete verirsiniz, uyuşamadı-
ğınız, ihtilaflı olan yerlerde müşterek bir sistemi 
tatbik ederseniz..^ Bu yola girmişizdir. Müzakere 
bu safhayı kapsamıştır. 

Eğe hava sahası FİR hattıyle karıştırılıyor. Tür
kiye ile Yunanistan arasmda müzakeresi cereyan 
eden mesele, FIR hattı üzerinde değişik görüşlere 
sahip olan Hükümetin bu görüşleri mahfuz tutarak 
2,5 senedir kapalı duran Ege hava sahasını, askerî 
ve sivil uçaklara nasıl açabilecekleridir. 

Bunda hukuksal unsurlar vardır. Bunu yapar
ken eîbetteki hukukî görüşlerinize taarruz etmeme
si için alınacak tedbirler vardır. Onlar alınır. Eğer 
onlar alınmadan bir anlaşmaya gidilirse veya anlaş
ma muallel görülürse, o zaman bunu tenkit etmek 
mümkündür; ama anlaşmanın müzakeresi esnasın
da, «Aman dikkat ediniz, nazik bir noktadır, bu
nun şurası da vardır, burası da vardır.» yolundaki 
eleştiriler de eîbetteki yararlıdır, faydalıdır. 

Burada her fırsatta Türkiye'nin kaderini; siyasî 
kaderini bir süper kuvvetler dengesine terk ettiği, de
niz aşırı ülkelerin ağzına baktığı ve onunla idare 
edildiği yolunda iddialar serd edildi. 

Bunların gerçekle bir ilgisi yoktur, muhterem 
arkadaşlarım. Yani sadece kendimizi, bu memle
ketin âli menfaatlerini düşünür ve sadece kendimizi 
bu memleketin âli menfaatlerini savunmaya kadir 
görüp, bizim dışımızda kim olursa olsun, hangi si
yasî parti olursa olsun, muhakkak memlekete iha
net etmeye memur, memleketin haysiyetini şu ve
ya bu şekilde zıyaa uğratmak için âdeta kararlı si
yasî heyetler halinde mütalâa etmeye veya onları 
böyle takdim etmeye çalışmakta fayda yoktur. Bu 
memlekete, memleketin âli menfaatlerim pazara çı
karmış Hükümet kendilerininki dahil gelmemiştir, 
gelmeyecektir de. Evvela bu cihette ittifak edelim. 

Hepimiz muayyen kaynaklardan geliyoruz. Gö
rüşlerimiz ayrı olabilir. Türkiye'nin dış siyaseti için 
kafamızdaki sistem ayrı olabilir. Sizinki ya da bi
zimki hatalı olabilir; ama hiç birimiz kasıtlı olama
yız, hiç birimiz Türkiye aleyhine bir iş yapmak için 
kararlı ve kasıtlı olamayız. Bu noktada niye bir-

1 [ leşemiyoruz?.. îşte millî politika. 
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«Bugünkü iktidarın başının bir çözüme cesareti 
yoktur...» Cüretli bir iddia. «Bugünkü Hükümetin 
bir politikası yoktur...» 

Nedir politika muhterem arkadaşlarım?.. Bura
da çıktı Halk Partisinin Sayın Sözcüsü ve Adalet 
Partisi Sözcüsüne, «Sen, Türkiye için en mühim, 
en hayatî mesele o5an Ortak Pazar meselesine üç sa
tırla temas etmişsin.» dedi. Ya o muhterem parti
nin, Koalisyon İktidarında, o koskoca Parti Hükü
met Programında üç kelimeyle de temas edememişti 
yal Yer verememişti. 

Türkiye'nin menfaatleri zedeleniyormuş...» Te
şehhüt miktarı hükümetleri devrinde Sayın Hükümet 
Başkanının Brüksel'i ziyaretinde Ortak Pazar mer
kezine gidip kapının önünde «Ortak Pazarla ilişkile
rimiz yeni muahedeler veya yeni anlaşmalarla değil, 
kendi seyri içinde çözülebilir mahiyettedir.» diye be
yanat verip, sonra gelip burada bunu bu kadar 
kötü şekilde; ben Ortak Pazarın müdafii değilim, 
ben Ortalı Pazarda Türkiye'nin kalması kalmaması 
lâzımgeMiğini münakaşa etmiyorum. Hiç kimse 
Türkiye'nin zararına bir teşekkülü muhafazada inat 
edemez. Ortak Pazar zor bir iştir. Ortak Pazarda 
olmak da zordur, çıkmak da zordur. Bir sanayii 
açamazsınız; yani gümrük duvarı ile Türkiye'de genç 
bir sanayii kuramazsınız. Gümrük duvarını aşarsa
nız genç sanayii korumakta müşkülâtınız olur. Hü
kümet olarak da üstümüze gelen vazifeleri bizimki
ler, sizinkiler, daha evvelkiler dahi! yapabildik mi?.. 
Yani Ortak Pazar ailesi içinde sanayiciye onların 
temin ettiği kadar ucuz kredi, uzun vadeli, ham
maddeyi onların verebildiği fiyatta, mamullerinin 
üzerindeki vergi rüsubunu onlarmkine eşit bir tarz
da koyabildik mi?.. 

Hükümete de terettüp eden işler var. Sanayi
ciye de, optimal derecesinde sanayi kurması lâzım. 
Atefye sanayii ile bu memleket kalkınır mı?.. Aterye 
sanayiini korumak için gümrük duvarına ihtiyaç olur 
imi?.. Her sanayiin kendisine has hacmi içinde ve 
rantsMitesi içinde mütalaa edilmesi gerekir. Bu 
müşterek kusurlarımızı ıslah ede ede Ortak Pazar 
ailesi içinde anlaşmanın geîişici ve geliştirici şart
larından faydalanarak yararlarımızı koruyacağız, Ko-
ruycmsdîgmıız- anda da karanımızı vereceğiz. 

Sym Halk Partisi Sözcüsü, bütün bunları «lâf 
kalabalığı» diye tavsif etti. İşte bu tenkit değil. Bu 
lâf ası! lâf kalabalığı. İşte tezyif bu, işte gayri 
îîiiüî politika bu. Oturanız, fikrimizi söyleriz. Ben 
söylerim, siz söylersiniz, hatamız varsa tashihe 
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çalışırız; ama milliyetçiliği kendinden menkul lâf 
kalabalığı, uydu hükümet, gibi lâflarla karşılıklı 
kazanacağımız bir şey yoktur, kaybedeceğimiz çok 
şgy vardır. 

İktidar oklular. Biz hiç bir zaman başka bir 
kapitalden ders aldıklarını veya emri aldıklarım iddia 
etmedik. Biz neden Waşhington'dan alıyoruz?.. 

Bir de bir endişeli beyan olda: «Efendim, Tür
kiye ile Amerika arasındaki savunma işbirliği anlaş
ması tasdik edilirse, işte bu seçim aracı yapılacak, 
başarı diye takdim edilecek.» dendi. 

Muhterem arkadaşlar; 
İkinci Cihan Harbi olmuş, Harbin yeneni de ye

niceni de perişan çıkmış, «Beşeriyet bu afetten ders 
aMı bir daha harp oîmaz.» denmiş, askerler terhis 
oüunmuş, bir de bakılmış ki, bir taraf bütün aske
rî gücü ile birtakım emellerinin gerçekleştirilmesi 
peşinde: Herkes uyanmış, Kars, Ardahan istenmiş, 
Boğazlarda kontrol istenmiş, Türkiye kaderini bir 
yere bağlamada bulmuş. 

Türkiye bugün öyle bir jeopolitik vaziyette otu
ruyor ki, bıı ülke îç'm tarafsız bir siyaset bahis ko
nusu olamaz; i'ararh olamaz. Her memleketin kade
rine hâkim olan bir coğrafya vardır. Üç kıtanın 
kiHt noktasında, üç tarafınız denizle bir köprü ya
rımadada oturacaksınız, karpuz gibi ikiye ayrılmış 
bir dünyanm bütün menfaatlerinin çarpıştığı nokta
da clacsksınîz: ona uyacaksınız. 

NATO bugün kurulamaz, muhterem arkadaşla
rım. O gün kurulamasaydı NATO, NATO'yu bıı-
pün kurmak mümkün değil. Her devrin ayrı şart
ları ver; ama NATO bugün bozulamaz da... Bugün 
H3"iî kurulması mümkün değilse, nasıl kurulmasını 
mümkün kılacak şartlar bugün mevcut değilse, da-
ğilmssmı tecviz edecek şartlar da henüz yerine gelip 
oturmamıştır. 

Beyle nazik bir devrede, sorumluluğu uhdenizde 
ola?! bir devletin bekasıyla ilgili karar alacaksın. 

Sayın Batur geldi, büyük bir vukuf ile «Ben 
NATO'dan çıkmanın bu memleketin haynna oldu
ğu kanaatinde değilim», dedi. Bu tenkitleri yapan 
muhterem parti iktidar oldu, NATO ile ilgili bir dav
ranışa girmedi. 

NATO içinde durumumuzu ıslah: Yaptığımız 
odur şartlar nispetinde, gayretimiz odur; ama «Bun
lar bizim çıkanmîz budur ve bizim diktiğimiz elbise 
budur» diye karşsmızdakine derhal giydiriîebilecek 
şeyler değildir. Bu imkân nispetinde, şartların elverdi-
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ği nispette müzakere edilerek, münakaşa edilerek, fır
satlar kullanılarak varılacak neticelerdir. 

tslâm Konferansı : 
Sayın Erim güze! bir şey söylediler. «Biz yadır

gıyoruz partiler birbirleri hakkında konuştukları za
man, bize facia gibi görünüyor» dediler. Hakikaten 
demokrasi bir kanun, nizam meselesinden veya mües
sesesinden ziyade bir gelenek, onun düzeni, gelenek
ler. Bakınız 1965 yılında biz iktidar olduk. O devrin 
Hükümet Başkanı bayram namazına gitti diye kıya
met koptu. 

Biz Fransa'dan General De Gaulle'ün ziyareti için 
program yapıyorduk. Fransız Sefiri geldi «Pazar gü

nü De Gaulle'yi Ankara'da geçirtmek için programa 
koymuşsunuz. Kilise var mı?» diye soruyor. «Ben Pa
zar günü kiliseye gitmeden yapamam» diyordu. 

Şimdi, ters çevireyim. Türkiye Cumhurbaşkanı 
Paris'e gidecek, Cuma günü program var, «Cami var 
mı, ben Cuma namazını kdamadan yapamam» dese, 
bu da bizde acaba demokrasi beşiği Fransa'nın o lâ-
yikliği icat etmiş Fransa'nmki kadar sükûnetle kar-
lınacak mı bizde?... Birtakım şeylere alışmamız lâ
zım. Türkiye % 99,5'u Müslüman bir memleket, 
Devletin lâyikliğiyle, milletin Müslümanlığı arasında
ki rabıtayı çok ince kurmak lâzımdır. Bir Müslüman 
devlet, Cidde'de 7 devletin talip olduğu îsîâm Kon
feransını res'en < Canım bırakın da, ben de yapın» 
diyor; ani olarak giriyor, henüz daSıa o konferansın 
resmen azası olmamış. «Pekâlâ sen büyük devletsin, 
sen de yapalım» diyorlar. Geliyorlar ve 48 tane ts
lâm Devleti Türkiye'yi tanıyor. Türkiye'de lâyiklik 
var, din elden gitti diye yapılmış menfî propaganda
ların ne kadar yersiz olduğunu ne kadar manasız ol
duğunu, o gün iâhutî bir şekilde beraberce eda ettik
leri Cuma namazı esnasında görüyor ve «Hakikî 
Müslümanlık bu memlekette imiş» diye iftihar edi
yor. Biz bundan gocunuyoruz, dini siyasete alet et
mek. Dinî siyasete alet etmeyelim; ama siyaseti de 
dine baskı aleti yapmayahm. Bu dengeyi iyi kurmak 
lâzım. 

Tenkitlere bakınız, «Ülkemizde soğuk geçen ay
larda Basra Körfezine yapılanı ziyaret.» İçimden gül
mek geldi, ben resmî ziyaretimi Norveç'e Ocak ayın
da, Körfeze; Kuveyt'e de Ağustosta yaptım. Bir kal
dırımdan bir kaldırıma geçerken, şimdi Belgrat Se
firi olan Büyükelçimiz baygınlık geçirdi. Türkiye'nin 
soğuk aylarında Körfez gezisi yapmadık. Yapsak ne 
olur?... Bu tenkit niye? Bir memlekete ziyarete git
mişiz. Bir gayemiz var, onu temine çalışıyoruz. Bu

nu soğuk ya da sıcak ayda yapmışız, bunun tenki
ti ne?... 

Bir de Türkiye'den Atina'ya gitmiş, Ürdün Baka
nı. Bakınız, bu Türk - Yunan ihtilâfı bizim dostları
mız indinde de ikimizi de antipatik kılan mahiyet alı
yor. Siyamlı hemşirelere döndük: «Yunan»a versek, 
Türk ne diyecek, Türk'e versek Yunan'a ne diyecek» 
endişesi ikimizi de birçok şeyierden mahrum eder 
hale getirdi. Buralarda hassasiyet göstermemeli, taas
subun bir hudutu var. O hudutu aşmamah. 

Benim Mısır gezime temas ettiler : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Nasır zamanında Mısır Türkiye'nin son derece 

aleyhindeydi. O zamanlar bizzat kendi camiamızın 
da tenkit ettiği bir ziyaret yaptık, Merhumla 2 saat 
40 dakika bir görüşmemiz o!du. Bu Nasır devrinde 
Türk - Mısır münasebetlerinin iyileşmesi için çok 
güzel bir vesile teşkil etti. 

Siyaset, meseleleri görüşerek çözme sanatıysa, sa
de bize yakın dost olanlarla değil, bize aykırı düşü
nenlerle de görüşmek icap eder. 

Israrlı davetler üzerine Mısır'a gitme karan aldım. 
Tarih takarrür etti, ilân ettik: Tam o anda Riyatta 
toplanan Arap Dışişleri Konferansı bitiremedi işini, 
Kahire'ye intikâl ettiler. İntikal benim oraya mu
vasalât edeceğim güne rasgelijor. 

Ayrıca da yine bir Zirve Toplantısı düşünüldü 2 
tane Arap devleti başkanı, arkasından Tito. Buna 
rağmen, Mısır'dan ziyaretimi ertelemek için bir ta
lep gelmeyince, ben kendilerine yoğun politika faali
yetleri içinde benim ziyaretimin daha müsait bir za
mana ertelenmesini rica etlim. Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı bana gayet nazik bir telgrafla 
«Bilâkis, benî Asvan'da kabul edeceklerini, pek çok 
bakan ve devlet başkanlarının geleceğini, hep beraber 
olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını, ziyareti
mi ertelemememi» teklif etti. Israr ettim, görüşecek iş
lerimiz vardır, buluşacak, görüşecek zamanlarımız bu 
yoğun faaliyet doîayısıyîe azalmıştır, daha faydalı 
bir tarihe gidelim dedim. 

Mısır gezisini iyi ki, erteledi. Niçin erteledi? 
Önümüzdeki aylarda yine kararlaştırdığımız bir ta
rihte gideceğim. Gitmekte, konuşmakta, temas et
mekteki mahzuru anlamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 15 dakikanız var. So
rulmuş olan sualleri de kapsamak üzere, konuşmanı
zı ayarlamanızı rica edeceğim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞLA-
YANGÎL (Devamla) — İyi haber vermediniz Sayın 
Başkan, çalışacağım. 
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Şimdi, Orta Doğu ilişkilerimiz tam iflâs halin-
deymiş, Türkiye tam yalnızlığa gelmiş, Birleşmiş Mil
letlerde neticeleri alınmış, 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kıbrıs müdahalesinin arifesinde bendeniz Senato 

Dışişleri Komisyonu Başkam olarak Birleşmiş Mil
letlere gittim. Makarios'un Birleşmiş Milletlere gele
ceği duyuldu. Sayın Turan Güneş Newyork'ta idi. 
Bütün delegasyon temas etti er. «Eşit şartlar vardır, 
Makarios'u yalnız dinleyemezsiniz. Ya gelmez, ya 
Devlet Başkam muamelesi yapılmaz, ya da Türk 
Cemaati Reisi de bareber gelir» dediler. Kendilerine 
şu cevap verildi «Darbe olduğu zaman Sampson Kıb
rıs'taki Rum temsilcisini vazifesinden azlettiği zaman 
bir tek Türk Devleti bütün dünya devletlerine nota 
vererek yeni tayini tanımadığını ve Kıbrıs'ın hakikî 
temsilcisinin Makarios tarafından tayin edilen sefir 
olduğunu söyledi. Onun tayin ettiği sefiri tanıyorsu
nuz da kendisini niye tanımıyorsunuz?» dediler. Ve 
o yıl karar ahndı, kararda bugün tenkit edilen her 
şey mevcut idi: Türkiye iltihak etti, yalnızlıktan kur
tuldu, bütün dünya kendisiyle beraberdi. Ondan son
ra her yıl karar almıyor, her yıl alınan karar, aske
rî hareketle gayet büyük bir başarı ile elde ettiğimiz 
Kıbrıs) müdahalesinden sonra alınan kararlardan, 
bugün aldığımız kararlar, çok daha Türkiye'nin lehi
ne, çok daha az zararlı ve çok daha Türkiye lehine 
oylardır. 

«İslâm Konferansından m hayır geldi, bu sene 
bu karara 22 İslâm devleti müstenkif kaldı. Bu sene 
bağlantısızlar komisyonu Başkanı Birleşmiş Millet
lerde Kıbrıs meselesini konuşmadı. Sebep, 15 İslâm 
devletinin Kıbns hakkmda ahnan karara muhalefet 
şerhi vermesi. Eğer bu şerh bir daha bağlantısızlar 
konferansında daha çok sayıya çdtarsa, Kıbrıs me
selesi Bağlantısızlar Konferansının gündemine de gi
remeyecek.» 

Birleşmiş Milletler de olsun, uluslararası formlar
da olsun netice almak, uzun mücadelelerin ve poli
tik gayretlerin neticesidir. «İslâm Konferansım ne 
yaptın da şamata ettin, fakir milletin parasını harca
dın.» Nedir,, hedef nedir, maksat?... Tam bir if
lâs; iflâs eden var. 

Zannediyorum ki, Millî Birlik Grupu namına ko
nuşan Sayın Sami Küçük arkadaşıma cevap verece
ğim. Evvelâ kendisine üslûbunun nezahati, itinasın
dan dolayı teşekkür edeceğim. Bize bağlantısızlara 
açılma imkânım tavsiye buyurdular. Doğrudur. Bu
gün dünya nüfusunun % 25'i dünya gelirinin 
% 75'ine sahip çıkıyor. 
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1976 yılı ekonomik meselelerin son derece ağır 
bastığı bir yıl olmuştur. Bu itibarla Delegasyonumuz 
bir ay müddetle Utah'da, Nairobi'de gayet aktif şe
kilde bu çalışmalara katılmıştır; 

Kendileri bizim açılma politikamızı iyi değerlen
dirdiler. Olumlu konuştular teşekkür ederim. Bir 
noktada «Türkiye'deki müşterek savunma tesislerinin 
faaliyetten men kararı iyi tatbik edilmedi» buyurdu
lar. Neyi telmih ettiklerini bilmiyorum. İdare Türk-
lerdedir. Bütün müşterek tesislere Türk Kuvvetleri 
hâkimdir, komuta Türklerdedir, disiplin Türklerdedir. 
Bize göre faaliyetten men edilen üslerde aldığımız 
kararların dışında herhangi bir muamele cereyan et
tiğine dair bugüne kadar hiç bir bilgi intikal etme
miştir. 

Bir de bir noktaya temas buyurdular: Yeni Ame
rikan Dışişleri Bakanının, Türk - Amerikan savun
ma işbirliğinin onaylanmasını kongreden istemeye
ceğine dair hakikaten bizim basında Amerikan Ha
berler Bürosuna atfen bazı beyanlar çıktı. Dün Pa
zar olmasına rağmen Büyükelçimizi telefonla bunun 
tavzihine memur ettik. Kendisi yeni Amerikan Dış
işleri Bakanını gördü, konuştular. Yeni idarenin bu 
konudaki davranışında hiç bir değişiklik olmadığı, 
beyanatın metninin ayrı bir telgrafla gönderileceği ve 
gazetecinin beyanatın metni vardır arkadaşlar arzu 
ederse teksir edilebilir. «Siz bu Yunan anlaşmasını 
ve Türk anlaşmasını bu konudaki incelemeleriniz de
vam edinceye kadar Meclislere göndermeyecek misi
niz?» sualine, o da «Anlaşma Meclislerdedir, kongre
nin bu tetkikat bitinceye kadar bu anlaşmalar üzerin
de bir işlem yapacağını zannetmiyorum» dediğini ve 
bunun hakikaten Türkiye'de, Yunanistan'da, Kıbrıs' 
ta, Ortak Pazar nezdinde yeni gelmiş bir idare, uzun 
bir fasıladan sonra gelmiş, iddialı bir Başkan; dinle
mek istiyor, konuları lâyıkıyle tahlil etmek istiyor, 
istişare etmek istiyor ve ondan sonra da, ortamı ha
zırladıktan sonra, kararı ne ise onu yapmak istiyor. 
Bu karara müessir olacak değiliz. Amerika'nın ne 
yapacağını kontrol edemeyiz; ama kendimizin ne ya
pacağım biliyoruz ve bunu da açıklamışız^ 

Sayın Batur temas buyurdular. «Ne zamana ka
dar bekleyeceğiz, bu iş ne olacak?...» 

Muhterem arkadaşlarım, bir anlaşma yapmışız. 
Anlaşmanın hükümleri malum. Anlaşma kongreye 
gitmiş, araya seçim girmiş, kalmış. Şimdi akibeti bel
li olacak. Bu anlaşmanın akibeti belli obuadan, ret 
mi edilecek, kabul mu edilecek o açığa çıkmadan 
«Ben tedbir alıyorum iş uzam» demek mümkün de* 
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ğil. Şu anlaşmanın neticesi olumlu, olumsuz taayyün 
ederse, Türkiye'nin davranışı da belli olacaktır; ama 
dedik ki, her halükârda bu anlaşma kongreden geç
mediği müddetçe malum olan bir şey vardır; bu faa
liyeti tatil edilen müşterek savunma tesisleri tekrar 
faaliyete geçemeyeceklerdir. 

Savunmanın ulusal kısmına temas ettiler. «Savun
ma, ulusal orduya dayanmalıdır» buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, demin de bir nebze te
mas ettim, insan her şeyi seçer, eşini, arkadaşım; ama 
komşusunu seçemez. Biz hangi tehlikelere maruzuz 
ve bu tehlikeleri kendi gücümüzle karşılayabilir mi
yiz, karşılayamayacaksak, aradaki farkı nereden ek
leriz? Dava bu. NATO içinde bulunuşumuzun sebebi 
de bu. Yalnız, bu demek değildir ki, tıpkı detant için 
söylediğim gibi, ben NATO ya girdim, benim için 
artık başka bir korku kalmadı... Hayır, herkes ken
di savunmasını kendi yapmaya mecburdur. Memle
ket müdafaası müteahhide devredüemez. Elbetteki 
bütün gücümüzle, tehlike nereden gelirse gelsin onun 
için hazırlıklı olmaya hem mecburuz, hem de bunu 
temine bütün milletçe mükellefiz. 

Sayın Batur, gayet içi yanarak, sadece NATO'ya 
dayalı bir müdafaa sisteminin ne kadar yanhş bir 
konsept olduğunu ve bunun değişmesi icap ettiğini 
söyledi. 

Ulusal savunma konsepti: Bu, belki öyle değişebi
lir ki, askerî konuşlarımız değişir. Bir muntazam ko
nuş yerine, bir gerilla harbi konşu gelebilir. Türkiye, 
kendisine gelecek tehlikeleri hesap ederek, ona göre 
bir ulusal savunma konsepti sağlayabilir gayet tabiî. 
Ben bunda tamamiyle mutabıkım. 

Adaların silahlandırılması konuşuluyor: Adaların 
silahlandırılması, Yunanistan'ın bağlı bulunduğu an
laşmaların açık bir ihlâlidir. Türkiye bunu bütün 
formlara götürmüştür. O muahedeleri imzalayan bü
tün devletlere durumu bildirmiştir, teşebbüslerini yap
mıştır. Yalnız bilmünasebe izah ettiğim gibi, bunları 
Birleşmiş Milletlere götürmenin iki şekli vardır; ya 
barış tehlikeye düştü, diye müıacaat edeceksiniz; o za
man Birleşmiş Milletler müeyyide tatbik ederek hâ
kim bir rol oynuyor, ya da anlaşmalar ihlâl edildi, 
diye gideceksiniz; o zaman Birleşmiş Milletler hakem 
rolü oynuyor. Güvenlik Kurulu bir anlaşmazlık tet
kik ediyor. 

Bugünkü durum, adaların silahlandırılması mese
lesi, fiilî bir tehdit ve tecavüz vâki olmadığı cihetle, 
barış ihlâli halinde o prosedürle, o muacceliyetle 
Birleşmiş Milletler huzuruna gitmez. İhtilâf halli di

ye gider. Bunlar da tetkik edilmelidir, edilmektedir; 
acaba ihtilâf olarak bu önemli meseleyi Birleşmiş Mil
letlere bugün götürmekte yarar var mıdır?.. 

Muhterem arkadaşımız çifte tabiyet meselesine 
de temas buyurdular. Yüzdeyüz katılıyorum. Çifte ta
biyet meselesi, bugün Amerika'da sayıları yüzbini 
bulan oldukça varlıklı vatandaşlarımızın vergi, trans
fer ve orada ikâmet meseleleri için, Batı Trakya Türk
leri için ve dışarıda çalışan yabancı işçilerimiz için 
hayatî ehemmiyete haizdir. Naçizane bendenizin de 
imza ettiğim çifte tabiyeti mümkün kılan Kanun 
Meclis komisyonlanndadır. Değerli arkadaşlarımın da 
müzaharetiyle ne kadar evvel kanunlaşırsa o kadar 
memnun olurum. 

27 Mayıs ve CİA meselesine temas ettiler. Bunu 
Bütçe Karma Komisyonunda izah ettim, Sayın Kü
çük : Ben hiç bir zaman ne 27 Mayısı, ne 12 Martı 
bu teşekküllerle ilgilendiren bir kanaatin veya bir 
fikrin savunması içinde değilim. Bir talihsiz gazete 
beyanı oldu. Sayın İsmail Cem, muteber bir arkadaşı
mın tavassutu ile bana geldi, «Bir kitap yazıyorum. 
12 Martın muhtelif yönlerini tetkik etmek istiyorum. 
Genel Başkanınıza da gittim. Sizin ağzınızdan da din
leyeyim» dedi. Beyanat mı vereceğim dedim. «Hayır, 
bütün konuşmalarımızı size getireceğim. Hangilerine 
izin verirseniz onları kullanırım» dedi. Konuştuk. 
Burada geldi, o zaman Komisyon Başkanıydım. 6 
saat konuştuk. Gelmedi. TRT'ye Genel Müdür oldu. 
2,5 sene sonra o beyanatı tamamen eksikli, gedikli, 
bir kısmım atarak, bir kısmım koyarak neşretti : Ta
lihsiz bir iştir. 

Burada bana bir sual sormuştu, «12 Martta CİA 
var mıdır?..» İddialara göre geniş ölçüde vardır de
dim. «Nereden?..» dedi. Kendisine bir mecmua gös
terdim. O mecmua 1972 yılının Ocak ayında çıkmış 
bir İngiliz mecmuasıydı zannederim, mecmua bende 
var. Onda diyor ki, 

«CİA'nın şimdiye kadar tertiplediği ve içinde ol
duğu darbe hareketleri» Zannederim 16 tane kadar 
sıralamış ve bunun içinde, kendisine de gösterdim, 
altı kırmızı kalemle çizilmiş, «27 Mayısta Menderes 
Hükümeti devrildi. 12 Martta da seçimle gelmiş bir 
hükümet iktidarı askerlerin emriyle terk etti» diyor. 

Şimdi, bunu tekzip etmediler. Resmî bir yayın, 
adam şey yapmış. Ben dedim ki, ben kanaatimi bu
na dayıyorum, böyle iddia. 2,5 sene sonra o zat diyor 
ki, «Türk Dışişleri Bakanı, 12 Martta CİA geniş öl
çüde vardı» diye yazıyor. Ben hiç bir zaman bu iddia
ların sahibi değilim, böyle bir şeyim de yok. Sizlerin 

— 619 — 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 , 1977 O ; 3 

imzasıyie Yassıada'ya gittim. Hiç bir kimse bana, 
ananın adı, babanın adı diye bir şey sormadı. 6 ay 
sonra da yine emir verdiniz, bıraktılar bizi, suçsuz 
görüldüğünden tahliye edilmiştir, diye. Seçildim, gel
dim, ilk defa sizlerin elinizi sıktım. Burada oturduk 
10 senedir arkadaşlık ediyorum. 27 Mayıs telâkkim 
hakkında yeni bir imtihan veya yeni bir ispat verme
ye kendimi mükellef saymıyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, lütfen söz
lerinizi bağlayınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Sayın Başkan; 

Sayın Nihat Erim'in, Sayın Gündoğan tarafından 
da üzerinde- durduğu bir Türk Hükümetinin hatası, 
yanılgısı dediği nokta var. îzin verirseniz onu izah 
edeyim. 

BAŞKAN — Onu izah edin ve bağlayın lütfen. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Çok teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1974 senesi Temmuz ayının sonunda Kıbrıs Rum 

İdaresi Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna müra
caat etmiş. Burada insan hakları ihlâl edildi demiş, 
şikâyet ediyor. Bunun üzerine muamele başlamış, 
Ağustos ayında bu şikâyet tekrar edilmiş. Onun üze
rine Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi gereğince mü
racaat kabul edilebilir mi, edilemez mi, diye ilk so
ruşturma açılmış. Bu soruşturma devam ederken baş
lamış, gidiyor, biz geldik. 

Soruşturma}'! hangi esaslara dayayalım diye Tür
kiye'de merhum Bülent Nuri Esen'in de dahil olduğu 
(diğerlerinin isimlerini söylemiyorum) 11 profesörden 
mürekkep heyet tetkik etmiş ve bir müdafaa yapılmış. 
Denmiş ki, sîz bir Avrupa Konseyisiniz, sizin bir or
ganınız Avrupa Asamblesi, burada Kıbrıs'ı kabul et
miyorsunuz, bu Parlamento burada temsil edilemez. 
üç mebusla gelmesi lâzım; ikisi Rum, birisi Türk. Ne
rede Türk? Türkü biz kovduk demişler, biz de sizi 
kovduk demişler. O 1963 yılından beri Rumları, Av
rupa Konseyine almıyorlar. Çünkü Türkiye diyor ki, 
senin organın Avrupa Asemblesi, oraya kabul etmi
yorsun bu Devlet sakatlandı, diye de o sakat Devle
tin iddiasını nasıl kabul edersin? Bu, uzun sürdü. 

Bizim kıta sahanlığı, hava sahası hakîanyle de il
gili olarak sayısı lö'u mütecaviz yabancı uzmanları
mız var. Bir taraftan da durumu onlara tetkik ettiri
yoruz. Burada nezaketi var meselenin. Sayın Erim 
Latüs davasını misal gösterdi. Orada Türkiye ile Fran
sa iki devlet karşılıklı. Orada gidersin. Burada şimdi 

karşımzdaki adam bu devlet değildir dediğiniz adam 
sizi dava ediyor. Makarios'un sanığı olarak o dava
ya çıkacak mısınız çıkmayacak mısınız? Eğer çıkar
sanız bunu da bu devleti tanımıyorum, iddianızı za
yıflatacak bir veçhe var mı yok mu? Bütün nezaketi 
burada toplandı, meselenin. Bu geniş bir hukukî me
sele oldu, tetkik edildi ve dendi ki, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi gereğince bu Komisyon, görevi, 
her iki tarafı dinleyerek uzlaştırıcı bir çözüm yoluna 
varmaktır. Bir kanat kopunca bu raporu Bakanlar 
Komitesine gönderemez ve bu rapor muallâkta kalır, 
Türkiye'nin müdafaa hakkı hiç bir zaman zail olmaz. 
Binaenaleyh, bu safhada bu adamların karşısına ge
çip muhatap olup bunlarla maznun sandalyesine otur
mayın. Burada hukukçular oradaki hukukçular birleş
tiler ve benim hukuk behremin muhterem Erim ka
dar ileri olduğunu iddia etmem, ama işte o 11 profe
sör, halen isimleri burada, orada da yabancı müte
hassıslar dediler ki, hayır siz bu davada muhatap ol
mayacaksınız. Bu, 15 tane üye, bir sözcü, iki Başkan 
Yardımcısı, bir Başkandan mürekkep koskoca Ko
misyon içinden altı kişi seçti, üç gün kaldılar, Adada. 
Gel Yorgo, git Hristo şahit dinlediler ve bir rapor 
tanzim ettiler. Bunlar, Türk kesimine Osman Örek 
tarafından davet edildiler. Dediler ki, kendilerine sa
dece Rum iddiaları dinlenemez, Türkün Ruma yap
tığı değil, Rumun Türke yaptığını da dinlemek lâzım. 
Gelin bizim kesime, biz size de bunları göstereceğiz. 
Onlar dediler ki, biz sizin kesime geliriz. Yalnız, Rum
un Türke ne yaptığını tahkik etmeyiz. Bize öyle gö
rev verilmedi; fakat Rumun iddialarını tahkik et
mek için gel dersen onlara geliriz. O zaman da Fede
re Devlet kendilerine izin vermedi. Bu rapor yapıldı, 
on ay evvel yapıldı, rapor gizli. Müeyyidesi de eğer 
bütün bunlar sabit olursa raporu neşretmek. Öyley
ken karşı taraf bu raporu sızdırdı. Ne zaman? On 
ay sonra sızdırdı. Yeni Amerikan idaresi geldiği za
man sızdırdı. O şekilde de maksadım ilân etmiş oldu. 

Muhterem arkadaşlar; bu rapor evvelâ yazıldığı 
dilden gayriresmî dillere çevrilecek. Ondan sonra Av
rupa Konseyi Delegeler Komitesine gidecek. Şimdi, 
orada artık, Türkiye, Makarios'un sanığı olarak 
değil, Avrupa Konseyinin eşit üyesi olarak siyasî, hu
kukî bütün argümanlarım Komite önüne koyacak. O 
şekilde de hakkı müdafaasını veya raporun aleyhine 
konuşacaklarını söylemiş olacak. 

Bir noktaya daha dikkatinizi çekerim : İnsan hak
larının ihlâli. Bir adam karşısındakini vurursa insan 
haklarım ihlâl etmiyor mu? Hayat hakkına saygı gös-
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termiyor. Mesele, şu hâdisenin veya bu hâdisenin vu
kuu veya sübutu değildir. İnsan haklarının ihlâlinin 
sabit olabilmesi için hem o vakayinin yapılmış olma
sı hem de gerekli takibatın yapılmamış olmasının sa
bit olması lâzımdır. Kıbrıs'tı Rumiann tanzim ettik
leri raporun hepsi yanlıştır, hatalıdır; ama hepsi doğ
ru olsa bile eğer bu suçlar işlenmiş ve sahipleri ister 
sivil ister üniformalı olsun, mahkemelere verilmiş ve 
takip edilmiş iseler, insan haklarının ihlâli bahis ko
nusu olamaz. O cihetle de meskûttur. Şimdi, bu ci
hetler malum olmadan değerlendirmek ve karar ver
mek güç. Yoksa, kitaplar var. Ondört senedir Kıb
rıs'ta Türklere yapılan mezalimin İngilizce yapılmış 
fotoğrafları alınır, Komisyona gidilir delillerin hepsi 
verilir. Bütün mesele, Kıbns Devletini bu sopal ha
liyle tanımamak iddiası karşısında onunla aynı mah
kemede davalı - davacı olmanın bu iddialarla ne de
receye kadar telif edileceğinin takdiri meselesidir. Ha
ta etmiş olabiliriz, ama hukukçulara uyduk. 

Başka bir imkânım yok mu Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — Hayır efendim, tam 10 dakika geç
ti. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Cevap vermediğim iddialar 
için özür diler, Yüce Senatoya saygılarımı sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz, sırada olan Sayın Karaağaç-
hoğlu?.. Yok. Sayın Ege?.. Yok. Sayın Üstünel?.. Vaz
geçti. Sayın Cüceoğlu, buyurun. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

1 saat 10 dakika Sayın Hariciye Bakanım dinle
dik. Bize bir nevi ders veren eda içerisinde birtakım 
tabirler üzerinde anlaşamadığımızdan bahisle bugün
kü ortamın yaratıldığını ileri sürdüler. İştirak ederim 
bu fikirlerine. Ancak, samimî bir beyan içerisinde bu
nu ifade ettilerse kendilerini tebrik de ederim. Haki
katen birtakım kavramlar içerisinde burada tartışma 
yapılıyor. Devlet, hükümet karıştırılıyor birbirine. Bu 
doğrudur. Yalnız, bir noktasına temas etmek için son 
söz sırası bana geldiği için buraya çıktım, o da şudur. 
Hükümet tenkit edilebilir. Doğrudur; ama tezyif edi
lemez ve grup sözcülerimizin beyanlarını bir nevi tez
yif olarak vasıflandıran bir eda içerisinde küçümseyen 
bir hava ile bölüştüler. Tenkit etmek, bir yerden ba
ğımlı olduğunu ifade etmek veyahut yapılan hareket
lerin yeterli olmadığını ortaya koyabilmek tezyif de
ğildir, tenkittir. Nedir? Hükümetin politikasını be
nimsemiyorum, benimsemediğim için de alman karar

ların yeterli olmadığım misallerle ortaya koyuyoruz. 
Bundan daha başka tenkit olmaz ki. Yani tenkit illâ 
ki, Saym Bakanın davranış ve hareketlerinin iyi oldu
ğunu ortaya koymak mıdır, onların görüşüne göre. 
Evvelâ şunu söylemek isterim Sayın Bakana. Kendi 
teşkilâtını ve dış temsilcilerini gereği gibi kontrol et
melidirler. Dış temsilciler bugün Türkiye'yi temsil et
mek gücünü haiz değildir. Hangi bölgeye gittiysek, 
hangi seyahate çıkmış isek, her yerde karşılaştığımız 
olaylar bu olmuştur. Son gezimiz Avusturalya'da bile 
bu olmuştur. Bizi karşılamayan, bize yeterince değer 
verilmeyen bir ülkede temsil eden, bizi temsile yetki
li olan kişi, bir protokol anlaşmasına varamadığını 
Hariciyeye beyan ediyor; Hariciye Vekâleti bizi seya
hate gönderiyor. Protokol yapılmış gibi, gidiyoruz; 
belediye başkam dahi bizim neye geldiğimizi bilmi
yor. Parlamento alarak ziyaretine gittiğimiz zaman 
«neye geldiler, beklesinler» diye sual soruyorlar. Tem
silcisine söylediğimiz zaman; «Benim suçum yok. Ben 
Bakanlığa durumu bildirdim; onlar yollamasaydı» 
diyor. 

Şimdi biz bunu söylersek, bu tezyif mi olur yoksa 
tenkit mi olur? 

Muhterem arkadaşlar; 
Yine birkaç gün evvel gazetede okuduk. Bu benim 

kanaatime ve inancıma göre skandaldir. Kanberra'da 
Büyükelçiliğin ahçıbaşısı tüberküloz; bizim Büyük
elçilik karantinaya alınıyor. Bunu gazete yazıyor. Bü
yükelçinin kızı muayenesinde tüberküloz olduğu tes
pit ediliyor; hastaneye yatırılıyor. Büyükelçilikte re
sepsiyona gelen dış devlet temsilcileri telâş içinde has
taneye koşuyor. Bu lâubalilik değildir de nedir. Ben 
bunu ortaya koyarsam tezyif mi olur? (A. P. sırala
rından «Tenkit olur» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; 
Evvelâ işin ciddiyetine, hâdiselerin üzerine önem

le eğilmesini bilelim. Ondan sonra buraya gelip de-
mogoji yaparak birbirimizi küçük düşürme yoluna 
gitmeyelim. Eğer bu memleketi, bu milleti seviyor
sak. 

Bunun için huzurunuza geldim. Samimî olalım, 
inançlı olalım, davalara eğilmesini bilelim. Bu mem
leket istediğimizden de güçlü olacaktır. Etraflıca gir
mek istemiyorum. Burada saatlardır müzakere edil
miştir; dış politika ile ilgili tespiti gerekli konular tar
tışılmıştır, herkes gereği kadar aydınlanmıştır. Neyin 
ciddî neyin tenkit, neyin teyzif olduğunu herkes bil
miş öğrenmiştir. Yalnız inancım odur ki, samimî ola
lım. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 1977 malî yılı 
Bütçe Kanun tasarısının müzakeresi bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 155 972 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını-
mza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Dış politikanın yürütülmesi 613 605 000 
BAŞKAN — Bölümü oylannı-
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Dış temsil hizmetlerinin dü
zenlenmesi ve yürütülmesi 636 959 000 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

225 280 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını-
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.» Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 1977 malî yılı Bütçe Kanun 
tasarısı kabul edilmiştir. Memleketimize, milletimize 
ve Dışişleri Bakanlığına hayırlı uğurlu olmasını dile
rim. 

İçişleri Bakanlığı 1977 malî yılı Bütçe Kanun ta
sarısını görüşmek ve 15 dakika sonra tekrar toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 00.15 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 00.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Ekrem Kabay (Burdur, (Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN —- 31 nci Birleşimin 4 ncü oturumunu açıyorum. 

C) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

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

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1977 malî yılı Büt
çe Kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon yerinde, Hükümet yerinde. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Söz alma usulü 

hakkında Başkanlıklar arasında söz verişte... 1 
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BAŞKAN — Bizimle ilgili değil efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Evet oluyor, şu 

anda sizinle ilgili. 
BAŞKAN — Bizimle ilgili değil efendim. 
C. H. P. Grupu adına Sayın İbrahim Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım, 

ortalık karışıyor, şimdi sizinle ilgili. 
BAŞKAN — Bizimle ilgisi yok efendim, yarın baş

lar efendim, bizimle niye ilgisi var? 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Programa uy
muyorsunuz, işte Program burada, açın okuyun. Ne 
diyor, bir gün önceden diyor, saat 12.00'yi geçiyor. 

BAŞKAN — Birleşim açıldıktan sonra diyor, 
ama. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Birleşim açıl
mıştır. 

BAŞKAN — Hayır bu Birleşim değil, yarın sa
bahki birleşim. 4 ncü maddeyi okuyun lütfen efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Diğer arkadaş
lar bir iki gün önceden aldılar. Yarın gelip başka tür
lü uygulayacak, bu nasıl uygulama bilmiyoruz, bu ne 
kadar karışıklık böyle. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

İçişleri Bakanlığının 1977 malî yılı Bütçesi üze
rinde C. H. P. Grupu olarak görüş ve düşüncelerimi
zi Yüce Senatoya saygılarımızla sunuyoruz : 

Geçen yıl da bu kürsüden görüş ve düşünceleri
mizi sunmuştuk; aradan tam bir yıl geçti, Sayın Asil-
türk yine İçişleri Bakanı, bu bir yıl sonunda bizim 
görüş ve dileklerimizin ne ölçüde gerçekleştiğinin bir 
karşılaştırmasını yapmak istiyoruz. Bu karşılaştırma
da en büyük ağırlığı hiç kuşkusuz dirlik, düzenlik; 
yani asayiş teşkil edecektir. Çünkü, bu Bakanlığın 
bir numaralı görevi asayiştir ve bugün Türkiye'nin bir 
numaralı meselesi de asayiştir. 

Konuşmamızda bu soruna acımasız ve müsanıa-
hasız bir dille değinirken, özellikle Sayın İçişleri Ba
kam Asiltürk'ü uyarmak ve bir yerde kendisini ko
rumak amacıyle ve samimiyetle davrandığımızı ifade 
etmek isteriz. 

Ancak, asayiş sorununa değinmeden önce, İçişleri 
Bakanlığının bünyesindeki diğer konulara ve çalışma
lara da kısaca değinmek istiyoruz : 

Genel olarak İçişleri Bakanlığının kuruluş amaç
larım ve görevlerini şöyle sıralayabiliriz : 

Anayasa düzenini ve bu düzenin sağladığı hak ve 
özgürlükleri korumak. 

Yurdun iç güvenliğini ve asayişini sağlamak. 
Hizmetin «n iyi biçimde görülebilmesi için mülkî 

idare teşkilâtım kurmak. 
Mahallî idareleri halk ihtiyaçlarını karşılayacak 

biçimde düzenlemek. 
Yatandaşlann şahsî hâl sicillerini ve nüfus hare

ketlerini izlemek. 

Yurdun sivil savunmasını yapmak. 
Karayollarında trafiği düzenlemek ve trafik ka

zalarım önlemek. 
İllerin genel yönetimini sağlamak. 
Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet emirlerini 

vatandaşlara duyurmak ve yurt düzeyine yaymak. 
İçişleri Bakanlığına yüklenmiş olan bu görevler, 

1624 sayılı Dahiliye Vekâleti Teşkilât ve Vazifeleri 
Hakkında Kanunla düzenlenmiş bulunmaktadır. Ay
rıca, bu Kanuna paralel olarak bugüne kadar çıkarıl
mış olan, 42 kanunda bu önemli Bakanlığa önemli 
görevler yüklemiştir. 

İçişleri Bakanlığı bu görevleri İller İdaresi, Ma
hallî İdareler, Nüfus İşleri, Sivil Savunma İdaresi, 
Özlük İşleri Genel Müdürlükleriyle yürütür. Ayrıca 
yardımcı kuruluşları da vardır. 

Ülkenin genel güvenlik ve asayişini de Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
aracılığı ile yürütür. Taşra idaresinin başında da va
liler ve kaymakamlar bulunur. Toplum yaşantımızda 
çok önemli yeri olan bu Bakanlığımızın kurulu Os
manlı İmparatorluğunun kurulduğu tarihlere kadar 
dayanmaktadır. 1453'ten sonra kurulan Divanı Hüma
yuna sadâret ked - hüdası olarak katılan şahsiyetin 
işgal ettiği makam bugünkü İçişleri Bakanlığının esa
sını teşkil etmektedir. 

Cumhuriyete kadar çeşitli aşamalar geçiren ve fa
kat asayiş görevi ve önemi hiç değişmeyen bu Ba
kanlık 1930 tarih ve 1624 sayılı Kanun ile modern ve 
çağdaş bir niteliğe bürünmüştür. Ondan sonra çıka
rılan 4695 ve 5997 sayılı Kanunlarla bu nitelikleri da
ha da geliştirilmiştir, 

Buna paralel olarak taşra yönetimi; yani illerin 
idaresi 5442 sayılı İl İdaresi Kanunuyla düzenlenmiş
tir. Ancak, ne 1624, ne de 5442 sayılı Kanunlar bu
günün ihtiyaçlarına ve koşullarına cevap verecek du
rumda değildir ve o ihtiyaçların çok gerisinde kal
mıştır. 47 yıldan beri 1624 sayılı Kanun uygulanmak
tadır. Bu itibarla, bugünün çağdaş şartları ve koşul
lan bünyesi içinde bu Kanunun yeterli olmadığım 
yüksek takdirlerinize sunarım. 

Biraz önce Bakanlığın anagörevîerini sayarken, 
özellikle Anayasa düzenini sağlamak ve onun sağla
dığı hak ve özgürlükleri korumak, ülkenin asayişini 
sağlamak, mülkî bölümleri yapmak gibi çok önemli 
görevlerin yerine getirilmesinde uygulanan mevzuatı 
ve buna ilişkin hizmet kadrolarını bugünün şartlarına 
uygun bir hale getirme hususunda çabuk; yani sürat
li çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Filhakika bu düzenlemede İçişleri Bakanlığı bir I 
süredir bazı çalışmalar yapmaktadır, bundan haber- I 
darız. Bir ara iç düzen çalışmaları denmiştir, gerek I 
mahallî idareler, gerek merkezî idare konusunda bir
çok birimleri düzenleme ve bugünün şartlarına uygun 
hale getirme konusunda değerli çalışmalar yapılmış
sa da, bu çalışmaların ürünü olan değerli raporlar 
raflara kaldırılmıştır, hiç birisi gerçekleştirilmiş değil
dir, hemen hemen hiç birisi gerçekleştirilmiş değil
dir. 

Buna birkaç örnek vermek isterim, şimdi şu anda j 
elimde İçişleri Bakanlığının 1976 yılı Çalışma Prog
ramı vardır. Bu Programda Bakanlığın bünyesinde 
bulunan bütün genel müdürlüklerin 1976 yılı içinde 
neler yapmass gerektiği yazılıdır. Her birimde ayrı ay- I 
rı incelemeler yaptım; ama hiç bir konunun bu ra
porda yazılı hiç bir konunun bugüne kadar gerçek
leştirildiğine şahit olamadım. j 

Özellikle belediye, özel idare ve köy gibi mahallî 
idareler ki, demokrasinin temelini teşkil eden mahal
lî idareler konusunda çıkarılması gereken yasaların 
hiç birinin Parlamentoya sevk edilip kanunlaşmadığı 
acı bir gerçektir. Belediye, Özel îdare Cezaları Ka
nun tasarısı, henüz Parlamentoya gelmiştir, netice
si nedir bilinmemektedir. Büyük malî ve idarî sıkın
tılar içinde bulunan mahallî idarelerin bu derece ih
mal edilmesini Parti olarak üzüntüyle karşılıyoruz. 
Özellikle muhalefetin kazandığı mahallî idarelere si
yasal iktidar tarafından reva görülen ceza niteliğin
deki farkh muameleleri çağ gerisi bir uygulama ola
rak karşılıyoruz. 

İçişleri Bakanlığını görev, yetki, kadro yönünden 
bugünün şartlarına uygun bir duruma getirmek husu
sunda yapılan çalışmaların yetersizliğini görüyoruz. 
Bu Bakanlığa vücut veren görev ve Teşkilât Kanunu 
süratle ele alınmalı ve Bakanlığın daha dinamik ve 
modern bir hüviyete kavuşturulması sağlanmalıdır. 

Taşra idaresine gelince; biraz evvel ifade ettiği- J 
miz gibi, vilâyetlerin yönetimine vücut veren 5442 
sayılı Kanun 30 yıldan beri uygulanmaktadır ve bu
gün Vilâyet müessesesi, valilik müessesesi çok zayıf
lamıştır. 5442 ile valilere verilmiş olan salâhiyetler 
zaman süreci içinde bir bir başka örgütlere devredil
miştir ve valiler âdeta sembolik bir hüviyete bürün
müşlerdir. 

Bir de buna bilgi, görgü ve kişilikten yoksun bazı 
kimselerin valiliklere atanması katılırsa; bugün il yö
netiminin ne hale geldiğini takdirlerinize sunarım. j 
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[ Milliyetçi Cephe İdaresi zamanında atanan 60'a 
yakın valinin pek çoğunda yetenek, Cumhuriyet ve 
Demokrasiye bağlılık yerine Koalisyonu oluşturan 
partilerin felsefesine bağlılık aranmıştır. Atatürk ve 
Cumhuriyet düşmanı bazı kişiler bugün il idaresinin 
başındadır. Asayiş bozukîuğundaki ananedenlerden 
birisi de budur ve bugün İçişleri Bakanlığının odala
rında Osmanlı Devletinin deyimi ile söyleyeyim men-
kûbiyyete terk edilmiş 79 valinin durumu ile ilgilen
meyen ve bu değerli kaynaktan yararlanmayan zihni
yete; ancak Bekir ağa bölüğü zihniyeti denir. 

| Danıştay'dan iptal karan almış ve almakta olan 
valilerin görevlerine iade edilmemesi bu tipik zihniye
tin bir tezahürüdür. 

I Jandarma Teşkilâtımıza bir nebze Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak değinmek isteriz. Bu tarihî ve de
ğerli teşkilâtımızın bugünkü hukukî ve fiilî durumu-

[ na gelince; bu alanda da hiç bir köklü ve gerçekçi 
I çözüm aranmamaktadır. 1706 sayılı Kanuna göre, 

Jandarma İçişleri Bakanlığına bağlı bir güvenlik ör
gütüdür; fakat fiilî durum böyle değildir. Bugün Jan-

I darnıa Genel Komutanlığı fiilen İçişleri Bakanlığına 
değil, Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır. Komutanı 
da, subayları da Genelkurmayca atanır. Sicil, terfi, 
kadro işlemleri oraca yürütülür. Jandarma subayları
na ait kadrolar Genelkurmayca Ordu subaylarına ve
rilir; Jandarmaya verilmiş olan kadroların, Ordu su
baylarına tevzi edildiği bir gerçektir. Hudut Jandar
ma Tugaylarına jandarma örgütünden gelmiş ve yük
selmiş generaller değil, Ordudan yetişmiş olan gene
raller atanır ve bu birçok sürtüşmelere sebebiyet ve
rir. 

Jandarma emrindeki helikopterler, Kara Kuvvet
leri tarafından maksat dışı hizmetlerde kullanılır. Jan-

| darma Genel Komutanı asayiş saatlerinde Bakanlık 
makamına gelmez; bugün de gelmediği gibi (Senato
ya gelmediği gibi.) Hatta Bakanlık binasından bitişik
teki Genel Komutanlığa geçmek bile mümkün değil* 
dîr. Vali ve kaymakamlar Jandarma subaylarına si
cil takdir, ceza veremez. Bütün bu durumlar, 1706 ve 

i 5442 sayılı Kanunlara aykırıdır. 

Jandarma eğer bir güvenlik örgütü ise, talim ter
biye programlan dışında her şeyi ile İçişleri Bakan
lığına bağlı olması gerekir. Bunu çözümlemek veya 
güvenlik kuvvetlerini birleştirmek suretiyle duruma 
kesin bir çare bulmak lüzumu vardır. Oysa, bugüne 
kadar İçişleri Bakanlığında böyle bir çabayı görme-

[ inekteyiz. 
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Emniyet Teşkilâtı üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu olarak söyleyeceğimiz pekçok söz vardır; 
ama bunları şöyle özetleyebiliriz; 

Türk Polis örgütü, şerefli ve başarılı bir geçmişe 
dayanmaktadır. Devletin ve halkın polisi olduğu sü
rece, halkımıza ve ülkemize çok yararlı hizmetlerde 
bulunmuştur. Ne vakit ki, polis örgütü Devletten ve 
kanunlardan koparılıp, siyasal baskıların etkisi altı
na sokulmuşsa, işte o zaman bir kanun ve barış ara
cı olmaktan çıkmış ve işkence aracı haline getirilmiş
tir. Bundan en büyük yarayı bizzatihî polis örgütü 
almıştır ve bugün polisi temsil eden kendi meslekî 
örgütleri de zaman zaman yayınladıkları bildirilerle 
bunu acı bir gerçek olarak dile getirmektedirler. Ya
kın tarihimiz ve içinde bulunduğumuz durum, polisin 
siyasal etkiler altında kullanıldığının en acı örnekleri 
ile dolup taşmaktadır. 

Milliyetçi Cephe Hükümeti dönemindeki kadar 
polisin kötü kullanıldığı ve siyasal etkenlere sürük
lendiği görülmemiştir. Bunu Cumhurbaşkanı, üniver
site organları, barolar, sendikalar ve tüm özgürlükçü 
demokratik kuruluşlar yayınladıkları bildirilerle ka
nıtlamaktadırlar. Oysa, iç güvenlik kuvvetlerinin gö
revlerini yansız ve etkil olarak yapabilmelerinin en 
sağlam güvencesi, bu kuvvetleri siyasal iktidarların 
baskısına karşı korunmaktır: Burada özellikle poli
sin meslek âmirlerine seslenmek isterim. Özellikle, 
Emniyet Genel Müdürüne buradan seslenmek iste
rim. Siyasal iktidarlar ve siyasal otorite sahipleri, po
lisi kendi amaçları istikametinde kullanmak isteyebi
lirler; fakat sizler polisin en büyük meslek âmiri ola
rak onun şerefinden, haysiyetinden ve her şeyinden 
sorumlu kişiler olarak, bu baskılardan polisi korumak 
görevi ile mükellefsiniz. Bunu yapmadığınız taktirde, 
bir gün bunun sorumluluğu altından kalkmak güç 
olacaktır. 

Şimdi, Bakanlığın anagörevi olan asayiş bölümü
ne girmiş bulunuyoruz. Bu konuda Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak söyleyeceğimiz sözlerin hedefi 
ve muhatabı yalnız İçişleri Bakanlığı değil, ülkenin 
yönetiminden ve asayişinden tümü ile sorumlu olan 
Hükümettir. 

Bir ülkede dirlik düzenden, barış, hukuk ve özgür
lükten söz edilemez bir düzeye geîindiyse, artık orada 
sosyal, ekonomik, kültürel, endüstriyel hiçbir kalkın
madan bahsedilemez. Canından, malından, hak ve öz
gürlüklerinden emin olmayan insanların yaşadığı bir 
ülkede, hiç kimse ve hiç bir kesim, parasını ekono
mik alanlara yahrmaz. Çocuğunu huzurla öğretim 

kurumlarına göndermez. Basılacağı, yakılacağı endi
şesiyle çağdaş kitapçı dükkânı, tiyatro açamaz, gaze
te çıkaramaz. Sokakları, üniversiteleri liseleri bir sa
vaş alanına mezbahaya dönüşen bir ülkede hiç kimse 
kültürel kalkınmaya yönelemez. 

Karayollarının bir ucu öbür dünyaya; yani öte 
dünyaya varan bir ülkede, hiç kimse camnı göze al
madan yolculuk yapamaz. Ülkü Ocaklarına veya 
akıncılara kayit olamayan hiç bir yurttaş, Devlet da
irelerinde ve fabrikalarda iş alamaz, alanlar varsa ye
rinde barınamaz. 

İşte böyle bir ülkede tüm kalkınma sorunlarından 
önce asayiş başta gelen bir sorun olur. Ulusal Kurtu
luş Savaşı ve onu izleyen günlerde en büyük sorun, 
asayiş sorunu olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ve 
onun kurduğu Hükümet, her şeyden önce asayişi sağ
lamak için büyük çabalar harcamışlardır. Dış düşma
na karşı savaşırken içeride ve yurdun her yanında si
yasal ve ekonomik düzen bozukluğunun yarattığı çe
telerle ve eşkiyalarla savaşmak mücadele etmek ve 
bunların kökünü kurutmak Atatürk ve O'nun Hükü
meti için başta gelen bir görev olmuştur. 

Atatürk ve o dönemlerin hükümetleri inanmışlar
dır ki, içerideki eşkiya dışarıdaki düşman kadar teh
likelidir. Devlet ve kanun otoritesinin egemen olma
dığı bir memlekette ne hukuktan, ne kardeşlik, öz
gürlük ve barıştan söz edilemeyeceğini ve hiç bir eko
nomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın başarıya ula
şamayacağını Cumhuriyet Halk Partisinin kurucusu 
Atatürk ve arkadaşları çok iyi bilmekteydiler. Onun 
için en yetenekli kişileri vali yaptılar: Bir şahsa vali 
unvanını verirken, yetenek, kişilik, devrimlere ve 
Cumhuriyete bağlılık, gibi ölçüler aradılar. Sadece 
eli tespihli olmayı ölçü saymadılar. Cumhuriyet ve 
devrim ilkelerine bağlı olmayanları değerlendirmedi
ler. Din ile Devleti birbirine karıştırmadılar. Layıklik 
ilkesiyle din ve inanç özgürlüğünün temelini attılar. 
Irkçılığa ve dinciliğe dayalı milliyetçilik yerine, çağ
daş uygarlığın öncüsü milliyetçiliği getirdiler. Böyle
ce, ırk ve mezhep çatışmalarını önlediler. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetleri; okullarda 
okunan ders kitaplarında çağm gerisinde kalmış dü
şünceler yerine çağdaş, uygar ve müspet bilimin ge
rektirdiği konuları işlediler, yeni kuşaklara Alevî, 
Sünnî, Kürt, Türk şerefli, az şerefli gibi bölücü dü
şünceler aşılamadılar, Türk gençliğini, işçisini ve öğ
retmenini «ülkücü, devrimci» diye ayırmadılar ve tek 
bir ifadeyle ulusu komünist cephesi, milliyetçi cephe, 
diye birtakım uydurma cephelere bölmediler. 
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Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet 
Halk Partisi; yıllarca ülkeyi tarihî, coğrafî ve millî 
bir bütünlük içinde yönetti, Kanun egemenliğinden 
en küçük bir ödün vermeden halkını, Cumhuriyet ve 
demokrasi ilkelerine bağlı kalarak uygar milletler dü
zeyine çıkarma savaşım verdi. 

Ancak, çok partili hayata geçtikten sonra Atatürk 
ve Cumhuriyet düşmanları; gizlendikleri yerlerden 
tekrar sahneye çıktılar ve olanca güçleriyle örgütle
nerek dernekler, partiler halinde layikliğin, uygar ve 
özgür düşüncenin ve gerçek milliyetçiliğin karşısına 
dikildiler, halkı sömüren güçlü çevrelerin öncüsü ve 
koruyucusu oldular. 

Çok partili hayata geçtiğimizden beri yapılan mü
cadele budur. Skolastik düşünce ile pozitif düşünce, 
ilericilik ile gericilik, Iayiklik ile şeriatçılık, ırkçılık ile 
milliyetçilik ve bütün bunların altında yatan sömürü 
düzeni ile hakça düzenin mücadelesi. 

Türkiye'yi bugünkü ortama getirenlerin kim ol
duklarını, kökenlerini, zihniyet ve amaçlarını, uygu
ladıkları yöntemlerini, tarih süreci içindeki mücade
lelerini çok iyi biliyoruz. Yüzyıllardan beri yoksul 
Anadolu halkının omuzlarında kurdukları sömürü 
düzenini ve görkemli yaşamını kaybetme ve halka 
kaptırma telâşına düşenlerin kimliklerini çok iyi bili
yoruz. Her gün uyanan ve ulusal gelir bölüşümünden 
payını almak isteyen halkın, bilinçlenen halkın gü
cünden korkanların nasıl cepheleştiğini ve sürdürdük
leri haksız düzeni kurtarmak için hangi yollara baş
vurduklarını çok iyi biliyoruz. 

Hayalî komünizm ve dinsizlik öcüleri yaratarak, 
ulusu komünist - dinsizler cephesi ve sözüm ona mil
liyetçiler cephesi diye bölenlerin asıl amaçlarının sö
mürü düzenini ayakta tutmak çabası olduğunu bili
yoruz. 

İşte, bizce bugün Türkiye'de olagelen vuruşmala
rın ve cinayetlerin temel nedeni budur. Bugünkü İkti
dar ve onun yandaşlarının komünizmle mücadele adı 
altında sürdükleri planlı cinayetler, hep bu amaca 
varmanın insanlık dışı araçtandır. 

Aşırı akımlarla ve komünizmle mücadele etmek 
isteyen ve bu iddiayla oluşan bir iktidar; her şeyden 
önce bugünkü haksız ve adaletsiz düzen yerine hak
ça ve insanca bir düzeni kurma çabasına girişir, ser
maye ve emek arasındaki bu korkunç uçurumu ka
patmaya çalışır. Bunu yapamadığına göre cephesi de 
cephanesi de güçsüzdür ve yapmacıktır. 

Şimdi Türkiye : Tarihimizin hiç bir döneminde 
rastlanmayan bir asayişsizliğin içinde bunalmış du-
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ramdadır. Devlet otoritesi ve kanun hâkimiyeti son 
derece zayıflamıştır. Hükümetin varlığı dahi tartışılır 
bir noktaya gelmiştir. Milliyetçi Cephe yönetimi, bı
rakın komünizmi, hatta komünizm mücadelesini bir 
tarafa bırakmıştır, kendi kendisiyle mücadele eder bir 
noktaya gelmiştir. 

İki yıldır yapılan şey : Komünizmle mücadele adı 
altında on binlerce değerli memur ve öğretmem ora
dan oraya sürmek, Devlet dairelerini ve işyerlerini 
partizan militanlarla doldurmak ve öğretim kurumla
rında büyük olaylar çıkarmak, buraları şartlanmış yö
netici öğretmen ve öğrencilere teslim etmek. Bugün 
yapılan şey budur. 

Bugünkü İktidar nazarında; kanun hâkimiyetini 
sağlayan, kurumunda ve işyerinde barış ve huzuru te
sis eden bir yönetici, makbul ve başarılı bir yönetici 
değildir. İktidarın gözünde başarılı yönetici; ilinde, 
ilçesinde, okulunda, fabrikasında kanunu değil, parti
zanlığı hâkim kılan, rozete göre davranan, polisi bir 
şiddet ve eziyet aracı olarak kullanan, layik ve uygar 
düşünce yerine Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığının 
yayılmasına göz yuman kişidir. 

Orta = Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünün gö
revinden alınması, açıkça bu İktidarın huzur ve ba
rıştan hoşlanmadığının tipik bir örneğidir. İki yıldan 
beri bu büyük öğrenim kurumunda tesis edilen hu
zur ve kanun hâkimiyetinden bu İktidar âdeta huzur
suz olmuş ve hiç bir ciddî gerekçe yokken başarılı 
bir rektörü görevinden almıştır. Geçmişi büyük olay
lara sahne olan bu Üniversitede tekrar olaylar patlak 
verirse, bunun sorumlusu elbette Siyasî İktidar ola
caktır. 

Ülkedeki tüm eğitim enstitülerinde, ortaöğretim 
kurumlarında izlenen yol budur. Bugün yalnız yük-, 
seköğretim de değil, tüm ortaöğretim kurumları fa
şist ve çağdışı kafalı yöneticilerin ellerine teslim edil
miştir. Devlete bağlı işyerlerinde ve fabrikalarda du
rum budur. Seydişehir'de ve diğer fabrikalarda ırk
çı, mezhepçi ve şeriatçı işbirliği ve bunun sonucun
da kıyılan, sürülen on binlerce işçi, teknisyenin se
rüvenleri tarihimizin ibret sayfalarına geçecek ölçü
lere varmıştır. 

Nedir bu sayıları on binlere varan memleket ev
lâdının suçu; vatana ihanet mi, başarısızlık mı?.. Ha
yır, hiç birisi değil. Sadece ve sadece görevlerini yap
mak, hiç bir bağnaz düşünceye köle olmamak ve 
Türkiye'yi uygar ülkeler düzeyine çıkarmak ve ileri
ci, devrimci düşüncelerin sahibi olmaktır. İşte kıyı
lan, sürülen on binlerce memur, teknisyen ve öğret
menin yazgısı bu. 
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Sayın senatörler; 
Asayişsizliğin kaynaklan yalnız bunlar mı?.. Bir 

ülke düşününüz; her yıl işsizler ordusuna 300 bin kişi 
katılır, on binlerce insan türlü nedenlerle büyük şe
hirlere göç eder, Hazine topraklan ve kıyılar yağma 
edilir, binlerce lise mezunu üniversite kapılarında bi
rikir ve sokağa terk edilir, ev kiralan ve hayat paha
lılığı tahammül edilmez boyutlara ulaşır, karayolla
rında şoförler değil, âdeta azrail direksiyon kullanır. 
Elbette o ülkede asayiş ve huzurdan bahsedilemez; 
fakat bütün bu karanlık tablodan daha korkuncu; ya
ni işsizlik, hayat pahalılığı, hava kirliliği, trafik facia
sı, deprem gibi felâketlerden de korkuncu, bir ülkeyi 
yönetenlerin kafa yapılan ve icraatlandır. 

Bir ülkenin elbette pek çok sorunu olacaktır. Bun
lara çözüm aranacak ve bulunacaktır; ama bir ülke
nin yöneticileri sorunlara çözüm yerine çözümsüzlük, 
banş yerine anarşi, hukuk yerine hukuksuzluk ge
tirirse; o ülkede kalkınma sözde kalır, barajları ve 
boş temelleri kan ve gözyaşı doldurur. 

tşte bugünkü manzara: Devletle Hükümet karşı 
karşıya. Cephe, yalnız halka değil Devlete de karşı. 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel taşları olan 
layiklik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık ilkele
riyle mücadele halinde olan bir Cephe; fakat başan-
sızlığa uğrayıp, komünizmi de dinsizliği de unutarak 
kendi kendisiyle mücadeleye düşen bir Cephe : Müs-
teşannı döven bir Adalet Bakanının Cephesi. Eğitim 
Enstitüleri sınavlarında genel müdürüne teslim olan 
bir Eğitim Bakanının Cephesi. Verdiği ödünlerle Baş
bakanlık makamını dörde bölen ve ülkeyi birbirine 
karşı dört başbakanla yöneten bir Demirel Cephe
si... 

Böyle bir Cephe yönetiminde asayişten de kalkın
madan da söz edilemez. Böyle bir yönetimde ülkenin 
şehirlerinde, köylerinde, kırlarında ve yollarında gü
venlik korunamaz. Silâh, sigara, eroin kaçakçılığı, 
rüşvet önlenemez. Böyle bir ülkede, yalnız öğrenciler, 
işçiler değil, öğretim üyeleri ve gazeteciler dövülür, 
turistlere tecavüz edilir. Gazete ve kitaplar yakılır, 
parti binaları yıkılır; bütün bunların en korkuncu da 
Cephe İktidarı zamanında 200'e yakın öğrenci, öğret
men, işçi öldürülür ve failleri bulunmaz. Devlet Mer
kezi Ankara'da eşkiya kol gezer. Bakanlıklar taşlanır. 
Her gece birkaç yerde dinamitler patlar, insanlar, po
lisler vurulur. Yalnız Ankara değil, istanbul ve diğer 
büyük şehirler ve hatta kasabalar, can ve mal güven
liğinden yoksun hale gelir. Öğrenim kurumlan kapa
nır. Üniversite yöneticileri Hükümete muhtıralar ve

rir. öğrenim yöneticileri Hükümete muhtıralar ver
dikten sonra bunların hiç birisine cevap alınamaz. 
Cezaevlerinde adam öldürülür. İstanbul, Şikago'ya taş 
çıkartacak bir noktaya varır, soygunlar, kaçakçılık
lar, kabadayılıklar, Mafia tipi çeteler bu şehirde kol 
gezer. Bütün bu durumlar karşısında Hükümet ve 
onun İçişleri Bakanı büyük bir vurdumduymazlıkla 
yerinde oturur, Emniyet Genel Müdürü yerinde otu
rur, valisi rahatlıkla yerinde oturur. 

Böyle bir kadro ve böyle sorumsuz bir zihniyet 
dünyanın en ilkel ülkelerinde bile kalmamıştır. 

Şimdi, Sayın İçişleri Bakanına bu millet kürsü
sünden Cumhuriyet Halk Partisi olarak yedi sual yö
neltiyorum : 

Kanunlarımıza göre asayişten Sayın Bakan siz so
rumlusunuz. Polis ve Jandarma kuvvetleri sizin emr 
rinizde. Asayişinden, huzur ve güvenliğinden sorum
lu olduğunuz bu ülkede; 

1. Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde ve si
zin Bakanlığınız sırasında asayişin bozuk olduğunu 
kabul ediyor musunuz?.. Çünkü, Sayın Başbakan ka
bul etmiyor. «Sadece öğrenim kurumları kesiminde 
birkaç olay var, memleket huzur içindedir.» diyor. 
Aynı şeye katılıyor musunuz?.. 

2. Güvenliğin bu denli bozulmasındaki gerçek 
sebepleri ve örgütleri açıklayabilir misiniz?.. Sağ, sol; 
çekinmeden soruyoruz ve sizden de çekinmeden ce
vap bekliyoruz. 

3. Milliyetçi Hareket Partisine bağlı olduğu bi
linen Ülkü Ocaklarının, güvenliğin bozulmasındaki 
planlı, örgütlü, Hükümetten destekli rollerini savuna
cak mısınız? 

4. Sol örgüt ve mihraklara uygulanan tedbir ve 
işlemlerin Ülkü Ocaklarına da uygulandığını ve poli
sin eşit davrandığını savunabiliyor musunuz? 

Örneğin, bir cinayet suçundan 9 aydan beri yaka
lanamayan İstanbul Ülkü Ocakları Başkanının bugü
ne kadar yakalanmaması nedeni nedir? 

5. Ülkü Ocaklarının polise yardımcı kuvvet ol
duğu iddiasına katılıyor musunuz? 

6. Yalnız öğrenci kesiminde değil, bütün ülke dü
zeyine yayılma istidadı taşıyan olaylann, Milliyetçi 
Cephenin bugünkü yapısı ve tutumuyle önlenebilece
ğine inanıyor musunuz? 

Bu büyük tarihî ve kanunî sorumluluğu Hükümet
le paylaşamadığınız takdirde, bütün gerçekleri açık
layarak görevden çekilmeyi düşünüyor musunuz? 

7. Bu memlekette aşın sol tehlike kadar aşın sağ 
ve faşist bir tehlikenin de varlığım inkâr edecek veya 
görmezlikten gelecek misiniz? 
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Saym Bakan, sorularımız geçen yıl olduğu gibi ce
vapsız kalmamalıdır. Siz çok önemli bir Bakanlığın 
başında çok önemli günlerin sorumluluğunu taşıyor
sunuz. Bir gün Hükümetin başı, güvenlikten sorumlu 
kişi olarak sizi ileriye sürebilir ve kendisi geriye çe^ 
kîlebilir. Sizin Bakanhğımzm duvarlarında İhtilâlin 
kurşun izleri hâlâ durmaktadır. Bunun size çok şey
ler anımsatması gerekir. Sizin iyi niyet ve yeteneğini
ze inanıyoruz; ama isterseniz çok şeyi halledebilir
siniz. Gücünüz ve iyi niyetiniz yetmediği anda çıkar
sınız bu millet kürsüsünden gerçekleri, failleri, ted
hiş örgütlerini açıklar ve görevi Soyadımza yakışır 
yakışır biçimde bırakır ve tarihe geçersiniz. İnanınız 
ki, bu sözlerimizi sizi sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz 
için söylüyoruz ve bunları bu kürsüden bir edebiyat 
olsun diye de söylemiyoruz. 52 yıldan beri, kökeni 
Ulusal Kurtuluş Savaşma dayanan, bu ülkeyi hukuk 
kuralları içinde idare eden Cumhuriyet Halk Partisi 
adına konuşuyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, asayişin düzelme
sinde sise ve Hükümete yardımcı olmaya kararlıyız 
ve hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman belirt
tiği gibi, şiddet ve zorbalık nereden gelirse gelsin kar-
şısındadır. Cumhuriyet Halk Partisinin demokratik 
sol felsefesinde şiddete yer yoktur. 

Silâha ve şiddete başvuran solcuyu da bir gerçek 
solcu saymayız. Bize sığınmak isteyen silâhlı solcuyu 
kabul etmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisini şiddet ter
tiplerine sokmak isteyenlerin ve kışkırtıcı ajanların 
oyununa gelmeyiz. Sağ - sol çatışmalarında ölen, ya
ralanan gençlerimiz arasında fark gözetmeyiz, hepsi
ni bu milletin gözbebeği sayarız : Sağcı olsun, solcu 
olsun, devletin polisine, jandarmasına, bekçisine si
lâh çekenleri, banka soyanları, adam ve uçak kaçı
ranları asla hoş karşılamayız ve korumayız. 

Cumhuriyet Halk Partisini komünizmin, anarşinin 
hâmisi olarak göstermeye çalışanların dersini Türk 
halkı geçen seçimlerde vermiştir. 

Önümüzdeki genel seçimlerde de, halkımız, ken
disini aldatanlardan, ülkeyi kardeş kavgasına sürük
leyenlerden, faşizme kucak açanlardan ve Cumhuri
yet Halk Partisine haksız suçlamalarda bulunanlar
dan gereken hesabı soracaktır. Yalnız halk değil, bu 
hesabı tarih soracaktır, adalet soracaktır. 

Ülke yönetiminden ve asayişinden sorumlu olan 
bugünkü iktidarın suçluları kendi bünyesinde arama-
yıp, Cumhuriyet Halk Partisinde, üniversitelerde, Da
nıştay'da, Anayasa'da, işçi kuruluşlarında bulmaya ça
lışması teşhis ve tedbirlerdeki maksatlı davranışı, onu 
başarısızlığa ve suçluluk batağma sürüklemektedir. 

Oysa ülkede birlik ve düzenin kurulmasını ve de
mokratik rejimin yaşamasını içtenlikle isteyen bir ik
tidar, zabıtayı ve idareyi yansız hizmete yöneltir. 
01ayîann nedenlerini objektif biçimde araştırır, sağ -

j sol demeden kanunları eşit uygular. Bir iktidar ulusu 
cephelere böler, birine milliyetçiler, vatan hainleri 
damgasını vurursa, elbette ektiğini biçer ve memleke
ti bir siyasî cinayetler arenası haline getirir. Yarattı
ğı Fıankeştayniar birgün gelir, kendini doğuranları 
da yer bitirir. 

Nitekim bu büyük tehlikeyi geç de olsa görebilen 
iktidar ortağı bir parti, bugünlerde gerçekleri açıkça 
kamuoyuna söylemeye başlamıştır. 

Saym senatörler; 
Hangi grupa mensup olursak, olalım; Türkiye'yi 

kendi çıkarları ve ihtirasları üzerine bu duruma ge
tirenlerin karşısına çıkmalıyız. Ulusun şerefli temsil
cileri olarak bir noktada bağlı olduğumuz siyasal ör
gütlerin de üstünde hepimizin büyük ve tarihî so
rumluluklarımız vardır. Bu cinayetlere Türk Ulusu
nun uzun süre tahammül edeceğini sanıyorsak, çok 
yanılırız. Büyük mücadeleler sonunda elde ettiğimiz 
bağımsızlığımız Cumhuriyet ve demokrasimizi bir kez 
daha ihtiras fırtınalarından korumak ve kurtarmak 
zamanı gelmiştir. 

Bu tarihî görevi Parlamento dışındaki güçlerden 
bekleyemeyiz. Bu görevi ancak ve ancak Türk Par^ 
lamentosu yerine getirecektir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, 5 dakikanız var. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Devamla) — Peki efendim. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülke asayişi
ni, özgürlükçü demokratik rejimi korumak ve kur
tarmak için sağda olsun, solda olsun tüm kuruluşlar
la ve sorumlu kişilerle el ele ve işbirliği yapmaya ha
zırız. 

Uzattığımız barış ve kardeşlik elini sıkmayanları 
bir kez daha tarihin ve milletin yargısıyle baş başa 
bırakıyor, hepinizi saygılarımla selâmlıyorum. (C.H.P. 
ve M.B.G, sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın Kâ
mil Karaveiioğlu, buyurunuz efendim. 

M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARAVEİİ
OĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım, 

İçişleri Bakanlığı, içgüvenlikten sorumlu, milletin 
huzur ve istikrar içinde gelişmesinin teminatı; Dev
letimizi ve rejimi iç tehlikelerden korumakla görev-
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M etkili bir bakanlıktır. Özellikle Devletin karışık 
siyasal ortamlara saptığı dönemlerde önemi daha da 
artar. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı Bütçesini su
sarak karşıhyamayız. 

Hükümetin iş başına geldiği günden beri, yur
dumuzda hükümetin kuruluşu ile doğan anarşi, top
lumsal cinayetler hiç durmadan devam etmektedir: 
Günümüze kadar sadece yoğunluğu değişmiştir. 
Bazen haftada 6 - 7'ye varan ölümlerle anarşi sü
rüp gitmektedir. Bu cinayetlerde şimdiye kadar en 
az 125 genç insan, öğrenci, işçi ve tarafsız kişi ha
yatım kaylıetmiş ve 125 ocak sönmüştür. Bu sayı 
giderek artmıştır. Can güvenliğini ortadan kesin 
olarak kalkmıştır. Siyasal cinayetlerde ölenlerin 
dışında, yaralananların hattı hesabı yoktur. İşyer
leri ve eğitim kurumlarının tahrip edilmesinin, mes
kene tecavüzlerin artık önemi, önceliği ve güncel
liği kalmamıştır. Hükümet sayesinde Türkiye'de 
can güvenliği ile beraber öğretim özgürlüğü de or
tadan kalktı. 

Bu nedenle biz, İçişleri Bakanlığı Bütçesinde sa
dece anarşi konusu üzerinde durmak istiyeceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununu çıkar

mak için toplanan Meclislerden, Kanunun çıkmaya
cağı belli olduğu günlerde, Sayın Başbakanın, Sıkı
yönetim önerdiğini; fakat bunun M. S. P.'ce önlen
diğini unutmamış olacaksınız; yine yılbaşına yakla
şırken, anarşinin önlenememesi, Ankara ve İstanbul 
Üniversitesinin kapatılması üzerine, Sayın Başbaka
nın hem sıkıyönetim ilân etmek hem de üniversitele
re el koymak arzusunu açıkladığını; fakat bunların 
en az MiÜî Selâmet Partisinin karşı çıkması ile, 
Hükümet kararı haline gelmediğini ve sonuçsuz 
kaldığını hatırlayacaksınız. Burada beni yanlış an-
temıyacağınızı umuyorum. Bizim sdtıyönetim isteği
ni desteklemeyeceğimizi sandığınızı umarım. Sıkıyö
netime karşı olacak gruplardan biri de kuşkusuz en 
evvel b!ziz. 

Şuna işaret etmek istiyorum; Saym Başbakan 
anarşinin önlenememesinde, Hükümetinin aczini ka
bul etmektedir. Olağan önlemlerle başa çıkabilece
ğinden emin olmadığı için, her fırsatta sıkıyönetim 
önermektedir. Bugün de bu konu göncelliğini de
vam ettirmektedir. Fakat bu kararını uygulatamı
yor. Bilindiği gibi Saym Başbakan yılbaşı mesajın
da «Anarşiyi ve enflâsyonu önliyemedik» diyerek 
açdi kalplilik göstermiş ve Hükümetin yetersizlikle
rinden ikisini tescil etmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın iki aylık zaman far
kı ile, anarşi konusundaki beyanlarım dikkatinize 
sunmak istiyorum. Cumhuriyet Bayramı mesajın
da; «Çağdışı akımları Anayasa suçu» olarak nitele
dikten sonra, «Bir kısım güvenlik kuvvetlerinin ta
rafsız hareket etmeyişi kamu huzuru ve vicdanını 
büyük ölçüde rahatsız etmektedir» demişlerdir. Son
ra, «Bugün görünen odur ki ülkemizde kanun ha
kimiyetini kayıtsız şartsız sağlamak en başta gelen 
görevimizdir» buyurmuşlardır. O halde, bir kısım 
güvenlik kuvvetleri tarafsız değildir, Hükümet ül
kede kanun hâkimiyetini sağlayamamıştır. İcra
nın başı, Devletin başı millet önünde bunları söy
lüyor. Bunları söylerken verilen kimdir, suçlanan 
kimdir Dikkatinize sunuyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı yeni yıl mesajında gazetele
rin «Yeniyıîda barışı sağlamak en baş görevimizdir 
iç barışa mutlak ihtiyaç vardır» şeklinde özetledik
leri beyanatlarında «yurtta barışı elbette kendi gü
cümüzle sağlamak zorundayız; dış alemdeki ibret ve
rici olayları izleyen ve memleket havasının ağırlığını 
gören vatandaşlarımız iç barışın sağlanamamış ol
masında kaygılıdır» buyurmuşlardır. 

Saym Cumhurbaşkanının Lübnan olaylarını ima 
ettiği ve Hükümetin aczini yerdiği bu çağrısını ben, 
Hükümet - Cumhurbaşkanı ilişkileri açısından ince
lemiyorum. Durum kesin olarak böyle olduğu hal
de, Hükümet hiç duyarlık göstermiyor; yerilen, işa
ret edilen aczini ve tehlikeyi kabul ediyor; Cumhur
başkanımız da konuya işaret etmekle her halde vazi
fesini yapmanın huzurunu duyabiliyorlar. 

«Ey 21 aylık Hükümet, daha iç barışı bile sağ-
layamadın; ilk işin iç barışı sağlamak olmalıdır» şek
linde anlaşılması gereken bu yargıya göre de, anar
şi artarak devam ediyor; Hükümetin aczi de büyü
yerek sürüp geliyor.; 

Yurtta anarşinin varlığım kabul etmek için ne 
Sayın Cumhurbaşkanının ne de Sayın Başbakanın 
sözleri ile durumu saptamak gereği duyulmayabilir. 

Her gün, hepimiz, cinayet haberleri ile karşı 
karşıyayız. Daha en yakın bir zamanda M. S. P. 
sözcüsü «Bugünkü şartlarda seçim yapılırsa kan göv
deyi götürür» buyurdular. Sakarya'da trafik kazası 
geçiren Adalet Bakanını ziyaret eden kendi parti
lileri «Bu komandolara Devlet sahip çıksın, çık
mazsa biz yapacağımızı biliriz» dediler. 

Aslında görevli İçişleri Bakanının da ne anarşi
yi reddettiği ne de hattâ küçümsediği varsayılmalıdır. 
Kendileri Bütçe Karma Komisyonunda «Anarşiyi 
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bir tarafa bırakırsak Türkiye'ye huzursuz bir mem
leket denilemez» buyurdular ve her gazete bu söz
lerini manşet yaptı. 

Sayın Bakamn anarşiyi bir tarafa bırakmak is
temesini anlamlı buluyorum. Sanki kendileri bir 
başka haksnmış gibi anarşiyi bir tarafa bırakabili
yor. Sayın Bakanın düşünce biçimini tahlile devam 
edeceğim. Şimdi birkaç belge daha sunmak istiyo
rum. 

Sayın arkadaşlarım; 
İstanbul Üniversitesi açılışından iki hafta sonra 

kapanmaya mecbur olunca; 95 profesör 658 öğretim 
görevlisinin imzalan ile yapılan çağında Hükümet 
açıkça suçlandı. Aynen «Komandoların silâhlı ve 
kanlı eyîeme yönelmesinin nedeni bunların dolaylı 
ya da doğrudan doğruya bazı güvenlik kuvvetlerin
ce desteklenmesidir; yalnız Üniversite için değil her 
çeşit yurttaş için can güvenliğini ortadan kaldıran 
kanlı olaylara tedbir alınmaması esef vericidir» de
diler. Hükümet ağır bir şekilde itham edildi, hiç 
cevap yok.» «Olayların arkasında Hükümet vardır» 
diyor, 658 öğretim görevlisi. Hiç cevap yok. «Kan
lı eylemler bazı güvenlik kuvvetlerince desteklen
mektedir» diyorlar; umursuyan yok; ama kan dö-
dülmeye devam ediyor, kan gövdeyi götürüyor. 

Ankara Üniversitesi üç aylık yan yılın yansın
dan fazlasını öğreîimsiz geçirdi. Üniversite Sena
tosu öğretimi evvelâ 1 ay, sonra da 15 gün tatil et
ti; ondan sonra da evvelâ Hükümete muhtıra ver
di; Başbakan ve Bakanlarla pazarlık etti, tarafsız 
davranıîacağına dair söz aldı iki jandarma adayı ko
rumasında öğretime açılabildi. Ne mutlu İçişleri 
Bakanlığına. Ankara Üniversitesi «Olaylar Devletin 
kararlı davranışı ve tarafsız tedbirlerle önlenebilir, 
Türk Devleti kanun dışı her davranışı başladığı yer
de bitirecek güçtedir» demektedir. Devlete saygıları 
var. Bilmem yoruma gerek var mı? «Devlet güçlü; 
ama kararlı ve tarafsız değil» bunu diyen bilim 
adamlarından kurulu yönetici bir grup; Siyasal bir 
odak değil. Bu kadar kanın döküldüğü dönemde 
belki önceliği yoktur; ama yapılmayan, ortadan 
kalkan yükseköğretimin de hem Devlet hem çocuk
lar yönünde bir maliyeti vardır. Üniversiteler ci
nayet, ölüm, kavgalardan bezgin. Öğretim yapma
mayı daha tutarlı bulmaktadırlar. 

Buraya kadarki, saptamış olduğum notlardan, 
Sayın Cumhurbaşkanının ve üniversite senatoları
nın «bir kısım güvenlik kuvvetleri tarafsız değildir, 
bir kısım güvenlik kuvvetleri kanlı eylemleri destek

lemektedir, Hükümet kararlı değildir; Hükümet ta
rafsız değildir» yargılarım dikkatinize sunmak isti
yorum. 

Sayın Bakanın düşünce sistemine ve Bakanlık 
tutumuna da işaret etmek istiyorum. Sayın İstanbul 
Senatörü arkadaşımız Esatoğlu yakın zaman önce 
Senatoda gündem dışı yaptığı konuşmada İstanbul'un 
Zeytinburnu ilçesinde komandoların yaptığı marifet
leri kronolojik olarak olay olay - isiın isim tutana
ğa geçirdi. 

Bu konuşma bugünkü olayların bir prototipi idi. 
Sadece isimler ve yerler değişmektedir. Ben de bir 
benzerini kendi ilçemden biliyorum. Olaysızlığı ile 
bilinen kendi ilçemde, hemşehrilerim dışardan ge
len komandolan linç etmekten kendilerini güçlükle 
alıkoyabildiler* Sayın Bakanın Sayın Esatoğlu'nun 
konuşmaların! niçin cevaplamadığını merak ediyo
rum. Hiç olmazsa, özür dilemeliydi. Çok uzak 
olmayan bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Köşkte 
resepsiyon verdiği haftada, yurt sathında işlenen si
yasal cinayetlerde ikisi İstanbul'da biri Ankara'da, 
skisi Gaziantep'te, biri Tunceli'de, biri Erzurum'da 
ve en kaygı yaratanı da şüphesiz Sivas'ta olmak 
üzere sadece bir haftada yedi ölüm olayı oldu ve 
Anamuhalefet Partisi, Gaziantep'teki olayları bir 
heyete inceleti. Sözcü Sayın Alacakaptan'm gözlem
leri Senato kürsüsünden açıklandı. Ve bu konuşma 
da, bir kısım güvenlik kuvvetlerinin komandolarla 
ilişkisi, yönetimin tarafsız olmaması, polisin, vali
nin, içinde bulunduğu tertipler, apaçık belirirken, 
bc'ki de en dikkate değer husus, yanm saatte koman
do suçluyu yakalamış olan polis komiserinin ertesi 
sabah tayin edilmiş olmasıdır. Bu davranış anarşi
nin önlenememesinin gerçek sebeplerinden biridir. 

Tabiî böyle uygulamalarda yönetimin anarşiyi 
önlemek istemediği izlenimi açık bir şekilde görül
mektedir. 

Sayın Alacakaptan'm tamamen delillere ve göz
lemlere dayalı gündem dışı konuşması da Bakan ta
rafından cevaplandırılmamıştır. Fakat, aynı gün
lerde Sayın Bakan Bütçe Komlsyonunda yaptığı bir 
konuşmada konuya enterasan katkılarda bulundu, 
ve tek çözüm yolu olarak dinsel inançlarda millet
çe birleşmek zorunda olduğumuzu söyledi. 

Şimdi bakınız Sayın Arkadaşlarım, ilk ve en 
başta gelen görevleri yurtta can güvenliğini sağla
mak oîan İçişleri Bakanlığı anarşi karşısında Hükü
metten daha ileri bir vurdumduymazlık içinde, tees
sür ve mahcubiyet ifade etmeden, aczinden dolayı 

— 630 — 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1977 O : 4 

Parlamentodan özür diîemeksizin, sanki Türk Dev
letinin İçişleri Bakanı değil de, bir din adamı gibi 
(Anayasal düzen ve sorumluluktan haberi yokmuş
çasına) işlenen suçların müeyyidesi olarak «İlâhî 
adaleti» gösteriyor ve suçlular ilâhî adaletten yaka
sını kurtaramıyacağına inanırlarsa, sorun hallolur 
«diyor; sanki Anayasal düzen yok, kendilerinin so
rumluluk deruhte ettikleri kocaman; polis, jandarma, 
mahkemeler, kanunlar gibi devletin suçu ve suçluyu 
evvelâ caydırıcı, suçu önleyici, kişileri suçtan koru
yucu dev bir teşkilâtı yokmuş gibi, ilâhî adaleti çağ
daş akîa öcü olarak gösteriyor. Devletin müeyyi
delerini görmemezliğe geliyor. Hattâ daha ileri gi
derek her halde iç barışı sağlayamadığı için, Hükü
meti yeren Sayın Cumhurbaşkanına cevap vermek 
İstercesine «iç barışı sağlamanın tek yolu vardır, o 
da inanmaktır, inançta birleşıKrse mesele hallolur» 
d'yor. Pozitif akîa akılcılığa dayalı, çağdaş devle
tin organları ve onların fonksiyonlarını düzenleyen 
Anayasa ve yasal düzen, devletin güvenlik kuvvet
leri bir tarafta, bunları temsil eden, onlardan ya
sal görevlerini istemesi gereken o görevler yapılma
dığı için hesap soracak, görevlilerini suçlular kar
şısında tarafsızca yaptıracak olan ümmetçi bir düşün
ce tarzı diğer tarafta. Samimiyette ifade etmek isterini 
ki, Türkiye'de anarşi olmaması şaşırtıcıdır. 

Şimdi sormak gerek, siz çağdaş bir gövde yarat
mışsınız, fonksiyonlarını olağan şartlarda görebi
lecek bir yapı vermişsiniz, üstüne de çağı anlamak 
istemeyen bir beyin oturtmuşsunuz. Bu beyin bu 
gövdeye kumanda eder mi? Tabiî el yerine ayak
lar; baş yerine eller görev yapacak; bazen kuîak!a-
duymayacak, bazen de gözler görmeyecektir; suç
lular suçsuz, suçsuzlar suçlu sayılacak ve ölümlerden 
insanî teessür bile duyulmayacaktır. Ve bu nedenle 
Sayın Bakan «Anarşiyi bir tarafa bırakırsak, Tür
kiye'yi asayişi bozuk bir ülke olarak kabul etme
mek gerekir» diyebilecektir. Sanki anarşi Türki
ye'de değil; sanki ölenler Türk değil; sanki İçişleri 
Bakanlığı îâyik yönetim yapısı içinde sorumlu de
ğil; «Belli ve bilinen mihraklardan beslenen siyasal 
cinayetleri bir tarafa bırakırsak» diyor, Sayın Ba
kan. İnsan, tam o mihraklar belli ve biliniyorsa 
niye üstüne gitmiyorsun Sayın Bakan demek istiyor, 
niçin bir tarafa bırakıyorsunuz? Sayın Bakana 
burada bir sorum var; sizin üstüne gitmediğiniz «bel
li ve bilinen mihrakları lütfen artık açıklayınız. Ma
demki bunlar İçişleri Bakanlığınca bellidir ve bilin
mektedir, belki günün birinde üstüne gidecek bir 
Bakan bulunur. 

i Sayın Bakan ve sayın arkadaşlarını, 
Bilinen ve aylardan beri yaşadığımız olayları, 

bilgileri huzurunuza getirmenin buraya kadar nede
ni, bazı sonuçları kesinliğe, açıklığa kavuşturmakta
d ı r Açıkça görülmektedir ki; 

1. Bu Hükümet yurtta can güvenliğini bile sağ
lamamıştır. Anarşi şimdiye kadar görülmediği bo-

I yuflara ulaşmıştır. Toplumsal cinayetlerin yoğunUı-
I ğu artarak devam etmektedir, iç barış tehlikededir. 
I 2. Hükümet yetersizdir, politikası sağlıksız ve 
I geriye dönüktür, yasal dayanaklardan yoksundur. 
I Hükümetteki partilerin de değişik politikalarının da 
I uzlaşmazlığı kesindir. 

3. Güvenlik kuvvetleri olaylar karşısında yeter
siz kalmaktadır. Bir kısmı tarafsız değildir, yasal 
davranışlar içinde değildir; komandolarla işbirliği 
içindedirler; Güvenlik kuvvetlerinin davranışı ve 

I nedeni ne olursa olsun yetersizliği, Türk Devleti 
I için onur kırıcı, güven sarsıcı ve kaygı vericidir. 
I 4. Yukardaki olumsuzluklar suçu önlemekte Dev-
I leti etkisiz kılmakta; suçluyu cesaretlendirmekte; yar-
I gının işini, âdil ve hızlı sonuca varmasını, zorlaş-
I tırmaktadır; polisi kamuoyunda maksatlı, yetersiz ve 
I itibarsız göstermektedir. 

I Sayın Bakan, 
Anarşiyi, siyasal cinayetleri, polisin kasıtlı tu-

I tunumu, aczini; Hükümetin yapısından ve siyase-
I tinden doğan olumsuzlukları sorumluluğumuz gere-
I ği sade vatandaşlardan daha çok, kaygı ve büyük bir 
I ilgi, o derecede de büyük üzünü iîe, tam deyimi ile 

her ölümle kahrolarak izliyoruz. Hem de sorum
luları lânetSiyerek... Bazı konulara açıklık getirmek-

I te zorunluluk görüyoruz. 
Devlet güvenKk kuvvetlerinin ilk görevi, varlik 

I nedeni, suçu ve suçluluğu önlemektir. Bu da Hü
kümet seviyesinde kamuoyuna açıkladıktan siyaset-

I leri, tutumlan ve bıraktıktan izlenimle oluşur, belir
lenir. Bir hükümet nelere önem veriyor; neleri hoş-

I görü ile karşılıyor, keza zamanında anlaşılır. Sizin, 
I işlenen siyasal cinayetlere karşı tutumunuz tam bir 
I umursamazlık veya vurdumduymazlıktır. Size bura-
I da sormak istiyorum: Suçluları destekleyen, kanlı ey-
I Semlere doğrudan doğruya veya dolaylı destek olan, 

kanuna karşı olanlarla beraber olan, sokakla bera
ber olan, çifte tabanca taşıyan, suçluları yakala-

I mayan, delil toplamıyan, olayları hasır altı eden 
I kaç görevliden hesap sordunuz? İhmali, aczi, kasti 
I görünen kaç görevliyi açığa aldınız? Kaçı hakkında 

işlem yaptımz? Yurtlan niçin haberli olarak bası-
j yorsunuz? 
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Aradığınız yerler muharebeden çıkmış gibi kalın
tılarla dolu oMuğuna göre, polisin ciddî bir tutum 
içinde olmadığı anlaşılmaktadır. Büyük şehirlerde 
300 - 500 yükseköğrenim öğrencisi, orta boy şehir
lerde 30 - 40 liseliyi silâhsızlandırmak Türk Polisi
nin gücü dışında mıdır? Türk güvenMk kuvvetleri 
gerçekten acz içinde midirler? Kaldı ki Hükümetin 
başarısızlığının tek sebebinin yetersizlik olmadığını 
gösteren kâfi derecede delil vardır: Hükümetin cina
yetleri önleme azminden yoksun olduğu çoktan or
taya çıkmıştır. Yoksa Hükümetteki güvenlik görev
lilerini değiştirmek için 125 gencin ölmesini bekle
meye gerek var mıydı? Polisin başarısızlığı hem 
sizin, hem de polis toplumu için artık onur kırıcı 
bir seviyeye gelmiştir. Kamuoyunda, bütün üniver
site yetkililerinde ve bizde, güvenlik kuvvetlerinin bir 
kısmının görevden alıkonulduğu kanısı vardır. Onlar 
pasif olmaya veya taraflı olmaya zorlanmışlardır. 
Polis insiyatif sahibi olsaydı, kuşkusuz daha ba
şarılı olurdu. 

Sayın Bakan, görevde başarısız olanlara niçin 
hesap sormuyorsunuz? Niçin bu koskoca güvenlik 
kşvvetîerini haysiyetiyle bağdaşır bir görev duygu
suyla harekete getiremîyorsunuz? Niçin polis, gö
zü önünde cinayetler işlenirken kendisini eh" koîu 
bağlı hissediyor? Niçin polis, işlenen suçların deli
lini toplamıyor. Delil toplanmadan yargı önüne çı
karılan suçluya hâkim ne yapabilir? Sizden hesap 
sorufenıamssmın tek sebebi Parlamentoda denetle
me mekanizmasının işletilemeınesidir. Siz, emriniz-
deki görevlilerden hesap sormak için ne bekliyor
sunuz Yargıyı suçlayıp durmanız ciddî bir maze
ret sayılabilir mi? 

Bu olayların gerisinde güdülen ciddî bir amaç ol
malıdır. Yoksa hiç bir hükümet bir maksadı ol
maksızın bu kadar kan dökülmesine izin veremez. 
Hükümet yetersiz olsa bile, destekleyen partiler bu
na müsaade etmez. Türkiye nereye götürülmek iste
niyor? Asıl üzerinde durulması lâzım gelen konu 
budur, 

Sayın Bakan, biz ihtilâlden geldik. Tecrübeli 
bir grubuz. Pek çok olay gördük ve yaşadık. Bazı 
şeyler biliyoruz. Bir siyasal amaç yasal ve demok
ratik olmazsa, örgütlenmesi, uygulama metotları 
da yasal olamaz. Herkes alabildiğine yasa dışına 
itilir ve suçluluk ortamı doğar. Bu ortamda her 
şey suçluluk üzerine kurulur; O ortam, yaşar ve 
büyür. İnancı ne olursa olsun suçluluk herkesi ör
ter. Yasa dışıîıktan isteyen de kurtulamaz. Psiko-

? loji ve sosyolojide «suçluluk dayanışması» diyebi-
; îeceğimiz bu halin bilimsel bir yeri olduğunu her 
i haîde siz de bilmelisiniz. Böyle bir ortama artık 
i 

j kimse yön veremez. Ne lideri yön değiştirebilir ne 
j de örgütü, iş olacağı yere varır. Bunları niçin söy-
| lemeye gerek duyduğumu açıklamak isterim. Yu

karıda belirttiğimiz olaylar Türkiye'yi bir noktaya 
getirmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bulunulan yer, dönüşü zor bir nokta olarak 

görülmektedir. Tıpkı havadaki uçağın, üssüne dön-
j me şansını kaybettiği bir nokta gibi. Olaylar biraz 

daha gelişirse Sayın Bakan, ne siz, ne de siz
den daha büyük liderler olayların yönünü değiştire-
mlyeceklerdir. Bizim kaygumuz budur. 

Oüayları küçümsemiyoruz; fakat doğurduğu so
nuçlar, cinayetlerden daha önemlidir, yarattığı tehli-
keîer 125 ölünün görüntüsünden daha önemlidir. İç 
barış tehlikeye girmiştir, iç güvenlikten söz edemez 
hale geldiniz, asayiş sıfır, rejim tehlikeye girmişür. 
Seçim güvenliğini tehlikeye sokacak tohumlar sa
yenizde fazlasıyîe atılmıştır. Bu gidişin ne kadar sü-

İ receği bilinemez. Seçime uiaşabiiirse tabiî kan göv
deyi götürebilir. Olanların ve olacakların hepsi Dev
l i m i z için ciddî tehditlerdir. 

Sayın Bakan, acaba arasıra, bu olanlasın M. S. P.' 
s ye ne kazandırdığını düşünür müsünüz? Rejimin ve 
I seçimin tehlikeye düşmesinden iç barışın bozuîma-
| smdan siz ne favda umuvorsunuz? Bugünkü düzen 
ı 
j dışındaki bir çözümde M. S. P.'nin değil hizmet şan-
| sı, hayat şansı bile bulabileceğine inanır mısınız? 
i Tartışmayı biraz daha sürdürmek istiyorum: 
i Hükümetinizde demokratik düzene saygısının 
| R_$ oîduğu bilinen, seçimden ümidini kesen, so!un 
I iktidara gelmesine şahit olmaktansa faşizme tes-
j lim oımayı yadırgamayacak ortaklarınızın olduğu 
j herkesçe bilinmektedir. Düşünce özgürlüğünü tar

tışmıyoruz, Anayasal olan her fikre saygılıyız fi-
: kir özgürlüğüne de saygılıyız. Fakat, yaşanılan olay

lar Devlet gücüne yetkisiz kuruluşların yön verme 
çabasıdır; hem de yasa dışı fiilî uygulamalardır. As-
îaıda Devlet gücüne hükmetmenin, Devlete fiilen el 
koymanın başlangıcıdır. Siz bu amaçla uyum haîin-

i de olmadığınızı belirtmelisiniz, açığa koymalısınız. Ya-
| sa dışı örgüt ve kişilerin yetkilerine güvenlik 

kuvvetlerine teslim etmemeliydiniz. Bugün güvenlik 
j kuvveiTeri sağlıksız bir politikanın aracı olmuştur. 
i 

Yasa dışı bir amacın baskısı altuıda sıkışıp kalmış
tır. 
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Hükümetiniz sayesinde poîis kimsenin güvene-
mediği suç işleyenin de çekinmediği etkisiz bir ha
le gelmiştir. Polisi, Hükümet şamar oğlağına dön
dürmüştür. Bizim s'ze tavsiyemiz, bulunduğumuz 
noktayı yeniden değerlendiriniz. Ya siz, ya da par
tiniz durum halikında yeniden karar vermek zo
rundasınız. Belki üzüleceksiniz; ama İçişleri Baka
nı c!mak kendiniz ve partiniz için ve hatta Hükü
met için de bir talihsizlik olmuştur. Artık Bakan 
olarak Hükümete ve başında bulunduğunuz top
luma verebileceğiniz bir şey kalmamıştır. Olaylar 
sizi çoktan aşmıştır. Bugün siz sadece çaresiz bir 
makam sahibisiniz. Yarın da 125 ölümün hesabını 
vermek zorunda kalacak bir politikacı olarak ha
yatınızı sürdüreceksiniz. 

Bu perişan noktaya nereden geldiğinizi siz de 
bilirsiniz. Hükümetin kurulmasından sonra ortaya 
çıkmış o*an bir güvenlik görevlisinin etkisiyle yap
tığınız vaü tayinleri ve vilâyetleri partilerin ara
sında bölüşmek izlenimini veren tasarruflarınız 
bu noktaya gelmenizin başlangıcı oklu. O zaman
dan beri poîis sokakla işbirliğine zorlanarak bas
kı altına alındı. Bunlar da yetmiyormuş gibi, mes
lekten oîmayanlann da ahnmasıyle polis, birbirine 
güvenemeyen insanlar topluluğu haline getirildi. 
Meslekî polis teşekküllerinin defalarca ifade etti
ği gibi, poîis kendi insiyatifine bırakıîsaydı bu ça
resiz ve onur kinci duruma düşmezdi. 

Bugün yaşanan olaylar, üzüntüyle ifade etmek 
gerekir ki, polise de tekrar itibar kazanrîıramaya-
cak ve vazife anlayışında bir iyileşme sağlanama
yacak ölçüye varmıştır. Korkarız ki yeni bir dö
nemde polisin aşınmışlarım ve karışmışlarını ter
his etmekten başka çare bulunulamayacaktır. 

Sayın Bakan, 
Sözlerimi bitirirken, grupumun, Bakanlığınızın 

icraatı hakkındaki yargısını açıklamak istiyorum. 

Anayasanın 105 nci maddesinin hem birinci hem 
de ikinci fıkrasına göre hem Hükümetin genel si
yasetinin yürütülmesindeki ortak sorumluluğunuz
la, hem de kendi yetkinize düşen sorumîuîuluğu-
nuzdan dolayı Hükümet içinde başlıca yetersiz 
bakanlıkların en önünde gelenisiniz. Bu durumda 
Hükümet olarak ve de kişisel oîarak siyasal sonı -
!u!ukla karşı karşıyasınız. Bakanlığınız anarşi ile 
savaşta yetersizliği ile ve bundan da ileri tarafsız 
oÜmayan tutumu ile son derecede başarısız görün
mektedir. Başarısızlığın nedeni, de Hükümetin sağ-

Eîksız politikasının ve sizin taşıdığınız zihniyeti Ba
kanlığa hâkim kılarak onu atalete ve taraflı dav
ranmaya mecbur etmenizdıir. 

Hizmetinizin size ve partinize, ve de Hükümete 
şeref kazandırıcı yanı yoktur. Başarısızlığınızın kap
samı çoktan Hükümeti de mahkûm edecek ölçüye 
varmışta*. Gölge etmeseniz Türk polisinin olaylara 
daha oîumîu bir yaklaşımda bulunacağından hiç 
şüphe etmiyoruz. Bir kısım polisin taraflı davra
nışı bugünkü ölümleri çoğaltan başlıca nedendir ve 
bunu önîemenıek kasıtlı bir davranışın sonucu
dur. Kasıtlı davranışın bugünkü Anayasal yapıya 
göre müeyyidesi, ilâhî adalet olamaz. Siz ve arka-
daşîanmz yasama organı önünde denetleme imkâ
nına kavuşunca, yargı organı önünde hesap vermek 
zorunda kalmalısınız. 

Burada sıcağı sıcağına bir konuyu hatırlatmak 
istiyorum. Yakın zaman evvel, üniversite ve yüksek-
okul'ardaki olaylarda hayatını kaybetmiş olan Dur
sun Özküzu adındaki bir öğrencinin ailesi, idare 
aîeyhine Danıştayda açtığı tazminat davasını ka
zandı ve böylece Devlet Güvenlik kuvvetlerinin gözü 
önünde yavrusunu kaybeden bir aile ilk emsal da
vasını kazanmış oldu. 

Dava, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakan
lığı aîeyhine açılmıştır ve kazanılmıştır. Bu davanın 
anarşik olaylarda hayatını kaybedenlerin aüele-
rince örnek alınmasını ve hepsinin idare aîeyhine 
dava açmalarını ve idareyi mahkûm ettirmelerini 
diliyoruz. Ye bu vesile ile Danıştay m kararını, ka
rarın isabetini övüyoruz. Ancak, hükmedilen taz
minatın ıniktan yetersizdir ama bu önem'i değil. 
Bundan daha da önemlisi, bundan sonra çok dava 
açılacak ve kazanılacaktır. İdarenin aczi, kasdî, yö
neticiler eüy'e doğmaktadır. Bu tazminatlar dola-
yısıyîe idare, Sayın Bakandan, olay yerindeki polis 
neferine kadar tazminatı ödettirmek imkânını dü
şünmelidir ve tazminat davalarında bu husus (Yo
lu neyse) dikkate alınmalıdır. Memlekette can gü
venliğini sağlamak zorunda oîan Bakanlığınız bel
ki böylece vicdan muhasebesi yapmak imkânını 
bulur. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, 

Millî Güvenlik Kurulunun toplanmasına yakın 
giln!er5e olayların yoğunluk kazanmasını biz hiç 
hafife almayız. Çeşitli zamanlarda bunun olumsuz, 
manidar örneklerini gördük ve yaşadık. Bunlar, 
bazen Hükümetin başarısızlığım geri planda tut
mak için yapılsaîar da bazen de yetkili kurullara 
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aldırılmak istenen değişik kararlara sunî gerekçe
ler yaratmak için yapıîagelmişlerdir. 

Sayın Bakan, biz güvenlik kuvvetlerinin gözle
ri önünde adam öldürülebileceğine ve suçluların 
elini kolunu sallaya sallaya toplumda dolaşabile
ceğine inananlayız. Devletimizi güçlü ve güvenlik 
kuvvetlerini nurlu biliriz. Sizin, bugün önerdiğiniz 
tek çözüm yoluna da çözüm yo*u olarak bakmayız. 
Biz, yasayı savunuruz. Asıl, yasal ve elle tutulur çö
züm yollarına sahip çıkılmasını öneririz. Çünkü Dev
let, yasalara dayanılarak örgütlenmiştir. Siz de bi
lirsiniz ki, şeriatçı ülkeler bile yasalarla idare edil
mektedir ve suçların cezasını ilâhı adalete bırak
mamaktadırlar. 

Sayın Bakan, Senato Araştırma komisyonları
na, idarenin bilgi verme yollarım niçin tıkadığını
zı da anlayamadık. Çekindiğimiz bir nokta mı var? 
Yasama denetiminin önlenmesinde niçin sorum-
îu!uk sahibi oluyorsunuz? Trafik Kanununu yenile
mek için, içinde bulunduğunuz çabayı destekliyo
ruz; fakat aynı çabanın anarşiyi önlemekten neden 
esirgendiğini kamuoyu merak etmektedir. 

Foîisin tarafsız olmadığı ispat ediürse, polisi 
cezalandıracağınızı ifade buyurmuşsunuz. Dekan ve 
rektörlerin her gün verdikleri beyanarîar size bir 
şey söylemiyor mu? Sanki bu durum sizce bilinme
yen bir şey mi? Aman zahmet etmeyiniz. Onları ce
zalandırmak gücünüz bile şüpheli hale geldi. Hem bu 
polemiklerle neyi değiştirebilirsiniz? Sorumsuz in
sanlardan ispat beklemenin anlamı nedir? Hep 
beraber yaşadığımız utanç verici manzaradan ra
hatsız olmuyor musunuz? 

Anayasal bir sorumlulukla karşı karşıya bu
lunduğunuzu zaman zaman hatırlayacağınızdan emi
niz. Bütçeye vereceğimiz kırmızı oyların ana neden
lerinden birisi de sizin, Bakanlığınızı içine düşür
düğünüz başarısızlıktır. Yeni bütçe yılında, İçiş
leri Bakanlığı için ilk dileğimiz hakim kıldığınız 
zihniyet ve politikanın değişmesldir. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum (C. H. P. ve M. B. G. sıra

larından alkışlar) 
BAŞKAN —< Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye

ler Grupu adına Sayın Şerif Tüten, buyurunuz. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

| 1977 malî yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi hakkında 
I Kontenjan Grupunun görüşlerini belirtirken ge-
I çen yi! aynı bütçe ile ilgili olarak, öne sürdüğümüz 
I endişeler giderilmek şöyîe dursun, artmış olarak 
j beliirtmenin üzüntüsünü çekmekteyiz. Bir yıl önce 
j göstermeye çalıştığımız aksaklıkların hemen hiçbiri 
I maalesef giderilmemiştir. 

J Demokrasinin hayatiyetini korumasının en önem
li koşulunun reformcu, cesur ve atılımcı bir çaba 

I ile toplumun gerek duyduğu yasaları çıkararak, 
I uygulamayı düzeltmek olduğu herkesçe bilinen bir 
| gerçektir. 

I Yurdumuzda iktidarıyle, muhalefetiyle, üniversi-
I tesiyle, teknokrasiyle, bürokrasiyle, basınıyle ve so-
I kaktaki tüm insanı ile hangi alanda kusurlarımızın 
I ne olduğu artık ayrıntılarına varıncaya kadar bilin-
I diği ve açıkça belirtildiği halde; iktidarlarca bun

lara çare bulunamaması gerçekten üzüntü verici
dir. 

I Somut bir örnek vereyim; 

Bir iki yıl önce dünyada başlatılan petrol fiyat
larının artışı, Batı demokrasilerinde de, tedbir ahn-

I masını gerektiren ekonomik ve sosyaî etkiler ya
ratmıştır. Bunlardan bir tanesi, karayollarında aşı
rı hızı önlemek suretiyle, akaryakıt tasarrufu olmuş
tur. Bildiğiniz gibi, Almanya, Fransa, Hollanda gibi 
memleketlerde hız kısıtlanmış ve galiba 70 - 80 km. ' 
yi aşmamıştır. Bu hızı aşanlara, bizim paramızla 
10 000 lirayı aşan cezalar derhal anında uygulan
mıştır. Bu uygulamanın, acele kanun çıkararak 

I mı, yoksa esneklik taşıması gereken kanunlara, da
yalı kararnamelerle mi yapıldığı önemli değildir. 
Önemli olan, bir olay ortaya çıkınca hemen onun 
tedbirini almaktır. Demokrasiyi yaşatan da budur. 
Halbuki, bizde böyle bir tedbirin alınması için, ev
velâ koalisyon ortaklarının aralarında anlaşıp; son
ra da içtüzüklerin zorlu engeBerini aşarak, Trafik 
Kanununda önemli değişiklikleri gerektirir. Tabiî 
bu halde, şoför esnafının ve araba kullananların ha
yatının korunması ile ilgili olduğu halde; bunu sade
ce seçilme endişesi ve menfaat yönünden değer
lendiren meslekî baskı gruplarının başındakiler ace
le tepkilerle esasen pamuk ipliğine bağlanarak ge
tirilen bu teşebbüsleri baltalamazlar ise.. 

Bu örneği vermekteki amacım, tavsiyelerimizi sı
ralarken, bunların halimde bundan önceki yıîlar-

1 da gösterilen gevşekliğin devamını önlemektir. 
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O halde, anlaşmış ve davranışlanyle uyumlu bir 
iktidarın kısa sürede ve cesur atılımlarla çözebileceği 
sorunlar nelerdir? Bunlara kısaca değinmek istiyo
rum. 

Birincisi trafik sorunudur. 
Trafik, bu yıl da yurdumuzda huzursuzluk, üzün

tü ve ölüm saçan bir sorun olmakta devam etmiş
tir. Yıllardır çıkarılması gereken mevzuat bu yıl da 
çıkarılamamıştır. Her zaman söylediğimiz üzere, mo
dern demokrasilerde olduğu gibi, ayrıntılara gir
meyen ve esas prensipleri koyan, ayrıntıları ve yıl
lık değer artışlarının takdirini Bakanlar Kuruluna 
bırakan kanunlar çıkarılmış olsa idi; bugün trafik 
mevzuatındaki tukanıklık bu ölçülere varmamış 
oüacaktı ve (15) lira gibi gülünç cezalar müeyyide
si mevcut olmayacaktı. Bugün âcil olan şey, esnek
liği içeren bir Trafik Kanunu hemen çıkarmaktır. 

Milletlerarası çatışmaların önlenmesi için, bir 
memleketin gücünün, muhtemel saldırılara karşı 
caydırıcı düzeyde olması gerektiği belirtilir.. Bundan 
önceki topîantıda Millî Savunma bütçesinde belir
tildi. tşte trafik cezalan, gülünç olmaktan kurtarı
lıp; suç işlemeye karşı, caydıncı nitelik taşıyacak 
duruma getirilmelidir. 

Sayın İçişleri Bakanının bu konudaki kişisel gi
rişimlerini ve muhalefet partilerinden de yardım 
istemesini grup olarak ilgi ile izledik. 

Biz Kontenjan Grupu olarak, her zaman iktidar 
- muhalefet diyalogunun devam ettirilmesinin, de
mokrasinin şartlarından biri olduğunu ve bunun ge
lişmiş bir demokratik alışkanlık olduğunu ısrarla 
ifade etmişizdir. Nitekim, muhalefet mensupları da 
bu girişimlere derhal olumlu cevap vermişlerdir. 
Ancak, bu konuda yani trafik konusunda iktidar 
grupları arasında tam bir işbirliğinin mevcut olup 
olmadığı bizi düşündürmektedir.. Meslek grupları
na dayah gibi gösterilen bazı karşı girişimler, ka
nunun çıkmasını önîer ise, yasası ile yolcusu ile sü
rücüsü ile Anadolu insanı en az bir yıl daha trafik 
ıstırabını çekecek demektir. 

Bu konuda uygulamalarla ilgili bazı önerileri
mizi de kısaca belirtmek istiyorum. 

Özelikle şehirlerarası karayollarında, hatta şe
hir içi yollarda trafik kontrolleri çok zaman araç
lar durdurularak, ehliyet, ruhsatname ve muayene 
cüzdanı kontrolü şeklinde yapılmaktadır. Bu tür 
kontrol, ehliyetsiz ve muayene gününü geçirmiş 
olanları saptamakta ise de, asıî seyir halinde işle
nen suçlan tespitte bir değer ifade etmemektedir. 

Nitekim, bütün evrakı her zaman düzenli o!an, hat
ta tahsil derecesi de yüksek bulunan birçok araba 
sahiplerinin, aşın hız, geçiş hakkına riayetsizlik, far 
ayarsızlığı, hatalı sollama, kanunsuz park etme ve 
hatalı dönüşler gibi, asıl kaza ve ölümlere neden 
oîaıı suçları devamlı olarak işlediklerini hepimiz 
görüyoruz. Bu suçların takip ve cezalandınlması 
asıl önem taşır ve Batı memleketlerinde de bu ya
pılmaktadır. Bunun için, her gün belirsiz zamanlar
da, belirsiz viraj ya da kavşaklara gizlenilerek, el 
te!siz?eri ile bu suçlar tespit ve ileride bekletilecek 
ikinci bir ekibe blSdirilmeîidir. Bu tür uygulamaya 
son zamanlarda çok az rasladığımızı fade etmek is
terim. 

Bunun için vasıta, telsiz ve personel adedini ar
tırmalı; trafik polisine mahallinde uygulanacak eği
timler yaptırılmalıdır; çünkü ben tecrübelerimle bi
zatihi trafik polisinin dahi, hatalı dönüşlerin kav
şaklarda ne olduğunu bihned iğini çok defa gör
düm. Onun için mahallinde bunu uygulamalı eği
timlerle evvelâ trafik polisine öğretmekte büyük 
isabet vardır. 

Değinmek istediğimiz ikinci konu mahallî ida
relerimizin gittikçe artan güçsüzlüğü ile ilgilidir. 

Grupumuzun geçen yılki görüşlerini belirtirken 
aynı konulara değinmiştik. Geçen süre içinde, maa
lesef mahalüî idarelerin geliştirilmesi şöyle dursun, 
daha güçsüz duruma getirilmiştir. 

İl genel meclislerinin her yi! 45 günü aşan ko
misyon ve genel kurul çalışmaları, uygulamada çe
şitli yokluklar ve kısmen de partizan baskılarla de
ğiştirilen ya da uygulanamayan ve adına program 
denen kararlar; Y.S.E. ve benzerî bölge kuruluşla
rının, hangi esasa bağlı olduğu çok kere bilinme
yen çalışmaları ile hiçe indirilme durumuna gelmiş
tir. 

1970 yılında çıkardan 1319 sayılı Emlâk Vergisi 
Kanununun özel idare ve belediyeleri ters yönde et
kilemeleri devam etmiştir. 

Sözü edilen Kanuna göre 1977 yıîı Mart ayında, 
mülk değerlerinin sahiplerince yeniden beyanname 
ile bildiriinıesi gerekmektedir. Anayasamızın, ka
mulaştırma bedellerini bu beyana göre esas almış 
oîmasıyîe ilgili değiştirilen maddesi, bundan bir
kaç hdtta önce Resmî Gazetede yayınlanan bir Ana
yasa Mahkemesi karan ile iptal edildiğinden; bu yıl 
verilecek beyannamelerde beklenen artış sağlana
mayacağından, özel idare ve belediyelerin bu alan
daki umutları da boşa çıkmış olacaktır. 

- 635 -
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Bu durumda acele olarak yapılacak şey; özel ida
re, belediye ve köykri idarî ve malî yönden güç
lendirecek mevzuatı derhal çıkaracak tedbirleri al
maktır. Bunun için her şeyden önce, ademi merkezi
yet konusundaki temel zihniyet anlayışım hallet
mek gerekir. 

Her zaman söylediğimiz gibi; bütün siyasî parti
lerimizin seçim dönemi program ve meydan konuş
malarında, mahallî idarelere daha fazla yetki ve
receklerini açıklıkla söylemelerine rağmen, iktidara 
gelince tamamen bunun aksini yapıp, yetkileri mer
kezde topladıkça bu sorunu çözmek mümkün olma
yacaktır. 

Bu, bir memlekette mahallî idareler güçsüz ise, 
demokrasinin de güçsüz olacağına inanma ölçüsü 
ile eşdeğerdedir. Hatta bu sorun çözülmez ise, par
lamenterlerimiz de asıl kendilerine düşen en önemli 
görev olan, kanun yapmak görevini yapamaz duru
ma gedmiş, parlamenteri, kanun yapmaktan ziya
de, oturumlardaki yoklamalardan sonra Genel Ku
ruldan çıkıp, kendini bekleyen mahallî heyetlerle 
Devlet dairelerini dolaşan, iş takip eden insanlar ha
line getirmiştir. Bu çeşit iş takipçiliği ise, Devlet dai
relerinde normal çalışmayı ve prensipleri aksata
rak, işini eklen takip etmeyenlerin hakkını gecik
tirmektedir. 

Mahallî idareler yönünden ise, durum daha da 
üzücüdür. Geçen yıERi konuşmamızda belirttiğimiz 
gibi, bundan on yıl kadar önce Devlet bütçesinin 
% 17'siai bulan mahallî idarelerden tüm bütçeleri
ndi top!am oranı geçen yıl % 6 dolaylarına kadar 
düşmüştür. Halbuki, demokratik bir toplumda bu 
oranın değil ekşitmek, artma göstermesi gerekirdi. 
Bu artış sağlanamadığına göre hiç olmazsa ayın dü
zeyde kalsa idi, bugün mahallî idarelerimizin, özel
likle belediyelerimizin dununu bu derece hazin ol
mayacaktı.. Bir başka deyimle, Ankara Belediyesi
nin gerçek bütçe gelirleri en az iki milyar TL., İstan-
bufunki ise 4 milyar TL. civarında olacaktı. Bü
yük, küçük diğer bütün belediyelerin de durumla
rı aynı oranda iyileşmiş bulunacaktı. Halbuki, bele
diyeler değil yeni yol yapmak, yollardaki oyukları 
yanıayamaz haîe gelmiş; ücret ve maaşları ödeye
bilmek için, merkezî idareye el açma zorunda kal
mışlardır. 

Devlet Bütçesinin, ister İçişleri Bakanlığı, ister 
imar - İskân, ister başka bakanlık bölümlerine ol
sun, mahallî İdarelere her yıl artan ölçüde de olsa 
bu idarelere bir banka aracılığı ile borç para veril-
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meşinin dahi bu soruna temelden çözüm getirece
ğine inanıyoruz. MalıaEî idareleri, hizmet yapabil
mek için, yardım ve borç istemek üzere Ankara yol
larım aşındıran kuruluşlar olmaktan kurtarmak ge
rekir. 

Onların da yürütme ve karar organları halk ta
rafından 4 yıl için seçilirler. Parlamentoya oy veren 
insanlar, onlara da oy vermektedirler. Neden on
lara güvenmiyoruz? Neden onlara hizmet etmeleri 
için gerekli idarî ve malî olanakları tanımıyoruz. 

Gerekli kanunları çok acele olarak çıkaraıa-
mız gerekir. Aksi halde, demokrasinin temellerin
den birini daha zayıflatmaya devam etmiş olaca-

Ben bu yaz uzun süre çalışarak; 105 maddelik 
Metropoliten Alanlar Belediye Hizmet Birliği Ka
nunu teklifi yaptım. Bu kanun teklifim; Küküme-, 
tin sadece İstanbul metropoliten alanı için getirdi
ği tasarıya paraleldir; fakat esaslı bazı değişiklik
ler vardır. Burada konunun ayrıntılarına girmeye
ceğim, esasen gerek de yoktur. Önemi olan bu, tek
lifimi komisyonlardan acele geçirip çıkarmaktır. 
Bu konuda iktidar ve muhalefet gruplarını yardıma 
çağırırım. Hiç olmazsa, büyük belediyelerimizin ida
rî sorunları, büyük ölçüde çözülmüş olacaktır. Bu 
tasarı Hükümet tasarısıyle beraber Komisyonda 
görüşülmektedir. İçişleri Bakanlığı bunun şevkinde 
geç kalmış olduğu için, İmar ve İskân Bakanlığının 
İstanbul'un su ve kanalizasyon birliği projesi tasarı
sı aynı Komisyonda görüşülmektedir. 

Geçen yılda değinmemize rağmen, hiç gözönü-
ne alınmayan bir konuyu tekrar açıklamak istiyo
rum. 

Bilindiği gibi, 6802 saydı Gider Vergisi Kanu
nunun 66 ncı maddesi, «Bu Kanunla akaryakıttan 
alınacak İstihsal Vergisi, Gelir Bütçesine irat kay
dolunur. Karşılığında her yıl, bu vergilere ait tah
minlerin °/0 40'ı oranında Karayolları Genel Mü
dürlüğüne, % 22'si oranında il özel idarelerine, ve 
°/o 8'i belediyelere verilmek üzere Maliye Bütçesine 
ödenek konur» denildiği halde, bütçenin bu yıl uy
gulanmayacak kanun maddeleri listesine de adı ge
çen kanun eklenerek, mahallî idarelerin hakkı ve
rilmemekte, kanunun öngördüğü oranın çok altın
da, giobaî bir para konulmaktadır. Bu yılki bütçe
ye, sözü edilen kanuna ve ayrıca Anayasamızın 116 
ncı maddesine göre, özel idare ve belediyeler için 
toplam bir müyar liranın üzerinde bir para kon
ması gerekirken, bu rakam 200 milyon lira civarın-
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da bırakılarak, mahallî idarelere darbe vurulmaya 
devam olunmuştur. 

Ayrıca, bundan birkaç hafta önce, Anayasa Mah
kemesince verilen bir karara göre, Devlet Bütçesine, 
yani Bütçe Kanununa konan bir madde ile diğer ka
nun maddelerinin geçerliliği ertelenemez. Bu du
rumda mahallî idarelerin akaryakıttan alacakları 
vergi payı, kanunun öngördüğü orana yükselülmeli-
dir. Aksi halde, Bütçe Kanunu da Anayasaya aiykın 
duruma gelecek ve güvenimizi de yitirecektir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Değineceğimiz bir diğer konu da, daha önce 

üzerinde durduğumuz merkez valilerinin durumu
dur. 

Işiçleri Bakanlığının 1977 bütçesiyle ilgili ra
porda, merkez valilerinin yapacakları çahşmasar şöy
le belirtiliyor; 

Kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük ve yönetme
lik taslaklarını incelemeye ve görüş bildirme faa
liyetlerine devam edecekler; 

Bakanlık üst kademe danışmanlık görevini yürü
tecekler; 

Bölge ve illerin öncelik arz eden emniyet, asayiş, 
ekonomik ve sosyal sorunlarım mahallinde incele
me, araştırma ve bu konularla ilgili rapor düzenle
me çalışmalarını sürdürecekler; 

İhtilâf yaratan sınır, mera ve arazi anlaşmazlık
larını yerinde inceleme ve ivedilikle alınması gere
ken tedbirler hakkında görüş ve tavsiyelerini rapor 
halinde bildirecekler; 

tdarenin geliştirilmesiyle ilgili diğer hizmetleri 
yürüteceklerdir. 

Yukarıda beş fıkrada sıralanan hizmetlerin, bu
gün sayıları 70 dolayında bulunan merkez valilerine 
ne ölçüde gördürüldüğünü sormak gerçekten ilginç
tir. Bugün merkez valileri, Bakanlığın 3 odasında, 
iiiblr caiz ise, değil masa, sandalye bulup oturmaya 
çakışmaktadırlar. Çokları sandalye dahî bulamaz
lar. 

Halbuki, bu değerli insanlar yorucu bir öğretim 
ve yetişme dönemlinden sonra, Anadolu'nun çeşitli 
yerlerinde feragatla çalışıp tecrübe edinerek vali 
olmaktadırlar. Vali Devletin temsilcisidir; bir parti
nin ya da 6 ay sonra aynı iktidar tarafından tayin 
edîldikten sonra geri alman bir zihniyetin temsilcisi 
olamaz. 

Filhakika, siyasî partilerimiz demokrasinin vaz
geçilmez unsurlarıdır. Buna bütün kalbimizle ina
nırız. Ancak, iktidarlar, valileri, sadece kendi par

tilerinin iktidar döneminin temsilcileri sayarlar ve 
mahallî parlamenterlerin bu konudaki kişisel görüş 
ve baskılarına mutlak ölçüde uymaya devam eder
lerse, valilerin her cereyanın üstünde kalarak, Dev
let gücü ve kanunî tarafsızlığım temsil etme gerçeği
ni ve ihtiyacını tam bir boşluğa itme çabalarına yar
dımcı olmaya devam edeceklerdir. Yoksa, sayıları 
70'e varan bu kadar değerli insanın, Devlet tem
silciliği vasfından sonra, bu derece üzücü bir or
tamda görev yapma şöyle dursun, maddî ve manevî 
sıkıntı içinde yaşamaları sonucunun doğması nasıl 
izah edslebilir? 

Meslek adına, en hafif deyimi ile üzüntü veren 
bu durumu bir dereceye kadar önlemek üzere. 

VaOîerin ilk atamalarında daha titiz davranıla-
cak bir ölçü geliştirilmen'; 

Diğer bakanlıkların yüksek istişare işlerinde 
merkez vaîiîerinden de yararlanmalı, hiç olmazsa 
valilerin görüşlerinden yararlanma alışkanlıklar ba
kanlarda olmasa bile, o bakanlıkta en azından otura
cak bir sandalye bulunmalıdır. Bu bile aşamadır. 

Bölge idare mahkemeleri, acele çütarılacak bir 
kanunla kurularak, bu değerli insanların tecrübele
rinden hiç olmazsa bu alanda yararlanılmalîdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
tçişleri Bakanlığı Bütçesiyle ilgili görüşlerimize 

son vermeden, yurdumuzun içinde bulunduğu asa
yiş durumuna değinmek istiyorum. 

Son zamanlarda sayıları artan ve boyutları de
ğişen huzur bozucu olaylar, ulusumuzu büyük ölçü
de tedirgin eden ölçülere varmıştır. 

Ne yazık ki, 1950 yılından bu yana Batılı de-i 
mokrasiîer ölçüsünde düzgün ve olaysız geçen ge
nel seçimlerin, bu yıî huzur içinde yapılabilmesi, maa-
Eesef memleketin en önemli sorunu haline gelmiş 
ya da getirilmiştir. Halbuki, demokrasiye geçişi
mizden sonra geçen bu kadar yıllık gelişmelerden 
sonra, Türkiyemizde seçim huzuru ile ilgili bir en
dişenin artık söz konusu olmaması gerekirdik 

Bu alanda tabir caiz ise geriye gidişin nedenle
ri, hemen herkesçe biSinmektedir; fakat en üzücü 
olan şey, bu nedenlerin siyasî parti lider kadrola
rınca biLıımemesi ya da bilinmek istenmemesidir. 

Her gün radyolara ve televizyon ekranlarına ve
rilen, karşılıklı ve son derece sathî ve yakışıksız suç
lamalar, yurdumuzda siyasal tartışmaları ve yüksel
mesi gereken seviye alışkanlıklarını son derece üzü
cü ve ilkel düzeye itmektedir. 
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Bu durumda, demokratik ve medenî memleket
lerde en önemli alışkanlık olması gereken iktidar -
muhalefet diyalogunun kurulması şöyle dursun, köp
rüleri kasten atarcasına, iktidar - muhalefet suçla
ması ve âdeta düşmanlığı yaratılmaktadır. 

Halbuki, iktidariyîe ve muhalefetiyle herkes bu 
yurdun evlâdıdır ve ona hizmet etmeye çalışmakta
dır. Bir Grup, bu memlekete sadece kendisinin hiz
met ettiğini ve İstiklâl Harbinin alevlerinden çıkarı
larak kurtarılan bu vatanın Atatürk'ün başlattı ilk 
kalkındırılmalarını inkâr edercesine, sadece kendi
lerinin yapıp, karşıdakilerinin yıkmak istediklerini 
iddia ederse, demokrasideki uzlaşma ve anlaşma na
sıl mümkün olabilir?.. Hangi partinin kurduğu hü
kümetler döneminde olursa olsun, yapılan hizmet
leri ve yatırımları, millete değil de, siyasî partilere, 
hatta siyasî partilere mensup bakanlıklara mal et
me eğilimleri ve bunlarla ilgili törenlerde karşılıklı 
suçlama nutukları, olgun bir demokrasi hesabına 
son derece gereksiz bir alışkanlık meydana getir
mektedir.. «Siz», veya «Biz» yaptık iddiaları, ileri 
bir demokraside çoktan terkedilerek; esasen kalkın
ma planlarına girmiş olan esasların milletin maîı ve 
eseri okluğunu kabul ve ilân etaıe alışkanlık ve se
viyesine artık gelinmelidür. Bu davranış maalesef 
her iktidar döneminde görülmekte ve siyasî gergin
liği artıran mahallî sürtüşmelerle asayişi de etkile
yen davranışlardan biri olmaktadır. 

Burada bir örnek vereyim; 1960 yılında gittiği
mi?. Amerika'daki bir incelemede bir barajı geçer
ken, bir plâket dikkatimi çekti; diyordu ki, «Bu ba
raj Amerikan milleti tarafından yapılarak, şu tarih
te işletmeye açılmıştır.» Türkiye'nin demokraside bu 
seviyeye gelmesinin emin olunuz huzuru da olumlu 
yolda etkileyecek bir davranış olacağına inanıyo
ruz. 

Muhalefetin de kusurları olabilir. Esasen demok
rasi, kusurlar üzerinde suçlamadan, medenî ölçü
lerle tartışılan bir rejimdir. Temelinde uzlaşma ve 
karşılıklı tahammül yatar. Eğer bu gerçekleri, lider 
kadroları unutur ve aralarında görüşmeleri keser
ler; hatta düşmanca suçlamaları artan ölçülerde 
devsm ettir Irîerse, bu psikolojik gerginlik memle
kette düşmanlık havasını artırır, cepheler meyda
na getirir, bölünmeler doğurur ve dolayısıyle, hu
zur ve asayişi bozucu unsur haline gelir. 

Üzülerek belirtelim ki, yurdumuz bugün böyle 
bir ortamın içine hızla girmektedir. Bu ortamda, 
Devlet kadrolarında partizanlık artar, memurların 
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ve bu arada emniyet kuvvetlerinin tarafsız değer
lendirmelere güveni kalmayacağından, sorumluluk 
alma duygu ve cesaretleri azalarak, hizmet tempo
su ağırlaşır; kanun üstünlüğü yerine, Hükümet için
de bazı grup ve zihniyetin etken duruma geldiği 
kuşkuları artar. Devlet memurları da tarafsız ba
şarılarına dayanma ve güvenme yerine; partilere, 
şahıslara ya da zihniyetlere dayanma durumuna ve
ya görünümüne girerler. Ehliyet ikinci plana düşer, 
Anayasanın memurlar için zorunlu kıldığı tarafsız 
uygulamalara güven azalır. 

Devletin ağır başlılığını azaltan bütün bu dav
ranış ve olaylar, en sonunda huzur ve asayişi bo
zan etkenler durumuna gelirler ve asayişin bozul
duğu bir ortamda seçimlerden de, kalkınma hamle
lerinden de endişe edilmeye başlanır. 

Başta Devletimizin birliğinin temsilcisi olan Sa
yın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hemen bütün 
kişi ve kuruluşlar, yukarıda çizmeye çalıştığımız üzü
cü tablonun varlığına değinmişlerdir. 

Bu durumda, Anayasadaki bütün organlarla bir
likte, modern devlet teorilerinde en hareketli ve so
rumlu organ olan Hükümetin bu gerçek karşısın
da, vatansever ve fedakâr bir değerlendirmeye gire
rek, muhalefet ile derhal diyalog kurması gerekir. 
Hükümet, muhalefetin iddialarını yersiz ya da ger
çeklere aykırı görebilir.. Esasen, demokraside her 
organın kendi görüşünün doğruluğuna inanması do
ğaldır. Ancak bu inanışlar; karşılıklı suçlamalarla 
yürütülemez. 

Gerektiğinde bir araya gelip, suçlama gereki
yorsa, dokümanlar ile bunu yüz yüze yapıp; çözüm 
yollarını aramak gereklidir. Kişisel kırgınlık ve kap
rislerin ise, ulusun ve yurdun geleceğini içine alan 
ilişkilerde yeri olmamak gerekir. 

Biz inanıyoruz ki ve grup olarak bu görüşümü
zü her zaman da tekrarîamışızdır; iktidar ve muha
lefet diyalogu ve görüşmelerinin kapısı daima açık 
kaîmakdır. Bu temaslar, derhal psikolojik alana da 
yansıyan gerginlikleri azaltacak ve bu yumuşama, 
asayişin düzelmesine de olundu yolda etki yapacak
tır. 

Aksi halde ister aşırı sağ, ister sol görünümün
de olsun, memleketteki cepheleşme ve öldürmeye 
varan bölünmeler, yıkıcı dikta heveslilerinin işine 
yaramaktan öteye bir sonuç vermeyecektir. 

Bu noktada İçişleri Bakanlığına düşen görev ise; 
suçluları bulmada tarafsız hareket edilmediği gibi 
bir kuşkuyu ve maalesef yaygın haîe gelen iddiala-
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n ortadan kaldırmaktadır. Bu kadar vatan evlâdı
nın öldürülmesinden sonra, suçlularının büyük oran
larda meçhul kalmış olduğu iddialarının devamı, 
rejimin sağlığı hesabına üzüntü vericidir. Sanık oldu
ğu ileri sürülenlerin, eksik delillerle savcılara tes
limi, eğer bir kasıt taşımıyorsa, gerçekten kuş
ku vericidir ve bunlara dayanan rakamlar ve ista
tistikler inandırıcı olmaktan uzak kahrlar. Bu kuş
kuları ve maalesef yaygın hale gelen taraf tutma 
iddialarını ortadan kaldırıcı çalışmalar derhal ya
pılanındır. 

Biz Kontenjan Grupu olarak, iktidarı*yle muha
lefetiyle ve bütün Anayasa organîarıyle bu yurdun 
evlâtlarının böyle bir gidişe «Dur» diyeceği inan
cını taşımak istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yukarıda kısaca İçişleri Bakanlığı Bütçesi nede

ni ile demokrasimizin yerleşip güçlenmesinde temel 
unsurları etkileyen konulara değinerek, eksikleri be
lirtmeye çalıştım. Geçen yıl da belirttiğimiz bu te
mel sorunların, Hükümetçe hemen hiç ele alınma
mış olması bizi üzmektedir ve 1977 yılında öneri
lerimize daha uygun çalışmaların yapılmasını bek
liyoruz. 

Değindiğimiz konularda önemli eksiklikler taşı
dığına inandığımız İçişleri bütçesinin, değerli mes
lek mensuplarına ve yurdumuza hayırlı olmasını di
ler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına İbrahim 
Tevfik Kutlar, 

A. P. GRUPU ADÎNA İBRAHİM TEVFİK 
KUTLAR (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli se
natörler; 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri üzerinde 
Adalet Partisi Senato Grupu adına söz almış bulu-
mıyoi' ve hepinizi saygılarımla selâmlıyorum. 

Sayın Başkan; 
İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları yurdun hu

zur ve sükûnunu sağlamakla yükümlü olduğu gibi, 
mahallî idarelerin denetimi de görevleri arasında bu
lunmaktadır. Bu nedenle evvelâ idarenin kuruluşu
na dair görüşlerimizi arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu idarenin temel ka-

nunHanndandır. Bu Kanun 27 sene evvel yürürlüğe 
girmiştir. Zamanına göre idareye birçok yetki ve ye
nilik getirmişse de, sonradan çıkan çeşitli kanunlar 
ve genel uygulamadaki aykırılıklar idareyi işlemez 

bir duruma sokmuştur. 5442 saydı Kanunun 9 ncu 
maddesi; «Vali ilde Devletin ve Hükümetin temsilci
si ve ayrı ayrı her bakanın ve bunların idarî ve 
siyasî yürütme vasıtasıdır.», hükmünü koyduğu hal
de, bu hüküm birçok ahvalde fiilen uygulanmamak
tadır. Yeni yeni kurulan bölge müdürlükleri, valilerin 
yetki ve temsil niteliğini kısıtlamış bulunmaktadır. 

27 yıldan bu yana memlekette demokrasi, imar, 
kalkınma, ekonomi, sanayi, öğretim, kültür ve özen
le asayişle ilgili konularda büyük değişiklikler ol
muş ve buna paralel İl İdaresi Kanununda herhangi 
bir yenilik yapılmamıştır. 

Bu bakımdan günün icaplarına uygun olarak İl 
İdaresi Kanununun yeni baştan ele alınması lâzım
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuya kısaca değindikten sonra, biraz da 

memleket idaresinde büyük önemi olan mahallî ida
relerden söz edeceğim. 

Mahallî idareler teşkilâtının bir kısmı Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında çutarılımş kanunlarla yü
rütülmektedir. 

1961 Anayasasının 116 ncı maddesi, «Mahallî 
idareler, il, belediye veya köy halkının müşterek 
mahallî ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar or
ganları halk tarafından seçilen kamu tüzelkişile
ridir.» hükmünü koymuştur. 

Bunlardan il özel idareleri, 1913 yılında yayınla
nan İdarei Umumiyei Vilâyât Kanununun, İdarc-i 
Hususîye Vilâyât kısmı ile bugüne kadar yürütüîe-
gelmiştir. 63 ysî evvelinin ihtiyaçlarına göre yayın
lanan bu Kanun, bugün için fonksiyonunu yitirmiş 
buîumaktadır. Bu bakımdan il özel idarelerinin gü
nümüzün yerli ihtiyaçlarına karşılık verir bir duru
ma gelmesi lüzumludur. İl özel idarelerine malî 
imkân sağlayan ve yetki veren bir kanunun tez el
den çıkarılması zorunluluğu vardır. Çıkarılacak olan 
bu Kanunda, il genel meclis üyeleriyle il daimî en
cümen üyelerinin seçimi, yetkileri ve vali ile olan 
ilişkilerinin de tespiti lâzımdır. 

Sayın senatörler; 
Şimdi biraz nüfusumuzun % 40'ını ilgilendiren 

ve günün konusu olan belediyelerden söz edece
ğim. 

Belediyelerimiz; 1930 yılında yürürlüğe giren 
1580 sayılı Kanuna göre, belediye sınırları içinde 
yaşayan vatandaşların hizmetlerini görmekle yü
kümlü tüzelkişiliği haiz kuruluşlardır. 
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46 yıi evvel yürürlüğe giren bir Kanunla va
tandaşın ihtiyaçlarına karşılık vermek mümkün de
ğildir. Bu bakımdan belediyelerimiz iki konuda sı
kıntı içimdedir* Bunlardan birisi malidir. 

Belediyelere gelir sağlayan 5237 sayılı Kanun 
İ948 yılında yürürlüğe girmiştir. Zamanm birçok 
ihtiyaçlarına karşılık veren ve beîedileyere önenıh' 
gelir sağlayan sözü edilen Kanun, bugün için yeter
siz; bir hale geldiği gibi, bir kısım hükümleri de Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Bu bakımdan, halen Millet Meclisi komisyonla
rında bulunan Belediye Gelirleri Kanunu tasarısı
nın tez elden çıkarılmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Değerli senatörler; 

Konumuz belediye gelirlerine aktarılmışken, bi
raz da günümüzün yaşayan konusu olan İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi büyük belediyelerin Hükü
metten yardım isteklerine ve yardım yapılmadığı 
bahanesiyle 4 milyonluk İstanbul'un çöplük duru
muna getirilmesine ve doğrudan doğruya vatanda
şın sağağiyîe ilgili bu çöplerin alınmaması ve diğer 
belediye hizmetlerinin kasten yürütülmeraesine de
ğineceğim. 

Devlet bütçelerinde «Belediyelere yardım», adı al
tında herhangi bir ödenek bulunmadığı ve bu ne
denle belediyelere genel bütçeden yardmı yapılama
yacağı, Sayın Maliye Bakanımız tarafından 1976 
Bütçe konuşmasında ve bu sene Bütçe Komisyonun
daki açıklamasında belirlenmiştir. 

Bugün Türkiyemizde büyük küçük 1 688 beledi
ye vardsr. Büyük belediyelerin az çok malî imkân
ları olduğu halde, küçük belediyeler bu İmkânlar
dan asgarî ölçüde bile mahrumdurlar. 

Genel Bütçeden, sözü edilen büyük belediyelere 
yardım yapılırken, diğer küçük belediyelere yardım 
yapılmaması, hakkaniyet kurallarına uygun olma
yacağı gibi, nizamı âmmeyi de rencide edeceği tak
dir buyurulur. Şayet bu yardım bütün belediyelere 
teşmil edilecek olursa, bütçe imkânlarının buna 
el vermeyeceği gerçeğin bir ifadesi olur. 

Buna rağmen Maliye Bakanlığınca, büyük bele-
d'yeîerden elektrik borçlan, vergi borçları, emekli 
keseneği gibi vermekle yükümlü oldukları paralar 
alınmamakla küçümsenmeyecek miktarda yardım
da bulunulmuştur. Nitekim, 1976 yılında çeşitli ko
lsularda İstanbul Belediyesine 1 milyar 2Gi milyon
luk bir imkân sağlanmıştır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizi!) — Yalan bu. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM TEVFİK 
KUTLAR (Devamla) — Yaîansa, Devletin... 

BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim, devam 
edin. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM TEVFİK 
KUTLAR (Devamla) — Değer M arkadaşlarım; 

Sözünü ettiğim belediye başkanları; bir taraf
tan Hükümetten yardım yapılmadığı bahanesiyle 
memuruna, işçisine maaş vermemek suretiyle greve 
sevk ederlerken, diğer taraftan vatandaş üzerinde 
birikmiş olan ve tutarı milyarlara baliğ olan elek
trik, su ve havagazı paralarını tahsil etmemekte-
dkler. Bu durumdan borcu biriken vatandaş da şi
kâyetçidir. 

Belediyelere 12 Marttan evvel ve 1973'ten sonra 
anarşik olaylara adlan karışan kimselerin alındı
ğı millet efkârında şayi bir halde yer etmiş bulun
maktadır. Kadrolar sunî bir şekilde şişirilmiş ve 
sözleşmeli olarak birçok kimselere yüksek ödenek 
sağlanmıştır. Belediye Kanununun 117 nci madde
sinin 16 ncı fıkrasına aykırı olarak bütçe tanzim 
edi'miş ve kasten belediye gelirleri tahsil edilme
miştir. Bu tutanı partizanlığın tipik bir örneğidir. 

Yukarıda adlarını saydığımız belediye başkan
ları, kendi aslî görevlerini bir tarafa bırakarak bü
tün çalışmalarını politika konulanna yöneltmiş ve 
müesseselerini parti ocağı haline getirmiş bulun
maktadırlar. 

Bu gerçeği vatandaş günîük gazetelerde oku
yor, radyolarda dinliyor ve ekranlarda görüyor. 

Bu bakımdan İçişleri Bakanlığının: 
a) Belediyelerin bütçe tanzimi, 
b) Kadro artırması, 
c) Sözleşmeli personel çalıştırması, 
ç) Alman memur ve işçilerin çalıştıktan yer

leri, 
d) Elektrik, su ve havagazı tahsilat durumuyla 

vatandaş üzerindeki alacağı konularını, 
e) Belediye Kanununun 15 ve diğer maddele

riyle belediye başkanlarına verilen bilumum gö
revlerin yerine getirilip getirilmediği hususlannı mül
kiye müfettişlerince teftiş ettirmesi ve yapılacak so
ruşturma sonunda Yüksek Senatoya bilgi vermesini 
önemle istemekteyiz. 

Sayın Başkan; 
Yürürlükte bulunan Belediye Kanunu, belediye

lere vatandaşın sağlığı, temizliği, fiyatların kontro
lü konularında pek çok görev ve yetki vermiştir. Be
lediyeler bu vazifelerini gereği gibi yerine getirme-

— 640 — 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1977 O : 4 

nıekte ve fiyat kontrolünda görevlerini yapmamak
tadırlar. Kontrolsuziuktan bir mal aym şehrin, ayrı 
ayrı semtlerinde başka başka fahiş fiyatlarla satıl
maktadır. Belediyelerin bu önemli görevlerini yeri
ne getirip getirmedikleri mülkiye müfettişlerince 
teftişe tabi tutulmalıdır. 

Mevcut Belediyeler Kanunu ile Belediye Ahkâmı 
Cezaiye Kanunu günün ihtiyaçlarına karşılık ver
memekte, bu lüzumlu kanunların meclislerimizden 
biran evve! çıkarılmalarına gayret sarf olunmalı
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Nüfusumuz son yıllarda büyük artış göstermek

te ve bu nedenle nüfusu iki bini aşan köylerimiz 
belediye teşkilâtı kurmaktadır. Yeni çıkarılacak Be
lediye Kanununda, belediye teşkilâtı için en az nü
fusun tespiti üzerinde önemle durulması gerektiği
ne aknii bulunmaktayız. 

Sayın Başkan; 
Biraz da mahallî idarelerimizin en küçük ünite

si olan köylerden söz edeceğim. 
Köy Kanunu, 1924 yıhnda yayınlanmıştır. 53 yıl 

evvel çıkardan bu Kanun, esas itibariyle önemli ko
nulan kapsamakta ve köye tüzelkişilik kazandır
maktadır. Köy idaresini yürüten muhtara geniş yet
ki vermiştir. Bu şekilde önemli yetkilerle teçhiz edi
len muhtarların maalesef bugüne kadar maaşı yok
tu. Muhtarlara maaş verilmesini öngören Kanun 
tasarısı Millet Meciisiııdedir. Bu Kanunun biran ev
ve* yürürlüğe girmesi için çaba gösterilmesini tavsi
yeye şayan bulmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Adalet Partisi olarak, kalkınmanın köyden baş

lamasına inanmış bulunuyoruz. Bu nedenle köyle
rimizin kalkındırılması ve şehir hayatının köylere 
kadar götürülmesi özelliklerini kapsayan Köy Kanu-
nununun en kısa bir zamanda gerçekleştirilmesi bü
yük arzumuzdur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Güney hududumuzdaki illerde 15 - 20 sene evvel 

Suriye'den bazı ilticalar vaki olmuş ve bunlar ka-
bui edilerek Bakanlar Kurulu kararma iktiran et
miştir. Bunlardan birçok çocuk sahibi oîmuş bu
lunanlar var. Vatandaşlıkları uzun yıllardır gerçek
leşmediği için doğan çocuklar maalesef anneleri adı
na nüfus kaydına geçmekte ve bundan dolayı da 
vatandaşlar maddî ve manevi büyük zarara uğra
maktadırlar. Bu büyük acının dmdiriîmesi için 
Emniyet Gene! Müdürlüğü ile Nüfus îşleri Genel Mü
dürlüğünün işbirliği yapması lâzımdır. 

Sayın Başkan; 
Her gün birçok büyük kasabaların ilçe ve bir

çok büyük ilçelerin de il olma isteği ile karşılaşıldı
ğı bir gerçektir, ti, bir hizmet ünitesi olmaktan daha 
çok denetim ünitesidir. Vatandaşın her gün muhtaç 
olduğu Devlet hizmeti ilçelerimizde karşılanabil
mektedir. Binaenaleyh, yurdumuzda il teşkilâtın
dan daha çok ilçe teşkilâtına ihtiyaç vardır. Bu su
retle Devlet hizmeti vatandaşın ayağına götürülmüş 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tsşınılmaz malların zilliyediiği üzerindeki 5917 

sayılı Kanun günün ihtiyaçlarına cevap vermemek
te ve bu nedenle de birçok asayişsizlik olayları mey
dana gelmektedir. Bu bakımdan, 5917 sayılı Kanu
nun da yeni baştan ele alınarak, günün ihtiyaçlar! na 
ve ihtirâflarm önlenmesine çalışılmalıdır. 

Sayın Başkan, 
Son senelerde mülkî idare amirliği mesleğine ra -

be azalmış ve yetişmiş birçok kıymetli idare amiri
nin meslekten ayrılmış olduğunu görmekteyiz. Bu 
nedenledir ki, birçok kazamız kayriıakamsızdir. İda
renin, eskiden olduğu gibi çekici bir duruma geti
rilmesi yollarıma aranması lâzımdır. 

Sayın Başkan. 
Şimdi buraz da günümüzün kahramanları, va

tandaşın bumr ve sükûnu için gece gündüz canları
nı cüşîerine takarak çalışan Emniyet Teşkilâtından 
söz edeceğim; 

Son senelerde önemli bir şekilde artan anarşik 
olayîaruı karşısında yılmadan cansiperane çalışan 
Emniyet Teşkilâtını takdir etmeyi bir kadirşinaslık 
oîarak görmekteyiz. 

Bu sebepledir ki, fedakâr Emniyet Teşkilâtımız
dan bütçe imkânlarına göre, kadroda çalışanların 
tazmünaü 2 000 liraya ve büroda çalışanların da taz
minatı 1 600 liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. Em
niyet Teşkilâtının anarşik olaylar karşısında hare
ketleri takdire şayan olmakla birlikte, bu olayların 
köküne inilerek kaynağında kurutulmasının mümkün 
ve zorunlu olduğu inancındayız. 

Demokratik nizamın kaldırılmasına, yurt bütün
lüğünün parçalanmasına kasteden ideolojik ve orga
nik anarşistlerin kökünün dışarıda olduğu ve içerirle 
de yerli yabancı ajanları bulunduğu bir gerçektir. Ka
ba ve kanunsuz kuvvet nereden gelirse gelsin karşı
sındayız. 

Bu nedenle Emniyet Teşkilâtının, Devletin diğer 
kuruluşlarıyle de bir nizam ve anlayış dahilinde iş 
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ve elbirliği yapması lâzımdır. Emniyet Teşkilâtının 
anarşik olayları daha bilinçli bir şekilde yok edebil
meleri için kısa ve uzun süreli eğitime tabi tutulma
ları lâzım geldiğini belirtmek isterim. 

Asayiş, uyuşturucu madde, kaçakçılık konularında 
başarı gösteren emniyet amir ve memurlarının mad
dî ve manevî mükâfatlandmlmaîarı için gerekli ka
nan tasarısının tez elden Meclislerimize şevkinde isa
bet olacaktır. 

Anarşik olayların önlenmesinde önemli rol oyna
yan araçlardan birisi de haberleşmedir. Bu bakımdan, 
şdhir içindeki telsiz telefonla haberleşmenin takvi
yesi ve bunun şehir dışına teşmili de gerekir. 

Diğer taraftan, anarşistlerin elinde bulunan mo
dern silâhlara karşı polisin elindeki silâhlar kâfi 
değildir. Emniyet Teşkilâtının modern silâhlarla ye
teri kadar teçhiz edilmesi ve EM - REMO Kanunu
nun çıkarılarak polisin takviyesi lâzımdır. 

Sayın Başkan; 
Ceza Kanunumuza göre suçlar şahsidir. Toplum 

halinde işlenen suçların tespiti, bu Kanun hükümleri 
karşısında zorlaşmakta ve hazırlık soruşturmaları 
uzamaktadır. Bu bakımdan, Fransa'da olduğu gibi, 
toplum suçlarının takibinde hazırlık soruşturmalarının 
daha çabuk bir şekilde sonuçlanması hususunun Mec
lislere sunulacak tasanda yer alması lâzımdır. 

Anarşik olayların anında önlenmesi ve delillerinin 
kaybolmadan elde edilebilmeleri için tehirinde ma
zarrat umulan hallerde idare amirlerine arama emri 
velîce yetkisinin kanunlaştırılmasının zorunlu olduğu 
inancındayız. 

Emniyet Teşkilâtının başta gelen görevi mani za-
b;ta hizmetidir. Bunun için de teşkilât mensupları
nın genel asayiş, topium olayları, trafik olaylanyle 
bunların önlenmesi, takibi ve yakalanması hususun
da esaslı eğitime tabi tutukrak yetiştirilmeleri lâ
zım geldiği takdir buyurulur. 

Yukarıda sözü edilen konular bütün dünyada bir 
bilim halinde yürütülmektedir Bu bakımdan, eğitim 
konusuna önem verilmesi lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Emniyet Teşkilâtımız 1934 yılında çıkarılan 2559 

sayılı ve ek kanunları hükümlerine göre vazife gör
mektedir. 43 yıl evvel çıkarılan bu kanun her bakım
dan fonksiyonunu kaybetmiştir. Binaenaleyh, bütün 
dünyada olduğu gibi, yurdumuzda da büyük şehirleş
me hareketleri, ideolojik olaylar, ekonomik, kültürel 
değişiklikler ve özenle toplum hareketlerini gözönün-
dc bulundurarak Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununu 

j yeni baştan ele almak ve günün şartlarına uygun bir 
I tasarısının Meclislerimize tez elden getirmek zorunlu-
I îuğuna inanmaktayız. 
I Diğer taraftan, şehirlerde vazife gören Emniyet 
I Teşkilâtı, 17 milyon insanın huzurunu sağlamaya ça-
I hşmaktadır. Bugünün Emniyet Teşkilâtı nüfusa oran-
I la binde ikidir. Hedef ise binde dörttür. Konunun 
I önemi gözönünde bulundurularak biran evvel hedefe 
I varılması ve en kısa zamanda medenî memleketler 
I oranına çıkarılması lâzımdır. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Vatandaşın hayat güvenliği bakımından trafik ko-
I nusu günün çok önemli bir sorunu haline gelmiştir. 
I Yollar ölüm saçmaktadır. Bu gidiş hem vatandaşın 
I hayatına ve hem de millî servetin mahvına sebep 
t olmaktadır. Son yılların kaza istatistiklerine baka-
I cak olursak ürpermemek elden gelmiyor. 
I Bir örnek vermek lâzım gelirse; 1975 yılında 46 
I bin 735 kazada 5 125 ölü, 27 848 yaralı ve 1976 yılı Ağus-
I tos ayı sonuna kadar vukubulan 32 490 kazada 3 435 
I ölü ve 19 286 yaralı olduğunu esefle görülmektedir. 
I Bu fecî durumu önlemek için Meclislerimizde olan 
\ Trafik Kanunu tasarısının getirdiği hükümler yeterli 
I değildir. Kanunun daha şümullü ve trafik kazalarını 
I daha büyük oranda önleyici hükümler getirmesi lâ-
t zrnıdır. Trafik kazaları her vatandaşın her gün ka-
I fasında yarattığı önemli bir konu olmuştur. Trafik 
i deyince akla ehliyet sorunu gelmektedir. Vatandaşın 
I vicdanında ehliyetin usulsüz \ e yolsuz verildiği inan-
I cı vardır. Bakanlığın ve yetkili makamların vicdan-
I larında yerleşen bu kanıyı fiilî ve müessir tedbirlerle 
I kaldırılması lâzım geldiği inancındayız. Yollarda alı-
I şılagelen kontroller etkin ve yeterli değildir. Kont-
I rollerin çeşitli araç, çeşitli kıyafet ve çeşitli yerlerde 
I yapılması lâzımdır. Özenle geceleri far kontrolleri 
I yapılmalıdır. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Ben biraz evvel, mültecilerden bahsetmiştim. Mül-
J tecilere ait elde 450 kadar dosya var. Bunun üzerin-
I de ısrarla duruyoruz. Vatandaşların çocukları anne-
I leri adına kayıtlı olarak ortada gezemezler. Bunların 
I eline kararname gereğince «mültecidir» vesikasını res-
I men vermişiz. Bunları ya vatandaşlığa alacağız yalıut 
I vatandaşlığımıza kabullerine imkân görmüyorsak, hu-
I dut dışı etmemiz lâzım ve mutlaka bu ıstirabı dindir-
I memiz lâzım. 
I Sayın Başkan; 
1 Yurdun bilhassa kırsal yörelerinde asayişi sağîa-
I yan fedakâr ve cefakâr Jandarma Teşkilâtımızdan 

642 — 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 , 1977 O : 4 

söz edeceğim. Jandarma memleketin huzur ve sükû
nu için büyük bir uyanıklık içinde, bilhassa kırsal 
yörelerde büyük başarı göstererek anarşik hareketleri 
bastırmıştır. Jandarmanın elinde bulunan silâhların 
da modern ve müessir olması lâzımdır. 

Bunu temin amacıyle çıkarılan 1632 sayılı Kanun, 
jandarmanın reorganizasyon ve modernizasyonunu 
hedef alarak 2 milyar 100 milyon liranın 10 senede 
sarfına ve her sene bütçeye bu maksatla 210 milyon 
lira ödenek konulmasını öngörmüş ise de, 1972 yılın
dan bu yana artan fiyatlar karşısında bu ödeneğin 
yeterli olmadığı takdir buyurulur. Bu nedenle 10 yıl 
için konacak ödeneğin 3 milyar 988 milyon liraya 
çıkarılmasını öngören ve 1975 yılında Meclislere su
nulan kanun tasarısının tez elden çıkarılması lüzu
muna kanii bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Jandarma 40 yıldan beri adlî görevi geçici ola

rak yüklenmiş bulunmaktadır. Jandarmanın yetişme 
tarzı ve bu yolda olmadığından köy karakollarında 
jandarma onbaşısı, çavuş ve hatta üstsubaylar tara
fından yapılmakta olan hazırlık soruşturmalarının 
noksanlığı ve iyi sonuçlar vermediği bir gerçektir. 
Jandarmayı, ihtisası sahasında olmayan bu görevden 
biran evvel çıkarmak için adlî zabıta teşkilâtının ku
rulması zorunludur. Bu konu üzerinde hassasiyetle 
durarak, adlî zabıta teşkilâtını ne zaman gerçekleş
tirebileceğini Saym Bakan tarafından Senatoda açık
lanmasını istirham ediyoruz. 

Diğer taraftan; jandarmanın kaçakçılıkla daha 
müessir bir durumda mücadele etmesine imkân ver
mek için kara hudutlarımıza paralel, yaz - kış geçit 
verir muntazam yolların yapılması, yeteri kadar va
sıta sağlanması, modern telsiz ve fırıldaklarla teçhiz 
edilmesi lâzımdır. 

Yurt ekonomisine büyük zarar veren kaçakçılığın 
daha çok sahillerimizden yapıldığı bir gerçektir. Jan
darmanın sahillerimizi etkin bir şekilde muhafaza ve 
kaçakçılığı önlemesi yönünden sahil muhafaza bot
ları adedinin artınlması ve ba maksatla yeteri kadar 
ödenek verilmesi zorunludur. Jandarma Teşkilâtımız 
görevin gereği olarak yurdun her tarafında küçük bir
likler halinde yayılmış bulunmaktadır. Bugün için 
karakollanıı büyük bir kısmı yeterli olmadığından, 
Jandarma Teşkilâtımızı barındıracak sağlık şartlan-
na haiz binalann inşaası ve tamiri lüzumludur. 

Sayın Başkan; 
Valiler 5442 sayılı îl tdaresi Kanununun 11 nci 

madesine göre, ilin asayiş, huzur ve sükûnundan me-
suldurlar. Valiler bu sorumluluğu, yine sözü edilen 

madde hükmüne göre emrinde olan kolluk kuvvet
leriyle sağlamaktadırlar. Vali, asayişi temin yönünden 
kolluk kuvvetlerinin amiri olduğuna göre, bunlann 
sicil amiri olmaları da görevin zorunlu bir sonucu 
olur. Vali ve kaymakamlar, uzun zaman emrinde bu
lunan jandarma subay, astsubaylarına sicil vermiş
lerdir; fakat bu yetki son senelerde kaldırılmıştır. 
Jandarma Teşkilâtı Tüzüğünde gerekli değişikliğin ya
pılarak idare amirlerinin eskiden olduğu gibi çalış
tıklara jandarma subay ve astsubaylarına sicil ver
me, yetki ve görevinin verilmesi lüzumuna inanmakta
yız. 

Saym Başkan; 
Buraya kadar İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurukışla-

nna ait daha çok teknik konular üzerinde konuştum. 
Şimdi biraz da günümüzün konusu olan anarşik olay
lara birkaç cümle ile değineceğim. 

Saym Başkan; 
Bugün bütün Türkiye'nin huzurunu kaçıran anar

şik olaylar dünyanın her yerinde olduğu gibi, ülke
mizde de 1968 yılında başlamıştır. Bu konu o zaman 
Millet Meclisinde konuşulurken, üniversitelerdeki 
olaylara; işgal de bir, boykot da bir, masum öğrenci 
hareketleri adiyle yeşil ışık yakılmıştır. 16 Haziran 
1970'de DİSK'in yönettiği İzmit - tstanbul yürüyüşü 
işçi hakları olarak gösterilmek istenmiştir. 

12 Marttan sonra sıkıyönetim mahkemeleri huzu
runda Türk ve Müslüman olmadıklarını, memlekette 
Leninizm ve Maoizm rejimini getirme mücadelesini 
verdiklerini ikrar ve ilân edenler 1973'ten sonra af
fedilmek suretiyle himaye görmüşlerdir. 

Ben burada geçmişte olan bu hatalı yolun muha
sebesini tartışacak değilim. Benim sözümde basa ba
sa durmak istediğim konu, demokratik Cumhuriyeti
mize, yurdun bütünlüğüne, Misakı millî hudutları 
içerisinde yaşayan vatandaşlan etkin ve mezhep ay-
nlıkîanyle birbirine düşman gruplar haline getirmek 
suretiyle milletimizi parçalamaya uğraşan ideolojik 
ve organik bir şekilde çalışan teşkilâtla mücadele nok
tasında birleşmeye davettir. 

Memleketimizi bu belâdan kurtarmak için muafık, 
muhalif bütün partilerin birleşmesi lâzımdır. Bu mü
cadelede muvaffak olmak için her ne kadar Anayasa
mızda, Ceza Kanununda, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununda ve Dernekler Kanununda bazı değişik
likler yapmak gerekiyorsa da, bugün için böyle bir 
değişikliğe gitmeden de yukarıda sözü edilen kanun
ların lâfzı ve ruhu üzerinde üniversitelerimizin, mah
kemelerimizin, Yargıtay ve Danıştayın anlayış birliği
ne varması yeterlidir. 
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Devletimizin bu Anayasa müesseseleri eğer fikir 
ve eylem birliği yaptığı takdirde, silâhlı yeraltı teşki
lâtlan meydana çıkarılacak, demokratik Cumhuriye
timiz kurtulacak, hür ve müreffeh büyük Türkiye ide
olojisi tahakkuk edecektir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P, sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — İkinci kez söz hakkını kullanacak 
grup var mı?... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına ben kullanacağım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de kullana-
cağsm. 

BAŞKAN - C. H. P. Grupu adına 15 dakika gö
rüşmek üzere, buyurun Sayın Hasan Güven. 

C.H.P. GRUPU ADINA HASAN GÜVEN 
(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

İç'ş^eri Bakanlığı ve mensupları Cumhuriyetin ilk 
yıllarında Türkiye'nin uygar düzeye yönelik kavga
sında en etkin mücadeleyi vermiş; köyünden, ken
tinden başlayarak bir yandan inkılâbın eserlerini yay
ma, öbür yandan halkla el ele inşa faaliyetlerinde 
bulunurken, çok partili dönemden sonra bu etkin 
güç; eski yönetimler tarafından tutulmaması nedeniy
le suskunluğa boğulup, etkinliğini de kaybetmiştir. 

Surenin çok az oluşu, içinde bulunduğumuz olay
ların herkesin önünde tartışma konusu olması nede
niyle meslekî sorunlar üzerinde durmayacağım. 
Anarşik olayların temel nedenleri üzerinde görüş
lerimi açıklayacağım, 

Öncelikle hukuk devletinde, idarenin tüm eylem 
ve işlemleri denetime tabidir. Bir hukuk devletinde 
yönetenlerin yasalardan aldığı bazı imkânlar varsa, 
bu imkânlar ancak ve ancak yasaların çizdiği, ön
gördüğü istikâmette kullanılırsa geçerli olur. Bıı 
yasaların dışına taşıldı mı, tıpkı diğer insanlar gibi 
eylemlerinden sorumlu olurlar ve hiç bir etkinlikleri, 
ayrıcalıkları da kalmaz. 

Bu anasorunu ortaya koyduktan sonra kısaca ge
lişmeye bakalım. 

1946 Yılından beri çok partili hayatta ilk verilen 
kavga, rejim kavgası idi. 1950'den sonraki gelişme
ler, rejimi tehlikeye düşüren olaylar karşısında diren
meler şeklinde geKşti; sonuç 1960 ihtilâli ile vurgu
landı. Ondan sonraki dönem yeni bir Anayasa getir
di. Yeni Anayasada artık temel hak ve hürriyetlerin 
yanı sıra ekonomik ve sosyal haklar da büyük yer 
işgal etti. Artık iktidarlar eskisi gibi geniş yetkilerin 
sahibi değil, iktidarın bölüştüğü Anayasal kurura-

| 1ar ve güçlerle ahenk içerisinde çalışmayı öngören 
I bir sisteme doğru yönelmiş oldu. 

özellikle iktidarlara; devletin, kişinin temel hak 
ve hürriyetlerini, fert huzurunu, sosyal adalet, hukuk 
devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 
siyasî, iktisadî, sosyal bütün engelleri kaldırma in
sanların maddî ve manevî varlıklarım geliştirme gö
revi de verdi. Demek ki, Anayasanın bu ince hükmü 
içerisinde bir yandan özgürlüklerin yanı sıra, öbür 
yandan da çok daha Heri özgürleştirmeyi öngördüğü 
kurumları yerleştirme, yaşatma görevi de verilmiş 
oldu. 

i Hal böyle iken günümüzde ne oluyor Bugünkü 
yahut dünkü gazeteye bakarsanız, Türkiye'deki olay-
ladan sorumlu Anayasa görülüyor ve Sayın Başba
kan tarafından; «Halkı ikiye böldü, birbirine düşür
dü» deniyor. Şimdi sıkıntı nereden geliyor? Bizim 
Anayasamızın 20 nci maddesi fikir hürriyetinden 
bahseder, fikir suçunu tanımaz. Siyasî partilerle Ana
yasanın ayrı bir niteliği vardır. Anayasaya göre fi-

j kir suçu yoktur, Anayasa her fikre açıktır. Bu kesin
dir; ama buna mukabil, siyasî partiler her fikre 
açık değildir. O halde, bir parti taassubu içerisine 
girenler, partinin çizdiği hudutlar dışındaki her i:y-
îemi Anayasa dışında, kanun dışında görmeye kal
karlarsa, başından Anayasaya ters düşerler. Bütün 

[ sıkıntı buradan geliyor. Bir siyasî parti; kemli gö
rüşleri dışında, bütün görüşleri Anayasa dışı ve Ana-

I yasaya değiştirmeye, cebren değiştirmeye yönel.fk 
I olarak görüp tasvip etmeye başladı mı, kendiliğin-
j den Anayasada olmayan hak ve yetkileri var farz 

ederek Anayasa dışına çıkma durumuna düşer, 

1,5 sene içerisinde 126 siyasî cinayet... Bu 1,5 se
ne içerisinde sokaklarda cinayet mangaları dolaşrmş-

j tır. Talebelerin kaldığı yurtlar işkence yuvalarına dö
nüşmüştür. Okulları bir türlü öğretime açılamaz; 
ama bütçesi alabildiğine açık, ekonomisi alabildiğine 

j karanlık bir Hükümet icraatıyla karşı karşıya bulu
nuyoruz. 

i Temel yanlışlık şuradan geliyor: Somut olarak 
| Anayasanın kurumlan karşısında vaziyet alacağız, 
j laf olarak değil. Bizi ilk bakışta dinleyenler; «Bun-
i lann anlaşmaması için sebep yok» diyorlar; «İkisi de 

anarşiye karşı, ikisi de yasa dışı eylemlere karşı, iki
si de bu Anayasanın korunması için cam gönülden 
anlaşma teîdifinde olduğuna göre bu olaylar 

j niye?» Mesele lafı demek değil, mesele sorunu sap-
! tayip ve ondan sonra da gereğini yapmaktır. 
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Şöyle bir misal vereyim: Bizim mesleğimiz hu-
hukukçulak, Avukatlıktır. Herhangi bîr konuda, bir 
dosyada suçlar somut delillerle tekemmül etnvşse, 
Türkiye'nin 20 ilindeki ağır cezayı da getirirseniz aynı 
cezayı verir. Teknik olarak bellidir. Şimdi Türkiye' 
de anarşiye doğru gidiş hakkında geniş, kati hukukî 
yargıya getirecek deliller orta yerde somut ola
rak duruyor Meselâ, bir kavga ortamı var; iki 
sivri üç, Tek kişi kendi kendisiyle kavga edemez. 
Aşın sağ da, aşın sol da; ikisi de Anayasanın d?şm-
da, her ikisi de Anayasayı yok etmeye yönelikti- de
niyor, iddia ediliyor ve bunda gerçek payı da vardır. 
O halde, Anayasa içinde kalan Hükümet, t&m gü
venlik kuvvetlerini tarafsız bir şekilde nereden ge
lirse gelsin kullanması halinde bu olayların yok 
edilmemesine olanak yoktur. Misal mi arıyorlar? 
Sayın İçişleri Bakanı bundan evvelki Hükümette de 
yine İçişleri Bakanı idi ve da'ıa sıkıntılı bir dönem
den Hükümeti devralmışlardı. 

9 ay içerisinde ölüme varan tek bir cinayet ol
madı. Ondan sonraki Hükümet kendisine göre vali
leri, emniyet müdürlerini değiştirdi. O değiştirme 
olanakları da yoktu. Ne uyguladı ki o zaman olmadı 
bir şey, ne uygulamıyor İd, ondan sonra sokaklar 
kana 'bulanıyor?.... Türkiye'nin tarihinde ba Hükü
met devrine kadar değil 126 siyasî cinayet sonucu 
ö'en adam, 20 îsme yok. 50 senelik devreyi karıştı
rın bulamazsmi2 20 tane. Çünkü 1960'dan evveli iki 
kişi, 12 Marttan evvelki devre içkide de 15 kişi ci
varındadır. Birinci somut delil bu. 

İkincisi; • bir yanda örgütlenmiş bir sağ siyasî par
ti Hükümetin içinde yer alıyor. Dzvlet kuvvetleri bu
günkü Türkiye'nin huzurunu temin edecek nitelikte, 
güçte değildir; «Yükleneceğim, görevleneceğini», di
yor ve bunu idare dışı kendi kuvvetleriyle, kendi 
militanlarıyla yapmaya kalkıyor. Öbür taraman Re
isicumhur, polisin bir kısmının yan tutarak hareket 
ettiğini açık açsk söylüyor. Bütün demokratik kuru
luşlar fikirlerini beyan ediyor. 

Geçenlerde Bütçe Karma Komisyonunda üniver
siteler bütçesi görüşülürken İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Sayın Halûk Alp açıkça; «İstanbul'da 27 
bin talebenin huzurunu, sayısı 300'ü geçmeyen mili
tan bozmaktadır, yok etmektedir. Devletin emniyet 
kuvvetleri karşılarında aciz kaîmıştu*.» beyanında 
bulundular ve ondan sonra konuşan tüm üniversite 
rektörleri kendilerini doğruladılar. 

Hükümet içerisinde son olarak Cumhaijyeiçî 
Güven Partisinin Gene! Başkanı aym nitelikte be

yanat verdi. Sayın eski Reisicumhur Cevdet Sunay; 
«Türkiye'nin sokaklarının kana bulanmasını trafik 
ve siyasî cinayetler etken» dedi. Şkndi bütün bun
ları bir araya toplayıp getirildiğinde, bu olayların 
baş sorumlusunun Hükümet olduğu meydana çıkı
yor, 

Şimdi, bazı arkadaşlar konuyu ortaya koyarken^ 
«Biraz ayrıcalık yapıyorsunuz. Bundan başlı başına 
İçişleri Bakam sorumlu iken, konuyu sıçratmak su
retiyle daha da ötelere getiriyorsunuz.» diyorlar. Bu
nu bir koruma nedeniyle değil, şunu açıkça söylemek 
gerekirki, Hükümet içerisinde anarşiye parti olarak 
içten karşı olan Millî Selâmet Partisidir. Bunun ör
neğini de vereceğim. 

Vakıflara ait 57 tane yurt var. 7 si üniversite ta
lebesi okutur. Bu yurtlarda her çeşit talebe de okur; 
yani akıncılardan meydana gelmiş değil, herkes okur; 
BÎÎ 57 yurtta bir tane olay yok. Buna mukabil diğer 
yurtlar alabildiğine üslenmiş, alabildiğine bu cina
yet mangalarının eline geçmiş. % 50'nin altında kapa-

j siteyle çalışır, bomboş durur. Diğer yurtlar ise % 
95 doludur. Demek ki bu partinin gücünü aşan bir 

j güç tarafından muhasara altına alınmıştır. Şimdi, 
bana göre konunun temel sıkıntısı şuradan geimek-

i ted'ir. 

İktidarların yetkileri sınırlıdır. Sınırlarım nereden 
alır?. Bu Anayasadan. Halbuki bugünkü Hükümetin 

i Başmda bulunan Sayın Başbakan Süleyman Demire!' 
in bir hastalığı vardır; sınırlı iktidar olmasına rağ-

j men, sınırsız iktidarın sahibi olduğu vehmi içindedir. 
Sanki hiç bir Anayasa değişikliği olmamış, 1924 
Anayasası yaşıyormuş gibi, (Ki onda ne işçi hakları 
vardı, ne grev vardı, ne lokavt vardı, ne bugünkü 
anlamda bir bağımsız ünivesite vardır, ne de diğer 
sosyal ve siyasî haklar vardı, ne de Yasama Mecli-

j sinin hareketlerini etkin bir şekilde kontrol eden bir 
s Anayasa Mahkemesi vardı, ne idarenin eylemlerini 

bu derece kontrol altında tutan bir Danıştay varda.) 
sanki bu değişiklikler yokmuş gibi, hiç bir şey olma
mış gibi, öbür Anayasa yaşıyormuş gibi bir düşün-

j ce üe yönetim yapma hastalığından meydana gelmek
tedir. Yeni Anayasa öyle değişiklikler getirdi ki, baş-

I tan beri hukuk devleti ilkelerinden ayrılmamaya ka
rar vermiş olan partimizde dahi bazı değişiklikler 

I meydana getirdi. 

Geçenlerde burada Sayın Maliye Bakanı bir laf 
ortaya attı; «biz devamlı sandıkla geldik, biz devamlı 

i seçimle geldik.» Bana göre ondan çok daha şeref li-
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dü', seçinıîe iktidar değiştirebilmek ki, bu biç bir za
man nasip olmadı... 

BAŞKAN — îld dakikanız var efendim. 
C.H.P. GRUPU ADINA HASAN GÜVEN 

(Devamla) — Bağlamaya çalışayım efendini. 
Onun için bütün sorun demokratik yoldan geldiği 

gibi, demokratik yoldan gitmeyi de bilmedi. 
Şimdi düşünelim; şu Anayasaya göre bir siyasî 

parti azınlıktadır, memleket çapında tutulmuyor; ama 
inanıyor ki, benim fikirlerim eninde sonunda mem
leketin hayranadır, bir gün bunu bilinçlenme ve ör
gütlenme suretiyle haîka maî edeceğim, halk da beni 
iktidar yapacak. 

İktidar olan siyasî teşekkül bunu güçsüz gördü
ğü nispette, halktan rey almadığı nispette hoş karşı
layıp ne zaman ki, bu fikirler genişleye genişleye, 
büyüye büyüye 'iktidar olma yoluna giriyor, ihtimali 
beliriyor, o yolları kapattık im gayet tabiî ki kendili
ğinden ihtilâlci fikirler doğar, önleyemezsiniz. Çün
kü, hürriyet öyle bir şeydir ki, ne üstten tepkiye, 
ne de alttan baskıya tahammülü olmayan bir nesne
dir. Onun için, iktidarlar Anayasa düşeni içerisin
de kısıtlı iktidar ilkelerine göre hareket ederek ikti
darda kalmanın yolunu bulacaklardır. 

İşte bugünkü Adalet Partisinde görebildiğimiz 
sıkıntı buradadır. Cumhuriyet Haili Partisi olarak, 
çok büyük hizmetleri Türkiye'ye ve partimize vermiş 
olan Sayın İsmet İnönü dahi bir noktaya geldi, yeni 
gidişe ayak uyduramadı ve ondan sonra partimizde 
bir hayli değişmeler oldu. Şunu açık açık söyleye
yim ki, hâîâ oturmuş değiliz; fakat demokratik Ana
yasal düzen içinde inançla yürüyoruz. 

Bugünkü demokratik sağı temsil etme durumun
da olan Adalet Partisi, maalesef bu Anayasanın doğ
rultusunda, bu ilkelere uygun bir kavgayı başlatma
mıştır. Bu kavganın adamı hiç bir zaman bugünkü 
düşüncesiyle Sayın Başbakan olamaz. Ya düşünce
sini değiştirecek veyahut da yeni anlayış içerisinde 
bu partide bugünkü Anayasal ilkeler doğrultusunda 
demokratik sağda bir havaya girecektir. Bunun gü
zel, akılcı örneklerini verenler de oldu. Meselâ ge
çen sene burada bütçe konuşmaları yaparken bunun 
en güzel örneğini Sayın Hayretiin Erkmen burada 
verdiler. Ama görüyoruz ki, bu sene aynı şekilde, 
aynı İstikamette bunalım geçen seneye nispette çok 
daha artmasına rağmen, o taraftan iyi sesler gelmi
yor. Mutlaka aklıselim bir gün hâkim olacaktır. Bu 
memlekette birbirimizi severek, birbirimize dayana
rak, birbirimizle anlaşarak ancak bu bunalımın için

den çıkacağız, Türk Milletinin karşısma huzurlu, va
zifesini yapmış olan insanlar oîarak çıkacağız. Bunu 
yapamadığımız müddetçe mutlaka ve mutlaka bir ya
pan çıkar; ama öyle çıkar, ama böyle çıkar. Arzu
muz odur ki, demokratik yoldan henüz elimizdeki 
imkânlar, fırsatlar gitmeden aidimizi başımıza top
lamak suretiyle Anayasal doğrultuda bir anlaşmanın 
Türk Milletinin hak ettiği huzuru veren bir parla
mento olmanın yolunu bulalım. 

Saygılarımla. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Adalet Partisi grupu adına sayın 

Ucuza!, buyurunuz. 
A. P, GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es

kişehir) — Sayın Başkan, değerli sesîatörîer; 
Sabahın bu erken saatında huzurunuzu işgal et

mezdim; ama, üç günden beri cereyan eden bütçe 
müzakereleri sırasında ve bugün İçişleri Bakanlığının 
Bütçesi görüşülürken, bütçelerin teknik yönü bir ta
rafa atılacak bir meselenin üzerinde durulmaktadır. 
Bu kürsüye gelen arkadaşlarımızın çoğu, her iki cüm
lenin sonunda 125 gencin vurulduğundan bahisle ko
nuşmalarım devam ettirdiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aym hadiseden Adalet Partili olarak, parti olarak 

hepimiz üzgünüz. Ama, gayet açıkça ifade edece
ğim; (Yüce Senatonun zabıtlarını da şahit göstere
rek.) bu noktaya gelişimizin sebebini Adalet Parti
sinde kimsenin aramaya hakkı yoktur. 

Daha 1968'ierde Türkiye'de masam talebe hare
ketleri diye başlayan, o günkü durumun altında ya-
fca a?zu ve hedefin giderek bu noktada meydana 
çikîşî şurasında milletimizin, ana babanın ve gençle
rin maruz kalacağı neticeleri görerek. Yüce Heyeti
nizi bu çirkin hadiselerde bir araya gelerek bunu ba-
şmdan söndürelim diye Adalet Partisi olarak, açık 
ifade edeyim; sızlandık ve yalvard:k. Ne yazık ki, 
bi~e kimse rdüRîcı o!m?uh. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Eu anarşik olaylarda ölenler sadece 125 genç de

ğil O hadiseleri yatıştırmak için büyük bir vatan
perverlik içerisinde kendisine verilen güvenlik göre
vini yerine getiren nice polis, jandarma, asker ve 
Ginuzunûa. Türk Milletinin şerefini taşıyan orgenera
limize kadar kurşunlandılar bu ülkede. Bunu arzdan 
maksadım şu : Î96B, 1969, 1970, 1971; memleketi
mizde polisler kurşunlandı. Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde subay yaralandı, er şehit edildi. Hâdise
leri teker teker saymaya zamanım müsait değil. Çan
kaya'da ikametgâhından çıkan bir kuvvet komutam 
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orgeneral kurşunlandı, yanındaki nöbetçi erler şehit 
edildi. Ama, bugün gelip hu durumdan şikâyet eâsn 
gruplara mensup arkadaşlarımızın hiç birisi, bu ka
dar olan çirkin hadiselerin oluşundan sonra bu kür
süye gelip şikâyet etmediler, aksine ışsk tutkular sev
gili arkadaşlarım. 

Üzgünüz. Bu kürsüden namusumuz üzerine yemin 
ettik; vatanın birliğine, milletin bölünmezliğine. Şim
di geliyor Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü; 
«Bu işi eîele verip halledelim» dlyer. Edelim; ama 
1968 -1977 ki, bu tarihe kadar hiç kimse, bu memle
kette olan biten bu çirkin hadiselerin hiç birisini kı
namadılar. Aksine, Malatya'da öldürülen polisin, 
bekçinin karşısında silâh kullanan kişilerin himaye 
edildiğine şahit olduk. Zeytinburnu'nda olan hadise
lerden sonra görevlilerin tutumu kmandî, Gaziantep' 
tc görevlilerin tutumu kınandı, anarşistlerin hiç biri
sine karşı tek laf söylenmedi. KızEÎdere olayları ve 
daha öke hadiseler... Geleceksiniz, yarım yamalak 
iktidar olunca ilk yapacağınız iş, Cumhuriyete kas
tedenler, Atatürk'ün kurduğu bu güzel rejimi yakma
ya kastedenler, kendi ifadeleriyle Leninist, Maocu 
olduklarını söyleyenler; «Efendim, bunlar masum ha
reketlerin içerisinde bunları yaptılar.» diye bunları 
serbeset bırakmanın, hak ve hürriyete kavuşturma
nın çabasına düştünüz, milletin binlerce derdi var
ken. O zaman da çıktık, bu kürsüden dedik ki, 
«Cumhuriyete karşı, rejime karşı, milli bütünlüğe 
karşı hareket eden insanları affetmekten bir fayda 
gelmez.» Netice, bildiğiniz gibi oldu. Sonra, bu kişi
lerin çoğu, iktidar olur olmaz, hepsine Devlerin çar
kı içerisinde görev verildi, belediyelerde görev veril
di. Açıkça söylüyorum, himaye edildi. Netice bugün 
125 gencin ölümüyle karşı karşsya geldi. 

Şimdi hesap soruluyor. Bu hadiseleri yapan Baş
bakanmış. Her birimiz aile reisiyiz. Kendi yuvamız
da aile reisi olarak huzursuzluğun çıkmasını mı dü
şünürüz, yoksa çıkacak ufak tefek huzursuzlukları 
yatıştırmak mı bize düşer? Aileyi büyüterek Hükü
met haline getirdiğiniz zaman, ne Hükümetin Baş
bakanı, ne Hükümette görevli bakaiîlar böylesine 
kötü hadiselerin müsebbibi olarak gösterilmez. Polis 
vazife yapmaya gider, ovada bir sürü rejime kasîed-
miş vatan hainleri, polisi, «Katil polis, faşist polis» 
diye tahkir eder. Sonra da bu polisten görev bekle
riz. Bu mümkün değil sevgili arkadaşlarım. Herkese 
hakkını vermek mecburiyetindeyiz. Hadiseler cere
yan ediyor. Gelin bu hadiseleri önlemelin tedbirini 
alahm eliyoruz, alamazsanız. Tedbir ne? Anayasa de

ğiştirilmiş, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuş; 
«Devletin güvenliğini sağlamak için, bir şekil yönün
den iptal edilen bu kanunun yeniden tedvinine gide
lim.» diyoruz, karşı çıkılıyor. Efendim, kabahat mi 
bu. Anayasa içinde bulunan 124 ncü maddeyi tatbi
kata yeri gelince koymak? Niye kondu bu 124 ncü 
madde, ne diyor? 

ŞEBÎB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ana
yasada uygulanması iâzımgeien başka madde yok 
mu? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Maddeyi 
biliyoruz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ben, bilmediğinizi söylemedim Beyefendi. 

Ama, bugünkü durumun çok anormal bir durum 
olduğunu söylüyorsunuz, iştirak ediyoruz. O halde 
tedbir alacak Hükümet Ne yapacak? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Kızma
yın. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Kanun
ları uygulayacak. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ben sıkıyönetime giderim deyince, karşı
sına çıkmak mı marifet; yoksa, bu yolda tedbir al
mak için yardüjmci olmak mı bize düşüyor? «Üniver
siteye el korum» demiş. Der Hükümet, tedbirdir. 
Anayasaya koydunuz. Zaten o üniversite özerkliği 
değil mi ki, bu anarşist ve vatan hainleri tarafından 
basamak yapılarak memleket bu hale getirildi. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Eğitim 
enstitülerinden ne haber? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Özerk olma
yanlar da var. 

A. P. GRUPU ADÎNA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Eğitim enstitüsünde olan hadisenin olma-
dîğsîi!, Danıştay karanyle ispat ettik. 

İBRAHİM ÖSTÜRK (Ankara) — Mektep de ol
masa ne iyi idare edeceksiniz bu memleketi... 

A. P. GRUPU ADİNA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — imtihanı kazananlar haklıdır dedi, karar 
verdi. 

BAŞKAN —• Efendim karşılıklı olmasın. 
A. P. GRUPU ADÎNA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Fikir özgürlüğü, özgürlük. Şu milletin kür
süsünde benim özgürlüğüme tecavüze ne hakkınız 
var? Siz konuşurken ben orada oturdum tek kelime 
söyledim mi? 

KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sa-
iia söylemedik ki canan. 
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A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Hani özgürlük? 

MEHMET ALİ ARÎKAN (Mardin) — Başka za
man müdahale ediyorsunuz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Hü
kümete söyledik. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sizin fikriniz öyle Hükümet hakkında, be
nim fikrim böyle. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim müdahale 
etmeyin. Sayın UcuzaL siz de cevap vermeyin rica 
ederim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, biz susacak mıyız? Mütemadiyen ko
nuşuyorlar. 

BAŞKAN — Peki efendim, konuşmazlar artık. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Efendim, «Sağ, solun iktidara gelmesini 
görmektense ölümü tercih ediyor» deniyor. Bu ne 
biçim itham sevgili arkadaşlarım? Demokratik niza
mın hâkim olduğu bu ülkede millet gider... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Ev
velâ doğruyu söyle. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin rica ediyorum 
Sayın Karavelioğhı.. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Karavelioğîu, demokrasiye bu ka
dar saygıh iseniz, demokrasinin bütün nizamlarına 
uymanız gerek. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Uyu
yoruz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — 70 nci maddeyi kaldıralım, gidelim vatan 
sathına; bakalım geliyor muyuz, gelmiyor muyuz? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — O 
kadar istersen, biz,.. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Evet, daha dün akşam burada geldi sözcü
nüz, bizi düşman olarak ilân etti. 

EMANULLAH ÇELEBİ (Tabiî Üye) — Senin 
burada bulunman bu Anayasaya bağlı. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ne düşmanı arkadaşlarım? Hepimiz bu 
memleketin çocuğuyuz, niye birbirimize düşman ola
lım?... 

BAŞKAN — Rica ederim, bir şey söylemedi. Siz 
de karşıhkh konuşmaya sebebiyet vermeyin Sayın 
UcuzaL 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sen 
memleketin güvenliğini sağla evvelâ. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Ana

yasa bağlamıyor mu seni. Rejime sahip çık. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ediyo

rum. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sen 

evvelâ rejime sahip çık. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Gelin işte, rejime beraber sahip çıkabm. 
Yemin ettik bu Anayasanın 77 nci maddesine göre... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) ^ - Re
jime sahip çıkıyoruz ya, neye kızıyorsun? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Sayın Kara
velioğîu müdahale etmesiniz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Hayır, kızmıyorum; fikir koydunuz, fikre 
karşı fikrimi koyuyoram. 

BAŞKAN — Siz de ceyap vermeyiniz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sabredin, 
EMANULLAH ÇELEBİ (Tabiî Üye) — Anaya

sa diye bir müessese olduğunu kabul ediyor musun? 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — İstanbul'da Ocak ayı içerisinde polis öldü
rüldü, polisler yaralandı. Niçin gelip burada biriniz 
sahip çıkmadınız, niçin gelip kınamadınız, bunlar ba 
memleketin çocuğu değil mi? Ne günahı vardı bu po
lislerin? Nöbet yerinde, vazifeye giderken kim öldür
dü? Gayri meşru derneklere mensup kişiler. 

EMANULLAH ÇELEBİ (Tabiî Üye) — Polisle
re sığınmayın, 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
vamîa) — Siz bir gün gelip burada Dev - Genç için 
bir kınama sözünü sarf ettiniz mi? 

EMANULLAH ÇELEBİ Tabiî Üye) — İşte, po
lisi bu duruma siz düşürdünüz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bir başka gayri meşru kuruluş için burada 
yadırgadığımız bir hali görmedik biz sevgili arka
daşlarım. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Po

lisi bu duruma düşürdünüz. 
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyiniz. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Ya, doğru söyleyeni yedi köyden kovarlar-
mış, havası hesabından... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Hiçbir 
yerden kovmazlar, doğru söylemiyorsun. 
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A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Evet, gerçek bu sevgili arkadaşlarını. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kov
mazlar, kovmazlar. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Tedbir alalım; Parlamentoyuz, Yasama 
Organı olarak tedbir aîmay mecburuz. 

BAŞKAN — Saym Ucuza!. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Buyurunuz, Saym Başkanım. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, Heyeti Umumiyeye 

hitap ediniz. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Heyeti Umumiyeye, arkadaşlarıma söylü
yorum. Kime söyledim Saym Başkan?... 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz efendim, iki daki
kanız var. 

HÜSEYİN ATMACA (Benizli) — Müdahaleye 
meydan vermeyiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, yapmayınız. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Dönüş noktası geçmiş, buradan dönüş yok
muş. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Şimdi gecenin bu saatmda bu mü

dahaleler müzakereyi uzatıyor, bu hepimize oluyor 
efendim, rica ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, zamanım işlemiyor. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Soru so
ruyor, cevap veriyorlar. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Konuşsun arkadaşlarım.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal... 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Eğer böyle bir usul varsa, kürsüdeki susa
cak yerinde oturanlar konuşacaksa; zamanım işlemi
yor, duruyorum sevgili Başkamın. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Kürsüdeki 
doğru söyleyecek, yalan söylemeyecek; müdahaleye 
meydan vermeyecek. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ben kime iftira ettim? 

BAŞKAN — Saym Ucuzal, rica ederim efendim. 
Zamanınız doldu, bağlayınız. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Mao'nun ölüm günü anma törenleri... Teî-
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graflar burada. Vatan haini Nazım Hikmet'in ölüm 
günü toplantıları... Bunları kim tertip ediyor? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Kim 
tertip ediyor? 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — E, ne için gelip burada kınamıyorsunuz? 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Mecbur 
muyuz canım?.. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Büyük Atatürk'ün ülkesinde Mao'nun, 
Nazım Hikmet'in anma günü olmaz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — İk
tidar sensin, yakalarsın. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, size siz yapı
yorsunuz demiyor efendim, rica ederim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Tedbir alalım. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Ya 
iktidarsın ya değilsin. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Evet bu lâfı söylemek kolay. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Ko
lay, iktidar değilsen gidersin. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, size söylemi
yor efendim, ne müdahale ediyorsunuz? 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Getireceksiniz her türlü görevi, hiçbir 
yetki vermeyeceksiniz. Sonra da «iktidarsınız» diye
ceksiniz. Parlamentoyuz biz, iktidar olarak konuşmu
yoruz, Adalet Partisi Grupu adına konuşuyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — İkti
darı savunuyorsun. 

A. P. GRUPU ADÎNA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Göreve davet ediyorum; burada yemin et
lik, Anayasanın 77 nci maddesine göre. 

KÂiMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Ben
den hesap soruyor. Ya yaparsın, ya gidersin. Nedir 
Allah'ını seversen?... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Senin emrinle gelmedim ki buradan gide
yim. Beni millet gönderdi buraya. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, rica ederim 
müdahale etmeyin. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Memleketin başım belâya soktunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sonra da halk bir idareyi iktidara getire
cekmiş de, buraya gelip düzeni değiştirecekmlşsmiz!... 
Hiçbir şeye muvaffak olunamaz, bu millete hizmet 
etmedikçe. 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Gideceksiniz, 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Atmaca, müda

hale etmeyiniz. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Rejime sadık kalmadıkça, tuttuğunuz yol
da hiç yürüyemezsiniz. Daha fazla vaktinizi almamak 
için sözümü kesiyorum, Şayia Başkan. 

Yüce Heyete saygdar sunuyorum. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabii Üye) — Sen 
de iktidarsın değil mi? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İktidarız. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sen 

iktidar olursan memleketin başına bunlar gelir. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim; 

Sayın Karavelioğla. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sana 
iktidar ol diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karaveiioğlu, istirham ediyo
rum efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senin sözünle ik
tidar olacak değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzai. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sen
de ha! mi kalmış? 

MACİT ZEREN (Amasya) — Hani bir zamanlar 
sosyo - ekonomikti bu hadiselerin temeli? Nasıl tah
rik ettiğinizi unuttunuz mu? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Sayın Zercn. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Sayın Karamuîîaoğlu, buyurunuz. 

ŞEBİB KARAMULLAOÖLU (Bursa) — Sayın 
Başkanım benden soma gelen bir arkadaşımın sırası 
vardı. 

BAŞKAN — Olmaz, sizi değiştirdik. Sizin sıranı
zı... 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Hayır, 
benden sonra gelen bir arkadaşın da bana sırasını ve-
rebiîseniz, bir şey gerektirmez ki... 

BAŞKAN — Olmaz efendim, olmaz. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

İçişleri Bakanlığının 1977 malî yılı Bütçe tasarısı 
üzerinde konuşmaîann yapıldığı şu sırada, Bakanlık 
ve güvenlik işleri, il idaresi, mahallî idareler hakkın
da kişisel görüş ve temennilerimi size arz ermek isti
yorum. 

İçinden yetiştiğim bir camiamn daha iyiye, daha 
güzele gitmesi dileğimin ifadesi olaa bu maruzatımın 
kssa olmasına çalışacağım. 

Sayın senatörler; 
İçişleri Bakanlığı Devlet yönetiminde hizmet bi-

r'iî^eiiinin kesinlikle ayrımları yapılmadığı, bu nok
taya erişilemcdiği bir dönemde Devlet yönetimi ile il
gi]! hemen bütün hizmet dallarım içine alan bir ba
kanlık, tarihî bir deyimle bîr «nezaret» bir devlet ku
ruluşuydu. Bu nedenle İçişleri Bakanlığının çalışma
larının uğraş alanlarının ülkenin varlığı ile hayatî so
runları arasında bulunduğunu ifade etmeliyim. 

İmparatorluk devrini takip eden yıllarda birçok 
hizmetler, örneğin; basın - yayın, hudut ve sağlık iş
len, PTT ve bunun gibi birtakım hizmetler İçişleri 
Bakanlığının bünyesinde toplanmıştı. Ülkenin dirlik 
düzenini, iç güvenliğini sağlamak ve korumakla ödev
li bakman, demokrasinin ülkede kökleşmesine yara
yacak ortamın oluşmasında yasal uğraşılar veren İç
işleri Bakanlığının Devlet yönetimindeki olumlu ağır
lığını bu durum da bize göstermeye yeterlidir ve yine 
demokratik yönetimin ilk fideliğini oluşturan mahallî 
idarelerin de bu Bakanhğm vesayetinde bulunması, 
Bakanlığın önemi üzerindeki bütün kuşkulan kal
dırır. Yine genel idarenin yerine göre Devletin temsil
cisi, yürütme gücümün temsilcisi olnn idare âmirleri
nin ilk haşvurma merciinin İçişleri Bakanlığı olması 
da, Deviet hayatında bu Bakanlığa ayrı bir sıra, ayrı 
bir sorumluluk verir. Velhasıl Devlet çarkının iyi iş
lemesi çoğu kez İçişleri Bakanlığının çalışmasına bağ
lıdır. 

Bir iktidar İçişleri Bakanlığının iyi çalışmasıyle not 
alır veyahut da sınıfta kalır. 

Nanmslu, dürüst, yasalara saygılı, kendim iktida
rın dümen suyuna kaptırmamış idare âmirlerinin eliy
le ülkeye dirlik düzenlik, iç güvenlik gelir. Ne yazık 
ki köklü, uzun bir geçmişi olan valilik kurumunun her 
geçen gün partizanların elinde hırpalanması bugün
kü duruma düşmemizin nedenleri arasındadır. 

Sayın üyeler; 

Hukukumuzda ayrn kökten geîen iki deyim var
dır; kişinin ana - babası velidir, ülkenin bir bölümü
nü yöneten kişi de validir. Veli ve vali aynı kökün 
mahsulüdür, ürünüdür. Bu gerçeği değerlendiren 
Türk halkı valiye, «vaii baba» der. Uğurlusu, uğur-
g^su validen medet umar, yardım ister. Bütün ikti
darların bu realiteyi saygı ile karşılamaları gereklidir. 
Ne yazık ki, bugün çağdaş kafa yapısından yoksun 
yöneticilik niteliğinden mahrum birçok kimselere ül-
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Remizde vaîi sıfatı verilmiştir. Bu arada yetenekli vali
ler de bakanlık koridorlarında küflenmeye, önimcek-
lenmeye terk edilmiştir. 

MC İktidarında İçişleri Bakanlığı bu tarihî işlevi
ni koruyamamış, dirlik düzenliğin sağlanmasındaki ini
siyatifini mesuliyetten yoksun bir siyasî kuruluşun 
mensuplarına, partizanlara kaptırmıştır. Bakanlıkta 
hiyerarşi altüst olmuştur. Yetkiler ve görevler yasa
lara göre değil, keyfîlik ölçülerine göre partizanlara 
verilmiştir. Hiyerarşinin yasal dayanaklarından, olum
lu göreneklerinden uzaklaşıiması, hizmeti aksatmış, 
Bakanlık bünyesinde yaranlar grupu teşekkül etmiş
tir. Bakanlıkta bu söz ettiğim olumsuz zihniyetin 
arız olması, ülkenin dirlik dikenliğini tam bir çıkma
za sokmuştur. Can ve mal güvenliği kalmamıştır. Dağ
larda, kırlarda, kentlerde eşkiyaîar, bâgîler kol gezer 
olmuştur. İçişleri Bakanlığı da ülkede cereyan eden 
vakaların, olayların istatistiğini İntan, eski bir deyim
le «ilısaiye», istatistik dairesi haline düşmüştür. 

Ülkenin saygınlığı, Devletin yüceliğini sağlayan 
etkenler arasında, dirlik düzenlikle önemli bir nitelik 
vardır. Her işin başı yasal önlemlerle sağlanan dirlik 
düzenliktir, iç güvenliktir. Dirlik ve düzenlik ise, kay
nağını icra kuvvetinin dar deyimle güvenlik kuvvet
lerinin kanunları tarafsız uygulamasından alır. Bu
günkü iktidarda güvenlik kuvvetlerinin bir kısminin 
keyfîliğe varan taraflı kanun uygulamaları, davranış
ları demokratik rejimimizi tehlikeli bir çizgiye getir
miştir. Artık yazmaktan, söylemekten bşmaknımş bir 
hale gelen kanunsuz olay'arı, adam öldürmeleri; bun
ların karşısında güvenlik kuvvetlerinin takındıkları 
tavrı, faillerin bulunmasmdaki kayıtsızlığı her halde 
Sayın Bakan da kabul etmek insafını gösterir. Bu 
davranışın sonu yoktur, kimseye bir şey kazandır
maz; ama mesuliyet sahiplerini hesap vermeye götü
rür. 

Bugünkü anarşik olayların nedenlerini şu veya bu 
şekildeki af yabalarında değil, bugün iktidarı elinde 
tutan güçlerin aczinde aramak lâzımdır. Af, bir atı
fet, bir lütuf meselesidir. Nasd ki 1933'ie 10 ncu yıl
dönümü dolayısıyîe af çıkmışsa, nasıl ki 1950 sene
sinde Demokrat Parti yasaî ölçülerle iktidara geldiği 
zaman af çıkarraışsa, nasıl ki 27 Mayısı takip eden 
günlerde af çıkarılmışsa; yeni Anayasanın düzeni 
içinde iktidara gelen bir partinin de af çıkarma hak
kıdır. Bu hak dalma iktidarlar tarafından kullanılır. 
Gücünüz yeterse siz de çıkarabilirsiniz. 

Affa uğrayan kimselerin elbette kişisel kusurları, 
suçlan, kabahatlan olabilir; ama bugün ilim ve ir

fan sahibi olan herkes biliyor ki, suçluların büyük öl
çüde artması bu bozuk düzenin mahsulüdür. Eğer 
siz bu kafa yapısıyle giderseniz, devam ederseniz bu 
ülkede daha çok af kanunları çıkacaktır. Mesele, ola
ğanüstü yargı yoîlanyle asayişi, düzenliği sağlamak 
değil; Anayasanın çizdiği çizgiler içinde yürürlükte 
olan ve vatandaşın hak ve hukukunun korunmasında 
ayrıcalığı gerektirmeyen yargı organlarıyle dirlik dü
zenliği sağlamak lâzımdır. Yoksa, tedaviye muhtaç 
bir adamı sen tedavi olmazsın diye öldürmekle de
vamlı bozuk düzenin ürünü olan ve bunlardan dolayı 
iniyük bir huzursuzluk kaynağı olan kimselere de za
man zaman af müessesesini, atıfet müessesesi olan bu 
kurumu kullanmak lâzımdır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, toleransınıza sığmıyorum; senede bir 
defa geliyoruz buraya, lütfedin de biraz konuşalım. 
Smrmize uyacağım, konuşmalarımı bitiliyorum, lüt
fedin biraz. 

BAŞKAN — Sayın Karamuîlaoğlu, elimde olsa 
yaparım, müsamaha payım kullanacaksınız; ama bu 
Heyeti Umumiyenin kabul ettiği bir husus. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Devamla) — Peki 
teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 
Bıı saptamayı yaptıktan sonra Emniyet Genel Mü

dürlüğü ile ilgili bir noktayı da belirtmek istiyorum. 
Emniyet Genel Müdürlüğü kanunlarla kendisine 

verilen görev ve yetkileri, Devletin yüksek düzeydeki 
lıaber alma işleyişini yürütmekle görevli MİT'e kap
tırmış durumdadır. 

Bugün emniyet kuruluşları maddî, manevî rayın
dan çıkarılmıştır. Poliste disiplin ağır derecede sar-
3intî geçirmektedir. Partizanlık polis mesleğini başı
boşluğun uçurumuna getirmiştir. Nice özverilerle do
lu bir lokma, bir hırkaya çalışan bu ocağın gerçek 
mensupları utançlarından vatandaşın önüne çıkamaz 
olmuşlardır. Otorite ile zulmü, tahakküm ile görev 
ciddiyeti ayrımım yapmaktan uzak kimseler polisin 
şeref ve itibarını zedelemektedir. Mesleğin geçici de 
olsa bazı tedbirlerle sınırlı şekilde eski haline iade 
edilmesinin mümkün olduğu kanısındayız. Evvelemir
de partizanların bu teşkilâttan elini çekmesi lâzımdır. 
557 saydı Kanunun polis disiplini ile bağdaşacak şe
kilde tadili gerekmektedir. Meslekî eğitimden geçiril
meyen kimseler fiilî kadroya alınmamalıdır. Âmir 
pranıids gözden geçirilmelidir. Mesleğe alman eleman
ların doğum yerleri başka yerde de olsa, doğup bü-
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yüdiikleri yerde görevlendirüiîîenîeîidir. Meslekî eğl- \ 
timde birlik sağlanmalıdır. Emniyet müdürlüklerine 
atananlarda belli bir fikir seviyesi aranmalıdır. Po- J 
Ks memurluğundan komiser sınıfına, müdür sınıfına | 
geçilirken bazı özelliklere itina edilmelidir. Karışık
lığa, sürtüşmelere yol açan unvan ve rütbelerin açık
lığa kavuşturulması lâzımdır. İllerde şubeye tayin olu- j 
nan bütün müdür sınıfındaki kimseler çoğu zaman 
kendilerini il emniyet müdürü sanmaktadırlar. İl em
niyet müdürlerine yeni bir rütbe, yeni bir durum ve- I 
rilmclidir. Emniyet mensuplarının sağlıklı yasalar için- i 
de çalışmaları, iktidarların dürüsüüğü, kanun anlayı
şı, Anayasaya uygun hareketlerine bağlıdır. I 

Artık büyük bir kısmının ideolojik çatışmalarda 
taraf tuttuğu sabît olan ve içindeki şerefli memur ve j 
âmirleri ümitsizliğe sevk eden Toplum Zabıtasının J 
yeniden elden geçirilmesi lâzımdır. 

Sayın senatörler; I 
İçişleri Bakanlığının diğer hizmetlerine de şöyle 

bir göz atalım. 
Köy idaresini düzenleyen 442 sayılı Köy Kano- S 

nunun itiîece tarihi oluşumuna dokunulmadan günün 
isterlerini karşılayacak biçimde elden geçirilmelidir. 
Köye giden hizmetlerin Devlet eliyle yapılması yolun- | 
daki yasanın kabulü, Köy Kanununun gereksizliği so
nucunu vermez. Türkiye nüfusu 13 - 14 milyon iken 
kabul edilen 1580 sayık Kanunun günün şari'anna 
uymadığı anlaşılmıştır. Belediyelerin kurulması için 
gösterilen 2 000lik sının en az S 03G'e çıkarmak lâ- j 
zinadır. Mahallî İdarelerdeki memurlar, da özlük hak- j 
lan itibariyle, Devlet Personel Kanunu içinde mütalaa 
olunmaktadır. Bütçe Kanunları ile bilhassa katsayıia-
nyle getirilen malî külfetler belediyeler ve özel idare
ler için Devlet bütçesinden karşılannıaluhr. I 

Belediye ve geneî meclislerde muhalefetin temsilini 
sağlsyacak tedbirler ahmnah, belediye encümeninde, 
il daimî encümeninde muhalefet temsil olunmahdır. 
Sınır uyuşmazhklarsn halli için süratle tedbirler alın- I 
malı, bu yolda gerekiyorsa yasal tedbirler ahnrnaîıdır. 

Sözlerimi toparlıyorum saym senatörler, İdare-i 1 
Umumiye Vilâyat Kanunu ile 5442 saytlı Kanunların 
değiştirilmesi için Bakanlıkça yapılan çalışmaların 
Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmesi lâzımdır. ı 
Ülkede idare birliğini sağlamak, mülkî âmirlerin 
yetki ve görevlerinin diğer âmme kuruluşlarınca yağ
ma edilmesine engel olmak için işaret olunan yasa
ların süratle elden geçirilmesi lâzımdır* Bucak mü- i 
dürieri tarihî fonksiyonunu bitirmiştir. İdare kademe- I 
sinden bu bîrimin çıkarılması lâzımdır. İllerin mer

kez ilçelerinde, ilçe niteliğinden doğan hizmetlerinde
ki aksamaları önlemek.,. 

BAŞKAN — Saym Karamullaoğlu, şimdi zama
nınızı fazlasıyle kalandınız. Sizi örnek alacaklar, baş-
kalan da aynı yola gidecekler efendim, rica ederim. 

! ŞE3İB KARAMULLAOĞLU (Devamla) — Ta-
j mam, teşekkür ederim. 
I Merkez kaymakamlıklarının kurulmasını zarurî 

görüyoruz. 

Saym senatörler; 
Konuşmamı değeıince bitiremedim, zamanım kı

sıtlı idi. Sadece sizlere bir iki noktayı belirttim. 
Tekrar ediyorum; ülkemiz bugün karanlıklar için

dedir. Biz bunda iktidarı sanık değil, suçlu görüyoruz. 
Bu önümüzdeki seçimlerde ülkenin dertlerine, sorun
larına sahip çîkacak bir iktidara kavuşacağı inancı 
ile hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Saym Bakkalbaşı?.. Yok. 

Sayın İlhan, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 

lehinde, aleyhinde, üzerinde diye tespit edin de nizama 
girsin. 

J BAŞKAN — Zaten, konuşacak kimse yok. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — O zaman 
zabıtlara geçmesin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz almış olanlardan salonda yok de-
I inek isıiyorunı efendim. 

| İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

İçişleri Bakanliğî 1977 malî yılı Bütçesi üzerinde 
bağımsız bir üye olarak görüş ve düşüncelerimi dile 

I getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Sözlerime hepinizin çok iyi bildiği meşhur 

Fouche'nin, yine meşhur bir sözü vardır; «Hırsızı, 
hatla casusu son dakikada darağacında asılmaktan da 

I kurtarabilirim, katil ve caniyi de; fakat polise kurşun 
I sikam affetmem. Çünkü, o kurşun devleti parçalamış 

yok etmiştir» Biz işte Devleti böyle parçaladık, za
manında yok ettik. Şimdi bu ölmüş olan Devleti di
riltmeye çalışıyoruz. Bunda hepimizin kabahati var-

I dır. 

12 Mart 1971'den sonra, «12 Marta nasıl geldik?» 
diye Türkiye'de basında, sokakta münakaşa olurken, 
Halil Tunç'un bir sözünü hiç unutmam; «Sokaktaki 

i vatandaştan Cumhurbaşkanına kadar 12 Marta geîlş-
j te hepimiz suçlayez» demiştir, Halil Tunç sağdır. 
I Ben bu sözünü çok beğenirim; belki yamhyorum. 
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Sayın Başkan; 
Avrupa'da uzun müddet kaldım, oralarda Türki

ye'yi yıkmak için nasıl çalıştıklarını görünce; dedim 
ki, ba mutlaka Almanya'da böyledir veyahut da Fran
sa'da, Avusturya'da böyledir. Türkiye'ye geldim. Bu
rada askerlik görevimi yaptıktan sonra baktım ki, 
Türkiye'deki çalışmalar Almanya'dakinden d aba fazla. 

Şimdi, hemen belirteyim; Ziraat Fakültesinde 5 
sene, Zafer Mühendislikte 5 sene saat 13.30'dan sonra 
gitmek suretiyle haftada 22 saat ders vermiş bir kim
seyim. Aynı zamanda Tarım Bakanlığında hukuk mü
şaviriydim. 1965 ilâ 1970 arasında, tam öğrenci olay
larının en civcivli zamanında; saat 17.0ö'ye kadar 
Tarım Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak çalışır
dım; ondan scnra Zafer Mühendislik ve Mimarkk 
Okuluna giderdim ders verirdim; 18.209de dersim baş
lar, 22.00'ye kadar her gün 3 - 4 saat sürerdi. Da
hası var; Ticaret Hukuku hocalığım da yaptım; Tu
rizm ve Ticaret Yüksek Okulunda. Bununla şunu de
mek istiyorum; Türkiye'deki sorunları köyden şeîıire 
kadar biliyorum, üstelik de Aîmanya'daki sorunları 
biliyorum. 

Bu Yüce kürsüden bana Avrupa Konseyine git
mek üzere imkân vermiş olan bütün arkadaşlara şük
ranlarımı arz ediyorum. Bir yıldan beri de Avrupa 
Konseyine gidip geliyorum ve her gidişimde ya Frank
furt'ta ya Berlin'de ya Münih'te en asından 2'şer se
fer oradaki işçilerle temas ediyorum. Sorun şudur : 

Avmpa'daki işçilerimiz aşın cereyanlarm etkisin-
dedir. Açık olarak söylüyorlar; «ağabey, ben buraya 
birkaç kuruş para kazanmak için geliyorum. Gece 
saat 22*Gö'de kapımı çalıyorlar ve beyanname dağıtı
yorlar» bende var beyaname, aynı şekilde çantamda 
duruyor; «Ben buraya şu veyahut da bu şekilde ideo
lojik bir çalışma içine girmek için gelmiş değilim» 
diyor. 

Sayın Başkan, saym senatörler; 
Berlin'de bundan 15 -. 20 gün evvel bulunduk, 

1977 seçimlerinde kan gövdeyi götüreceğini hem de 
çekinmeden söylediler. Bu bir kuru lâf olabilir; fa
kat bu Yüce Kürsüde bu konuyu haliyle bu şekilde 
dile getirmeye mecburum. 

Çok sevdiğim Halk Partili arkadaşlarıma bilhas
sa istirham ederek söylüyorum; «Sizden olmuyorlar; 
ama sizden olduklarını söylüyorlar» Bakın bir ba
ğımsız kimse olarak 3 yıl 4 aylık bir Parlamenterim, 
kendiliğimden çıkıp da şurada şu veyahut bu şekilde 
Kalk Partisinin aleyhinde bir kelime söylemiş bir kim
se miyim?.. Hayır, Yalnız şöyle oluyor : Kendisi 1 

numaralı anarşist veya Mao'eu, «Ben Mao'cnyum» 
dediği takdirde, sizden yardım alamayacaklarını bi
liyorlar, çok özür dileyerek söylüyorum. 

Şöyle bir hâdise oldu, bunu mutlaka belirtmeye 
mecburum. Muş'ta 15 - 16 Şubat olayları oldu. Muş/ 
tan 7 kişilik bir heyet geldi Ankara'ya. Gelir gelmez 
hemen Halk Partisi ile temas ettiler, Halk Partisi mil
letvekillerinden Tekin Bey, (ismini söylüyorum, bu
gün buraya gelmiştir) kendisiyle sonradan görüştüm. 
Tekin Bey dedim, bunları siz tanıyorsunuz niçin de
miyorsunuz ki bunlar Halk Partili değildir? Çünkü, 
M;;ş'£a biz kendilerini çok yakinen tanıyoruz. 

Bunu bu şekilde belirttikten sonra esas konuşma
mı yapmadan sözlerimi bitiriyorum. 

Bu memleket bizim memleketimizdir. El ele ver
mek suretiyle bu memleketin parçalanmaması için 
uğraşmamız lâzım. 

Si ler i bu sözlerimle rahatsız elliğim için özür di
ler, hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen?.. Yok. 
Sayın Güven, buyuran. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Gecenin bu saatından sonra sizleri fazla yormak 
istemem. Yalnız bir - iki konuyu zabıtlara tescil et
tirdikten sonra sö2Îcrime son vereceğim. 

Talebe hareketlerinin 1968'de başladığı doğrudur. 
Talebe hareketlerinin temelinde, kendi sorunlarının 
yanında bazı sosyal sorunlar olduğu da doğrudur. 

i Talebe hareketlerinin, tasvip edilmez, rayından çıktı
ğı, Anayasanın çizgisi dışına taştıkları doğrudur. Bu 
doğrunun yanında şu doğrular da vardır : 

O zamanın muhalefet lideri Allah rahmet eylesin 
İnönü, zaten ömrü boyunca düzensizliğin, yasasız
lığın alabildiğine karşısında olmuştur. Buna Cumhu
riyet Ha l i Partisi en sert biçimde karşı çıkmıştır. 

Yine, o zamanın Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
j Sekreteri Sayın Bülent Ecevit bunlara «Devrim yo-
j başlan» diyecek şekilde, incitecek tarzda da ağır bir 
İ şekilde karşı çıkmıştır. Bunu bütün arkadaşlarım bi-
i lirler. 

Yine, bir noktaya değimliler; buna da açıklığa 
kavuşturmak isterim. 

Malatya, Zeytinburnu olaylarında polisle olan iüş-
| kilerde, iyi niyetli arkadaşlarım söyleyebilirler; özeî-
i likle ben bu memlekette idareci olarak, siyasal bir 
| yerden mezun olduktan sonra hizmet vermiş, idare-
I ciliğin, emniyeîçihğin ne sıkıntılı durumda olduğunu 
I da gayet iyi bilirim. 
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Bizim ürerinde durduğumuz kona o değildir. Hay
dutluktur, eşkıyalıktır jandarmaya ve polise kurşun 
sıkmak. 

Bizim amacımız, her ne şekilde olursa olsun hu
kuk devletinde yasa dışında olanların karşılığını ya
sal yollardan vermektir. Yoksa, onun metotlarını be
nimsemek değildir. Onun metotları benimseniyorsa 
ki, benimsendiği anda ona karşı çıkıyoruz. Bir kişi
nin sudu veya suçsuz olduğunu sonunda mahkemeler 
tespit ediyor. Öyle olaylar oluyor ki, delillerle getiri-
yorsan, idamla mahkûm edilecek şekiMe mahkemeye 
sevk ediyorsun, sonunda beraat ediyor. Baştan bu şe
kilde alabildiğine yok etmelere, öldünnelere kadar 
giden hareketler de aynı şekilde Anayasa dışıdır. 
Onun için bunu da açıklığa kavuşturalım. 

Bir konunun daha üzerinde çok durdular; af ko
nusu. 

Af 17 Mayıs 1974'te çıkmıştır. Ben şimdi soru 
olarak da Sayın Bakana yöneltiyorum; 17 Mayıs 
1974'ten bugünkü Hükümetin işbaşına geldiği tarih 
oîan 31 Mart 1975 tarihine kadar siyasî nedenlerle 
hapso girmiş de, mahkûm olmuş affedilenlerden kaç ta
ne bu arada tekrar cinayet işleyen vardır?... Bunların 
sayışım da öğrenelim tle, tartışmaları ondan sonra 
yapalım. Bilebildiğimiz odur ki, 17 Mayıs 1974 &U 
tarihinden sonra, bu hapisten çıkanlardan tekrar hap
se girenler yok; ama bugünkü Hükümetin yan tut
mak suretiyle olaylara karşı, bir tarafı tutup, bir ta
rafı kışkırtmak provokatörlük suretiyle oîan işlerde 
sorumluluk zaten Hükümetin olmuş oluyor. 

Şimdi b!r noktayı aydınlatalım. 7,5 ay M. S. P. 
ile C. H. F. koalisyonda kald*. Ölüme varan bir tane 
siyasî olay yok. Siyasî olayları yaratanlar bir yönde 
Leninist, Maoistier; bir yönde faşist denen, Anaya
sa dişında oîan kişilerdir. Evvelemirde bizim duru-
mamuz şudur: 

Biz barışçıyız, biz Anayasa içinde bir partiyiz. Bir 
adam hem banşçı, hem kavgacı olamaz. Anayasa 
içinde olan kuvvetler, kavgacılar nereden gelirse gel
sin, değil mi ki Anayasal düzenini, tahrip edip değiş
tirmeye yöneliktir, ister sağdan gelsin, ister aşırı sol-, 
dan gelsin, sonuç itibariyle aynı neticeyi doğurur ve 
aynı derecede tehlikelidir, ikisine de aynı derecede 
karşıyız ve nitekim bunun sonucu olarak 9 aylık ik
tidar döneminde ne aşm sağdan, ne aşırı soldan Dev
leti tehdit eden bir eylem gelmemiştir. Bu konuda 
bizim devrimizde ne Adalet Partisinden şikâyet var
dır, ne diğer partilerden şikâyet vardır, ne de o za
manki gazete kupürlerini alın açın, memlekette anar

şi vardır diye bir haber, böjîc bir iddia yoktur. Ne
den olmadı?... 

Sayın Bakan yine buradalar. Bizim bilebildiği
miz kadarıyîe o zaman bunlara şöyle bir tedbir alı
nıyordu. Bu anarşik faaliyetlere karşı o zamanın Baş
bakanı Sayın Ecevit o zamanın İçişleri Bakam Sayın 
Asîitürk, o zamanın Millî Eğitim Bakanı Sayın Üs-
tündağ, o zamanın Gençlik ve Spor Bakanı olmak 
üzere 4 kişiden kurulu bir komite vardı. Disiplinli, 
yan tutmadan Devlet güvenlik kuvvetlerini tam mana-
sıyle uyamk tutuyorlardı. Nereden gelirse gelsin, hâ
diselerin önlenmesi için tedbirleri alıyorlardı. 

Şimdi kitle hareketleri nasıl olur? İdareciler bunu 
gayet iyi bilirler. Düşünün ki, 500, 600, ., 1000 kişi 
bir harekete geçiyor, bir yeri basacak ve bir hareket 
doğuracak. Bunun önce düşün safhası vardır. Dü
şün safhasından sonra dar bir komitede oluşması 
vardır. O komite oluştuktan sonra bu adamları der
leme vard»r, toplama vardır, harekete geçirme var
dır. Bu dediğim şeyler en aşağı 5 - 6 saat alır. 5 - 6 
saati alacak, 500 - 600 kişiyi içine alacak hareketi 
de vazife gören bir idarenin haber almamasına im
kân yoktur. Haber aldıktan sonra da bu hareketi ön
ceden dağıtmamasına imkân yoktur ve nitekim bu 
şekilde hareket edilmiştir, bu şekilde takip edilmiştir, 
hiç bir oîay da olmamıştır; ama bu bahsettiğim kav
ga eden grupların bir kısmı, hatta onun lideri Hü
kümetin içinde olursa, asayişi bozan güçlerin başı ay
nı zamanda asayişi korumakla görevli olan başkan 
okırsa; Sayın Alparslan Türkeş, yakın zamana ka
dar gazetelerde görüyoruz ki, asayiş işlerini yürüt
mekle yükümlü komitenin başı, öbür taraftan zaten 
bunu yapan Ülkü Ocaklarıdır ve açık açık da, «Dev
letin emniyet kuvvetleri görevini yerine getiremiyor, 
biz getireceğiz.» iddksıyîe ortaya çıktığı bir ortam
da Türkiye'de asayişten eser bulmaya imkân yoktur. 
Bunun için diyoruz ki, özellikle Hükümet ve Hü
kümetin başı bu işten sorumludur. 

Şimdi gelelini son kışıma; olaylar bu şekilde geli
şiyor. Olaylar Hükümetin güvenlik kuvvetlerini yan 
tutmasıyle ve provokatör ajanların vasıtasıyle geliş
tiriliyor. Bunu biz söylemiyoruz, Sayın Reisicumhur 
aynı uyarıda bulundu, eski Reisicumhur da iki - üç 
gün evvel aynı uyanda bulundu, üniversite rektör
leri aynı uyarıda bulundular, demokratik kuruluşlar 
aynı uyanda bulundular, Sayın Turhan Feyzioğlu 
aynı uyanda bulundu ve yine bu amaçla iki defa örfî 
idare teşebbüsü oldu, Hükümetin içinde bir kanat 
buna karşı çıkmasa o yolda da gelişmeler olacaktı. 
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BAŞKAM — îki dakikanız var efendim. I 
HASAN GÜVEN (Devanda) — Teşekkür ede

rim Sayin Başkan. I 
Görülüyor ki, bu dediğim olaylarda siyasî parti- I 

leri, iddiacıları aşan birçok delillerle halka bir nok 
tada hukukçuların tabiriyle «sübut bulma» noktasına I 
gelmiş oluyor. I 

Güvenlik mahkemelerinden bahsetti sayın dostum. I 
Anayasanın özü neye dayanır?... Yargı bağımsızlığı- I 
na. Yargı bağımsızlığı nerede lâzımdır, yargı bağım- I 
Süzlığ ne zaman önemlidir?... Söyleyelim; bir adam I 
öbürüne bir tokat attı, diğeri 500 lira borcunu öde- I 
medi. Bu kişisel ilişkilerdir ki, hâkimin bu ilişkiyi 
çözerken, karar verirken zaten yargı bağımsızlığına I 
pek fazla ihtiyacı yoktur; ama yrrgıç icabında ken
disini tayin edecek, icabında kendisini azledecek, 
icabında özlük haklarında bin bir türîü aleyhine ters I 
yönde imkân sağlayacak bir kişinin emriyle tayin edi
lir ve gerektiği anda da onu idama kadar götürecek 
bir mahkemenin üyesi obua durumuna düşerse, bu 
yargıcın bağımsızlığı var denemez. 

O halde yargı bağımsızlığının temel niteliği, siya
si güce karşı olmaktır, siyasi güçten bağımsız ol
maktır. Yoksa, özel şahıslara karşı değil. Biz ise, 
öyle götürüyoruz ki, bağıms.zlığın Iâz?m olmadığı, 
özel şahısların olduğu yerde, bağımsız yargı diyoruz. 
Esas, ona, objektif, rahat, vicdan huzurayle karar 
vereceği ortamda bağımlı kılıyoruz. Güvenlik mahke
melerinin mahiyeti ne?,.. Sanığına göre hâkim. Devle
tin davacı olduğu, Devletin suçlanmasını istediği, 
Devletin mahkûm edilmesini istediği, Devîeiin davacı 
olduğu mahkemede hâkimi de Devlet tayin ederse, 
bu mahkemelerin niteliği Anayasaya terstir, ayları
dır. 

BAŞKAN — Süreniz doklu efendim. 

KASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Görüşlerimi burada noktaladıktan sonra, bütçe
nin İçişleri Bakanlığı mensuplarına hayırlı uğurla ol
masını temenni eder, hepinizi saygılarınla selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?... Yok, Saym Erk-
men?... Yok. Saym Akşit?. Yok... Saym Feyyat?,.. 
Yok. Saym Özer?.. Yok, Saym Çelebi?... Yok. 

Saym Naibantoğlu?... Burada. 
Buyurun Sayın Naibantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın j 

Başkan, saym senatörler; hepinizi saygıyîe selâmla- j 
hm. I 
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'Bendeniz çıkarılmakta olan Trafik kanunu tasan-
3înın kifayetsizliği üzerinde konuşacağım. 

Trafik kazalarının önlenmesi için uzun süredir İs
rarla kamuoyu bu hususta oluşturulmaktadır ve hat
ta mevcut Trafik Kanununun yetersizliği ve para c'e-
za?arîir*n paraKn bugünkü alış gücüne göre etkisiz 
oluşu öne sürülüp, bir Trafik Kanonu değiştirilmesi 
yönüne de gidilmiştir. 

Haz?rîan»p Parlamentoya sunulan Trafik kanunu 
tasarısı; aııalıailanyle alt dilimlerindeki cezaları bir 
miktar artırıp, plâkaya ceza yazılabilmeğini sağladı
ğı görülmekte ve şoför okullarının bütün illerde Mil
lî Eğitim Bakanlığınca açılmasını, halen Karayolları 
Genel Müdürlüğünce yürütülen araç muayene işlem
lerinin Emniyet Genel Müdürlüğüne devrini öngör
mektedir. 

Şoförümüzün kaderini ve yakasını bu Kanunun 
eline teslim edemeyiz; kişisel kanaatim budur. 

Evvelâ, yakarıda belirtilen palyatif tedbirlerin 
yulardır bir çığ gibi büyüyen trafik sorununu çözme
ye yaramayacağı, burada kolaylıkla ifade edilebilir; 
hatta aşağıda belirlenecek nedenler yüzünden sorunu 
daha da ağırlaştıracağı şüphesizdir. 

Her şeyden önce Kanun gerekçesinde belirtilen ve 
1961 - 1972 yılan arasındaki kaza sebep'erini göste
ren tablonun incelenmesinden, araç kullanların ka
zalardaki kusur payının devamlı bir artış gösterdiği 
ortaya çıkar. 

Mevcut Kanunun tam yürürlüğe girdiği 1961 yı
lından itibaren şoför kabahatlerinin artışı; başlangıç
ta öngörülen cezaların azlığı ve para değerinin düşük
lüğü ile izah edilemez. Bunda en büyük neden, ceza
ların kontrol örgütünce yeteri kadar uygulanmasının 
bir türlü yapılamamış oluşundadır. 

Trafik konusunda eğitimsizlik de öne sürülse bi
le, mevcut Kanunun bn görevi üzerine yüklediği iki 
esr.s kuruluştan birinin trafik zabıtası olduğu akıldan 
çıkarılmamalıdır. Üstelik de en iyi eğitimin yapılmış 
okluğu, ehliyet imtihanlarının çok zorlaştınldığı biran 
için düşünülse bile, ehliyet sahibi şoförün kurallara 
uyması, trafik zabıtasının onu etkili bir şekilde kont
rol etmesine bağlıdır. Bu yapılmazsa bizde olduğu 
gibi, kısa zamanda bir anarşi ortaya çıkarır. 

Öte yandan, getirilen kanun tasarısı ile mevcut 
Kanunda öngörülen cezaların üst limitleri aynı bıra-
fcılnîiş o'-îîp, 1 000 TL. olarak öngörülmüştür. O hal
de, yeni kanunun propagandası ile ileri sürülen ağır 
cezaların ne okluğu sorulmaya değer. 
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Öte yandan, bugün cezaya çarptırılan şoförlere 
VEzifeîilerce mevcut Kanunun birçok maddesinin ce
zalan arka arkaya eklenerek, en azından 60 - 70 TL. 
veya 100 lira gibi cezaların tahakkuk ettirildiğine de 
sık sak rastlanmaktadır. 

Yeni Kanunun eğitim konusunda eîe aldığı sadece 
şoför eğitimi olmaktadır. Oysa, tüm halkın trafik 
konusunda nasıl eğitileceği yine üzerine eğinilmemiş 
bir konu olarak ortada durmaktadır ki, bu yönüyle 
yeni Kanun teklifi, mevcut Kanun kadar bile yeterli 
bulunmamaktadır. 

Buna ek olarak, Mîllî Eğitim Bakanlığının şoför
lük konusunun tamamen yabancı oluşu yanında, teş
kilâtlanıp hizmete hazır hale gelmesinin çok uzun 
zaman alacağı da gözden uzak tutulmamalıdır, 

Aynca, bu eğitim okullarının ülkenin her yanında 
açılmasının olanaksızlığı da ortadadır. 

Yeni kanun tasarısının gel irdiği bir başka konu, 
halen esas itibariyle Karayolları Geneî Müdürlüğü 
gibi teknik bir örgütün sorumluluğunda bulunan ta
şıt muayene işlerinin İçişleri Bakanlığı gibi idarî bir 
örgüte veya onun yetkili kdacağı özel teknik muaye
ne istasyonlarına yaptırılacağıdır. 

İçişleri Bakanlığı, halen teknik bir resmî örgütçe 
yürütülen bu işi ele almak istedfğine göre, kendisinin 
gerekli teknik örgüt seçmesini göze alması gerekirdi. 

Ortaya çıkan gerçek, trafik kazalarım önleyecek 
olan faktörün akıllarımıza yanlış olarak yerleştirilen 
şekilde kanundaki yetersizlik olmadığı, hele böyle bir 
yetersizlik varsa, bunun Meclîse sevk edilen üç dört 
maddeyle önlenemeyeceğidir. 

Kazaların önlenebilmesi ipin trafiğin çok geniş 
bir bilimsel ve teknik olgu olduğunun tüm görevli
lerce anlaşılması ve toplumumuzun da bu yönde bi
linçlendirilmesi gerekir. 

Problemin çözümü ile ilgili olarak yapılacak en 
önemli girişim, trafiğin her yönüyle ilgilenecek, bi
limsel araşterma ve teknik uygulamayı beraberce yü
rütecek bir trafik genel müdürlüğünün kunılmasıdır. 

Trafiğin içinde üç esas elemandan oluşan mühen
dislik, uygulama ve eğitimin birbiriyle koordineli 
çalışması halinde iyi bir sonuç alınabilir. Bu koordi
nasyon dış ülkelerde vardır. Bizde İse bugüne kadar 
uygulamada buna rastlamak kabil olmamıştır. Kal
dı ki, gerek bilimsel araştırma ve gerekse teknik ör-
gütieşmeyi yapacak ayrı ayrı kuruluşlar henüz ülke
mizde mevcut bile bulunmamaktadır. 

O halde, yukarıdaki arz edilen üç esas elemanı, 
kendi bünyesinde bulunduran bir kuruluşa ihtiyaç 
olduğu ortadadır. 

Trafik Kanununun gereğince yürürülememesi, 
bugüne kadar millete 65 bin kişilik can kaybına ve 10 
milyarı geçen ekonomik kayba neden olmuştur. 

Bütün bu durumların karşısında, kurulması ön
görülen genel müdürlük, teknik görevleri ağır basan 
bir bakanlık bünyesinde olursa yarar sağlayabilecek
tir. 

Uygulama gösterdi ki, konu bayındırlık görevi de 
değildir. Bu nedenle trafik ülke ulaştırmasının ayrıl
maz bir parçası olduğundan, bu genel müdürlüğün 
Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde olması gerekir. Ha
len mevcut örgütlerin malzeme ve personelinden ya
rarlanacak olan bu genel müdürlük, Devlete fazla 
bir malî yük yükîemeyecektir. 

Trafik kazalarının önlenmesinin bugün eîe alı
nan idarî görüşler yerine, teknik ve bilimsel görüşle
rin geçmesiyle mümkün olduğunu belirtmede yarar 
vardır. 

Tutumunun içinde teknik ve bilimsel yönün ağır 
basmaö.-gı bugünkü düzen, aradan geçen 23 sene içe
risinde ne işin gerektirdiği teknik çalışmaya girebil
miş, ne de diğer teknik kuruluşlarla işbirliği yapıp 
onların hatalarını düzeltlirebiimiştir. 

Bös'Iece, Trafik Kanununun birkaç maddesinin de
ğiştirilmesi, eğitimin Millî Eğitim Bakanlığına veril
mesi ve sair gibi palyatif tedbirlerle kazalar önlene
meyecektir. 

BAŞKAN — İki dakikam? var efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLL (Devamla) — Kanu
nun en sağlıklı çözümü, Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
teknik ve trafik geneî müdürlüğünün kurulması olma
mdır kanısındayım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Beler?... Yok. 
Sayın Aîacakaptan; buyurun efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ortamda İç-
"şîeri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, İktidar kana
dını temsil eden bir Partinin Grupu adına yapılan ko
nuşmada, insan hiç değilse bu duruma bir teşhis ko
nulmasını, teşhis konulduktan sonra tedavi olarak ne 
gibi çareler düşünüldüğünün belirtilmesini bekliyor. 
Oysa, Adalet Partisi Grupu adına ilk konuşmayı ya
pan arkadaşımız buraya (Tespit edebildiğim kada-
nyle) belediyelerden, köylerden, Suriye'den iltica eden
leri*! vatandaşlık ve onların çocuklarının hüviyet cüz
danı alma haklarından, emniyet mensuplarının birta
kım özlük haklarından, Trafik Kanunundan jandar-
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manın silâhlarının artırılmasından, kaçakçılığa adlı > 
zabıtanın yeni tedbirlere bağlanmasından söz etti. i 
Şüphesiz bütün bunlar İçişleri Bakanlığı Bütçesinde 1 
görüşülecek şeylerdir; ama en az bunlar
dan bahsettiğiniz kadar, memleketteki duru- j 
mu nasıl bir çözüme bağlamak gerektiği yo
lundaki düşüncelerinizi de bildirmeye mecbursunuz; | 
ama Grup Temsilcisi arkadaşımız bu konuda sadece; | 
«1958'de başlayan olayların devamıdır. 1970'teki 16 
Haziran olaylarının devamıdır. 12 Mart 1971'den son- ' 
ra suç işleyenlerin, Haik Partisi iktidara geldiğinde 
affedilmiş olmalarının devamıdır. Bu yüzden de va
tandaşlar etnik ve mezhep ayrıldıklarının körüklenme
si yüzünden bölücü akımların içine girmişlerdir. Sizi 
bu bölücü akımlan ortadan kaldırmakta mücadeleye 
davet ederim.» dediler. 

Evvelâ Grup sözcüsü kendi İktidarı mensuplarını 
böyîe bir mücadelenin içine davet etseydi, daha iyi 
olurdu. Çünkü, vatandaşlara etnik ayrılıklarına göre, j 
mezheplerine göre bölme, onîarm son derece mahir ol
duğu bir iştir. Okullarda genç dimağlara okuttukları 
kitaplarda «Alevî, sunî, galiye» diye birtakım insan
lar arasında farklar yaratanlar, işçileri şerefsiz, faz
la para kazananları itibarlı ve şerefli sayanlar yine on
lardır, Eğer böyîe bir mücadele varsa, mücadelenin 
Parti içinde evvelâ yürütülmesi, sanırım Parti Söz
cüsünün amaçlarına daha uygun düşerdi. 

Daha sonra, yine Grup adına değerli arkadaşımız I 
Ucuzal söz açtılar; 125 kişinin öimünün sık sık kür
sülere getirilmesinin sakıncalarına değindikten sonra, | 
bunların kendilerini de üzen bir olay olduğuna de
ğindiler; ama yine bildiğimiz terane başladı. «1968' 
den beri bunlar vardır siz hiç bir zaman Meclis kür
süsünde çıkıp bunları kötülemediniz mi?.. Anarşik i 
olaylara karşı hiç çekimiz mı? Cumhuriyetin ve Dev
letin temeline dinamit koyanlara karşı herhangi bir 
mücadeleniz oldu ma?...» şeklindeki sözlerini (Ki, ay- j 
da bir kaç defa bu sözleri burada dinleriz) ağızından 
duyduk ve yine; «Zeytlnburnu, Gaziantep olaylarına 
karşı takındığınız tavrı biz unutmadık.» dediler. 

Şimdi buradan başlayacağım. 

Zeytinburnunda, Gaziantep'de birtakım olaylar 
olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz bir şey de, bu olaylar
da Devletin emniyet kuvvetlerine karşı bir tavrın ta-
kınıldığı şeklindeki iddiadır. Doğrudur, yanlıştır. Doğ
ruluğunun şüphe götürdüğü üzerinde çok şeyler duy
duk. Ben bunu tartışmayacağım; ama bir şeyi söyle
yeceğim Sayın Bakan. 

İspanya 40 yılı aşkın bir faşizmin içinden çıkmak 
üzeredir; ama hâlâ faşizmden çıkmış değildir. De
mokrasiyle hiç bir alâkası olmayan İspanya'da dahi, 
(Ki, bütün demokratik haklar son olaylar üzerine tek
rar ortadan kaldırılmıştır.) bu çeşit hadiselerde polis 
makineli tüfeklerle, ordu tanklarla üç beş kişinin üze
rine gitmemektedir. Televizyondan siz de izliyorsu
nuz; Barselona, Seviîle ve Madrit'te 10 binlerce kişi 
devletin polisine karşı hücuma geçiyor, faşist İspanya' 
nın polisi bu 10 binlerin üzerine sadece lâstik mermi
lerle veyahut göz yaşartıcı bombalarla çıkıyor. 

Bizde ise, sonradan iki üç kişi olduğu anlaşılan 
kişilerin üzerine Türk Ordusunun bir korgeneralinin 
emrinde tank dahi gönderilmiştir. Bizim anlamadığı
mız budur. Meseleleri büyütmek, memlekette Dev
lete, cumhuriyete karşı bir anarşi hareketi vardır, 
bir kalkışma vardır havasını daima ayakta tutmak. 
Böyle olmadîğı halde, bu iktidarın en büyük marifet
lerinden bindir. Bizim karşı çıktığımız bu, Hiç bir 
zaman anarşik olayların arkasında ve onların koruyu
cusu durumunda değiliz. Mesele, kanım nizamım bo
zan olaylara karşı, yine kanun ölçüsünde tavır al
mak alışkanlığını bu iktidara öğretebilmektir; ama 
bunu iğrenme İmkânı olduğunu bu olayların bize ver
diği tecrübe pek göstermiyor. 

«Tedbir alalım, Devlet Güvenlik Mahkemelerini 
ihya edelim dîyoruz; buna karşı çıkıyorsunuz,» diyor
lar, Evvelâ bir şeyde birleşelim. Suçlan mahkemeler 
mi önler?... Yoksa suçların işlenmesini önleyici zabı
ta* polis veya emniyet kuvvetleri mi önler?. Memleke
tin mahkemeleri yok mudur? Suç İşlendiği takdirde 
cezalandırmak için mutlaka Devlet Güvenlik Mahke
melerini mi kurmak lâzım. Eğer buna «Evet» diyor
sanız, biz bunda maksat ararız. Devlet Güvenlik Mah
kemelerinden, Türkiye'nin bağımsız adliyesinin sağla
yacağından başka bir amaç bekliyorsanız, Devlet Gü
venlik Mahkemelerini Türkiye'de hukuku, Türkiye'de 
düzeni, Türkiye'de bansın tesisi için değiî; kendi ikti
dar amaçlarınızı sağlamak için faydalanmak istediği
niz ortaya ç'.kar. 

Türkiye'de ağır ceza mahkemeleri vardır, Her çe-
şit suçu yargılayabilirler. Anayasayı ihlâlden tutu
nuz, cinayete; hırsızlıktan tutunuz soyguna kadar. 
Bunun için; yani bu suçlan yargılamak için bir Devlet 
Güvenlik Mahkemesine gerek yoktur. Devlet Güven
lik Mahkemeleri veya herhangi bir mahkeme hiç bir 
zaman suçu bir zabrta gibi önlemek amacıyîe kurul
maz, bunu hukuk okumamış bir kimse d:-:hi gayet iyi 
b'1'ir, Dolayîsıyîe meselelerin saptırmamak ve kamu
oyuna yanıltmaya çalışmamak lâzım. 
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Sayın Bakanını, sizin de bazı hususları dikkatinize ! 
sunmak isterim. Böylelikle bazı eleştirilere karşı ce
vap da vermiş olacağım. 

Şu Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde si
zin Bakanlığınız önünde, Genelkurmay Başkanlığının 
önünde bundan bir yıl kadar önce birtakım faşist 
unsurlar, Orta Doğa Teknik Üniversitesinin otobüs
lerine hücum etmişlerdi. Hatırlayacaksınız, o zaman 
sizinle görüşmek istedik, bize randevu dahi vermedi
niz, onu bile sağlayamadık. 

BAŞKAN — Sayın Alaeakaptan, Umumî Heyete 
hitap ediniz lütfen efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Evet 
efendim, özür dilerim. 

Söyleyeceğimiz şu idi; Türkiye'de güpe gündüz 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İçişleri Bakanlığı
nın, Jandarma Genel Komutanlığının, Genelkurmay 
Başkanlığının önünde silâhk saklın olur ve buna po
lis, orada bekleyen jandarma müdahale etmezse, bi
zim haklı şüphelerimiz doğar. Partimizin .görevlendir
diği bir heyet olarak biz bu olayların nedenlerini tah
kik etmeye çalıştık, dolaşmadığımız yer kalmadı, An
kara Emniyetine de gittik. Aynı sonryu orada da sor
duk; «Bu olaylar neden oluyor?» En yetkili şahıs
lardan aldığımız cevap şu idi; kelimesi kelimesine ha
tırlıyorum : «Türkiye'de Türkeş gibi bir adam Kabi
nenin içinde Başbakan Yardımcısı olur ve emniyet j 
hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede so- i 
rumiu olursa, Türk Polisinin, sağcı güçlerin üzerine 
kanunların istediği şekilde gitmesini beklemeye 
kimsenin hakkı yoktur» Bize Ankara Emniyetinin en 
üstün görevlilerinin bîrinin söylediği budur. Ama, biz 
o gün size derdimizi anlatmak için dahi bulamadık, 
sizinle görüşemedik. Mesele buradadır, iktidarın çü
rümüş olmasındadır,, iktidarın iktidar olma niteliğini 
kaybetmiş olmasıdır. 

Hal böyle iken, ç;kıp; «Sis ne zaman bu işlere kar
şı çıktınız?» demenin de bir anlamı yoktur. Çünkü 
biz, daha başından beri bu işe karşı çıkmışız. Hem de 
Sayın Ucuzal arkadaşımızın iddialarının aksine, bu 
Meclisin önünde karşı çıkmışız. Size tarihleriyle ör
nekler vereceğim. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Bitire

ceğim efendim, merak etmeyin, 
«Solculuk ve devrimcilik görünümü altında zorba

lık yapan, aslında solculukla da, devrimcilikle de iliş
kileri çok şüpheli olan bazı dikta özlemcilerine ge
lince, bunların da ipleri geniş ölçüde iktidarın elin
dedir.» İS Nisan 1970. 

«Bütün bunların gerisinde bazen açıkta sahnede, 
bazen perde arkasında Türkiye'de demokrasiye bağ
lanan umutlar sönsün, demokrasi yıkılsın, bir dikta 
rejimi kurulsun, bunun için gerekli birikim olsun di
ye stratejiler çizen, tertipler yapan bazı yaşını başım 
almış kimseler vardır. Bunlar böyle bir birikimden 
sonra gelecek ilk dikta rejiminin sağcı faşist olabile
ceğini düşünürler. Onun da yapacağı tepki birikimiyle 
ardından solcu darbeler geleceğini umarlar. Onun için 
boalar faşistlerle de, sağcılarla da işbirliği yapmaktan, 
onlara destek olmaktan kaçınmazlar. Bizim kınadığı
mız, bizim affedemediğimiz, arayış çağındaki, heye
can çağındaki gençleri hiç utanmadan, sıkılmadan 
kendi siyasal amaçlarına alet etmek isteyenlerdir. O 
gençlerin ardına giz'enerek, o gençleri kullanarak si
yaset yapmaya kalkışanlardır. Bizim kınadığımız, af
fedemediğimiz kimseler; kendi cesaret edemedikleri 
suçlan, çocuklara işletenlerden farksız birtakım ka
ranlık niyetli, yaşını başını almış diktacılık hevesini 
kursaklarında kaîımş kimselerdir» Bu da 26 Arahk 
1959 tarihinde bu Meclisin çatısı altında söylenmiştir. 

«Artık açıkça anlaşılmaktadır ki, çoğu kez emni
yet ajanları ardından sürüklenen Dev - Gençle Dev
let büyüklerinin kanatları altındaki hamiyetli koman
do';-;:, Demire! Hükümetiyle bilinçli veya bilinçsiz iş-
b":;:.ği halinde Tütk demokrasisini yıkmak için kanlı 

.tertiplerle son numaralarını göstermektedirler. Hü
kümetin ve «komando» denen sağcı gençlerin davra-
nış'arı kendi ilkel toplum ve devlet anlayışlarıyla tu
tarladır. Fakat Dev - Genc'in kanlı eylemlerini yö
netenler heyecanlarım sömürerek arkalarından sürük
ledikleri b"r kısmı gençlere de, sözde kurtarmak iste
dikleri Türk halkına da ihanet içindedirler» Bu da 
29 Ocak 1971 tarihinde söylenmiştir bu Mecliste. 

Bu kadar da değ'l : 
«Zorbalıkla özgürlüğün ilişkisi yoktur. Tersine 

zorbalık özgürlüğün karşıtıdır, düşmanıdır. Silâh dü
şünce değildir, cana kıymak özgürlük değildir» Bu da 
Î5 Nisan 1970 günü bu Meclisin çatısında söylenmiş
tir. 

Ondan sonra da kalkıp, «Cumhuriyet Halk Par
tisi bunların karşısına çıkmamıştır, başından beri kol
layıcısı olmuştur, başından beri kışkırtıcısı olmuş
tur» demek, kışkırtıcılığın en büyüğünü yapmak de
mektir, gerçekleri en büyük şekilde tahrif anlamına 
gelir. 

Bİ2 konuştuğumuz zaman belgeli konuşuruz, biz 
konuştusamuz zrüîiaa havadan konuşmayız ve şunu 
da bekliyoruz; eğer- sözünüzün sahibiyseniz, bunu is-
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patlayacaksınız : «Cumhuriyet Halk Fartisi gençleri 
affetti, onlar anarşi çıkardı» diyorsunuz. Kaç genç 
af î edilmiştir, kaçı bu suçlan işlemiştir?.. Bunu gös
teriniz; ama bizim elimizde beîge var. Affedilen sağcı 
çocuklar, sonradan adanı öîdüıme suçundan mahkûm 
o'jîîîişlardîr. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğia?.. Yok. 
Sayın Aslanoğlu?.. Yok. 
Saym Bahüroğlu?.. Yok. 
Sayın Ucuzaî, buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Çok özür dilerim; ama bu kürsüye getirilip şey
lerin doğru olarak ortaya konmasını tespit için söz 
asmaya mecburum. 

Saym Güven; «Efendim, Af Kanunu şu tarihte 
çıktı, şu tarihe kadar hiç bir suç işlenmedi» dediler. 
May:s 1974'ten Mart 1975'e kadar Türkiye'de hiç bir 
suç işlenmemiş. Niye işlenmedi?.. 174 tane hâdise var. 

HÜSEYİN ATP/IACA (Denizli) — Adam öldür
me oldu mu?.. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — 7 Şubat 1974'ten, 
31 Mart 1975'e kadar; Devletin istatistikleri ortada. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Tek bir cina
yet yok. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, rica ederim efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — 2. 1974 yılın
dan 1975'e gelinceye kadar bu ülkede hoşlanmadığı
nız sıkıyönetim idaresi var. 

3. Teşvik edenler yok. 
Sıkıyönetimi bir tarafa koyacaksınız, teşvik eden

leri bir tarafa koyacaksınız, ondan sonra da, «Hadi
se yok» diyeceksiniz. Hafızalar öyle kolay kolay iki 
senede memlekette olan biten hadiseleri unutacak ka
dar zayıflamadı. 

«Bu teşvikler bizden gelmedi» deniyor, inşallah 
öyledir. Bu teşvikleri yapan birtakım provokatörler 
varmış. 

Değerli arkadaşlarım, daha dün Tandoğan Meyda
nında yapılan toplantıda oîan biten hadiseleri bu
gün gazetelerden okuduk. Tandoğan Meydanındaki 
toplantıları kim yaptı?.. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Biz mi 
yaptık?.. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Her hakle biz 
yapmadık. (C. -H. P. sıralarından «Biz mi yaptık?» 
sesleri) 

? BAŞKAN — Sizler yaptınız demiyor efendim, ri-
i ca ederim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yapanlar bilini
yor. Kavga eden 6 kişiyi kurşunla yaralayan, 45 ki
şiyi sopa ile yaralayanlar kimler?.. Mao'cuîar, Lcnin' 
cilermiş. 

İşte sevgili arkadaşlarım, gelin elbirliğiyle bu 
Mao'cuîar, Lenin'citer kimlerse bunlara karşı birlik
te çıkalım ve bu memleketi huzura kavuşturalım. Be
nim söylemek islediğim bu. Benim içim yana yana 
125 gencin öldüğünden bahsetmem, bu 125'in üzeri
ne daha fazla ilâve olmasın. 

Efendim, Devlet Güvenlik Mahkemelerine şu se
bepten, bu sebepten..»» Devlet Güvenlik Mahkemesi 
bir Anayasa müessesesi. Her zaman söyledik; bizim 
yargı organlarına karşı itimadımız olmadığından de
ğil, bu suçların vasıf ve mahiyetinden dolayı. Gayet 
açık söylüyorum, hepimiz oradan geldik; ama Deniz 
Cezmüş ve arkadaşlarının ölüm cezası buraya tasdik 
için geldiği zaman gördüm ki, askerî mahkemelerin 
bu kabil suçlar uğruna ne kadar büyük gayret sarf 
ederek, bu suçların teşekkülünü incelemek, bu suç
luların durumunu tetkik etmek için ne kadar büyük 
çaba ve gayret göstermişler. Savcının iddianamesi 86 
sayfa, rfiahkemeiîin karan 100 küsur sayfa, bu karan. 
tasdik eden Askerî Yargılayın kararı 49 küsur sayfa. 
B:zim yargı organlarımız zaten gırtlağına kadar îş7-.n 
içerisine dalmış, özel bir ihtisas istiyor, o şekle geti
rilmiş artık. Biz demiyoruz ki, hayır. Oraya gelen 
bakim değil m:?,. Hem birinci sınıf hâkim; askeri ve 
sivil hâkim, birinci sınıf... 

«Maksadınıza göre» dendi. Niçin maksadınıza 
göre? Suçlu Devlete karşı bir suç işlemişse, ister bu 
sivil mahkemede, ister Devlet Güvenlik Mahkemesin
de, ister askerî mahkemede olsun hepsinin tatbik ede
ceği kanunlar aynı, hepsinin kullanacağı usuller aynı. 
Niye bundan endişemiz var?., iş süratle bitsin, diyo
ruz. Suçu işlemediyse, süratle beraet etsin, uzun müd
det töhmet altında kalmasın; ama İşledi ise bir an ev
vel tedip edilsin, 

Sevgili arkadaşlarım; 
Burada birbirimizi üzmenin manası yok, faydası 

yok. Burada Devlete sahip olacağız, milletin hak ve 
hürriyetlerine sahip olacağız. Bu bizim görevimizdir. 
İtham ederek bu işin içinden çıkmak mümkün değil. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Evvelâ 
\ Anayasaya saygılı oîacağ'.z. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet, Anayasaya 
saygılıyız; saygılıyız Anayasaya. 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Öylesine saygılı

yız ki, 1965 ^ 1971, 1975 - 1977 hâlâ bir kısım insanlar 
arıyor, şu Anayasanın bir milimetre dışına çıksınlar 
da bunlardan bir hesap soralım diye. Bu mümkün 
değil. Adalet Partisini Anayasama dışında göremezsi
niz, deliller ortada. 1971'den sonra gelen sıkıyönetim 
mahkemelerinde binlerce suçla yakalandı mahkûm 
edildi. Devlete karşı, Türkiye Cumhuriyetine karşı bu 
mahkemelerde bir tek Adalet Partili vatandaşa rastla
dınız mı?.. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Onu ge
çen gün de söylemiştiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gerçeği söyle
meli hata mı?.. Var im bir tane Adalet Partili?.. Ama, 
tasnife tutarsak var. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Başbaka
nın da adı var. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sizden de var. 
Siz nasıl hukuk profesörüsünüz?.. Başbakanın adı 
varmış... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Kim var?.. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sıkıyönetim mah

kemelerinde veya başka mahkemelerde... 
SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Evet 

var, her yerde var. 

BAŞKAN — Sayın Oürsoytrak size hiç bir şey 
söylemiyor, müdahale etmeyin rica ediyorum. Size 
hiç bir şey söylemiyor; yani müdahalenizi icap etti
recek hiç bir şty söylemiyor nca ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sözümün başına 
dönüyorum. 

Böylesine dedim - dedi ile bu işin içinden çıka
mayız ve bu hareketimiz kötü niyetli kişilere fırsat 
verir. Bu fırsatı da ortadan kaldırmak için mecburuz 
biz el ele vermeye; sına itham ederek değil; birbirimi
zi ikna ederek, birbirimizi mevzuata çekerek. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Bunu 
evvela sen anla Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gelin şimdi Mil
let Meclisindeki bu nizamı tesis etmek için bekleyen 
tasardan müşterek çıkarmanın gayreti içerisine gire
lim; Dernekler Kanununu düzeltelim, Polis Vazife ve 
Selâhiyetini rayına oturtmak için gereken tedbiri aîa-
hm. 

Kanunî tedbirler gelince hayır; ama kanunî ted
birlerden mahram teşekküller görev yapsın» Bu müm
kün değil sevgili arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Ucuzal. 

I ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şahsım adına 
I siz almamın niyeti, Sayın Bakanım size teşekkür 

içindir. İstanbul'da o anarşist vatan hainleri tarafın
dan öldürülen genç polise ve ailesine karşı müşfik ve 

I yardım ellerinizi uzatarak, Devletin gücünün varlığını 
bir defa daha ispat ettiğiniz için size minnetanm. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
Bütçe hayırlı uğurlu olsun sevgili arkadaşlarım. 

(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayet takriri var, takdim ediyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Balıkesir 
Raif Eriş 

BAŞKAN — Kifayeti oylarımza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yap:!an tenkit ve temennilere cevap vermek üzere 
Sayın İçişleri Bakanı Asiltürk, buyurun efendim. 

I Saym Bakan, süreniz bir saattir. 
EE3İB "KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sorula

ra vereceği cevaplar da dahi! mi Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Tabiî, sorulmuş olan sorulara vere

cekleri cevap dahil efendim. 

I SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan son söz kimin acaba, talep eden var mı?.. 

i BAŞKAN — Sayın Bakan konuşsun çağıracağım 
efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 

j Senatosunun değerli üyeleri; 
Malumları olduğu üzere İçişleri Bakanlığı, Ana

yasa düzeni ve bu düzenin sağladığı hak ve hürriyet
leri korumak, yurdun genel iç güvenlik ve asayişini 
temin ve devamlılığını sağlamak, ülkeyi kamu hir-

J metlerinin en verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi
ne imkân verecek mülkî idare bölümlerine kavuştur
mak, mahallî idarelerimizin demokratik esas ve mil
lî plan hedeflerine cevap verebilecek şekilde teşkilât
lanmasını, geliştirip güçlenmelerini sağlamak ve mer-

ı kezle münasebetlerini düzenlemek, vatandaşların şah-
si hal sicillerini tesis ve nüfus hareketlerini takip et-

I mek, muhtemel savaş ve tabiî afetlere karşı yurdun 
sivil savunmasını yapmak gibi çok önemli hizmetler-

] den sorumlu bir kuruluştur. 
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Bakanlığıma tevdi edilen görevler arasında en 
önemlisi ve hepimizi öncelikle ilgilendireni, şüphesiz 
kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürül
mesidir. 

Malumunuz olduğu üzere, yedi sekiz yıldan beri 
hemen bütün dünya ülkelerinde aşırı sol ideolojilere, 
fanatik görüşlere dayalı toplu ve münferit anarşik 
oiaylar meydana gelmektedir. 

Bu cümleden olarak, memleketimizde de üzerin
de ciddiyetle durmamız gereken olaylar cereyan et
mektedir. Devletimizi, Cumhuriyeti ve hür demokra
tik nizamı yıkmaya, millî birlik ve beraberliği bölme
ye matuf anarşik faaliyetler zaman zaman kesafet ka
zanarak sürdürülmek istenmektedir. Dernek kurma, 
bildiri yayınlama, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yap
ma hürriyetleri kanunî sınırlarından ve amaçlarından 
saptırılmakta ve anarşik faaliyetlerin vasatı haline 
getirilmek istenmektedir. 

Bu durum karşısında memleketimizin huzur içeri
sinde yaşayabilmesi için, bu aşikâr ve sinsi faaliyetle
rin önlenmesi ve tesirsiz hale getirilmesi bakımından 
aldığımız tedbirlerin bütçe imkânlanyle daha da ar
tırılması ve bütün bu tedbirlere hepimizin, bütün mil
lî müessese ve kuruluşlarımızın katılması gerektiğine 
samimiyetle inanıyorum. 

Son yıllarda yurdumuzda ve bir kısım başka ülke
lerde cereyan eden olayların, Devletin temel nizamla
rına yöneldiği; sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuk ni
zamını kendi özledikleri şekil ve muhtevaya kavuş
turmayı hedef ittihaz edenlerin, bu olayların ardında 
her şeyden önce mevcut nizamı yıkmayı gaye edin
dikleri de görülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Ülkemizde demokratik düzene ve Anayasal temel 

ilkelere karşı girişilen faaliyetler, tecavüzler özellikle 
öğrenci kesiminde meydana gelmekte ve öğrenim faa
liyetlerini engelleyici ve öğrenim kurumlarını işleye
mez hale getirici bir mahiyet kazanmaktadır. Öğren
ciler arasında görülen siyasî ve ideolojik fikir ayrı
lıkları yüzünden meydana gelen olaylar, kamuoyu
muzu büyük ölçüde tedirgin etmektedir. 

Üzülerek belirtmek isterim ki, 1974 yılı başından 
M . 1 . 1977 tarihine kadar toplam olarak ölümle 
sonuçlanan 77 olayda 81 öğrenci gencimiz, evlâdımız 
hayatlarım kaybetmişler ve yine bu olaylar sırasında 
160 öğrencimiz yaralanmıştır. Yine aynı tarihler ara
sında yaralama ile sonuçlanan 717 olay cereyan et
miş ve toplam olarak 1 846 genç evlâdımız yaralan
mıştır. 

Öncelikle belirtmek isterim ki, amaç ve hedefleri 
belli ve bilinen mihraklardan beslenen suç teşebbüs
lerini bir tarafa bırakacak olursak, (Sayın Karaveli-
oğlu'nun bu hususa dikkat etmelerini özellikle istir
ham ediyorum. Çünkü konuşmalarının büyük bir bö
lümünde, iki bölümde ayırarak incelediğim bir hu
susu, sanki ihmal ettiğim gibi bir üslup ve eda içeri
sinde konuştu.) banları bir tarafa bırakacak olursak, 
genel suç ve suçluluk istatistiklerimiz, diğer ülkelerin 
suç istatistikleriyle kıyaslandığında durum endişe ve
rici değildir. Ancak, bütün dünyada olduğu gibi, ül
kemizde de yıllara göre suç ve suçluluk istatistikleri
ne göz atıldığında suçlarda ve suçlu sayısında genel 
bir artış eğilimi müşahede olunmaktadır. 

Buradaki beyanlarıma da, bilmiyorum Sayın sena
tör iştirak edecek mi, yoksa bu haklı beyanları da 
tenkit edecek mi?. 

Bu noktada hemen belirtmek isterim ki, suçlulu
ğu doğuran vasatın ortadan kaldırılması, yok edilme
si ancak çok yönlü tedbirlerin bir arada ve birbirle
rini tamamlar şekilde ahnmasıyle kabildir. Ancak, 
ferdi suç işlemekten alıkoyan asıl duygu, onun gön
lünde meydana getirilecek sakınma duygusudur. Bir 
genç suç işlediği takdirde, o suçun cezasını mutlaka 
çekeceğine inanmış olarak yetiştirilirse, beşerî adale
tin elinden kurtulsa dahi, o adaletle yargılandığı, o 
adaletle, o adaletin huzuruna çıkarmakla görevli ku
ruluşların bu işlemi yaptıktan sonra veya onların eli
ne geçmeden beşeri adaletin elinden kurtulsa dahi, ilâ
hî adaletten yakasını kurtaramayacağına inanırsa, o 
gencin üniversitedeki sınıf arkadaşını pusuya düşüre
rek öldürmesi mümkün değildir. 

Huzurun, iç barışın bir tek yolu vardır değerli ar
kadaşlarım; o da, bütün bir millet olarak kendi mil
lî, ahlâkî değerlerimiz, kendi millî, manevî değerle
rimiz etrafında birleşmemizdir. Birbirimizin kardeşi 
olduğumuzu, aynı tarihin, aynı milletin evlâtları ol
duğumuzu bilerek sevgi, saygı ve karşılıklı yardımlaş
ma duygusu içerisinde yaşamamız gerektiğine inan
maktır, birbirine tahammül etmektir. Beraber yaşa
mak mecburiyetinde olduğumuza göre, hiç bir grup 
dlğei' grupu yok edemeyeceğine göre, müştereken yaşa
yacağımıza göre bu tahammülü göstermemizdir. Aile
de, okulda, cemiyette bu hedeflere yönelik gayretlerin 
teşviki gerekir. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bunu bir tarafa bırakırsak dediğim ve ar

kasından onu teferruatlı olarak izah ettiğim, onu na
zari itibara almadığım şeklinde değerlendirilen asa
yişe müessir suçlara geçiyorum. 
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Polis ve jandarma bölgeleri itibariyle 1972 yılında 
olay sayîsı 4 030, suçluların yakalanma oram % 89,6; 
bu büyük bir rakamdır arkadaşlar. 1973 yılında olay 
sayısı 4 329, suçluların yakalanma oranı °f0 89,3. 
1974 yılında 4 104 olay, yakalanma oram % 84,3. 
1975 yılında 5 070 olay, yakalanma oranı % 85,5. 

Ülkemizde asayişe müessir suçlarda son dört yıl
da, 1972 - 1975 arasında 100 bin nüfusa isabet eden 
suç sayısı ortalama 8, suçlu sayısı yaklaşık olarak 
12,8 kişidir, Asayişe müessir olmayıp, zabıta takiba
tını gerektiren sair suçlarda ise, yine aynı yıllar ara
sında 100 bin kişiye yaklaşık olarak 632 suç ve yak
laşık 9,58 suçlu isabet etmektedir. Bu miktar Batı ül
kelerinde çok daha fazla yekûnlara ulaşmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde trafik en önemli meselelerimizin ba

şında gelmektedir. Pek çok faktörün bir arada hâsıl 
ettiği bir vakıa olan trafik ve kazalar ve hâsıl ettiği 
elim sonuçlar itibariyle dünya ülkeleri arasında ön 
sıralardaki yerimizi maalesef muhafaza da devam et
mekteyiz. Büyük çapta can ve mal kaybına uğramak
tayız. Gerek nüfusun hızla artışı, süratli şehirleşme 
ve turizm hareketleri, gerekse karayollarımızın yeter
sizliğine rağmen motorlu vasıta sayısındaki hızlı ar
tış sebebiyle can ve mal kayıpları günden güne art
makta ve mesele üzerinde vakit geçirmeden ciddî 
olarak durmamız zaruretini ortaya çıkarmaktadır. 

1972 - 1975 yılları arasında meydana gelen trafik 
kazalanyle hâsıl ettiği sonuçlar genel manzara itiba
riyle 1972 yılında 29 bin küsur kazada 3 900 küsur 
öîü, 20 9ö0 küsur yaralı. 1973 yılında 36 bine fırla
mış kaza 29 binden, yaralı sayısı 4 400 küsura, ölü 
sayısı 4 451'e, yaralı sayısı 22 000'e ulaşmış. Bir yıl 
sonra 1974 yılında bu sefer 36 000'den 41 000'e fır
lamış, ölü 4 280, yaralı 23 734'e ulaşmıştır. 1975 yı
lında 46 735 kazada 5 125 ölü, 27 847 yaralı ve gay
ri resmî 1976 istatistiklerinde ise maalesef ölü sayı
sının 7 000 civarında olduğu ilk tespitlerden anlaşıl
maktadır. 

Trafik kazalarının meydana gelmesinde, aracı 
kullananların kusurlarının, diğer faktörlere nazaran 
daha fazla yer aldığı görülmektedir. 

Memleketimizde ulaşımda, diğer sektörler aley
hinde karayolu taşımacılığı tercih olunmaktadır. Bu 
tercih, karayollarındaki vasıta sayısında büyük artış
lar meydana getirmiştir. 1972 yılında 598 bin küsur 
olan motorlu taşıt sayısı, 1976 yılının Ağustos ayı iti
bariyle iki misline çıkmış; bir milyon küsura ulaş-̂  
mistir. Bu süratli gelişim karşısında, meseleye farklı 

yanlardan bakarak tedbirler getirmede artık gecik
meye tahammülümüz kalmamıştır. Bu hususu belirt
mekte değerli senatör arkadaşlarımın ve Millet Mec
lisindeki değerli milletvekili arkadaşlarımın yardım
larını esirgemiyeceklerine inanmakta olduğumu ifade 
edeyim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bu genel açıklamadan sonra memleketin genel em

niyet ve asayişinden sorumlu Bakanlık ve Bakan ola
rak bu durum karşısında ne yaptığımızı, neler yapa
cağımızı, ileriye dönük düşünce ve çalışmalarımızı 
bilgilerinize sunacağım. 

Ancak, öncelikle belirtmek istediğim bir husus 
vardır. Bilindiği üzere, suç teşkil eden davranışlar; 
çevresel, kültürel, ekonomik ve sosyo - psikolojik 
şartların bir mahsulü olarak tarif olunmaktadır. Tak
dir buyurulur ki, böyle bir vasıf ve mahiyete sahip 
suç davranışlarının önlenmesi ve asgarî hadde indiri
lebilmesi, meseleye çok yönlü yaklaşımları gerekli kıl
maktadır. Meseleye sırf zabıta açısından bakmak, bi
zi yanıltıcı sonuçlara götürebilir. 

Ancak, hemen belirtmek isterim ki, asla ihmal 
edemiyeceğimiz husus, Devletin dayandığı temel ni
zamları muhafaza ve emniyetle huzuru teminle gö
revli zabıtamızın, hizmetin icaplarına uygun şekilde 
yetiştirilip donatılması hizmetini kifayetli bir şekilde 
yapabilecek duruma getirilmesidir. 

Bugün suçluluk dünyasında müşahede olunan sü
ratli gelişmeler karşısında, zabıtamızın kuruluş ve 
fonksiyonel yapısı, personeli, eğitimi, araç ve teçhi
zatı bakımlarından yetersiz olduğumuzu ifade etmeli
yim. Bunların giderilmesi için Yüce Meclislere EM -
REMO Planı sunulmuş ve Millet Meclisinin günde
mine de alınmıştır. 

Yine 2559 sayılı Polis Vazife Selâhiyet Kanunun
da bazı tadilleri yapan tasarı, 1630 sayılı Kanunda 
bazı tadilleri ve ilâveleri yapan tasarı aynı şekilde 
Millet Meclisinin gündemine alınmıştır. 

Bu noktadan hareketle zabıta teşkilâtımızı daha 
iyi personele sahip, daha süratli hareket edebilen ve 
verdiği mücadelede daha tesirli olabilen bir duru
ma getirmek hedefimiz olmuştur. 

Zabıta teşkilâtımızı muasır kuruluşların teknik ge
lişmelerine paralel olarak modern araç, gereç, vasıta 
ve bilgilerle donatmak ve teşkilât bünyesiyîe bu ge
lişmeye elverişli reorganizasyon ve modernizasyonu 
gerçekleştirmek için yapılan çalışmalar, jandarmamız 
yönünden sonuçlandırılmış; aynı amaçla emniyet teş
kilâtı için biraz önce ifade ettiğim gibi, hazırlanan 
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kanun teklifi de Yüce Parlamentonun Millet Meclisi 
gündemine alınmıştır. 

Zabıtanın kendisine tevdi edilen görevi tama ola
rak ifası ve halen silah ve teçhizat açısından aleyhte 
olan dengenin süratle Devlet zabıtası lehine dönüştü
rülmesi, bu teşkilâtın yıllık bütçe sınırları dışında im
kânlara da sahip kılınmasını gerektirmektedir. Bu se
bepledir ki, jandarma RE - MO Kanununda yapda-
cak değişikliklerle ilgili tasarımızın ve E M - R E M O 
Kanun tasarımızın yine Millet Meclisinden ve Yüce 
Senatodan süratle geçirileceğine kani olduğumu bir 
kere daha ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Ülkemizde görülen süratli nüfus artışı, köylerden 

şehirlere hızlı göçler, iç ve dış turizm hareketi, eko
nominin canlanması, kültürel hamleler, endüstriyel 
girişim ve benzerî sair hareketlilikler sebebiyle geniş
leyen görev alanı ile artan iş yükü karşısında güven
lik elemanlarımızın sayısı, diğer ülkelere nazaran pek 
gerilerde kalmaktadır. 

Bazı ülkelerde uygulanan, bin kişiye üç, hatta 
dört güvenlik mensubu oranı, ülkemizde de aynen uy
gulanacak olursak; 42 milyonluk genel nüfusa göre, 
polis sayısının asgari 120 bin, azamî 160 bin olması 
gerekir. Halbuki, bugün emniyet teşkilâtımız yakla
şık 40 bin kişilik bir kadro ile çalışmaktadır. Mevcut 
kadronun bu kifayetsizliği karşısında her yıl 8 bin 
polis adayının mesleğe alınması Öngörülmüştür. An
cak, mevcut okullarımızın kapasiteleri artırılmadık
ça, bunların eğitimleri imkânı bulunmamaktadır. Em
niyet mensuplarının kendilerinden beklenen görevleri 
tam ve doğru olarak ifa edebilmeleri, eğitim yoluyle 
çok iyi şekilde yetiştirilebilmeSerine sıkı sıkıya bağlı
dır. Bunu temin edebilmek için, mevcut eğitim ku
rumlarının kapasitelerinin artırılması, yeni kapasite
ler meydana getirilmesi gerekmektedir. 

Harakct kabiliyeti üstün, iyi teçhiz edilmiş, hizme
te uygun eğitim görmüş, kanun ve nizamların uygu
lanmasında ve kanun hâkimiyetinin sağlanmasında 
daha şuurlu davranan bir emniyet teşkilâtına sahip 
olmak, hedef olarak seçilmiştir. Bu hedefe varmak 
için mevcut polis okullarımıza ilâve olarak 10 ayrı 
ilimizde yeniden 800 - 1 000'er kapasitelik polis eği
tim merkezleri faaliyete geçirilecektir. Bu eğitim mer
kezlerinde bugünkü 6 aylık kısa dönemli yetersiz eği
tim yerine, ilk planda bu şekilde başlanmış olmakla 
beraber, ileride üçer yıllık ortaokula dayalı, yeterli 
eğitim yapılması planlanmıştır. 

i Bu meyanda meslek içi eğitim yapacak bin kişi 
kapasiteli Gölbaşı Eğitim Sitesini de 1977 yılında hiz-

I raete sokmak için gayret gösterilmektedir. Eğitime 
her halükârda artan nispetlerde önem vermeye ken-

I dimizi mecbur hissediyoruz. 

Diğer taraftan, yurt sathının % 97,7'de emniyet 
ve asayişi temin etmek, kara ve deniz sınırlarımızda 
gözetleme ve kaçakçılıkla mücadele yapmakla görev
li jandarma teşkilâtımızda ihtiyacının % 56'sı oranın
da subay, % 53'ü oranında astsubay ve % 74'ü ora
nında er mevcudu ile çalışmak durumundadır. Jan
darmamızın personel ihtiyacının giderilmesi ve eğitim 
kapasitelerinin artırılması konularında da emniyete 
paralel çalışmalar yapıldığını belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Zabıtamızın görevlerini iyi bir şekilde yapabil

mesi için yeterli ve iyi yetiştirilmiş personel kadar, 
modern teknolojinin icabı olan cihazlardan da fayda
lanmak zarurîdir. Bunların başında süratli ve emni
yetli bir haberleşme sisteminin kurulup işletilmesi 
gelmektedir. Bu cümleden olarak jandarma ve emni-

I yet teşkilâtlarımızın süratli ve vasıflı motorlu araçla
ra, ve sair teknik cihaz ve gereçlere kavuşturulabil
mesi için çalışmalara bu yıl da devam olunacaktır. 

Jandarma ve polis binaları, sosyal tesisler, loj
manlar yapımlarına plan ve programlı olarak devam 
edilecek ve teşkilât mensuplarının daha rahat hizmet 

I görmeleri sağlanacaktır. 

Sorumlu Bakan olarak şu hususu bir kere daha 
belirtmek istiyorum: 

Dün olduğu gibi, bundan sonra da, bugün de, 
yarın da Türk zabıtası, Devletin güvenliğine ve 
Ammenin nizam, intizam ve sükûnuna karşı nereden 
gelirse gelsin, her türlü davranışın daima karşısında 
olacak ve kanun hâkimiyetini mutlaka sağlayacaktır. 

Bugüne kadar hiç bir suç takipsiz bırakılmamıştır. 
Bundan böyle de bırakılmayacaktır. Aksine davra
nışlara karşı müsamaha göstermemiz asla varit değil
dir. Ancak, hemen belirtmek isterim ki, bir yargıya 
varabilmek için, zabıtanın üstlendiği hizmetlerle sahip 
olduğu hizmet şartları arasındaki dengeyi gözden 
uzak tutmamak gerekir. Temennimiz; insanları kar-
şılıklı birbirlerinin haklarına saygılı, ahlâki ve mane
vî değerlerine titizlikle sahip, birbirlerine karşı sevgi 
ve şefkat hisleriyle dolu maddî ve manevî kalkınma
sını tamamlamış, refah, huzur içerisinde bir toplum 

I hayatına kavuşmamızdır. 

6(>3 — 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1977 O : 4 

Değerli arkadaşlarını; 
1946 Yılında çok partili demokratik rejime gir

diğimizden, geçtiğimizden bu yana, idarenin ve zabı
tama tarafsızlığı hemen her devrede, burada şikâyet 
eden arkadaşlarımızın da iktidar olduğu devrelerde 
de pek çok tartışılan ve üzerinde önemle durulan bir 
kona olmuştur. Bugün de bu konu tartışılmaktadır. 

Bir kısım iyi niyetle yapılan beyanların dsşmda, 
kasıtlı olarak da idare ve zabıtanın tarafsız davran
madığı yolunda efkârı umumiyeyi şüpheye düşürecek 
ve endişeye, huzursuzluğa sevk edecek bu maksada 
matuf çeşitli beyanlar da yapılmaktadır. 

Bilhassa, öğrenciler arasında meydana gelen ça
tışmalarda zabıtanın taraf tuttuğu zehabını uyandır
mak için devamlı gayretler gösterildiği Yüce Senatör
lerin de malumlarıdır. Anayasamıza göre, Türkiye 
Cumhuriyeti hukuka bağh bir Devlettir. Hukuka bağ
lı devlette, idare ve zabıtanın kanunları eşit olarak 
tatb>k etmek suretiyle tarafsız olması esastır. Bu ta
rafsızlığı; idare ve zabıta olarak görevlerimizi yapar
ken, kanunlara sa3'gıîı olmak ve kanunları herkese 
eşit şekilde uygulamak şeklinde anlıyor ve böylece uy
guluyoruz: tarafsızlık anlayış-mız budur. Aksine dav-
rrmşîan, kanunların şahıslara göre farklı uygulama
sını düşünemiyor ve asla tasvip etmiyoruz. Etmediği
mizi de her vesile ile her yerde açıkça beyan etmek
ten de geri kalmadık. Aksine davranışlar için müşah
has vaka gösterildiği takdirde, bunları inceleteceğimi 
ve kanunî gereğini yerine getireceğimi burada, şim
diye kadar olduğu gibi, bir kere daha altını çizerek 
beyan ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
İdareler, zabıtanın tarafsızlığını meşru nizama, 

Devletin varlığına, ülkenin ve Milletin bölünmezliği
ne müteveccih davranışlar karşısında, idare ve zabı
tanın seyirci kalması şeklinde yorumlamak isteyen 
ve bu fikri yaymaya çalışan kasıtlı çevreler de vardır. 
Şüphesiz, idare ve zabıtanın tarafsızlığını bu şekilde 
anlamak mümkün değildir. Dünyanın hiç bir ülkesin
de beyle bir anlayışa yer yoktur. Çünkü, bu anlayış 
ülkeleri anarşiye boğar ve milletlere ancak felâket 
getirir. îdare ve zabıta, meşru nizamın, devletin ve 
kanunların yanında ve tarafmdadır. Kanunlarımızın 
sırç saydığı her türlü ve özellikle Devlete ve millî bü
tünlüğümüze müteveccih davranışlar karşısında, mu
hatabının kim olduğuna ve hangi fikrin savunucusu 
okluğuna bakmaksızın OÎÎÜ yakalayarak süratle ada
lelin huzuruna çıkarmak, zabıtanın aslî görevidir. Biz 
bu görevin noksansız olarak yapılmasının bir vatan 

borcu olduğuna kaniyiz. İnanıyoruz ki, «Adalet mül
kün temelidir.» 

Sayın Başkan, Değerli Senatörler; 
Mahallî idarelerin kuruluşlarını, görevlerini, yet

kilerini, kolluk işlerini, birlik kurmalarını, merkezî 
hükümete bağlayan münasebetlerini ve kurdukları iş
letme müessese ve teşekkülleri tanzim eden mevzuatı 
hazırlamak, uygulanmasını izlemek, gerektiğinde de
ğiştirilmesini ve bu hususta yapılan çalışmaları yap
mak, mahallî idarelerin görevleriyle orantılı gelir 
kaynaklarına kavuşturulması için ilgili kuruluşlarla 
birlikte tedbirler almak görevi de Bakanlığıma ait bu
lunmaktadır. 

Bugün için mahallî idarelerimizin çok güç şartlar 
içerisinde görev yapmakta oldukları hepimizin ma
lumlarıdır. Özellikle belediyelerin malî yetersizlikleri, 
esef verici gelişmelere de yol açmaktadır. Bakanlı
ğımda yapılan araştırmalara dayanılarak 1973 -
1976 yılları arasında hazırlanan mahallî idarelerle il
gili 12 kanun tasarısından bazıları, zaman zaman Yü
ce Meclislere de sunuînırjş, ancak kanunlaşmaları çe
şitli sebeplerle mümkün olamamıştır. 

1977 Yılında, özellikle köy ve belediye Kanun 
tasarılarıyla Belediye Cezaları Kanun tasarısı, Başba
kanlığa ve oradan da Yüce Meclislere tekrar şevkine 
ve kanunlaştırılmasına gayret gösterilecektir. 

Bu arada. Belediye Gelirleri Kanununun da önce
likle Meclislere sunulması için Maliye Bakanlığı ile 
birlikte büyük gayret sarf edilmiş olduğunu da belirt
mek isterim. 

Malî yetersizlikler içerisinde bulunan belediyele
rimize yardım amacıyla 1973 yılından beri Bakanlı
ğımız Bütçesinde yeralan Belediyeler Yardım Fonu, 
1977 Yıh Bütçesinde 240* milyon lira olarak teklif 
edilmiştir. Yüce Parlamentonun iltifatlarına mazhar 
o!acağına ve böylece belediyelerimize yardım imkânla
rımızın artacağı inanemn iEade ediyorum. 

Yine, mali yetersizlik içerisinde bulunan il özel 
idarelerimiz için teklif edilen 50 milyon liralık yar
dım imkânlarımızın artacağı inancımı ifade ediyorum. 

Yine, malî yetersizlik içerisinde bulunan il özel 
idarelerimiz için teklif edilen 50 milyon liralık yar
dım fonunun da yine Yüce Pariâmentonun tasviple
rine nail olacağına inandığımı belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye'de nüfus hizmetlerini günün ihtiyaçlarına 

uyacak şekilde yeniden düzenlemek amacıyla 1973 
yılında kanunlaştırman 1543 sayılı Genel Nüfus Ya
zımı ve 1589 sayılı Nüfus Kanunu uygulamalanna 
hızla devam edilmektedir. 
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1975 Yılında tebyiz yoluyla yenilenmesine karar 
verilen nüfus kütüklerinin yeniden yazım çalışmala
rına 1976 yılında da devam edilmiş, ölü ve yaşayan 
35 milyon nüfusun yazımı bugün için gerçekleştiril
miştir. 1976 malî yılı sonuna kadar 5 milyon nüfu
sun daha yazımının sağlanmasına çalışılacak; 1977 
yılında ise kalan 40 milyon ölü ve yaşayan nüfusun 
yazımı ile kütüklerin yeniden yazımının tamamlan
ması sonuçlanacaktır. 

Yeni nüfus ve aile cüzdanları 1 Haziran 1976 ta
rihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Malum 
olduğu üzere 1587 sayılı Kanun, merkezde nüfus kü
tüklerinin ikinci örnekleriyle nüfus arşivinin kurul
masını da öngörmüştür. Merkez arşivi için bina, kira
lanmıştır; malî yıl sonuna kadar faaliyete geçirilme
sine çalışılacaktır. Ayrıca, merkez arşivinin bilgi sa
yar sistemine göre tesisi konusunda Devlet Plânlama 
Teşkilâtıyla görüş birliğine de varılmıştır. Bu konuda 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde de Bakanlığımız 
adına çalışmalar yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bakanlığımıza ait topyekûn savunma ve milî sefer

berlik görev ve mükellefiyetlerine ait planlan hazırla
mak, uygulamalarını kontrol ve koordine etmek ve 
savaş ve tabiî afetlerin meydana getireceği can ve mal 
kayıplarını azaltacak tertip ve tedbirleri, plân ve prog
ramlara bağlamak, gerektiğinde uygulamak duru
munda olan Sivil Savunma İdaresi Başkanlığımıza 
daha tatminkâr görev yapma imkânlarım sağlamak 
üzere hazırlanan Sivil Savunma Kanunu tasarısı üze
rinde bazı bakanlıklarla aramızdaki ihtilâflar gide
rilmiştir. Tasarıyı, 1977 yılında huzurlarınıza getirme
ye çalışacağız. 

Savaş halinde yapması gereken fonksiyonlarla ben
zerliği gözönünde tutularak tabiî afetlerde ve büyük 
yangınlarda âcil kurtarma ve ilk yardım safhalarında 
hizmet alması öngörülen sivil savunma idaremiz bu 
tasarı ile yapıcı bir niteliğe ve yeni bir idari bünyeye 
kavuşturulmuş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Değerli arkadaşlarımın sorularını cevaplandırma

ya geçmeden önce, şu hususu belirtmek istiyorum. 
Bakanlığımızın bütün hizmet ve faaliyetlerinde 

gerçekleştirmeye çalıştığımız başlıca hedef; vatandaş
larımızın huzur dolu bir kalple ve güven duyguları 
içerisinde hak ve hürriyetlerini rahatlıkla kullanabile
cekleri ve kamu hizmetlerinden eşit şartlar içerisinde 
faydalanabilecekleri bir ortam sağlamak ve bunu ko
ruyup ayakta tutmaktır. Merkez ve taşradaki bütün 

kuruluşlarımız ve personelimiz kanunlara saygı ve bu 
uygunluk içerisinde Yüce Milletimizin ve Yüce Mec
lislerin takdirlerine lâyık şekilde görev yapma gayre
ti içerisindedirler. Aksine davranışlar varsa; kişi, yer, 
zaman ve olay gösterilmek şartıyle yapılacak müra
caatları titizlikle incelettirmeye, gerekiyorsa tahkik 
ettirmeye ve kanunî gereği neyse, mutlaka onu yap
maya hazır olduğumu sorumlu Bakan olarak bir kere 
daha huzurlarınızda ifade etmekten zevk duyuyorum. 

Şimdi vaktin elverdiği ölçüde değerli konuşmaia-
rıyle Bakanlığımın çalışmalarına ışık tutan, rehberlik 
eden sayın senatörlerin sorularını cevaplandırmaya 
çalışacağım. Cevaplama imkânını bulamayacağım so
rulara sonradan yazılı cevap arz edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan 

değerli arkadaşımız Sayın Öztiirk, aslında idareden 
Parlamentoya geçmiş değerli idareci arkadaşlarımız
dan birisidir. Eğer Sayın Öztürk, bu konuşmalarını 
hazırlamadan önce Bakanlığımla temas etmiş olsalar
dı, bir çok eksik ve yanlış bilgileri; yani nereden al
dığını bilemediğim bu bilgileri burada huzurlarınıza 
getirmezdi. Bu hususta belki kendilerini tashih etmek 
imkânını bulacağım için, daha az tenkit edilecek ölçü
de konuşma yapmış olurlardı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Peşinen şunu belirteyim ki; Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetinin valileri arasında ne bir Atatürk düşma
nı vardır, ne de bir Cumhuriyet düşmanı vardır; bu
nu şiddet ve nefretle reddederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Politik birtakım davranışlar sebebiyle kendisini 

tenkit ettiğimiz arkadaşlarımızın, başka birtakım suç
lamalarla onları da, bizi de üzecek tarzda bu şekilde 
itham etmenizi en azından hoş karşılamaz ve üzül
düğümü belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada bir temel konuya temas etmemiz lâzım

dır. 
Biz İçişleri Bakanlığı olarak, başında sorumlu Ba

kan olarak Cumhuriyetin müdafaasını yapıyoruz. Cum
huriyetin müdafaasını yapan insanların arasında görev 
yapan bazı kişileri Cumhuriyet düşmanlığı ile suçla
mak fevkalâde hakşinaslıktan öte (Bu tabiri kullan
mış olayım.) bir davranıştır, 

Değerli arkadaşlarım; 
Devletimiz, layik bir Devlettir. Layiklik Devletin 

sistemidir. Fert layik olmaz. Bunu gayet açık olarak 
ortaya koyduğum takdirde, meselenin daha iyi anla-
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şılacagına inanıyorum. Ferdin layik olması, o ferdin 
aynı anda hem Müslüman, hem Hıristiyan, hem me-
cusî, hem de dinsiz olması gibi bir kavram getirir. 
Fert layik değildir, fert ya inanır ya inanmaz. İna
nırsa belirli şeylere inanır; ya Müslümandır ya Hıris-
tiyandır ya da Budistir, bir inancı vardır veya inan
maz, Fert layik olmaz. Ferdin bir inancı vardır veya 
hiç bir şeye inanmaz. İnanmamakta bir inanç şeklinde 
tarif edilebildiğine göre; yani her şeyin bu dünyadan 
ibaret olduğuna inanırsa da, o da bir inançtır; yani 
ferdin bir inancı vardır. Fert layik olmaz, layik olan 
Devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızda tespit 
edilen vasıflarıyle layik bir Cumhuriyettir. 

Layik Cumhuriyet olunca ne olacaktır? Layik 
Cumhuriyet olunca; ne inanan, inanmayana inancın
dan dolayı bir şey söyleyebilecek, ne de inanan aksini 
yapacak. İnanmayanın da inanana tahakkümü olma
yacak, inananın da inanmayana tahkaktimü olmaya
caktır. Birbirlerine hiç bir şekilde tahakküm edemeye
ceklerdir. Layik Devlet bu teminatı getirecektir. Niçin 
Beyoğlu'nda kiliselere müdahale etmiyoruz, c/c 99'u 
Müslüman olan bir ülkede? Layik Devletiz de onun 
için. Onun inanma hakkı da benim teminatım altında
dır da onun için. Memleketimizde yaşayan Hıristiyan
ların da inanma hakkı benim teminatım altındadır, onu 
da ben koruyacağım da onun için müdahale etmiyorum. 
Kilisedeki papazın okuyacağı şeyi eline ben yazıp ver
miyorum, Devlet yazıp vermiyor, Hükümet yazıp ver
miyor, niye yapmıyor? Çünkü, layik Devletiz de onun 
için yapmıyoruz. Layik devlette inanan inancım gere
ğini yaşar ve ona kimse müdahale edemez. Anayasa 
teminatı altına alınmıştır. Düşünce ve inanç hürriyeti 
vardır, layik devlet böyle tatbikat yapan 

Layik devlette şöyle bir kaide var mıdır: Vali ola
cak şahı? inanmayanlardan olacaktır? Böyle bir kaide 
yoktur, olamaz da. O zaman devlet layik olmaz, dev
let dinsiz devlet olur. Layiklik dinsizlik değildir. La-
yiklik, bütün inananların inanmalarının gereğini yap
malarını sağlamak, ona imkân vermek, onu teminat 
altına almak üzere getirilmiş bir sistemdir. Layikliği 
biz Fransa'dan aldık değerli arkadaşlarını. Layikliğin 
beşiği, menşei Fransa'dır. Fransa en koyu Katolik bir 
ülkedir. Fransız Cumhurbaşkanı buraya geldiği za
man, Ankara'da kilise olmadığından pazar günü ayi
ne gitmek için özel uçakla İstanbul'a Beyoğlu'na kili
seye gitmiştir. Fransa'ya gittiği zaman da, vay sen 
Devlet Başkanısın, nasıl olur da bir ülkede özel uçak
la bir şehirden bir şehire gidersin kiliseye, ibadet eder
sin denmemiştir. Layiklik budur işte. Başka türlü an

larsanız, layikliğin dışında bir şeyi yerleştirmeye ça
lışıyorsunuz demektir ki, ona katılmanın imkânı yok
tur. Layiklik, inanan her grupun ister Müslüman ol
sun, ister başka bir dine mensup olsun, isterse hiç bir 
şeye inanmamış olsun; inancında hiç kimsenin baskı
sı altında bulunmaması, özellikle devletin baskısı al
tında bulunmamasıdır. Layikliği böyle anladıktan son
ra, valilerimiz arasında şu inançta, bu inançta vardır 
diye hiç kimseyi tenkit etmek hakkı doğmaz, böyle 
bir şey evvelâ layiklik kavramına aykırı düşer. 

Değerli arkadaşlarım; 
Jandarma Genel Komutanlığı 1706 sayılı Kanun 

gereği idarî bakımdan İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 
İçişleri Bakanlığının emir ve komutası altında diye
yim, askerî tarafı olduğu için, bir teşkilâttır. Görevi, 
emniyet ve asayişi yerine getirmektir. İçişleri Bakanlı
ğına bağlı, emniyet ve asayişin yerine getirilmesiyle 
görevlendirilmiş bir teşkilâttır. 

Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Ko
mutanlığının da bir münasebeti vardır. O münasebet, 
eğitim bakımından Genelkurmaya bağlı olmasıdır. Ya
rın Allah göstermesin, temenni etmeyiz; ama bir harp 
vukuunda jandarma bütün birlikleriyle şerefli Ordu
muzun diğer sınıflarının yanında omuz omuza vatan 
müdafaasına koşacaktır. Nitekim, Kıbrıs'ta bunun ör
neğini hepimiz iftiharla gördük. Bu bakımdan, eğiti
min Orduda yapılan eğitimle paralel olması gerekir. 
Değişik bir eğitimle değişik tarzda eğer Jandarma Ge
nel Komutanlığı personeli yetiştirilirse, bir temenni et
mediğimiz muhtemel ihtiyaç halinde ahenk içerisinde 
çalışmazlar. Bu bakımdan, Jandarma Genel Komu
tanlığı Genelkurmay Başkanlığına eğitim bakımından 
bağlıdır. 

1706 sayılı Kanunda silâh, mühimmat vesaire ik
mal bakımından da Millî Savunma Bakanlığına bağ
lı olduğu zikredilmiş olmakla beraber, gelişen şartlar 
içerisinde, değişen şartlar içerisinde bu bağımlılık he
men hemen hiç denecek Ölçüye inmiştir. Çünkü, jan
darma, İçişleri Bakanlığı Bütçesine konan ödeneklerle 
araç gereçlerini alır duruma gelmiştir. 

Helikopterlerimiz jandarmanın eğitiminin ve jan
darmanın meslekî faaliyetlerinin dışında faaliyetlerde 
de kullanılmaktadır; ama değerli arkadaşlarım, bu faa
liyetler insanî faaliyetlerdir. Anadolumuzun ücra bir 
köşesinde ağır bir hastayı, bir yaralıyı, bir trafik ka
zası kurbanım jandarma helikopterleriyle alıp hasta
nelere, Ankara gibi büyük illerdeki tam teşkilâtlı has
tanelere getirmek üzere bir görev de Jandarma Genel 
Komutanlığının helikopterlerine verilmiştir. Bunun 
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dışında Ordu emrinde kullanıldığı şeklinde bir ^ey 
doğru değildir. Aslında Ordu da bizim bir parçamız
dır, muhtemel bir savaş anında Ordunun hizmetine 
girecektir. Ancak, şimdi kendi hizmetlerimizi yapmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Muhalefetin iktidarı tenkit etmesi tabiîdir; fakat 

aslında Senatoda değerli senatörlerin üç beş tanesinin 
beni dinlediği bir anda, gecenin bu saatında uzun 
uzun bu mevzularda konuşmak belki zabıtlara düşün
celerimizi tescil etmek bakımından faydalıdır. Ancak, 
ben temenni ederdim ki, bu konuşmaları gündüz ya
pabileyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
İktidarın tenkit edilmesi tabiîdir, muhalefetin ikti

darı tenkit etmesi tabiîdir. Ancak, muhalefetin iktida-
darın alternatifi olduğu düşünülürse, ilerde gelmesi 
hiç olmazsa melhuz olan, düşünülen bir yerde; o ye
rin hürmetini, o yerin gereği olan saygıyı kaybettire
cek ölçüde çeşitli vesilelerle hücumu yadırgadığımı be
lirtmek istiyorum. İktidar tenkit edilebilir, siyasî par
tiler de tenkit edilebilir; ama iktidar mefhumu yıpra-
tılamaz. Bu aslında çok mühim bir şeydir. İktidar 
mefhumu yıpratıldığı zaman, alternatif olarak gelen 
muhalefet de yıpranmış, saygısını kaybetmiş bir mef
humun şemsiyesi ve onun çerçevesi içerisinde görev 
yapacaktır. Gelir gelmez sanmayınız ki, iktidar mef
humu birdenbire gayet yüce bir yere ulaşacaktır. İk
tidar mefhumu yıpratılmamahdır. İktidar mefhumu, 
devlet mefhumundan başka bir şeydir, Devlet mefhu
mu da, yıpratılmamahdır. Ben sözlerime dikkat ede
rek konuşuyorum. Devlet mefhumu ayrı şeydir, ikti
dar mefhumu ayrı şeydir. Devlet mefhumunun içeri
sinde sade iktidar yoktur. Parlamentoların meydana 
getirdiği teşriî organ vardır, icra gücü vardır, yargı 
organı vardır. Ben daha birisini söylemiyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Devlet 
mefhumu yıpratılmaz, iktidar yıpratılır, bu muhale
fetin vazifesidir. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Teşekkür ederim, tabiî onlar da yıpra
tılmamahdır, yardımcı oldunuz. 

İcra organının yıpratılması, partiler arasında ya
pılan siyasî mücadelelerin ötesinde bir şeydir. Çünkü, 
alternatif olarak gelecek olan muhalefet, yıpranmış 
olan bir icra ile hizmet göreceğini umarsa aldanır; 
ama iktidarı teşkil eden partiler; Sayın Cumhuriyet 
Halk Partili Sözcünün ilk çıkarken, «acımasızca eleş
tireceğim;» yani merhametsizce tenkit edeceğim de

diği şekilde tenkit edebilirdi. O ayn şeydir. Bu bakım
dan Devletin yıpranmasını istemeyen insanlar, Dev
letin halkalarından birini de yıpratamazlar. Devletin 
halkalarından biri icra organıdır, diğeri teşriî organ
dır, bir diğeri de yargı organıdır ve Anayasamızın 
kuvvetler ayrılığı prensibine göre ortaya koyduğu çe-
çitli müesseselerde Devletin içerisinde bulunan muh
telif cüzlerdir, bağımsız birtakım müesseselerimiz var
dır. Bütün bunlardan Devlet meydana uelir. Devletin 
yıpratılmaması gerekli bir şeydir, doğru bir şeydir, bu
na samimiyetle katılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Devleti yıpratmayacaksak, kanunlar çerçe

vesi içerisinde murakabe görevimizi yapmamız gere
kir. Mazide söylenmiş sözleri bir tarafa bırakıyorum. 
Bugün burada bu kürsüden güvenlik kuvvetlerinin 
amirlerine; «şöyle hareket edin, böyle hareket edin», 
diye birtakım direktifler veriliyor. Bu kanunlar çerçe
vesinde bir denetim midir?... Hükümetin, bakanların, 
Devlet memurlarının denetiminin yapılmasının yollan 
vardır. Hepimiz kanuna saygılı olacağız ve kanun ne
yi gerektiriyorsa, o şekilde saygılı olacağız. Kanunun 
gerektirdiği şeyler bazan bizim hoşumuza gitmezse de
ğişik şekilde yorumlar, bazan onları aynen ısrarla ta
kip etmek istersek, bu aslında kanun devleti, kanun 
hâkimiyeîi anlayışına ters düşer. Meselâ bir misal 
vereyim; Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonu zama
nında uygulanmayan Yargıtay kararları olmuştur, hem 
de Cumhuriyet Halk Partili Bakanlar tarafından; uy
gulanmamıştır. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Batıl 
makûsen aleyh olmaz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Tabiî, onun için söyleyeceğim zaten; 
biraz sabretseydiniz, ben de söyleyecektim. Uygulan
mayan Danıştay kararları olmuştur, cezaî takibat 
yapılmıştır, cezaî müeyyideler tatbik edilmiştir; ama 
Cumhuriyet Halk Partili değerli arkadaşlarım, «Ka
nun devleti yok oldu, yıkılıyor, kanunsuzluk var, ka
nun hâkimiyeti elden gitti.» dememişlerdir ve eğer 
kanun hâkimiyeti Danıştay kararının tatbik edilme
mesi şeklinde bir durum ortaya çıkınca yok oluyor
sa, o zamanda yok olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Samimî olarak birbirimize eğer yönelir, birbirimi

zin ne dediğini anlamaya gayret edersek; ben zanne
diyorum ki Türkiye'de çözülemeyecek mesele yoktur. 
Bu bakımdan... 

__ 667 — 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1977 O : 4 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 15 dakikanız kaldı, 
ona göre hatırlatıyorum. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 
Başkan Bakanımızdan sözlü sorularımız da var efen
dim, soracağımız sorular olacaktır. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Tabiî, bana verilen hak... 

BAŞKAN — Kifayet takriri verildi efendim, ar
tık soramazsınız. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Hayır, 
kifayet takriri sorularla alâkalı değildir efendim. 

BAŞKAN — Kifayet takriri oylandı efendim, so
rulara da şâmildir. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 
Başkanım, usul tartışması açmayalım; kifayet takriri 
sorularla alâkalı değildir, bu yaptığınız hatalı bir tat
bikattır. Bizim burada Sayın Bakana soracağımız nok
talar vardır, lütfediniz, 

BAŞKAN — Efendim, her zaman tatbikatımız bu
dur* 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 
Başkanını, Sayın Bakanın konuşmaları sırasında yeni 
bir durum tahaşşüt etti. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, olur mu? O zaman 
kifayetin manası kalmaz. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Saym 
Bakan bize söyleyeceklerini söylesin, biz bir şey söy
lemeyelim. Olur mu böyle şey?... 

BAŞKAN — 100 tane sual soruldu, o zaman ki
fayetin manası nerede kalır?... 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Bu bir 
hakkı suiistimaldi!. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, tatbikatımız 15 se
nedir böyle» 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Hayır 
Başkan, yanlış muamele yapıyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Yine Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü; Orta Do
ğu Teknik Üniversitesi Rektörünün Hükümet tarafın
dan görevden alındığım, bunun iktidarın huzur anla
yışını anlatmak bakımından ibret verici olduğunu, 
orada huzursuzluk çıkarsa bundan iktidarın sorum
lu olacağım söylediler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiç değilse Basım takip etmek lâzım, iktidan hadi 

tenkit ediniz de, itham ederken; Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Rektörü İktidar tarafından görevden alın

mamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü 
Mütevelli Heyetine müracaat etmiştir, «Ya siz gidin 
ya beni alın.» demiştir. Mütevelli Heyet de, «Biz se
çimle geldik buraya, sen eğer alınmak istiyorsan, se
ni alıyoruz.» demişlerdir. Bunu, «Hükümet, Orta Do
ğu Teknik Üniversitesi Rektörünü görevden aldı», 
şeklinde değerlendirmenin, bunu bu şekilde anlama
nın imkânı yoktun 

Değerli arkadaşlarım; 
Tabiî zaman az olduğu için, bir çok hususları at

layarak geçmek mecburiyetinde kalıyorum, 
Sayın Şerif Tüten'e huzurunuzda özellikle teşek

kür ediyorum. Tenkit de olsa rahatlıkla kabul edece
ğimiz gayet olgun bir konuşma yaptılar. 

İçişleri Bakanlığının meselelerini ortaya koyup, 
onun üzerinde konuşalım. Polemik zaten kâfi derece
de başka yerlerde yapılıyor. Ben özellikle dikkat edi
yorsanız, polemiğe girmekten kaçman bir arkadaşını
zım, bunun bir sebebi var. Ben de söylenen her şe
yin cevabını aynı ölçüde sert verebilecek imkânlara 
zihnî ve aklî imkânlara sahibim. Cesaret olarak da 
bundan çekindiğim anlaşılmasın; ama bunun bir yere 
götürmediğini gördüm. Neticede burada konuşan insan
lar birbirleriyle gayet sert konuşuyorlar, birbirlerine 
silâhlı, sopalı saldırıda bulunmuyorlar; ama filan kö
yün, filan kahvesindeki bu konuşma üzerine biri di
ğerinin gırtlağına yapışıyor arkadaşlar. Bu Türkiye' 
nin realitesidir. Hepimiz elbirliğiyle bunu önlemeye 
gayret göstermeliyiz. Hepimiz elbirliğiyle bunu orta
dan kaldırmaya çalışmalıyız. 

Vaktiyle burada bir söz söylenmişti, «Söz ola 
kese savaş?, söz ola kestire başı.» Ben diyorum ki, 
hep beraber, «Söz ola kese savaşı..» cümlesinden söz
ler söylemeliyiz. Ben kendim azamî ölçüde buna 
gayret ediyorum. Tabiî başkalarım murakabe etmek 
de bana düşmez; ancak bir hususu ortaya koymak, 
düşüncelerimi ortaya koymak bakımından bunu ifa
de ettim. 

Valilerimiz hiç bir zaman hiç bir partinin elema
nı değillerdir. Bana Cumhuriyet Halk Partili arka
daşlarım da bazı valileri şikâyet etmişlerdir, müfettiş 
göndermişimdir. Çünkü, dedikleri şeyler yapılması 
mümkün olmayan, hukuk çerçevesi içerisinde yapıl
masına müsaade edilmeyen şeylerdir, onu tespit için 
iddia vardır, müfettiş gönderirsiniz. Şimdi hata ne
reden geliyor.?... 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepimiz kendi fikrimizin, kendi siyasî düşüncemi

zin paralelinde bir mücadele içerisinde olduğumuza 
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göre, hem iddiayı biz yapacağız, hem hükmü biz ve
receğiz, bu olmaz. Şimdi aslında bir çok meselelerde 
buraya gelen arkadaşım, «Şu şöyle, şöyledir, diyor. 
Bakalım öyle midir?... Bunu söyleyen de bir taraf 
değilmi?... Bunu söyleyen de bir taraf, onun da bir si
yasî görüşü ve mücadele tarzı var. Onun açısından gö
rülen şey bakalım hakikatte öyle mi?.. Bizim yapaca
ğımız şey, bütün bunları tahkik ettirmekten ibarettir. 
Soruyorum değerli arkadaşlarıma, hangi olayı söy
lediniz de, ben tahkik ettirmedim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Gaze
teler olay yazıyor, Pasinler olayı ne oldu? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Pasinler olayına müfettiş gönderdiğimi 
biliyorsunuz* 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Müfettiş 
göndermek kâfi değil ki... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorulu konuşma yap
mayın efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, peki müfettiş bir 
hususta eğer suç tespit etmemişse, idareciye geçer. 
Yargı organına gitti, yargı cezası görülüyor. Yani, yar
gı cezayı veriyor. Ondan kimse uzaklaşamaz; ama ida
rî bir cezayı gerektiren bir şey tespit ediîmemişse; 
yani ben hiç bir şeyi nazarı itibare almadan siz şikâ
yet ettiniz diye adam cezalandırırsam, benim hukukla 
bir alâkam kalır mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bizim Tüzüğümüze gö
re ne Başkana, ne de herhangi bir sayın üyeye hitap 
edilme*. Heyeti Umumiyeye hitap edilir. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım; 
5442 sayılı Kanun idarenin temel Kanunudur. 

Bu hususta zaten çalışmalar yapılmaktadır. Adalet 
Partisinden Sayın Kutlar arkadaşımız «Bu yeniden ele 
alınmalıdır.» dedi, doğrudur. Bazı noktalarda daha 
iyi hale getirmek için Bakanlığımızca bu çalışmalar 
yapılmaktadır, 

Suriye'den gelen vatandaşlarla ilgili olarak da ça
lışmalar yapılmaktadır ve belgelerin tamamlamaları 
halinde, kendileri vatandaşlığa alınacaktır. Hakikaten 
mağdur edilmişlerdir. 

Valilerimizin, kolluk kuvvetlerinin sicil âmiri ol
ması hakkındaki düşünce, teklif yerden göğe kadar 
haklıdır. Gerek Emniyet Teşkilâtı 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Silâhiyetleri Kanununun gereği olan hizmet
leri yapan, gerek 3201 sayılı Teşkilât Kanunuyla dü

zenlenen ve 1706 sayılı Jandarma Kanununda net ola
rak ifade edilen husus; mülkî idare âmirlerinin em
rinde ve sorumluluğunda illerin bütün mesuliyeti va
lide olduğuna göre, bu güvenlik kuvvetleri onların 
emrinde vazife görürler. Sicil verilmemesi durumu, 
daha önceki bazı dönemlerde yanlış bir tatbikat ola
rak getirilmiştir. Bu hususta Millî Savunma Bakan
lığı ile muhtelif yazışmalarımız olmuştur. Millî Sa
vunma Bakanlığı bu hususta biraz değişik bir davra
nışın içerisine girmiştir. Buna rağmen, Millî Savunma 
Bakanlığına resmen yazmışız ve «Müştereken bu işi 
yapmak mecburiyetindeyiz. Bu işi müştereken yapma
dığımız takdirde İçişleri Bakanlığı olarak sicilleri nasıl 
vereceğimize dair yönetmeliği yapacağız.» demişizdir. 
Bu yönetmelik de yapılmaktadır ve zannediyorum 
önümüzdeki günlerde de yürürlüğe girecektir. Mev
zuat bakımından hiç bir kanunî engel yoktur. Sade
ce yönetmelik meselesidir. Yönetmeliği de Millî Sa
vunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı müştereken ha
zırlayacakları için bu zamana kadar gecikmiştir; an
cak işin daha fazla gecikmeye tahammülü de yoktur, 
gereği de yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Buraya çıkan bir çok arkadaşlarımızdan Sayın 

Hasan Güven'e de teşekkür etmek istiyorum. Kendisi 
burada değil; ama kendisine teşekkür etmek istiyo
rum. Çünkü o da, yine tenkit sınırları içerisinde ve 
neyi tenkit ettiğini bilerek bizi tenkit etti. Diğer arka
daşlarımın bundan, neyi tenkit ettiğini bilmeyerek ten
kit etti manasını çıkarmasınlar. Böyle bir hedef ve 
böyle bir kasıtla söylemediğimi hemen belirteyim ki, 
yanlış birtakım alınganlıklar olmasın. Daha çok İçiş
leri Bakanlığı meseleleri içerisinde kaldı manasında 
söylüyorum, 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bir beyanatında, bir 

kısım polisin taraf tuttuğu hakkında bazı şikâyetlerin 
olduğunu ifade ettiğini, burada bir çok arkadaşla
rımızın buna dayanarak bir hüküm verdiğini gördüm. 
Sayın Cumhurbaşkanımızla kendilerinin talebi üzerine 
bu mevzuda konuştum. Sayın Cumhurbaşkanına ge
rekli bilgileri verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrı
lırken fevkalâde memnun olduğunu ve bir çok husus
larda aydınlandığını ifade ettiler ve teşekkür ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhurbaşkanımızdan bize falan yerde vazife gö

ren falan polis ekibi, hatta isimlerini bilmeleri müm
kün olmayabilir, falan saatte falan yerde arabanın 
dahi plaka numarasını bilmediklerini, alamadıklarını 
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kabul etsek dahi, falan olayda şöyle davrandılar deme
leri bizim tahkikat açmamıza yeter. Sayın Cumhur
başkanımızdan böyle bir bilgi de, böyle bir şikâyet 
intikali de bize gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı 
gönderirse onu da tahkik ederim. 

Hacettepe Üniversitesinin Sayın Rektörü Karan, 
bir hadise üzerine bana telefon etti, «Şu anda polis 
Hacettepe'de görev yaparken, gereğinden fazla sert 
davranmaktadır. Buna müdahale etmenizi istiyoruiü.» 
dedi. Ben hadise olmasına bakmadan hemen Hacet
tepe'ye gittim. Sayın Karan'ı buldum. Ne istediğini 
sordum ve «Şu polis memurumuz kanunsuzluğu gör
düğü halde onu koruduysa, onu gerekli takibata ma
ruz bırakmadıysa hemen onun hakkında takibat aça
yım.» dedim. Bana isim olarak değil, «Bu arkadaşlar 
uzun zamandan beri kalmışlardır, bunu değiştiriniz.» 
dedi ve o gün değiştirdim. Sayın Karan da teşekkür 
etmişlerdir. Bana bir şikâyet gelmiyor. Şikâyet dışar-
da, Basın organlarında, Parlamentoda birtakım konuş
malarda var. Söyleyiniz değerli arkadaşların, şurada 
şu hadise oldu deyiniz* 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — Ölüm
ler ne oldu, silâhlar ne oldu, ateşler ne oldu, kavgalar 
ne oldu?.., 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, rica ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
Ölümler, silâhlar, kavgalar polisin taraflı olduğu

nun neticesi değil ki, Koskoca İngiltere'de IRA ile... 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Dekan döv

düler, dekan. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Dekan 
dövdüler, ne oldu? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Bu oturduğunuz yerlerden böyle laf ta
rak bir şey halledemeyiz. Üslubumun inceliğine, size 
ne kadar saygılı ölçüde konuştuğuma dikkat ediniz is
tirham ederim. 

Kockoca İngiltere'de, bizim dört misli oranımızda 
polis olan İngiltere'de, dünyada Scodland Yard gibi 
bir eğitim merkezinin polis yetiştirdiği İngiltere'de, 
IRA'nın yaptığı anarşik hareketlere mani olunabilini-
yor mu? İngiltere'de şimdi polis taraf mı tutuyor? Ri
ca ederim, olmaz bu iş. Birbirimizi anlamalıyız. Bu
rada iyi niyetle hareket ediyoruz. İyi niyetle hadisele
rin önlenmesi için çalışıyoruz. 

Cinayetler oluyormuş. Benim de yüreğimi parça
lıyor; ama binlerce insan bir anda karşı karşıya gel-

J miş. On yerde aramışsınız; ama gözden kaçmış veya 
başka vesilelerle gelmiş birinin elindeki silâh kan ku-

I sabiliyor ve bir evlâdımızı hayatından uzaklaştırıyor. 
I Ne yapacaksınız?.. O hareketin olduğu yerin etrafım 
j derhal çembere alıyorsunuz, polis olarak onları toplu-

yorsunuz, 48 saat içerisinde onları yargı organlarına 
I teslim etmek mecburiyetiniz vardır, 49 saat bekleye-
I mezsiniz. Biz tedbirlerimizi Anayasa içinde alacaksak, 
I hukuka saygılı olacağız. Anayasa, hukuk bana bu im-
I kânları vermiş. Ben 15 gün nezarete alma hakkına sa-
I hip değilim. Yetkimi de tecavüz etmem, kanunun ver-
I diği yetkiyi kullanırım. 48 saat sonra savcıya teslim 
I ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
I Bu hadiseler olduğu zaman, yüzde 90'ında savcı-
I lan, Cumhuriyet savcı yardımcılarını getiriyoruz ha-
I diseye müdahale ettirmek için. Onlar müdahale et

sinler ve birtakım, yok delil eksikti, toplanmadı gibi 
I şikâyetlerde ortadan kalksın diye bunu yapıyoruz. 
I Şimdi, binlerce kişi arasında hadise oluyor. Siz 
I bu hadiseyi herhangi bir mahallede, bir köyde, bir 
I kahvede olan, herkesin şahit olabileceği iki kişi ara-
J sında vukua gelen bir hadiseyle kıyas edemezsiniz. 
I Nasıl delil bulacaksınız?.. Orada mevcut deliller 
i ne ise, onu bulacaksınız; delil icat edemezsiniz ki.. 

Onunla yakalıyorsunuz, onunla veriyorsunuz. Peki 
sıkıntı nereden geliyor?.. 

I Değerli arkadaşlarım çok iyi bilirler. Bu hadise
ler, (Herkes burada ifade etti). 1968 yılında bütün 
dünyada başladığı zaman dünyada suçluluk kavram-

I lan da değişti, toplu suçlar meydana geldi ve top-
I lu suçlara ceza verme imkânları getirildi. 
I Şimdi, bizim Türk Ceza Kanunumuz ferdin suç-
I lutuğu esasına göre düzenlenmiş. Fert, tevsik edilir-
I se suçlu olarak ceza görüyor. Ben de biliyorum ki, 

bir ölüm vakasında hemen o civarda olup da yaka-
I ladığımız kişilerin hepsi suçlu değil elbette; ama bi-
I risi suçlu. Onu İçişleri Bakanı ayırt etmez. Ben yar-
I gı organı değilim ki, ben yakalar götürürüm. Savcı, 
I adliye, yargı bunu ayırt edecek. Suçluyu bulacak ad-
I üyedir, suçluyu cezalandıracak adliyedir. Ben sade

ce yakalar götürürüm. Bana Yüce Parlamentolardan 
I yargı organı görevi gibi bir görev verirseniz, onun 
I da hesabım veririm; ama şimdi benim görevim bu 
I değil. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu efen-
I dim, lütfen toparlayınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, atlayarak birkaç konu-

] ya daha dokunmak istiyorum. 
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Değerli arkadaşalnm; 
Bir şeyi daha samimiyetle söyleyeyim; siz bu

rada iktidar olsanız, biz orada muhalefet olsak, 
söylediğiniz şeylerin aynısını kelime kelime size söy
leyebiliriz. Öyle olunca, buradaki objektiflik orta
dan kalkıyor demektir; yani mesele iki kere iki dört 
eder gibi şeyler değillerdir ki.. Elbette siyasî görü
şünüzün icabı, elbette tenkit etme hakkınızı kullan
manızın icabı bunları söyleyebilirsiniz; ama düşünü
rüz ki, burada başka bir iktidar olsa, (Bunu kasıtlı 
olarak, siz »öylesiniz filan manasında değil.) iktidar
daki muhalefete geçse aynı şeyleri onlara da söyle
yebilir. Bunlar, onun için anlayışla karşılanması ge
reken şeydir. Burada mesele, iyi niyet sahibi olmak, 
önlemeye gayret etmektir. Polis, jandarma bütün 
gücüyle bu hadiseleri önlemeye çahşıyor. Bir hususta 
da yanlış bir kanaat var. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ne kayıtsız kalınıyor ne de herhangi bir hadise 

olup da üzerine gidihnemezlik ediliyor. 
Şimdi, şu tabir kullanıldı, düzeltiyorum: «Emni

yet hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Başbakan 
Yardımcısı..» denildi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiç bir Başbakan Yardımcısı emniyet hizmetle

rinin yürütülmesinden sorumlu değildir. Ancak, he
pinizin bildiği gibi, burada belki yanlış ifade edildi. 
Başbakan Yardımcıları muhtelif görevlerle görevlen
dirilmişlerdir. Sayın Başbakan Yardımcısı Türkeş'in 
görevi de, bu mevzuda tedbirlerin bulunması ve Ba
kanlar Kuruluna tavsiyelerin hazırlanması bakımın
dan bir görevdir. Emniyet ve asayiş kuvvetleri, (ifa
de ediyorum.) İçişleri Bakanının dışında değil her
hangi bir bakanın emrinde, hatta Cumhurbaşkanının 
bile emrinde değillerdir; vermem, ben kendi yetkimi 
kullanırım. Hiç kimsenin emrinde değillerdir. Bu 
bakımdan, eğer değerli arkadaşlarımın işaret ettiği 
gibi, bazan nahoş hadiseler oluyorsa, rektör dövül
dü, memnun mu oldum değerli arkadaşlarım; mem
nun mu oldum rektör dövüldü de?.. Derhal Sayın 
Rektörü buldum, kendisinden özür diledik ve der
hal iki müfettiş arkadaşımızı görevlendirdik. Orada 
hatası, suçu, kusuru, eksikliği ve ihmali bulunan ki
şileri cezalandırmak üzere bu kadar gayret gösteri
yoruz. 

Şimdi, bizi itham etmeniz için bir tek yol vardır: 
Bunlar oluyor da gözümüzü kapıyorsak, üzerine git-
miyorsak beni itham edebilirsiniz. Alın açıklığıyle 
söyleyeyim ki, bu hadiselerin hiç birinin olmasına 
da razı değilim, olana da müsamaha etmiyorum. 

Bir arkadaşımız dedi ki, şimdi tabiî zaman bitti, 
Sayın Karavelioğlu'nun da birtakım şeyleri vardı; on
ları da cevaplandırmak isterdim; ancak bir cümle ile 
söyleyeyim. Gaziantep'ten ülkücü birisini yakaladığı 
için, yarım saat içinde sürülen bir kimse yoktur ar
kadaşlar. Sekiz kişi bu yıl içerisinde Gaziantep'ten 
tayin edilmişlerdir; ancak onların hiç birisinin bu ka
bil işlerle alâkası yoktur. Beş personel kendi isteği 
üzerine, bir personel Şark sırası geldiği için, iki kişi 
de hakkında muhtelif ve saire gibi şikâyetlerden do
layı genel kanaat sahibi olunduğu ve disiplinsizlik
lerinden dolayı tayin edilmişlerdir ve bunlar da hiç 
böyle birisini yakalamamışlar. Böyle bir şey, zannedi
yorum bir yanlışlık oldu. 

HİLMİ NALBATOĞLU (Erzurum) — Maka
mınıza teşrif eder de, ikna edersiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşımı da bana gelirse, 
aydınlatırım her halde. 

BAŞKAN — Sayın Bakanını, beş dakika geçiyor 
efendim, rica edeceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, bir cümleyle bir hususa 
işaret edeyim. 

Benim Bütçe Karma Komisyonundaki konuşma
mı sayın arkadaşım Kâmil Karavelioğlu ya kendisi 
dinlemedi ya bu metni görmedi veyahut da gazetele
re ve saireye intikal eden eksik kısımîarıyle aldığı 
için yanlış bir kanaate sahip oldu. 

Çok kısaca okuyayım; tenkit ettiği şeyler yok. 
Yani biz, «Suçluyu bırakalım, onun cezasını ilâhî 
adalet versin. Ne yapalım, nasıl olsa cezasını göre
cek, hiç bir şey yapmayalım.» demiyoruz ki. Arka
daşlar; bunu demek için insanın aklının, mantığının 
olmaması lâzımdır. Böyle bir şeyi söylemenin imkâ
nı yoktur. Bu bakımdan, bir yanlış değerlendirme 
olacak. 

Demin de söyledim. Bir hususta da, «En mühim 
şeyi bir tarafa bırakalım diyor Sayın Bakan, ondan 
sonra diğer hususlarda şunlara şunlara temas edi
yor.» Dediler. Ben ikiye ayırmışım değerli arkadaş
larım. O konuşmamın üçüncü sayfasında söylediğim 
şey; «Şunları bırakırsak şu şöyledir..» O bıraktığı
mızı da almışız, incelemişiz dördüncü sayfasında. 

Benim söylemediğim şeyi söylemişim gibi yanlış 
değerlendirmek hatalı olur. Ben Sayıa Senatöre de 
bu konuşmamı göndereceğim. 

— 671 — 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1977 O : 4 

Değerli arkadaşlarım; 
Zamanın çok sınırlı olması, saatin da ilerlemiş 

olması dolayısıyle ben konuşmalarımı burada bıra
kıyorum. 

Zabıtlardan tespit edilen diğer suallere yazılı ola
rak cevap vereceğim. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Son söz olarak Sayın Oğuz; buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce 

Senatonun say m üyeleri; 
Uzun saatlardan beri İçişleri Bakanlığı Bütçesi 

müzakeresi münasebetiyle değerli arkadaşlarım gö
rüşlerini arz ve ifade ettiler. Gerek partileri adına, 
gerek şahısları adına burada görüşlerini ifade eden 
arkadaşlardan hakikaten istifade ettik. Sonra da Sa
yın Bakanımız çıktı; o da bu görüşlere cevap verdi 
ve biz de aydınlandık. Ancak, şunu hemen belirtmek 
isterim ki, ağır ithamlarla tezyif ve tahkir ifade eden 
sözlerle bir neticeye varmak mümkün değil. Tenkit
lerimizde insaflı olmak, bir dut ağacı sallar gibi ille 
de muhatabımızı hırpalamak bize bir şey kazandır
maz. Nitekim, çok ağır dil kullanılan yerlere ve mev
zulara karşı dahi çok nazik, gayet yumuşak ifadeler
le cevaplar verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şuna inanmak lâzım ki; eğer sabırla hareket eder, 

hadiseleri insaf ölçüleri içerisinde ortaya koyarsak, 
varacağımız neticeler doğru neticeler olacaktır; ama 
ille de hissi hareketlerle hareket edelim dersek ve
ya muhatabımızı hırpalama gayretleri içerisinde olur
sak, bir neticeye varılamadığmı burada dört senelik 
tecrübemiz bize ortaya koydu. 

Zaman zaman Türkiye Cumhuriyetinin Sayın 
Hükümetine «Çete» diye burada bağırddî, sayın ba
kanlara defaatle «Utanmaz adam, utanmaz aham» 
denildi; ama bunlardan hiç bir hayır ve menfaat 
gelmedi. Bunlar sadece söyleyenleri yaraladı ve ona 
muhatap olanları belki yüceltti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir neticeye varmak istiyoruz, nedir gayemiz?., 

En güzeli ve en doğruyu bulmak. Öyleyse mutlaka 
hak ölçüleri içerisinde olmamız, insaf ölçüleri içeri
sinde olmamız gerekiyor ki, bu neticeye vasıl olabi
lelim. 

Bakanlığın Bütçesinde ortaya daha hayırlı netice
leri almak için ariz amik meseleleri dökmek yerine, 
sadece bir hükümet aleyhtarlığı havası içerisinde 

mevzulara girmenin hiç bir faydası olmadı. Bazı ar
kadaşlarımız hakikaten incitici dil de kullandılar. 
«Şeriatçılar şöyle, ümmetçiler böyle,» dediler. Za
man zaman bu ifadeler, muhakkak ki inanan insan
ları burada çok rencide ediyor ve yaralıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şeriat Allah nizamıdır, İslâmdır. Ona bu tarzda 

dil uzatmak muhakkak ki, inanan insanları incitir ve 
gücendirir ve Cenab'ı Hakkı da gücendirir.. «Üm
metçi» tabirini kullanıyorlar arkadaşlarım sık sık. 
Allah Resulü Hazret-i Muhammet'e ümmet olmak
tan daha büyük şeref yoktur, onun cemaatı olmaktan 
daha büyük şeref yoktur. Ne lüzumu var bu laflara?.. 
İlericilik gericilik, Alevîlik, Sünnîlik münakaşalarıy-
le bir yere varılabileceğine ben inanmıyorum. Hele 
bu bizden hiç gelmedi. Hatırlarsanız Meclis kürsü
sünden «Hasan'la Hüseyin'i öldürenler bunlardır.» 
diye bağıranlar oldu; ama biz bu meseleleri ortaya 
getirmedik. 

Biz inanıyoruz ki, bu memleketin meseleleri kar
şılıklı saygıyle inançlara hürmetle halledilir. Onun 
içindir ki, davamız şunu veya bunu hırpalamak de
ğil; hakikatleri ve hizmetleri ortaya koymaktır. 

Onun içindir ki, «Davamız 41 milyonu kardeş 
yapahm,» diyoruz. Hasan kardeşimiz gayet güzel 
ortaya koydu meseleyi; «57 adet vakıflar yurdunda 
ki, 7 tanesi de yüksek tahsil talebesi barındırıyor, bir 
tek hadise olmamıştır.» dedi. Hakikaten Millî Selâ
met gençliğinin bugüne kadar hadiselere karşı adam 
dövdüğü, adam öldürdüğü görülmemiştir; ama orta
da belli mihrakların kışkırttığı bir sol devrimci genç
lik adım adım 1960 öncelerinden itibaren başlattsğı 
hareketlerini bir noktaya getirdi, ona karşı bir reak-
siyoner bir hareket doğdu; ama biz bunun anarşik 
noktaya gelmesinden dolayı muzdaribiz ve her iki
sini de tasvip etmiyoruz, her ikisinin de karşısında 
olduğumuzu defaatla arz ve ifade ettik. 

Bizim düşüncemiz şu: 
Hiç bir zaman bu mihrakların tahrik edilmesin

de harekete geçirilmesinde, sokağa dökülmesinde ve
ya silâhlanmasında muhakkak ki, arkadaşlarımızın ve 
bizim hiç bir zaman bir dahlimiz olmamıştır, tasvip 
de etmemişizdir. Onların öldürülmesinden, onların 
acılarından, anne ve babalarının duydukları acıdan 
en az biz de bu anne ve babalar kadar muzdarip ol
duğumuzu, acı duyduğumuzu ifade etmek isterim. 

Biz, her gün bu anarşinin memleketten silinme
sini arzu ediyoruz; ama öyle belli mihraklar; ve ken
disini gizlemiş yerler var ki, bunları muhterem sena-
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törler çok iyi bilirler. Bunlar bir bakıma Hükümeti 
yıpratma, iktidardan silme ve o noktaya kendileri 
ulaşabilme gayretlerini sürdürmüşlerdir; yani bunu 
misâllendirirsek, taşları bağlayıp, haşaratı serbest bı
rakmak gibi bir taktik ve siyasetin tabiî neticeleri
dir. Bence iktidar münakaşası ve mücadelesi de in
saflı ölçüler içerisinde kanunî ölçüler içerisinde ol
mak gerekir. Aksi halde, varılacak neticeler çok 
elimdir. Onun içindir ki, biz bütün gayretlerimizi 41 
milyonun kardeşliğine teksif ediyoruz, Devlet-Millet 
kaynaşmasına teksif ediyoruz ve bu Devletin, bu 
Milletin yücelmesine ve tarihteki şerefli yerini yeni
den ihraz etmesine tevcih ediyoruz ve teksif ediyo
ruz. 

Bu cümlelerle hepinizi hürmetle selâmlarken, İç
işleri Bakanlığı Bütçesinin Bakanlık mensuplarına ve 
Milletimize hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılarımı 
arz ederim. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı 1977 Ma-
Iı Yılı Bütçe Kanun tasarıları üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

HÜSEYİN ATMACA ^Denizli) — Sayın Baş
kan, kabul edilmemiştir, lütfen sayınız efendim. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

• » • < • ! 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1977 Maîî Yılı Büt
çe Kanun tasarısını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 1977 Malî Yılı 
Bütçe Kanun tasarısının oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
Prog.) Lira 

111 Güvenlik Hizmetleri 3 645 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

112 Jandarma Genel Komutanlı
ğının Reorganizasyon ve Mo
dernizasyonu 273 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

1977 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

Diğer iki Bütçe kabul edilmemiştir. 
Bugün saat 9.30'da tekrar toplanmak üzere Bir

leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 05.50 

• • 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1977 Yılı BütçcKanunu Tasarısının Açık Oylamasının Sonucu 

(Kabul edilmiştir. 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atak l ı 
Vehbi E r s ü 
K a d r i K a p l a n 
Suphi K a r a m a n 
Sami K ü ç ü k 
Sezai O K a ı ı 
F a h r i Özdilek 
Mehmet Öz gün eş 
Selâhat t in Özgür 
H a y d a r Tı ınçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muza ıf er Y u r d a k u l e r 

A D I Y A M A N 
Mehmet S ı r r ı Turanl ı 
AFYONKARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaçl ı -
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

A M A S Y A 
Macit Zeren 

A N K A R A 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Yiğit Köker 

A N T A L Y A 
Şerafettin Paker 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik. 

A N K A R A 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
Cengizhan Yorulmaz 

A N T A L Y A 
'Reşat Oğuz 

ü y e sayısı : 184 
Oy verenler : 119 

K a b u l edenler : 66 
Reddedenler : 53 

Çekinserler : — 
Oya ka t ı lmayan la r : 63 

Açık üyelikler : 2 
[Kabul Edenler] 

A Y D I N 
İskender Cenap E g e 

BALIKESİR 
t. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
K â m r a n İnan 

BOLU 
T u r g u t Yaşar Gülez 
Al&eddin Yı lmaz tü rk 

BURSA 
Barlas Küntay 

DENİZLİ 
Baha Akşii 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergenel i 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

E R Z U R U M 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

G A Z İ A N T E P 
| İbrahim Tevfik Kut l a r 

[Redde 

A R T V İ N 
Reeai Kocaman 

AYDIM 
Halil Goral 

B A L I K E S İ R 
Neja t Sarlıc-alı 

BURDUR 
E k r e m Kabay 

BURSA 
Şebih Karamullaoğlu 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

H A T A Y 
Mustafa Deliveli 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Tal ip özdolay 

İ S T A N B U L 
M. E rdoğan Adalı 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kır l ı 
KAHRAMANMARAŞ 

A d n a n Karaîküçük 

K A R S 
Yusuf Ziya Ayr ım 

KASTAMONU 
Ahmet Nus re t Tuna 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkan 

KONYA 
Feyzi Halıcı 

denler] 

Ç A N A K K A L E 
İ m a d e t t m Elmas 

D E N İ Z L İ 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
1 Selâhat t in Cizrelioğlu 
1 ELÂZIĞ 
: Hasan İldan 
i ERZURUM 

Hilmi Nalbantoğlı ı 

K Ü T A H Y A 
Osman Al bayrak 
Ah met Öz mu m c u 

MANİSA 
0 r al K a r a o am a n o ğl u 
A. Orhan Süeraan 
Ruh i Tunakan 

MUŞ 
İsmail İ lhan 

ORDU 
Selâhat t in Aca r 
Bakir Sıtkı Bayfkal 

TOKAT 
Cevdet A y k a n 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

YOZGAT 
E. Süleyman Erg in 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Adile Ayda 
• Niha t Er im 

Hali l Tunç. 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyer i 

GÎRESUN 
Ali Cüccoğlu 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Kemâl Kılıçoğlu 
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İÇEL 
Lfitfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğasn 
Besim Üstünel 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
HaliJ Özmen 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Celebi 
Suphi Giirsoytrak 
Kâmil Karavelioğ'lu 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Turhan Kapanlı (B.) 
İbrahim Öztürk 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil (B.) 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Fa kili Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

I Hüseyin Öztürk 

[Oya Katılmayanlar] 

ÇORUM 
M. Şevket öz çetin 
Safa Yalçuk 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSTANBUL 
M. Tepdn Arıburun 
(Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 
KARS 

S i m Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Meınteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Erg un Özkan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

| Şaban Demirdağ 
Rcfet Ren de c i 

SİNOP 
I Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğiu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

ZONGULDAK 
Meflımet Ali Pestile! 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Muhsin Batur 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Ç e l i k t e 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

[Açık Üyelikler] 
Aydın 1 
İzmir 1 

Yekûn 
••» ^ • » • < » — « • • 
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Açık Oylama Sonucu. 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 133 

Kabili edenler : 80( 
Reddedenler : 53 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 49 

Açık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem. Aeuner 
itefet Aksoyoğlu 
MUCİT) At.nVl' 

Vehbi Ersli 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
S-jlâhattln özgür 
İlaydar Tunekanat 
Muzaffer Yurdakul er 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHtSAR 

M. Kâzını Karaağaçlı-
oğlil 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Kökler 

ANTALYA 
Sera f ettin Paker 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHtSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
ilik met Aslanoğlu 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul f 

BİNGÖL 
Mehmet Bügin 

BİTLİS 
Kânıraıı İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa. Yalenk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ-
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karalküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nustret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali AI kan 

KONYA 
Feyzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
I Oral Karaosmanoğlu 

[Reddeaenler] 

ANKARA j ANTALYA 
Uğur Alacakaptan j Reşat Oğuz 
Ergün Ertem V* \ ARTVİN 
Cengizhan Yorulmaz r Reeai Kocaman 

A. Orhan Süersaıı 
Ruhi Tırnak an 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Hal d un Meint eş e o ğ lıı 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Ergim Özkan 

ORDU 
Seîâhaddin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Baıhri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet R e.ndeei 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKAN İN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Nihat Erim 
Halil Tüne 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Saıiıealı 
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BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğhı 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sımay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ANKARA 
ibrahim Öztürk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevf ik Kutlar 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtifi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Fevzi Hakkı Esatoğhı 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevlket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

[Oya Katılmayanlar] 
GÜMÜŞHANE 

Ömer Naci Bozlkıurt 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İSTANBUL 

Tekin Anburun (Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 
(B.) 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırın Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkal başı 
Osman Nuri Canpolftt 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

SİNOP 
Nâzıım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Özıtrak (B.) 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk: 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇtLEN ÜYELER 
Muhsin Batur 

VAN 
Merid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Şerif Tüten 
Bahriye Uço'k 

[Açık Üyelikler] 
Aydın 1 
izmir 1 
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