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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

fiirinci Oturum 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı üzerinde bir süre görüşüldü. 

Saat 14.30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

'İkinci Oturum 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yNilı 
Bütçe kanunu tasarısı tekrar anık oya sunula
rak oylarm ayırımı sonunda kanunlaştığı bildi
rildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasansının maddeleri kabul olunarak 
tümü açık oya sunuldu ve oyların ayırımı so
nunda kanunlaştığı bildirildi. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir 

sûre görüşüldü. 
Saat 21 de toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi. 

Üçüncü Oturum 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 

içişleri Bakanlığa Bütçesinin görüşülmesi sı
rasında müdahalelerde bulunan Konya Millet
vekili Yunus Koçak'a iki ihtar ve İstanbul Mil
letvekili Çetin Altan'a da takbih cezası verildi. 

Gürültülerin devam etmesi üzerine; 

20 . 2 . 1968 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime aynı gün saat 1.50 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekiil 
Atıf Şokoğlu 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Tokat 

Fethi Alacalı 

TASARI 
1. -— Arşiv kanunu tasarısı (1/479) (İçiş

leri, Adalet ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

keresi (3/866) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonuna) 

2. — İller Bankasının 1964 ve 1965 yılları 
bilançoları ile kâr ve zarar cetvelleri ve denetçi 
raporlarının sunulduğuna dair Başbakanlık tez-

3. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1964 -
1965 ve 1966 yıllarına ait bilançosunun sunul
duğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/867) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 
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BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar. 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLLARI 

1. — önceki Birleşimde cereyan eden olay
lar hakkında gruplar ve Hükümet adına yapılan 
konulmalar. 

BAŞKAN — Sayın İsmet inönü, gündem 
dışı söz istemiştiniz, konuyu lütfeder misiniz? 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Dün geceki 
hâdiseler hakkında. 

BAŞKAN — Saym Tahtakıhç, siz? 
AHMET TATHTAKILIÇ (istanbul) — Ben 

de dün geceki hâdiseler hakkında Parlâmen
tonun dikkatini çekmek ihtiyacını duydum. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci? 
TARÎK ZtYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Ben de grup adına aynı konuda söz istiyo
rum. * 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
bugün sabaha karşı Mecliste cereyan eden ve 
hiç şüphesiz ki, hepimizi üzen hâdiseler üze
rinde bizzat müşahade ettiğiniz gibi, üç ar
kadaş gündem dışı söz istemiş bulunuyor. Daha 
evvel de Yüce Meclisimizde cereyan eden ben
zeri bir hâdise dolayısiyle grupları veya şa
hısları adına üzüntülerini beyan etmek, hâ
disenin tekerrürüne mâni olucu bâzı tedbirler 
ve yollar göstermek bu şekilde bir konuş
ma yapılmıştır. Şimdi de söz istiyen arkadaş
lara söz vereceğim. Ancak konuşacak olan 
bütün arkadaşlardan cereyan eden hâdise
lerde «kabahatli sendin, bendim» gibi, yeni
den bir asabiyete, yeniden bir tartışmaya ve 
çatışmaya yol açacak şekilde değil, olayın 
müessif yönlerini belirterek bunun tekerrü
rüne nıâni olucu şekilde yatışrıcı bir konuşma 
yapmalarını da Başkanlık olarak hassaten ve 
peşinen rica ederim. 

Söz Sayın ismet inönü'nündür. Buyurun 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMET ÎNÖNÜ 
(Malatya) — Saym Başkan, sayın milletve
killeri, dün gece Millet Meclisinde esef verici 
olaylar cereyan etmiştir. Az - çok sinirler ya
tışmış olması lâzım; bugün vaziyeti bir defa 
gözden geçirmeyi vazife sayıyoruz. 

Dün gece olan hâdiseler her mânasiyle esef 
vericidir, her hangi bir sebep, bahane ve itti-
ham ile izah olunacak, hazmolunacak yeri 
yoktur. Hükümet tasmim ettikleri, zararlı 
gördükleri bir partinin hareketi aleyhinde Mec< 
lisi tahrik etmek için bütün çabasını sarf et
miştir. içişleri Bakanı bu kürsüde türlü mi
saller getirmeye çalışarak bir partiyi insan
ları ile, mevcudiyeti ile ittiham etmiştir. Bu 
ittihamlar vicdanının hâkimiyeti altında bulu
nan aklı başında hiç kimseyi ikna etmez. Se
bep aşikârdır. Anayaâamız siyasi partilerin ka
deri nasıl hallolunur, bunu tâyin etmiştir. 
Her memlekette, her Mecliste vazifesini aşan, 
iyi niyetten uzak insanlar bulunabilir, bu şüphe 
altında olanlar bulunabilir. Bunların kaderi 
ve mesuliyetinin nasıl tâyin olunacağını 
Anayasa bir büyük Mahkeme kurarak hallet
miştir. Anayasa Mahkemesinden karar alınmı-
yan, oradan bir hüküm istihsal edilmiyen hiçbir 
ittiham meşru değildir ve böyle bir ittiham zor 
kuvveti ile yürütmeye çalışan bir idare mah
kûmdur. (C. H. P. ve T. t, jP. sıralarından al
kışlar ve bravo sesleri) 

Şimdi, dün gece olan hâdise iki karekter 
gösteriyor, iktidar Partisi; Hükümet ne kadar 
baştadır, ne kadar teşvikçidir, ne kadar yatıştır
mak istemiştir, buralar, meçhuldür. Yalnız 
bizim bildiğimiz Hükümet temsilcisi olan bütçe 
sahibi Bakan tahrik etmek için, ittiham etmek 
için her delilden istifade etmiştir. Bundan da
ha hazin olan tarafı; Riyaset Divanının, vaziye
te hâkim olması vazifesi icabı olan Riyaset Di-
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vanmm, bu ittiham tasavvurlarını tahrik ede
rek en hedef tutulan insanlar üzerinde taarruz
ları toplamak için ayrıca gayret göstermesi
dir. 

Neye istinadedeceğiz? Hükümet başında bu
lunan her hangi bir partinin, elbette, dün aksam 
da söyledikleri gibi, şimdi sıra sise gejiyor, 
deniyordu, bütün tecavüz edenler bizim arka
daşlara, şimdi sıra sizindir, demişlerdir. Bunu 
söylemelerine de hacet yok, işlerin gidişi, bü
tün burada ittiham olunan partilerin hepsinden 
fazla hedefin bizim olduğumuza şüphe bırakma
maktadır. Gerçi emniyet müşterek bir nimettir, 
bozulduğu zaman bugün yanındaki arkadaşa, 
komşundaki aileye yapılan her hangi bir haksız 
tecavüz, âmme kuvveti tarafından durdulacak, 
tanzim olunacak bir düzen yok ise, yarın mut
laka bizim eve gelir, obürgün mutlaka sizin 
eve gelir. (C. H. P. sıralarından alkışlar, bravo 
sesleri) 

Şimdi, bunları, cemiyet idaresini tanzim ede
cek olan, düzen içinde tutacak-olan müesseseler 
korur. Meclisimizde bu müessese Riyaset Di
vanıdır. Şimdi tasavvur edinip Meclisimize Ri
yaset etmek şerefinde, mevkiinde bulunan bir 
arkadaşımız; Y. T. P. den birisi, bir arkadaş iti
raz ediyor, onu derhal aşarak, T. i. P. den bi
risini gösteriyor, sen tahrik ediyorsun bunu, 
sen söyliyeceklerini Karahan'a söyletiyorsun, d;-
yor. Bu ne kadar tasraimdir, ne kadar etraf* 
düşünülmüş gözü karanlık bir zulüm tertibidir. 
(C. H. P. ve T. i. P. sıralarından alkışlar ve 
bravo sesleri) 

Vakanın hulâsası bu. Bir parti aleyhinde it
tiham hazırlanıyor, bunun için tertipler yapılı
yor. tasarlanıyor. Birçok insanlar hiddetlenir, 
Hükümetin haberi vardır. Şimdiye kadar her ' 
müşkül zamanda sağduyusuna büyük ehemmiyet 
verdiğim, onun pek çok güçlükleri hallcdeceğinV 
ümidettiğim Başbakan hâli tavrı ile çalışır gö
rünmüş, yatıştırmaya çalışmış, ondan sonra an
laşılıyor ki, bırakmış. Arkadaşı, on mühim ar
kadaşı, ağzına gelebildiği kadar, bulabildiği ka
dar bütün delilleri, ittiham vesikalarını top
lamış ve tevcih etmiş. Bırakmış.. Riyaset Di
vanı müsamaha etmiş, yardım etmiş, de
ğil, tahrik etmiş, hedefini tâyin etmiş, ayrıca 
zorlamış üzerine yürütmüş. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar ve bravo sssleri) İnsaf, insaf.. İn
saf yok mu? Emniyet nerde, emniyete hâkim 

olan nerde? Sonra, deniliyor ki, taarruz edil
miştir, işte onlar tahrik ediyorlar falan, insaf 
edelim. Ortada olan tahriki bir defa düşünse
nize.. İlân ediyorlar, meselâ, karşımızda bulu
nan âciz arkadaşınızı, «İslâmiyet düşmanıdır» 
diye gazeteler açıktan yazıp ilân edebiliyorlar. 
Bunlar bana dokunmaz, ama bunlar; bir siyasi 
parti içinde ittiham etmek istediğiniz siyasi par
ti içinde, insanların kanı akabilir, şöyle ola
bilir, böyle olabilir, ama bunlar o adamın haya
tına da mal olsa bir zulmü yerleştirecek müey
yideler değildirler. (C. H. P. sıralarından alkış
lar ve bravo sesleri) Aksine, böyle irtica, zor
balık ve zulüm teşebbüslerinin akıbetini tacil 
eden, biran evvel akıbetlerin meydana çıkma
sını, yalnız sizin akıbetinizin biran evvel mey
dana çıkmasını tacil eden sebeplerdir. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar, bravo sesleri) 

Bugün meşru olarak iktidardasınız, Adalet 
Partisine hitabediyorum, meşru olarak iktidarda
sınız ve meşru olarak sonuna kadar iktidarda ka
lacaksınız. Meşruiyetini kaybederek iktidarda 
kalmak hevesinden vazgeçmelisiniz. (C. H. P. 
çıralarından alkışlar ve bravo sesleri) 

Şimdi bakınız, irtica ile uğraşıyorsunuz, din
le, imanla uğraşıyorsunuz. Bu karşınızda bu
lunan adam Millî Mücedelede bütün bir cephe
nin kumandanı idi. Sonra dışarı gitti, İmpa
ratorluğun.. 

ŞEVKİ YÜCEL (Samsun) — Samanlık kah
ramanı. (Şiddetli gürültüler, ve A. P. ve 
C. H. P. sıralarından karşılıklı sataşmalar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
sjikûneti muhafaza edelim efendim. (Gürültü
ler) 

Muhterem arkadaşlar, lütfen sükûneti mu
hafaza edelim efendim. Sayın Nazif Aralan, 
Sayın Şevki Yücel oturun yerinize efendim. 
(Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar oturun yerinize efen
dim. 

O! H. P. GRUPU ADÎNA İSMET İNÖNÜ 
(Devamla) — Dinleyin arkadaşlar, dinleyin. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yerinize 
oturun. Sayın Akbıyıkoğlu, lütfen gerinize otu
run. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Devamla) — Dinleyin arkadaşlar.. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sözleri
min başında hangi kayıt ve şartla söz verece
ğimi arz etmiştim. Bu vecibeyi yerine getir
mek sizlere aittir, istirham ediyorum sakin 
olun ve oturun. Ayakta hiçbir arkadaş kalma
sın. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, tahrik ediliyoruz. 

BAŞKAN — Onun da cevabını verirsiniz. 
(Gürültüler) 

Efendim, sükûneti muhafaza edin, lütfen. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Benim maksa

dım, hâdiseleri sükûnetle tahlil edip hepinizi 
sağduyu içinde aklı başında insanlar, cemiyetin 
mesulleri olarak doğru yolu bulmamızı kolay
laştırmaktır, yardımcı olmaktır. 

Şimdi, size zulüm, şiddet ve irtica yolunun 
verimli, çıkarlı bir yol olmadığına tarihten mi
sal getiriyorum. Ben Ordular Kumandanı oldu
ğum zaman ve ondan sonra imparatorluğun, 
Türk Milletinin hakkını müdafaa ettiğim zaman, 
Şeyhül islâmın ve Emirül Mümi'nin^idam fer
manını boynumda taşıyordum, para etmedi. 
Boynumuzda idam fermanı, memleketin kurta
rılması yolunda sonuna kadar uğraşabildik. Böy
le olur. 

Bakınız, bu geçen iktidar, meşruiyetini kay
betmiş olan iktidar, tamamı iktidardan git
memek için sonuna kadar uğraştı. Ondan sonra 
askerî ihtilâl oldu. Bu askerî ihtilâli yapanlar
la biz uğraşıyorduk, muhalefet olarak; ihtilâli 
yapanların en küçük rütbelisinden, en büyük 
rütbelisine kadar, bir tekini, bir tek, tekini daha 
evvel tanımıyorduk, daha evvel kendisiyle hiç
bir yerde görüşmemiştik. İhtilâl neden oldu? 
Millet o seviyeye gelmiştir, millet tarihin o te
kâmülünü yapmaktadır ki, haksız davranış, en 
kuvvetli olduğunu zannettiği zamanda bile de
vamlılığını sağlıyamıyor. Meşruiyetini kay
betti, ondan sonra gelen iktidar seçimle geldi. 
Ondan sonra, o, seçimle gelen iktidar bizle başla
mıştır. Geçmiş yaraları saralım demiştik. Onlar 
da geçmiş yaraları saralım ümidi içinde nerede 
ise, meşruiyetini kaybedenler tekrar milletin 
başına geçirecek kadar cömert davranmaya ça
lıştı, bir raddeye geldi, kuvveti yetmedi. 

Sonra, bizdeki ihtilâllerin irtica kuvvetleri
ne karşı istisna olan yüksek bir değerini hiç 
hatırdan çıkarmıyalım ve bunu kötüye kullan
maya heves etmiyelim. 

Nerede bir iktidar devrilmiş, Cumhuriyet ku
rulmuş ve o Cumhuriyetin konmasında hesabo-
larak, eski idareden yalnız 150 kişiyi hükmen, 
kanunen memleket dışı etmekle geçmiş devrin 
hesabı tamamlanmış? 

1960 da ihtilâl oldu. Meşruiyetini kaybetmiş 
bir iktidarın mahkûmiyeti ile ihtilâl oldu. Dâ
va bu idi. Ne yaptılar? Milletin gözü önünde 
açık bir mahkeme kurdular, bir sene muhakeme 
ettiler, bir sene muhakeme ettiler, ne hüküm 
verdilerse verdiler. Ondan sonra tekrar geç
miş zaman unutuldu, en kısa yoldan, en çabuk 
zamanda Anayasa yapıldı, umumi seçime gidildi 
ve iktidar yapıldı. 

Var mı etrafımızda askerî ihtilâl yapılmış, 
milletin idare tarzı altüst olmuş, askerler gel
miş ve ilk günü, «biz, en kısa yoldan demok
ratik rejime gideceğiz» denilmiş? Sonra, haki
katen demokratik rejime gitmişler. Var mı et
rafımızda, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da askerî 
ihtilâlle gelmiş olanların bir sene sonra seçim
le gidip, kendi boyunlarını Meclis içinde hay
dutların dişlerine uzatacak kadar tehlikeye mâ
ruz bırakıp gitmeleri başka bir yerde var mı? 
(C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar). 

Bizim miletin tekâmülü, demokratik rejim 
içinde milletin kalkınmasını, idaresini arzu et
mesi arzusu, istidadı bu istikamettedir, insaf 
etmez misiniz, bu istidatta olan milletin kaabi-
liyetini irticaın taarruzu ile, Anayasa Mahke
mesinin vereceği hükümleri zorla Meclis içinde 
vermek hevesiyle, tamamiyle iptidai bir cemi
yet haline getirinceye kadar zorlıyacaksınız. 
Ayıp değil mi? Günah değil mi? Millete acımaz 
mısınız? Memleketi idare edenlere söylüyorum. 
(C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
idare eden partiye sokuyorum. (C. H. P. sırala
rından alkışlar). Yol haksızdır, ittiham hiçbir 
vicdan sahibini ilzam etmez. Mahkeme vardır, 
oraya gidersiniz. Burada toplanacaksınız, taar
ruz edeceksiniz. 

Sırası gelmişken bir de sonu söyliyeyim: 
Dün taarruza uğrıyan partinin insanları siz
den ziyade bizim hasmımızdırlar. Asıl kendi 
programlarının yürümesine mâni olan sizin kuv
vetiniz değildir. Bu kuvvet, nihayet Mecliste 
rastgeldiği, bulduğu iki üç zavallıyı döver veya 
öldürür. Bundan ibarettir ve nihayet memleket
te kuvveti, iki müftüyü yer yer dolaştırır, «or-

— 399 — 



M. Meclisi B : 46 

tanın solcuları şöyledirler, bunlar böyle fenadır
lar, şöyle fenadırlar», diye söyletirler. Bu, pat
ladığı zaman nasıl patlar, ne vakit patlar, kime 
zarar verir, bilinmez ve bu sefer de patlar ve 
«biz gelecek hafta demola*atik rejime gideceğiz» 
mi der, ne der; onu kimse tâyin edemez. Aklı
nız başınızda ise, iktidardasınız, sonuna kadar 
kullanacaksınız, seçimde ne kadar söylesem, siz 
bildiğiniz vasıtaları gene kullanacaksınız, tek
rar iktidarda kalacaksınız veya kalmıyacaksı* 
nız. Esas maksat; «iktidardan gitmemek için 
her tedbiri alacağız» kanaatinin yanlış olduğu, 
bunun zararlı olduğu, bu zararın büyüğü bu 
politikayı benimsiyenlere olduğu anlaşılmcaya 
kadar devam edecektir. Yalnız hepimizin müşte
rek olarak yüreğimizin sızlaması lâzımgelen bir 
nokta şudur: Türk Milleti asırlardan beri, ilk 
günden beri bir büyük okyanusun ortasında ha
yat mücadelesi yapan bir ada sakinleri mi der
siniz, bir gemi içine barınmış insanlar mı, der
siniz, böyle bir millettir. Tehlikelerle çevrilmiş 
bir okyanus arasında, asırlardan beri varlık mü
cadelesi yapan bir millettir. Tabiatmdaki kuv
vetli yüksek hassalariyle her devirde, yani dinin 
başlıca idare vasıtası olduğu yerde bile, etrafın
daki milletlere nazaran adalette en ileri sevi
yeli olmuş bir millet olduğundan dolayı kala-. 
bilmiştir, dünya devletlerinden biri olmuştur 
ve bugüne gelmiştir. Türk Milleti gene o mil
lettir. Zülüm idaresine irtica idaresine bugün 
tahammül ederj bugün aldanmış görünür, ama 
nihayette yaşatmaz. Yaşatmaz, buna zerre ka
dar ümit beslemeyiniz. İrticaa sapmış olanlar, 
iktidardan gitmemek için her iftirayı yapacak
lar, her tecavüzü yapacaklar ve o sayede yer
lerinde kalacaklar; bunun imkânı yoktur. 
(C.-H. P. sıralarından alkışlar). 

Milletler şahıslarımızla kaim değil, bizim 
heveslerimizle kaim değildir. Umumi seyri iti
bariyle gittiğimiz istikamet; demokrasimizin 
içinde bu milletin kendini idare etmesini, kal
kınmasını, adalet içinde yaşamasını istiyoruz. 
Beğendiğiniz veya beğenmediğiniz siyasi cere
yanların yaşayıp yaşamaması bir büyük mahke
menin kararma bağlıdır. Sizin keyfinize bağlı 
olamaz. Bakın, ben bir babanın, kusurunu oğ
luna, veya bir kardeşin meylinden dolayı diğer 
bir kardeşi mesul tutmak itiyadında değilim. 
Yok bende böyle bir itiyat. Böyle iken, söylü
yorum size, niçin söylüyorum; çünkü bütün kuv-
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vet elinizde, Hükümet olarak elinizde, tahrik 
ediyorsunuz, haksız olarak ittiham ediyorsunuz 
ve Meclisten ne istiyorsunuz? Meclisten karar 
almaya mı çalışıyorsunuz? Meclisin karar verme 
salahiyeti yoktur. Riyaset Divanı olarak tahrik 
ediyorsunuz. Kime sığınacağız? Meclis bu, Bü
yük Meclis. Bu Meclis anarşi içinde bulunursa, 
bunun Hükümeti anarşinin, taarruzun ve zorba
lığın haksız olarak isnatçısı olursa, ittihamcısı 
olursa, Riyaset Divanı tahrikçisi olursa nasıl ya
pacağız? Bu sefer, Büyük Millet Meclisinde em
niyeti tesis etmek için dışından yardımcı iste
yeceğiz? Bu yanlış bir yoldur^ arkadaşlarım. Bü
tün bu sistemi değiştirmek lâzımdır. Bütün bu 
siyaset anlayışı, vicdan hürriyeti anlayışı, siyasi 
partilerin emniyeti anlayışı, Meclis içinde ça
lışma usulünü anlayışı, bu. anlayışlarda bugün 
cari olan düzen sakat düzendir, bu düzeni de
ğiştirmek lâzımdır. (C. H. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Milletin istidadı, demokratik rejim içinde, 
emniyet içinde kalkınmadır. Din bezirganlığı ile 
ve beğenmediğimiz siyasi kanaatlerin ittihamı ile 
iktidarda kalma hevesi yanlış bir hevestir, teh
likeli bir hevestir ve sizin için olduğu kadar, 
millet için zararlı bir hevestir. Bu hevese iltifat 
etmeyiniz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Başkanlık Diva
nının, emniyet içinde çalışmamız için bundan 
sonra nasıl bir tedbir alacak, nasıl bir davra
nış yapacak, bunu dikkatle izliyeceğiz. 

Ümidederim ki, mahalleyi zorlayıp, basmak 
istiyenlere, «imdat, diye bağıran insanları, ge
ne zorbaların, «asayişi bozuyorlar» diye bağır
ması gibi, siz de zorlıyanları, zorbaları, taban
ca ile milletvekilinin başına vura vura öldürün-
ceye kadar çiğniyenleri önliyecek bir hareket 
hattı tutarsınız. Aczinizden yapmıyorsunuz, tas-
vibettiğiniz için yapıyorsunuz. Bizi koruyacak 
olanlar korumak için çalışmıyor, tahrik edip 
daha ziyade alevlendirmek için çalışıyor. Bun
lar fena yoldur, bunlar zararlı yoldur, bunlar 
size fayda vermez, fakat millete de çok zarar 
verir, bunlardan vaz geçmenizi istirham ederim. 
Meclisimizin emniyet içinde çalışmasını, seçim
lerimizin insan hakları ve irticaın hâkimiyeti 
altında olmaksızın cereyan etmesini arzu ede
riz, temenni ederiz. Tarih karşısında her teh
likeyi gördük, onu yapmasınlar diye söyledik 
diye temenni ediyorum. Ümidim az. Meclis için-
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de bu kadar zorbalık yapan insanların gözleri 
hakikaten kararmıştır ve 24 saatte giderilmesi 
için ümitler pek hayalperest olmak lâzımdır. 

(C. H. P. sıralarından ayakta sürekli al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar, buyu
run. 

NURETTİN OK (Çankırı) Sayın Başkan, 
şahsımla ilgili beyanlarda bulunuldu, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ok size söz vereceğim 
efendim. Eğer müsaade ederseniz konuşmaların 
sonunda vereyim. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Peki efendim. 
(Divan kâtipliğini işgal etmekte olan To

kat Milletvekili Bedrettin Karaerkek Başkan
lık Divanını terk etti). 

BEDRETTİN KARAERKEK (Tokat) — 
Sayın Başkan Divan Kâtipliğinden istifa et
tim, bu hususta söz istiyorum. 
' BAŞKAN — Sayın Karaerkek, A. P. Grupu 
adına mı söz istiyorsunuz efendim? 

BEDRETTİN KARAERKEK (Tokat) — 
Hayır efendim, şahsım adına. Divan üyeliğin
den istifa ettim onun için istiyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın 
Başkan yine gruplara mı söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Karaerkek, bir dakika 
efendim. Sayın Tahtakılıç zatıâlinize verece
ğim efendim, ilk defa söz istediniz size söz ve
receğim, müsaade edin efendim, grupların ön
celik hakkı var, o kaideyi ben kaldıramam Sa
yın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Gruplar 
varken pek belli değil. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, zatıâlinize 
söz vereceğim. 

Buyurunuz Sayın Aybar. 
T. i. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ 

AYBAR (istanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; dün gece geç vakit bu Meclİ3 
çok üzücü hâdiselere sahne oldu. Meclislerin 
hayatında fırtınalı günler olabilir. Bizim zavi
yemizden endişe verj.ci olan, tehlikeli olan olay
ların hazırlıklı olarak buraya getirilmiş olma
sıdır. 

Kesin olarak bir hususa karar vermek du
rumundayız. Türkiye'de demokratik rejim yü
rüyecek midir, yürümiyecek midir? Bu gibi zor

lamalarla memleketimizde demokratik rejimin 
yürümesi ihtimalleri her gün biraz daha azalır, 
bunu hepimizin iyice bilmemiz lâzımdır. 

Ne olmuştur dün akşam? Dün akşam bu 
kürsüden partizan olmaması lâzımgelen bir ma
kamı işgal eden zat, partizanca davranmış ve 
Mecliste Anayasa teminatı altında bulunan ve 
millî iradenin bir kısmını temsil eden bir par
tiye haksız ve düzme vesikalarla hücum etmiş
tir, kendi grupunu tahrik etmiştir ve burada 
o sırada yedi sekiz kişi ile temsil edilen bir par
tiye büyük bir kalabalığın hücum etmesi ve ar
kadaşlarımıza cana kıyarcasına saldırmasına 
vesile vermiştir. Halbuki Sayın içişleri Baka
nının işgal ettiği mevki bunların üstünde ol
mak icabeder. İçişleri Bakanı Hükümeti temsil 
etmektedir. Hükümet Başkanının ağızmdan her 
zaman tekrarlandığı gibi, Türkiye'de söz hür
riyetini, kanunları, hakkı, hukuku koruduğunu 
ifade eden ve esasen vazifesi de bu olan bir 
heyettir. 

Şimdi dünkü olaylar muvacehesinde Türki
ye'de halen, bugün demokratik düzenin yürür
lükte olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 
Demokratik düzen dünkü hâdiselerle bağdaş
maz; demokratik düzen zoru reddeden, nefye
den bir düzendir. Beğenmediğiniz, hoşlanmadı
ğınız fikre tahammül etme ve fikir alanında tar
tışma düzenidir. Yoksa burada sekiz kişiyi, zor
la Meclisten çıkarmak için 200 kişinin saldırma
sına demokratik düzen ismi verilmez. 

Sayın milletvekilleri, bu şartlar altında Tür-' 
kiye'de ne hukuk Devleti vardır şu anda, ne te
mel hak ve hürriyetler vardır, ne de kişi emni
yeti, • mâsunluğu vardır; bunu açıkça ifade et
memiz lâzımdır. Burada böyle saldıracaksınız, 
kaba kuvvet kullanacaksınız ve çıkıp yarın ga
zetelere, radyolara beyanat vereceksiniz; «Biz 
memlekette fikir hürriyetini istiyoruz.» diyecek
siniz. Arkadaşlar, bu samimiyetle bağdaşmıyan 
bir durumdur. Fakat yalnız ahlâk plânında, ma
hiyeti ahlâk plânında değerlendirilen bir durum
dan da ibaret değildir. Memleketimizin, yurdu
muzun bütün düzenini tehdideden bir fikrî cere
yanın mümessilliği vardır bu sözlerde. 

Arkadaşlar, Türkiye'de zorbalık hiç kimseye 
faydalı ve yararlı olmamıştır, olamaz; yalmz 
Türkiye'de değil hiçbir yerde olamaz. Hele zor
baca hareketlerin hukuk kılıfına büründürülme
si ise bugün artık kimseyi aldatmaz, aldatamaz. 
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Dünkü manzaradan sonra iktidar partisi men
suplarının fikir hürriyetinden yana olduklarını, 
demokratik düzenden yana olduklarım söyleme
leri hiç kimseyi inandırmaz, hattâ kendi taraf
tarlarını bile inandırmaz. Demokratik düzende 
fikir ihtilâfı olmazsa zaten o düzen demokratik 
düzen değildir. Demokratik düzende bir sağ 
kanat, bir sol kanat bulunmazsa, yani sermayeyi 
temsil edenlerle emeği temsil edenler karşı karşı
ya bulunmazsa bu sınıfların menfaatleri burada 
barış içinde, Anayasa teminatı altında fikirleri
ni ifade etmek imkânlarını bulamazlarsa bu reji
min adı demokrasi değil, bu rejimin adı düpedüz 
faşizm olur. Faşizm yalnız zannedildiği gibi üni
formalı rejimler değildir; faşizmin türlü teza
hürleri vardır, işte böyle de faşizm olur. Mec
lisi çok partisi olduğu halde azınlığa hayat hak
kı tanmmıyan bir ortam faşist bir ortamdır, ama 
el elden üstündür. Bir kere faşizme kayıldık
tan sonra bir yerde durmak mümkün değildir ve 
bu sathı mail üzerinde faşist idareler birbirleri
ni tasfiye etmek suretiyle memleketi çok karan
lık akibetlere doğru sürüklerler. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü şartlar altın
da samimî olarak içtenlikle demokratik düşeni 
yürütmekle hepimiz mükellefiz. Demokratik dü
zenin yürütülmesi her türlü şaibenin dışında tu
tulmalıdır. Bu, yalnız dilimizin ucu ile demok
rasiden yana olduğumuzu ifade etmek şeklinde 
tecelli etmez. Bir içişleri Bakanı gerçeğe uy
madığını bildiği birtakım belgeleri burada ger
çekmiş gibi ifade eder ve grupunu bir partiye 
karşı kışkırtırsa bu düzen, kişinin, partilerin ve 
siyasi akımların teminatı altında bulunduğu bir 
düzen vasfını kaybeder. 

Arkadaşlar, Anayasamız partileri demokratik 
düzenin vazgeçilmez unsurları saymıştır. Bir 
partiyi zor kuvvetiyle Meclisten veyahut da 
memleketten sürüp atmaya kalkmak, haddiza
tında bu fiil demokratik Anayasayı temelinden 
torpillemekten başka bir mâna taşımaz. Çünkü 
Anayasamız bütün partileri, büyük küçük bü
tün partiler, demokratik düşenin vazgeçilmez 
unsurları tanıdığına göre, bu partilerden bir ta
nesini, iki tanesini zor kullanmak suretiyle 
teb'id etmek haddizatında birçok partilerden ku
rulmuş ve her biri o düzenin vazgeçilmez un
suru olarak, Anayasaca böyle telâkki edilmiş, 
o unsurlardan birini yok etmek anlamını taşıya-
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cağı için hiç şüphe etmeyiniz ki o, bizatihi de
mokrasinin tahribidir, 

Uzun zamandır dinliyoruz; iktidar partisi 
partimiz aleyhinde deliller topladığını ifa ele edi
yor. Her seferinde delil diye ortaya çıkardıkla
rı şeyler, bizim en tabiî halılarımızın istimalin
den ibaret. Doğu'da mitingler yapılmış, T. i. P. 
liler bu mitinglere katılmışlar. Katılır hakları; 
Doğulu vatandaşlarımızın da miting yapmak 
hakları. Ne söylemiş T. i. P. liler? T. i. P. liler 
Doğu. meselesine bir zaviyeden bakmışlar ve o 
zaviyeden demişler ki: «Doğu meselesi, her şey
den evvel Türkiye'de bu bozuk düzenin değişti
rilmesi meselesidir. Bir istismar meselesidir. 
Doğulu vatandaşla Batılı vatandaşımız aynı is
tismar çarkı içindedir ve Doğu'dalıi mahrumi
yet bölgesine muadil olarak en mamur şehirle
rimizde de mahrumiyet bölgeleri vardır. Bina
enaleyh bu. düzenin değiştirilmesi için emekçi 
vatandaşlarımız, Doğulu, Batılı, elele vermeli
dir.» demiş ve her hal ve kârda ve her şartta 
tekrar etmiştir. Biz Doğu meselesini Anayasa
nın 3 ncü maddesi ışığında yani Türkiye'nin 
milleti ve ülkesi ile bölünmezliği prensibinden 
hareket ederek 12 nci maddesinin emirlerinin ye
rine getirilmesi şeklinde anlıyoruz, diye söyle
miş, tekrar etmiş ve bundan başka bir şey söy
lememiş. Tekrar ediyorum; Doğu.'da mitinglere 
katılmak en tabiî hakkımız ve Doğu problemi
nin çözülmesi için görüşlerimizi ifade etmek en 
tabiî hakkımız olduğu gibi Doğulu vatandaşla
rımızın miting yapmak da en tabiî hakları. 

Bunun dışında bize tevcih edilen ittihamîar 
ne? 

«Efendim, sizin birtakım gizli maksatlarınız 
var.» Yok arkadaşlar. Bunu söyliyenler de bi
liyor ki, bizim gizli maksadımız yok. Biz gayet 
açık olarak Türkiye'de tamam nizamın değişti
rilmesini istiyoruz, bu bozuk düzenin. Ne yap
mak suretiyle? Toprak reformu yapılması sure
tiyle, dış ticaretin, bankacılığın, sigortacılığın 
millileştirilmesi suretiyle, gelir dağılımının âdil 
bir şekilde yeniden tanizmi suretiyle ve memle
ketin hızlı sanayileşmesi suretiyle değiştirilme
sini istiyoruz, kararlıyız, bunu da ömrümüzün 
sonuna kadar müdafaa edeceğiz ve gerçekleştir
me!;: yolunda uğraşacağız. (T. i. P. sıralasından, 
alkışlar.) 

Biz Türkiye'de sosyalizmin, halk kütleleri
nin uyarılması, uyandırılmağı suretiyle yerleş
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tirilebileceğine samimen inanmış insanlarız. Bü
tün çabamız o; parti kurulduğundan beri buna 
sarfı gayret ettik. Gizli maksatlarımız olsa baş
ka türlü çalışmamız lâzım. Yok böyle bir şey... 

«Efendim, siz antiemperyalistsiniz.» Evet, 
antiemperyalistiz, NATO'ya karşıyız, ikili an
laşmalara karşıyız, Türkiye'nin kurtuluşunu bu 
yolda görüyoruz; bu da samimen inancım. Bunu 
istemek de demokratik bir düzende en tabiî hak
kımız, bunun için biz bu Meclisteyiz. Ha, şimdi 
buna karşı çıkıp birtakım vesikalar toplayıp, 
sözde vesikalar, «Efendim Roma'ya gittiniz.» 
Gizli gitmedik efe'ndim. Roma'ya iki arkadaşımı
zı açıkça yolladık; antiemperyalist bir toplantı
ya katılmaları için yolladık. Ha, «komünist top
lantısı...» Değildir efendim, bakın şimdi teşkil 
ediliyor komünist toplantısı.. Onlara zaten ko
münist olmıyanlar girmez. Bu, Batının geniş 
demokratik kanadı içindeki olan partilerin top
lantısı idi ve biz buraya katılmakta memleke
timiz için menfaat umduk. Akdenizin mukade-
ratı görüşülen bir yerde, Türkiye'den de bir söz, 
ses bulunsun dedik ve Akdenizden bütün yaban
cı kuvvetlerin çıkarılması mevzuunda toplandı 
bu konferans. Kıbrıs meselesi de bu konferan
sın gündemindedir, biz buraya gittik, içişleri Ba
kanının meseleyi bilmediğini sanmıyoruz, mese
leyi elbette ki, bilir, ellerinde o kadar istihba
rat imkânları var. Meselâ İçişleri Bakanının, 
bir BAAS Partisinin komünizmle hiçbir ilgisi 
olmadığını bilmemesine ihtimal yoktur. BAAS 
Partisi; tavsif etmiyelim nasıl bir parti olduğu
nu, işte öyle bir partidir... Ama her halde komü
nist partisi değildir, bunu da içişleri pekâlâ bi
lir. T. i. P. nin BAAS Partisiyle bir münasebe
ti, ilişkisi olduğunu söylerler. Yoktur arkadaş
lar, bilir olmadığını... Ama biz isteriz ki, bütün 
Arap ülkeleriyle, bu ülkelerin sosyalist ve millî 
kurtuluş hareketlerinde kendi tecrübelerimizi 
onlara anlatalım, onların tecrübelerinden de biz 
bilgi edinelim, bunu isteriz. Partimiz biraz da
ha geliştiği zaman bu yola da gideceğiz. Bu da 
bizim en tabiî hakkımız ve bunda Türkiye'nin 
de menfaati bulunduğuna kaaniiz. 

Şimdi arkadaşlar, bunları ele alıp, bir parti
yi suçlamak, hem ağır şekilde suçlamak ve on
dan sonra bu memlekette demokrasinin savunu
cusuyuz, demek... Bu, ciddiyetle bağdaşmıyacak 
bir tutumdur, üstelik bu gibi hareketlerin, mah

kemeleri etkilemek, efkarı umumiyeyi etkilemek, 
seçim arifesinde seçimi muallel kılacak mahiyet
te fiiller olduğunu da biliyoruz. Şimdiden ben 
eliyorum ki, önümüzde yapılacak seçimlerin meş
ruiyetine gölge düşürmüştür bu hareketlerle. 
Hiç şüphe etmiyelim, gölge düşmüştür..? Bıraka
lım Seçim Kanununun tadilâtını filân, sırf bu
nunla. Vatandaşın yüzde 3 oranında oy verdi
ği insanları kaba kuvvetle bu Meclisten dışarı at
mak istiyorlar ve sonra tekrar seçime gideceğiz... 
Hasıl olur?... Vatandaştan oy alarak gelmiş efen
dim... Millî bakiye... Millî bakiye, vatandaşın 
oyu demek değil mi? Yüzde 3 oy almışız, yüzde 
3 sandalyemiz var burada. Şimdi diyor ki, bir 
daha seçime gideceğiz efendim. E, ne yüzle de
riz bunu? Yüzde 3 oy almıg bir partiye böyle 
muameleyi reva gören bir heyet, bir daha seçim
le yenilenecekmiş... Bunun bir mânası olur mu, 
ciddiyetle kabili telif midir?. Arkadaşlar, birbi
rimizi aldatmıyaliın. Bu oyun devam etmez Tür
kiye'de. Ettiremez... Bunu iyi bilelim, bu oyun 
devam etmez. Vatandaşı gözü kapalı sanmayı
nız. Vatandaşın gözü açılmaktadır, sefalet in
sanların gözünü çok çabuk açar ve biz başında 
bu vatandaşın önünde hakikatleri kendisine söy
lemekle kendimizi vazifeli bilen, kendimizi bu 
uğura adamış insanlarız. Bu yoldan biz de dön
meyiz, bu da iyi bilinsin. Onun için demokra
tik düzen içinde işlerimizi halledelim. Biz söy-
liyeceğiz, tenkid edeceğiz. Bakın bütçe konuş
maları var burada. Bütçe konuşmalarında görü; 
şüyoruz, rakamlar söylüyoruz, bize cevap ra
kamla olur. Görüşler, nazariyeler ortaya koyu
yoruz, bizef cevap, mukabil görüş ve nazariyeler 
ortaya koymakla olur ve siz de biz de vatanda
şı ikna edeceğiz, doğru yolda olduğumuza. Ama 
bizim tuttuğumuz yol size çıkmaz bir yol olarak 
görünüyorsa ne yapalım? Tarihin akışı böyledir. 
Elbette ki, emekçi sınıflar iktidara gelecektir, 
bu kimse tarafından önlenemez. Ama bunun de
mokratik bir düzen içinde olması var, birtakım 
patlamalarla olması var. Bu patlamaya zorlar
sanız siz, dün olduğu gibi bu patlama istika
metinde hareketler yaparsanız, bu patlamaların 
daha büyükleri yurt çapında da olur ve bundan 
her halde siz kârlı çıkmazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bir gündem dr;ı 
konuşma çerçevesi içinde söz almış bulunuyorsu
nuz İstirham edeceğim efendim, gündemimiz 
hayli yüklüdür. 
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; T. i. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY
SAR (Devamla) —Bağlıyacağım. 

Pek muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyo
rum; bizim için selâmet yolu demokratik yol
dur. Bu demokratik yolu dilimisin ucuyla de
ğil kalbimizle bağlı olarak takibedelim, başka 
selâmet yolu yoktur. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (T. L P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ok müsaade ederseniz 
Sayın Tahtakılıç da konuşsun, size en sonra 
söz vereyim. 

Sayın Tahtakılıç, buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekili arkadaşla
rım; bir milletvekili için bir oturumda bulun
mamak en büyük kabahattir. Ben bağımsız 
bir miletvekili olarak dün akşam hepimizi üzen-
olayların geçtiği oturumda bulunmadığım için 
evvelâ kendimi kabahatli sayıyorum. Fakat bu
rada yine Parlâmento için küçük bir şeyim 
var; devam eden milletvekilleri arasında ol
duğum halde, milletvekillerine söz hakkı bı-
rakmıyan İçtüzüğü devam ettirmekte de ço
ğunluk partilerinin inadı, bugünkü hâdiselerde, 
zekredilecek bir keyfiyettir. Bunu da arz 
ederim. 

Muhterem milletvekilleri; üç noktada anafi-
kirlerimi söyliyeceğim, dünkü olaylar müna
sebetiyle. 

Birisi, Türkiye'deki mücadele medeniyet mü
cadelesidir. Birinci Meşrutiyette de medeniyet 
mücadelesi idi, İkinci Meşrutiyette de mede
niyet mücadelesi idi, 1946 hürriyet müca
delesi de medeniyet için hürriyet mücade
lesidir. 'Şu halde bütün davranışların evvelâ 
medeniyet çerçevesinde olması lâzımdır ve 
medeniyet temeline oturması lâzımdır. İşi bu 
açıdan göze aldığımız takdirde, milletvekille
rinin kaba davranışları, gerek âmme vicda
nında, gerek Parlâmentonun vicdanında tak
dir değil, takbih görmelidir. Mademki, mü
cadele medeniyet mücadelesidir, medeni ko
şullarla, medeni metotlarla olması lâzımdır. 
Bir Parlâmentoda medeni metot da; bu Par-
lömanterizmin esasını koyan fikir adamla
rının ortaya attığı gibi, fikirlerin mücadele 
sahnesidir. Bu itibarla dünkü olaylara hangi 
açıdan bakarsanız bakınız, sonu kavgaya, 

yumruğa, tokata, silleye varan bir mücadele 
sistemi medeni vasfını haiz değildir. Kim se-
biyet verdiyse, Türk medeniyet mücadelesine 
mutlaka zarar vermiş durumdadır. Bunu da 
açıkça tesbit edelim. 

İkinci nokta; sayın milletvekilleri, Sayın 
İnönü, kendisinin siyasi hâtıralarını ortaya ko
yarak hâdiseyi dillendirdi. Ne acı bir tesadüf
tür ki, karşınızda konuşan Ahmet Tahtakılıç, 
1946 den beri bu nevi mücadelelerin 
ıstırabını çeke çeke bugüne gelmiş bir insandır. 
Onun için müsaade ederseniz ben net olarak 
vaziyeti söyliyeceğim. 

Sayın arkadaşlar, Sayın İnönü'nün en bü
yük fazileti, dünkü metotlarından, adım adım 
olsa dahi dönüp bu noktaya gelebilmektir. 
O halde şimdi Sayın Başvekilden rica ediyo-
püm, Sayın İçişleri Bakanından rica ediyo
rum, Hükümet vasfında aranacak bir numaralı 
vasıf ciddiyettir, ikincisi objektif olmaktrı. Sa
yın İçişleri Bakanı burada Anayasanın hima
yesi altında olan Anayasaya hayatiyet veren 
Türk vatandaşının oylariyle burada vazife gö-» 
ren bir partiye karşı hiçbir zaman hiçbir ve
sileyle tahrik yapmak mahkeme hükümleri 
haricinde onları itham etmek hakkını haiz de
ğildir. Hükümet olmak vasfının bir numaralı 
şartı budur. Elbette davranışlarından kendi 
Ikanaatine uymıyanları söyliyecek ama kanaat
lerin medeni ölçülerde söylenmek seviyesi 
tahrik değildir, döğüşe sebebiyet verecek bir 
yol değildir. O halde evvelâ Hükümetin Ana
yasa çerçevesinde faaliyette bulunduğunu söy-
liyen Hükümetin Parlâmento kürsüsündeki 
davranışlarını gözden geçirmesi şarttır arka
daşlar. Birinci nokta bu. 

Başkanlık Divanına geliyorum arkadaşlar. 
Ben ' bu devrede Sayın Ferruh Bozbeyli'den 
bir ihtar aldım. Bu ihtarı şunun için aldım : 

İşçi Partisinden Sadun Aren kanaatlerime 
uygun olsun veya olmasın burada bütçe dola-
yısiyle fikirlerini söylerken bütçe konuşmala
rına hudut tâyin etmek istiyen, saded dışı 
fikrini ortaya koyan Başkana, «halksızsm» 
diye direndim, başkalarının fikrini müdafaa 
için ihtar cezası aldım. Fikir, ister benim fik
rime uygun olsun, isterse olmasın burada mil
letvekilinin fikrini söylemek hakkı vardır. 
(T. 1. P. sıralarından alkışlar.) 
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Sayın arkadaşlar, buradan şuraya gelece
ğim; milletvekili tipini yaratamadık bu parlâ
mentoda. 1954 te, artık Türkiye'de demokrasi 
var mıdır, hürriyet var mıdır, Parlâmentonun 
yeri nedir, Hükümetin yeri nedir diye büyük 
bir müoadeleye giriştik, C. K. M. P. ni kurduk, 
müesseseleştirmek yoluna gittik. Öyle müessese
ler kurduk ki, herkesin, her suretle haksız gör
düğü vaziyette mahkemeye gitmek hakkı var
dır. ikinci büyük mahkeme de, elbette vatanda
şın iradesidir. Vatandaşın iradesine hürmet 
eden ve ona dayanan Adalet Partisinin, vatan
daşın iradesiyle gelmiş buradaki İşçi Partisini 
Türk kanunlarının ve Anayasa hükmünün hâri
cinde itham etmeye hakkı yoktur arkadaşlar. 

Arkadaşlar fikri biraz taşırdılar, ben bu nok
talara girmiyeceğim, fakat arkadaşlar, bir şey 
söyliyeceğim; eğer Mehmet Ali Aybar, Sayın 
T. t. P. nin lideri sıfatiyle bu kürsüde söylediği 
sözler çerçevesinde mücadele ediyorsa, yani 
Türk Anayasasının, vatandaşın siyâsi haklarını 
emniyet altında gören ve vatandaşın vicdan hür
riyetine fikir* hürriyetine saygı gösteren bir me
totla sosyalizm fikirlerinin Türkiye'de müdafaa
sını yapıyorsa, ömrümün sonuna kadar kendile
rinin mücadelesini yapmasına elbette yardım 
edeceğim, elbette onları meşru tanıyacağım ve 
onlara karşı yapılan her hareketin karşısına çı
kacağım. (T. I. P. sıralarından alkışlar) 
Fakat, Türk Anayasasının yasak ettiği 
sosyalizm arkadaşlar, sosyalizm; vatandaş hak
kını tanımıyân, insanı robot haline getirmek is-
tiyen, tip vatandaş yaratmak istiyen ve ihtilâlci. 
metotlarla fikirlerini icra kudretine getirmek 
istiyen sosyalizm şeklidir, biz buna «komünizm» 
diyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar, sosyal-
Devletçi Türk Anayasası demokratik sosyaliz
me açıktır, açık olmalıdır. İçtimai temelde T. t. 
P. nin hatası nerededir? Müsaade ederseniz im
kân verelim. Türk köylüsünü temel alma kud
retinde daha Türk sosyalistleri cesaret göstere
memiştir. İki sebeple : Birisi meseleleri etücle-
dilememiştir, orada Türk köylüsünün meselele
rine çıkar yol bulmak zordur, ikincisi; Türk 
köylüsüne dayanan bir mücadeleye ömürlerin 
sürdürülmesi lâzımdır, buna da fanilerin taham
mülü yok. O halde Türkiye sosyalizmine temel 
olmak istiyenler emekçi diye milletlerarası ede
biyatın kolay yolu olmuş bir noktadan değil, 
Türk köylüsünün bütün meselelerini Türk Dev-
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letinin masasına getirebilecek bir sosyalizm me
todu ile çalışması lâzımdır. Türkiye'nin ihtiyacı 
bugün bunadır. Maalesef ne derecede betbahtım 
ki, böyle bir mücadeleyi sonuna kadar götür
mek yoluna giremedim, emek katamadım. Onun 
için arkadaşlar ıstırap nereden geliyor? Istırap 
gecekonduların müşterek hayatından daha ıstı
raplı yaşıyan Urt köyünün vaziyetini ele alacak 
bir sosyal hareketin Türkiye'de başlamamış ol
masından ileri geliyor. Türkiye'deki siyasi den
gesizlik ve fikirler üzerindeki keşmekeş, anarşi 
fikirlerin hatıra gelmesine, sebep, Türkiye'nin 
temel kütlesi olan köyün siyasi mücadele, Türki
ye sosyalizminin temel varlığı olarak ele alın
mamasından ileri geliyor. Istırabın sosyal yjmü 
budur. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, sizden de is
tirham ediyorum, sözlerinizi bağlayınız lütfen. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bağ
layım efendim. 

Başkanlık Divanının tutumuna geliyorum. 
Sayın arkadaşlar, birkaç defa burada misal 

verdim. Milletler tecrübe ile birtakım neticeler 
elde etmişlerdir, ingiliz Parlamentosundaki Spi
kerin mebusların sigara içtikleri toplantıya dahi 
girmediğini, Başkanın mutlaka tarafsızlığının 
her suretle temin edilmesi lâzımgeldiğini arz et
miştim. Ama, şunu açıkça söyliyeyim ki, Baş
kanlık makamında oturan arkadaşlarımız bu 
ölçüde başkanlık etmek yoluna henüz gideme
mişlerdir. Her birine ayrı hürmetim vardır, fa
kat Meclisimizde gördüğümüz vaziyet budur. 
Emrivakileri kendi isteklerine kadar yürütmek, 
söz istemek vaziyetini kendi istedikleri şekilde 
yürütmek yolunda, hâdiselere vaktinde tarafsız 
açıdan el koymak noktasında vazife göremiyor
lar. Bunun da sebebi, bir daha seçihnemeye ni
yetli ne milletvekili var, ne de başkan var ar
kadaşlar. Halbuki, işte fazilet mücadelesini he
piniz okudunuz, bir daha seçilmemeyi göze al-
mıyan milletvekilleri Türk demokrasisine, re
jimine hizmet edemezler. (Bravo sesleri) O hal
de derde kökünden el koymak lâzım. Başkanla
ra rica ediyorum, bir milletin âmme vicdanına 
sahibolan bir insan, bir milletin ferd vicdanı ile 
bağdaşık olan bir insan, adalet fikri ile bağda
şık olan bir insan başkanvekili olmayabilir, 
ama Türk vatandaşları arasında şeref ve iti
barını ebedî olarak muhafaza eder. O halde 
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başkanlardan rica ediyorum : 1931 seçimlerin
den beri başkanlık yapan arkadaşlarımız bu öl
çüde bir başkanlığı maalesef meydana getire
mediler. Dünkü hâdiselerin ileriye varmasında, 
şu anda edindiğim ilk kanaat - Elbette Ok'u da 
dinliyeceğim - başkanvekillerinin tutumunda 
kendi arkadaşlarının takdirini kazanmak gibi 
dar bir ölçüdeki endişelerinin hâdiselere mües
sir olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, sözümü şöyle bitiriyo
rum : Sayın inönü'ye bir noktada mütalâala
rını yumuşatmasını rica edeceğim. Türkiye'de 
arkadaşlar sıfatı asker olsun, sivil olsun, mali
yeci ojsun, ekonomist olsun, sokaktaki, sıra
daki vatandaş olsun, almteri ile geçinen esnaf 
olsun, Türkiye demokrasisine bundan sonra göl
ge düşmeyecektir arkadaşlar. Türkiye'de Ana
yasa Mahkemesi vardır, sahibini bulmadı ise 
bulacaktır, müsterih olunuz. Türkiye'de Yük
sek Hâkimler Divanı vardır, sahibini bulmazsa 
bulacaktır. Türkiye'de Parlâmento vardır, sahi
bini bulmazsa mutlaka bulacaktır. Türkiye'de 
Senato .vardır, sahibini bulacaktır. Türk demok
rasisi ebediyen yaşıyacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ok buyurun 
Zatıâliniz zannediyorum ki Başkanlık Divanı'-
na yöneltilen tenkidleri cevaplandırmak üzere 
söz istediniz, buyurun Sayın Ok. 

NURETTİN OK (Çankırı).— Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 'dün gece yarısın
dan sonra, saat sıfır iki sıralarında vukubulan 
müessif olaylardan sonra, meseleyi Sayın İnönü 
politik bir plâtformda izaha kalkmasaydı belki 
bu şekilde söz almak mecburiyetinde kalmıya-
caktım. 

Şimdi, müsaade ederseniz, dün gece yarısı 
saat ikiye kadar bu Meclisi idare etmiş bulunan 
ve vücut bulan müessif olaylardan asgari, en 
az sizin kadar üzüntü duyan ve mutlak sizden 
ve Sayın İnönü'den daha çok üzüntü duyan bir 
arkadaşınız olarak tenkid, usulî kaidelere göre 
ve zabıtların şahadeti ile olayı dile .getirece
ğim. O zaman burada bulunmayan arkadaşları
mız belki bu kürsüde bâzı arkadaşlarımızın Sa
yın İnönü gibi bulunmadıkları halde, meseleyi 
izah tarzı bulmalarını kendi vicdanlarında ka
bule şayan addetmiyeceklerdir. 
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Meseleyi, dünkü müzakerede bulunan mu
halif ve muvafık bütün arkadaşlarım ve Tan
rı'nm huzurunda doğru, dürüst ve ahlâki ölçü
ler içerisinde ortaya koyacağım. 

'Muhterem arkadaşlarım, dün gece ben eve 
saat üçe doğru giderken büyük üzüntü için
deydim. Takdir edersiniz ki, bu Meclisi idare 
eden arkadaşınız, kendisinin idare ettiği celse
de en ufak bir vakanın çıkmasını istemez. Bu 
onun için aynı zamanda bir bühtan, aynı za
manda bir muvaffakiyetsizlik sayılabilir, öyle 
bir vakanın süduru halinde, elbette takdir 
edersiniz ki, üzüntümüz her birinizden çok da
ha ziyade olur. Dün üzüntülü idim, büyük 
üzüntü duydum, fakat bugün Sayın İnönü'yü 
burada dinlerken, altı yıldır bu Meclise zaman 
zaman riyaset eden bir arkadaşınız olarak; da
ha büyük üzüntü duydum. 

Nedir mesele arkadaşlarım? Nedir mesele? 
Mesele, her şeyden evvel bir İçtüzük meselesi. 
Mesele her şeyden evvel iktidar ile muhalefö-
tin çatışması... Ama bu iktidarla muhalefet ça
tışması içerisinde, tampon bölge olarak durma
dan itham ettiğiniz müessese Başkanlık olursa, 
elbette işte o zaman bu Meclisin çatısı başımı
za yıkılır, işte o zaman anarşi doğar... İşte o 
zaman nizamı temin edemeyiz. O sebeptendir ki 
Başkanlık müesseselerine vâridolan isnatları 
yaparken çok dikkatli, çok temkinli ve çok 
tedbirli olarak burada konuşmak gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın inönü dün 
gece burada yoklardı. Burada bulunmadıkları 
bir celseyi bu kadar bariz şekilde tafsil etmek 
mümkün değil, çünkü o havayı yaşamıyan in
san, o meseleleri burada dile getirmek imkânı
nı bulamaz. O bir hava meselesidir arkadaşla
rım. Kendisine verilen bâzı bilgiler eğer agran-
dize edilmiş ise, büyütülerek verilmişse onun 
kabahati bizde değil. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, dün gece 
burada müzakereyi takibetmekte bulunan bü
tün arkadaşlarımın evvelemirde vicdanlarına 
ve insaflarına sığınarak, onların vicdanlarına 
ve insaflarına hitabederek beyan ediyorum : 
Bir Başkan celseyi idare ederken, evvelemirde 
neye dikkat eder, neye dikkat etmelidir? Bir 
Başkan, benim altı yıllık naçiz tecrübeme gö
re dikkat edeceği en büyük husus olarak, elin
de müş'ir bulunduracak ve müş'ir evvelemirde 
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Anayasa, İçtüzük ve vicdanı olacak. Şimdi, I 
Başkanlığın bu üç vasıtası içerisinde hatiple 
ve diğer arkadaşlarla münasebeti ne olacak? 
Bunu içtüzük nizamlamış. Bir hatip buraya gê -
lebilmek için, evvelemirde Başkandan İçtüzük 
gereğince söz istemek mecburiyetindedir.* Söz 
isteyen üyeye^ içtüzük kaidelerine tevfikan 
Başkan söz verir. O andan itibaren hatip bu 
kürsüde, yücelmiş bu Başkanlık kürsüsünün 
altında, Başkanın himayesi altında görüşür. 
O, artık bütün hukukunu ona bağlamıştır ve 
onun ikazları içerisinde kendisini mütalâa eder. 
Meclis dahilinde hiçbir kimseden, hiçbir su
retle müdahale gelmesine taraf olamaz, hiçbir 
kimseden müdahale gelmesine tahammül ede-J 
mez. 

İşte Başkanlık, kürsüde söz hürriyeti ola
rak, kürsü masuniyeti olarak bunu sağlama
ya mecburdur. Biz bunu dün gece kemaliyle 
sağladık zannediyorum. Sayın işçi Partisi ha
tibi burada Hükümet aleyhine en ağır itham
ları yapmasına rağmen, vücut bulması muhte
mel olan bütün müdahaleleri şiddetle önledik 
ve hatibi 22 dakika burada silsilei kelâmını 
bozdurmadan konuşturduk. Eğer bunda bir 
hatamız mevcudolsaydı, o zaman Sayın İnönü'
nün belki ithamlarının muhatabı olabilirdik. 
Ama olmadı. Hatip burada rahat bir şekilde 
bütün fikirlerini söyledi. İşte kürsüde söz hür
riyeti demek ki Başkan tarafından sağlandı. 

Geldik hâdisenin sebebine : 
Hâdise, içişleri Bakanı burada konuşurken 

işçi Partili bâzı milletvekillerinin İçişleri Baka
nının konuşmasına müdahaleleri üzerine vücut 
bulmuştur, içişleri Bakanı burada konuşurken 
arkadaşlarımız bâzı müdahalelerde bulunmuş
lardır. Bu müdahaleleri Başkanlık olarak, iç
tüzük İcaidelerine göre önlemeye mecburdur 
ve vazifemizi buna göre ifaya çalıştık. İçişle
ri Bakanı konuşuyor. Konuşurken nasıl konuşu
yor? Başkan, aynen kürsüde konuşan bir mil
letvekili gibi, orada oturan Başkanın' nizamı 
sağlaması tahtında konuşuyor. Başkan, Ba
kan da olsa, milletvekili de olsa, hatibi bu 
kürsüde rahatça konuşturmak vazifesinde, mec
buriyetinde... 

içişleri Bakanı burada konuşurken arkadaş
larımız birtakım müdahalelerde bulundular. 
Takdir edersiniz, her müdahaleyi anında teczi- | 

ye etmek de Milletvekili arkadaşlarımızı çok za
man üzmektedir, ikaz ettim. Zabıtlar tarihe 
geçecektir, bu kürsülerde dün geceki müessif 
olayların izahı millet indinde değerini bazan 
müspet olarak, bazan menfi olarak kabul etti
rir. Ama bu zabıtlar, tarihe geçen bu zabıtlar, 
nesillere kalacaktır ve hüküm nesiller tarafın
dan bir tarih olarak bu başkanlar ve hatipler 
hakkında verilecektir. 

Burada zapta geçen ifadelerimize göre işçi 
Partisinden arkadaşlara mütaaddit defalar 
ikazda bulunmuşuz. Zaman gelmiş - Sayın inö
nü bunları bilmiyor, zabıtlar burada, okuma
mış daha - zaman gelmiş Bakana da müdahale
de bulunmuşuz : «Sayın Bakan, lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitabedin.» demişiz. Şimdi bunla
rın hepsi oldu arkadaşlar. Vicdan sahibi, insaf. 
sahibi arkadaşlarım kendi vicdanlarında şu 
particilik, politikacılık elbiselerini çıkarırlar- -
sa, benim bu sözlerimin doğru olduğunu, dürüst 
olduğunu kendi vicdanlarında tescil ederler. 
Söylemişiz bunları. Bu arada Sayın Yunus 
Koçak bir defa bu ikazlarımıza önem vermedi
ği cihetle, tekrar bir defa daha müdahalede 
bulunmuş, onun üzerine ona da müdahale et
mişiz, tekrar edince ihtar cezası vermişiz, de
vam edince bir ihtar daha vermişiz. Neden 
veriyoruz arkadaşlar, bu cezaların sebebi ne? 
Bu cezalar, hâdiseleri yatıştırmak için işte. Sa
yın İnönü, «Başkanlık Divanı tahrik etmiştir.» 
buyuruyor. Sanki Başkanlık Divanının elin
de bir düğme var, ona basmış ve «Adalet Par
tililer yürüyün, bunları dövün.» demiş. Bu 
kadar hâdiseyiv kolaylıkla ifade etmek, bil
mem kırk yıllık Sayın inönü'nün nasıl ağzın
dan çıkıyor anlamıyorum. Geceleyin hâdiseyi 
yaşamış olsaydı, o havayı* anlamış olsaydı bu 
ifadede belki bulunmazdı.. Çünkü, verilen ih
tarları görecekti, devamlı ikazlarımız niçin? 
Devamlı ikazlarımız bu kavgayı önlemek için. 
Çünkü, Başkan olarak şu şekilde tahmin ediyo
rum ki, bunlar devam ederse, bu sataşmalar 
ilerde karşılıklı hale ifrağ olacak ve kavga 
başlıyacak. Ondan bu Meclisi vikaye etmek 
için, devamlı «Arkadaşlar, müdahale etmeyi
niz, Sayın Bakan rahat konuşsun.» diyorum. 
«Sayın Bakanı rahat konuşturun.» diyorum. 
Arzumuz bu, gayemiz bu, el'insaf. 

Bunun üzerine... 
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KUDRET BOSUTER (Giresun) — Peki, 
Bakanı neye korudunuz? 

NURETTİN OK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; Saym Bosuter, şimdi bu nizamsız
lığın, bu ususüzlüğün yeni bir misalini verdi
niz. Milletvekilinin Milletvekiline sual sorması 
hakkı yoktur ve ayrıca Başkandan söz isteme
den sual sorulamaz. İşte, kavgaların mihrakı 
ıbu işte, 'bu müdahaleler işte, biz bunu önle
mek istiyoruz. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, sürekli alkışlar) 

Şimdi Muhterem arkadaşlarım... 
KUDRET BOSUTER (Giresun) — Ben de, 

zabıttan bir örnek vermek istedim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyiniz Sayın Bosuter, istirham ediyorum efen
dim. 

NURETTİN OK (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, Bakan tahrik edici konuş
muş. 

Meclis Başkanlığında bulunan zat bir konuş
manın tahrik edici olup olmadığını araştırma
ya mezun ve memur değil, bu kaideyi evvelâ 
tesbit edelim. Konuşma, bâzılarını tahrik eder, 
bâzılarını teşvik eder. Konuşmada Başkanın 
salâhiyetleri içtüzükte yazılmıştır, tadadîdir. 
Başkan, hatip konuştuğu sırada iki yollu mü
dahalede bulunabilir : 

1. Sadet dışına çıkar ise, 
2. Galiz beyanda bulunur ise. 
Bunun haricinde, hatibe Başkanın da mü

dahale etmeye hakkı yoktur. Yeter ki, burada 
konuşan hatip yalan söylesin. Başkan onun 
yalan mı, sahi mi, uydurma mı olduğunu araş
tırmaya memur ve mezun değildir. 

işte muhterem arkadaşlarımız, kuvvetimizi, 
biz yetkimizi bu kitaptan almaktayız. Bunuh 
dışında bir işlem yaparsak, o zaman Sayın İnö
nü'nün buyurduğu ithamların muhatabı oluruz. 
Ama, bu kitabın kavli zarar edersek, o zaman 
gerek vicdanlarda, gerek zabıtlarda, gerek ta
rih huzurunda, gerekse sizler önünde vicdanî 
vazifesini yapmış insan olarak ortaya çıkarız. 

Başkan müdahale edecek, «Tahrik ediyorsu
nuz» derse ve hatip, «Siz ne karışıyorsunuz. 
Tahrik müessesesini siz mi araştırıyorsunuz» 
derse, buna ne cevap verirsiniz? 

Binaenaleyh, sadet dışı beyan ile, galiz be
yanın haricinde, Başkanın müdahaleye hakkı 
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yok. Sataşma varidolursa, konuşan hatip bir 
partiyi ithama kalkışırsa, bir kişiyi ithama 
kalkışırsa, yine İçtüzüğün 95 nci maddesi bu
na cevaz vermiş; «zan altında bulunan kişi, is
nat altında bulunan kişi her zaman söz almak 
hakkını haizdir» diyor ve başkana bu takdir 
yetkisini de veriyor. Şayet Başkan, takdir yet
kisini o kişiye söz vermek için lehte kullan
maz ise o zaman Heyeti Umumiyede cereyan 
ettiğine göre müzakere, Heyeti umumiyeyi ha
kem telâkki ediyor. O halde, burada Sayın İnö
nü'nün buyurduğu gibi, «içişleri Bakanı tah-
rikâmiz konuşmuş, Başkan da bunu tertibetmiş 
âdeta, teşvik etmiş» Yok böyle bir şey, sureti 
katiyede böyle bir şey bahis konusu değildir ve 
şahsım bu hususta mevzuubahsolduğu için şid
detle bunu reddederim, yok böyle bir şey. (A.P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Şimdi, geldik Ali Karahan meselesine: 
Muhterem arkadaşlarım, her birimiz fani

yiz, gelip geçeceğiz. Her birimiz bir gün top
rağa gideceğiz. Ama vicdanlarımız, ama ahlâk
larımız bütün yaptıklarımızın en büyük borç 
senedi. Sayın Ali Karcı, kendi vicdanında, ken
di ahlâkında şunu teslim edecektir ki, Sayın 
Ali Karahan orada otururken, dönmüştür arka
sına ve «Söyle, söyle» demiştir. Bunu, içinizden 
başkasının bilmesine imkân yok. Eğer arkadaşı
mız vicdan sahibi ise, bu sözü söyleyip söyle
mediğini kendisi tescil ,edecektir. Sayın arka
daşlarım, yukardan müdekkik bir Başkan, hâ
diseleri yakinen takibeden bir arkadaşınız ola
rak meseleyi takibetmekteyim. Sayın Ali Kara
han, o köşeye oturdu ve arkadaşlarımız Ali 
Karahan'a, «Söyle, söyle, onları söyle» gibiler
den sözlerde bulundular. Ali Karahan da bu
nun üzerine müdahalede bulundu. Ben de bu
nu belirttim, dedim ki, «Arkadaşlar, rica ede
rim. Kendiniz bu şekilde müdahale etmek iste
memek kararmdasmız, etmiyorsunuz, güzel. 
Ama, Sayın Karahan'ı tahrik etmeyin, onu teş
vik etmeyin, onu söyletmeyin.» dedim. Yaptı
ğım. bu, doğrusu bu, dürüstü bu, ahlâkisi bu, 
ben bunu yaptım. 

Şimdi, geldi konuşuldu, Sayın İçişleri Baka
nı konuştu. Evet, usulen Sayın içişleri Bakanı
na Başkanın, «Tahrik ediyorsun, tahrikçi ko
nuşma, bilmem ne yapıyorsun» demesine içtü
zük cevaz vermiyor, muhterem arkadaşlarım. 
içtüzüğe korsunuz, dersiniz M, «Başkan, ba-
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kanlar veya milletvekilleri konuşurken tahrik 
edici konuşma yaparlarsa, kendi takdirine gö
re, tahriki önler, keser sözü» derseniz, o zaman 
biz de biliriz ki, ha, milletvekilleri konuşurken 
tahrik edici veya başka Bakan tahrik edici ko
nuşursa takdir yetkisini kullanarak, «Sayın 
hatip, rica ederim, tahrikâmiz konuşmayın» de
rim. Sadet dışı beyan ve galiz beyan haricinde, 
Başkanlığın - altı senelik tecrübeme göre söy
lüyorum - hatibe müdahale yetkisi yoktur. 

Şimdi İçişleri Bakanı konuşmuş. Mesele ta
mamen usulî mesele. İçişleri Bakanı konuşur
ken, bütün Meclis, hiçbir kişi müdahale etmek
sizin dinlemeye mecbur, mecbur. İçtüzük bu
nu emrediyor. Milletvekili olarak bu ödevimiz, 
görevimiz, dinliyeceğiz. Eğer dinlemez ise, ya 
Başkandan ihtar alır veyahut da hatip - ki o da 
yanlış - kendisine müdahale eden kişiye hita
betler. O da bir müdahaledir, o da yanlış. 

Şimdi bu meseleleri bu şekilde tarif ettik
ten sonra, Sayın inönü'nün meseleyi Riyaset 
Divanına yüklemek istemesini anlıyamadım. 
Ona üzüldüm de o bakımdan huzurunuzu bü
yük çapta işgal ediyorum. 

Ben dün gece çok büyük dikkat sarf ettim. 
Bir tek hatibin, tek hecesini .kaçırmadan taki-
bettim. En ufak bir müdahaleye cevaz bırak
mamak için elimden gelen bütün gayreti gös
terdim. Neden? Sebebi, bir hâdise doğmasın, 
diye. Gece yarısı vücut bulan müzakerelerin 
idaresi çok müşkül olduğu için, her an bir hâdi
se patlak vermesin diye ilk müdahale edeni 
susturmak lâzımgeljyor. İlk müdahale edeni 
susturduğunuz zaman, başka, haklısınız; hati
bi burada rahat konuşturduğunuz zaman, di
ğer hatibi de rahat konuşturmak gerekmekte 
ve mümkün olmaktadır. 

Şimdi en son, Sayın Çetin Altan, içişleri Ba
kanı konuştuğu sırada, zabıttan okuyorum 
efendim. 

«ÇETİN ATLAN (istanbul) — Böyle ko
nuşamazsınız» demiş. (Soldan bağnşmalar) Çe
tin Altan, «Böyle konuşamazsın» dediği anda, 
soldan da bağnşmalar vücut bulmuş, işte bu-
<nu önlemeye çalışıyoruz, gayemiz bu. Bırakın, 
Başkanlık Divanının tahrikçi, tertipçi, müşev
vik olduğunu. Başkanlık Divanı elinden gelen 
bütün gayreti göstererek buna mâni olmaya 
çalışıyor. Söylüyorum efendiler, zabıtta var: 

«BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, Meclisi 
çalışmaktan imtinaya mecbur bırakıyorsunuz.» 
Bunu ben söylüyorum Başkan olarak. Demek 
ki, dikkat edin, kendinize gelin, susun, müda-
le etmeyin, konuşmayın, diyorum. Rahat konuş
sun Bakan, diyorum. «... Size bir takbih cezası 

' veriyorum.» Bu e\ı son, zaptın en sonu. Hâdise 
nasıl patlak veriyor. Daha evvel Sayın Yunus 
Koçak'a ihtar cezası verdim, susturmak istiyo
rum, durdurmak istiyorum. Sükûnetle dinlese-
ler, sükûnetle dinlense mesele çıkmıyacak. Çün
kü, diğer hatiplerin hepsi sükûnetle dinledi: 
Halk Partisi sözcüsü konuştu, Yeni Türkiye 
Partisi sözcüsü konuştu, Millet Partisi sözcüsü 
konuştu, hepsi sükûnetle dinlendi. Onlar için 
hepsini işhad ederek burada beyan ediyorum: 
Hiç birisinde bir hâdise çıktı mı? Çıkmadı. 

«İçişleri Bakanı Faruk Sükan...» Tam o ara
da, «Başkan - Sayın Çetin Altan, Meclisi çalış
maktan imtinaya mecbur bırakıyorsunuz. Size 
bir takbih cezası veriyorum. Ne hakkınız var 
müdahale etmeye?» Ben söylüyorum: «Ne hak
kınız var müdahale etmeye?» Yanlış mı yapı
yorum arkadaşlar? Yani, bir milletvekilinin 
hakkı var mı müdahale etmeye? Onu tesbit edi
yorum. Bir milletvekili oturduğu yerden mü
dahale edemez, içtüzük söylüyor bunu. Hepi
mizin riayeti mecburi olan içtüzük, hepimizin, 
İçtüzük böyle söylüyor. O halde: «Ne hakkı
nız var müdahale etmeye? (Sağdan, soldan gü
rültüler, bağnşmalar) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Siz Türk mahkemelerinin... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Ne hakla müdahale ediyorsunuz, rica ediyo

rum efendim. Ne hakkınız var müdahale etme
ye beyefendi? Söylüyorum, /müdahale etmeyin 
yani. Bunlar bir hâdiseyi önlemek için, önce 
Başkanın ihtiyati tedbir olarak alacağı şeyler, 
işte bunlar. Eğer ben bunlarda, yukarda azıcık 
dalgın olsaydım, önümde not yazsaydım, mese
lelere nüfuz etmemiş olsaydım, o zaman belki 

' suçlamaya hakkı olabilirdi Sayın inönü'nün. 
Ama, pürdikkat müdahale edeni, İçtüzüğe ay
kırı davranan kişiyi tesbit edip onu önlemeye 
çalışıyorum. 

«Çetin Altan - Böyle konuşamaz» Çetin Al
tan diyor ki, «Başkan - Efendim...» Bunu da 
bendeniz söylüyorum: «Başkan - Efendim, böy-
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le konuşur, öyle konuşur. Konuşmayı bilmiyor 
efendim» Hatibe eğer Başkan, şöyle konuş, 
yok öyle konuş, denirse bu Peron Rejimi olur, 
bu Peron Rejimidir arkadaşlar. Peron Rejimin
de Meclis Başkanları hatibe, şöyle konuşacak
sın, böyle konuşacaksın, diye talimat verir. 
Yok böyle şey. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

«ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Evet. 
içişleri Bakanı - ...» 
Bakın, artık müzakere tarzından çıkıyor, 

musahabe oluyor; müzakere değil musahabe 
oluyor, içtüzüğü kaldırıyoruz rafa. (Evet, ha
yır, öyledir) yok böyle şey. Meclis müzakere
sinde böyle şey yok. Böyle olduğu takdirde bu 
Meclisi idare etmek mümkün değil. 

«içişleri Bakanı Faruk Sükan (Devamla) 
— Nazım Hikmet'i millî şair, vatan şairi olarak 
gösterdiniz mi? 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — En büyük şa
ir idi Nazım Hikmet, «işte bu, mesele bu arka
daşlar.» 

(Arka sıralardan bağrışmalar ve T. i. P. 
sıralarına doğru koşuşmalar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim. 
Kavga çıkarmak için bahane arıyorlar. (T. i. P. 
sıraları önünde döğüşmeler. T. i. P. lilerden de 
bağırarak A. P. lilere karşı çıkışlar. Yumruk
laşmalar, bağrışmalar ve bir karışıklık.) (Baş
kan mütemadi olarak kampana çalar) 

BAŞKAN — Celseyi tatil ediyorum.» 
Şimdi, Sayın inönü acaba Başkanlık kürsü

sünde olsaydı, ne yapardı; şimdi anlamak müm
kün değil. Yani, Başkan olarak kabahatimiz ne 
ki, acaba, kusurumuz ne ki, neyi ihmal ettik ki, 
acaba? Hangi içtüzük kaidesini tatbik etme
dik? Veya hangi içtüzük kaidesini yanlış tat
bik ettik? Yok, öyle şey arkadaşlarım. 

Bunlar, yaşanmıyan hâdiselerin, burada 
kavli mücerrette kalan beyanlarla izahından 
başka birşey değil. Bunu yaşıyan arkadaşları
mız eğer, iyi bir vicdan muhasebesi yaparlarsa, 
politika meselelerinden sıyrılıp, kendilerini dü
rüst bir insan olarak kendilerini oraya korlar-
ise, o zaman, vicdan hükümlerini daha iyi, da
ha gerekli, daha dürüst, daha âdil ve daha doğ
ru verirler. 

BAŞKAN — Sayın Ok, sizden de istirham 
edebilir miyim efendim? Sözleriniz bitti ise 
bağlıyabilir misiniz? 
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NURETTİN OK (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Divanı 
dün gece müessir olaylardan - tekrar ediyo
rum - üzüntü duyan her hangi bir arkadaşınız
dan daha fazla üzüntü duymuştur. Meclis dâ
hilinde elbette kavga hiçbir zaman istenmiyen 
hâdisedir. Ama vukubulan bir hâdisenin, her 
mücerret beyanlarla Başkanlığa izafesi de yine 
üzüntü verici bir olaydır. Ben, şahsen bu sorum
luluğun muhatabı değilim. Bu şekilde ithamı 
huzurunuzda, yine vicdan huzurunda reddede
rim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç arka
daşımız konuşurken Sayın Mustafa Kaptan 
arkadaşımız, Sayın Nurettin Ok konuşurken de 
Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu arkadaşımız, 
kendilerinden soru sormak istediklerini önerge 
ile bildirmişlerdir. Soru, ancak kanunların ve 
bütçenin müzakeresinde komisyon sözcüsünden 
ve Bakandan sorulabilir. Milletvekillerinin di-
oer bir milletvekiline soru tevcihine hakkı yok
tur. 

Sayın Dursun Akçaoğlu aynı konuda söz is
temektedir. Sayın Dursun Akçaoğlu 'nun men-
subolduğu grupun başkanı bu konuda görüş
lerini bildirmiş olduğu için kendilerine söz ver-
miyeceğim. 

Sayın Mustafa Akalın da söz istemiştir. Ba
ğımsız milletvekillerinden sadece Ahmet Tah
takılıç'a söz verdim. Sayın Bedrettin Karaerkek 
ve Sayın Kılıçoğlu, siz şahıslarınız adına mı 
istiyorsunuz efendim? 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Ben grup 
adına istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Grup» adına Sayın Kılıçoğlu 
buyurun efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, Ahmet Ttahtakılıç dün hâdjseyi 
görmedi. Ben burada bulunan bitaraf bir mil
letvekili sıfatiyle hâdiseyi izah etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, benim şu anda ga
yem, bu müzakerenin yeni bir hâdiseye sebebi
yet vermeden... 
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MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Ben burada bulunan kimse sıfatiyle izahat
ta bulunacağım, bana söz vermeye mecbursu
nuz. 

BAŞKAN — ... Biran evvel gündeme geçme
mizi temin etmektir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar), — 
Lâfa bak lâfa. 

BAŞKAN — Bağırıp durma orada Akalın. 
Otur yerine. , 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Bir milletve
kiline böyle hitabedebilir misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, bir milletvekiline 
böyle hitabedilemez, ama Sayın Eroğan sizin 
de insafınıza sığınırım. Başkana da böyle hi-
tabedilir mi? Nihayet bizim de sinirimizin, ta
katimizin, çalışma gücümüzün bir hududu var, 
insafınıza sığınırım. 

Sayın Kılıçoğlu buyurun efendim. A. P. 
Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM KI
LIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; bugün sabahın erken saat
lerinde içişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken 
çıkan hâdise üzerine hâdisenin, »ehemmiyeti ve 
esef verici olması bakımından Meclis teamü
lüne uyularak gruplar bu konuyu ele aldılar 
ve grup sözcüleri de görüşlerini ifade ettiler. 
Her nedense grup sözcüsü ve aynı zamanda 
partilerinin genel başkanlığı sıfatını da taşıyan 
muhterem üyeler, meseleyi objektif bir açıdan 
değil, kendi partilerinin benimsediği görüşleri 
ifade etme, başka bir deyimle tenk'd konusu 
olan bâzı görüşlerinin ve davranışlarının bir 
nevi izahını yapma yolunu tercih etiler. Hür
met ederiz ve dikkatle dinledik. 

önce, Sayın Nurettin Ok arkadaşımıza ve 
onun hâdiseyi Başkan olarak izah ediş tar
zına bir iki cümleyle bâzı ilâveler yapmak is
tiyorum. 

Zabıtlar dikkatle tetkik edildiğinde görüle
cektir |d, yapılan görüşmelerde A. P., C. H. P., 
Y. T. P., C. K. M. ve bağımsız arkadaşlarımı?: 
arasında zabıtlarda birbirlerine en ufak bir ta
rizde bulunacak bir davranış, bir hareket olma
mıştır. Güven Partililer de. M'llM Pa.rtîliler 
de dâhil hiç, arada bir münakaşa, bir sataşma, 
bir tariz yok. Müzakereleri gayet sakin de
vam ediyor. İçişleri Bakanından evvel konu
şan T. t. P. sözcüsü rahatlıkla konuşmasını yap

tılar, ufak tefek, târizli şakamsı, lâtifemsi 
müdahalelerden gayrı en ufak bir şey olmadı. 
Burada bulunan arkadaşlar ve zabıtlar bunun 
en büyük şahidi ve belgesi. 

Sayın İçişleri Bakanı 'görüşülürken 
T. I. P. nin şimdiye (kadar olan davranışlarını 
eleştiriyor, Roma'daki toplantıya katılan komü-
nist ve sosyalist partileri ve onların mümes
sillerini partilerinin ismiyle, şahıslarının is
miyle zikrediyor. T. I. P. sıralarından «O ko
münist mi? O parti komünist değil, sosya
listtir» diye bâzı sataşmalar oluyor. Bunu da 
normal telâkki ediyoruz. Meclis Başkanı arka
daşımız okudular, bir noktaya geliyor, bir nok
tada, orada hâdise başlıyor. 

Şimdi, bu noktada kalışımın bir nedeni ol
mak icabeder. Sayın İnönü konuşmalarına, zap-
tsdebildiğim kadar, «dün akşamki olay her yö
nüyle esef vericidir» buyurdular. Doğrudur. Ha
kikaten esef verici bir olaydır. Ama her yö
nüyle esef verici olduğuna göre bu yönler ne
lerdir? Bunu da objektif olarak ortaya koymak 
lâzım. 

Öyle anlaşılıyor ki, Sayın İnönü o toplan
tıda bulunmadıkları irvn arkadaşlarından, vazi
felilerden her halde hAdis*yi dinlediler ve ona 
göre kıymetlendirdiler. Çünkü zabıtları cerh et
mek, değiştirmek mümkün değil. Burada bu
lunan arkadaşların gözü önünde cereyan eden 
bir hâdiseyi şu veya bu şekilde, ondan poli
tik bir menfaat umarak değiştirmiş olmak her 
halde doğru olmaz, objektiflikle asla bağda
şamaz. 

Şimdi her yönüyle esef virici. Ama şöyle esef 
verici : Hükümet içişleri Bakanı, daha evvel 
kararlaştırdıkları üzere beğenmedikleri, iste
medikleri insanları ve onların mensubolduğu 
cemiyeti ittiham etmek için Meclisi tahrik 
ediyor, bir yönü bu. leşleri Bakanı konu
şurken, daha evvel karar vermişler, istemediği 
insanları ve cemiyeti, T. t. P. ni Meclisi tah
rik ederek onlardan kaba kuvvetle, zorba-
l'kla hıncını alacak ve onları Anayasaya rağ
men, Anayasa Mahkemesine rağmen Meclisten 
atacak ve böylece demokrasiyi ortadan kaldı
racak, Hükümetin niyeti Sayın İnönü'ye göre 
bu. 

ikincisi, esef verici yönün birisi d© Baş
kanlık D'vanı. Peki; iki yönlü müdür bu? Eğer 
ilgi yönlü olsaydı, Sayın inönü'nün kelimeleri 
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tartarak, dikkatle ifade etiklerine göre - her 
zaman böyle yaparlar - iki yönlü, iki yönüyle 
hâdise şöyledir diye başlamış olması ieabe-
derdi. Demek ki, hâdisenin bir başka yönü de 
var. O başka yönü ne? Asıl tahrik orada. Mec
lis Başkanı ifade etti, diyor ki, «Ben, îçişleri Ba
kanı görüşürken, T. i. P. den yapılan müdahale
lere mâni olmak istedim, ihtar verdim tevbih ver
dim, takbih verdim ama susturmak mümkün 
değil.» Demek ki, bir Bakan görüşüyor, İşçi 
PartiH milletvekili mütemadiyen müdahale edi
yor. Ne olmuş? Tam bu sırada içişleri Bakanı, 
1910 dan bu yana Türkiye'de gerek değişik 
isimler altında, gerek gizli kapaklı faaliyette 
bulunan komünist partilerinin tutum ve davra- , 
nışlarını ifade ettiği sırada, ta, Mustafa 
Suphi'den, Şefik Hüsnüye kadar, hattâ bu
gün T. î. P. milletvekillerinden bâzılarının 
bile Türk mahkemeleri tarafından komünist
lik suçuyla mahkûm edildiğini, binaenaleyh 
kendi aralarında da hâlâ bu mahkûmiyeti ta
şıyan insanların da bulunduğunu ifade etti 
ve meselâ dediler .ki; «siz» dediler, zabıtlar 
yanımda, aynen okumuyorum, «komünistlikten 
mahkûm olmuş Nâzım Hikmet'i bile millî şair 
diye ilân ettiniz.» tşte biraz evvel bıraktığım 
noktada iş Başkanının da müdahale edemiye-
ceği bir hale girdi. Neden girdi? Dinledik, 
dikkatle dinledik. Ŝ z A. P. iktidarına, «siz 
soyguncu düzenin müdafaasını yapıyorsunuz» 
diyeceksiniz, «siz kuyruklusunuz, düşüksünüz» 
diyeceksiniz, «A. P. irticai teşvik ediyor, hilâ
feti ihya edecek,» diyeceksiniz; bunlar mahkeme 
karariyle sabit olmuş şeyler mi ki, bunları 
söylüyorsunuz? Ama bir politik düşüncedir, 
görüştür, söylüyorsunuz. îçişleri Btfıanı da ne 
yapmış? O da T. t. P. nin davranışlarının bâ-
zan bilinçli, bazan gizli ama Kari Marx'ın gö
rüşünün tıpkısını nasıl uyguladığını, Hükü
met olmanın kendisine verdiği vazife şuuru 
içinde ifade ediyor. 

Şimdi burada kanaatimzce ince bir nokta 
var. O da şu; Hükümet bunu nasıl söyler? 
Çünkü, Anayasa Mahkemesine göre, Anayasa 
Mahkemesi bir karar vermedikçe bir partiyi 
kapatmak mümkün olmadığına göre, nasıl bi
linçli sosyalizm perdesi altında Kari Marx'dan, 
Engels'den, Lenin'den daha ileri, komünizm 
propagandası yapanlar, halk uyanıyormuş da, 

Cumhuriyetten beri halk kırk sene uyanmamış, 
Sayın Mehmet Ali Aybar geldi, gözünü yeni 
yeni kırpmaya başlamış. 

Böyle iddialar (karşısında Hükümet de, Hü
kümetimiz de Türk efkârı umıımiyesini, bir 
Seçim Kanunu yüzünden Meclise girmiş, Ana
yasanın, içine sığınmış fakat cüsseleri küçük-
müş ama genişleyince, geliştikçe daha bâzı 
şeylerde söyliyeceklermiş... Nasıl söyliyecek? 
Yunus Koçak dün akşam söyledi; «Aşırı sol
dan korkuyor iktidar» diyor. Aşın soldan ikti
dar korkuyor diyor. Çok rica ederim muhte
rem beyefendiler, aşırı soldan iktidar korkuyor. 
Neden korkuyor? Eğer Anayasa düzeni iç'nde 
bir sosyal görüşü ifade etse, Anayasadaki sos
yal adalet, sosyal Devlet fikrinin savunucusu 
olsa, meseleyi halletmek mümkün. v 

Şimdi istitraten bir noktayı ifade etmek is
tiyorum; hakikaten kürsüye gelip muhtelif me
seleleri eleştirmek insanı bazan tezatlara dü
şürür. TahtaMıc, e^ki arkadaşımız, dostumuz, 
benim hatırlıyabildiğimi Mecliste ilk da
yak yiyenlerden biridir, eski Mecliste ve 
o zaman da C. H. P. iktidardaydı. Zanne
derim o benim ahbabım olacak, Diyarbakır Mil
letvekili Şeref Ulu olması lâzım. 

Şimdi öyle bir hâdise üzerine, bağımsız mil
letvekili olarak geldiler, dert yanıyorlar; «olma
sın» diyorlar, hep böyle söylüyoruz, olmasın di
yoruz. Ama, dikkatle takibettim, bakınız ne di
yor? «fikre saygılı olmak lâzım», doğru. «Eğer» 
diyor, Sayın Mehmet Ali Aybar'da onu başka 
türlü ifade ediyor; «fikir ihtilâfları olmıyan yer
de demokrasi olmaz.» Doğru.. Manşet olabilecek 
de bir görüş. Ama, o fikir ihtilâfları bütün dün
ya parlâmentolarında, hattâ biraz evvel Sayın 
İnönü'nün buyurduğu gibi, kendi grupunda kav
ga olunca acaba o grup demokratik nizamın, 
düzenin dışına mı çıkıyor? Bunlar gelip geçici 
saman alevi gibi yanar, biraz sonra bakarsınız 
ki, kavga eden arkadaşlar gene yanyana olur. 
Yani ufak tefek şeylerle «Anayasa düzeni bozu
luyor, Anayasa gidiyor? diye meseleyi çığırın
dan çıkartmaya hiç lüzum yoktur. 

Şimdi Saym Tahtakılıç diyor ki, «Eğer Tür
kiye tşçi Partisi demokratik sosyalizm taraftan 
ise, ölünceye kadar ben de onlann yardımcısı-
yım, o fikirleri ben de savunmakta devam ede
ceğim.» Güzel... Arkasından diyor ki, «Eğer ih-
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tilâl taraftarı ise, ihtilâlci sosyalizm taraftarı 
ise, ihtilâlle iktidara gelme hevesinde ise, o za
man ben karşısındayım» diyor. Peki, şimdi bir 
soru sormak lâzım. Demek ki, Sayın Tahtakılıç'-
ın içinde büyük bir istifham var, endişe var, 
korku var : «Acaba şu Anayasaya sığınıp da 
Meclise gelen şu işçi Partisi demokratik sosya
lizm taraftarı mı, yoksa ihtilâlci sosyalizm ta
raftan mı?» 

Beyefendiler, siz bir milletvekili olarak, bir 
vatandaş olarak, böyle bir endişeyi taşıyor ise
niz, ki taşımanız lâzım, her Türk'ün taşıması lâ
zım, ya Hükümet... Hükümet endişe ile, kuşku 
ile meselelerin peşini bırakacak mıdır? Bıraka
maz. (A. P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.) 
Şimdi, böyle meseleyi bir tarafı ile alıp; «Böyle 
ise devam ederiz, değilse...» Yılan karnınıza gir
miş, sizi biran sokmuyorsa, korkaklığından de
ğildir, tedbirli oluşundandır, tedbirli akıllı olu-
şundandır. Misal Yazar Milletvekili, diyor ki; 
«emekçi sınıfı Devlet idaresine ağırlığını koy
malıdır.» Görüş bu.. Doğru. Bir görüş.. Sosyalist 
bir görüş... Ama, aynı partinin genel başkanı 
buraya çıkıyor, aynen şimdi cümlesini okuyo
rum, «Eninde sonunda emekçi sınıf iktidara ge
lecektir» diyor. «Eninde sonunda emekçi sınıf 
iktidara gelecektir...» 

Şimdi beyefendiler, içinizde Devlet yöneti
minde uzun boylu kalmış, tecrübe edilmiş pro
fesörler var. Dünya görmüş, saçını okuyarak 
ağartmış kimseler var. Bana lütfen bir misal ve
rir misiniz, demokratik yollarla, demokratik ni
zam içinde, demokratik kaidelere riayetkar ola
rak dünyanın hiçbir yerinde bir sınıfın iktidara 
geldiği vâki mıdır? Şimdi, madem ki, eninde so
nunda emekçi sınıf iktidara gelecek; ikide bir 
Anayasanın 12 nci maddesinin son fıkrası oku
nuyor, dile pelesenk öldü artık, her yerde söy-

\ leniyor : «Hiçbir sınıfa, zümreye, şahsa imtiyaz 
tanınamaz.» Peki, emekçi sınıfa bu imtiyazı na
sıl tanıyacaksınız?... 

Şimdi emekçi sınıfın adı başka, Sayın Metin 
Toker onu gayet güzel tahlil etmiş, ben beğen
dim şahsan. Emekçi sınıf, ne desin şimdi, kim bu 
emekçi sınıf?.. Türkiye'deki 50 bin, 100 bin işçi 
ise, 32 milyonu dışarda bırakacaksınız, reyle, 
yani demokratik yollarla iktidara gelmeniz 
mümkün olmıyacak. E, ne yapalım?. Bu emekçi 
sınıfı biraz süsliyelim : «Dar gelirliler, emekli

ler, dullar, yetimler, kamilen işçiler, memurlar.» 
Bir bakıyorsunuz >ki, kalabalık bir kadro karşı
nıza çıkıyor, eh diyorsunuz, bu kadar kalabalık 
bir kadro demokratik nizam içinde seçimle işba
şına gelebilir. Binaenaleyh, bunlar kuzu gibi in
sanlardır, bunlar sosyal adalet taraftarıdır, sos
yal devlet taraftandır, demokratik sosyalisttir, 
bilinçlidir, Türkiye geri kalmıştır, sefalet var
dır, istismar vardır, ağa vardır, soyguncu var
dır, bir tek tertemiz insanlar bunlar vardır, bi
linçli insanlar, bunlar Meclise gelmese idi, Tür
kiye'de, parlâmentoda bilinç, bilim diye hiçbir 
şey olmıyacaktı. îşte inhisar burada. 

Şimdi senin Mehmet Ali Aybar, diyor ki, 
emekçi sınıfı mutlaka iktidara gelecektir. Kesin 
hüküm... Marks da öyle diyor... Engels de öyle 
demiş, Lenin de öyle demiş ve yapmış. Gelecek
tir, mutlaka gelecektir, iki yolu vardır diyor, 
iki yolu var. Birisi demokratik yoldur. «Biz bu 
yoldayız» diyor. Ama Mecliste diyor, böyle di
yor : «Fikre tahammülsüzlük olur da, kalkar 
reylerin % 3 nü almış, Mecliste temsil edilen 
Anayasa içinde, Anayasa Mahkemesinin de thak-
kmda bir karar verip de Meclisten dışan atma
dığı bir partiye veya partililere karşı sizin bu 
yaptırınız tecay'izler, ikinci yolu tacil eder»'di
yor. Neymiş o ikinci bir yol? «Bir patlama ola
bilir» diyor. Patlıyacak, patlıyacak ama, bu 
memlekette herkesi kandırabilirim diye, bilinçli, 
ilimci perdesi altında bu asil milleti istemediği 
yola çevirmek istiyen her kimse, her teşekkül 
bir gün patlıyacak, ama berhava olan da kendi
si olacaktır. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Ne olmuş? Kavga olmuş, esef vericidir. Su
reti katiyede esef vericidir. Peki beyefendiler, 
1960 dan önceyi bıraktık, Sayın inönü oraya ka
dar gittiler, taa ordular kumandanı oluşundan 
bu yana kadar meseleyi getirdiler, bilmiyorum; 
belki bütçenin tümü üzerinde olsa idi, mümkün
dü. irtica hortlamış, irtica, zorbalık ve zulüm. 
Böyle yapan iktidann sonu yokmuş. Tabiî bun
lar Sayın ismet inönü'nün ağzından çıktığı için 
ciddiye alman sözlerdir. Türkiye'nin o ortamı 
olduğu için ciddiye alman sözlerdir. Bunu baş
ka birisi söylese Akbaba Mecmuasında bile ye
rini bulamaz. Çünkü, ne olacakmış, patlama, 
patlama diyor Sayın Aybar. inönü de diyor ki, 
«Ümidim azalmıştır, Mecliste böyle hâdiselerin 
çıkmış olması ile.» Ne için ümidi azalmış, de-
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mokratik nizamın yürüyüp yürümiyeceği konu
sunda ümidi azalmış. Kim diyor bunu, Sayın İs
met İnönü... 

Şimdi beyefendiler, hep vicdan sahibiyiz ve 
bu memleketin evlâtlarıyız. Elinizi vicdanınıza 
koyunuz, Anayasanın 55 nci, 56 ncı maddesi; 
Adalet Partililerin de katıldığı, ama teşvik ve 
tahrikin Adalet Partisinden gelmediğini zabıt
ların da tescil ettiği bir hâdise yüzünden çıkan 
kavga, müessif olay demokrasinin sonunun iyi 
gelmiyeceğini (Sayın Aybar'da hatalı olur di
yor) inönü'ye de ilham etmiş. 1961 Anayasasının 
55 ve 56 ncı maddesi ne diyor? «Partiler ister 
iktidar da olsun, ister muhalefette olsun demok
ratik hayatın vaz geçilmez unsurlarıdır,» Yeni 
mi yazıldı bu? Adalet Partisinin günlerce, saat
lerce yakılıp yıkılıp, tahribedildiği vakit 90 ya
şında, 70 yaşında bir profesörün dayak yediği 
vakit, kürsüye hücum edildiği vakit yok muydu 
bunlar? (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) Yok muydu.. Daha dün Şinasi Osma'nm 
kürsüde konuşurken ceketini kafasına geçirip de 
dayak atıldığı yerde 55 nci madde yok muydu? 
Nerede? ı 

\Arna ben muhterem arkadaşlarımın, grupum 
arkadaşlarımın müsamahasına sığınarak bir hu
susu ifade etmek istiyorum, gayet samimî. Di
yorum ki, işte Meclisi itibarsız hale getirmek 
istiyenlerin kimler olduğu bilinmektedir. Kendi
leri yapınca hak, adalet uğruna, memleket men
faatleri uğruna yapar; siz yapınca veya sizin 
de adınız karışınca; «siz Anayasayı çiğniyor
sunuz, bu patlar, ihtilâl olur, ama her zamanki 
gibi kuzu gibi gelip kuzu gibi gitmez, ne za
man geleceği, ne zaman gideceği bilinemez. De
mokrasiyi koruyalım, ama ben ümitsizim, çün
kü zorbalık ve zülüm, irtica herşeye hâkim 
olmuştur» Böyle bir fena tablo Sayın İnönü'ye 
bu yaşında çizdirilmemelidir. Çünkü kalemi ve
renlerde, kartonu verenler de, boyayı verenler 
de hiç de samimî davranmamaktadır. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, sizden de is
tirham edeceğim, sözlerinizi bir toparlayıp ne
ticeye vardırınız efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ETEM KILIÇOĞLU 
(Devamla) — Başüstüne Sayın Başkanım. 

Şimdi, hâdise, eğer hepimizin samimî olarak 
üzüldüğü bir hâdise ise, ki böyle olması 
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lâzımdır, bunun Doğu mitingi ile alâkası ne, bu
nun ordular kumandanlığı ile alâkası, bunun 
anti emperyalist toplantıya katılmakla ilgisi ne, 
NATO ile ilgisi ne bunun? Ama, biraz evvel 
onu ifade etmek istiyordum, fırsatı biz veriyo
ruz gibi geliyor, kabahat bizde. Bizde kabahat, 
çünkü ben baktım, dört senedir hep aynı şeyi 
söylüyorlar: «Sömürülüyor, ağalık, istismar, 
NATO, Amerikan dostluğu, uydusu bilmem ne..» 
Hepsi 20 kelime. Nitekim benim eski bir arka
daşım Sadun Aren'in.eski tâbirle, amiyane özür 
dilerim, «sepette pamuk bitti» kaidesince Bütçe 
Komisyonunda sesi kesildi. Bitti; çünkü on ta
necik satır hepsi. Şimdi, bunu burada söylüyor
lar, Sayın inönü'de aynı şeyi söylüyor, şu halde 
iyice hesabetmeye mecburuz. Eğer Türkiyede, 
Adalet Partisi Grupunun kanaati olarak ifade 
ediyorum, ufak tefek hâdiseler, hattâ daha mü
himleri Allah göstermesin demokratik nizamın 
devam etmesine mâni olacak ise, hakikaten en
dişeye düşmek yerindedir. Ama, Anayasada 
bahis konusu olan yemini, namuslu ve haysiyetli 
olarak bu kürsüden ifade etmiş olan kimseler 
ufak tefek rüzgârlara, dalgalanmalara, takoz
lara aldırış etmeden bu milletin ilerlemesi, bu 
milletin içinde bulunduğu durumdan daha mede
ni bir seviyeye yükselebilmesi için el birliği ile 
yardımcı olmalıdırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi sözümü bitir
mek üzereyim, bu tahrik, bıraktığım noktayı 
görüşlerimin mihveri haline getirdim. Sayın 
inönü'nün iki yönü ile meseleyi ele aldığını, Sa
yın Aybar'm değişik bir üslûp içinde kendileri
nin ihtilâlci olmadığını, Anayasa dışı olmadık
larını, demokratik sosyalizmi tahakkuk ettir
meye ve memleketin bu yoldan, zavallı halkın 
bu yoldan daha üstün bir seviyeye çıkabilece
ğini ifade ettiler. Ama o tezatlar, tabiî dilden 
kaçmalar; onlar sahih değil Eninde sonunda 
emekçi sınıfı gelecek ve sizin bu düzeniniz de 
mutlaka değişecek.» «Düzen değişmelidir», di
yor. Ama, «Esasından değişmelidir», diyor. 

Şimdi, tahrik nerede olmuştur? içişleri Ba
kanı diyor ki, «Nâzım Hikmet de komünistti, 
mahkûm oldu», diyor. Sayın Çetin Altan, «Ha
yır», diyor, «O büyük şairdi, o vatanperver bir 
insandı», diyor. Şimdi, müsaade buyurunuz, 
mahkeme komünist diye mahkûm etmiş, kaçmış, 
gitmiş, ölmüş. 
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Adalet Partililere göre, hattâ Cumhuriyet 
Halk Partililere göre de öyle olması lâzım. Çün
kü tanıdığım arkadaşlarım var. Millet Partili
lere göre de öyle olması lâzım, Y. T. P. lilere 
göre de, C. K. M. P. ye göre de, müstakillere 
göre de öyle olması lâzım. Vatan haini olması 
lâzım, komünist olması lâzım. Ama İşçi Partisi 
diyor ki, «Hayır!» şimdi, mahkeme kararı, o bir 
kitap var, Abdülkadir'in bir kitabı var. Biz ki
taplarda Sayın İnönü'yü okuyarak buraya gel
dik, hattâ daha ileri giderek söyliyebilirim; 
1941 de mülkiyedeki konuşmasını ezbere dahi 
bilen bir arkadaşınızım. Biliriz, öğreniriz, öğren
mek lâzım. Ama şimdi burada tahrikin nereden 
geldiğini sayın inönü'yü yaşıyla, başıyla, tecrü
besiyle hep ortaya koyarak vazifeye ben davet 
ediyorum, bir Türk evlâdı olarak. «O zaman 
mahkeme askerî mahkeme imiş, filânca demiş ki, 
falanca demiş ki, adalete tesir etmiş, bu kararı 
aldırmışlar.» Yani, «O zaman Türkiye'de adalet 
mefhumu yoktur, diyor Cumhuriyet idaresinde.» 
Bizim hocamız rahmetli Mahmut Esat Bey olsay
dı şimdi, hüngür hüngür ağlardı, «Nasıl olur bu?» 
diye. Bir taraftan, «Adalet mülkün temelidir.» 
diye, «Cumhuriyet idaresinde böyle adalet ku
rulmuştur» diye bizlere siz öğrettiniz. Zamanı 
idarenizde kitap çıkıyor, «Bu, o zaman baskı ile 
olmuştur.» diyor, «Bu vatan şairidir, komünist 
değildir», diyor. Ama susuyorsunuz. (A. P. sıra
larından «Bravo sesleri», alkışlar) Şimdi, ben 
hepsini bir tarafa bıraktım. Adalet Partililer 
öyle demiş, Halk Partililer böyle demiş, mah
keme öyle demiş, İşçi Partililer böyle demiş, 
hepsini bıraktım. Kendisi ne söylemiş? Şimdi, 
kendisinin ne söylediğini Sayın İnönü'nün da
matları Metin Toker'in «Rus Geldi Aşka, Rasun 
Aşkı. Başka» isimli kitabından Nâzım Hikmet'in 
bir şiirini okuyorum, 1945 te yazılmış: 

«Tanya 

«Tanya, Bursa Ceza Evinde karşımda resmin, 

«Bursa Ceza Evinde, belki duymamışsmdır 
bile Bursanm adını, 

«Bursa'm yeşil ve yumuşak bir memlekettir, 

«Bursa Ceza Evinde karşımda resmin, sene 
1941 değil artık, 

«Sene 1945, Moskova kapılarında değil artık, 

«Berlin kapılarında döğüşüyor, seninkiler, 
bizimkiler, bütün namuslu, 
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«Dünyanınkiler, (Tefsire tâbi tujtulur burası.) 
«Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar 

ben de seviyorum memleketimi, 
«Sen Konsovolka idin, genç komünisttin, ben 

42 yaşında ihtiyar komünist, 
«Hem rütbem Türk ama ikimiz de komünis

tiz.» diyor. Var mı bunun daha gizlenecek ta
rafı? 

Şimdi soruyorum, T. i. P. çiler hariç. Nâzım 
Hikmet Komünist midir, büyük vatan şairi mi
dir?, «Evet» diyenler bizimle beraber, «hayır» 
diyenler bizim karşımızdadır. (A. P. sıraların
dan, «Bravo», sesleri, şiddetli alkışlar) 

Hâdiselerin olmamasını canu gönülden gru-
pumuz temenni eder. Bu nevi hâdiselere sebebi
yet veren arkadaşlarımız her nerede bulunursa 
bulunsun onlara mâni olmak yöneticelere, sami
mî arkadaşlarına düşer; ama böyle hâdiseleri 
vesile ittihaz ederek, «Patlama olur, ihtilâl olur, 
bir daha ne olacağını bilemem, göremem» diye, 
«Eskiden de böyle oldu» diye buna inananlar 
Var hâlâ. Teşvikçi olmıyahm, yazıktır, bu mem
leket hepimizindir. (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Başba-V 
kan. (A. P. sıralarından, «bravo» sesleri, şiddet
li alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; bütçe müzakerelerinin cereyan ettiği 
şu anda iki saate yakın zamandır münakaşa edi
len hususlar hakikaten elem vericidir. 

Dün akşam gece yarısından sonra, saat 2 su
larında meydana gelen bir hâdise, hâdise olarak 
kıymetlendirilmesi Yüce Meclisinizin çalışmala
rına biran evvel devamının sağlanması gerekir
ken hâdise ile uzaksan yakından hiçbir irtibatı 
bulunmıyan ve bu zamana kadar birçok kere 
tekrarlanmış iddialar huzurunuzda tekrar dile 
getirildi. 

Bunların maksadı, meseleyi büyütmek ve bu
gün sabahleyin şu kürsüyü günlerdir yapılage-
len iddiaların tekrarı olarak kullanmak ise, bu 
bir fırsattır. Bunların maksadı Meclisin yatış
masını temin etmek, biran evvel çalışmaya baş
lamasını temin etmek ise, ki o olmalı idi, bu ko
nuşmalar bu maksada matuf olmamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, her vesile ile bize 
söz atılmasına, bu atılan sözlerin şiddetine, deh-
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setine biz alışmışızdır. Huzurunuzda Yüce Mec
lisin, millî iradenin sembolü, Türk demokrasisi
nin temeli ve yüz senelik hürriyet. kavgalarının 
neticesi olan Yüce Meclisin itibarına toz kon-
durulmasına hiçbir şekilde Hükümet olarak, 
Adalet Partisi Grupu olarak ve Adalet Parti
si olarak razı olmadığımızı ifade etmeliyim. 

Ne olmuştur dün gece? Dün gece, ben saat 
12 ye kadar burada idim,, sükûnetle müzakere
leri devam etmekte idi,, birçok hatipleri dinle
dim. 12 den sonra da ertesi günün erken saat
leri idn tekrar isime başlayabilmek için Mec
listen ayrıldım. Saat 2 ye doğru bu hâdisenin 
meydana geldiğini arkadaşlarım bana haber 
verdiler. Evvelâ şunu ifade edeyim, hâdise esef 
vericidir, hâdise olarak bizzat. Ama bunun bü
tün yükünü halrikaten akılla, mantıkla bağ-
daşmıyacak şekilde insafsızca Adalet Partisi 
Grupıma, Hükümete, Adalet partililere yükle
mek hiçbir şekilde mantığa uygun değildir. 
Meydana gelen bu üzücü hâdise Meclisimizde 
ilk defa meydana gelmiyor. Bundan katiyen 
hâdiseyi tasvibettiğim mânasını çıkarmayınız 
lütfen. Batı demokrasilerindeki parlâmentolar
da da görülmemiş işler değil bunlar. İngiliz 
Parlâmentosunda buna benzer bundan pek çok 
daha ağır çok misaller var. Ama hiçbir zaman 
İngiliz Parlâmentosunun üyeleri ve o parlâ
mentonun içinde temsil edilen partilerin söz
cüleri, genel başkanları bu hâdiselerin akabin
de kürsüye gelip demokrasiden vazgeçtik
lerini ifade etmemişlerdir. (A. P. saralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) İngiltere'de demok
rasi yaşar ma, yaşamaz mı endişesini izhar et
memişlerdir. Şiddetle, vehimlere, öfkelere, hid
detlere kapılmadan hâdiseleri kıymetlendir
mesini bilmedikçe demokrasiyi geliştirmek ve 
gerçekleştirmek imkâna yoktur. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, üzerimiz
de iktidar mesuliyeti var. Zaman zaman keş
ke üzerimizde iktidar mesuliyeti olmasa da biz 
de bu kürsüden konuşan hatiplerin seviyesin
de konuşabilsek diye içimiz burkuluyor. Ama 
böyle yapmamaya gayret edeceğim. Bize re
va görülen çok ağır, hakaret derecesindeki it
hamları iktidar mesuliyetinin verdiği ağırlık
la karşılamak mecburiyeti vardır. Bu sabah 
başka işler yapabileceğimiz halde bu itham
larla, bunları karşılamakla Meclisin zamanı-. 
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nm alınmasını üzüntü ile karşıladığımızı da 
ifade etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, bütçe müzake
relerine başlamadan hemen hemen 20 güne ya
kın bu Meclis C. H. P. ve T. 1. P. tarafından 
gensoru müessesesiyle işgal edilmiştir. 8 tane 
gensoru getirilmiştir Hiç birisinin içince bir 
şey yoktur. Maksat Meclisi işgal etmek ol
muştur. Acaba bu nereye varacak diye ben 
buna bir teşhis koymaya çalıştım. Bütçe ko
nuşmalarının başladığı ilk günde Meclisin ha
vasının elektriklendirilmesinde iki partinin 
fayda umduğunu üzüntü ile müşahede ettim. 
Meclis müzakerelerini takibedenlerin gözün
den kaçmayacaktır bu husus. Değerli parti 
sözcüleri bu kürsüye geliyorlar, gerçeklerle 
hiç ilgisi olmıyan, üslubu, tonu, tarza bu kür
süye yakışmıyan her türlü beyanlarda bulu
nuyorlar. Bunların maksadı Adalet Partisi 
Grupunu ve Hükümeti tahrik etmektir. Yer
lerine geçip oturuyorlar, bunlara iktidar gru-
punun ağırlığı içerisinde, Hükümet olmanın 
mesuliyeti içerisinde cevap vermeye bu kür
süye çıkan arkadaşlarımıza karşılıklı konuş
ma şeklinde mütemadiyen lâf atılıyor. Konuş
malar o hale geliyor ki, âdeta kürsüde konu
şan hatip söyliyeceği şeyi bir kenara bırakı
yor, karşılıklı bütün parlâmento ile„ bütün 445 
arkadaşımızın bulunduğu bir heyetle müna
zara haline getiriliyor. Bunlann hepsinin Par
lâmentoyu engelleme, Parlâmentoyu baltalama 
faaliyetlerinin devamı olduğunu ifade etme
liyim. 

Muhterem milletvekilleri, mühim olan me
sele, demokrasi varsa,, siz varsınız, Millet Mec
lisi var; Millet Meclisi varsa demokrasi var, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi varsa demokrasi 
var, Türkiye Büyük Millet Meclisi yoksa onun 
yerine uydurma birtakım şûralar, uydurma bir
takım heyetler varsa demokrasi yok. (A. P. sa
ralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri). Gel
mek istediğim nokta şudur; geliniz muhalifi 
ile, muvafıkı ile bütün arkadaşlarımdan şu 
ricayı yapmaya müsaade ediniz:. Parlâmento 
itibarı üzerine gölge düşürmiyelim. Parlâmen
tonun çalışmasına engel olmıyalom. Neyi ya
pacağız bu şekilde? Parlâmento itibarına göl
ge düşürürsek, Parlâmentoyu itibarsız hale ge
tirirsek neyi yapacağız? Bindiğimiz dalı kese-
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riz ve bu kürsüden gelip de «demokrasi Türki
ye'de olacak mı, olmayacak mı» mütalâasını 
serd etmek cesaretini gösterenlere fırsat veri-
riz. Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de de
mokrasi olacak. Her halükârda, her şart altın
da olacak. Kendilerini bu milletin kurtarıcısı 
vaziyetinde addeden ve milleti derin bir uy
kuya dalmış addedenler gaflet içindedir. (A. 
P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri), 
Bu gafletlerinden bir gün kendileri uyandık
ları zaman kendilerinin nerede, milletin nerede 
olduğunu göreceklerdir. (A. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

Şimdi ne oluyor? Buraya geliyor muhterem 
hatipler, gerçeklerle hiç ilgisi olmıyan - olan
larına bir şey demiyoruz - fevkalâde ağır, par
lâmento zabıtları için hakikaten üzücü her 
şeyi söylüyor. Neler söyleniyor, neler söyleni
yor, neler söyleniyor.. Buna çıkıp birisi ce
vap verecek. Çünkü eşitlik bu kürsüde başlı
yor. Buna tahammül edeceksiniz. Oturduğu
nuz yerden bu kürsüden konuşan insanlara 
tahammül edemeyip lâf atarsanız, bunu devam 
ettirirseniz, Riyaset Divanının mütaaddit rica
larına rağmen bu yolda devam ederseniz o za
man Meclisin havasını bozarsınız. 

Millet Meclisinin bir içtüzüğü var. Herkes 
ne söyliyecekse gelip bu kürsüden söylüye-
biliyor. Bu kürsü açık, istediğiniz kadar söy-
lüyebiliyorsunuz, müsaade edin de sıra başka
sında iken, o da rahatça bu kürsüden ne söyli
yecekse söylesin. Ondan sonra birtakım üzü
cü neticeler çıkacak, bu üzücü neticelerden de 
çok daha üzücü neticeler çıkartacaksınız. İşte 
yanlış olan budur. 

Şimdi muhterem milletvekilleri anlaşılıyor ki, 
bütçe müzakereleri yaklaşan seçimler için bir 
mânevi baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. 
Memlekete bir tehdit havası, bir tedhiş havası 
yayma teşebbüsleri vardır, Böylece Türk vatan
daşının seçim sandığının başına gitmesinde bir 
fayda ummama gibi birtakım taktikler denen
mektedir. Ama geliniz, bunları parlâmento
ya, demokratik niza'ma, yani hepimizi burada 
toplıyan usullere, hepimizi burada toplıyan 
sisteme, hepimizi burada toplıyan yollara bir 
mâni olarak kullanmıyalım derecesini, dozu
nu bu işleri öyle ayarlayınız ki, yapmayın di
yemiyorum, çünkü yapmayın desem bunun bir 
tesiri olacağına kaani değilim, yapacaksınız, 

ama dozunu tesirini öyle ayarlayınız ki, seçim 
müessesesi ve Parlâmento yaşasın.. Mesele bu
dur. 

Şimdi huzurunuzda şunu kaydedeyim. Dün 
akşam vâki olan üzücü hâdise bu kürsüye ge
len, resmî beyanlarda bulunmak mecburiyetin
de olan Hükümet temsilcisine karşıdan lâf atı
larak başlamıştır. Hâdisenin sonu malûm.. Hâ
dise Nâzım Hikmetin; o Nâzım Hikmet ki, «Be
nim asıl yurdum Rusya'dır», demiştir, o Nâzım 
Hikmet ki, muhterem arkadaşım Kılıçoğlu'nun 
buradan beyan ettiği gibi, Türk hâkimi ve Türk 
Mahkemesi tarafından haini vatan ilân edilmiş
tir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Babam 
Stalin'dir demiştir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bir üye buradan çıkıyor, Cumhuri
yeti, onun temel dayanağı olan Türk Adliyesi
ni, onun verdiği kararları,, hepsini hiçe saya
rak Nâzım Hikmet büyük vatan şairidir, diyor. 
Bunun adına ne derler? Bunun adına büyük 
tahrik derler. Tahrik derler bunun adına. On
dan sonra hâdise büyüyor. Böyle şeyleri yap
mayın. Böyle şeyler hakikaten bu Meclisin ha
vasına yakışmaz. Türk Parlâmentosunun za
bıtlarında geçen 45 sene içinde Nâzım Hikmet'e 
hain, diyen yüzlerce sayfa bulursunuz, ama 
Türk Parlâmentosunun zabıtlarına esefle söy-
liyeyim ki, Nâzım Hikmet'i büyük vatan şairi 
diye tanıtan ilk cümle dün akşam zabıtlara 
germiştir. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

O. H. P. nin Sayın Genel Başkanı kendi dev
rinde bu mahkemenin cereyan ettiğini her hal
de bilirler ve gönül isterdi ki, hâdiseye temas 
ederken bunun ağır bir tahrik olduğunu da 
ifade buyursunlar. Yapmadılar. Çünkü, hâdi
se ile ilgili olarak söylemek istedikleri şeyleri 
söylediler. Biraz sonra eleştireceğim. Hâdise
nin bir tasmim olduğunu ifade buyurdular. Hü
kümetin bir tasmimi dediler. Hâdisenin üzerin
den 9 saat geçmiş. Acaba hangi vakıalara da
yanarak, neye dayanarak, henüz meydana ge
len his atmosferi geçmeden C. H. P. nin Sayın 
Genel Başkanı hâdisenin tasmim olduğunu id
dia edebiliyorlar? Muhterem milletvekilleri bu
nu insafla bağdaştırmak, en azından insafla 
bağdaştırmak imkânı yoktur, mantıkla da bağ-
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daştırmak imkânı yoktur. Hükümet söylene
cek her sözün cevabını biliyor, iktidar parti
si, onun grupu söyliyeceğiniz her söze cevap 
verecektir. Ama şu kürsüyü medeni yollarla 
usullerle kullanalım. Mühim olan mesele o. 
Çırpmıyoruz, şu kürsüyü daima hür fikirlerin 
tartışıldığı, küfre kapılmadığı, daima medeni 
bir üslûp içerisnde, ölçü içerisinde kullana
lım. Bunun için çırpınıyoruz. 

C, H. P. Sayın Genel Başkanının bu şekil
deki bevanma şaşmadım. Çünkü, bundan ev
vel de orta yere durup dururken bir Meclisi 
basmp, hâdisesi çıkarılmıştı. Sonra ne oldu? 
Meclis basma hâdisesinin sonu ne oldu? (O. H. 
P, sıralarından «Örttünüz», sesleri) Meclisin 
basılmadı sı. Meclisin basıl amıyacağı meyda
na c/ık+a. Sonu bu oldu. (C. H. P. sıralarından 
müdahaleler) Müsaade buyurun dinleyin. Biz 
çıt çıkarmadan sizi burada dinledik, grubu
muz da dinledi. Aynı yola geliyoruz, tşte 
böyle başlıyor meseleler, meseleler böyle başlı
yor. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim efendim, hatibe müdahale etmiyelim, 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, Batı de
mokrasilerinde aşağıdan lâf atma vardır. Bu 
demokrasinin içinde vardır. Bazan da konu
şan hatibin konuşmasını da güzelleştirir, bazan 
da şaşırtır hatibi, maksadı da hatibi şaşırtmak
tır. Yalnız bizim demokrasimizde aşağıdan lâf 
atana idam karan verildi. Bu var bizim tarihi
mizde buda var bizim tarihimizde. (A. P. sıra
larından alkışlar, «Bravo» sesleri). Ben mese
leyi büyültmek istemiyorum. Eminolunuz me
seleyi iktidar ağırlığınım içerisinde bir rayına 
oturtmak istiyorum. Fakat bizi öylesine yarar-
lıyan, bizi öylesine inciten haksız ithamlar ya
pıldı ki, bu haksız ithamlara cevaplandırma
dan buradan ayrılmak imkânı yok. 

Muhterem milletvekilleri, C. H. P. nin Sa 
yın Genel Başkanı Hükümet Başkanı olduğa 
zaman, arkadaşım Kılıçoğlu söyledi, Adalet 
Partisinin camı, çerçevesi, defteri, eşyası, ta
belâsı, hepsi çatır çatar kırılmıştır. Bir defa da 
değil, iki defa. Yakılmıştır, tahribedilmiştir. 
Ve kendisine müracaat edildiği vakit de «Ne 
yapayım ağar tahrikler olmuştur, bu tahrikle
re sebebolmayın» cevabını vermiştir. Kendisi
ne Hükümet Başkanı olarak müracaat edilmiş-

I tir. Yani yurtta kanunların tatbikçisi, emniyet 
ve asayişin müdafii,, emniyet ve asayişin ko
runmasından mesul bir insan olarak müracaat 
edilmiştir. «Tahrik etmeyin, ne yapayım işte 
tahrik oluyor, zaptedemiyorum» demiştir. 

Şimdi o zaman demokrasi tehlikede değil-
lii', ama Mecliste ağır bir tahrikten doğan üzü
cü bir hâdise, esefle söylüyorum, üzücü bir hâ
dise meydana gelir, aradan 9 saat geçmeden Sa
yın C. H. P. Genel Başkanı bu kürsüye ge-
lirb «Bu iş patlar», der. Patlama kelimesi Sa
yın T. t. P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'-
ın sözlerinde de var. «Bu iş patlar», der. Ve 
döner der ki, «Akıbetinizi çabuklaştırayorsu-
nuz», der. Şimdi bu patlama ile akibet mese
lesini bir konuşalım. Çünkü bunu konuşmazsak 
bu Meclis hür değildir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Meclisin şu kanadın
da veya Meclisin bu kanadında oturan bu mem
leketin çok değerli evlâtları, yetişmelerine mil
letin milyonlarca lira sarf ettiği, ailelerinin çok 
emek verdiği bu kadar değerli insan şayet bir 
gün milletin seçip gönderdiği bu müessesede 
vazife görmekten dolayı suçlu addedilme duru
munda ise, o zaman Türkiye'de demokrasi yok
tur. Bu zaman yoktur, demokrasi. Ama bu dev
reler geçmiştir. Neden* geçmiştir? Artık bu 
kürsüden ihtilâl ışığı verme imkânı kalmamış
tır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Şayet, hâlâ öyle bir durum varsa, evvelâ 
Türkiye Büyük Millet Meclisin muhterem aza
ları ilerde hiçbir şekilde şerik addedilemiyecek-
leri birtakım suçlan omuzlarına yüklenmeden 
bu meseleyi halletmemiz gerekir. Derhal büt
çe konuşmalarım tatil edip - çünkü bütçeyi bir 
ay uzatmak mümkündür, memleket bütçesiz 
kalmasın - derhal bir genel görüşme açıp, bu 
Meclisin akıbetini tâyin etmemiz lâzımdır. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Çok yerinde olur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben mütalâa serd ediyorum, zatiâli-
nizin buna iştirakini hiç sormadım. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Mecbursunuz arkadaşlar, bize tahammül 
edeceksiniz. Bütün kavganın başı buradan çıkı
yor. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış-

I 1ar) 
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Şimdi,, muhterem arkadaşlar, memleketi
mizde bir ihtilâl olmuştur. Bu ihtilâlin, bugün 
bu kürsüde sebeplerini, susunu, busunu müna
kaşa etmenin doğru olduğuna kaani değilim. 
Bir fayda Bağlıyacağına da kaani değilim. 
Ama, her defasında işiyle, gücüyle uğraşan va
tandaşın elini, ayağına, soğutacak bir kargaşa
lık ihtimali haberini vatan sathına yaymak, 
hem Türk ekonomisini, Türk sosyal bünyesini 
harabetmekte, ayrıca şu Muhterem Heyete, bu 
büyük Meclise, Türk halkının, Türk milletinin 
iradesinin sembolü, temsilcisi olan bu Muhte
rem Meclise olan itimadı vatandaş gözünde dü
şürmektedir. 

Nereleri şikâyet ediyorsunuz? Bu kürsü
lerde, neyi getirdiniz de konuşmadık? Getirin 
burada konuşalım, her şeyi konuşalım. Beğen
mediğiniz hususlar varsa,, bunun yolu var. Ka
nun yapma yetkisi her milletvekilinin. Ama, 
noksanlık şuradan doğuyor. Beğenmediğiniz hu
susları mutlaka istiyorsunuz ki, iktidar parti
si yapmasın. 

Bu. nedendir? Bu, aslında. şöyle bir netice
ye müncer olur İktidardasınız, biz muhalefet
teyiz. Biz, gayet tabiî olarak deriz ki, iktidar 
partisi se«im beyannamesine, programına koy
duğu hususları yapacaktır. Filân şeyi yaptır
mayız. yaparlarsa gökkubbeyi yıkarız. Böyle 
bir şey demedik;, biz. 

Muhalefet olarak geldik şu kürsüye - zabıt
lar orta yerde söyledik söylüyeceğimizi, za
bıtlara geçsin, diye. En çok yaptığımız şey; ha
di bu kanunu siz çıkarın, deyip Parlâmento
yu terketmek olmuştur. Budur, bizim yaptığı
mız. 

Şimdi, muhalefette vaziyet bu, iktidara ge
liriz, filân şeyi yapamazsın. Niçin yapamayız? 
Biz size mâni oluruz, memleketin birtakım güç
leri de size mâni olur. 

Muhterem Milletvekilleri, bu aslında demok
rasiye olan inanç ve demokrasi anlayışı ile bağ
daşmaz. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Şimdi, netice ne oluyor? Netice A. P. nin 
muhalefette bir şey ypamasma, hizmet yapma
sına imkân yok. A. P. iktidarda iken, siz hizmet 
yapmasına mâni olacağız derseniz, peki, soru
yorum: A. P. ne zaman bu memlekete hizmet 
etme imkânını bulacak? 

20 . 2 . 1968 0 : 1 

iktidarda iken A. P. bu memlekete hizmete 
devam ediyor, çığ gibi hizmete. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Ben, sadece sizin kafanızdaki bir meseleyi 
çözmeye çalışıyorum. Diyorum ki, peki A. P. ne 
saman hizmet imkânı bulacak? Muhalefette 
iken kanunlar mâni, yani düzen mâni, şekil mâ
ni. iktidarda, tabi muhalefet fonksiyonunun 
dışında - muhalefet fonksiyonunu gayet değerli 
addediyorum - kendisini daima iktidar gibi, mu
halefette iken kendisini daima iktidar addeden 
bir muhalefetle karşı karşıya ve şunu yapamaz
sın, bunu yapamazsın, yaparsan mâni olurum... 
O zaman bunun içinden çıkmaya mantıkan im
kân yoktur. 

Şimdi, bunun da çözümü var: Bir parti ik
tidarda iken vazifesi ne ise onu yapsın, bir par
ti muhalefette ise, vazifesi ne ise onu yapsın. 
Muhalefette olan parti de iktidara hazırlansın, 
çıksın milletin önüne desin ki, şunları, şun
ları beğenmiyoruz, iktidara gelirsek düzeltece
ğiz, desin, gelsin düzeltsin. 

Eğer bunu ortaya kayamazsals her gün akı
bet tâyin ederiz. Hiç hoşumuza gitmiyen bir 
şey oldu mu, «akıbetiniz kötü olur, akıbetiniz 
yaklaşır,» deriz. 

Şimdi, bu, ömür biçme işini bir kenera bıra
kalım. (A. P. sıralarından gülüşmeler, alkış
lar) 

Nedenini söyliyeyim; 0. H. P. 1961 de koa
lisyon Hükümeti kurduğu zaman seçim beyan
namesinde yazmıştır, artık bu memlekette rejim 
meselesi kalmamıştır, rejimin bütün müessese
leri kurulmuştur, diye yazmıştır. Şimdi 1965 te 
yeniden birtakım meselelerle karşı karşıya, 
1966 da, 196f de, daha doğrusu 1968 in başın- * 
da, 1961 de seçim beyannamelerine yazdıkları 
hususu bir kenara atarak, memleketi yeniden 
birtakım münakaşaların karşısına sokmuşlar
dır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Türk demok
rasisinde bir şeyi daha yerleştirmeye mecburuz. 
Seçim beyannameleri, ister muhalefette olun, 
ister iktidarda olun, o beyannameleri neşreden 
partileri bağlar Yani seçim beyannamesini ya
zıp da, eğer iktidara gelirseniz, onu tatbik eder
siniz, ondan sorumlusunuz. Gelmezseniz iktida
ra, muhalefette iseniz, seçim beyannamelerini 
yine bir taahhüttür, iktidara gelmediğiniz za-
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man, kurban mafiş, diyemezsiniz ki. Binaena
leyh, bağlısınız seçim beyannamenizle. 

ikincisini söyliyelim; iktidarların akıbetini 
millet tâyin edecektir. Buna inanmıyorsak, yi
ne burada başına birtakım belâlar gelecek in
sanlar olarak otururuz ve buna da kimsenin 
hakkı yok. Çünkü birçok kereler söyledim; eğer, 
iktidarların akıbetini milletin tâyin edeceğine 
inanmıyorsak, buradan gelip yemin etmek, bil
miyorum ki, nasıl bir harekettir. Karşımızda, 
her zaman dönüp dönüp gösterdiğim «Egemen
lik kayıtsız, şartsız milletindir» ibaresi neye 
yarar. Onun içindir ki, yaminimize sahipsek, 
Türk Parlâmentosunun temeli, Türkiye Cumhu
riyetinin temeli, Büyük Atatürk'ün en büyük 
inancı, Atatürkçülüğün temel prensibi, Türk 
milliyetçiliğinin temel prensibi, Türk hürriyet 
dâvasının temel prensibi olan «Egemenlik ka
yıtsız, şartsız milletindir» e inanacaktır herkes. 
Buna inanınca, bu, akıbet tâyini isi askıda kalır. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) Bu, budur. 

Muhterem arkadaşlar, bu münakaşaları gö
nül isterdi ki, tarihin derinliklerine gömelim. 
Ama, ne yazık ki, her defasında bu münakaşa 
ile karşı karşıyayız. Türkiye'de Demokles'in 
kılıcı gibi, yarın birşeyler oluverecektir.. Ba
şımızda Türk Milletin gözbebeği olan müessese
leri bir korku unsuru olarak taşıyamayız. Her
kesin yeri tâyin edilmiş, Türk Anayasasında. 
Münakaşa edelim, filancaya doğru değil, diye
lim. Ama, hem temel sistemi kuracaksınız, hem 
temel sistemi iktidarda iseniz, bildiğiniz gibi an-
lıyacaksmız, muhalefette ideniz, unutacaksınız. 
Bu, olmaz; Zor olan bu işte. Onun içindir ki, 
Parlâmentodaki elektrikli havayı bu yaratıyor. 
Bunda bir mutabakata varmamız lâzım. Bu 
Parlâmentonun çalışabilmesi, iyi çalışabilmesi, 
memlekete, millete güzel hizmetler verebilmesi 
bakımından lâzım, bu kürsülerin daima açık 
durması halamından lâzım. Böylece vatan sat
hında meydana gelen her hâdisede Türk vatan
daşının şikâyet hakkının, bir merci bulabilmesi 
için lâzım. Böylece sefalet edebiyatı yapıp, sade
ce bunu bir basamak taşı olarak düşünmek ye
rine, sıkıntı içinde olan o Türk Vatandaşına el 
uzatabilmek için ne lâzım? 

Şimdi iddia olunuyor ki, bu işin içerisinde 
bir tasmim vardır. Böyle bir şey yoktur. İddia 
olunuyor ki, ben böyle bir harekete mâni olma

mışım. Böyle bir şey de yoktur. Çünkü, rahat 
rahat sükûnet içinde giden bir konuşmada iki 
saat sonra her hangi bir çatışmanın, her hangi 
bir ileri derecede münakaşanın kavganın mey
dana gelebileceğini tahmin etmek imkânından 
ben mahrumum. Ama, size şunu bütün samimi
yetimle arz edeyim ki, muhterem heyetinizin 
huzur ve sükûn içinde olması şarttır. Huzur ve 
sükûn içinde olmak için evvelâ herkesin hakkına 
sahibolması lâzımdır. Muhterem Heyetiniz hu
zur ve sükûn içinde olmazsa, memlekette hu
zur ve sükûnu tesis etmemiz zorlaşır, idame et
tirmemiz zorlaşır. Çok çabuk bu gergin havalar 
vatanın dört köşesine akseder. Huzur ve sükûn 
içinde olmamak için de sebep yoktur, hiçbir 
sebep yoktur orta yerde. Şayet muhterem He
yetiniz meseleleri çok ileri sınırlara götürme
den münakaşa edemezse, o zaman vatandaşın bu 
meseleleri kavga etmeden, gürültü çıkarmadan 
münakaşa edebileceğini beklemek hakkına mâ
lik değiliz. Ama merak etmeyin, Türk Vatandaşı 
bütün bunları ibretle seyrediyor. En kıymetli 
müessesesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
ki Türk Milletinin en kıymetli müesesesidir, onu 
esaretten kurtaran müessesedir, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi onu hürriyete kavuşturan mües
sesedir, üzerinde şu veya bu tahribatı yapma 
hevesinde olanları ibretle seyrediyor, büyük 
millet. Zamanı geldiği vakit bunların gerekli 
dersini verecektir. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Yanlış anlaşılmasın, bizim sopalı işimiz yok, 
bizim işlerimizin hepsi medeni. 

SEYFİ SADİ PENOAP (Muğla) — Çok me
deni, tabanca ile.. 

BAŞBABAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bunu söylerken, her hangi bir tahdit 
mânasına alınmasın. Türk hukuk sisteminin, 
Anayasasının, kanunlarının çizdiği yol ne ise 
ders o yoldan verilecektir. Binaenaleyh siz der
seniz ki, sizin akıbetiniz de o yoldan tâyin edi
lecek. Biz bunda mutabıkız. Ama birtakım gizli 
imalarda bulunursanız, vatandaşın zihninde 
suitefehnümler uyandırırsınız, bizim zihnimizde 
uyandıramazsınız. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Biz* buraya karmakarışık bir devre sonun
da büyük milletimizi çatışmalardan kurtarmak, 
barıştırmak, el ele vermek, vatan sathında gönül 
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gönüle çalışmasını sağlamak için geldik. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi ayrıca bir şüphe daha burada izhar 
edildi «Bugün size, yarın bize, öbürgün size.» 
Bunları düşünmeye bence mahal yoktur. Sade
ce bunun sebeplerini ortadan kaldıralım ve se
bepleri ortadan kaldırmak için elimizde herşey 
vardır. Sükûnetle, aklı selimle ve şu büyük mü
essesenin çatısına ve havasına uygun bir şekil
de, ama hepimiz hareket ettiğimiz 'takdirde 
bu meselelerin içinden çıkmak imkânını bulu
ruz. 

Millet, meselelerini halletmek üzere bizi bu
raya göndermiştir, burada mesele çıkarmak 
için göndermemiştir. Onun içindir ki birtakım 
münferit vakaları alıp, bakanın konuşmasını 
bir tahrik vasıtası alıp, Türk mahkemelerinin 
ve hâkimlerinin vatan haini olarak mahkûm 
ettiği Nâzım Hikmet'i, vatan şairi haline ge
tirmeyi bir kenara itip çok indî mütalâalar serd 
etmek Türk Milletinin vicdanında derin yara
lar açacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, T. î. P. Genel 
Başkanı bu kürsüye geldi, dedi M : «Biz..» ay
nen tâbiri şöyledir; «Emekçi sınıflar iktidara 
gelecek, bu önlenemez.» Emekçi sınıflar iktida
ra gelecek, bu önlenemez... Şimdi biz gayet tabu 
ki 0. H. P. nin Sayın Genel Başkanı gibi sınır 
dışına çıkan, hudut dışına çıkan, Türk kanunla
rının, hukuk düzeninin dışına çıkan partileri 
kapatma yetkisine sahip değiliz. Türk Anayasa
sı partilerin kuruluşunda izin almayı kaldırmış, 
kapatmadı da Anayasa Mahkemesine vermiş. 
Şimdi bu husus, T. t. P. için de doğrudur, baş
ka bir parti için de doğrudur, bizim içinde doğ
rudur. Yani, Ç. H. P. nin Sayın Genel Başkanı 
«Bir fikre karşı niçin heyecanlanıyorsunuz? 
Eğer bu fikir yanlış bir fikir ise, memleketin 
anaçerçevesinin dışında bir fikir ise, bunu, bu 
partiyi kapatacak, bu parti hakkında muamele 
görecek hukukî merciler vardır» diyor. Doğ
rudur. Bir taraftan da diyorlar ki; «A. P. yine 
Türk hukuk sisteminin ve Türk Devlet nizamı
nın, Türk Anayasasının mâkul ve makbul addet 
mediği birtakım işleri yapmaktadır. Onun için 
de akıbeti meçhuldür, «veyahut da» akıbetine 
yaklaşıyor.» 

E, Peki T. t. P. için mevcudolan bu kaido 
yani, T. 1. P. mevzuubahsolduğu vakit suçu ve 
suçluyu mahkeme tâyin edecek de A. P. mevzuu

bahsolduğu vakit suçu ve suçluyu C. H. P. nin 
Sayın Genel Başkanı mı tâyin edecek?.. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve sürekli alkış
lar) 

Şimdi diyor ki, T. I. P. nin Sayın Genel 
Başkanı : «Emekçi sınıflar iktidara gelecek.» 
Partiler Kanununa aykırı bu beyanınız. (T. 1 P. 
sıralarından gülüşmeler) Müsaade buyurun, 
müsaade buyurun, Partiler Kanununun 89 ncu 
maddesine aykırı, 91 nci maddesine aykırı, bir
çok maddelerine de aykırı bu beyanınız, Ayrı
ca Türk Anayasasının 4 ncü ve 12 nci maddesi
ne aykırı. E, peki biz de diyoruz ki : «Siz eğer 
bu faaliyetleri burada yaparsanız bunun müna
kaşası yapılır.» E.. Yurt sathında da yapıyor
sunuz bu faaliyetleri. Sonra geliyorsunuz bura
da Doğu mitinglerinin izahını yapıyorsunuz. 
Doğu mitinglerinde yaptığınız buradan izah et
tiğiniz iş değildir. Şu anda zamanınızı almak 
istemem, ama Doğu mitinglerinde yaptığınızı 
birgün izah edeceğiz bu kürsüde ve Türk Ana
yasasına, Devlet bütünlüğüne, Türk Anayasası
nın birçok maddelerine aylandır yaptığınız iş. 
E, peki biz bunları söylemiyeceğiz, ondan son
ra da içişleri Bakanlığı bütçesini tenkid eden 
arkadaşınız buradan çıkacak diyecek ki; «Bir 
hâdise olmuştur; ben demişim M...» E, hâdise 
oldu, şimdi ne yapacağız? Kanun takipçisi bu 
hâdiseyi meydana getirenlerin yakasına yapı
şacak. Bunu tecrübesizlik olarak göstereceksi
niz. Dün akşam bu kürsüden söylendi. Ne yapa
caktık biz? Birtakım suç işlemesi ihtimal dâhi
linde olan adamları, ellerine kelepçe vurup zin
danlara mı gönderecektik? işte bu da geliyor 
Türk Anayasasının suç ve ceza müeyyidesine. 
Türk Anayasası diyor ki : «Türk kanunlarına 
göre işlendiği zaman suç sayılmayan fiiller suç 
değildir. Bunları tâyin edecek merciler de muay
yendir.» Böyle yapmıyacaksınız, bunların hep
simi bir kenara atacaksınız, biz tecrübeliyiz di
ye, suç olması ihtimali var diye vatandaşın üs
tüne bir baskı vasıtası olacaksınız. Bizim ida
re anlayışımız bu değildir. Bir taraftan bu ten
kidi yapacaksınız, öbür taraftan da fikir hare
ketleri namı altında memleketin karıştırılma
sına, anarşi çıkarılmasına hizmet edecek faali
yetlerin içinde bulunacaksınız. Bunları da size 
söylemeyip kime suyliyeceğiz geüp? Size söy
lüyoruz ve burada münakaşa ediyoruz, yaptığı
nız doğru değildir, diyoruz. Emekçi sınıfı, Tür-
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kiye'de emekçi sınıfı olacak, emekçi sınıfı Tür
kiye'nin kaderine hâkim olacak... Ee peki diğer 
insanlar ne olacak, diğer vatandaşlar? Esir mi 
olacak, yoksa herkes emekçi mi olacak? işte 
mesele burada başlıyor. Bunların münakaşasını 
yapacağız, bunların münakaşası yapılacak. 

Muhterem milletvekilleri, bu münakaşalar 
1965 seçimleriyle bakiye sisteminin Meclisimize 
getirdiği Marksist görüşün neticesi olarak orta
ya çıkmıştır. Dünyanın her parlâmentosunda 
komünistler, aşırı solcular, öyle diyelim, daima 
parlâmentoları baltalamanın yollarını ararlar, 
daima gürültü patırdı çıkarırlar. Şimdi buna 
karşı biz Parlâmentoyu çalıştırmaya* çırpınıyo-
IUZ. Yoksa yaptığımız hareket bir fikri boğma 
hareketi değildir. Ama Türk kanunları bu fikir 
Türkiye'ye zararlı hale gelme istidadını aldığı 
zaman bu fikrin sahiplerinin yakasına yapışa
caktır; bundan da herkes emin olsun. 

Türkiye'de bir oyun falan devam etmiyor. 
Eğer siz bu oyunun içinde iseniz onu bilmeyiz. 
Ama Türk Devletini bu kadar hırpalamıya, iti
barına bu kadar şüphe düşürmeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur. Neye karşı olursanız olun, bunla
rın hergün burada münakaşası yapıldı. Toprağı 
dağıtacağız, ticareti devletleştireceğiz, sigortayı 
devletleştireceğiz, bankacılığı devletleştireceğiz. 
Arkasından basını devletleştirirsiniz, arkasın
dan Parlâmentoyu devletleştirirsiniz, oraya ka
dar gider ok. (A. P. sıralarından alkışlar) Ama 
bu fırsatı bulamıyacaksınız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Yani, buraya çıkıp da 
nezaket olsun diye, Hükümet mesuliyeti, sorum
luluğu üstümüzde var diye istediğiniz gibi ya
pın, memleketi ne kadar kurcalayabilirseniz kur
calayın, ne kadar tahribedebilirseniz memleke
tin müesseselerini edin mi diyeceğiz?.. Onu de-
miyeceğiz. 

Anayasa partileri demokratik düzenin vaz
geçilmez unsuru saymıştır, ama partilerin sade
ce bu maddeye saplanıp Anayasanın diğer mad
delerini unutmamaları şartı ile. Anayasa bir 
maddeden ibaret değil ki, küllü var Anayasa
nın. 

Şimdi T. i. P. nin Sayın Genel Başkanı bu
raya geliyor, diyor ki : «Biz kendimizi emekçi 
sınıf namına adadık.» diyor. Aslında emekçi sı
nıf ile bir alâkaları yoktur ama... (A. P. sırala
rından gülüşmeler) 
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Peki siz kendinizi emekçi sınıf namına ada
dık diyorsunuz, bunun doğru olmasına inanma
sını herkesten istiyorsunuz. Ee, burada 245 mev-
cudiyle A. P. Grupu var. Oda diyor ki; «Biz 
Türkiye'yi gerçekçi, ileri, medeni, Türkiye'nin 
hars ve kültürüne uygun refaha götürmek is
tiyoruz, Türkiye'yi saadet içinde yaşatmak is
tiyoruz.» diyor E, buna sizin inanıp inanmama
nız muahayyer, ama buna inanan insanlar var ki 
245 kişi buraya göndermiş. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Yine sizin söylediği
niz nassı kaatı. Bu böyledir. Sizden başkaları
nın olduğunu kabul etmeye mecbursunuz. Siz
den başkalarının olduğunu kabul etmezseniz 
başkalariyle başınız derece girer. (0. H. P. sıra
larından bir milletvekili «Yani dayağı yersi
niz») Şu dayak hikâyesini bırakın bir kenara. 
Şu Parlâmentoya hiç yakışmıyan bir iş. Ben 
bunu muhakemelerime, ben bunu yapmakta ol
duğum tahlile, yapmakta olduğum beyana esas 
almıyorum. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, huzurunuz
dan bir iki hususu daha söylemeden ayrılmıya-
cağım. 

Şimdi C. H. P. nin Sayın Genel Başkanı bu
yuruyorlar ki : «iktidardasınız.» Bu bir gerçek 
yani vakıa bu. «Sonuna kadar kullanacaksınız.» 
E, bu izne tabi değil. (A. P. sıralarından gülüş
meler) «Bildiğiniz her vasıtayı kullanacaksı
nız.» Bu, zühul. Bir meşru olan, Türkiye'nin 
menfaatlerine olan, Türk Milletinin hayrına 
olan, kanun devletinin, hukuk devletinin kaide
leri olan vasıtaları kullanırız. «Gitmemek için 
her vasıtayı kullanacaksınız» Bu, tarihî gelişi
mi, tarihî tekâmülü inkârdır. Bizim ne böyle bir 
niyetimiz var, ne bu niyetin tezahürü var orta 
yerde. Biz bunları hiç denemedik. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir hususu 
hatırlatmama müsaade eder misiniz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 10 dakika müsaade ederseniz topar
layacağım. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin tasvibini rica edi
yorum efendim. - Sayın Başbakanın konuşması 
10 dakika... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Bizim 
de sözümüz var, onu da oylayın lütfen. 
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BAŞKAN — Efendim bir dakika müsaade 
edin. Sayın Millet Partisi Grupu görüşmek is
tiyor mu? 

AHMET BİLGÎN (Edirne) — İstiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, bunları niçin evvel 

söylemediniz ki konuşan hatiplerin söz sırasını 
ona göre tutayım. 

10 ar dakika ile bitecek mi efendim konuş
malarınız? («Bitecek» sesleri) Şu halde arka
daşlarım, çok istirham ediyorum; bugün öğleye 
kadar olan vaktimizi maalesef bu mevzuu işgal 
etmiş bulunuyor. Hiç olmazsa öğleden sonraki 
çalışmalarımızı normal bütçe müzakerelerine 
tahsis, edebilmek için şimdi Sayın Başbakandan 
sonra, Sayın Feyzioğlu'nun 10 dakika ve muh
temelen sayın Millet Partisinin de 10 dakika 
görüşmesi hususunda tasvibinizi rica ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De

vamla) — Muhterem milletvekilleri; bizim git
memek için müracaat edeceğimiz tek vasıta var
dır; büyük milletin asil vicdanı. Ondan başka 
hiç bir vasıtaya tenezzül etmeyiz. Biz izzetin, 
ikbâlin insanları değiliz, biz hizmetin insanları
yız. (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar «Bravo» 
sesleri) Çilenin, meşakketin, Türk Milleti uğru
na, Türk Yurdu uğruna cefanın adamlarıyız. 
Biz buyuz. 

Sayın C. H. P. Genel Başkanı, iki müftünün 
yer yer dolaştırıldığını iddia buyurdular. Eğer 
bu iki müftü kim ise, bunların isimlerini alır
sak, suç teşkil eden. hareketlerini kanuna tes
lim ederiz ve bizim iki müftüyü dolaştırmaktan 
medet ummamıza imkân yoktur. Çünkü, bizim 
gücümüz kuvvetimiz, Türk vatandaşı ile olan 
bağlarımız, yani onu anlama kabiliyetimiz, onu 
görme kabiliyetimiz, onu bilme kabiliyetimiz, 
onun hislerine tercüman olma kabiliyetimiz di
ye bir kabiliyetimiz vardır. Onun içindir ki, biz 
ne söyleyeceksek millete kendimiz söyleriz, bu 
yollardan medet ummayız biz. 

Şimdi, «zulüm, şiddet ve irtica çıkar yol de
ğildir.» Deniliyor. Doğrudur... Bu yolda olan 
kim? Bu, çıkar yol değil. Bu yolda olanları kim 
tasvibediyor? Ama durup durduğunuz yerde, 
sapasağlam insana kanser teşhisi koyarsanız bu 
gülünç, olur. 
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Şimdi, muhterem milletvekilleri; «zulüm ida
resine, irtica idaresine memleketin tahammülü 
yoktur,» buyuruyorlar. Bu doğrudur. Zulüm ida
resine memleketin tahammülü olmadığını mil
let göstermiştir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Şimdi şuraya geliyorum; «irti
ca irtica irtica...» Adalet Partisi Meclis Grupu-
nun yaş vasatisi 45 civarında, Cumhuriyetle 
yaşıt. Eğer Adalet Partisi Meclis Grupunun 
memlekette irticaa müsaade edeceği düşünülü
yor ise, bu, kuruculuğu iddiasında bulunduğu
nuz Cumhuriyete inançsızlıktır. (A. P* sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Onun içindir 
ki, bu, aslında Türk halkına da inançsızlıktır. T 

Bir taraftan geleceksiniz, seçmendin başka çı
kar yol yoktur diyeceksiniz, öbür taraftan diye
ceksiniz ki, seçmen irticaa kayıverir. Türk Mil
leti ileriliğin âşıkı olmuştur, Türk Milleti me
deni ve güzel vasıtaları daima takdir etmiştir. 
Sosyal hâdiseler hiç bir şekilde geriye gitmez, 
eğer 45 senelik Cumhuriyet bu memleketi hiç 
bir yere getirmemiştir, iddiasında iseniz, - ki bu 
da gerçek değildir - o zaman icraatınızı biz sa
vunmak mecburiyetinde kalacağız. Bu iddia 
gerçek değildir. Bu takdirde, bu inançsızlığı 
bir kenara atmak lâzımdır. Yani Türk Milletine 
güveniyorsanız tam güveneceksiniz; yanlış iş 
yapıverir, irticaa kayıverir, şu istikamette gidi-
verir, bu istikamete gidiverir... Bunlar Türk 
Milletinin aklı selimi ile, izanı ile kabili telif 
olmıyan şeylerdir. 

Şimdi geliyorum bir hususa daha. Tabiî ki, 
O. H. P. nin Sayın Genel Başkanı bu kürsüden 
herkes gibi istediği şekilde konuşmak/hak ve 
hürriyetine sahiptir. Biz de herkes gibi bu kür
süden eşit hakka sahibiz. Türkiye'de birinci sı
nıf vatandaşlar, ikinci sınıf vatandaşlar diye 
bir husus yok, ama tavır ve hareketlerimizi kon
trol etmekte, münakaşa etmekte fayda var. Biz 
iddia etmiyoruz M, memleketin tapusu bizim eli
mizdedir ve biz memleketin mütevellisiyiz. Böy
le bir ididanm içinde değiliz. Böyle bir iddianın 
içinde olunca memleketin mütevellisi gibi müta
lâalar serd etmek mümkün olur. Ama bugünkü 
çağa uyan mütalâalar olmaz. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri; bu sabah bunları 
bana söyletmek mecburiyetini tahmil ettiler. 
Gönlüm; müessif bir hâdise olmuştur, tekrarı 
olmasın, bütün muhterem milletvekilleri arka-
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dağlarımızdan, muhalefet olarak, iktidar grupu 
olarak bu gibi hâdiselere meydan vermeden 
Türk Milletinin gruru, gözbebeği, ümidi olan bu 
Parlâmentonun üstüne gölge düşürmiyelim, ça
lışmalarımızı o istikamette ayarlıyalım temen
nisiyle gelmiştim, fakat beyanlar, münferit bir 
hâdisenin şümulünü çolk aştı. O zaman da bun
ları söylemek mecburiyetinde kaldım. 

Sözlerimin sonunda maksadımızın, hem mem
lekette, hem Parlâmentoda ve her yerde sulh ve 

/ sükûn olduğunu, kavgayı hiçbir şekilde arzu et
mediğimizi ifade etmek isterim. 

Muhterem milletvekillerinin yorgun olduk-
1 lannı, zaman zaman sinirli olduklarını, 

zaman zaman birbirlerini tahrik ettikle
rini biliyoruz. Ama bu gibi hâdiselerin tekerrür 
etmemesini temenni eder, bütün idarecilerin bu 
büyük müesseseyi yaşatmada, bu büyük mües
seseyi güçlü, itibarlı kılmada sarf ettiğimiz gay
retlere katkıda bulunmasını temenni eder, hepi
nizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Turhan Feyzioğlu. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZlOĞ-
LU (Kayseri) — Sayın Başkan, çok muhterem 
arkadaşlarım; dün geceki olayı, burada şahi-
dolanlardan üzüntü ile dinledim. Zabıtlardan, 

. okunması gerekli olan hususları okudum ve bir 
süreden beri de çeşitli hatiplerj bu kürsüde bü
yük bir dikkatle takibettim. Güven Partisi Gru
pu Yüce Mecdlisin çatısı altındaki bir kavgadan 
elbette büyük bir teessür duyar ve bunun üzün
tüsünü ifade etmek ister. 

Biz bu kürsüye, bu üzücü hâdise vesilesiyle 
bâzı temel gerçekleri söylemeye geldik. Bu kür
süde ne komünist olduğundan hiç kimsenin şüp
hesi olmıyan Nâzım Hikmet'in siyasi fikirlerinin 
savunmasını yapmak, ne bu kürsüde bir kavga
yı mazur ve meşru göstermek, ne de demokratik 
rejim aleyhine tahrik yapmak için bu kürsüye 
gelmedik. Bizim görüşümüz açıktır; zor metodu 
yerine kanun ve usullere, Anayasamızın öngör
düğü kurallara uygun olarak Türkiye'de demok
ratik rejim düşmanı, hürriyet, haysiyet düşma
nı, bütün mânevi değerlerin düşmanı olan akım-
ları> teşkilâtlanmayı, propagandayı yenmek lâ
zımdır ve mümkündür. Değerli arkadaşlarım, 
kanun yollarını Anayasaya uygun olarak işlet
mek lâzımdır. 

Bu gibi vakalar, maalesef olmaması gerek
tiği halde zaman zaman bütün dünya parlâmen
tolarında olabiliyor. Gönül istiyor ki, bizde hiç 
olmasın, bizde de olan bu gibi vakalar, değerin-
ce üzerinde durularak, tahliller yapılarak bu çe-

. şit üzücü, elem verici, esef verici vakaların te
kerrür etmemesi için bizi daha dikkatli olmaya 
sevk etmeli, fakat hiçbir şekilde demokratik re
jim aleyhinde yapılacak birtakım tahriklerin 
vesilesi veya bahanesi haline getirilmemelidir. 
(G. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Bu gibi hâdiseler demokratik rejimi beheme
hal yaşatmak ve kusurlarından gitgide daha 
çok arınmış olarak yaşatmak hususundaki azmi
mizi, vatansever azmimizi, milliyetçi azmimizi 
kuvvetlendirmeye yaramalıdir. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktayı bu vesile 
ile aydınlığa kavuşturmak gerek. Anayasa Mah
kemesinden karar alınmadıkça? oradan bir hü
küm istihsal edilemiyen hiçbir itham meşru de
ğildir, denmiştir bu kürsüden. Eğer bir mahke
me karan olmadan Anayasanın gösterdiği usul
ler dairesinde Anayasa Mahkemesi karar verme
den her hangi bir siyasi parti kapatılamaz, den
miş olsa idi, buna şüphesiz katılmamak mümkün 
değildi. Ama siyasi hayatta gerçek sudur ki, si
yasi partiler, siyasi kuruluşlar birbirlerini itham 
ederken, mahkemeden karar almaya lüzum gör
mezler. Mahkemeden karar almadan birbirleri
ne kâh aşırı derecede tutucu olmakla, kâh zorba 
olmakla, kâh komünist olmak, aşırı solcu olmak
la ilgili ithamları karşılıklı siyasi partilerin söy
lemesi, demokratik rejimde mahkeme kararı ol
madan yapılmış gayrimeşru bir itham gibi kar
şılanmaz, yeter ki, kanun dışına tasan icraat va-
pılmasm. Aksi halde zaman zaman T 1 P. hak
kında asın sol partisidir ithamını burada bulu
nan bütün siyasi partilerin, istisnasız T, t. P. 
dışındaki bütün siyasi partilerin T I. P. hakkın
da; bu parti bir aşın sol partisidir, yani tercü
me ettiriniz zaman, bir komünist partisidir tar
zında ithamlar yapmış olmasını yadıreramak ica-
bederdi. Biz Güven Partisi Gmpu olarak acık 
sövlivelim, cesur söylivelim; biz bu çeşit itham-
lan vadırerarnıvoruz, bu ithamlan biz de yaptık, 
ö. H. P. Genel Başkanı da yaptı zaman zaman. 

Anayasayı yananlar açıkça komünizmin ve 
hür, medeni, demokratik rejimle bağdaşmıyan 
bütün akımlann teşkilâtlanmasını ve propagan-
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da yapmasını meneden hükümleri bu Anayasaya 
koymuşlardır. Anayasamızda bununla ilgili 
maddeler vardır, Bilirsiniz ki, değerli arkadaş
larım, yıllarca Türkiye'de 141 ve 142 nci mad
delerin Anayasaya aykırı olduğu söylendi. Bu 
maddeler Türkiye'de komünizmi yasaklıyan 
maddelerdir, komünizmin teşkilâtlanmasını ve 
komünizmin propagandasını yasaklıyan madde
lerdir. Bu maddeler Anayasaya aykırıdır, komü
nizmin yasaklanması, komünist faaliyetlerinin 
suç sayılması Anayasaya aykırıdır iddiası ile 
yıllarca vatanın bütün ufuklan çınlatıldıktan 
sonra, Anayasa Mah!kemesi bu meseleyi bir hük
me bağladı, «141 ve 142 nci maddeler Anayasa
ya uygundur.» dedi. Yani, «Türk Anayasası ko
münizm propagandasını ve komünizm faaliyeti
ni yasaklamıştır.» dedi. Anayasa Mahkemesinin 
bu hükmüne de saygı göstermek lâzımdır. 

Ancak komünizme karşı mücadelenin bu 
Meclis içinde yumruk sıkmakla neticeye ulaş-
mıyacağını hepimiz biliyoruz. Düşündüğümüz 
zaman bunları reddedebilecek olanımız da yok. 
Güven Partisi Grupu şuna inanıyor ki, siyasi 
mücadelede başarı fikirle olacaktır. 

Her türlü demokrasi düşmanının yıkıcı tah
riklerini, başta komünizmi, fikirle, inançla, 
imanla ve kanunla mağlûbetmek imkânına sahi
biz. İktidar, aşın solla mücadelede daha tesirli, 
daha başarılı, daha faydalı usuller uygulamalı
dır, diyoruz. Kanunlar vardır, neden işlemediği 
araştırılmalıdır ve değerli arkadaşlarım Türki
ye'de kanunlar mutlaka islemelidir. Bu noktada 
iktidarı da kusurlu bulduğumuzu açıkça ifade 
etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, Türk demokrasisi ya-
şıyacaktır. Bir Kıbrıs dâvamız vardır. Yunanis
tan la son Kıbrıs karşılaşmasında, Yunanistan'ın 
iç düzeninin sarsıntıda bulunması, Yunanistan'
da vatan müdafaası ile uğraşması gereken kuv
vetlerin birbirinin üstüne yürür hale gelmesi, 
Yunanistan'ı zayıf ve perişan duruma getirmiş
tir. Kıbrıs dâvası ortada dururken ve Akdeniz'
de iki devletin donarimâsı karşı karşıya bekler
ken. Orta - Doğu istikrarsızlık içinde yarın han
gi patlamaya yol açacağı belli olmıyan durumu
nu devam ettirirken ve dünyanın şurasında, bu
rasında vaTi*ymlar devam eder. yenileri bu yan
gınlara eklenirken, her kargaşalıktan istifade 
ederek Türk demokrasisini tehlikeye sürükleme

ye çalışmak vatan selâmetinin, vatan müdafaası
nın her şeyin üstünde tutulması arzusu ile kolay 
bağdaşmaz. Bu durumda hepimize düşen arka
daşlarım, siyasi inanç farkları ne olursa olsun, 
hepimize düşen, Orta - Doğu'nun bu şartlan, 
Türkiye'nin bugünkü durumu, genel jeopolitik 
durumu, fakat bilhassa bugün içinde bulundu
ğumuz askerî, siyasi şartlar, bilhassa Kıbrıs'ta 
yalnız 150 000 Kıbrıs Türk'ünün değil, ama ana
vatan güvenliğinin bahis konusu olduğu bir dâ
vanın bizden bütün dikkatimizi beklediği bir sı
rada vatan müdafaasını ve vatan selâmetini her 
düşüncenin üstüne çıkaralım diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasiyi yıkmak 
marifet değil. İstiklâl Marşımızın büyük şairi 
Mehmet Akif'in «Asım» ından çok sevdiğim bir
kaç mısra nakledeceğim, hep Nâzım Hikmet 
okunmaz ya... (Güven Partisi sıralarından ve 
soldan «Bravo» sesleri) 

*Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi 
verir? » 

Onu en çulpa insanlar da emin ol becerir, 
Sade sen gösteriver işte budur kubbe diye, 
İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye..» 
Değerli arkadaşlarım, şair devam ediyor : 
«Ama onu tekrar kurmak için bir büyük Si

nan daha lâzım.» 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye çeşitli kışkırt
malarla, vatan selâmeti bakımından, vatan bü
tünlüğü bakımından, ki, bunu da kastedenler 
vardır, 32 milyonun, eş bildiğimiz, kardeş bil
diğimiz, yekpare bir millet olarak bildiğimiz 32 
milyonun parçalanmasına çalışanlar vardır, coğ
rafya olarak vatanın parçalanmasına çalışanlar 
vardır. Vatan parçalanırsa, Türk demokrasisi 
tehlikeye atılırsa, Türkiye Cumhuriyetini yık
mak gerektiğini yazanlar başarıya ulaşırsa, bu 
ülkeyi düşmanlardan korumak için, tıpkı Süley
maniye kubbesine nasıl bir Sinan gerekiyorsa, 
yeniden bir Mustafa Kemal gerekebilir. Türki
ye'yi böyle karanlık akibetlere götürmemek 
için, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tecelli 
eden*Türk demokrasisini ayakta tutmaya, her 
tehlikeye karşı korumaya mecburuz. 

Güven Partisi Grupu kendisini bir sınıfa 
adamış değil, Türk Milletinin bütünlüğüne ada
mış bir partidir. Güven Partisi Grupu bir sınıfın 
hâkimiyetini değil, millî iradenin hâkimiyetini 
mutlaka hâkim kılmayı Anayasanın kendisine 
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verdiği, hepimize verdiği bir vazife bilir. Biz 
Türk Milletinin sağduyusuna inanıyoruz. Tarih
ten süzülüp gelen anlayışına inanıyoruz. Eşsiz 
hasletlerine, meziyetlerine inanıyoruz. O sebep
le inanıyoruz ki, Türkiye'de ne irtica olacak, ne 
de komünizm kışkırtıcıları hedeflerine ulaşa
caklardır. Türkiye'nin geleceği arkadaşlarım, 
karanlık değildir, aydınlıktır. Bu aydınlığa gö
türen tek emniyetli yol hür demokratik rejim
dir. Felâketlerden arınmış olan, kusurlu olabi
lir, ama insan haysiyeti ile bağdaşan, kusurlu 
olabilir, ama öldürücü olmıyan, vahîm tehlike
lere memleketi atmıyan tek emniyetli yol de
mokratik rejim yoludur. Bu demokratik rejimi 
yıktırmamak için çalışmak, iktidarda olsun, mu
halefette olsun, her milliyetçinin, her vatanseve
rin, her gerçek Atatürk'çünün görevidir. Allah 
saklasın, bu kubbe yıkılacak olsa, herkes bilsin 
ki, enkazın altında asıl ezilecek olanlar kışkırtı
cıların kendileridir. Saygılar sunarım. (Güven 
Partisi sıralarından ve soldan aîkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Seyit Faruk Önder, buyurun. 

ıSayın önder zatıâlinizden de rica edeceğim, 
öğleden sonra ikibuçukta başlamak zaruretini 
düşünerek lütfeder, beyanda bulunursanız... 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN 
DER (Konya) — Muhterem milletvekilleri, dün 

akşamki üzücü olay bu Mecliste ilk defa, cere
yan etmemektedir. Bu Meclisteki milletvekil
lerinin sabırlarını taşıracak kadar ağır hareket
ler ve sabırlarını taşıracak kadar tahrikler ya
pıldığı zaman, böyle hâdiselere sık sık tesadüf 
etmekteyiz. Biz Milet Partisi olarak dün ak
şamki hâdisede Adalet Partisini ne kadar suçlu 
görüyorsak, İsçi Partisini ondan cok daha faz
la suçlu görüyoruz. Adalet Partisi iktidarın 
kendisine verdiği ağırlık içinde dalha basiretli, 
daha temkinli, daha sabırlı olmaya mecburdur. 
Ama, diğer partiler de onların sabrını ta«ırma-
mak için gayret göstermelidir. Biz Millet Par
tisi olarak Meclisin içinde azınlıkta bulunan bir 
partiyiz, ama şu Meclis kürsüsüne gelip ko
nuştuğumuz zaman biliyoruz ki arkamızda bir 
millet vardır ve bu iktidar partisinin başkanı da 
olsa o, milleti temsil eden bir başkandır ve benim 
konuşmama mümkün olduğu kadar kolaylık 
gösterecek ve imkânlar hazırlıyacaktır. 
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Dün akşamki Başkan bu vazifesini kanaa
timce kemaliyle yapmıştır. Ben, dün akşam 
20 dakikalık konuşmamı henüz bitirememiştim, 
ama vaktim bitmişti, benim sözümü kesmiştir, 
katiyen itiraz etmek aklımdan geçmemiştir, 
gitmiş yerime oturmuşum, benden sonraki ha
tibi dinlemişimdir. Ama İşçi Partisi, 20 daki
kası içinde sözünü bitirememiş, gelmiş yerine 
oturmuş, her zaman çıkışlar yapmak suretiyle 
bu tahammülü gösterememiştir. Bundan başka 
Sayın Dahiliye Vekili burada konuşurken ken
dilerine yaptığı ithamları yerlerinden karşıla
mak suretiyle mukabil partiyi, Adalet Partisini 
tahrik etmek yoluna da gitmiştir. 

Yalnız şunu tebarüz ettirmek isterim ki, 
bu Mecliste bir İşçi Partisi mevcuttur ve Ana
yasa hükümlerine göre bu pa,rti burada vazife 
görmektedir. Bu partiyi mukabil tarafta bu
lunan partiler komünizm suçu ile suçlıyabilir-
ler. O da kendisini müdaf a edebilir. Ama bir 
iktidar partisinin Vekili onu komünizm suçu ile 
suçlar da ve onu mahkemeye vermez ve icabeden 
(hareketlere geçmezse, bunu samimiyetle bağ
daştırmak da mümkün değildir. Bu hareket bu 
Mecliste oturan arkadaşların hepsini rencide et
mektedir. Acaba iktidar partisi Anayasayı fii
len ihlâl etmekte midir? Yani Anayasaya göre 
bu Mecliste oturmaması icabeden bir komünist 
partisinin bu Mecliste oturmasını kabul etmek 
ve buna göz yummak suretiyle ters yoldan mı 
ihlâl etmektedir, diye akla sualler gelmekte
dir. Onun için istirhamımız odur ki, ya bu par 
ti eğer komünist partisi ise bunu mahkemeye 
verip ispat edip cezasını çektirsin veyahut bi
zim asabımızı böyle şeylerle bozmasın ve bizim 
uykularımızı kaçırmasın. Temennimiz budur. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü konuş
malar dün gece cereyan eden hâdiseleri yatış
tırmak gayesine matuf idi. Fakat hepsini ba
şından sonuna kadar dinledim, maalesef konuş
malar bu vadide, bu istikamette olmadı. Siz
lerden istirham ediyorum, bu memleket bizim
dir, bu memlekette biz ve çocuklarımız huzur 
içinde, sükun içinde yaşamak ihtiyaç ve askın
da ve azmindedir. O halde elbirliği ile geliniz 
bir noktada birleşelim ve şu demokrasiyi ya
şatmak için ve bu demokrasi rejiminin nimetle
rinden çocuklarımızı mahrum etmemek için bir 
noktada birleşelim ve bütün gayretlerimizi bu-
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na harcıyalım, buna sarf edelim, istirhamım 
budur, Yüce Meclisi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim son olarak, Yeni Tür
kiye Partisi Grupu adına Sayın Raif Aybar'a 
söz veriyorum. Sayın Aybar istifham ediyorum 
çok kısa olsun beyanınız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA RAİF AYBAR 
(Ordu) — Efendim, hem vakit bitti, hem âsab-
lar yorgun» ben sadece grupumun noktai na
zarını bu mühim hadise ve etrafındaki konuş
malar dolayısiyle çok kısa bir şekilde arz için 
rahatsız ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, dün aksam saat 
yarım civarında Dahiliye bütçesi dolayısiyle 
ben konuşmamı yaptım, indim ve iki ikibuçuk-
ta da bu müessif hâdise oldu. Basından so
nuna gözümün önünde ve içinde bulunduğum 
bir anda oldu. Celsenin idaresini tarafların 
birbirlerine lâf atışlarını, hepsini seyrettim, 
hepsini olduğu gibi biliyorum. Bu tafsilât de-
faatla veridi, onun için ben kendimi bir şa
hidi adlî haline koyup ben de bir nüsha daha 
tafsilât tabı yapmaya girmiyeceğim. Yalnız, bu 
vesile ile söylenmiş sözlerin yanma Yeni Tür-
kile Partisi Grupu adına kemali samimiyetle ve 
çoktan beri fikirlerimizin mihverini, siyasi en
dişelerimizin, mülâhazalarımızın mihverini teş
kil eden bir meseleyi de ortaya koyarak, bir 
nezbe olsun işe bir hizmet katmaya çalışacağım. 

Aslında muhterem arkadaşlarım, dün ak
şamki hâdise başkalarının da işaret ettiği, vu
kuatın da şahadet ettiği gibi ne dün aksama, 
münhasırdır, ne de yarın için garantidir. Bir 
başka tarafı daha var. Aslında Türk Parlâ
mentosunun kürsülerinde fikir çarpışması, fi
kir münakaşası yapılan bir topluluk değil, göv 
delerin karşılaştığı, yumrukların selâmlastığı 
bir yer haline gelmesi ihtimali, yalnız dün ak
şamki gibi tahrikli veya tahriksiz hâdiselerin 
vukuuna münhasır bir ihtimal değildir. Türki
ye'de şu dakikada görmemezliğe gelmeye kim
senin hakkı olmıyan realiteler vardır. Bu rea
litelerden bir tanesi «Türk Anayasasının kim 
neresindedir?» Yani Türkiye'de siyasi partiler 
ve kuvvetler bu Devlete nizam veren Anayasa
nın neresindedir? Eğer bir Devlete nizam ve
ren Anayasanın dışında birtakım siyasi partiler 
varsa, bu nizam dışı bir organizasyonun memle

kette mevcudiyeti demektir. Bir nizam dışı or
ganizasyonun bir memlekette mevcudolması 
mümkündür. Ama, ya gizli olur, ya ani ve mu
vakkat olur. Yoksa, nizamın olduğu yerde, 
Anayasa nizamı dışı daimî bir teşekkül va-
ridolamaz. Eğer, Türkiye Parlâmentosuna gir
miş olan Türkiye tşçi Partisi, nizam dışı bir 
parti ise, ki iktidar mesul hatiplerinin tamamı
nın ağziyle, demiyorum gazeteci mebuslarının, 
münferit ve şahsi ithamcılannm, Hükümetiyle, 
grup sözcüleriyle, iktidar partisinin yani bu 
Devletin kaderine birinci derecede kumanda et
me halinde bulunan bir partinin ve onun Hü
kümetinin mesul sözcüeriyle, «yüzde bin Ana
yasanın dışmdasm» diyor. «Ne zamandan be
ri?» diyor. Birkaç aydır söylüyor da işte to
parlanamadı. Onun için, sadece siyasi itham
la, -Feyzioğlu'nun dediği gibi- mümkün olan 
siyasi ithamla iktifa ederek konuşuyor. Evet, 
yıllardan beri söylüyor. 

Geçen sene Dahiliye Vekâleti bütçesi konu
şulurken, içişleri Ba,kanımızın bu kürsüde söy
lediklerini merak edenler veya hatırlamıyanlar, 

«'açsınlar zabıtları okusunlar. Dün akşamki ko
nuşmanın bir başka tabı idi. Yani, Hükümet 
ağzı ile, dünya komünist partileri çalısmalariy-
le, dünya komünist partilerinin manifestola
rına paralel çalısmalariyle T. i. P. nin bir ko
münist partisi paralelinde olduğu söylendi. 

Yıllarca evvel, Aydın Yalçından diğer bü
tün sözcülere kadar, T. i. P. nin kesin olarak, 
Marksist bir parti olduğu söylendi. Bu kürsü
den münakaşası yapılıyor. Bu milletin hukuk 
hayatında münakaşası yapılıyor. Devlet huku
ku hayatında münakaşası yapılıyor. Sorgu 
hâkimi zabıtlarında değil, Devlet hukuku ha
yatında münakaşası -yapılıyor. Ne deniyor: 
«Türk Anayasası demokratik sola kadar müsait
tir. Onun dısma değildir.» O halde arkadaşla
rım, bir Devleti idare etmenin mesuliyeti. Sa
yın Başkanımız lütfen kabul- etsinler, «biz iyi 
niyetle bu Devleti idare etmek istiyoruz. Biz, 
halkın temayüllerini inikas ettiren bir heyet 
olarak da kendi gücümüzden şüphemiz yoktur,» 
gibi sözlerle altından kalkılacak cinsten mesuli
yet değildir. Bu mesuliyetin bu beyanlar dı
şında, demin arz ettiğim deklârasyonların ar
kasından, bir yürütülme tarzı vardır, Sayın 
Başbakan. Eğer siz, üç senedir bu memlekette, 
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komünist dediğiniz, beynelmilel komünizmle 
bütün irtibatlarını İtalya toplantısına gitmesine 
kadar sabit, dediğiniz bu teşekkülün, benimle 
ve diğer arkadaşlarımızla beraber bu Parlâmen
toda oturmasına müsaade ediyorsanız, v müsaade 
etmemek istiyen mekanizmayı 'harekete getir
mek mecburiyetinizi kullanmamışısanız, bu ka
dar rahat olamazsınız, olmamanız lâzımdır. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Başsavcılığın harekete geçmesi lâzım
dır. 

Y. T. P. GRUPU ADINA RAİF AYBAR 
(Devamla) — Eğer siz, bu milletin yüzde 60 re
yini toplamakta bulunan bir parti olarak ve 
yarın gireceğimiz seçimlerde de toplıyacağına 
emin bir parti olarak, Türk demokratik rejimi
nin içerisinde böyle bir teşhisi bu millete mal et
miş olmanın gücü ile Türk Anayasanın, Siyasi 
Partiler Kanununun kapatılma nizamını önüne 
T. 1. P. ni götürür de, «hayır bu kapatılacak 
parti değildir.» hükmünü alırsanız, ondan son
ra sizin için yapılacak iki şey vardır: 

Ya, «ben bu Anayasa nizamının, böyle ka
rar veren Anayasa mahkemelerini tesis etmiş 
olan bu nizamın içerisinde, bu milletin tarihi
nin ortasında, bu milletin yönetiminin mesuliye
tini tekabbül etmem» dersiniz, iktidar olarak, 
parti olarak, Hükümet olarak millete gidensi
niz. ( C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Veyaihut «Anayasanın verdiği hükmün be
nim siyasi teşhislerimin üstünde bir değeri var
dır, Türk Devleti hukukunun içerisinde değer 
taşır. O halde, T. 1. P. sini bu tavsiflerden artık 
azade tutacağım» dersiniz. Siz bunların ikisini 
de yapmıyorsunuz. 

Ama biz, ithama mütamayil adamlar deği? 
liz. Akşamdan sabaha da, her hâdisenin arka
sından itham etmek gibi, kozlar kullanmaya te
nezzül etmeyiz. Bekliyoruz, 2-2,5 senedir bek
liyoruz. iMbuçuk sene sonra, böyle bir müessif 
hâdisenin arkasından Grupumun düşüncelerini 
ve fikrini ifade etmek vesilesiyle artık söyle
meye mecburuz, bunları. Lütfen, iktidar me
suliyetinin kâmil idraki içerisinde, süratle Türk 
hayatının mesaisine. Türk Devlet hayatının 
mesaisine ilâve buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka nokta
da, tam bir namuskârlıkla konuşmaya çalışa
rak birkaç cümle daha ilâve edeceğim. Grupu

mun, bu fikirleri buraya getirme fırsatını ba
na vermiş olmasını da kendim için bir talih ad
dediyorum. 

Türkiye'de şu dakikada bir büyük tehlike 
vardır: Bu T. i. P. sinin mahiyetine, karakte
rine ve encamına mütaallik olan mâruzâtımı
zın dışında ve hattâ üstünde bir tehlikedir. Bu 
tehlike, #ötedenberi ikili blokun birer parçası
nı teşkil eden Halk Partisiyle Adalet Partisi 
arasındaki münasebetlerin devam eden dozunda, 
teşhisinde ve istikametindedir. Bu konuya 
murtabıdolarak bu noktada söylenecek şu var: 
Çok endişenâk bir halde Adalet Partisi yıllar
dan beri ve son sarih çizgilerine rağmen, T. i. P. 
ile arasındaki sarih çigzilere rağmen ve Yeni 
Türkiye Partisinin Sözcüsünün de bu bütçe mü
zakerelerinde, doktriner bakımdan bu çizgileri 
bu kürsünün üzerinde sarahaten resmetmiş ol
masına rağmen, bugün, dün ve yarınki seçim 
plâtformunda, öteden beri, aylardan beri, 
yıllardan beri devam ettirilen bir iktidar itha
mı, bir siyasi mücadele kozu olarak iktidarın 
kullanmak için elinden bırakmak istemediği bir 
itham var: Bu itham, T. i. P. ile T. i. P. nin 
doktriner durumu ile Halk Partisi, yani ana-
muhalefet partisinin milyonlarca mensubu ve 
ölüsünün dirisinin milyonlarla reyi olan bir par
tinin T. 1. P. ile akuple halde bulunduğu iddia
sının bir türlü siyaset piyasasından çekileme-
mesidir. (C H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bu iddiayı, vatanın selâmeti adına, kendile
rinin selâmeti adına, samimiyetten büyük güç 
olamıyacağını idrak etmiş olmamız adına çok 
rica ediyorum, artık Adalet Partisi, vatanın 
3/4 nün değilse bile, hiç değilse devamlı suret
te yıllardan beri 1/3 ünün gürül gürül tuttuğu 
Halk Partisini mutlaka ve mutlaka Marksist 
dediği, komünist dediği T. t. P. ile berabermiş 
gibi göstermenin kendisine müşteri celbetmek 
için, seçmen celbetmek için bulunmaz bir koz 
olduğu fikrini terk etsin, ihtiyacı da yoktur. 
(0. H. P. sıraların «Bravo» sesleri, alkışlar İh
tiyacı da yoktur, ama bu fikir terk edilmezse 
bu memlekette bir ihtilâle bais olmuş bulunan 
ikili büyük siyasi kapışma, bu sefer sağlı sollu 
doktrin renklerin,in bütün kesinliğini de nef
sinde taşıyarak bu memleketi belâların her tür-
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lüısüne yeniden sürükliyebilir. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — öyle şey ol
maz, yok öyle şey. 

Y. T. P. GRUPU ADINA RAİF AYBAR 
(Devamla) — «Yok öyle şey» de ne demek? 

BAŞKAN — Efendim lütfen karşılıklı gö-
rüşmiyelim. Sayın Abbas Çetin, lütfen hatibe 
müdahale etmeyin, efendim. 

Sayın Aybar, sizden de istirham ediyorum, 
lütfen sözlerinizi bağlayın efendim, 

Y. T. P. GRUPU ADINA RAİF AYBAR (De
vamla) — Olan nedir ki! Politika hayatımızda, 
bu büyük çizgili tehlike gerçeği kabul edilmez
se, bu gerçeğin icapları yapılmazsa, T. 1. P. i bu
radan hergün ağızlarına kurşun döküp müzake
reler esnasında hiç kıpırdamamalarını temin et
sek bile veya T. 1. P. i toptan çıkartsak bile, 
Türk Parlâmentosunda ve Türk siyasi hayatın
da fiziki kapışmalara kadar gidebilecek olan ih
timallerin vehametini önliyemeyiz. Bu noktaya, 
bütün partilerin, bütün milletin, bu Devletin 
hayatında rol ve mesuliyet sahibi bütün güçle
rin ve yetkilerin dikkatini çekmeyi bu vesileden 
istifade ederek, Yeni Türkiye Partisi Grupu hiz
met telâkki eder. Cümlenizi saygılarla selâmla
rım. (C. H. P. ve Y. T. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, Hükümet 
adına tekrar mı söz istediniz efendim? 

DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Sayın Başbakanımızın beyanlarından son
ra, konuşan hatiplerden Sayın Raif Aybar, «Ma
dem ki, mesele, İçişleri Bakanımızın açıkladığı 
şekilde bellidir, yani T. i. P. komünist partisi
dir. O halde neden Hükümet harekete, geçmez ve 
bu konuda kendisine düşen vazifeyi yapmaz.» 
şeklinde beyanları olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamn 19 ncu 
maddesi, 57 nci maddesi, siyasi partilerin faali
yet sınırlarım çizmiştir. Yine bu sınırlar içeri
sinde ne tarz faaliyette bulunmaları gerektiğine 
dair Siyasi Partiler Kanununda sarih hükümler 
de vardır. Partilerin kuruluşu izne tabi olma
dığı gibi, kapanması mevzuu da İcranın yetkisi 

• • ^ 

I dışında bulunmaktadır. Sadece burada yapılan 
konuşmalar, umumi efkâra intikal eden beyan
lar, Cumhuriyet Adliyesinin Başsavcısını bir ikaz 
mahiyetindedir, bir ihbar mahiyetindedir. 

Siyasi Partiler Kanununun 108 nci maddesi, 
Cumhuriyet Başsavcısının tetkikatı yapmasını, 
iddianameyi hazırlamasını ve Anayasa Mahke
mesine dâva ikamesini âmir hükümleri koymuş
tur. 

Binaenaleyh, Hükümete matuf bir vazife değil
dir. Hükümetin meseleyi ihmal ettiği bahis ko
nusu olamaz. Biz buradaki bu beyanımızı ve Ada
let Partisi Grupuna mensup arkadaşlarımızın 
muhtelif beyanlarını, Sayın Cumhuriyet Başsav
cısının ihbar telâkki etmesini gayet tabiî isteriz. 
Bunun delillerinin toplanması, suç unsurlarının 
tesbiti, yine kanunu mahsusunda tesbit edilmiş 
olan usullere göre yapılır. Hükümetten, Dahi
liye Vekâletinden, Emniyetten dosya istenir
se, bu mevzudaki dosyayı, Sayın Dahiliye Ve
kilimiz Cumhuriyet Başsavcısına vermeye ha
zırdır. Bizim yapacağımız vazife bundan iba
rettir. Bunun ötesi, müstakil adliyenin faaliyet 

| sahasına girer. 
i Bu hususu tavzih ediyorum. Saygılar suna

rım. (A. P. sıralarından, «bravo» sesleri, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Efendim, bu konudaki görüşme
ler bitmiştir. 

Kars Milletvekili Sayın Celâl Nuri Koç şöyle 
bir önerge vermiş bulunuyor : 

Sayın Başkanlığa 
Gece, müessif hâdise ve oluşlara sebebiyet ve

ren ve Meclisimizi rencide eden, «Nazım Hikmet 
büyük vatan şairidir.» sözlerinin Meclis zabıtla
rından çıkarılmasını arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

Kars 
Celâl Nuri Koç 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç, buna 
Anayasa ve İçtüzük muvacehesinde imkân yok
tur. Mecliste harfiyen zabıt tutulur. Meclis ken
disi dahi karar vererek bu zabıtta sonradan bir 
tashih veya çıkarma yapamaz. Bu itibarla, öner
genizi oya sunamıyorum. 

Saat 14,30 da tekrar toplanmak üzere oturu
mu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,45 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar. 

KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — ikinci Oturumu açıyorum. 

2. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının 
«Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu kanunu tek
lifi» nin havale edilmiş olduğu Ticaret, Maliye, 
Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül

mesine karar verildiğine dair tezkeresi. (3/869, 
2/143) 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce Ma
liye Komisyonu Başkanı Sayın Tahir Akman 
ve komisyonun diğer üyelerinin imzasını taşı
yan iki tezkere vardır. Bunları okutup tasvi
binize sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu ka
nunu teklifinin, mevzuun lüzum ve ehemmiye
ti nazarı itibara alınarak, biran evvel kanun
laşmasında fayda mülâhaza edildiğinden, mez
kûr teklifin, havale edilmiş bulunduğu Tica
ret, Maliye, Tarım ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 4 er üyeden müteşekkil bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Çankırı Burdur 

Tahir Akman Faik Kırbaşlı 
Çorum Gaziantep 

Nejdet Yücer Naşit Sarıca 
Maraş Tekirağ 

Vefik Pirinçcioğlu Halil Başol 
Trabzon 

Hamdi Orhon 

BAŞKAN — Komisyonun tezkeresini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Ay
dın Milletvekili Reşat Özarda'ntn 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 
89 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin, aynı kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifini 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona ha-
valeshie dair tezkeresi. (3/868, 2/468) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun değişik 89 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifinin aidiyeti cihe-
tiyle, Genel Kurulun 12 . 1 . 1968 gün ve 26 ncı 
Birleşiminde teşkili kararlaştırılan ( Çankırı 
Milletvekili Tahir Akman ve 11 arkadaşının, 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun teklifi.) Geçici 
Komisyona) havale buyurulmasma karar ve
rildi. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 
Çankırı 

Tahir Akman 
Ankara 

Ahmet Dallı 
Çorum 

Hilmi incesulu 
Gaziantep 

Naşit Sarıca 

Sözcü 
Burdur 

Faik Kırbaşlı 
Aydın 

Nahit Menteşe 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 
Tekirdağ 

Halil Başol 
Trabzon 

Hamdi Orhon 

BAŞKAN — Tezkereyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Gündeme geçiyoruz. 

— 430 
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4. — GÖRÜŞ 

1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi : 1/430; Cumhuriyet Senatosu : 1/859) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 649; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1049) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe ka
nun tasarısının görüşülmesi bitmiş, açık oyla
ma sonucu alınamamıştı. Bu itibarla açık oyla
ma tekrarlanacaktır. Kutular önce sıralar ara
sında dolaştırılacak, bilâhara hitabet kürsüsü 
önünde bulundurulacaktır. 

2. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
3Ieclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) 
(Millet.Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1045) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü : 
b) Jandarma Genel Kamutanlığı : 

BAŞKAN — 1968 yılı Bütçe kanun tasarı
sı üzerindeki görüşmelere kaldığımız noktadan 
devam edeceğiz. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde Sayın 
Bakan görüşüyordu, konuşmasına devam ede
cek. Programımızda yarım günlük bir gecik
me olmuştur. Bu itibarla konuşmasını tamamla
mak üzere söz alan Sayın Bakan dâhil grup 
sözcülerinin bu durumu göz önünde tutarak 
konuşma yapmalarını istirham edeceğim. Çünkü, 
Bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğünün ve 
Jandarma Genel Komutanlığının bütün yetkili 
idarecileri de dün akşam üzerinden beri bu
rada bağlanmışlardır. 

Buyurun Sayın Bakan., 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün sabaha karşı hepimizi üzen olaydan 
sonra içişleri Bakanlığının 1968 yılı bütçesi 

İÜLEN İŞLER 

münasebetiyle yapılan tenkidlere, bıraktığım 
yerden cevaplarımı arz edeceğim. 

Sabaha karşı konuşmamın merkezi sikletin-
de, bütün parti gruplarının, T. i. P. müstes
na, üzerinde hassasiyetle durdukları, Türki
ye'deki aşırı akımlar ve bunlarla mücadele ve 
Hükümet tarafından alınan ve alınması lâzım-
gelen tedbirler hakkında vâki olan konuşma
lar ve sorular üzerine biz de İçişleri Bakanlığı 
olarak elde ettiğimiz bilgileri, kaynakları, do
kümanları, şahsi mülâhazalarımızın, sübjektif 
ölçülerimizin dışında tamamen objektif kalmak 
şartiyle vesikalara istinadettirerek Yüce Par
lâmentoya arz etmeyi vazife bilmiştik. 

Kıymetli arkadaşlarım, Hükümetin vazifesi 
bu konuda bu kadar hassas olan ve memleket 
bütünlüğü zaviyesinden, müesses nizam ba
kımından bu kadar ehemmiyetli olan bir ko
nuda elbete ki düşüncelerimizi, tetkikatımızı, 
Yüce Parlâmentoya arz etmemiz iktiza ederdi. 

Türk Milletinin temsilcilerine hakikatleri 
olduğu gibi duyurmak, hâdiselerden malûmat-
tar kılmak, onların bilgilerine sunmak, bu hâ
diseler hakkında objektif kanaatlere vâsıl 
olarak, Panâmento olarak gerekli tedbir
leri, lüzumlu tedbirleri almak için elbette 
ki bu bilgilere ihtiyaç vardı. Biz de bun
ları yaptık. 

Sabaha karşı konuşmamda, bir saate yakın 
konuşmamda bütün parti grupları, ortaya koy
duğum vesikalar, arz ettiğim vesikalar ve be
yanlar muvacehesinde en küçük bir reaksiyon 
göstermediler. Bilâkis, T. i. P. hariç, diğer par
tiler bu beyanları müspet mânada değerlen
dirme mahiyetinde tasvipkâr oldular. Hem be
yan olarak, hem grup sözcüleri marifetiyle, 
hem de konuşmalarımızı hiçbir suretle ademi-
tasviple karşıhyacak hareketlerde bulunmadı
lar. Bundan da anlaşılıyor M, Bakanlık olarak 
verdiğimiz bi l i ler , Türk Parlâmentosu için 
lüzumlu bilgilerdi ve bu malûmat bu vesaik 
zabıtlara tescil ettirilmek suretiyle elbette ki 
gerek Parlâmento olarak icabına tevessül bakı
mından, gerekse Anayasamızın ve kanunların 
tanıdığı hak ve salâhiyetler içerisinde alâkalı 
merciler için birer delil, vesika mahiyetinde 
olması mülâhazası hâkimdi. Biz de bu noktai 

ı-la bu vazifemizi gayet dikkatle, gayet 
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ciddiyetle, gayet objektif ölçüler içerisinde ye
rine getirmeye çalıştık. 

Burada bulunan arkadaşlar hatırlarlar, bir 
kere daha teyidetmek ve arz etmek isterim ki 
benim beyanlarım tamamen T. t. P. nin mensup
larının resmî beyanı mahiyetinde olan vesika-
ladır. 

T. i. P] nin faaliyetleri, T. t. P. ni ilzam eden 
resmî beyanların Türk Anayasası muvacehesin
de, Türk kanunları muvacehesinde durumunu 
eleştirmek, tetkik etmek, elbette ki mesul Hü
kümet olarak, mesul Bakanlık olarak bizim va
zifemizdir. 

7 Ocak 1968 günü T. i. P. nin istanbul 11 
kongresinde Sayın Aybar, konuşması sırasında 
«Marksizm bir bilimdir. Kapitalizmin zıddı-
dır. Bilimden yararlanmak da Anayasada var
dır. Şu halde Marksizm Anayasamıza aykırı 
değildir. Elbette biz sosyalist partiyiz. Sosya
lizme inanıyoruz» derken «bilimsel olmıyan 
sosyalizmi kasdetmiyoruz, zaten sosyalizm bir
dir, başka türlüsü yoktur, bilimseldir ve bilime 
dayanır» beyanında bulunmuşlardır. 

Bunun mânası doktrin olarak marksizmdir, 
kollektivizmdir. Bir komünizm propagandası 
mahiyetindedir ve bir komünizm hereketinin 
ifadesi tarzındadır, buna tefsir ettirmek zanne
diyorum ki bizim vazifemizdir arkadaşlar. 

Bunlara, Yüce Meclisin üyelerinin ıttıla kes-
betmesi ve sonra Yüce Meclislerin muayyen isti
kamette kararlara varması da elbette ki bu bil
gileri mesul makamlar tarafından verdikten 
sonra mümkün olabilir. 

Diğer bir konuyu arz ettim: Yine T. i. P. 
nin mesul şahsiyeti Nâzım Hikmet'in Türkiye'nin 
büyük vatanperver ve millî şairi olduğunu ilâve 
eden yazısı da dün beyan olunmuştur. 

Buna karşılık dedik ki, Nâzım Hikmet hak
kında Atatürk devrinde Türk mahkemeleri bu 
zatı mahkûm etmiştir. Hiyaneti vataniyeyle 
suçlamıştır. Bu zat, millet atıfetine uğradıktan 
sonra Polonya'ya kaçmıştır. Polonya'da Warşo-
va mahkemesine müracaat etmiştir; «ben Türk 
ırkından değilim, ben Polonya ırkmdanın» diye 
müracaat etmiştir. Bu kabul edilmiştir ve 
soyadını değiştirmiştir, Nâzım Hikmet Verzanski 
olmuştur. Bu zat oradan Moskova'ya gitmiştir 
ve demiştir ki «Beni Stalin yarattı. Stalin be
nim Allah'mıdır. Ben başka Allah tanımıyorum. 

Benim Kabe'm Moskova'dır. Benim toprağım, 
Rusya'dır» diyen zat bu olduğuna göre, bu be
yanlar kendi beyanlan olduğuna göre büyük 
Türk şairi vatanperver Türk şairi olarak kabul 
edilebilir ve bunun müdafaası yapılabilir mi? 

Elbette ki bunları duyurmak, bunları bir ke
re daha tescil ettirmek icabeden tedbirlere te
vessül hususunda Yüce Parlâmentoya bilgiler 
vermek bizim vazifemizdir. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Meza
rı da orada. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Halen mezarı da oradadır, malûm. 

Kıymetli arkadaşlarım, benim beyanlarım ta
mamen bu ölçüler içinde olmuştur. Arkadaşla
rım haklı olarak sual tevcih ederler: «Hükü
met, mademki bu bilgilerle mücehhezdir, icabı
na tevessül etsin.» İşte bunun için bu bilgileri 
veriyoruz. 

Bugünkü Türkiye'deki Anayasa nizamı ve 
mer'i kanunlar muvacehesinde Hükümet olarak 
alınması lâzımgelen, tedbirleri almış bulunu
yoruz. Lâzımgelen dokümanların bir kısmı Baş
savcılığa tevdi edilmiştir. Bir kısmı da Başsav
cılıktan sorulmuştur, tevdi edilecektir, hazırlık 
içerisinde bulunmaktayız. Bu kanuni tedbirler 
iktiza ederse, bunları tam ve kâmil mânada' Türk 
Parlâmentosu tarafından tam bir kemalle, her 
türlü tedhiş, her türlü şahsi düşünce ve her tür
lü baskı rejiminin dışında kalan bir anlayışla 
Türk Parlâmentosuna maletmek maksadiyle bu
nun hazırlığı içerisindeyiz. 

Bu bilgiler bir kısmı eski, bir kısmı yeni te
kevvün etmiştir. Bir kısım yeni hâdiselerle te
kevvün etmiştir. Roma toplantısı 22 Ocak 1968 
tarihlidir, yenidir. Keza T. i. P. İl Başkanının ^ 
yaptığı bu sarih beyan yenidir. Bu vaziyet kar
şısında biz kemali samimiyetle inanarak arz edi
yoruz ki, şahsan içişleri Bakanı olarak bunu yap
madığım takdirde vebal ve mesuliyet hisse
den bir insan hüviyetinde şunu arz ediyorum ki, 
bugün Türkiye'de aşırı solun hüviyeti, karakteri 
doktirinci bir parti, Markisist, Leninist ve En-
gels felsefesini doktirin olarak, ideoloji olarak 
müdafaa eden, propagandasını yapan, tatbik 
eden ve hareket eden bir parti hüviyetinde ol
duğu kanaati vicdaniyesi içerisindeyiz. 

Şu vesikalar muvacehesinde, bu Vaziyet kar
şısında elbetteki içişleri Bakanı olarak Hükümet 
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olarak bu dokümanları Yüce Meclise sunmak 
bizim millî vazifemizdir, tarihî vazifemizdir. 
Başka türlü yaparsak, millete karşı biz suç iş
lemiş, asgariden vazifesini yapmamış mesul kim
seler durumunda kalırız, işte, bu düşüncelerle 
meseleyi ortaya koyuyoruz. Meseleyi dün de 
arz ettiğim gibi, her türlü tethişçi metodun dı
şında, soğukkanlı, dikkatli, hür demokratik 
rejime, temel hak ve hürriyetlere gölge düşürmi-
yecek tarzda, meseleyi kanunlar muvacehesin
de ve çerçevesinde işletmek ve Türk Devleti 
için zararlı, müesses nizam için zararlı, millî 
bütünlüğümüz için zararlı hareketleri berta
raf edecek tedbirleri arz etmek için ve bunlar
da müşterek mesuliyet taşıyan kimseler ola
rak Türk Parlâmentosu ile birlikte alınacak 
tedbirlerin unsurlarını, "delillerini, vesikaları
nı arz etmek için getiriyorum. 

Kapalı odalarda hazırlanmış iki dudak ara
sından çıkan sözlerin kanun olduğu devirlerin 
anlayış ve zihniyetiyle bunları ortaya getirmiş 
ve koymuş bulunmuyoruz. Zannediyorum ki, 
bunda garipsenecek, bunda tahrik unsuru ara
nacak bir taraf olmaması iktiza eder. Bundan 
ancak memnuniyet duyulması iktiza eder. Türk 
Devletinin istikbali bakımından, milletin saa
det ye refahı bakımından ve Hükümetin bu me
seleler karşısında dikkatli, soğukkanlı olması 
ve meseleleri gayet objektif ölçüler içerisinde 
ve bu açıdan değerlendirmesi bakımından bun
lardan memnun olmak iktiza eder, kanaatin-
deyiz. Bu husustaki maruzatıma burada son 
vermeyi uygun buluyorum. Gayet tabiî, yeni 
hâdiseler muvacehesinde Yüce Parlâmentoya 
yeni bilgiler vermeyi de vazife sayıyorum. 

Arkadaşlarım, grup sözcülerinin üzerinde 
durdukları diğer mühim bir konu, Devlet ida
resinin modernleşmesi, günün şart ve ihtiyaç
larına göre ve onu karşılıyacak tarzda Devlet 
mekanizmasının işletilmesi için gerekli tedbir
lerin alınması hususudur. Umumi olarak görü
şülen konuların temel meselelerinden birisini 
grup sözcüleri bu arz.ettiğim esas içerisinde 
ortaya koymuş bulunuyorlar. Memnuniyetle 
ve iftiharla kaydetmek isterim ki, İçişleri Ba
kanlığının bu konudaki bir senelik faaliyetle
ri gruplar tarafından takdirle ve memnuniyetle 
karşılanmış, yalnız Türk idaresine, Türk ida
re çarkına, Türk idare mekanizmasına daha 
sürat, daha verimlilik verecek olan Türkiye'-
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nin bugünkü şart ve ihtiyaçlarına cevap vere
bilecek ve mekanizmayı iyi işletebilecek olan 
bu mevzuatın biran evvel Yüce Meclislerden 
çıkarılması temennileri olmuştur. Biz de bu 
gayret içindeyiz. 

Gerek âmme idaresi, gerekse mahallî ida
reler yönünden içişleri Bakanlığının daha ras
yonel, daha mükemmel çalışması ve hizmet gör
mesi için hazırladığımız kanunların bir kısmı 
Meclislere sevk edilmiş, bir kısmı da, Bakan
lar Kurulumuzun tetkikine arz edilmiştir. Bu
nun yanında idare cihazımızın, idaredeki tı
kanıkları önliyecek ve Türkiye'nin bugünkü 
ve yarınki ihtiyaçlarını karşılıyabilecek tarzda 
bir mekanizmaya sahibolması, bir idareye ka
vuşması hususunda da içişleri Bakanlığı bün
yesinde kesif bir araştırmaya girişilmiş bulunul
maktadır. Altı aydan beri 29 mülkiye müfet
tişi tarafından yapılan araştırma içişleri Ba
kanlığının hizmet ve teşkilâtına ait bütün sek
törleri içerisine almaktadır, ttmidederim ki, 
Mayıs ayının sonunda bu araştırmalar son bu
lacak ve bunun neticesinde gerek alınması ik
tiza eden mevzuat değişikliği ve gerekse idari 
tedbirler, o zaman çok daha mükemmel suret
te alınabilecektir. Bizim anlayışımıza göre ve 
tatbikat da odur M, muayyen teknisyenlerin 
kısa zaman içerisinde yetici ihtiyaçlara göre 
hazırlanmış olan kanunlar daha doğmadan öl
meye mahkûm olmuş ve ihtiyaçları karşılıya-
mıyacak bir duruma gelmiştir. Biz de buna 
mâni olmak için, idare ile ilgili bütün mevzuatı 
bu araştırmadan sonra yeni baştan gözden ge
çirecek ve o istikamette tedbirlerimiz olacaktır. 
Aynı tarzda mahallî idarelerin, yani il özel 
idarelerinin, belediyelerin ve köy idarelerinin 
bugünkü sıkıntılarından kurtarılması, idari ve 
malî yönden muhtar; ama gayet tabiî siyasi 
otoritenin dışında bu idarelerin gerçek mâna
da veyahut da tam mânasiyle muhtar bir idare 
hüviyetinde olmaması zaten Anayasa hükmü
dür; yalnız kendilerine yeter birer müessese ve 
idare olması hususundaki mahallî idarelerle 
ilgili mevzuatımız da, bu araştırmalarımıza 
muvazi olarak bir kısmı şimdiden hazırlanmış, 
bir kısmı da hazırlanmak üzere tetkik safhasın
da bulunmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, emniyet ve asayiş 
konusu şayanı şükrandır ki, bu sene gruplar 
tarafından bizi takdir eden ve yurt sathında 
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huzur verici mahiyette olduğu yolundaki beyan
lar ancak çalışmalarımıza hız katacak mahi
yette olmuştur. Bütün imkânlarımızla yurt em
niyet ve asayişinin korunması ve idamesi hu
susunda Türk zabıta kuvvetleri uhdesine dü
şen vazifeleri kemali ciddiyetle ve imkânlar 
içerisinde yapmaktadırlar. Mütaaddit vesile
lerle arz ettiğimiz gibi asayiş konusu hiç şüp
hesiz ki, bir çırpıda halledilebilecek, hale de
mokratik memleketlerde birdenbire arzu edilen 
seviyeye gelecek bir hâdise mahiyetinde bulun
mamaktadır. Asayiş konusunun çok çeşitli fak
törleri vardır. Türkiyemizdeki ortam, Türkiye-
nin bugünkü vaziyeti, plânlı devre, şehirleşme 
hareketi, sanayileşme meselesi, fikir cereyan
ları, bir ihtilâl sonrası hâdiselerin daha çok vu
zuha kavuşması ve normal kanalına girmesi me
seleleri ortada iken yurt emniyet ve asayişinin 
arzu edilen seviyede, arzu edilen zamanda ol
ması takdir buyurulur ki, mümkün değildir. 
Ama, alınan tedbirlerle, yapılan gayretlerle gös
terilen fedakârlıklarla katedilen mesafenin kü
çük ölçüde olmadığını gayet objektif olarak ve 
samimiyetle beyan etmek isterim. Bütün gay
retlerimiz daha mükemmel olması yolundadır ve 
bütün tedbirlerimiz o istikamete müteveccihtir. 

Emniyet ve asayişin mükemmel olması, arzu 
edilen şekle kavuşması ve yurtta huzur ve sü
kûnun temin ve tesisi herşeyden evvel mükem
mel bir zabıta teşkilâtiyle mümkün olur. De
mokratik memleketlerde Devlet otoritesini ze
deletmeden, kanun hâkimiyetini her hâdisede 
hissettirebilmek için organize ve yeterli vasıfta 
zabıta kuvvetlerine ihtiyaç vardır. Uzatmamak 
için arz edeyim, Türkiyenin bugünkü ihtiyaçla
rına cevap verebilecek miktarda zabıtamız he
nüz yoktur, ama plânlamamız ve katedilen me
safe kısa zaman içerisinde yaptığımız hamle
ler ve Yüce Meclislerin bu mevzudaİri teveccüh
leri bu mevzuda bize ümit verici istikamet al
mamızı mümkün kılmıştır, önümüzdeki seneler
de gerek polisimizi, gerekse jandarmamızı mo
dern cihazlarla, silâhlarla, vasıtalarla teçhiz et
mek suretiyle, aynı zamanda onları yeterli eği
tim bilgisiyle teçhiz etmek suretiyle ümidede-
rim ki, 1968 yılı ve ondan sonraki yıllar yurt 
emniyet ve asayişi için, yurtta huzur ve sükûn 
bakımından huzur verici olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, bu münasebetle bir kere 
daha teyiden arz etmek isterim ki, büyük Par-

I lâmentodaki her mesele, her münakaşanın yurt 
emniyet ve asayişi üzerinde, yurttaki sulh ve sü
kûn üzerinde müesseriyeti vardır. Buradaki gay-
rimesul insanların, mevhum beyanlarının, haki
katler olmadığı halde varmış gibi gösterilmek 

I suretiyle yapılan münakaşaların vatandaş bey
nindeki, vatandaş üzerindeki reperküsyonlarını 
daima hatırdan çıkarmamak lâzımdir. Binaena
leyh, huzurun kaynağı yurt emniyet ve asayişi
nin arzu edilen seviyeye gelmesinde büyük Par
lâmentomuzun ve Parlömanterlerimizin büyük 
mesuliyetleri olduğunu da hatırlatmama ve be
yan etmeme müsaadelerini istirham ederim. 

O. H. P. sözcüsü arkadaşım Zonguldak olay
ları ve Osmaniye olayları üzerinde durdular. Bu 
olaylar münasebetiyle bilhassa «idare, zamanın
da gerekli tedbirleri almamıştır ve mahallî za
bıta vazifesini görmemiştir» diye beyanda bu
lundular. Arkadaşlarım, uzatmamak için şura
sını arz edeyim ki, Zonguldak olayları, idare
nin soğukkanlılığı ve basiretli hareketi saye-

| sinde, daha vahîm neticeler ve ihtilâtlar doğur
madan önlenmiştir. O kadar büyük tahrikler 
vardır ki, bunlardan bir tanesini Yüce Meclise 
arz etmek istiyorum. İşçinin Sesi Gazetesi Zon
guldak'ta çıkar. Bu gazete, 30 lira yeraltı, 27 
lira yerüstü taban yevmiye maden işçilerine ve
rilmesi Anayasa emridir diye yazar. Bu gazete, 
beşer onar tane her işçiye aynı mealde makale-
leriyle devamlı surette gönderilmiş ve işçi tah
rik edilmiştir. 

J Toplu sözleşme müzakeresine zamanında otu
rulduğu ve normal seyri içerisinde cereyan etti
ği halde, ücretler konusnda da henüz bir tek 
müzakere yapılmadığı halde işte bu şekilde sırf 
anarşi yaratmak, menfi hareketlerden medet 
ummak suretiyle huzuru bozmak maksadına 
makrun düşüncelerle yapılan böyle tahrikler, 
Zonguldak'ta hâdiselere sebebiyet vermiştir. Hâ
diselerde idare, iki gün soğukkanlı olmuştur, 
ama tecavüz ve tahrik başladığı an, gerekli ted
biri almış ve kanunu hâkim kılmış, devlet otori
tesini de ispat etmiştir. Şimdi suçlu bulunan 9 
kişi adalete teslim edilmiştir. Bunlardan dör
dünün işçilikle ilgisi yoktur, ikisi de Türkiye 
işçi Partisine mensuptur ve Zonguldak il teşki
lâtına mensup kimselerdir. 

Osmaniye olayları hakkında uzun mâruzâta 
lüzum hissetmiyorum, çünkü buradan mesele 

I vakıalara uygun tarzda tarafımızdan arz edil-
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mistir. Bugünkü gazeteler tetkik edildiği tak
dirde hâdise daha zavıh şekilde mahkemenin 
önünde cereyan etmektedir ve mahkeme tara
fından da ortaya konulacaktır. Yalnız Osmani
ye olaylarında bir irticai hareket, bir şeriat 
hâdisesi, bir teokratik Devlet isteme hâdisesi 
sureti katiyede mevzuubahis görülmemektedir. 
Bununla beraber derdesti rüyettir, mahkeme 
suçlulardan bugün yedisini tahliye etmiştir. 

Savacı, dâvayı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Hakkındaki Kanuna aykırı hareketten do
layı açmıştır ve bu bakımdan rüyet edilmektedir. 
Fakat hâdisenin mahiyeti ve gayet rahatlıkla 
elbette ki, mahkemenin neticesinde taayyün ede
cektir. 

Yalnız kıymetli arkadaşlarım, irtica mevzuu, 
hakikaten bu kürsüden milleti tedirgin edici ifa
delerle zaman zaman ortaya konmaktadır. Bu 
mesele Sayın Başbakan tarafından gayet vazıh 
ve kesin hatları ile arz edildiği için ben tekrar 
aynı konu üzerine dönmeyi zait addetmekter 
yim. 

içişleri Bakanlığının Bütçesi üzerinde, emni
yet asayiş, ânıme idaresi yönünden, mahallî ida
reler yönünden ve mahallî idarelerin daha iyi 
işlemesi yönündeki tenkidlerden sonra bir neb
ze de trafik konusunda malûmat arz etmek iste
rim. 

Hakikaten Türkiye'de trafik kazaları, trafik 
meselesi, Devlet olarak ve Hükümet olarak üze
rinde ciddiyetle durmıya değer bir mahiyet 
taşımaktadır. Yine bir vesile ile arz ettim, bir 
kere daha tekrar etmek isterim; trafik kaza
ları, trafikten ölüm bakımından Türkiye maale
sef rekor kırmaktadır. Her sene 14 500 vatan
daşımız trafik kazalarından yaralanmakta ve 
sakatlanmakta, 3 000 insanımız vefat etmekte 
ve maalesef kayba mâruz kalmaktayız. Bunun 
millî gelire ettiği zararın miktarı 600 milyon 
lira civarındadır. Bu itibarla meseleyi her yö
nü ile bir tetkik ve araştırma konusu haline ge
tirmiş bulunuyoruz. 

Yeni Trafik Kanunumuz son merhalesine 
erişmiştir. Bölge Trafik teşkilâtımızı 4 yerde 
kurduk, sayılarını artırıyoruz. Bugünün ihti
yaçlarına cevap verebilecek mevzuat tedvinin
den sonra ümidederim ki, büyük ölçüde trafik 
kazaları azalmış olacaktır. Bölge trafik teşkilâ
tımızın kurulmasından sonra gerek trafik kaza

larında yaralanma miktarlarında, gerekse ölüm 
miktarlarında % 20 ye yakın bir azalma olduğu 
tesbit edilmiştir. 1968 yılında yeni bütçemiz ile 
bu teşekkülü bir kat daha artırmak kararlılığı 
içerisindeyiz. 

Müsaade buyurulursa böylece mâruzâtımın so
nuna gelmiş bulunuyorum. İçişleri Bakanlığının 
İ968 yılı Bütçesi münasebetiyle serd edilmiş mü
talâalara ve tenkidlere şahsan ve bakanlığım 
camiası adına en samimî şükranlarımı arz eder, 
Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. (Soldan 
alkışlar). 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Sorum var. 
BAŞKAN — Sayın Karahan buyurun. 
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — iki sualim 

var. 
1. Toplum zabıtasına haklı olarak mesaile

rinden dolayı bir ödenek veriliyor. Diğer polis 
görevlileri de mesaiye tabi olmadan memleket 
hizmeti görmektedir. Hakikaten bu hizmet ta
hammülün dışında bir enerji istemektedir. Bir 
meslekin mensupları arasında ayrı ücret usu
lünün tatbik edilmesinin doktorlarımızı ne hale 
getirdiğini, doktor olan bakanımız gayet iyi 
bilir. Bu iki Devlet vazifelileri arasındaki ikili
ğin yapacağı tesir büyüktür. Bir tasarı ile diğer
lerinin de faydalandırılması düşünülüyor mu? 

2. Sayın Bakan, zaman zaman jandarmaları 
helikopterlerle, jetlerle tahkim etmeyi taahhü-
detmektedir. Böyle büyük masrafları müeddi 
olan araçlar arasında, karakollar arasındaki te
lefonları muhavere imkânlarına kavuşturmak 
için muhterem Bakanın bir gayreti var mıdır? 

Bu iki hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Efendim, toplum polisinin gördüğü 
hizmetler bakımından diğer polis teşkilâtımıza 
mensup arkadaşlardan çok faraklılık arz eder. 
Toplum polisi, tamamen toplum hâdiselerinde ve 
fevkalâde ehemmiyetli toplum meselelerine el-
koyan bir kuruluş mensubudur ve Türkiyenin 
yeni şartlarına göre kurulmuş bir teşkilâttır. 
Onun için kadro polislerinden farklı hususiyet
leri vardır. Bu bakımdan kabul buyurulan Ka
nunla toplum polisine 225 liralık farklı bir ta
rife, bir barem tatbik edilmektedir. 

Polisimizin maddi imkânlara, daha müreffeh 
ve daha sosyal imkânlar bakımından müreffeh 
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olması hususunda bâzı çalışmalarımız mevcuttur 
ve ondan sonradır ki, muhtemelen imkânlarımız 
nisbetinde bu çalışmalardan sonra muhte
melen bu tefriki kaldırmak imkânına ka
vuşulacaktır. Ama bugün toplum polisinin gör
düğü hizmet diğerlerinden tamamen farklı ma
hiyettedir. 

ikinci sorunuza, gelince; arkadaşlar, günün 
hâdiseleri de göstermiştir ki, helikopter Türk 
zaJbıtası için gerek kurtarma, gerek takip ve 
diğer yönlerinden fevkalâde lüzumlu modern 
bir cihazdır, bir kuvvettir. O itibarla biz de bu 
yola tevessül etmiş bulunuyoruz. Jandarma teş
kilâtımız 1968 in Haziranına kadar 11 tane he
likoptere sahibolacak, hazırlanan bir plânla bu
nun miktarı da artırılmaktadır, daha çok heli
koptere saJbibolacaktır. 

Telli telefon meselesine gelince, biz zabıtayı 
modernize ediyoruz. Yol imkânları dölayısiyle 
artık telli telefon sisteminin demode olduğunu 
ve bakımının da fevkalâde zor olduğntt nazara 
alarak zaruret olmıyan yerlerde bunun yerine 
telsiz teşkilâtı, gerek sabit ve gerekse eltelsizi 
kullanma cihetine gidiyoruz. Bunun da hazırlı
ğını yapmışızdır, 1967 yılı bütçesinden 490 tane 
gelmiştir. 1968 bütçesine de 800 tane telsiz tah
sisatı konmuştur. Böylece Jandarma teşkilâtı
mıza 1 500 aded telsiz verilecek ve lüzumlu olan 
mıntakalar teçhiz edilmek suretiyle telli telefo
nun çeşitli mahzurları ortadan kaldırılacaktır. 
Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Bir soru daha var, Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Ali ihsan Göğüs. 
ALİ İHSAN GöĞÜŞ (Gaziantep) -T- Mar

din'in Mazıdağ ilçesinde son zamanlarda asayi
şin bozulduğuna dair bâzı bilgiler almaktayız. 
Mazıdağ'da son aylarda kaç katil vakası olmuş
tur? 

Bu katiı vakaları faillerinin adamları - ki, 
bunların 40 - 50 kişi olduğu ve silâhlı olarak o 
mıntıkada dolaştığı ifade edilmektedir - bun
ların halkı tazyik ettiği ve Hükümetin otorite
sini sarstığı bildirilmektedir. 

Bunların şerrinden korunmak için halkın ev
lerinden çıkamadığı, işyerlerine gidemediği, 
hürriyetlerinin kısıldığı gibi iktisadi vaziyetleri
nin de bozulduğu ifade edilmektedir. Bunlar 
niçin yakalanamamaktadır? Burada asayişi ko
rumakla mükellef olan Jandarma Bölük Kuman-
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danının 24 Ocak tarihinde - ki bu tarih o mıntı
kanın kardan kapalı olduğu bir aydır - Kuman
danın değiştirilmesine niçin lüzum hissedilmiş
tir? 

Derik Ziraat Bankası Müdürünün dövüldüğü, 
Tarım Müdürünün dövüldüğü, idil Kaymaka
mının evine silâh atılması hakkında bir bilgiye 
sahip midirler? Bir işlem yapılmış mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Efendim şimdi verebileceğim kadar, 
hafızamda kalan bilgiler miktarmca kendilerine 
bilgi arz ederim. Rakamlara istinaden kısımları 
da kendilerine yazılı olarak, her zaman olduğu 
gibi, takdim etmeye çalışırım. 

Yalnız şunu arz edeyim; Mardin'de emniyet 
ve asayiş son iki seneden beri evvelki senelere 
nazaran cenubi şarki vilâyetlerdeki durumdan 
üstünlük arz eden bir mahiyet göstermiştir; ra
kam verebilirim. 1946 senesi ile 1960 senesi ara
sında emniyet ve asayişe müessir suçlardan suç 
işlemiş de faili meçhul 128 kişi yakalanmıştır, 
ismen verebilirim; bunlar eski, faili meçhul olup 
da yakalananlar, 1966 ve 1967 yıllarında, eski 
suç işlemişlerden kaçak durumda, -kanun kaçağı 
durumunda olan kimselerden. 

Ayrıca faili meçhul, yani 1966 -1967 yılların
da suç işlemiş, asayişe müessir suç işlemişlerin 
jandarma bölgesinde yüzde 90 nm suçluları ya
kalanmıştır. 

Mazıdağ meselesini yakinen bilmekteyim, so
nuncudan başlıyayım^ Jandarma Kumandanı ar
kadaşımız; hem jandarmanın, hem mülkiye mü
fettişi göndermek suretiyle yapılan tahkikatta, 
oradaki asayiş olayları dölayısiyle görülen lüzum 
üzerine alınmıştır. Mazıdağ'da 47 tane faili meş-
hul hâdise yoktur. Arz ettiğim gibi rakamla, 
hakiki miktarını isim isim size takdim edeceğim. 

idil meselesinde, hakikaten atılmıştır, biliyor
sunuz hâdiseler okuyor. Failleri yakalanmıştır. 

Derik Kaymakamının ve Ziraat Bankası Mü
dürünün döğülme hâdisesini zatı âlinizden öğ
rendim. Bende henüz bilgi yoktur, onu da tah
kik eder ve size yazılı olarak bildiririm. 

BAŞKAN — Sorular tamam, Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve
rilmiştir. 
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Sayın Bakandan önce 6 arkadaş konuşmuş 
bulunduğu cihetle şimdi söz talep ve kayıt sıra
sına göre sırada olan beş arkadaştan bir arka
daşa son sözü vereceğim. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Murat öner? 
(Yok) 
/ Güven Partisi Grupu adına Sayın Himmet 

Erdoğmuş? 
HİMMET ERDOĞMUŞ (Kütahya) Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Abas Çe

tin? (Yok) 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 

A. P. Grupu adına bendeniz konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
Gruplar adına ikinci defa yapılan konuşma

larda, konuşma süresi 10 dakikadır, Sayın Kılı-
çoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM KI
LIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; Grupumuz adına Ankara Mil
letvekili Sayın Orhan Eren konuşma yapmışlar
dır. Bendenizin tekrar söz alışmmın sebebi bâzı 
hususlara temas etmek, açıklanması icabeden ko
nuları eleştirmekten ibaret olacaktır. Esasen za
man darlığı bütün konulara, tenkid konusu ya
pılan mevzulara değinme imkânından da bizi 
mahrum kılmaktadır. 

Grup sözcüsü arkadaşlarımın bir kısmı, mev
zuatımızın İçişleri Bakanlığına yüklediği vazife
leri ve bütçe imkânlarının biraz daha artırılma
sı suretiyle vatandaş - idare münasebetinin, jan
darmanın, emniyetin vatandaşlarla olan müna
sebeti, âmme hizmetinin daha çabuk ve süratli 
görülmesi konularını ele aldılar. 
• Hiç şüphe yok ki, İçişleri Bakanlığının mev

cut imkânlarının bu kısaca sıralamış bulundu
ğum hizmetleri, tam ve kâmil mânada yerine ge
tirdiği iddia edilemez. Fakat son zamanlarda, 
gerek jandarma, gerek emniyet teşkilâtımızı Yü
ce Meclisin lûtufları ile kazandığı imkânlarla 
şimdiye kadar mahrum kaldığı teknik imkânlar
dan, malî imkânlardan, eleman imkânlarından 
faydalanmış ve bu hizmetleri daha iyi görebile
cek bir hale gelmiştir, ama bunun kâfi olmadığı 
da muhakkaktır. 

Yine bir kısım grup sözcüsü arkadaşlarımız, 
İçişleri Bakanlığı bütçesi müzakere edilirken bu 
Bakanlığa mevdu vazifelerin bir nevi Hükümet 
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vitrini mesabesinde olduğunu binaenaleyh büt
çenin tümü üzerinde, Başbakanlık bütçesi üze
rinde, yapılan konuşmalara benzer bir üslûp, 
içinde, kendilerince mühim telâkki edilen parti
lerinin görüşlerini ifade etmek imkân ve fırsatını 
bulmuş oldular. Sabahki müzakerelerde bu mev
zulara bir başka açıdan da olsa temas edildiği 
için bu kısımlar üzerinde durmuyorum. 

C. H. P. Grup Sözcüsü sayın^ arkadaşımız 
Göle, iç huzur temin edilmeden kalkınmadan ve 
kanun devletinden bahsedilemiyeceği mütalâası
nı ileri sürdüler. Grupumuz da bu mütalâaya 
samimiyetle iştirak eder. Yalnız, iç huzurun te
mininde Hükümet sorumluluğunu, vazifesinin 
ağırlığını müdrik olmakla beraber, iç huzurun, 
madem ki, demokratik hayatın ister iktidarda, 
ister muhalefette olsunlar, bütün partiler de
mokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır, bu 
huzurun samimiyetle tahakkukunu ve devamını 
temin etmek için bütün partilerin Hükümete doğ
ru olduğuna samimî olarak inandıkları yollarda 
yardımcı olmalarını hassaten rica ve temenni 
ederim. 

Sayın Göle, idari taksimat konusunda da ko
nuşmalarında epeyce yer verdiler. Hakikaten 
Türkiye'de idari taksimatın yeniden gözden ge
çirilmesi ve günün sosyal, ekonomik, politik ve 
coğrafi şartlarına göre yeniden düzenlenmesinde 
faydalar vardır. Fakat benim, konuşmasının ba
sına verilen bültende de gördüğüm gibi, bunun 
hemen hemen bir anda yapılması mümkün olmı-
yan, geniş tetkiklere istinadetmesi lâzımgelen 
bir mevzu olduğu hususunda da yine mutabaka
tımız vardır. Esasen yıllar yılı vilâyet olmuş 
veya kaza olmuş veya nahiye olmuş bir toplulu
ğu, bir kasabayı, bir şehiri şu veya bu imkân
larla Meclislerden bu haklarını elinden alır gibi 
bir davranış içine girmek pek mümkün de gö-
rünememektedir. Bu bakımdan yapılan hesap
ların uzun bir süre daha nazari kalmaya mah
kûm olduğunu samimiyetle beyan etmek isterim. 

Yine Sayın Göle, konuşmalarında büyük bir 
yer verdiği Zonguldak ve Osmaniye olayları do-
layısiyle Sayın Başbakanın, kanunlara aykırı 
her hangi bir hâdise vâki olduğu zaman kanun 
tatbikçisi o vakıanın arkasından gider ve suçlu
ların yakasına yapışır» şeklindeki beyanlarını 
Hükümetin, başka bir deyimle Sayın Başbaka
nın tecrübesizliğine bağlamış olmasını doğrusu
nu ifade etmek lazımsa, pek kendi şahıslar ile 
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kabili telif bir ciddiyette mütalâa etmek, düşün
mek mümkün değildir. Olaylara mâni olucu di
yor Sayın Göle, durdurucu ekonomik ve sosyal 
tedbirler alınsaydı olaylar âni olsa bile, ona hâ
kim olup seyrini kontrol altına almak lâzımdı. 
idarecilikten gelen sayın arkadaşımın zabıtai ma
nia vazifesinin nasıl görülebileceğini, hele hele 
ekonomik ve sosyal tedbirlerin bir anda almamı
yacağmı başka bir ifade ile, bunların neticeleri
nin bir anda almamıyacağmı bildiklerini ve 
beyanlarının bu olaylarla ilgili 2 nci kısmında, 
olayların arkasından gitmeyip de ona hâkim ol
ması lâzımgelir, sözünü, düşüncesini Sayın İçiş
leri Bakanı da ifade ettiler, hakikaten olaya hâ
kim olunmuştur, olayla ilgili gayrikanuni davra
nışta bulundukları zannedilen kişiler adalete tev
di edilmişlerdir, neticesine intizar etmekten baş-
ba bir şey söyliyecek durumda değiliz. Yalnız 
bir noktayı dikkatle eleştirmekte fayda vardır. 
Sayın Göle derler ki; politikacılar arasında din
darlık yarışı var. Şimdi, bir an için böyle oldu
ğu kabul edilse bile, dindarlık yarışma çıkmış ki
şiyi demokratik ölçüler içinde nasıl anlıyacak-
sınız, kafasının içindeki örümceği nasıl görecek
siniz? Eğer böyle bir âlete, böyle bir imkâna sa
hip değil de, davranışlarını takip" ve kontrol ede
cekseniz ceza kanunlarımızda bunların nasıl 
takibedilecekleri ve bunlara nasıl mâni olunaca
ğı hususunda müeyyideler vardır, onlara başvur
maktan başka çare de yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, bir dakikama 
var efendim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkanım, bağlıyorum. 

Sayın M. P. Sözcüsü Faruk önder Beyefen
dinin, idarenin daha iyi bir hale gelmesi için te
mennilerine canı gönülden iştirak ederiz. Yal
nız, jandarmamn halkla olan münasebetlerinde 
şarkta eski devirleri hatırlatan, vatandaşların 
ıstırap ve sıkıntı içinde oldukları, şeklindeki be
yanını, rakamlara istinat eder şekilde Sayın iç
işleri Bakanına tevdi etmesinde fayda olduğu 
kanaatindeyim. 

Sayın Aybar, Y. T. P. adına yaptığı konuş
mada, Bakanlığın hizmet hâsılasının şekil, tek
nik ve mâna itibariyle başarılı olduğunu ifade
den sonra yine iktidarın siyasi istikrarı getire
mediğinden, huzuru getiremediğinden bahsile 
bir de tefrik yaptılar; oy alma kafi değildir de

diler. Doğrudur, oy alma kâfi değildir. Hükü
met etmek, Hükümet edebilmek marifetini, fera-

' setini göstermek doğrudur ama arkasından an-
lıyamadım o tağşişçi oy tâbirini.., Eğer bu, va
tandaşların aldatılması, vatandaşların bâzı men
faatler gösterilmek, vatandaşların istediği gibi 
bir davranış içerisine girip de o alınacak oyu on
ları kandırma suretiyle alman oy kastediliyorsa 
bunun cevabı gayet rahatlıkla verilebilir. Eğer 
vatandaşı aldatılabilir bir varlık olarak kabul 
ediyorlarsa kendilerinin bunu denemesini rica 
ederim. Göreceklerdir ki, vatandaşı aldatmak as
la mümkün değildir. Hele hele şu veya bu im
kânlarınızı kullansanız bile hücreye giren vatan
daşa, Allah'tan başka hiç kimse tesir edemiye-
cektir. vicdanına göre memleket şuuru ve anla
yışına göre reyini kullanacaktır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, bağlayınız. 
A. P. GRUPU ADINA ETEM KILIÇOĞLU 

(Devamla) — Bir cümleyle bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Türkiye İşçi Partisinin içişleri Bakanlığı üze
rindeki görüşlerine ayrıca cevap vermek 
lüzumunu hissetmiyorum. Sabahki oturum
da bu konular aşağı - yukarı eleştirilmiş du
rumdadır. Bakanlığın mevcut imkânları daha 
da değerlendireceği ümidi içinde Bakanlık büt
çesinin hayırlı, uğurlu olmasını, başarılı olması
nı temenni eder A. P. Meclis Grupu adına saygı 
ve hürmetlerimi arz ederim. (A. P. sıralarından, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde parti grup

ları görüşlerini arz etmiş olduklarından müzake
relerin kifayetine karar verilmesini rica ederim. 

Ordu 
Ata Bodur 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Tarık Ziya Ekinci, buyurun. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; içişleri Bakan
lığı gibi son derece önemli bir Bakanlığın bütçe
si' görüşülmektedir. Memleketin asayişi, emni
yeti, huzuru ve sükûnuyla ilgili her meseleyi top-
yekûn kapsıyan geniş bir hizmet dalı olan içiş
leri Bakanlığının bütçesinin yeterince görüşül-
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meşine imkân vermek için yeterlik önergesini 
reddediniz. 

Muhterem arkadaşlarım, içişleri Bakanlığının 
bütçesinin görüşülmesi sadedinde Sayın İçişleri 
Bakanının hiç de mutad olmadığı şekilde bi siya
si partiyi alarak bütün konuşmasını bir siyasi 
partiyi eleştirmeye hasretmiş olması keyfiyeti
ne cevap vermemiz için yeterlik önergesini red
dediniz, 

Yine, sayın arkadaşlarım, Muhterem içişleri 
Bakanının kendi kafasındaki demokrasi anlayı
şının, kendi kafasındaki hürriyet ve hukuk dü
zeni anlayışının hiç de memlekette Anayasanın 
öngördüğü temel demokratik düsen, temel hu
kuk düzeniyle bağdaşmadığını isbat etmemiz 
için bize konuşma imkânı vermenizi ve yeterlik 
önergesini reddetmenizi istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; demokrasi, kişilerin 
demokrasi, hürriyet, adalet ve hukuk düzeni mef
humları kişilerin kafalarında yerleşmiş olan fi
kirler ve bu fikirler muvacehesinde, bu fikirler 
ölçüsünde başkalarını hareket etmeye icbar et
mek keyfiyeti ve düzeni değildir. Demokrasinin 
teminatı demokrasiyi tarif ve tavsif eden temel 
nizam Anayasa nizamıdır. Herkes Anayasaya, 
Anayasa çerçevesi içinde kalarak hareket etme
ye mecburdur. Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti
ne, demokratik düzenine vücut veren Anayasa
mızın demokrasiyi çok partili hayatın, hukuk 
düzenini nasıl tarif ettiğini, bundan neyi kasdet-
tiğini, bunu Sayın Başbakanın ve İçişleri Baka
nının kafasında yerleşmiş olan görüşle bigüna 
ilgisi olmadığını isbat etmemize imkân vermek 
için yeterlik önergesini reddediniz. 

Yine arkadaşlarım, T. i. P. ne vâki ithamla
rın aslının, esasının olmadığını, bunun bir siya
si yatırım maksadı ile yapılmış olduğunu isbat 
etmemiz için ve bütün bu iddiaların bir balona 
sokulan bir iğne gibi söndürebilmemize imkân 
vermek için yeterlik önergesini reddediniz. 

Yine muhterem arkadaşlarım; Sayın Devlet 
Bakanı Seyfi öztürk'ün, Siyasi Partiler Kanu
nu ile ve siyasi partilerin hâkim olduğu statü 
ile ilgisi olmıyan beyanlarını cerhetmek ve ken-' 
dilerinin Hükümet olarak yapmakla mükellef 
oldukları vazifeleri hatırlatmak için, bunu tes
cil ettirmek için bize konuşma imkânı veriniz. 
Bu itibarla yeterlik önergesini reddediniz. 

Muhterem arkadaşlarım; çıkarlar burada üç 
saat, dört saat itham ederler, T. i. P. ne akla, 
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hayale gelmez ithamlar tevcih ederler, hepsi 
yalan, hepsi asılsız iftiralar tevcih ederler, kendi 
muhayyelelerinde uydurdukları şeyleri T. i. P. 
nin faaliyetleriyle mütenasip ve onunla denk 
düşen şeylermiş gibi göstermek gayretleriyle 
T. İ. P. ini kanun dışına itme gayretini göste
rirler, fakat Siyasi Partiler Kanununun vermiş 
olduğu hak ve yetkiyi kullanma cesaretini, ka
biliyetini gösteremezler. 

Bize yetki ve imkân vçrin, bu yeterlik öner
gesini reddedin ve o zaman bunu nasıl ispat ede
ceğimizi de görün muhterem arkadaşlarım. Si
yasi Partiler Kanunu der ki: Siyasi partilerin 
en yüksek karar organları, yani genel yönetim 
kurulları, parti meclisleri başka siyasi partiler 
aleyhine dâva ikame etmek kararını alabilir. 

Yine Siyasi Partiler Kanunu der ki: Hükü
met, her hangi bir siyasi partinin faaliyeti hak
kında kanun dışı faaliyetlerini tesbit ederek 
Anayasa Mahkemesine dâva ikame edebilir. 

Adalet Partisinin neden buna tevessül etme
diğini ispat etmemiz için önergeyi lütfen red
dediniz. 

Yine arkadaşlarım, A. P. nin bütün hayati
yetini ve stratejisini bir komünizm yaygarası 
üzerine bina etmek istediğini ve bu sebepten do
layı dâva açmıyacağını ve bu sebepten dolayı 
hem Türkiye işçi Partisini hedef tutarak, itham
larını yürüterek seçim sathı mailinde seçimi ka
zanma yoluna gitmek istediğini ispat etmek için 
bize konuşma imkânı veriniz ve yine arkadaşla
rım bu balonları söndürmek için bize konuşma 
imkânı veriniz, yeterlik önergesini reddediniz. 

Yine muhterem arkadaşlarım, burada çok 
istismar edildi; sevdiğim bâzı meslekdaşlanmm 
dahi bizatihi istismarını gördüğüm bir konuyu 
lâyıkı ile tahlil edebilmemiz için bize, yeterlik 
önergesini reddetmek suretiyle konuşma imkâ
nını veriniz. 

Bir arkadaşım dün burada ve çeşitli vesile
lerle yapılan konuşmalarda Doğu mitinglerine 
telmihte bulunarak, Sayın içişleri Bakanı da Sa
yın Başbakan da, burada Türkiye işçi Partisinin 
kanun dışı hareketlerde bulunduğunu ima etmek 
istediler. Bunun yalan olduğunu, iftira oldu
ğunu ve bu mitingleri Türkiye İşçi Partisinin 
tertip etmediğini, Doğulu vatandaşların, istis
nasız bütüiı siyasi parti mensuplarının katılarak, 
A. P. li il başkanlarının, A. P. li. genel meclis 
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üyelerinin, A. P. li belediye meclisi üyelerinin, 
belediye başkanlarının da katılmak suretiyle dü
zenlediği mitingler olduğunu, Anayasanın va
tandaşlara tanıdığı hakları kullanma yolunda 
yapılan bir faaliyet olduğunu ispat etmemiz için 
bize konuşma imkânı veriniz. Aksi halde ifti
ralar cevapsız kalacaktır. Aksi halde Yüce 
Mecliste yapılmış olan bu konuşmalarla kamu 
oyunun yanlış yönlerde etkilenmesi >ve seçim 
sathı mailine girdiğimiz bugünlerde siyasi şan
tajlar yapılarak, bir siyasi partinin seçim şan
sını menfi yönde etkileme gayretlerinin müessir 
olmasına vasıta olmuş olacağız. 

Bu itibarla önergeyi reddetmenizi istirham 
edeceğim. Hepinizi saygiyle selâmlarım. (T. t. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçele
rinin tümü üzerindeki görüşmeler bittiği için 
her üç bütçenin bölümlerine geçlmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sıra ile okutuyorum: 

(A - içişleri Bakanlığı) 
(A/l) Cari harcamalar 

B. 
11.000 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

B. 
23.000 

Lira 
12 000 ödenekler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Personel giderleri 118 698 702 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 11 926 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 689 343 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 440 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
B. 

34.000 
Lira 

Makina - teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

545 000 

Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin bölüm
lerini oktuyorum. 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

(A/l) Cari harcamalar 
B. 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16,000 

B. 
23.000 

Lira 
844 283 Personel giderleri 282 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 52 836 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 1 005 001 
BAŞKAN -t- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 7 698 520 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 4 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Lira 

Makina - teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 16 030 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
B. Lira 

23.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 85 032 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..-. Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
500 000 36.000 Borç ödemeleri 

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

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin bö
lümlerini okutuyorum. 

d) Jandarma Genel Komutanlığı 
* (A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 250 742 215 

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

13.000 Yönetim giderleri 119 977 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 669 002 

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

15.000 Kurum giderleri 167 500 
BAŞKAN — Kaiul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti:'. 

16.000 Çeşitli giderler 6 766 000 

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

(A/2) Yatılım harcamaları 
B. Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina - teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 12 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
B. Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 5 200 000 

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

35.000 Sosyal taransferler 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu suretle içişleri Bakanlığı ile Em
niyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Ko

mutanlığı bütçelerinin tümü ve bölümleri görü
şülmüş ve yüksek oyunuzla kabul edilmiştir. 

Bütçelerin hayırlı olmasını dilerim. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanun tasarısı için ya
pılan açık oylama işlemi devam etmektedir, son
radan gelip de oylarını kullanmıyan sayın mil
letvekillerinin de oylannı kuUanmalannı rica 
ederim. 

B — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Şimdi, Dışişeri Bakanlığı 1968 
yılı Bütçe kanun tasansı üzerindeki görüşmele
re geçiyoruz. 

Söz sırasını arz ediyorum : Gruplar adına 
birinci olarak istenen söz, 0. H. P. Grupu adına 
Sayın Nihat Erim'in, daha sonra G. P. Grupu 
adına Sayın Coşkun Kırca, M. P. Grupu adına 
Sayın Ahmet Bilgin, Y. T. P. Grupu adına isim 
bildirilmemiş, T. 1. P. Grupu adına Sayın Benice 
Boran, A. P. Grupu adına Sayin Erol Yılmaz 
Akçal. 

Şimdi söz sırası Sayın Nihat Erim'indir. 

O. H. P. Grupu adına buyurun, Sayın Nihat 
Erim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERÎM (Ko
caeli) — Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakan
lığı Bütçesi görüşülürken, üzerinde durulması 
gerekli başlıca konulan şöylece sıralıyabiliriz : 
Türkiye'nin dış güvenliği en iyi nasıl sağlanabi
lir? Türkiye'nin kalkınması için ekonomik men
faatleri en verimli şekilde nasıl korunabilir? Hü
kümetin dış politikası doğru yolda mıdır? 

Bu soruların cevaplanın araştınrken, dün
yanın görünüşü üzerinde dikkatle durmak gere
kiyor. 

İkinci Cihan Savaşının sonunda atom bom
basının, nükleer enerjinin silâh olarak kullanıl
maya başlaması üzerine, kuvvetler arasındaki 
denge meselesi yepyeni bir şekil aldı. Bir tek 
bomba ile bütün bir şehrin, içinde yaşıyanlarla 
birlikte yok edilebilemsi imkânı elde edilmişti. 
1945 ten bugüne gelinceye kadar bu alanda mu
azzam gelişmeler oldu : 

1968 yılında, nükleer bomba, 1945 te Hiroşi
ma ve NegasaM'de kullanılan atom silâhından 
100 misli daha yıkıcı ve öldürücüdür. 

Bu silâhı hedef üzerinde patlatmak için uçak
tan daha elverişli araçlar bulunmuştur. Resmî 
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beyanlara göre, şimdi uzayda devamlı olarak • 
dünyamızın etrafından dönmekte olan uydulara 
yerleştirilecek bombalan ihtiyaç duyulduğu an
da, istenilen bir hedefin üzerine indirilebilmek 
imkânı elde edilmiştir. 

Nükleer enerjiye ve elektroniğe dayanan bu 
silâhları kaç devlet yapabilmektedir? Bu soru
nun cevabını ikiye ayırmak gerekiyor : 

Nükleer enerjiyi silâh olarak ilk defa 1945 
te Japonya üzerinde Amerika kullandı. 1949 dan 
beri Sovyetler Birliği de bu silâha sahiptir. 
Fransa 1964 te, Çin ise 1965 te atom bombasını 
patlatmaya muvaffak oldular. Demek ki bugün, 
sadece 4 devletin nükleer enerjiyi silâh olarak 
kullanabildikleri biliniyor. Fakat önümüzdeki 
birkaç yıl içinde Japonya, tsrail, Hindistan, Ka
nada, Batı - Almanya, îsveç, İtalya, Mısır ve Pa
kistan'ın atom bombası yapabilecekleri uzman
larca tahmin edilmektedir. 

Ancak, nükleer enerjiyi silâh olarak kullan
makla işin yarısı halledilmiş oluyor. Hattâ eğer, 
bu silâh sitenilen yere ulaştırılamazsa ondan 
faydalanma imkânı zayıf kalmaktadır. 1945 te 
Hiroşima ve Nagasaki üzerinde patlıyan bomba
ları ortaya kadar uçaklar görürmüştü. Uçakla-
nakledilecek bombalara karşı, uçağı hedefe ulaş
madan yakalayıp tahribetmek mümkün oldu. 
Sonra denizaltılardan atılan polaris füzeleri ve 
uzaktan doğrudan doğruya sevk edilen füzeler, 
bunlara karşı da füzeyi havadan yaklaşmakta 
iken tahribeden füzeler yapıldı. 

1956 yılında yeni bir gelişme oldu : Sovyet 
Rusya Sputnik'i uydu halinde uzaya yerleştirdi. 
O tarihten bugüne Amerikan ile Sovyet Rusya 
arasında amansız bir uzak yarışı sürüp gitmek
tedir. Şimdi artık bu iki devlet uzayda çeşitli 
uyduları dolaştırmakta, bunlara yerden elektro
nik aletlerle diledikleri gibi kumanda edebil
mektedirler. Son aylarda ilân edildiğine göre, 
uzaydaki bu uydular vasıtasiyle dünya yuvarla
ğının her hangi bir noktasına, istenilen anda 
nükleer silâh ulaştırılabilecektir. Böylece, bir 
yerden başka bir yere fırlatılacak olan nükleer 
silâhı radarlar 25 dakika önce haber verebilir
ken bu sürenin uzaydan inecek bomba için, sa
dece 15 dakikaya indiği söylenmektedir. 

Nükleer enerjiyi bomba haline koyabilmiş ol
dukları bilinen 4 devletten yani Amerika, Rus
ya, Çin ve Fransa'dan yalnız ikisi bugüne kadar 
uzaya uydu göndermeyi başarabilmişlerdir : 

Rusya ve Amerika. Henüz ne Çin, ne de Fransa 
bu imkânı elde edebilmiş değillerdir. Fransa 
nükleer silâhı hedefe gönderebilmek için şimdi
lik ancak uçaktan ve bugün elinde bulunan üç 
aded polaris denizaltısmdan faydalanabilecektir. 
Uçakların hedefe yaklaşabilmeleri ihtimali çok 
zayıf görülmekte, üç aded polaris denizaltısmın 
ise, nükleer savaş halinde (Vazgeçirme) gücü
nün çok zayıf kalacağına işaret edilmektedir. 
Fransa, ufkun her yönünden gelebilecek saldırı
ya karşı (vazgeçirme) gücünü yaratmak üzere 
yeni bir program uygulıyacağmı ilân etmiştir. 
Çin'e gelince, onun nekleer silâhı çok uzak he
deflere göndermek imkânına henüz ulaşamadı
ğı, sadece zeminden fırlatılan ve şimdilik birkaç 
yüz kiolmetre uzağa gidebilen füzelere sahibol-
duğu tahmin edilmektedir. 

Kısaca, şimdiki durumda, Okyanusları, kıta
ları aşmak ve dünyanın her hangi bir noktasına 
nükleer silâh göndermek imkânı, Amerika ile 
Sovyet Rusya'nın inhisarmdadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu fiilî durumu göz önünde tutan Amerika 

ve Sovyet Rusya gerçekçi bir davranış içinde
dirler. Bu iki Devlet bir yandan atom silâhının 
öteki devletlerce de yapılmasını ve kullanılma
sını önlemeye çalışıyorlar. Birkaç hafta önce, 
Rusya ile Amerika'nın kendi aralarında, (atom 
silâhının yayılmasını önlemek) maksadını güden 
anlaşma metni üzerinde, mutabık kaldıkları ilân 
edildi. 

Bununla beraber, Amerika ile Sovyetler Bir
liğinin nükleer silâhın öteki devletlerce de ya
pılmasını ve geliştirilmesini önliyebilecekleri 
şüphelidir. Çin'in bu alandaki çalışmalarını nasıl 
durduracakları meçhuldür. Meselâ : Atom silâ
hının yapılmasını önlemek için her türlü tedbiri 
alacaklar ve bu arada gerekirse önleyici bir sa
vaş açmaya kadar varacaklar mıdır? 

Bu sorunun cevabını olaylar gelişmeden ver
mek mümkün değildir. 

Ancak, Amerika ile Rusya şu anda nükleer 
silâhları dünyanın her hangi bir bölgesine sevk 
etmek imkânına sahip iki Devlet olduğuna ve 
şimdilik bu ikisinden başka hiçbir Devletin bu 
imkâna malik olmadıklarına işaret etmiştim. Bu 
fiilî inhisar Rusya ile Amerika'yı büyük bir so
rumluluk duygusu içinde bulundurmaktadır. 
Dünyanın her hangi bir noktasında çıkacak en 
küçük bir anlaşmazlığın sonunda, silâhlı çatış-
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maya ve oradan da Amerika ve Rusya'yı karşı 
karşıya getirerek nükleer savaşa yol açacağını 
bilmektedirler. Bundan dolayı, doğrudan doğ
ruya bu iki Devletin hayati menfaatlerini ilgi-
lendirmiyen anlaşmazlıkların silâhlı çatışma ha
lini almasını önlemek üzere, Vaşington ve Mos
kova aralarında lüzum gördükçe istişare etmek
tedirler. Kendi arzu ve ihtiyaçları dışında nük
leer karşılaşmaya varacak durumların doğması
nı önlemeye çalışmaktadırlar. Ve bugüne kadar 
bunda başarı kazandılar. Amerika'nın ve Rus'-
ya'nın müttefikleri vardır. Korudukları devlet
ler vardır. Yakın ilgi duydukları menfaatler 
vardır. Bunların her hangi birisinin, Rusya ve 
Amerika'nın serin kanla durumu gözden geçirip 
bir karara varmalarından önce, savaşa veya 
nükleer savaşa götürecek oldu bittilere girişme
lerine bu iki Devlet engel olmaktadırlar. 

Bu, sonuna kadar bu şekilde gider mi? Yok
sa günün birinde her hangi bir oldu bitti nük
leer savaşa varır mı? Bilinmez, ama şimdiye ka
dar Amerika ile Rusya kontrolü ellerinde tut
muşlardır. 

Sayın milletvekilleri, 
Her memleket dış politikasının anahedefi 

olan güvenliğini korumak meselesiyle meşgul 
«olurken Amerika ile Rusya arasındaki kuvvet 
«dengesini - dehşet dengesini - ve bugün onların 
ellerinçLe bulunan imtiyazı, bundan doğan neti
celeri en önde hesaba katmaya mecburdur. 

Türkiye'ye gelince : Memleketimiz - en baş
ta coğrafya dolayısiyle - her devletten ziyade 
dikkatli olmak zorundadır. Rusya'ya karşı düş
manlık politikası gütmek ̂ Türkiye'nin çıkarları
na aykırıdır; Sovyetler Birliğij yurdumuzun gü
venliğine, bağımsızlığına, ülke bütünlüğüne, hü
kümranlığına karşı bir teşebbüse girişmedikçe, 
açık bir niyet beslemedikçe, Kuzey komşumuzla 
iyi komşuluk Ve dostluk ilişkileri içinde yaşa
mak aklını kaybetmemiş her Türk'ün arzusudur. 
Fakat, Rusya'dan kötü emeller ortaya çıkınca, 
Türkiye'nin yalnız kalmamak için çareler ara
ması kadar tabiî bir davranış düşünülemez. 1939 
da Türkiye, İngiltere ve Fransa ile üçlü ittifala 
imhalarken, ittifakın Rusya'ya karşı işlemiyece-
ğine dair II, Numaralı Protokolü müttefiklerine 
kabul ettirdi. İkinci Cihan Savaşının çeşitli saf
halarında, Türkiye Sovyetler Birliğine karşı her 
hangi bir harekette bulunmadı, kendi ülkesinde 
böyle bir harekete izin vermedi. 

1945 te Hitler'in yıkılması üzerine rakipsiz 
kalan Stalin, Türkiye ile Rusya arasında 1925 
ten beri yürürlükte olan dostluk anlaşmasına 
son verdi. Bununla da kalmadı, Türkiye'den 
toprak istedi, Boğazlarda üs istedi. Böylece, ül
ke bütünlüğümüz ve hükümranlığımız tehlikeye 
girmiş oldu. O şartlar altında Türkiye için en 
kötü politika yalnızlık politikası idi. Türkiye, o 
durumda, tarafsızlık politikası, üçüncü devletler 
denilen taahhüt dışı devletler politikası güde
mezdi, Stalin'in gelişme ve yayılma hırsı karşı
sında bütün Batı - Avrupa devletleri kendilerini 
Türkiye gibi tehlikede hissediyorlardı. 

Bunların her birisinin yalnız veya hepsinin 
birleşerek kendilerini savunabilmeleri için Ame
rika'nın yardımı şarttı. Truman doktrini, Mars-
hall Plânı, Kuzey - Atlantik Andlaşması, Tür
kiye'nin de içinde bulunduğu tehdit altındaki 
devletlere güvenlik, huzur ve ekonomik kalkın
ma getirmiştir. 

Bugün, Sovyetler Birliği Türkiye'ye karşı 
politikasını değiştirdiğini ilân etmiştir. Toprak 
istemiyor, Boğazlarda üs istemiyor, iyi komşu
luk ve dostluk aradığını söylüyor. C. H. P. nin 
Başkanlık ettiği Koalisyon Hükümetleri, Mos
kova'nın Türkiye'ye karşı politikasındaki bu de
ğişikliği memnunlukla karşılamıştır. T. B. M. M. 
den bir heyet Rusya'yı ziyaret etmiş> Sovyetler 
Birliği Meclisinden Podgorni Başkanlığında bir 
heyet yurdumuza gelmiştir. 1964 te Dışişleri Ba
kanımız Moskova'ya gitmiş, onlann Bakanı 1965 
baînrmda Ankara'ya gelmiştir. Daha sonra Sa
yın Ürgüplü ve Sayın Demirel, Başbakanlar se
viyesinde karşılıklı ziyaretlere yol açmışlardır. 
1963 le kıyaslandığında, bugün Türk - Rus iliş
kilerinde buzlar erimiş, iyi komşuluk ve dostluk 
temelleri atılmıştır. En önemlisi, Türk - Sovyet 
yakınlaşması birbirini takibeden C. H. P. ve 
A. P. Hükümetlerince benimsendiği için millî 
bir politika halini almıştır. Türkiye ile Rusya'
nın rejimleri birbirine benzemez. Bizim bağlan
dığımız mânevi değerler, ekonomik ve sosyal öl
çüler başka, Sovyetler Birliğinin inandığı esas
lar büsbütün bankadır. Bu konularda,' karşılıklı 
birbirimizin içişlerine, rejimlerine karışmaktan, 
etki yapmak tertibinden uzak kalmaktan, iki 
memleket arasındaki ilişkiler sadece fayda gö
rür. Bunun iyi örneği, 1921 Moskova Andlaşması 
ve 1925 te Paris'te imzalanan Dostluk Andlaş-
masıdır. 
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Hükümetin, Sovyetler Birliği ile dostluk ve 
iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmesini, biz 
C. H. P. olarak destekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Buraya kadarki sözlerimle coğrafyanın ve 

tarihin gerekleri açısından bugünkü dünyanın 
en güçlü iki devletinden biriyle politikamız, Hü
kümetimizin davranışı hakkında C. H. P. Gru-
punun görüşlerini Yüce Heyetinize sunmuş bu
lunuyorum. 

Şimdi, bugünkü dünyanın en güçlü, en ileri 
bilim ve teknik seviyesini elde etmiş olan devle
tinden, Birleşik Amerikandan bahsetmek istiyo
rum. 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sındaki ilişkiler İkinci Dünya Savaşından sonra 
yoğunlaşmıştır. Truman doktrini, Amerikan 
askerî yardımı, teknik yardımlar, Marshall Plânı, 

• ekonomik işbirliği, Kuzey - Atlantik Andlaşma-
sı, Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu gibi ör
gütler, birçok başka devletlerin hayatında ol
duğu gibi, Türkiye'nin hayatında da, Amerika'
yı önplânda yer alan bir unsur haline getirmiş
tir. Biran için bunları düşünmesek bile, Ameri
ka bir cihan Devleti olduğu, Türkiye ise dün
yanın en önemli kavşak bölgesinin kilidini teş
kil ettiği için, iki memleket ilişkileri nasıl olsa 
yoğunlaşacaktı. Yani bu durumun meydana gel
mesinde cihan politikası güden Amerika'nın, 
Sovyetler Birliği karşısında dengeyi sağlıyabi-
lecek tek devlet oluşunun payı büyüktür. 1947 
de, Stalin'in yayılma politikasının karşısına çı
kan Truman,'kendisini savunmak istiyen her 
Devlete Amerika yardım edecektir, dedi. Türki
ye ve Yunanistan'a yardım böyle başladı. 1939 -
1945 savaşından bitkin bir halde çıkan Avrupa 
Marshall Plânı sayesinde kalkmdı. Stalin'in Av
rupa'nın Batısını ele geçirmesi ihtimaline karşı, 
Avrupa devletlerinin isteği üzerine, Kuzey At
lantik İttifakı Amerika'yı Avrupa'nın savunma
sında başlıca sorumluluk altına soktu. Bu suret
le denge kuruldu. Türkiye'de bu dengeden fay
dalandı. • 

1968 yılının başında, nükleer enerjiye daya
nan silâhlar, elektronik âletlerle idare edilen 
uydular dolayısiyle savunma meseleleri yepyeni 
bir mahiyet aldı. Az önce işaret ettiğim gibi, 
dehşet dengesi şimdilik Amerika ile Sovyetler 
Birliği arasında kuruldu. Bu durumda çeşitli 

düşünceler öne sürülmektedir. Bir görüşe göre 
her savaş, sonunda nükleer vuruşmaya götüre
ceğinden gelecek karşılaşmalarda bu silâha sa-
hibolmıyan devletlere yapacak iş kalmamıştır. 
İki büyük devleti karşı karşıya yalnız bırakmalı, 
yaJhut bir tarafsız devletler bloku meydana ge
tirerek - Hem iki büyüklerin uydusu olmaktan 
sakınmalı, hem de gerektikçe - büyükler üzerin
de dünya barışının korunması için etki yapma
ya çalışmalıdır. 

Hiç bir askerî veya siyasi resmî bağlantı yap
mamış devletler vardır; bunların sayısı az da 
değildir. 

Öte yanda, bilindiği üzere Aberika ile veya 
Rusya ile askerî ittifak yapmış devletler ie var
dır. Kuzey - Atlantik İttifak Andlaşması ve Var
şova Paktı, karşı karşıya iki blok, iki takım 
meydana getirmiştir. Kuzey Atlantik Andlaşma-
sının temeli Amerika, Varşova Paktının temeli 
ise, Sovyetler Birliğidir. Bu iki ittifak, çok ger
gin ve tehlikeli İkinci Cihan Savaşı sonu döne
minin eserleridirler. 

Türkiye 1949 da imzalanan Kuzey - Atlantik 
Andlaşmasma 1952 de girmiştir. Daha başlan
gıçta Türkiye bu savunma ittifakına üye olmak 
istemiştir. Şimdi aradan geçen yıllardan ve dün
ya sahnesindeki gelişmelerden sonra, yeni silâh
larla, nükleer enerji ile, teknolojinin ilerleme
siyle doğan yeni strateji içinde Kuzey - Atlan
tik Andlaşmasma ihtiyaç var mıdır? Sorusunu 
soranlar çoktur. 1969 da NATO mm yirmi yılı do
lacaktır. İstiyen üye devlet bir yıl önceden bil
dirmek suretiyle, ittifaktan çekilebilmek hakkı
na sahibolacaktır. Amerika, Kanada, İzlanda, 
Norveç, Danimarka, İngiltere, Holânda, Belçika, 
Federal Almanya, Lüksenburg, Fransa, Porte
kiz, Yunanistan ve Türkiye ittifakın üyeleridir
ler. Bunlardan hiçbirisi bugüne kadar Kuzey -
Atlantik Andlaşmasından ayrılmak isteğinde bu
lunmadı. Aralık 1967 de BrüksePde yaptığı top
lantı sonunda yayınladığı bildirisinde, NATO 
Bakanlar Konseyi bütün üyelerin oybirliği ile 
müşterek bir görüş ortaya koydu. Bildiride üye 
devletler, Kuzey - Atlantik Andlaşmasmm 1949 
dan bugüne neye yaradığına, bugünkü değerine 
ve yarın için önemine işaret etmektedirler. Ku
zey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtını en çok ten-
kid eden ve bu teşkilâtın askerî kısmından ayrıl-

I mış olan Fransa dahi, ittifaktan ayrılmak gibi 
| bir niyet açıklamış değildir, öteki üyelerden de 
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şu zamana kadar Kuzey - Atlantik Andlaşmasın-
dan çıkmak arzusunda olana raslanmış değildir. 

BAŞKAN — Sayın Erim, 20 dakikanız dol
du. Ne kadar var efendim konuşmanız daha? 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM (De
vamla) — Sayın Başkan, Türkiye'nin dış mese
lelerinin birçok önemli noktaları daha geride 
kaldı. Eğer Yüce Meclis müsaade ederse C. H. P. 
nin görüşünü arz etmeye devam edeyim. 

BAŞKAN — Ne kadar var efendim takri
ben? 

C. H. P. GRUPU ADINA NtHAT ERİM (De
vamla) — 4 - 5 sayfa daha var. 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatibin yazılı 
konuşması bitinceye kadar devamı hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Biz NATO meselesinde, bu sebeplerle, mev
cut - ikili olan veya olmıyan bâzı anlaşmalar
daki hata ve eksikleri düzelttirerek, bu ittifa
kın yeni şeklinin içinde kalmak fikrindeyiz. 

Düzeltmezlerse ne olur? 
Türkler tahrik etmeyen, fakat varlığını ve 

menfaatlerini korumasını bilen bir millettir. Her 
durumda kendilerini kurtarma yolunu bulurlar. 

Bunu. burada dünyaya hatırlatırım. Sayın 
inönü'nün sözleri burada bitiyor. 

Değerli milletvekilleri, 

Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu 
CHP'nin bu görüşü ile Hükümet politikası bağ
daştığı oranda, Hükümetin yanında olacağız. Ay
lan düştüğü ölçüde Hükümet bizikarşısmda bu
lacaktır. İkili anlaşmaların düzeltilmesi veya il
gası için Amerika ile uzun süredir yürütülen ça-
çalışmalarm neticesini büyük bir ilgi ile bek-

•liyoruz. Masum bir Türkiye'nin saldırı, sayıla
cak hareketlerin sahnesi olmasına, kendi ar
zusu dışında imkân verecek bütün yollar her 
halde kapatılmalıdır. Kuzey - Atlantik Andlaş-
masımn 5 nci maddesi savaş karşısında müt
tefikler arasında işbirliğini tarafların takdir öl
çülerine terk etmektedir. Türkiye'ye ait takdir 
ve karar imkânını, fiilî oldu bittilerle, elden 
kaçırtacak müsaadeler olmuşsa geri alınmalı
dır. 

Kuzey - Atlantik Andlaşması üzerindeki dü
şüncelere, Amerika ile Türkiye arasındaki 
ilişkiler için görüşümüzü anlatırken girmiş 
olduk. Sırası gelmişken bir noktayı belirt
mek isteriz : Sovyetler Birliğine veya Amerika 
Birleşik Devletlerine karşı, sert, uzlaşmaz, düş
manca bir tutuma, Türkiye'yi sürüklemek is-
tiyen eğilimlere rastlanmaktadır. C. H. P. bu 
yolu kesinlikle reddetmektedir. Sovyetler Bir
liği bizimle iyi komşuluk, dostluk politikası 
gütmek istiyor. Bunu memnunlukla karşılı
yoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile NATO 
içinde bağlantımız var. Menfaatlerimizin bu
luşması dolayısiyle Türkiye ile Amerika'nın 
işbirliği NATO'dan önce başlamış, NATO için
de devam etmiştir: Gelecekte de her alanda 
verimli ve yakın ilişkileri sürdürmekte, iM 
memleketin karşılıklı menfaatleri çerçevesinde 
fayda görüyoruz. C. H. P. olarak bu konuda 
teerddüde yer bırakmak istemeyiz. 

Buyurun Sayın Erim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NtHAT ERİM (De

vamla) — Yurdumuzda Kuzey - Atlantik And-
laşmasından Türkiye'nin ayrılmasının onun çı
karına daha uygun düşeceğini söyliyenler var
dır. C. H. P. bu inancı paylaşmaz. Genel Baş
kanımız düşüncelerimizi, 13 Aralık 1968 günü 
yaptığı konuşmada şu sözlerle belirtmiştir. Genel 
Başkanımızın sözlerini aynen naklediyorum : 

«Biz NATO da kalacak mıyız, kalmıyacak 
mıyız? Bu sorunun cevabını, «Türkiye'nin yük
sek menfaatleri nerededir?» Sorusunun cevabın
da aramalıyız. NATO nun bize, hiç mübalâğa et
meksizin sağladığı menfaatler vardır. Biz NATO 
içinde kalmazsak, hiçbir bedelle diğer bir tertip 
içinde veya tek başımıza aynı faydayı sağlıya-
mayız. 

Şu noktayı unutmamalı: Nükleer iki devlet, 
karşı taraftan hangi devlet kopar, şartsız ve be
delsiz kendisine gelirse veya tek başına kalırsa, 
bunu arzu eder, kendisini bağlamamak şartiyle 
bütün teşvikleri ve propagandaları da hoş görür, 
farkına varılsın, varılmasın, teşvik eder.» Şöy
le devam ediyor Sayın tnönü : 

«Bu kayıtlar altında, «NATO» bir Amerikan 
emperyalizmidir, her şeyden evvel Amerika ile 
teması kesmeli tarzında, bugün temelde, aşırı so
lun yaptığı ve bunun dışında bâzı çevreleri de 
etkiliyen propaganda, Türkiye'nin menfaatleri
ne u^gun değildir. Bu, Türkiye'nin elinde bulu
nan, hangi ölçüde değerli olursa olsun bir men
faati, hiçbir karşılık olmaksızın heba etmesi ve 
kaptırması demektir. 
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Millet Meclisinin sayın üyeleri : 
Geçen bir yıl içinde Kıbrıs meselesi Türk 

Cemaatinin ve Türkiye'nin haklarını koruma 
yönünden bir ilerleme kaydetmiş midir? 

1^87 bütçesi Büyü(k Mecliste görüşüldüğü 
sırada Dışişleri Bakanımız, biz® cevap verir
ken, şunları söylemişti : Dışişleri Bakanının 
sözlerini naklediyorum. . -

«Biz Yunanistan'la, müzakere ederken hiç
bir zaman hayale kapılmadık. Hangi Türk Hü
kümeti böyle bir hayale kapılabilir? Bununla 
birlikte Kıbrıs meselesinde zamanın işlemesini 
aleyhimize bir unsur olmaktan çıkardıktan son
ra, yeni emrivakilere set çektikten sonra Yuna
nistan ile müzakerelerin bize bir zararı dokun-
mıyacağını, Yunanistan bu müzakerelerde oya
lama gayesi güdüyorsa sadece bizi değil ken
disini de oyalamış olacağını düşündük. Bun
dan sonra müzakerelere devam edip etmemek 
meselesini de bu zihniyet içinde teemmül di
yoruz, henüz bu hususta kararımızı vermiş de
ğiliz, çalışmalarımız ilerlemektedir. Atina Bü
yükelçimizi istişareler için çağırdık, kendisi ile 
de görüştükten sonra müzakerelerin başlaması 
için bizim hakkımızda, bizim bakımımızdan ne 
gibi şartların tekemmül etmesi gerektiğini Yu
nan Hükümetine bildirecek ve ortaya çıkacak 
yeni duruma göre kararımızı alacağız.» 

Sayın Dışişleri Bakanının tam bir yıl önce
ki bu sözlerinde şu esaslar var: 

1. — Zaman artık aleyhimize işlemiyor. 
2. — Emrivakileri önledik. 
3. —: Müzakereye giriştik, şimdi durdu, ge

ne başlıyabiliriz. 
Evvelce müzakereler Yunan Hükümetinin 

düşmesi üzerine durmuştu. Yunanistan'da 
21 Nisan 1967 de bir Hükümet darbesi oldu. 
Atina'da idareyi bir askerî cunta ele aldı. Onun
la Hükümetimiz arasında en üst seviyede gö
rüşme Keşan ve Dedeağaç'da 9 - 1 0 Eylül ta
rihinde yapıldı, iki ülke Başbakan ve Dışişleri 
Bakanlarının bu toplantısından sonra yayınla
nan bildiriden anlaşıldığına göre, Keşan - Dede-
ağaç buluşması, Kıbrıs meselesinin çözümlen
mesine götürecek hiçbir netice vermemiştir. 
Yunanistan ENOSİS isteğini tekrarlamış, Tür
kiye buna razı olmıyaca.ğmı bildirmiştir. Bu 
arada, Kıbrıs'taki fiilî durumu daha kötüleş-
tirecek hareketlerden kaçınılması hususunda 
iki Başbakan birbirine söz vermişler. Bundan 

sonra, 15 Kasım 1967 günü Geçitkale ve Boğa
ziçi köylerine, Kıbrıs'taki Yunan generali ku
mandasındaki Yunan askerleri saldırdılar. Baş
langıçta Hükümet herkesin yerli yerine çekil
diğini, eski halin ihya edildiğini söyledi ve bu
nu başarı olarak ilân etti. Fakat sonunda, bu 
iki köydeki mücahitlerin bir kısminin öldürül
düğü, savunma mevzilerinin dağıtıldığı, bina
ların yakılıp yıkıldığı anlaşıldı. Köy içinde 
Yunan - Rum devriyelerini geçirmeye başladı
lar ve bunu kabul ettirdiler. 

Bu olay üzerine çıkan buhran esnasında, 
Hükümetimizin ve Büyük Millet Meclisinin as
keri müdahale kararı vermeleri karşısında 
NATO Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterinin temsilcisi ve Başkan John
son'un temsilcisi ayrı ayrı Atina - Ankara -
Lefkoşa arasında arabuluculuğa giriştiler. 

Asıl etkili arabulucuğu Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanının temsilcisi Cyrus Vance'-
in yaptığı anlaşıldı. Türkiye, Kıbrıs'taki Yu
nan tümeninin belli bir süre içinde adadan ge
ri alınması şartiyle, müdahaleden vazgeçti. 
Türklerin uğradıkları zararların da tazmin et
tirileceğine dair haberler buhran esnasında ya
yıldı, fakat sonradan buna dair hiçbir şey öğ
renilemedi. 

Türkiye, 15 Kasım 1967 Yunan saldırısı kar
şısında Devletler Hukuku bakımından bir kere 
daha haklı durumda idi. Hakkı, fiilî alanda 
etkili kılmak için, anlaşmalardan aldığı yetki
ye dayanarak, silâhlı kuvvetleri ile Kıbrıs'ta 
Anayasa düzenini yeniden kurmak için, Hükü
metimiz hazırlığa girişmişti. Arabulucunun - ve
ya arabulucuların - gayretleri ile, Türk müda
halesinden, Yunan askerlerinin Kıbrıs'tan çı
karılması şartiyle, vazgeçildi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yunan askerleri Kıbrıs'tan gerçekten son 

subayına ve son neferine kadar uzaklaşmış ve
ya uzaklaşmaktaysa, bu bir başarıdır. Böyle 
bir neticenin elde edilmesinde, milletçe gösteri
len tesanüt ve ittifak, Hükümetin gücünü ar
tırmıştır. 

Ancak bu başarının, Kıbrıs Türk Cemaati
nin günlük yaşayışını «açık hava hapishanesi» 
şartlarından kurtarmaya ve esas dâvanın çö
zümlenmesine ne ölçüde olumlu etki yaptığı 
veya yapacağı, ayrıca hassasiyetle izlediğimiz 
bir konudur. 
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Kıbrıs meselesinin, Türk Cemaatinin ve Tür
kiye'nin hak ve menfaatlerini koruyan bir for
müle bağlanması için, biz C. H. P. olarak her 
zaman Hükümete destek ve hizmet arz ettik. 
Bugün de aynı yoldayız. Uyarmalarımızı evvel
ce tekrar tekrar yaptığımız için, şimdi bir da
ha teferruatı ile hatırlatmaya lüzum görmüyo
ruz. Şu kadarını söyliyelim ki, Kıbrıs meselesin
de adalete uygun hal şekli federasyondur. j 

Kısaca, Hükümet, usul ve esas olarak, j 
C. H. P. nin neyi tercih ve tavsiye ettiğini bil
mektedir. Bütün ilgililere bir kere daha duyur
mak isteriz. O. H. P. Kıbrıs meselesinin halli 
uğrundaki çalışmalarda Hükümetin yanında
dır. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden be

ri «Yurtta barış, cihanda barış» ilkesini benim
semiştir. Türkiye kendi milletlerarası mese
lelerini barış yolundan çözümlemeye önem ve
rir. Dünyanın her yerindeki milletlerarası an
laşmazlıkların barışçı yollardan giderildiğini 
görmek ister. Orta - Doğu'da israil ile Arap 
memleketleri arasında, geçen Haziran ayında 
çıkan ve 6 gün süren savaştan C. H. P. olarak, 
üzüntü duyduğumuzu, Büyük Meclis kürsüsün
den o zaman söylemiştik. Hükümetimizin ta
rafsız kalmasında ilk günden beri ısrar ettik. 

Orta - Doğu'da ilerde önümüze çıkacak ça
tışmalar karşısında da, Türkiye'nin menfaatle
rine en uygun politika tarafsızlık olacaktır. 

Bu bölgede yeni dostluklar kurmaya çalışır
ken, öteden beri gelen dostlukların zedelenme
mesi bilhassa önemlidir. 

Vietnam savaşının her gün doğurduğu fe
lâketler insanlık duygulan içinde hepimizi üz
mektedir! Savaşın biran önce bitmesini, o bölge 
halkının acılarının dinmesini yürekten istemek-
teyizi Savaş sona erdiği gün, dünya barışı, dün
ya dengesi bundan kuvvetlenmiş olarak çıkma
lıdır. 

Sayın milletvekilleri,. 
Dışişleri Bakanlığımızın, gerek merkez, ge

rek dış ülkelerdeki teşkilâtının, günümüzün 
milletlerarası ilişkilerindeki gelişmelere uy
gun şekilde düzenlenmesi lüzumu meydanda
dır. Yeni bir Teşkilât Kanunu tasarısının Hü-
îriimetçe ele alındığını, Sayın Bakanın Cumhu
riyet Senatosundaki sözlerinden öğrenmiş bu
lunuyoruz. Ek bir Kadro kanun tasarısının ise 1 

i Büyük Meclise sunulmuş bulunduğunu biliyo
ruz. Dışişleri memurlarının yetişmelerine yarar
lı olması için Bakanlıkta bir Akademi kuruldu
ğunu da duyduk. Yeni teşkilât kanunu tasarı-

{ sı ve bu Akademi adı verilen teşebbüs hakkın-
! da, Sayın Bakandan Millet Meclisini aydınlatı

cı izahler beklemekteyiz. 
Dış ülkelerdeki temsilciliklerimizin daha 

verimli çalışabilmeleri, memurlarımızın ferdî 
kabiliyetleri yanında, elçiliklerin, konsolosluk
ların ve milletlerarası kuruluşlar nezdindeki 
temsilciliklerin memur sayısına, her türlü mo-

i dem çalışma, haberleşme araç ve gereçleri ile 
gereği gibi teçhiz edilmiş olmalarına bağlıdır. 
Bu alanda fedakârlıktan kaçınmamayı tavsiye 
ederiz. Çünkü, bu masrafın ne kadar verimli 
bir yatırım olduğunun millî menfaatlerimize, 
en sıkışıldığı bir sırada, sağlanacak fayda ile 
sabit olacağına şüphemiz yoktur. 

Avrupa Konseyi nezdindeki temsilciliğimi
zin bir büyük elçilik teşkilâtı haline getirtme
si lâzımdır. Avrupa Konseyi, 18 Avrupa devleti
nin parlâmento ve hükümet üyelerinin belli 
tarihlerde buluşup görüştükleri, tartıştıkları 
bir formdur. Yarının Federal Avrupası orada 
hazırlanmaktadır. Şimdiden birçok sözleşmeler, 
protokoller yapılmış yürürlüğe konmuştur. Av
rupa Konseyi aynı zamanda bir müşahede yeri
dir. Parlâmento temsilcilerimiz ve Hükümeti
miz orada daha verimli, daha faal olmanın yol
larının birlikte tesbit etmelidirler. 

Bu hususa geçen 1967 bütçesi görüşmelerin
de de dikkati çekmek istemiştik. Sayın Baka
nın mesele üzerine eğilmesini bir kere daha ri
ca edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, 
1967 yılı bütçesi görüşmelerinde de işaret 

ettiğimiz gibi, milletlerarası ilişkiler yeni geliş
melerin doğrudan doğruya etkisi . altındadır. 
Teknolojik, bilimsel ve nükleer enerji alanla
rındaki son 20 yılın buluşları dünyanın siyasi 
yapısını sarsmıştır. Hattâ çok uzak olmıyan 
bir gelecekte dünya düzenini kökten değiştir
mek istidadını göstermektedir. 

Bu oluşu gören Batı - Avrupa devletleri, en 
büyüğü 40 - 50 milyon nüfuslu devlet birimle
rinin, başlıyan bu teknoloji yarışında çok geri
lerde kalmaya mahkûm olduklarını, Avrupa'nın 
mutlaka birleşerek 400 milyon nüfuslu bir 

1 bütün olarak yarışa katılmaya mecbur bulun-
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duğunu, resmî ağızlarla söylemektedirler. He
nüz fiiliyatta, birleşme doğrultusunda gereken 
cesaret gösterilmiş değildir. Ancak, siyasi en
tegrasyon için, zihinlerde olgunlaşma hazırla
nırken alt yapı, bilimsel araştırma, uzay çalış
maları konularında durmadan toplantılar yapıl
makta, ileri adımlar atılmaya çalışılmaktadır. 

Hükümetten bu çalışmalarla yakından ilgi
lenmesini, bunlara katılmasını rica ederiz. Ge
çen 1967 bütçesi konuşulurken bilimsel araştır
malar konusunun ayrı bir yatırım işi olarak 
önemle ele alınmasını istemiştik. İkinci Beş 
Yıllık plân döneminde böyle bir adım atılacağı
nı öğrenmekten sevinç duyduk. Hükümetin ye
niden bu noktaya dikkatini çekmeyi vazife sa
yıyoruz. 

Bu arada milletlerarası teşekküllerden fay
dalanmak onlarla işbirliği yapmak şarttır, Me
selâ, Cenevre'deki Avrupa Nükleer Enerji mer
kezine birçok memleketler bilginlerini gönder
mektedirler. Oradaki atom reaktöründe deney
ler yapan bilginler, elde ettikleri neticeleri ken
di memleketlerine aktarmaktadırlar. 

Türkiye, bu teşkilâta girmiş, midir? Bilgin
lerimize Cenevre'de reaktörde deneyler yapmak 
imkânı sağlanmış mıdır? 

Bunun yanında, (CERS) Avrupa Uzay Araş
tırmaları Konferansı (CETS) Avrupa Uydular
la Telekominikasyon Konferansı, (CECLES) 
Avrupa uzaya cihaz fırlatma konferansı, Dün
ya Meteorolojik Gözetleme Teşkilâtı gibi kuru
luş ve çalışmalarla yakından ilgili olmanın, 
bunların ve bunlara benzer diğer bilimsel araş
tırma kurallarının içinde üye olarak yer alma
nın önemine dikkati bir kere daha çekmekte 
fayda görüyoruz. Çünkü, bu alanlardaki çalış
malar, bilim ve eğitim faaliyetlerine olumlu 
katkıları yanında, şimdiden devletlerin dış iliş
kilerinde, dolayısiyle dış politikalarında belirli 
bir unsur halini alacak kadar güç kazanmış
tır. Daha da önemlisi bu alanlardaki gelişmele
rin yakın geleceğin milletlerarası işbirliğini 
etkiliyen baş faktör olacağı düşüncesidir. 

Kuzey - Atlantik Andlaşması Bakanlar Kon
seyi 14 Haziran 1967 tarihinde yayımlanan bil
dirisinde, teknolojik gelişmeler meselesine de 
değinmiş ve Milletlerarası Teknolojik İşbirliği 
hakkında bir de karar ortaya koymuştu. Bu ka
rarda, hem Avrupa içinde, hem de Atlantik 

topluluğu alanında teknolojik işbirliğinin yol
ları gösterilmiştir, tavsiyelerde bulunulmuştur, 
kararlar alınmıştır. 

14 Aralık 1967 günü yayınlanan NATO Ba
kanlar Konseyi bildirisinde de incelemelere Da
imi Konseyin devamı istenmiştir. 

Gerek Avrupa, gerek (OECD) ekonomik iş
birliği, gerekse NATO çerçevesinde bu konuda 
Hükümetimizin ne gibi faaliyetlerde bulundu
ğunu ve ilerisi için ne gibi teşebbüslere giriş
meyi düşündüğünü, Sayın Dışişleri Bakanının 
Millet Meclisi kürsüsünden açıklamasını bekli
yoruz. 

Memleketimizle, Avrupa Ekonomik Toplu
luğu (Altılar) Ortak Pazar arasındaki ortaklık 
anlaşmasının uygulanış şeklini ve tam üyeliğe 
geçiş çalışmalarını yakından izlemekteyiz. Ha
zırlık dönemi, 1968 de dördüncü yılını tamam-
lıyacaktır. 9 Ekim 1967 de Ankara'da yapılan 
Ortaklık Konseyi toplantısı bildirisinde ve da
ha sonra 1 Aralık 1967 de Brüksel toplantısı 
sonunda yayınlanan bildiride, ikinci döneme, 
yani geçiş dönemine başlayışı sağlıyacak hazır
lıkların önemine işaret edilmiştir. Bu alanda 
ne gibi tedbirlere başvurulduğunu da Sayın 
Bakandan öğrenmek isterdik. 

Sözlerimi bitirirken, bir haftadan beri Ye
ni Delhi şehrinde toplantılarına devam eden 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişme Konfe
ransına değinmek isterim. 

Şu esnada, dünyanın geleceği bakımından 
çok önemli meseleler, bu Yeni Delhi Konferan
sında tartışılmaktadır. Bilindiği üzere, sanayi 
memleketleriyle iptidai madde yetiştiren tazım 
memleketleri arasındaki yaşayış standardı uçu
rumu kapanacağı yerde, günden güne derinleş
mektedir. Sanayi mallarının fiyatlarına hâkim 
olan memleketler bu fiyatları kendi halkları
nın refahı lehine durmadan yükseltebiliyorlar. 
Bunun karşısında sanayiin iptidai maddesini 
ve gıda maddelerini sağlıyan memleketler, sa
bit kalan, düşen yahut sanayi mamullerinin fi-
yatlariyle paralel ilerliyemiyen kendi ihracat 
mallarının fiyatlarının nispetsizliği yüzünden, 
daimi ve gittikçe çoğalan dış ticaret açığına 
mahkûm bulunuyorlar. Güney Amerika, Asya, 
Afrika memleketleri bu halin acısını çekmekte
dirler. Sanayi memleketlerinde adam başına ge
lir ortalama olarak yılda 60 dolar çoğalırken, 
az gelişmiş ülkelerde gayrisâfi millî hâsıla adam 
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başına yılda ortalama 2 dolar çoğalmaktkdır. 
Bu duruma son vermek için, gelişmekte olan 
77 ülke uzmanları çareler aramaktadırlar. Ye
ni Delhi Konferansı bu mesele üzerinde çalış
maktadır. 

Konunun Türkiye'yi de yakından ilgilendir
diğine şüphe yoktur. Hükümetimizin oraya tem
silci gönderdiğini biliyoruz. Milletler arasında 
ekonomik adaleti sağlamayı amaç tutan bu ça
balara yabancı kalmamasını memnunlukla kar
şılıyor ve bu uğurdaki çalışmalarda Hüküme
timizin tezinin ne olduğunu öğrenmek istiyo
ruz. 

Değerli milletvekilleri, beni dinlemek lût-
funda bulunduğunuz için teşekkür eder, C. H. 
P. Grupu adına saygılarımı arzederim. (C. H. 
P. sıralarından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN —Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Coşkun Kırca. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Sayın Başkan, Sayın milletvekil
leri; Güven Partisi Grupunun Dışişlerimiz ile 
ilgili görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Güven Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ba
ğımsızlığını ve toprak bütünlüğünü, Türk Mil
letinin yüksek menfaatlerini dış politikanın 
temeli sayan milliyetçi bir partidir. Güven Par
tisi dış politikada millî menfaatin ve millî gü
venliğin korunmasını esas bilir, ideolojik ya
kınlık veya ayrılığın devletin dış politikasında 
temel etken olamıyacağına inanır. Grupumu-
zun dış politika konusundaki görüşleri bu 
esaslardan ilham almaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Atlantik ittifakının feshini ihbar edip et

meme konusunda Türk Hükümeti yakın bir 
gelecekte resmen karar almak durumundadır. 
ittifakın ilk 20 yıllık süresinin sona ermesi 
beklenirken, halen bu konuda kamu oyumuz
da bâzı çevreler tarafından şiddetli bir üslûpla 
yürütülen bir kampanya açılmıştır. 

Türkiye'nin Atlantik ittifakını terk etmesi 
tezi, halen, sadece T. i. P. tarafından resmen 
ve açıkça savunuluyor. C. H. P. konuyu ye
niden incelemek lüzumunu duymuş ve incele
meleri devam ederken, Genel Başkanının ağ
zından, NATO'mm devamına taraftar olduğu
nu açıklamıştır. Diğer siyasi partilerimizin 
bu konuda tereddüt taşımadıkları ve Türkiye'-
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nin Atlantik ittifakına dâhil olarak kalmasını 
arzuadıkları anlaşılmaktadır. 

Atlantik ittifakının tarafımızdan feshedil-
memesi görüşünün kamu oyumuzda çok geniş 
bir temele dayandığının anlaşılmış olmasına rağ
men, feshin ihbar edilmesinin mümkün oldu
ğu süre içinde Hükümetin bu konuyu Millet 
Meclisine getirerek, güven oyu aldıktan sonra 
feshi ihbar etmeme yoluna gitmesi, meselenin 
önemi ve kamu oyunun aydınlatılması bakımın
dan çok faydalı olacaktır. 

Bütçenin tümü üzerinde grupumuzun görüş
lerini ifade eden Genel Başkanımız, iktisadi 
güçlerin yeryüzünde dağılışının bir tahlilini 
yaparak, Batı - Avrupa'nın, dünya hâkimiye
tine ulaşmak istiyen bir Devletin bu emeline 
erişmesini, ya da erişmemesini sağlamakta ne 
kadar büyük önem taşıdığını; buna karşılık, 
Batı - Avrupa'nın savunmasının da bir Atlantik 
ötesi desteği zaruri kıldığını belirtti. Yine bu 
konuşmasında Genel Başkanımız, Türkiye'nin 
jeo - stratejik durumunu tahlil ederek, Kuze
yimizde yayılma emelleri taşıyan bir Devletin 
Akdeniz, Orta ve Yakın - Doğu ve Afrika hâ
kimiyetine ulaşma yollunun Türkiye'den geçti
ğini de izah etti. Bugün dünya barışının da
yandığı istikrarsız, nükleer dehşet dengesinin 
iki bloktan biri aleyhine bozulmaması açısın
dan da, memleketimizin durumunun büyük 
önem taşıdığını ayrıca belirtmek gereklidir. 

Jeo - politik gerçekler böyle olunca ve et
kili, teminatlı bir denetlemeye bağlanmış bir 
genel silâhsızlanmaya erişme ümitleri henüz 
pek zayıf bulunduğuna göre, Kuzeyden Tür
kiye'ye karşı böyle bir potansiyel tehdidin mev-
cudolup olmadığını da Genel Başkanımız bu 
konuşmasında inceledi. 

Milletlerarası komünizmin Moskova ve Pe
kin tarafından iki ayrı ve hattâ hasım kampa 
bölünmüş olması ve bu bölünüşün Rusya'ya ait 
daha ziyade iç sebepleri, Türkiye için Kuzey
de mevcut potansiyel tehdidi ne ölçüde zayıf
latmıştır? Türkiye'yi nötralize etmek istiyen-
lere bakılırsa, Stalin'in ölümünden sonra böyle 
bir tehdit ortadan kalkmıştır. 

Bu iddia doğru değildir; aldatıcıdır. Biz
zat Sovyet Komünist Partisinin resmî belgele
ri bu iddiayı yalanlamaktadır. İktidardaki 18 
Komünist Partisinin 1957 de ve 81 Komünist 
Partisinin de 1960 ta yayınladıkları ortak bil-
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dirilerde, bâzı ülkelerde proleterya diktatör
lüğüne Parlömanter yollardan erişme .imkânı
nın mevcudolduğunun söylenmiş bulunmasının, 
Kremlin etrafında toplanan Milletlerarası Ko
münizmin, Çin Komünist Partisinin iddiası
nın aksine, artık savaş ve ihtilâl yollarını terk 
ettiği mânasına gelmediği, iktidarın komünist-
lerce ele geçirilmesinde Parlömanter usullerin 
sadece bâzı ülkelerde sırf bir alternatif ola
rak öngörüldüğü, Sovyet Komünist Partisi ta
rafından 14 Temmuz 1963 günü Pravda Ga
zetesinde yayınlanan bir açık mektupta sara
hatle yazılmıştır. 

Ayrıca Unutmamak gerekir ki, ikinci Dün
ya Savasından sonra, Silâhlı Kuvvetlerini çok 
geniş ölçüde terhis eden Batılı müttefiklere 
karşı, Sovyetler ve bilâhara Varşova Paktı 
adını alan müttefikleri, ordularının ate? kuv
veti ve harekât kabiliyetini aralıksız artırmış
lardır. Bu artış, Stalin'den sonra de her yıl 
devanı etmektedir. 

Bugünkü dünya konjonktürü içinde, Krem
lin etrafında toplanmış komünist devletler ve 
açık veya maskeli komünist partiler, politika
larında daha dikkatli davranmak lüzumunu 
duyuyorlarsa ve Batı ile demirperde arasında 
elle tutulur bir yumuşama varsa, bunun sebebi, 
milletlerarası komünizmin savaş ve ihtilâl me
totlarını kesinlikle terk etmiş olması değil, fa
kat Batı'nm elindeki askerî kudret ve büyük 
nükleer tahrip gücünün çayına etkisidir. 

Türkiye'nin Sovyet Kampında yer alması, 
Milletlerarası komünizmin Orta ve Yakındoğu 
ile Afrika'ya yayılmasını sağlayıcı gibi, Akde
niz'in artık Batılı nükleer vurucu gücü tarafın
dan kullanılamaz hale gelmesi suretiyle nük
leer dengenin bozulması sonucunu da doğurur. 
Bu takdirde, Kuzeydeki potansiyel tehdidin 
fiilî bir nitelik kazanması ve Stalin devrinde
ki saldırganlığın geri gelmesi büyük bir ihti
mâldir. 

Bu sebepledir ki, Türkiye nötralist olursa, 
Kuzey'deki yayılma emelleri onu asla rahat 
bırakmıyacaktır. Türkiye, jeostratejik açıdan 
bir boşluk teşkil edemez. Bu bakımdan Türki
ye'nin durumunu Finlandiya veya İsveç'le kı
yaslamak bir büyük hatadır,. Bilelim ki, Gime-
yimizdeki bâzı memleketler nötralist bir siya
set güdüyorlarsa, bu ancak, Türkiye'nin teşkil 
ettiği kalkan sayesinde mümkün olabilmekte-
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dir. Komünist Çin'le fiilen hemhudut hale ge
lip, Çin saldırganlığına hedef olunca, nötralizm 
şampiyonlanndan Hindistan bile, Amerika'yla 
bir askerî malzeme yardım anlaşması akdetmek 
durumunda olmuştur. 

Türkiye'nin dünya stratejisi içindeki öne
mi o kadar hayatidir ki, dehşet dengesi saye
sinde nükleer taarruzlara hedef olmasak bile, 
Türkiye'de dâhilde zaaf yaratmak için gerillâ 
savaşlaranı, çeteciliği, iç savaşı, millî bütünlü
ğün bozularak bu gibi hallere ortam hazırlan
masını teşvik etmek istiyecek iç ve dış düşman
lar daima ortaya çıkabilir. Bugün için Lâtin Ame
rika da bu yola gitmeyi tehlikeli gören - klâsik 
diyebileceğimiz - komünist yöneticiler, memle
ketimizde, imkân ve fırsat bulurlarsa bu yol
ları denemek istiyebilirler. Geçen Yaz ayların
da bu emellerin ilk kışkırtma denemelerine şa-
hidolınuşuzdur. 

işte, Türkiye, 1947 de Amerika ile askerî 
Malzeme Yardım Anlaşmasını bunun için akdet
miş ve 1952 de Atlantik Paktına bunun için 
girmiştir. Kuzeyimizden gelen tehdit karşısın
da Türkiye, bağımsızlığını, toprak bütünlüğü
nü ve hür müesseselerini korumak istiyordu. 
Aynı arzu Batı Avrupa Devletlerinde de var
dı. Birleşik Amerika ise, milletlerarası komü
nizmin daha fazla yayılmasını önlemek istiyor
du. Türkiye Batı Avrupa ve Amerika arasında 
1947 de ve 1952 de bu alanda mevcudolmuş te
mel menfaat ortaklığı bugün de aynı noktada 
devam etmektedir. 

Türkiye'den Norveç'e kadar uzanan cephe 
hattı üzerinde klâsik kuvvetler bakımından 
Atlantik ve Varşova paktları arasında ikinci
nin lehine bire iki oranında bir dengesizlik var
dır. Zırhlı birlikler bakımından bu dengesiz
lik 1/3 e kadar taktik Hava Kuvvetleri bakı
mından 1/4 ve hattâ 1/5 e kadar çıkmaktadır. 
Bir yıldırım taarruzu için kuvvet yığınağı yap
ma imkânlan açısından bu dengesizlik Batı 
aleyhinde bire üç oranına yükselebilir. 

Geçen yıl sonunda NATO'nun resmen elâs
tikî mukabele stratejisini kabul edişinden son
ra bile Batı 'Avrupa cephesinde komünist taar
ruzunu durdurabilmek için taktik nükleer si
lâhlara başvurulması lüzumu, âzami altı gün 
içinde ortaya çıkabilecektir. Bu takdirde dahi, 
taarruz kesinlikle durdurulamıyabilir. Bu du-
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rumda, milletlerarası komünizmin Atlantik I 
paktının Avrupa bölgesini ve bu arada Türki
ye'yi işgal ederek dünya hâkimiyeti emeli uğ
runda nihai tesiri olacak bir adım atmasını ön
lemek, yine stratejik nükleer vurucu kuvvetin 
kullanılmasına bağlı kalmaktadır. 

Stratejik nükleer vurucu güçlerin karşılık
lı varlığı sadece bir Cihan Savaşını önlemeye 
yaradığına göre, Atlantik ve Varşova paktla
rı arasındaki klâsik kuvvetler karşılaştırması, 
Atlantik Paktının Varşova Paktı ülkelerine kar
şı tecavüzî emeller güttüğü iddiasını gülünç 
kılmaya yeter. 

Bâzı çevrelere göre, yapılması gereken şey, % 
her iki ittifakı da dağıtmaktır. Andlaşma gere
ğince tarafsız bir Devletin, Avusturya'nın, ger
çekten demokratik bir sosyalist lideri olan 
Czernetz'in, her iki paktın ilgası takdirinde 
Amerikan desteğinin binlerce kilometre ötede 
Atlantik gerisine çekilmesine karşılık, Rus 
birliklerinin sadece birkaç yüz kilometre geri 
çekilmesinin yaratacağı büyük tehlikeye işaret 
eden sözlerini, Avrupa Konseyi istişari Meclisi 
tutanaklarından okuyanlar, bu konuda da, 
eğer ideolojik taassup içinde değiller ise ide
olojilerinin icaplarına da Bertrand Russel gibi 
Barış Havariliği özetlerini de terk etmiş olur
lar. 

Sayın milletvekilleri, 
NATO'nun âni mukabele stratejisini geçen 

yıl sonunda resmen terk etmesine rağmen, ger
çekte, Batıkların Avrupa'da asgari bir konvan-
siyonel güce sahip olmalarından beri, bu 
stratejinin fiilen elâstikî mukabele stratejisine 
inkılâbetmiş olduğunu • söyliyebiliriz. Şimdi 
bu stratejinin resmen de uygulandığı dönem
de, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü âzami öl
çüde korumak bakımından, taktik nükleer si
lâhların ve stratejik nükleer vurucu gücün kul
lanılmasını etkiliyecek koordone plânların ya- I 
pumasına ve uygulanmasına her kademede 
mümkün olan en geniş ölçüde iştirakinin sağ
lanması, hiç şüphesiz, memleketimizin hayati 
jeostratejik önemine dayanan büyük pazarlık 
kudretini Batı camiası içinde en verimli şekil
de kullanabilmesini sağbyacaktır. 

Ayrıca, çağdaş bir konvansiyonel kuvveti 
asgari ölçüde muhafaza edebilmek için lüzum
lu malzemeyi sağlarken, kalkınan ekonomimi- | 

— 451 

zin çok ağır yükler altına girmesini önlemek 
zaruretindeyiz. 

Bütün bunlar, Türkiye'nin 1969 dan sonra 
da tereddütsüz Atlantik itttifakı içinde kalma-
sini gerektirecek temel gerçeklerdir. 
Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'nin NATO komutasındaki kuvvetleri

ni millî maksatları için kullanamıyacağı iddi-
ası gerçeklere aykırıdır ve son Kıbrıs buhranı 
sırasında olaylarla tekzibedilıniştir. NATO Ko
mutanlığının bu birlikler üzerindeki komuta yet
kisi, sadece, ittifakın işlemesini gerektirecek 
bir tecavüz hazırlığının son safhalarında ba
his konusudur. 

Bununla beraber, Türkiye'nin NATO dışı 
maksatları bakımından ayrıca zaruri bâzı bir
liklere, ezcümle, Gerillâ, Komanda ve Paraşüt
çü birliklerine ihtiyacı vardır. Bunları kendi 
imkânlarımızla geliştirmeye NATO mâni de
ğildir. 

Givarımızdaki büyüklü küçüklü birtakım 
devletler nükleer alanda geniş faaliyet içinde 
olup, yakın zamanda ilk atom bombalarını in
filâk ettirmeleri beklenmektedir. Bu durumda, 
Nükleer Silâhların Yayılmasını önleme Anlaş
masına Türkiye'nin katılmasının uygun olup 
olmıyacağı büyük dikkatle incelenmesi gereken 
bir konudur. Bu vesile ile, izmir'deki NATO 
Karargâhına da temas ederek, bu Karargâhın 
durumunun bugünkü şartlar bakımından yeni
den incelenmesinde fayda gördüğümüzü belirt
mek isteriz. 

Sayın milletvekilleri; grupumuz sözcüsünün 
bütçenin tümü üzerindeki müzakereler sıra
sında belirttiği gibi, Türkiye'nin NATO'ya gi
riş gayelerine aykırı birtakım durumların Tür
kiye tarafından kabul edilmesi mümkün ola
maz. Türkiye NATO'ya, bağımsızlığını, toprak 
bütünlüğünü, hür müesseselerini korumak için 
girmiştir. Nitekim bu.ittifak, üyeleri arasın
da eğit egemenlik ilkesine dayanmaktadır. 

Bütçenin tümü üzerinde grupumuz adına 
yapılan konuşmada bu açıda, çeşitli İkili An
laşmalarla yapılması gereken değişikliklerin 
hangi yönde gerçekleşmesi gerektiğini belirt
tik. Sayın Dışişleri Bakanının aynı yönde Bütçe 
Karma Komisyonunda yapmış olduğu açıkla
maları bu kürsüden de tekrarlıyacağmı ümidet-
mekteyis. Bu ikili anlaşmalardan özellikle ka-
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zai konularla ilgili olanı 1956 yılında bir mil
letlerarası andlaşmanın, bir kanunla değiştiril
mesi gibi, milletlerarası hukuk bakımından ol
duğu kadar o zamanki ve bugünkü Anayasa 
hukuku açısından da tamamiyle bâtıl bir tasar
ruf olduğu ve yargı organlarımız tarafından uy-
gulanamıyacağı kanısındayız. Bu anlaşmayı 
şeklen dahi ortadan kaldırmak amaciyle veril
miş bir kanun teklifimiz de vardır. Ümidederiz 
ki, ikili anlaşmalar konusunda, nihai anlaşma 
daha fazla gecikmesin ve bu gibi anlaşmaları 
kanun ısdarı-, yolu ile düzeltmek veya ilga etmek 
durumunda kalmıyalım. Özel yabancı sermaye 
getiren Amerikan firmalarının korunmasiyle 
ilgili olarak mevcut bir anlaşmada da, yargı 
mercilerimizin yetkilerine bâzı yersiz tahditler 
konulmuştur. İkili anlaşmalarda, eşit egemen
lik ilkesine uygun değişiklikler yapılırken bu 
anlaşmanın da düzeltilmesi zaruretine inanıyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'nin savunmay
la ilgili temel ihtiyaçları karşılandığı sürece 
Kuzey komşumuzla ve onun mütefikleriyle iyi 
komşuluk ve dostluk münasebetlerimizi, karşı
lıklı itimat ve içişlerine karışmama esasları dai
resinde artan bir şekilde geliştirebiliriz. İçişle
rimize siyasi veya ideolojik müdahaleleri ve sız
ma teşebbüslerini önleyici tedbirler dairesinde 
bu devletlerle münasebetlerimizi genel yumu
şama siyaseti içerisinde devamlı olarak ve her 
alanda geliştirmekte büyük faydalar görmek
teyiz. Sovyet Rusya bugün 50 yıl içinde çok bü
yük güçlükler ve çok ağır fedakârlıklarla kur
duğu sınai toplumun hiyerarşik bünyesini ve 
sınai toplum olmanın getirdiği refah imkânları
nı savunmaya mecburdur. Bu bakımdan kendi
sine karşı asıl tehdit Batıdan değil, Kızıl Çin'
den gelmektedir. Sovyet sınai toplumunun hi
yerarşik istikrarını muhafaza etme ve halkının 
artan tüketim taleplerinin karşılanması arzusu
nun gerçekte milletlerarası komünizmin dünya 
ihtilâli hedefiyle bağdaşmadığını Rusya'nın bir 
gün anlıyabilmesi Batı ile kendisi ve müttefik
leri arasındaki temasların sıkılaşmasına bağlı
dır. Bu çok uzun vâdede de olsa verimli sonuç
lar doğurabilecek bir politikadır. NATO'nun 
resmen kabul ettiği siyaset de budur. Aynj si
yasetin yürütülmesinde üyesi bulunduğumuz 
Avrupa Konseyinin de büyük rolü olmaktadır. 

Batı medeniyetinin üstün değerlerinin savunul
ması açısından Avrupa Konseyi büyük kıyme
tini muhafaza ediyor. Konseyin Istişari Meclisi 
Kıbrıs konusunda şimdiye kadar en ziyade lehi
mizde davranış gösteren milletlerarası organdır. 
Bu mecliste Yunanistan'ın bugün içinde bulun
duğu antidemokratik rejime karşı Batı medeni
yetinin üstün değerlerini korumak amaciyle gi
rişilen hereketi ilgi ve sempati ile takibetmek-
teyiz. 

Avrupa İktisadi Topluluğu ile ortaklığımız 
grupumuzun dış politikada dayandığı temeller
dendir. Avrupa İktisadi Topluluğuna entegras
yonumuzun sapmaları içinde bu bölgeye nisbet-

' le daha az gelişmiş olsumuzdan doğabilecek ik
tisadi ve soteyal sakınca ihtimalleri Hükümetçe 
dikkatle takibolunmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Orta ve Yakın - Doğu
da CENTO ve RCD ülkeleri dışında istikrarlı 
bir manzara yoktur. Bu istikrar uzun bir süre 
kurulamıyacaktır. Geçen yıl Arap devletleriyle 
İsrail arasında patlıyan savaş ve onu takibeden 
buhran, Sovyetlerin Akdeniz'deki durumlarını 
siyasi ve askerî bakımlardan kuvvetlendirmiştir. 
Orta - Doğuda durumun istikrarlı bir hal alması 
Türkiye'nin menfaati icabıdır. Bu istikrarlı du
rum ise ancak Arap Devletleriyle Israel arasın
da âdil bir barışa dayanabilir. Bu barışın âdil 
olabilmesi bir yandan Israel'in devlet olarak ta
nınmasına ve hayati ikmal yollarının tehdit al
tında bulundurulmamasma, diğer yandan da ts-
rael işgali altındaki Arap bölgelerinin çok geniş 
ölçüde asıl sahiplerine iade edilmesine bağlıdır. 
Ancak Israel'in askerî emniyetini sağlamak, ta
rihî ve millî varlıklarını muhafaza etmek bakı
mından yapabileceği çok asgari taleplerin pek 
ötesinde Araplara karşı sırf kuvvete dayanan 
bir siyaset gütmesi meseleleri halle yetmiyecek-
tir. tsrael, Araplarda intikam hislerini kızıştıran 
bir siyaset yerine onların iğbirarını anlayışla 
karşılamaya dayanan bir siyaset gütmelidir. 
Aksi halde ne Orta - Doğuda istikrar kurulabi
lir, ne de Rusya'nın Orta - Doğu ve Akdeniz'deki 
nüfuzunun artması önlenebilir. 

Son Orta - Doğu buhranı sırasında Hükümet
çe takibedilen siyaseti anahatlariyle tasvibedi-
yoruz. Bu konuda memleketimizdeki aşırı uçlar 
Türkiye'nin Orta - Doğudaki stratejik menfaat-
leriyle bağdaşmıyan tezleri sırf ideolojik sebep
lerle ortaya atmışlardır. Bunun gibi Batı'da de-
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mokratik sosyalistler yine ideolojik duygularla 
İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemişlerdir. Türki
yel in resmî politikası ise sadece Türkiye'nin 
millî menfaatlerinin takibine dayanmalıydı ye 
kanaatimizce böyle olmuştur. Diplomasimiz bir 
yandan Arap camiasında itibarımızı yükseltecek 
yeni hissî temelleri atmak amaciyle Arap talep
lerini geniş ölçüde desteklerken ve bunu yapar
ken General De Gaulle kadar sinizm intibaı ya
ratmaz iken ve böylece özellikle Birleşmiş Mil
letlerde Arapların bize karşı hayırhah olmaları
nı sağlamaya çalışırken diğer yandan bir kısım 
Güney hudutlarımızda müşahade edilen irredan
tizm emellerine karşı Türkiye için tabiî bir des
tek noktasını diplomatik münasebetlerimizi ida
me ettirmek suretiyle tamamiyle ihmal etmeme
sini bilmiştir. 

BAŞKAN —> Sayın Kırca vaktiniz doldu. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — SosyaL ada

let ilkesi gereğince ben de Yüce Meclisten vak
timin, konuşmamı bitirinceye kadar uzatılması
nı rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim sayın hatibin talebini 
duydunuz, 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Kırca. r 

G. P. GRUPU ADINA COŞKIN KIRCA (De
vamla) — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin Vietnam ko
nusundaki siyasetini de tasvilbediyoruz. Gerçek
ten bu konuda Türkiye'nin taşıdığı ve taşıyabi
leceği sorumluluklar mevcudolmadığına ve ola-
mıyacağına göre bize düşen şey, sadece adil bir 
çözüm yolunun barışçı yollardan bulunmasını 
temenni etmek olurdu. Bazan plâtonik bildiri
ler en doğru siyaseti teşkil eder, bunu yapmışız 
dır, bu da yeterli olanıdır. Vietnam'da savaşın 
çıkmasında Güneyce yıllarca bir dinî azınlığın 
hâkimiyetini zalim ve ahlâksız Diem idaresinin 
sultasını desteklemek gafletinde bulunan Bir
leşik Amerika'nın da, yayılma emelleri güden 
milletlerarası komünizmin de büyük sorumlu
lukları vardır. Bu pek üzücü savaşta iki tarafın 
birbirlerini askerî plânda yenmek imkânlarına, 
hiç değilse konvansiyonel silâhların ötesine se
çilmedikçe sahibolmadıklarmı söylemek acele 
hükümlere ve ideolojik hissî atılışlara kapılma
dan serinkanlılıkla ifade edilebilecek tek ger
çektir. Bu durumda taraflardan hiçbiri kesinlik-
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le kendi isteklerine uygun bir çözüm yolunu 
karşı tarafa kabul ettiremezler. Batı'da bugün
kü Beyaz Saray politikasiyle mutabık olan ve
ya olmıyan herkesin birleştiği nokta, Vietnam'
da milletlerarası komünizmin bir ileri adım at
masının şu veya bu yoldan önlenmesi lüzumu
dur. Bu bakımdan her iki Vietnam'ın da karşı
lıklı fiilî teminat altında tarafsızlaştırılması, bu
lunabilecek mâkul çözüm yollarından sadece 
biri olarak görülüyor. 

Sayın milletvekilleri; bugün dünyanın kar
şılaştığı en önemli dâvalardan biri de, bir ta
rafta Batılı ve komünist sınai toplumlar ile, di
ğer tarafta az gelişmiş memleketler arasında 
mevcut iktisadi uçurumun giderilmesidir. İleri 
sınai toplumların sentetik sanayideki teknolo
jik ilerlemeleri sonucunda az gelişmiş memle
ketlerin geleneksel ihraç ürünlerine karşı talep
lerinin gitgide elâstikîleşmesi neticesinde dış ti
caret hadleri devamlı olarak az gelişmiş mem
leketler aleyhine seyretmiştir. Bu durumdan 
sadece Batılı sınai toplumlar değil, komünist 
sınai toplumlar da faydalanmıştır. Gerçekte bu 
uçurumun genişlemesi sınai ülkelerin mübadele 
hacminin genişlemesi aleyhine uzun vadeli so
nuçlar doğurmakta ve ayrıca dünya barışını 
tehdidetmektedir. ükdant konferanslan bu bü
yük dâvaya çare bulmak için toplanmaktadır. 
Yeni - Delhi'deki son konferansta ortaya atılan 
ilgi çekici teklifler arasında hammadde piyasa
larının düzenlenmesi suretiyle bunların fiyatla
rının bir stabilizasyon eliyle istikrara kavuştu
rulması da vardır. Diğer yandan dış ticaret had
lerinin aleyhlerine seyretmesini önlemek istiyen 
az gelişmiş ülkeler arasında da federansiyel sis
temlerden faydalananlar ile, faydalanmıyanlar 
arasında menfaat ihtilâfları başlamıştır. Dünya 
dış ticaretini daha serbest hale getirmek konu
sunda ise; bir yanda Birleşik Amerika ve onun 
gibi düşünenlerle diğer yanda federansiyel sis
temlere bağlı Fransa gibi Batılı ülkeler ve her 
şeyden önce kendi iç kalkınma meselelerini ve 
dengesizliklerini düzeltmek istiyen sınai ko
münist toplumlar arasında halli zor bir ihtilâf 
vardır. Bütün bu meselelerin kısa zamanda çö
zülmesi beklenemez. Hammadde piyasaları dü-
zenlense bile Batılı ve komünist sınai ülkeleri 
yeni sentetik maddeleri kullanmak suretiyle 
maliyetleri düşürme yolundan alıkoymak çok 
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zor olacaktır. Öyle görünüyor ki, asıl çare ileri 
sınai toplumların as gelişmiş ülkelere yaptıkları 
uzun vadeli, düşük faizli kredi ve hibe şeklin
deki yardımları artırmalarıdır. Bunun için 
hangi ideolojiyi ve iktisadi sistemi güderlerse 
gütsünler, smai toplumların millî gelirlerinden 
yılda % 1 daha fazla bir lasmını dış yardıma 
tahsis etmeleri büyük bir fedakârlık olmıyacak-
tır. Alınması mümkün bir diğer tedbir;, çağdaş 
teknolojinin büyük imkânlarını her alanda ve 
özellikle tarım alanında az gelişmiş memleket
lere tahsis etmektir. Çağdaş teknolojik imkân
lar az gelişmiş memleketlerin iç ve dış tasarru
fu yeteri ölçüde sağlama güçlüklerini yenmekte 
kesin bir rol oynıyabilir. Bu vesile ile milletler
arası teknolojik işbirliğine âzami ölçüde iştira
kimizin önemini belirtelim. Halen az gelişmiş 
memleketler üzerinde hangi iktisadi sistemin 
kalkınma ve siyasi rejim açısından daha uygun 
olduğu konusunda büyük bir milletlerarası re
kabet cereyan etmektedir. Bu rekabet cereyan 
ededursun milletlerarası siyaset plânında üçün
cü dünya diye bir ölçüde karşılıklı dayanışma 
üzerine kurulmuş bir çeşit bloklar aleyhtarı 
blok artık mevcut değildir. İkinci Dünya Sa
vaşından sonra Batının hızla ve nispî başarıyla 
uyguladığı sömürgeleri tasfiye politikası içinde 
eski sömürgeciliğe karşı birikmiş duygular ger
çi tamamiyle'yok olmuş değildir. Bu ülkeler sö
mürgeciliğin hâlâ şurada „burada tutunan ka
lıntılarının tasfiyesi için bir arada çalışırlarken 
Türkiye'nin tam desteğine ve en üstün sempa
tisine lâyıktırlar. Fakat İkinci Dünya Savaşının 
sona ermesinden bu yana geçen 20 küsur yıl 
içinde sömürgecilik aleyhtarlığının yanı sıra 
ülkelerde bâzı yeni temayüller de belirmiştir. 
Bu temayüller milliyetçi görüşlere dayanan 
millî menfaat takipçiliğinden ba^ka bir temele 
dayanmıyor. Bu durumda bir kısım Batılı çev
relerden veya milletlerarası komünizmin şu ve
ya bu kampından gelen kışkırtma unsuru-
nm da dışında az gelişmiş tarafsız ülke
ler arasındaki millî menfaat uyuşmazlık
ları bariz bir hal almaya başlamıştır. Di
ğer taraftan Kızıl Çin'in yayılma ve ihtilâl 
politikası bu ülkelerin büyük bir kısmında baş
ta Hindistan, Endonezya ve bâzı Afrika ülke
leri olmak üzere Batı'ya doğru yakınlaşma tema
yülünü kuvvetlendirmiştir. Bugün bu ülkelerin. 
büyük çoğunluğunda komünist modelin kendi-
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lerine en uygun yol olduğunu savunanlar 
kuvvetlerini gitgide kaybetmektedirler. Bu ül
kelerde dürüst ve ahlaklı idareler kurulduğu ve 
Batılılar böyle idarelerden başkalarını destekle
memek dirayetini gösterdikleri sürece bu tema
yül büsbütün artacaktır. Bu durumda Rusya'nın 
dahi Asya ve Afrika'da Mao modelinin yayılma
cım önlemekte büyük menfaatleri vardır. Bu iti
barla velev rekabet halinde olmaya devam etsin
ler, Batı'daki veya Rusya ve etraf mdald smai 
toplumların az gelişmiş ülkelere dış yardımı ar
tırmaları, prensip itibariyle birleşmeleri müm
kün olan ve gereken bir husustur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Genel Başka
nımız benden önce son Kıbrıs buhranının tahli
lini yaptı. Bu hususta ben yeni bir şey söyliye-
cek değilim. Tekrarlamak istediğim tek nokta; 
Türk milletinin Kıbrıs'taki kardeşlerimizi ken
disinden bir parça saymakta olduğu gerçeğinin 
herkes tarafından anlaşılması lüzumudur. Bu 
sebeple Türkiye bir gün Kıbrıs'ta askerî müda
hale hakkını yalancıktan değil, gerçekten kul
lanma zorunda kaldığı takdirde komşularımızın, 
dostlarımızın ve en başta müttefiklerimizin şu
nu anlamaları şarttır; Türk askerî müdahalesi
nin karşısına askerî güçle çıkarlarsa veya askerî 
müdahalemizi ikmal imkânlarımızı kesinlikle bal
talamak yolundan frenlemeye gayret ederlerse 
Türkiye'nin bir vatan parçasını Kıbrıs'taki haya
ti menfaatlerini ve millî şerefini terk etmek 
pahasına Atlantik ittifakı içinde kalacağını san
mamak lâzımdır. Türkiye Batı ittifak manzu
mesi içindeki yerinin dünya barışını korumak 
bakımından önemini ve bu konudaki sorumlu
luklarını müdriktir. Fakat müttefiklerimiz de 
her şeyin karşılıklı olduğunu ve bir ittifakı mu
hafaza etmek uğruna bir müttefikten bir vatan 
parçasından vazgeçmesini istiyemiyeceklerini 
iyice anlamaları lâzımdır. Türkiye NATO ile 
Kıbrıs'taki Türk Cemaati arasında bir tercih 
yapmaya zorlanmamalıdır. Türk Milleti buna 
zorlanırsa, hiç şüphesiz NATO'yu değil Kıbrıs'ı 
tercih edecektir ve bunun dünya çapındaki so
rumluluğu sadece müttefiklerimize aidolacaktır. 
Son buhran sırasında müttefiklerimizin bu ger
çeği daha iyi anlamaya başladıklarını gösteren 
bâzı işaretleri memnuniyetle karşıladık. Bunun 
mümkün olabilmesinin milletçe tam bir ittihat 
ve kararlılık manzarası vermeye devam etmekle 
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mümkün olabileceği hiç kimse tarafından hiçbir 
zaman unutulmamak gerekir. 

Sayın milletvekilleri; her ittifakın bir bedeli 
vardır. Atlantik ittifakı içindeki mevkiinıis o 
kadar önemlidir İd bize ödenmesi gereken be
deller arasında Kıbrıs'ın mâkul ve hakkaniyete 
uygun bir tarzda taksimini de saymak hiç de 
garipsenmemesi gereken bir talebolur. Güven 
Partisi Grupu Türk diplomasinin taktik icaplar
la taksim hedefinden bahsetmeyisin! anlayışla 
karşılar. Hattâ milletlerarası konjonktürün 
icaplarına göre Türk diplomasinin federasyon 
gibi hal tarzlarını benimsemesi de mümkündür. 
Fakat bütün bunlar yapılırken nihai hedef göz
den uzak tutulmamalıdıır. Bize göre Kıbrıs'ta 
Türkiye için bir tek nihai hedef olabilir: Tak
sim. Bir memleketin diplomasisi belirli temel 
bir konuda evvelâ bir millî hedeften hareket et
melidir. Bu stratejik hedef tesbit edildikten 
sonra elbette İd söylenmesi şart değildir. Ama 
taktik hedefler ve manevralar daima bu temel 
stratejik hedefe doğru mesefe kazanılması gaye
sini güder. Türk Miletinin böyle bir stratejik 
temel hedefi kendi maşeri vicdanında çoktan 
tesbit etmiş olduğunu son buhran yeteri kadar 
göstermiş olsa gerektir. Kıbrıs'ta başarılı bir 
Türk askerî müdahalesinin vukubulduğımu farz 
edelim. Böyle bir başarılı askerî Türk müdahale
sinin vukuundan sonra Türkiye'de hâlâ taksim
den gayrı bir tezin muteber'olacağını sanmak ve 
iddia etmek Türk Milletinin reddedeceği bir hu
sustur. Bir memleketin, bir milletin millî hedef
leri her şeyin üstünde gelir. Kıbrıs'ta Rumlar 
arasında ENOSİS ülküsü üzerinde prensip ihti
lâfı milliyetçi çoğunlukla'komünist azınlık ara
sındadır. Komünist olmıyan Kıbrıslı Rumların 
hepsi ENOStS demektedir. Bunlar arasındaki 
ihtilâf zamanın seçilmesine ve metoda dair tah-
tik ihtilâflardır. Makarios'un ENOSİS giderken 
Atina formunda mümkün olanın üstün siyasi 
kudreti kazanma arzuları da kendisiyle Yunan 
politikacıları arasında bir çekişme yaratmıştır. 
Ama Yunan tarihi gösteriyor ki, bu gibi taktik 
uyuşmazlıklar kilisenin asırlardan beri kutsal-
laştırdığı millî ülkülerin gösterdiği hedeflerin 
takibine stratejik açıdan tesir etmekte değil
dir. Bu görüşümüzün doğruluğu bizzat Makari
os'un kendi beyanlariyle sabittir. Adadaki ce
maatimiz de aslında sadece Türkiye'ye kavuşa
cağı günü hasretle ve heyhat fedakârlık ve sa-

| bırla beklemenin asaleti içindedir. Kıbrıs'ta tek 
bir millet yoktur. Komşu iki büyük millî kül
türün kesin etkisi altında her biri o millî kültür
lerin diline bağlı ve kendisini ona mensup hisse
den iki ayrı cemaat vardır; iki ayrı milletin 
uzantıları vardır. Adada bulunacak siyasi çö
züm yolu ne olursa olsun, iki cemaat de harsi 

[ bağlarından koparılamıyacaklardır. Nasıl ki Lef-
koşa Anlaşmalarının getirdiği hal şeklini her 
iki cemaat de kendi millî ülkülerine doğru bir 
merhale saymışlarsa federasyon* yarın kabul 
edilse de aynı durum devam edecektir. 

Bu vesileyle bir noktayı hatırlamakta fayda 
var. Sovyet Rusya federasyon tezini hiçbir za
man tam bir açıklıkla ve kesinlikle benimsemiş 
değildir. Sovyet Rusya sadece Kıbrısta iki ce
maatin varlığı esasına dayanan bağımsız bir dev
letten bahsetmiş ve bu formülün diğer ihtimaller 
arasında federasyonu da ihtiva etmesi ölçüsün
de Türk görüşlerine yaklaşmıştır. Şöyle ki; Tür
kiye ile Sovyet Rusyanm ortak menfaati Adanın 
Yunanistana ilhak edilmemesindedir. Fakat bu
nun dışında Sovyet Rusya ne Ada içinde ve 
Türkiye ile Yunanistan arasında ihtilâfın ta-
mamiyle tasfiyesini arzu eder, ne de Kıbrısta 
bulunacak çözüm yolunun taksime doğru fiilî bir 
adım teşkil etmesini arzular. Şu halde Rus diplo
ması Kıbrıs ihtilâfının devamı boyunca görül
düğü gibi, Türldye ile Lefkoşa ve Atina arasın
da ibresini değiştirmeye devam edecektir. Tür
kiye'nin ve Türklüğün Kıbrıs'ta fiilî durumunun 
kuvetlendiği ve bulunacak şu veya bu çözüm 
yolunun taksime doğru bir fiilî adım teşkil et
mesinin daha fazla muhtemel olması takdirin
de Sovyet diplomasisinin ancak 1964 ten beri 
gösterdiği nisbeten hayırhah tutumunu değiştir
mesi büyük ihtimaldir. Türk diplomasisinin ihti
lâfın ileri gelişmeleri sırasında bu noktayı göz 
önünde tutması gerekecektir. Müttefiklerimizin 
anlaması gereken husus ise taksim dışında ta
rafların rıza gösterebileceği her çözüm yolu
nun ancak geçici ve istikrarsız bir denge getire
ceği ve ihtilâfı kesinlikle tasfiye edecek for
mülün hakkaniyete uygun bir taksimden başka 
bir formül bulunamıyacağı gerçeğidir. Tekrar 
edelim; mevcut buhranın behemahal taksimle 
çözülmesini talebetmiyoruz. Talebimiz sadece 
bulunacak bir çözüm yolu taksimden başka bir 
çözüm yolu olacaksa - ki olabilir - bunu Türk 

J Milletinin ancak taksime doğru bir merhale 
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olarak kabul edeceği gerçeği esas tutulup siyaset 
plânlamamızın yapılmasından ibarettir. Şunu 
da belirtelim ki muhalefette bulunmanın serbest
liği içinde arz ettiğimiz ve arz etmek zaruretini 
duyduğumuz bu gerçekler karşısında Hükümet
ten Meclis kürsüsünde vaziyet almasını talebet-
mek gibi bir insafsılığın veya bir safdllliliğin 
içinde değiliz. 

Sayın milletvekilleri; konuşmamın son kıs
mını bâzı teşkilât meselelerine hasretmek istiyo
rum. Türkiye halen dışarıda sekiz yıldan beri 
milletlerarası hukuk kaidelerine ve bütün ileri 
medeni ülkelerdeki idari prensiplere aykırı bir 
tarzda temsil valıdeti mevcudolmaksızm temsil 
edilmektedir. Bir devlet diğer devletler ve mil
letlerarası kuruluşlar karşısında bir bütündür. 
Bütün dış münasebetler bu bütün içerisinde bir 
demet mahiyetini taşır. Bu demetin en inanıl-
mıyacak, en beklenilmiyecek bir çöpünün bile 
o demedin umumi yapısı içerisinde bir yeri var
dır ve bazan çok önemli bir rolü olabilir. Mil
letlerarası kuruluşlarda traktör yedek parça
larının standardizasyonu komitesinde iki devle
tin birbiriyle canhıraş mücadelesinin sebepleri
ni araştırırsak bazan görürüz ki, bu mücadele
nin tek sebebi bir başka komitede, bir başka 
alanda bir tâvizi koparmaktır. Bütün bunlar dip
loması tarihinde tecrübeli milletlerce uzun süre
den beri bilinmektedir. Bu gerçeklere aykırı 
olarak mevcudolan kanunun bugün dış yardım
larımızın temini bakımından da Kıbrıs meselesi 
mevzuubahsoldukta Yunanistanla her alanda 
yürütmekle mükelef olduğumuz mücadele bakı
mından da ve genellikle dış siyasetimizin yürü
tülmesi bakımından da çok zararlı olduğu inan
cındayız. 

Diplomaside her işin birbirine bağlılığını 
Bağlıyabilmek için iki çare bulunmuştur. Bun
lardan bir tanesi Hükümet adına dış temsilci
liklere gönderilecek talimatın dâhilde elbette ki 
koordinasyon dairesi içerisinde muhtelif veka
letlerce bir arada istişare halinde tesbit edildiketn 
sonra Dışişleri Bakanlığı kanaliyle gönderilmesi
dir. İkinci bulunan çare de dış temsilcilikler 
nezdindeki teknik bakanlıkların ataşe ve sair 
sıfatlarla bulundurdukları memurların dış mis
yon şefinin emrinde bulunmalarıdır. Bunun dı
şında hareket eden diplomasi tecrübesine sahip 
ileri ve medeni bir memleket gösterilemez. Bu 
itibarla bu konudaki aksaklıkların Hükümet 
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Programında da vadedildiği şekilde düzeltil
mesini temenni ediyoruz ve umuyoruz ki bir 
baskı grupu gibi hareket eden bâzı bürokratik 
zümrelerin prestij mülâhazalarını Hükümet 
kendi siyasetinin yürütülmesinin icaplarının üs
tünde tutmamasını bilsin. 

Hariçte yeteri derecede temsil edilmediğimi
ze kaaniiz. Biraz evvel bahsettiğim esaslar daire
sinde Birleşmiş Milletlerde şu veya bu milletler
arası kuruluşlarda belirli bir dâvayı takibet-
menin tek yolu o milletlerarası kuruluşlar içe
risinde çalışmaktan ibaret değildir. Mahallinde 
yapılaoak diplomatik teşebbüslerin büyük öne
mi vardır. Bu bakımdan bilhassa Kıbns dâvası 
açısından mümkün mertebe geniş bir dış dip
lomatik temsilci örgüsüne sahibolmamız lâzım. 
Normal zamanlarda israf telakki edilebilecek 
bu gibi hususların Birleşmiş Milletlerde hoşu
muza gitmiyen kararlarla karşılaştığımız zaman 
ne kadar zaruri olduğunu anlılabiliyoruz. Bu 
bakımdan bâzı memleketlerin tatbik ettikleri 
çok faydalı usuller de var; bâzı az gelişmiş 
memleketler, ileri teknoloji bilgisine sahip uz
manlarını diplomatik stajdan geçirmek sure
tiyle gönderen bu memleketler bu uzmanları 
sayesinde hem diplomatik temsillerini, tabiî bu 
uzmanların bağlı oldukları bakanlıklar değil, 
gene Dışişleri Bakanlığı vasıtasiyle yerine ge
tirmekte fakat bu uzmanların faaliyeti saye
sinde de orada mahallinde çok büyük dostluk
lar, büyük sempatiler yaratabilmektedirler. 
Kendisi için çok gayrimüsait haller ve durum
larda İsrail'in Birleşmiş Milletlerde kazandığı 
başarıların bir kısmı kısmen bu sebepten ileri 
gelmiştir. 

Dışişleri Bakanlığının iç teşkilâtında önemli 
bir genişleme görülüyor. Bu konuda söylemek 
istediğim tek şey, bu genişlemenin daireler ara
sına bölünüşü ve bu dairelerin hiyerarşik bağ
lantıları bakımından biraz daha rasyonel bir 
hale sokulması temennisinden ibaret olacaktır. 

Dışişleri Akademisinin açılması çok yerinde 
bir teşebbüstür. Bu konuda ben teferruat üze
rinde durmak istemem. Sadece sözlerimi ta
mamlarken belirtmek isterim ki, bu teşebbüs 
aslında daha geniş bir plânda ele alınması lâzım-
gelcn bir meseledir. Türkiye'de halen sıkıntısı 
memur kategorisi Devlet kamu ve toplum işleri
nin her alanında bilhassa içtimai ilimler alanın
da ve bunların tatbikatı alanında yükses ihtisas 

— 456 — 
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sahibi kimselerdir. Bugün yüksek idare kadro
sunda bulunan bir yüksek devlet memurunun 
diplomasiden olduğu kadar iktisattan, 
maliyeden, sosyal meselelerden anlaması mecbu
riyeti vardır. Bu bakımdan Hükümetin dikka
tine hazır Dışişleri Bakanlığımız bu akademiyi 
kurmakla böyle bir zarureti hissetmiş bulun
duğuna göre, Devlet Personel Kanunu da yeni
den gözden geçirilirken Fransa'daki Millî tdâre 
Okulu denilen okulun örneğini dikkat nazarına 
almalarını tavsiye ederek sözlerimi bitirmek is
tiyorum. 

Bu konuşmamı sosyal adalet ilkelerine uy
gun olarak dinlemek lûtfunda bulunduğunuz 
için Yüce Meclise teşekkürler ederim. 

(G.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Grupu adı

na Sayın Ahmet Bilgin, buyurunuz. 

M.P. GRUPU ADINA AHMET BİLGİN 
(Edirne) -r- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millet Partisi Grupu adına Dışişleri Bakanlığı 
bütçesini tahlil etmek, temenni ve dileklerde bu
lunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bu vesile ile hürmetlerimi sunarım. 
Muhterem arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığının 

bütçesi hakkında konuşurken bunları birkaç 
grupta toplamak istiyorum; bilhassa Dışişleri 
Bakanlığının kuruluşu, yerleşişi, memur vazi
yetleri, içte ve dışta temsil durumunu eleştire
ceğim. 

Bakanlığın bütçe durumu : 
Dışişleri Bakanlığının 1968 malî yılı bütçesi 

yekûnu yaklaşık olarak 195 milyon liradır. 22 
miyar olan bütçemizin yekûn tutarı karşısında 
nispet itibariyle 0,86 gibi bir rakamı karşılar ki, 
bu da bütçemizin % 1 ne tekabül etmez. Bu 
rakamın kifayetsizliği üzerinde fazla durmaya 
hacet görmüyorum. Böyle mahdut bir tahsisat
la bu vekâletten beklenilen hizmetlerin lâyıkiy-
le ifa edilebileceğine inanamıyoruz. Vekâle
tin uhdesinde bulunan vazifelerin ehemmiyeti 
günden güne artmaktadır. İçerde ve dışarda 
milletimizin haysiyet ve şerefini korumak bakı
mından daha geniş imkânlara sahibolmasım gö
nül arzu ederdi. 

Muhterem arkadaşlar, şu hususları da peşi
nen arz etmeye mecburuz ki, bu Bakanlığın va
zifelerini ifadaki güçlükler yalnız bütçe darlığı 
sebebiyle değildir. Vekâletin umumi bünyesin

de senelerden beri tekevvün etmiş bulunan arı
zalar vardır. Bunlar giderilmedikçe memleketi
mizde Batı anlamında modern bir hariciye teş
kilâtı kurulamaz, bu mümkün değildir. Sırası 
geldikçe bunlara işaret edeceğim. 

Merkez ve taşra teşkilâtının bina durumu 
hepimizce malûm bir keyfiyettir. Merkez teş
kilâtı halen Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkla
rından ayrılmış müteferrik odalardan ibarettir. 
Sıkıntı içindedirler. Böyle bir oturuş içerisin
de salim fikirle iş görmek, vazife yapmak asla 
mümkün değildir. Bu vekâlete acilen şerefiyle 
mütenasip bir bina yapmak mecburiyetindeyiz. 
Esefle kaydedelim ki, bu işte çok da geç kalmış 
bulunuyoruz. 

Bütçe raporunu okuduktan sonra anlıyoruz 
ki, evvelce bu bakanlığa bir bina yapılmak üze
re proje için bir tahsisat konmuş. Bilâhare Baş
bakanlık Devlet Plânlama Müsteşarlığı ile Dış
işleri Bakanlığını zannedersem kapsıyacak bir 
şekilde bir bina projesi hazırlanmak üzere Baş
bakanlık bütçesine bir tahsisat konmuş bulunu
yor. Bu müşterek bina fikri nereden gelmiş, 
bilmem. Ama asla muvafık bir hal tarzı olma
dığını arza mecburum. Dışişleri Bakanlığı vazi
feleri icabı, müstakil yerde, giriş ve çıkışı kon-
trola müsait, bahçesi bile muhafaza altında du
varla çevrilmiş, mazbut bir binaya iskân edil
melidir. Yoksa iki - üç dairenin bir arada, 
kimlerin nerelere girip çıktığı belli olmıyan 
toplu bir bina içinde Dışişleri Vekâleti ola
maz. Derhal müstakil bir bina ister. Bu sebeple 
konmuş olan tahsisat Dışişleri Bakanlığı bütçe
sine aktarılmalı ve proje bedeli yalnız Dışişleri 
Bakanlığına ait bir bina hazırlığı için sarf edil
melidir. 

Dış memleketlerdeki bina vaziyetine gelin
ce : Dışardaki 100 kadar temsilciliğin ancak 
37 si Devlet binasında oturuyormuş. Mütebakisi
ne senede 5 milyondan fazla bir para, hem de 
döviz olarak ödeniyormuş. Buna diğer bakan
lıkların temsilciliklerinin ödediği döviz ilâve edi
lirse 7,5 milyonu buluyormuş. Bu para küçüm
senemez. Bu duruma bir son vermek lâzımge-
lir kanısındayız. 

Bakanlığa mensup memurların durumuna 
gelince; çok muhterem arkadaşlarım, görevleri 
merkezde ve taşrada olan memurların durumla
rına temas etmeden önce Dışişleri Bakanlığı
nın 1965 malî yılı bütçesi üzerinde yapmış ol-
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duğum konuşmanın bir pasajını, müsaadeniz
le, okuyacağım : «Dışişleri Bakanlığının teşki
lâtı içinde çok ciddî bir zihniyet değişikliğine 
ihtiyaç vardır. Bu bakanlığın teşkilâtı kapalı 
bir kutu manzarasını arz ediyor. Bu vekâylete 
atanmak çok güç şartlara bağlıdır ama içeri gi
rildikten sonra da harice hiçbir olay sızdırılma-
maktadır. Kol kırılır yen içinde kalır, baş kı
rılır fes içinde kalır»! demiştim. O zamandan bu 
zamana değişen hiçbir şeyin olmadığını gör
mekteyim. Evvelce nisbeten kapalı olarak arz 
etmiş olduğum bu konuşmamı burada biraz daha 
açmaya mecburum. Şöyle ki, halen bu vekâ
lette bütün iç ve dış tâyinlerde esas tutulması 
lâzımgelen bilgi, doğruluk, liyakat gibi faktör
ler hâkim olmamaktadır. Dışişlerinde devam 
edegelen ve müzmin b*r hastalık halini almış 
bulunan adam kayırma itiyadının da devam et
mekte olduğunu üzülerek arza mecburum. Bu 
sebeple bir kısım memuriyetlere ne hikmetse, 
daima ve bütün hayatları boyunca en güzel 
yerlerde memuriyet verilirken bir kısım mamur
lar da taşra teşkilâtının en kötü yerlerine git
mek mecburiyetinde bırakılmaktadırlar. Dışiş
leri Vekâletinde senelerden beri müzmin bir has
talık halini almış bulunan bu kötü itiyatlar ar
tık ortadan kalkmalıdır. Bu halin devamı se
bebiyle memurlar arasında da hizipleşmeler ol
makta, hiziplerden birine dâhil olmıyanlar da 
daima kenara itilmektedirler. 

Bunların terfileri samanında yapılamamakta 
ve daima taşranın en kötü yerlerine tâyin edil
mektedirler. Hele defalarca kötü huyları görüle
rek idari ve adlî takibata mâruz kalmış ve ma
liye müfettişleri tarafından aleyhlerinde rapor
lar verilerek Bakanlık emrine alınmış bulunan 
bâzı memurların her nasılsa kolayını bularak 
tekrar iadei itibar edip en güzel yerlere tâyinle
ri yapıldığı hayretle görülmektedir. 

Merkezde sırası gelen çok memurlar bekler
ken bu gibilerin malî ve idari salâhiyetlerle teç
hiz edilmek suretiyle ve ita amirliği sıfatı üze
rine eklenerek yeni temsilcilikleri açmaya gön
derilmeleri çok calibi dikkat bir olaydır. 

Ayrıca gençleştirme bahanesiyle bir kısım ye
ni ve tecrübesiz gençlerin Vekâletin kilit nok
talarına getirilmelerinin nedenleri üzerinde mut
laka durmak lâzımdır. Dışişleri Bakanlığı me
murları arasında eşitliği bozan ve bu suretle 
huzursuzluk yaratan olayların bir kısmını dile 

getirmiş bulunuyorum. Kısaca arz etmeye çalış
tığım bu hallerin bizzat tetkik edilerek gide
rilmesini Bakanlığın başında bulunan idareciler
den beklemekte hakkımız vardır. Senelerden 
beri devam eden aksaklıklar giderilmez, Türk 
Milletine lâyık bir hariciye temsil mekanizması 
da bu suretle kurulamazsa, bu gidişin doğura
cağı kötü akıbetlerini de yalnız Hariciye Vekâ
leti değil bütün Türk Milleti çekmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Dışişleri Bakan
lığımızın harici siyasetimizin kararsız, hedef
siz, gündelik siyasetlerle idareye çalışılmakta ol
duğunun izahına geçeceğim. Bunun en beliğ mi
sallerini Kıbrıs olaylarında bulmak mümkündür. 
Adayı ingiltere Hükümeti henüz terk etmeden 
bizi Londra'ya üçlü bir konferansa davet etmiş
ler, Hariciyemiz bu daveti kabul etmekle son 
yılların en büyük hatasını işlemiş oldu. O zama
nın iktidarı böyle bir daveti kabul etmek istese 
bile hariciyemizin bu işe müdahale ederek ikti
dara izahat vererek üçlü bir konferansın doğu
racağı mahzurları hesaplayıp Hükümete anlat
ması lâzımgelirdi. Böyle hareket edilmemiş, üçlü 
konferansı bir emrivaki olarak kabul etmiş
lerdi. 

Hariciyemizin büyük bir gafleti yüzünden 
Yunan Hükümetine en geniş avantajı kendi eli
mizle sağlamış olduğumuzu tarih affetmiye-
cektir. Halbuki dirayetli bir hariciyenin Kıbrıs 
Adası için Yunanlılarla üçlü bir masaya oturma
nın, Yunanlılara peşinen bir hak tanımak oldu
ğun n takdir etmeleri icabederdi. O zaman ingi
lizlere şöyle cevap vermek mümkündü: «İngiltere 
Hükümeti Ada'dan çekilmek mi istiyor; eğer 
böyle ise Ada'nın sahibi evveli olan Türkiye 
ile ingiltere arasında bir görüşme yapılabilir, 
üçlü bir konferansa ise asla katıllamayız,» de
mek en doğru ve katî bir yol olurdu. Harici
yemiz ileri görüşlü ve olumlu böyle bir yol 
tutacağına davete müspet cevap vermek sure
tiyle Yunanistan'ın Ada üzerinde bir hak sahi
bi olduğunu peşinen kabul etmiş oldu. Eğer bu 
hususta Ada'daki Rum çokluğunun mazeret 
olarak gösterilmesi icabediyorsa, zamanımızda 
nüfus çokluğunun toprakların ilhakında bir 
faktör olmadığı açıktır. Eğer nüfus çokluğu bir 
faktör olsa idi bugün Batı - Trakya niçin Yu
nan hudutları içindedir? Eğer nüfus faktörüne 
bir hak tanmsaydı bugün hudutlarımız dışın-
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da milyonlarca Türk mevcuttur. Bunlar niçin ı 
bize katılmamaktadır? Kerkük Süleymaniye 
hududumuzun yakınında, ekseriyeti Türk olan 
yerler. Şu halde memleketlerin ilhakında ve 
tâbiiyet değiştirmelerinde esas nüfus snyımı 
olamaz. Binaenaleyh bizim bu bakımdan ve 
arazi bakımından o zamanlar daha faikiyetimiz 
vardı, bunun için orada Yunanlılara bir hak 
tanımak mümkün değil idi. Çünkü 500 senelik 
tarih içerisinde yunanlıların bir gün orada hâ
kimiyeti görülmemiş ve bir gün bayrakları ora
da asılmamıştır. Halbuki Türkler ecdadımızın 
kanları ve canları pahasına orada jaleleri fet
hederek dövüşmüşler, sel gibi kanlarını akıt
mışlardır. Hâlâ ecdadımızın kemikleri o kale
lerin önünde yatar. Bizim oradaki haklarımız 
ile Yunanlıların iddia ettikleri haklar arasında 
çok farklar vardır. Onun için aynı haklarla 
bir masaya oturmamız bu sebeple o zaman hiç
bir suretle doğru bir hareket olmamıştır arka
daşlar. 

Kıbrıs dâvasında hariciyemizin ve iktidar 
hükümetlerimizin yanlış hareketleri bu konuda 
bitmiş değildir. Bu dâvanın her safhasında 
gösterilmiş olan bilgisizlik ve olumsuz işlem
ler saymakla bitmez. Çok muhtasar olarak be
yan edelim. Kıbrıs Anavatanın ayrılmaz bir par
çasıdır. Ya taksim ya ölüm dedik, federal bir 
hükümet dedik. Sonra Londra ve Zürih Anlaş
maları ile de iki başlı acaip bir hükümetin ku
rulmasına razı olduk. Velhasıl Kıbrıs dâvamız
da sebepsiz, mânâsız ve olumsuz bir yol tut
tuk. Hedef ve gayemizin ne olduğunu tâyin ede
medik. Hâlâ da etmiş değiliz arkadaşlar. Ne ya
pacağımızı bilmiyoruz. 

t i 
Muhterem arkadaşlar; bu hali olumlu ve 

durendiş bir siyaset olarak kabul etmemize im
kân yoktur. Bu hatalar hariciyemizin değil de 
kimlerindir acaba? Dahası var; şimdi Makarios 
Kıbrıs Hükümetinin tek başına idaresini ele 
almış, Anayasayı tanımıyor, dinlemiyor diye 
şikâyet ediyoruz. Bu halin tekerrürüne kim se-
beboldu? Yine hariciyemiz değil mi? Kıbrıs 
Anayasası gereğince tek başına Kıbrıs Hükü
metini temsile salahiyetli olmıyan Makarios An
kara'ya davet edilmedi mi? Tek başına gelmedi 
mi? Askerî törenle karşılanmadı mı? Bunların 
sebebi nerelerdendir, kimlerdedir? Bunlar nasıl 
tekevvün etti? tşte bizim en büyük zaıflarımız 
burada tecelli etmiştir. 
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Ada'da katliâmlar oldu. Anlaşmalar gere
ğince garantör devlet olarak müdahale hakkı
mızı kullanamadık. Bakınız o zamanın Başba
kanı ne söylüyor? «6 ncı filo karşımıza çıktı, 
ne yapalım elimizde çıkarma gemisi hiç yok
tu.'» Şimdi denmez mi; «a mübarek Başbakan 
çıkarma gemisine sahip değildin de niçin defa
larca asker indirip bindirdin de Türk Milleti
nin hissiyatiyle oynadm?» (A. P. sıralarından 
«Hangi Başbakan» sesleri) 

O zamanın başbakanı, isim tasrih etmek is- • 
temiyorum. Anlıyanlar bilir sayın kardeşim. 

Bu askerler karaya acaba yüzerek mi çıka
caklardı? Ama sonradan bir sene zarfında 22 
*ane çıkarma gemisinin kendi tersanelerimizde 
inşa edilmiş olduğu da ayrıca bir" vakıadır. Bu 
da başka ibret verici bir misaldir arkadaşlar. 
"Bu suretle iktidarların olumsuz hareketleri, ha
riciyemizin bilgisiz siyaseti yüzünden çok hak
lı bir dâavmız çıkmaza girmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; esefle kaydederim 
M, çıkmazdan nasıl kurtulacağımıza bugüne 
'-adar kesin bir karar da almış değiliz. Hedefi
nizin ne olduğu bugüne kadar tâyin edilmiş 
^ğildir. Yani taksim mi olacak, federal sistem 
ni tatbik edeceğiz, yoksa yine eskisi gibi müş-
»rek bir hükümet mi kuracağız velhasıl harici-
Temizce bir hedef tâyin edilmemiştir. Buna 

karşılık Yunanlılar ise bu işe Enosisle başla
mışlar ve Enosisle bitirmek için çalışıyorlar. 
Tek h^def... Bizim bu ka£ar taSJ^yüllerimize 
karşılık onların takibettiği yol bir tek Enosis-
+,en ibarettir. Başka bir yol tanımamaktadırlar. 
\r?\mızdaki siyasi fark bundan ileri geliyor ar
kadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; bu vesile ile şurası
nı söylemek istiyoruz ki, her meselede Hükü
metin ve dolayısiyle hariciyemizin bir hedefi 
olması lâzımgelir. Hedef belli olduktan sonra 
istihsali için yapılması ve nasıl hareket edilme
si icabeden hususlar karara bağlanabilir. 

Halen milletimizin önünde acilen halledilme
si ve kesin kararlara bağlanması icabeden bir
çok olaylar vardır. NATO ittifakından derhal 
ayrılmamız, Amerikalılarla olan tkili Anlaşma
ların gözden geçirilmesi, milletin izzeti nefsi 
millîsinin korunması lâzımgelir, diye ileri gi
denler vardır. Biz Amerikalıların kovulması 
bahsmda hiçbir zaman bunu propaganda eden
lerle beraber olamayız, ama İkili Anlaşmaların 



M. Meclisi B : 46 

gözden geçirilerek izzeti nefsi millîmizin ko
runması için her zaman ve her yerde bunu "mü
dafaa etmişizdir. Yapılan propagandalar yalnız 
bununla kalmıyor; tesis etmiş oldukları hava 
alanlarının ellerinden almmasiyle yeni bir si
yaset takibedilmesi şeklinde yaygın bir propo-
gandalarm karşısında, biz grup olarak bu fi
kirlerin karşısındayız. Bu hususlar hakkında 
hariciyemizin neler düşündüğünü bilmemize 
çok ihtiyaç vardır. Bu meselelerde bizim neler 
düşündüğümüzü ve bu mevzularda Dışişleri 
Bakanlığından neler beklediğimizi, müsaadeniz
le açıklıyalım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, 20 dakika doldu 
efendim. 

M. P. GRUPU ADINA AHMET BİLGİN 
(Devamla) — Eföndim, diğer konuşmacı arka
daşlara vermiş olduğunuz müsaadeyi bana da 
verseniz. 

BAŞKAN — Ne kadarda bitecek Sayın Bil
gin? 

M. P. GRUPU ADINA AHMET BİLGİN 
(Devamla) — Çok kalmadı, iki, üç sayfa bir-
şey efendim. 

BAŞKAN —- Efendim, az varmış, tahmin 
ediyorum 7 - 8 dakikada bitirecek arkadaşımız, 
müsamahanızı rica ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 
M. P. GRUPU ADINA AHMET BİLGİN 

(Devamla) r - Anlaşmaların gözden geçirilme
si ve millr^zzeti nefsimizin korunması lâzım
dır, dedik. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye 'miz halen 
bağlı bulunduğu ittifak muahedelerine İkinci 
Dünya Harbinden sonra girmeye mecbur ol
muştur. Mecbur olmuştur, çünkü sonu mâruz 
kaldığımız tecavüz ihtimalleri karşısında sırf 
müdafaai nefs suretiyle ve belâlardan kurtul
mak amaciyle bu ittifaklara katıldık, halen de 
bu niyetlerimizde hiçbir değişiklik yapmış de- , 
ğiliz. Ve aynı şekilde bu muahedelere bağlı 
kalmaktayız. Hal böyle iken yukarıda arz etti
ğim NATO aleyhinde girişilen propogandaları, 
Amerikan düşmanlığını yapanları iyi niyetli 
kişiler olarak kabul etmemize imkân yoktur. 

' NATO düşmanlığını bu kürsüye kadar getiren
ler şunu'iyi bilmelidir ki, Türk Milleti ancak 
haysiyet ve şerefini, memleketinin bütünlüğü
nü, milletini belâlardan kurtarmak için bu NA
TO ittifakına girmiştir. Bunu şunun bunun bir-

20 . 2 , 1968 O : 2 

takım propagandaları ile geriye itmemize im
kân yoktur arkadaşlar. NATO ittifakı 1969 se
nesinde 20 yılını ikmal etmektedir, inancımız 
odur ki, hariciyemiz ve hüsnüniyet erbabı, bu 
bir yıllık devre içinde nasıl hareket etmemizin 
millî menfaatlerimize daha uygun olduğunu 
araştırmalı ve milletçe kesin bir karara vararak 
bunu ilân etmeliyiz. Yoksa fikirlerde endişeler 
yaratmak kasdiyle yapılacak, yapılmakta olan ' 
makus propagandaların önüne geçmemiz bizim 
için müşkül olacaktır. Pikrimizce aşağıdaki hal 
çareleri akla gelebilir; NATO ittifakına mev
cut şartlarla devam etmek, bu ittifakın değişen 
zaman şartlarına göre tadilini kabul edip o su
rette devam etmek, NATO ittifakından tama-
miyle çekilmek fikrini biz reddederiz. Onun 
için bunu mevzuubahis bile etmiyeceğim. İşte 
Dışişleri Bakanlığı vakit varken bu hususları 
tetkik ederek, bu üç şıktan hangisinin millî men-
faatlara daha muvafık olduğunu bir karara 
bağlamalı ve bir hedef tâyin etmelidir. Bizler 
NATO'dan ayrılmamızın doğru olmadığına ina
nıyoruz. Komünizm saldırısına karşı kurulmuş 
bir pakt olduğu için, bunun aksini propaganda 
edenlerin hüsnü niyetine inanmak bizim için 
çok müşküldür. Sözde sosyalist, efalde daima 
marksist zihniyeti taşıyan ve bu gibi teşekkül
lerle temas halinde olan bir topluluğa şüphe 
ve endişe ile bakmakta haklıyız. 

Muhterem arkadaşlar; Dışişleri Bakanlığı 
diğer bakanlıklarla da koordone bir çalışma 
yapmamaktadır. Bunu da bir ay kadar önce 
cereyan eden bir olayla izah edeceğim. 
24 Ocak 1968 tarihinde Roma'da bir toplantı 
olmuş arkadaşlar, bu toplantı, muhtelif mem
leketlerden gelen komünist partilerinin iştiraki 
ile bâzı sosyalist olduğunu iddia eden ve ko
münizme mümas bulunan partilerin toplantısı 
halinde idi. Baas Partisinin ne olduğunu, na
sıl sakız çiğnediğini benden sorsunlar. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) Bunun komünist 
olmadığını iddia etmek biraz güçtür. 

Yunanistan'da kanun dışı yapılmış, EOK 
Partisinin, orada bulunması ve diğer ülkeler
den, Fas'tan, Cezayir'den gelen komünist parti
lerinin tecemmügâhı idi. 

Arkadaşlar bir söz var; «Arkadaşların kim
se, bunları söyle, ben sana huyunu söyliyeyim,» 
derler. 
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Sen ki, komünistlerle yatar kalkar, onların 
toplantısına iştirak edersin ve buradan ora
ya bir zümreyi, işçi zümresini temsil ediyo-
yorum, diye mümessil gönderirsen, ben se
nin efalinden şüphe edersem haksız mıyım? 
(A. P. şıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlar, bir defa adı İşçi Partisi 
olan, tadı daima başka görünen böyle bir 
partinin, oraya gitmesi için acaba işçiler
den hangisine sormuş, biz, sizi orada temsil 
edelim mi, demiştir; ki, «onları temsilen git
tik,» diyorlar. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri) 

İşçiler, milliyetperver, vatanperver olan iş
çiler, orada temsil edileceklerini bilseler, acaba 
bunlara tek rey verir mi? (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

RIZA KUAS (Ankara) — Bütçeyle ne alâ
kası var, Sayın Başkan? 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Yerinizden 
müdahale etmek bir fayda sağlamaz ki. 

RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 
onu alâkadar eder mi? 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Ben, Dışiş
leri Bakanlığının bütçesi üzerinde bütün bildik
lerimi konuşmaya mecburum. İster beğenin, is
ter beğenmeyin. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) 

Şimdi, isterseniz bu partinin işçileri ne ka
dar temsil ettiğine dair bâzı rakamlar vereyim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Bilgin, bir hu-
» susta dikkatinizi çekeyim: 

Konu; Dışişleri Bakanlığı bütçesi. 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Müsaade 

buyurun da, bizi temsilen bir heyet gidiyor, 
meselâ bu heyet işçileri temsil eder mi, etmez 
mi? Bunlar dışarı gidiyor, bunlar... 

BAŞKAN — Hayır, irtibatını söyleyin de 
efendim, ziyanı yok devam edebilirsiniz. 

M. P. GRUPU ADINA AHMET BİLGİN 
(Devamla) — Çok rica ederim Başkanım; bu, 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinde konuşulmaz da, 
Jandarma Genel Komutanlığının bütçesinde mi 
konuşulur? (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — öyle oldu efendim. Bu mesele 
İçişleri Bakanlığı bütçesinde uzun boylu görü
şüldü. Şimdi bir de Dışişleri Bakanlığı bütçe
sinde görüşüyoruz, işçilerin temsili mevzuu ol
duğuna göre, bir de Çalışma Bakanlığında gö-
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rüşeceğiz, yani bütün bütçe boyunca Türkiye 
işçi Partisinin Roma toplantısına gitmesini gö
rüşeceğiz, öyle mi efendim? 

AHMET BiLdiN (Devamla) — Bu, T. i. P. 
nin siyasi hareketlerini siyasi bir sahada eleş
tirmekten ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, bunun Dışişleri Ba
kanlığı bütçesi ile ilgisini söyleyin, amenna 
kabulüm, istirham ediyorum; işçileri temsillen, 
falanlan alâkası yok bu işin. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Şimdi, Sa
yın Başkan ilgisini arz edeceğim. Bunlar gider
ken elbet bir pasaport aldılar, bu soruldu. (Gü
lüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, işte o pasaportu da 
İçişleri Bakanlığı veriyor, aksi gibi. (Gülüşme
ler) 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Müsaade 
edin de arz edeyim, efendim. İnsanı konuşmaya 
bırakmıyorsunuz ki, Sayın Başkamm. 

BAŞKAN — Efendim, ben zatıâlinizin dik
katini çektim. 

Buyurun devam edin. 
M. P. GRUPU ADINA AHMET BİLGİN 

(Devamla) — xAma, müsaade buyurun da... 
Biz, Dışişleri Bakanlığından; «Böyle bir kon

feransın Roma'da toplanıp toplanmıyacağını ve 
bu karekterde olup olmıyacağını bilmediniz mi?» 
dedik. Aldığımız cevapta, sizin buyurduğunuz 
gibi, «Pasoportu İçişleri Bakanlığı veriyor, bi
zim haberimiz yok,» dediler. 

Peki, içişleri Bakanlığından sorarsınız, bu
nu belki o bütçede arkadaşlarımız konuşmuş
tur. İçişleri Bakanı da, ne yapalım, Roma'da bir 
şeyler var ama, biz Dışişleri Bakanı değiliz M, 
haberimiz yok, derler, iki bakanlık koordone 
olarak çalışmadıkları için, bu gibi akıbetlere uğ
ruyor ve komünist topluluklarında Türkiye tem
sil ediliyor arkadaşlar. Bunun burada1 yeri yok 
da, nerede var? (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de yakın 
dostlarımız ve tarih boyunca beraber yaşadığı
mız Yakın-Şark milletleriyle olan münasebet
lerimize geçiyorum. 

Birçok içtimai sahalarda ve dinî inançlarda 
birlik olduğumuz bu memleketlerle iyi münase
betler kurmamız, en normal ve tabiî bir iş idi. 
Biz, buna ehemmiyet vermiyerek, âdeta bu ül-
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keleri küçümsiyerek küstürmeye gayret etmiş 
gibi bir siyaset takibetmiştik. 

Türk Milleti, vaktiyle mazlum milletere hür
riyet havasında rehberlik etmişken, bilâhara bu 
hakikaf unutulmuş ve lüzumsuz yere birçok me
selelerde aleyhlerine oy kullanılmıştır. Bu da 
hariciyemizin hatalarından biridir. Bunun sebe
bini izah mümkün değildir. Biz daima hüsnü
niyetle hareket ederek, iyi komşuluk münasebet
lerini devam ettirmek bizim için pek kolayken, 
aksi istikamet tercih edilmiş ve mümkün hasma-
ne hareketler ne ise, hepsi yapılmakta kusur edil
memiştir. Bu suretle dostlarımız düşman yapıl
mış, düşmanlarımızdan da hiçbirisini dost yap
maya muktedir olamamışız. 

Kıbrıs dâvamızın Birleşmiş Milletlerdeki mü
zakeresinde bize verilmiş olan reyler, bu iddia
mızın canlı bir misalini teşkil eder. Bu mâruzâ
tımızla anlaşılmış oluyor ki, yakın komşularımı
zı gücendirmek bizim için hiç de hayırlı bir iş 
olmamıştır. 

Bu kadar menfi hareketlerimize rağmen bu 
ülkeler halkının tarihe dayanan dostluk bağlan 
zedelenmiş, fakat kopmamıştır arkadaşlarım. 

Say?n Cumhurbaşkanımızın son seyahatinden 
dönen Ahmet Tahtakılıç'ın Mecliste yapmış ol
duğu konuşmalarında ibretle okunacak çok ysr-
ler vardır. Bu konuşmanın bir pasajını tekrar 
okumama müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Bakınız Saym Tahtakılıç ne diyor: «Cezayir'
den itibaren Bağdat'a kadar olan sahada mev-
cudolan tarih birliğini yaşatmak ve bunun üze
rine düşürülen gölgeleri ayıklamak lâzımdır. Bu 
suretle ticari, iktisadi, kültürel temasların artı
rılması sayesinde, bu ülkelerde itibarımızın ar
tacağı muhakkaktır, bir.» 

Buna göre, bu seyahatin en büyük armağanı 
bize bu haberin gelmesi olmuştur. Artık, Hari
ciyemizin isabetle üzerinde durması icabeden en 
mühim konulardan biri, bu olmalıdır. 

Tarihî bağların, bu milletler arasındaki ehem
miyetini canlandırabilmek için Ekselans Habib 
Burgiba'nm Ankara'ya teşriflerinde Yüksek 
Meclisimizi ziyaretleri sırasında bu kürsüden 
yapmış oldukları konuşmalarında söylemiş ol
dukları sürümle hâlâ kulaklarımda çınlar: «Çok 
itibar ettiğimiz tarihî bağlar olmasaydı, 'benim 
burada bulunmamam lâzımgelirdi.» demişlerdi. 

Bu cümlenizi büyük mânası karşısında ben 
çok üzülmüştüm. Ama, muhterem hariciye men
suplarımız ne düşünüyorlar; bilmem. 

Son olarak hariciyemizden en büyük ricamız 
da; Türk vatandaşlarımızın Suriye'de kalmış 
mal ve topraklarının süratle bir hal çaresine bağ
lanmasını ve buna ehemmiyet verilmesini rica 
eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ali 
İhsan Çelikkan, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN ÇE
LİKKAN (Gümüşane) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığının 1968 
yılı Bütçesi dolayısiyle görüşlerimizi, temennile
rimizi ve düşüncelerimizi arz edeceğim. 

1968 yılı milletlerarası yaşantıyı iyi değer
lendirebilmek, milletlerarası hal tarzı bekliyen 
sorunlar hakkında isabetli hükümlere varabil
mek ve hattâ Doğu ve Batı blokları arasındaki 
yakınlaşma ve yumuşama sorunlarında tutarlı 
değer- yargılarına varabilmek için konuya İkin
ci Cihan Savaşından başlamakta fayda görmek
teyiz. 

İkinci Dünya Savaşından sonra Batılı de
mokrat memleketler, güvenlik devresine gire
ceklerini umdular, silâhlı kuvvetlerinin büyük 
kısmını terhis ettiler. Batılılar, milletlerarası 
anlaşmazlıkları hal için Birleşmiş Milletler Teş
kilâtını ve devletlerin, aralarında yaptıkları an- i 
laşmaları yeter görüyorlardı. Devletler arası an
laşmazlıkların müzakereler yoliyle barış içinde 
halledilebileceğine inanmaktaydılar. -

Sovyet politikası, bu ümitleri kısa zamanda 
boşa çıkardı. Sovyet Rusya, Baltık memleket
lerini ve Finlandiya'yı, Polonya, Çekoslovakya, 
ve Almanya'nın bâzı kısımlarını ilhak ettikten 
sonra, hâkimiyetini daha de genişletme çabaları
na girişmişti. 1945 yılında Yunanistan'da dahi
lî harbi ateşliyerek, Markos idaresindeki isyan 
ve sabotajları destekliyordu. Memleketimizden 
de Kars ve Ardahan ile birlikte Boğazlarda üs
ler talebetmekteydi. Tahran Konferansına ve 
Amerika'nın itirazlarına rağmen İran'ın Kuze
yinde Rus orduları yerleşme çabaları içerisin
deydiler. Asya'da Mançurya'nm büyük kısmı ve 
Kuzey Kore işgal edilmiş, Malezya, Birmanya ve 
Filipinler'de karışıklıklar tahrik edilmekteydi. 
1947 yılında Macaristan, Bulgaristan, Romanya 
ve Polonya'daki komünist partiler azınlıkta ol
malarına rağmen Sovyetlerin desteği ile iktidarı 
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ellerine geçirmişlerdi. Aynı yılın Haziran ayın
da Sovyet Rusya Berlin'i abluka altına alarak, 
Batılı devletleri bu şehir üzerindeki haklarından 
vazgeçirmeye zorluyordu. Ayrıca, harb içinde 
lâğvedilmiş olan Komüntern'in yerine 1947 yı
lında Kominformu kuran Sovyetler, Kominfor-
mun amacını Batılı rejimlere mücadele ve on
ları imha etmek olduğunu açıkça ifade ediyor
lardı. 

Bütün bu gelişmeler Avrupa'daki kuvvet den
gesini temelinden bozmuş bulunuyordu. 200 tü
mene varan muazzam askerî gücü ve peykleriy-
le Sovyet Rusya karşısında Batılı devletler ger
çekten zayıf düşmüşlerdi. Sovyet Rusya karcı
sında Batılı demokrat memleketler kuvvetlerini 
terhis etmiş, iktisadi güçlüklerle zayıflamış du
rumdaydılar. Aralarında da hiçbir siyasi ve as
kerî anlaşma mevcut değildi. Batı için artık, 
barış ve güvenftği sağhyacak tedbirleri almak 
zamanı gelmişti. Barış ve güvenliği sağlama 
fonksiyonunu, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, Gü
venlik Konseyindeki veto mekanizması yüzün
den, yerine getiremiyordu. Bir kere daha mil
letlerarası politikada hakkın tek başına netice 
almaya yeterli olmadığı anlaşılıyordu. Hak, ay
rıca kuvvetle desteklenmedikçe hakla elde et
meye imkân yoktu. Hâdiselerin bu tarz gidişini 
Sovyet Rusya'nın bu tutumu 1948 yılında Birleş
miş Milletler Toplantısında Belçika'nın Dışişleri 
Bakanı sosyalist Paul Henri Spak'ı şu tarz bir 
konuşmaya zorluyordu; Paul Henri Spak, Sov
yet Delegasyonu Başkanı Vişinski'ye hitaben şu 

•ı konuşmayı yapıyordu: «Ekselâs Vişinski, politi
kamızın temeli nedir, billiyor musunuz? Korku, 
sizin politikanızdan, sizin hükümetinizden korku. 
Bahsettiğim korku, bir alçağın korkusu değil
dir. Titreyen bir ülkeyi temsil eden bir bakan-*n 
korkusu hiç değildir. Merhamet ve af dileyen 
bir ülkenin korkusu ise asla. Hayır, bu korku 
ileriye bakan ve ileriye baktığında, istikbalde 
yer alabilecek faciaları görebilen bir insanın his
settiği ve hissetmesi gereken bir korkudur. Ger
çek şudur ki, sizin bugünkü politikanız Çar dev-
rindekinden çok daha ihtiraslı ve mütecavis-
dir.» 

NATO, işte bu şartların ve ortamın meydana 
çıkardığı bir anlaşmadır, bir tecavüzü önleme it
tifakıdır. 
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4 Nisan 1949 da kurulan NATO. işte budur. 
18 Şubat 1952 de katıldığımız NATO Savunma 
Andlaşması, işte böyle vücut bulmuştur. 

Demek oluyor ki, NATO kurulduğu günle
rin çok gerekli bir savunma teşkilâtıdır. Biz 
NATO'ya mutlak güvenlik endişesiyle, emniyeti
mizi sağlama gayreti ile girmişiz. Bu teşkilâttaki 
üyeliğimiz dolayısiyle bekamız bahis konusu 
imiş. Binaenaleyh bugün de NATO ya üyeliği
mizin devamı bekamızın, varlığımızın garantisi 
midir, yoksa değişen dünya koşulları karşısında •-
emniyetimiz ve bekamızın garantisi NATO dı
şında kalmamızı mı gerelrtiriyor, günün tartışma 
konularından biri haline geldi. Sorun gerçek
ten buraya gelmiş dayanmıştır. NATO'da kal
mamız konusunda Meclisimizdeki gruplardan bir 
teki hariç bütün gruplar mutabakat halinde bu
lunmaktadırlar. 

1969 yılında NATO örgütü 20 nci yılını ta
mamlamaktadır. Üyelikten ayrılmak istiyenler 
ihbar hakkını kullanabileceklerdir. Binaena
leyh Türkiye'mizin müdafaası ve millî menfaat
leri NATO örgütü içinde bugünkü biçimde mi 
gerçekleşir yoksa değişen dünya koşullan kar
şısında millî yararlarımız yeni ölçülerle kuru- > 
lacak bir başka örgütte mi gerçekleşir veya 
NATO nasıl bir biçim almalıdır ki millî yarar
larımız, millî güvenliğimiz daha iyi gerçekleşsin. 
Bu konuyu gerçekten iyi hesabetmek gerekli bir 
hal almıştır. Bizce millî menfaatlere yararlı 
ve hükümranlık haklarını zedelemeyici olmak 
partiyle NATO halen karşılıklı menfaatbri sağ-
lıyan bir örgüt olma fonksiyonunu devam ettir
mektedir. Anlaşmada vuzuh verilmesi geraken 
maddeler bulunabilir. Meselâ NATO Andlaşma-
sının 5 nci maddesi: «NATO üyesinden birine 
ya da bir kaçma yöneltilecek bir saldırıyı, hep
sine yöneltilmiş bir saldırı sayar, savunma plân
larını harekete geçirmeyi öngörür.» der. Bu 
madde muvacehesinde 1964 yılında «Rusya, 
K?>rıs 'a müdahale ederseniz - size saldırırsa 
NATO yanınızda yer almıyabilir.» sözü nasıl 
söylenebilmiştir, bizim yönümüzden üzerinde 
önemle durulacak konulardan biridir. Üye dev
letlerden her hangi biri bir saldırîya uğradıkta 
kaderini yalnız basma tâyin etmek zorunda ka-
labilecekse NATO örgütü değerinden çok şeyler 
kaybedecek demektir. Bu ve buna benzer ihti
laflı gibi gözüken konuların mutlak vuzuha ka
vuşması şarttır. 
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işi bir de diğer yönünden ele almakta ve ir
delemekte fayda görüyoruz. Türkiye NATO'dan 
ayrılmalı mı, milli menfaatleri ayrılmakla daha 
mı iyi gerçekleşir, konusunu tartışmak zanne
diyorum meseleye ikinci açıdan değer kazandı
racaktır. 

Memleketimizde bir görüş; «NATO'dan ay
rılalım, tarafsız kalalım, millî yararlarımız ve 
millî güvenliğimiz daha iyi sağlanır.» der. «Rus
ya saldırganlık politikasını terk etmiş, barış 
içinde bir arada yaşama esasını benimsemiştir. 
Ayrıca Doğu ve Batı kutuplan yumuşamıştır. 
Bugün Sovyet Rusya Amerika'dan çok Kızıl 
Çin'le ihtilâf halindedir ve onunla daha fazla 
uğraşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri de 
Rusya'dan £ok Fransa ile uğraşmaktadır. Bina
enaleyh tarafsız kahrsak, millî menfaatlerimizi 
daha iyi gerçekleştirir, millî güvenliğimizi daha 
emin bir tarzda sağlarız.» diyenlere sorulacak 
bâzı sorular vardır. 

Doğu ve Batı blokları yılda 80 - 100 milyar 
lira harcayarak geleceğin savaşlarına hazılanı-
yorlar. Emniyetimiz tarafsızlıkta nasıl görüle
bilir ; gerçekten anlamak biraz güç. Her zaman 
barışçı olduğunu ifade eden Sovyet Rusya ha
len millî gelirinin yüzde 15 ini savunma masraf
larına ayırmaktadır. Bu oranın 1968 yılında 
yüzde 20 yi bulacağı hesaplanmaktadır. Acaba 
ne buyurulur, bu miktar, savunma gayretlerine 
ayrılan millî hasıla miktarına? Amerika Birle
şik Devletleri NATO'nun en fazla masraf yapan 
Devleti olduğu halde millî gelirinin yüzde 8,8 ini, 
Türkiye ise yüzde 5,7 sini savunma giderlerine 
ayılmaktadır. Bu kadar barışçı bir devlet nasıl 
oluyor aa gelirlerinin yüzde 20 sini harb gayret
lerine tahsis etmek lüzumunu hissediyor? 

Bir başka yönden de hazırlıklarını değerlen
dirmekte, niyetlerinin sulhçu olup olmadığını 
tesbit bakımından fayda görmekteyiz. 

Son bir yıldan beri Sovyetler Birliği ay
nen Hitler Almanyası gibi- denizaltı yapımına 
çok ^üyük bir hız vermiş bulunmaktadır. Bntir» 
askerî uzmanların kabul ettikleri üzere denizaltı 
bir savunma silâhı olmayıp bir saldın silâhıdır. 
Yine Sovyetler Birliğinde bu inşa programı çer
çevesinde yılda 900 gemi inşa mühendisi yetişti
rilmektedir. Amerikandaki miktara bakarsak bu 
miktar yılda 100 kişi ile donmaktadır. Bu çalış-
malann nasıl izah edilebileceği gerçekten üze-

I rinde önemle durulmak lâzımgelen faaliyetler 
cinsindendir. 

Sovyetlerin, bir başka faaliyetleri de bizim 
I önümüzde kritiğe tâbi tutulmak icabeder. Doğu- v 

daki Türk - Rus sınınnda Sovyetler halen 8 tü
menlerini, Türk - Bulgar sınırında da 6 tümen
lerini bulundurmaktadırlar. Acaba bu kuvvet
ler bizim güvenliğimizi ve millî yararlarımızı 
muhafaza etmek için mi burada bulunmaktadır
lar; bu da üzerinde durulacak sorunlardan biri 
olmak lâzım. 

Sonuç olarak bu konuda şunu söylemek isti
yoruz ; Türkiye savunmasını sağlamak üzere 
menfaatlerinin gerektirdiği ve uygun gördüğü 

x ittifaklara katılmaya mecburdur. Tam tarafsız
lık için ne gerekli ekonomik potansiyele, ne bir 
silâh endüstrisine ve ne de hattâ gerginlik dışı 
bir coğrafi sahaya sahip bulunmaktadır. Mesela 
tarafsız ülkelerin bayraktarlığını yapan Mısır'a 
bakacak olursak gerçekte Mısır hiçbir zaman 
tarafsız kalamamıştır. Hem silâh ve ekonomik 
yardım, hem de politik destek yönünden sırtını < 
daima Sovyet blokuna dayamak zorunda kal
mıştır. Bir diğer tarafsız ülke olan Hindistan, * 
Çin - Hint çatışmasında da, Hindistan - Pakistan 
savaşında da yalnızlığın ıstırabını yaşamıştır. 
Atlantik Andlaşması üye ülkelerin özellikle top
rak bütünlüğünü teminat altına aldığına göre, 
Mısır'la konuyu mukayese etmekte de fayda 
görmekteyiz. Mısır'ın - tecavüze uğrıyarak kay
bettiği topraklan aradan geçen on aya rağmen 
hâlâ alamamasında böyle bir teminatın yokluğu 
kendini bütün açıklığı ile göstermekte değil mi
dir? 

NATO ile münasebetlerimizde daima ihtilaflı 
gibi gösterilmek istenen bir konu daha var. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin NATO'nun emrine 
verildiği iddiası. Bu iddia da doğru değildir. 
NATO camiasında silâhlı kuvvetler, ya emre ve
rilmiş ya tahsis edilmiş kuvvetler statüsüne tâ
bidir. Türk Silâhlı Kuvvetleri, NATO'nun ortak 
amaçlan için muhtemel bir tecavüze karşı ve 
mutlaka Türkiye'nin ^muvafakati, mûtabakati 
şartiyle NATO Başkumandanlığı emrine tahsis 
edilmiş kuvvetlerdir, verilmiş değil. Demek ki 
bir silâhlı çatışma ânına kadar bütün kuvvetle
rimiz Silâhlı Kuvvetler Başkumandanlığımızın 
emri altındadır. 

Bir diğer konuyu da karşılaştırmalı olarak 
irdelemek istiyoruz. Bizde sosyalist olduğunu 
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ifade edenler ve partileri, NATO'yu âdeta sos
yalizme karşı bir araç olarak görmektedirler. 
Oysa ki, İngiltere'de iktidarda bulunan İşçi Par
tisi, İtalya'da iktidan Hristiyan Demokratlarla 
paylaşan Nenni'nin Başkanlığındaki Birleşik 
İtalya Sosyalist Partisi, Federal Almanya'da ik
tidar koalisyonunda bulunan Willy - Brandt'm 
sosyalistleri, İzlanda ve Norveç'teki sosyalist 
hükümetler NATO'ya tamamen taraftar bulun
maktadırlar. Binaenaleyh demokratik sosyalist
lerle NATO arasında her hangi bir ihtilâf olma
mak lâzımgelir. Bu da göstermektedir ki, Avru
pa'nın demokratik sosyalist bütün partileri 
NATO'nun yanında yer almaktadırlar. Temenni
miz, bizim sosyalistlerimizin ve partilerinin de 
bu görüşe katılıcı bir gelişme ameliyesine tabi 
olmalarıdır. 

NATO konusundaki görüşlerimizi böylece 
özetledikten sonra değinmek istediğimiz ikinci 
konu, bizim için hayati sorunlardan birini teşkil 
eden Kıbrıs sorunudur. 

Kıbrıs sorununun başından beri iyi idare 
edilmediği kanaati bize hâkimdir. Bu kanaati
mizi bir müşahede ile değerlendirmek istiyoruz. 
Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletlerde ilk defa müza
kere konusu olduğu günlerde Yunanistan Kıb
rıslı ve Yunanistanlı kalabalık heyetleri, diplo
matlar, parlömanterler ve gazetecilerle takviye
li heyetleri Birleşmiş Milletler kulislerine yollar
ken Kıbrıs'taki Türk cemaati de üç kişilik bir 
heyeti Birleşmiş Milletelre göndermişti. O gü
nün Birleşmiş Milletlerdeki temsilcilerimiz, bu 
heyetin kendilerine başvurarak diğer delegas
yonlarla temasını sağlama arzusunu katiyen ye
rine getirmeyici bir tutum içine girmişlerdi. 
Uzun - ihmalden sonra Ürdün delegasyonu diğer 
delegasyonlarla bu üç kişilik heyetin temasını 
sağladıkta Amerikan delegasyonu başkanı ile 
yaptıkları görüşme işin başından itibaren ne ka
dar ciddiyetten uzak bir tutum içinde ele alın
dığını göstermeye yeter zannediyorum. Ürdün 
Heyeti Başkanının aracılığı ile Amerikan dele
gasyonu başkanı ile irtibat kuran ve uzunca bir 
süre görüşen bu heyeti dinliyen Amerikan dele
gasyonu başkanı intibaını şöyle ifade ediyor : 
«Sizi dinlemekten büyük bir* memnuniyet duy
dum. Demek ki, Kıbrıs'ta üç kişilik bir heyeti 
Birleşmiş Milletlere yollıyacak kadar bir Türk 
azınlığı varmış.» Dikkatinizi çekmek istediğim 
konu, Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletlerde görü

şülecek kadar aktüel bir konu haline geliyor, 
Amerikan'delegasyonu başkanı ise tesadüfen ir
tibat kuran üç kişilik Kıbrıs Heyetinden Kıbrıs'
taki Türk azınlığının miktarı hakkında bir inti
ba ediniyor. Mesele bu açıdan ele alınmış ve 
uzun süre böylece götürülmüştür. İngiltere o ta
rihlerde Kıbrıs'ı terk etmek zorunluğunu hisset
miş, değişik bir politikanın içinde, bizim güttü
ğümüz resmî politika ise statükoculuk. İngilte
re; «terk edeceğim» diyor, biz : «Hayır, en iyi 
hal tarzı statükonun devamıdır.» diyoruz. Daha. 
sonraki gelişmeleri ifade etmek istemiyorum. 
Ya taksim, ya ölüm veya Kıbrıs veya ölüm şek
linde halk efkârında ifadesini bulan değerlen
dirmeden sonra Londra ve Zürih Anlaşmaları 
aşamalarından da geçtikten sonra son Kasım ayı 
olaylarına değinmek istiyorum. 

Son Kasım ayı olaylarında başlangıçta Hü
kümetimizi kararlı bir tutum içinde müşahede 
ettik. Devletin bütün imkânları bu konunun 
ehemmiyeti ile mütenasip bir şekilde seferber 
edilmişti. Bu kararlı tutum, müdahale hakkımızı 
bugün veya yarın kullanacağız, diye konuya bir 
saat meselesi olarak bakıldığı günlerde Cyrus 
Vance ve Brosyo'nun aracılığa başlamalariyle 
kararlı tutumda tereddütler ve müphemiyetler 
devresinin başladığı intibaını aldık. Haklı ola
ra!^ kuvvet kullanmak suretiyle elde edilebilecek 
neticeler barış yoliyle elde edilmişse daha iyi de
ğil midir, şeklinde klâsik bir soru ile karşılaşı
labilir. Ancak biz, elde edilen neticeleri tatmin
kâr bulmamaktayız. İlk defa dünya kamu oyun
da Türklerin bu konuda ciddî ve kararlı olduk
ları intibaı, komu oyu kanaatlerinin ifadesi olan 
basında adetâ ittifak halindedir ve Yunanlıla
rın da, Kıbrıs rumlarınm da böyle bir müdaha
leyi hak ettiklerine dair dünya kamu oyunda 
bir mutabakat teessüs etmiştir. Bu şartlar içinde 
müdahale hakkımızı kullanmanın bu konuya ge
tireceği kolaylık, fayda ve rahatlık, zannediyo
rum millî yararlarımız yönünden müzakereler 
safhasında elde^edilmiş gözükmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Çelikkan, 20 dakikanız 
doldu efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN ÇE
LİKKAN (Devamla) — Kısaca toparlıyacağım. 

Elde edilmiş gibi gözüken sonuçlar; Kıbrıs'
taki Yunan askerlerinin Adayı terketmeleri, 
Grivas'm Adadan uzaklaştırılmasıdır. Bir de za
rara uğnyan Türklerin zararlarının tazmin edil-
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mesi gibi hususlardır, Biz askerlerin Adayı terk 
etmiş olmalarını, terkediş şekli ve muntevası ba
kımından ciddî bir kontrola tâbi terkediş olarak 
görmemekteyiz. Ayrıca bu kuvvetler hangi yol
lardan Adaya daha önce girmişlerse, bu terk 
ameliyesine rağmen tekrar bu imkânı kullanma, 
durumu ihya etme şansına sahip gözükmektedir
ler. Bug-üne kadar uğranılan zararların tazmini 
için de ehemmiyetsiz aynî yardımların ötesinde 
bir netice alınabildiğini tesbit edememenin 
üzüntüsünü yaşamaktayız. Zannediyorum konu
yu U-Thant da bu müphemiyette anlamaktadır. 
Son bayanları bu görüşümüzü teyidedici istika
mettedir. 

Anlaşmalara göre asker ve polis gücü olarak 
Kıbrıs'ta ikişer bin kuvvet bulundurmak hak
kına sahiptir rum idaresi, bugün millî muhafız 
teşkilâtı adı altında onbinlere varan kuvvetleri 
oradaki yurttaşlarımız aleyhine her zaman knl 
lanabilme denge şansına da sahip bulunmakta
dır,' BIT da bertaraf edilememiştir. 

Barış Gücünün süresinin ve yetkilerinin ge
nişletilmesi konusunda da müspet sonuçlar alı
nabileceği kanısında değiliz. Kıbrıs Rum yö
netiminin elinde ona yardımcı bir güc olarak 
görev gören Barış Gücünün yetkilerinin ve sü
resinin konuya ne gibi olumlu etkiler yapa
cağını anlamakta gerçekten güçlük çekmekte
yiz. 

Kısaca bu konudaki kanaatlerimizi ifade 
ettikten sonra değinmekten kendimizi alamıya-
cağımız bir üçüncü konu da; Vietnam sorunu
dur. Biz konuyu kısaca şöyle görüyoruz : İki 
emperyalist Devletin savaş haline gelen Viet
nam'da, Vietnam halkı kurban olarak kulla
nılmaktadır. Gerçekten bu hal üzücü bir du
rum yaratmıştır. Temennimiz; Vietnam halkı
nın biran önce huzura ve sükûna kavuşması
nın sağlanması yolunda Hükümetimizin de bir 
inisiyatif içine girmesidir. Vietnam halkının, 
zihinlere durgunluk verici kahramanlığını hür
metle, takdirle karşılamamak imkânsızdır. Bu 
soruna milletlerarası alanda barışçı yollarla kı
sa zamanda hal tarzı bulunmasında yardımcı 
olacak bütün heyetlerin hizmetleri daima anı
lacaktır. 

Konuyu, Dışişleri Bakanlığının değerli men
suplarının mevcut imkânların üstünde göster
dikleri m ŝ'̂ .iyi yvlederflk bitirmek istiyorum. 
Son zamanlarda gerçekten kişilikli bir politi-
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kayı yürürlüğe koyma çabasında başarılı gö
züken Sayın Dışişleri Bakanına ve Dışişlerinin 
değerli mensuplarına teşekkürlerimi arz ede
rek hürmetler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın Be-
hice Boran. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan sayın 
arkadaşlarımız varsa lütfen kullansılar efen
dim. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; geçen yılki bütçe görüşmelerin
den bu yana geçen zaman zarfında dünyada 
yer almış ""bulunan olaylar arasında özellikle üç 
tanesi vardır ki, Türkiye için özel bir anlam 
ve önem taşımaktadır. Bunlardan birincisi Vi
etnam'daki son gelişmeler ve Amerika'nın aske
rî, iktisadi ve malî durumu, ikincisi; Orta -
Doğu buhranı, üçüncüsü de; ingiltere'nin al
dığı son kararlardır. Bu olayları, sadece Tür
kiye açısından taşıdıkları anlam ve önem bakı
mından kısaca inceliyeceğim. 

Vietnam savaşı her zaman Türkiye için an
lamlı ve önemli olmuştur. Çünkü, emperyaliz
min baskısı altında olan bütün az gelişmiş ve 
mazlum milletlerin mücadelesinin kaderi; bir 
anlamda ve ölçüde Vietnam'da taayyün etmek
tedir. Son olaylar ışığında ise, Amerika'nın, 
dünyanın birinci devi olan bu ülkenin, küçü
cük bir milleti millî kurtuluş savaşı verdiği için 
yenmeye muvaffak olamadığını göstermekte
dir. Yenilmez dev Amerika efsanesi yıkılmak
tadır ve bunun, bizim açımızdan bir anlamı 
vardır; Kuzey - Vietnam'da paçasını kurtara-
mıyan, Kuzey - Kore'ye karşı Pueblo casus 
gemisi olayında prestijini kurtaramıyan Ame
rika acaba bizi nasıl kurtaracak? Bizdeki aşırı 
Amerikancıların bu soruyu önemle düşünme
leri ve cevaplandırmaları gerekir. 

Diğer taraftan Amerika, malî, iktisadi ve • 
askerî imkânlarının sınırına gelmiş görünmek
tedir. Amerika'nın içinde bulunduğu iktisadi 
ve malî güçlüklerin üzerinde duracak değilim. 
Dışişleri Bütçesi raporunda bu konuda oldukça 
izahat vardır, Askerî sıkıntılarını da biliyo
ruz; uçak ve pilot sıkıntısı var, yeni yeni ihti
yatları silâh altına almak zorunda kalıyor, ama 
en önemlisi; uzay araştırmaları programında 
önemli indirmeler yakmak zorunda kalmıştır. 
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Yani hiç değilse yakın gelecekte uzay yarışma
sından vazgeçmiş durumdadır. Binaenaleyh, 
Amerikan yardımına ? fazla bel bağlamak da 
herhalde Türkiye için pek geçerli bir politika 
değildir. 

ikincisi; Orta - Doğudaki buhran meselesi. 
Hep bilindiği gibi, savaşı gayet kısa bir sürede 
Amerika'nın desteklediği ve Batı emperyaliz
minin Orta - Doğuda köprüfcaşısı olduğu İsra
il kazandı. Ama, Amerika'nın tuttuğu devletin 
kazanması Amerika için ters sonuçlar verdi; 
Onun Orta - Doğuda nüfuzunu, prestijini artı
racak yerde bilâkis bütün Arap devletlerinde, 
hattâ yöneticileri gerici, tutucu ve aslında 
Amerika'dan yana olan kırallıklar ve emirlik
lerde dahi bu devletleri Amerika'nın karşısın
da vaziyet almak durumunda bıraktı. Bunun 
Türkiye, için önemi nedir? Türkiye için önemi 
şudur ki; zâten. 1956 da Süveyş elinden git
mişti Anglo - Saksonların, şimdi, Arap devletle
ri dünyasında Anti - Amerikan hareket ve düş
manlık hisleri de kuvvetlenince, Orta - Doğu
da nüfuzunu devam ettirebilmek, Orta - Doğu
yu kendi çıkarları bakımından hâkimiyeti al
tında tutabilmek için Türkiye ve Kıbrıs, Ame
rika indinde daha fazla önem kazanmıştır, bu
radaki üslerine Amerika daha sıkı elle yapı
şacaktır, Amerikan üslerini ve Amerikan as
kerlerini ve nüfuzunu memleketten söküp at
mak büsbütün zorlaşacaktır. 

Üçüncü Türkiye'yi etkileyen olay; bu ikin
ci olayla aynı paralelde bir etki yapan ihgilte-
renin son aldığı karardır. Yani Süveyş'in Doğu
sundaki üslerini, (Hong - Kong müstesna) tas
fiye etmek kararıdır, 197İ e kadar. Bunun he
men akabinde, Amerikan yetkilisi Rostof'un, 
Of ta - Doğudaki Türkiye'yi ve tutucu Arap 
kırallık ve emirliklerini içine alacak bir yeni 
pakt ihtimâlinden bahsetmesi, üzerinde durul
ması gereken bir meseledir. Gerçi hükümet 
böyle bir ihtimali yalanladı, ama bundan Önce 
aynı çeşit ülkeler arasında İslâm İttifakı adı al
tında gerçekte Anglo - Sakson emperyalizmini 
sürdürmeyi, ona hizmet etmeyi amaç bilsn ve 
Orta - Doğuda sosyalist eğilim gösteren Arap 
milliyetçiliğine ve bu milliyetçiliği temsil eden 
devletlere karşı tezgâhlanan islâm ittifakı pro
jelerinde hatırlanınca; hükümetin bu iddiayı 
veya görüşü yalanlamasına rağmen bu konu 

20 . 2 . 1968 O : 2 

üzerinde hassasiyetle durulması icabettiği ka
naatindeyiz. 

Kıbrıs meselesini, bu değişen şartlar altın
da değerlendirmek gerekirdi. Kıbrıs Konusu 
Meclisimizde bu kürsüden çok konuşuldu. O 
konuda söylediklerimizde biz hâlâ ısrar ediyo
ruz vakit almamak için onları tekrarlıyacak 
değilim, yalnız bir noktayı hatırlatacağım, dai
ma ifade etmiş Türkiye'nin güvenliği, millî 
menfaatleri, Türk - Kıbrıs cemaatinin menfa
atleri bakımından olumlu bir çözüme varabil
mek için Kıbrıs meselesinin çözümü işi, Ame
rika'nın öncülüğünden, nüfuzundan ve Nato 
çerçevesinin içinde kalmaktan * çıkarılmalıdır, 
demiş Ve bunun izahını da uzun uzun yakmış
tık. Şimdi son olayları müteakip durum gene 
aynen tekerrür etti ve gene Amerikalı Vance'-
nin öncülüğünde ve varabulucuğunda bir çözüm 
yolu aranmaya çalışıldı. 

Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde bâzı 
üye arkadaşlar ve Sayın Dışişleri Bakanı, Bir
leşmiş Milletlerde ortamın Türkiye için müsait 
olmaması sebebiyle Kıbrıs meselesinin Birleşmiş 
Milletlere götürülemediğini söylediler. Doğru; 
Birleşmiş Milletlerde maalesef ortam pek de, 
Türkiye lehine değil, çünkü üçüncü dünya dev
letleri, sayın Dışişleri Bakanının da doğrula
dığı üzere, genellikle daha ziyade Makarios'u 
ve Makarios hükümetini tutmaktadırlar. Bu
nun sebebi nedir? Sayın Dışişleri Bakanı iddia 
ederler ki, birçok Üçüncü Dünya devletlerinin 
kendilerinin içinde azınlık meseleleri olduğu 
için, etnik gruplar, dinî gruplar bulunduğu 
için Kıbrıs'taki Türk ve Rum cemaati ihtilâfını 
Kıbrıs bağımsız devletinin bir iç meselesi ola
rak mütalâa etmek eğilimindedirler. Kanaati
mizce Üçüncü Dünya devletlerinin, Türkiye'yi 
değil de Makarios Hükümetini tutmasının esas 
sebebi bu değildir, üçüncü Dünya devletlerini 
karakterize eden temel vasıf, bunların anti em
peryalist olmalan, Anglo - Sakson emperyalizmi 
konusunda çok kuşkulu bulunmaları, millî ba
ğımsızlık konusunda gayet hassas olmalarıdır 
ve maalesef Türkiye'nin geçmişteki iktidar
ları Birleşmiş Milletlerde daima Batılı kapita
list, emperyalist devletlerin kararlarına iştirak 
ettiklerinden, onların saflarında yer aldıkla
rından ve Kıbrıs meselesinde daima NATO çer
çevesi içinde ve Amerika'nın öncülüğünde çözü-
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me götürmeye çalıştığından üçüncü dünya dev
letleri Türkiye'nin gerçekten bağımsız bir dış 
politika güttüğünden şüphelidirler. Türkiye'yi 
Amerika'nın izinde, paralelinde görmektedir
ler. Binaenaleyh, üçüncü dünya devletlerini 
kazanmanın yolu bu fasit dairenin kınimasıdır. 
Yani zaten daha önce de izah ettiğiniz üzere, 
Kıbrıs meselesinin bizim menfaatlerimiz ve Kib-
rıs Türk Cemaatinin menfaatleri bakımından 
NATO çerçevesinin dışına çıkarılması ve Ame
rika'nın etkisinden kurtulması lâzımdır. Bir de . 
bu fasit dairenin kırılması, üçüncü dünya dev
letlerinin sağlam bir şekilde kendi tarafımıza 
kazanılması için, yine aynı şekilde bu NATO 
çerçevesinden ve Amerikan nüfuzundan- çıkar
mak gerekmektedir. 

Deniliyor ki, «Amerika bu sefer bize karış
madı, tamamen bağımsız hareket ettik.» Acaba 
sandığımız kadar bağımsız hareket ettik mi ve 
sandığımız kadar Amerika karışmadı mı? Bir 
kere biliyoruz ki esas arabuluculuk görevini 
Vance yapmıştır. Ve gayet şayanı dikkattir ki. 
Yunanistan'la Türkiye arasında arabuluculuk 
görevini yaptıktan ve âdeta aş tam pişirilmiş 
bir kıvama geldiği sırada birden bire KYhms'a 
gitmiş, o zaman konuşmamda kullandığım bir 
tembihle, Yunanistan topu mahir bir sutla Lef
koşe'ye göndermiş ve iş orada takılıp kalmıştır 
ve çok şayanı dikkattir ki, Amerikalı Vance 
Makarios'a iş takılıp kaldığı zanmn, onunla ara
buluculuk görevini devam ettirmemiş, Makarios 
Hükümetinin üzerine Amerika'nın baskısını, et
kisini kullanmak tarafına gitmemiştir. Git
memiştir, çünkü Yunanlılarla Makarios Hükü
meti çiftli bir oyun oynamaktadır. Yunanis
tan'ın gerilediği anda Makarios direnmektedir 
ve her ne kadar Amerika Kıbrıs'ta ingiliz üsle
rinin devamını ve bunların Amerika'ya devrini 
istediği için esasında Enosisten yanadır ve bize 
senelerce şartlı bir Enosisi taksim gi^i gösterip 
kabul ettirmeye çalışmıştır ama, aslında Ame
rika'nın esas hedefi Enosisin kendisi değil, Kıb
rıs'ta İngiliz üslerinin, NATO üslerinin bulun
durulabilmişidir. Binaenaleyh Enosisin olma
dığını anladığı an Amerika, Makarios la bir 
anlaşmaya gidebilir, ingiliz üslerinin NATO üs
süne çevrilmesi veya Kıbrıs'ın NATO ittifakına 
girmesi karşılığı Makarios 'u andlaşmaları veya 
Anayasayı değiştirme isteğinde destekliyebilir. 

Binaenaleyh, Amerika'nın Makarios gelince, sı
ra ona gelince aracılık görevine devam etmeme
si, onun üzerinde prestijini, etkisini, baskısı
nı kullanmaya çalışmaması üzerinde de durmak 
ve buna şaşmamak lâzımdır. 

Sonra, evet, Amerika bu sefer altıncı filoyu 
göndermedi, silâhları kullanamazsınız demedi, 
ama unutmamalı ki, 1947 Andlaşması ve onun 
dördüncü maddesi%hâlâ yürürlüktedir. Ameri
ka yine bize; benim iznim olmadan silâhları kul-

, lanamazsınız, diyebilirdi. Bugün de diyebilir. 
Demedi ise öyle istemiş te onun için. Onun is
teğine bağlı bir serbestlik her halde gerçek an
lamdaki bir bağımsızlığın tazammun ettiği bir 
hareket serbestliği değilçlir. 

Sonra bizim iktidarın Makarios Hükümeti 
karşısında pek izah edilemiyen garip, çelişkili 
bir tutumu var. Hatırlanacağı üzere iki yıldan 
fazla bir zaman önce Aralık 1965 te partim bu 
kürsüden bir tekif ileri sürmüştü; Makarios 
Hükümetinin bağımsız Kıbrıs Devletini huku-
kan artık temsil edemiyeceğini, onu tanımamak 
lâzımgeldiğini, muhatap almamıyacağını, an
cak olsa olsa Rum Kıbrıs Cemaatini temsil ede
bileceğini belirtmiş ve bunun Birleşmiş Millet
lerde, diğer ilgili devletler nezdinde propa
gandasının yapılmasını ve buna göre davranıl-
masmı istemiştik. Hükümet bunu yapmadı. Hâ
lâ münasebeter devam ediyor, hâlâ karşılıklı 
elçiler bulunuyor hükümetler nezdinde, ama 
fiiliyata gelince, Hükümet sanki Makarios yok
muş gibi davranıyor ve bunun sonucunda da 
son görüşmelerde, ikili görüşmelerde olduğu 
gibi, mesele Makarios'a gelince, orada takılıp 
kalıyor. Yunan askerinin çekilmesi meselesin
de neden Barışgücü denetiminin bir mesele ya
pıldığını da anlamak güçtür. Bu denetimin ille 
Barışgücü tarafından yapılmasını istemek yine 
Makarios'un ve dolayısiyle ikili oynadıkları için 
Yunanistan'ın işine yaramıştır. Çünkü birtakım 
hukukî meseleler çıkmıştır. Barışgücü denetim 
yapabilmek için kendisine yasaklanan bölgelere 
de girmesi lazımmış, tahkik etmesi lazımmış, bu 
olamazmış, Makarios'tan izin alması lazımmış, 
çünkü Makarios bağımsız bir Devletmiş... Hal
buki yasak olan bölgelere girilemezse dahi Kıb
rıs gibi küçük bir yerde Türk istihbaratı, Yu
nan istihbaratı, Birleşmiş Milletler Barışgücü-
nün istihbaratı, andlaşmalar dışı Yunan askeri
nin sayısının ne olduğunu beş aşağı, beş yukarı 
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tesbit etmeye yarar. Binaenaleyh denetim işini 
pekâlâ böyle Barışgücüne havale etmeye kal 
kıp da bir .çıkmaza sokmak ve böylece Maka-
rios'un işine yarayan bir vaziyet yaratmak ye
rine, pekâlâ ikili görüşmelerde Yunanistanla 
karma bir komisyon kurmak üzerinde mutabık 
kalınabilirdi. Türkiye ile onlardan meydana 
gelecek bu karma komisyon istihbarat neticesin
de «İde edilen Yunan askeri sayısına göre, o as
ker fiilen gemilere yüklenirken, maJhallinde as
kerin sayısını teçhizatını, silâhlarının tipini 
ve sairesini kontrol edebilirdi. Görülüyor ki 
maalesef hep inisiyatif ve sonunda üst eli ka
zanmak Makarios'a ve dolayısiyle Yunanlılara 
aidoluyor. Yunan askerinin Ada'dan çekilmesi, 
şüphesiz Türk Cemaatinin güvenliği bakımından 
iyi bir adımdır, ama bunu başarı diye pek bü
yütmemek lâzımıdır. Çünkü esasen burada Ma-
karios direnmedi, buna taraftardı. Zira bu Yu
nan askerleri Grivas'ın emrinde Cunta tarafın
dan kendisine karşı da kullanılması ihtimali 
vardır. 

Hükümetimizin bağımsız dış politika güttü
ğü konusunda diğer bâzı deliller diye olaylar 
da ortaya sürülmektedir. Birisi, denilmektedir 
ki; «Bakın, Orta - Doğu krizinde Amerika İs
rail'i desteklediği halde, biz Arapları destekle
dik. Demek ki, Amerikalılardan bağımsız bir si
yaset güdüyoruz.» Acaba bu olay bu kadar ke
sin ve açık bir delil midir? Arapları destekle
dik ve çok iyi ettik şüphesiz. Ama, ne biçim 
destekledik? Nihayet mânevi bir destekden öte
ye gitmedik. Acaba daha tutarlı ve geçerli, da
ha etkin bir destekleme yapsaydık Araplara, is
raillilere karşı daha keskin bir vaziyet alsaydık, 
acaba Amerika ile bu konuda bu kadar mubaye-
net gösterebilecek mi idik? Kaldı ki, unutma
mak gerekir; Amerika kendi nüfuzunun Orta -
Doğu'da zayıflamasından memnun, hoşnut de
ğildir. Binaenaleyh kendisinin emniyet ettiği, 
kendisinin yakın dostu bildiği bir hükümetin 
Araplarla' ilişkilerini devam ettirmesini elbette 
k, ister. Kaldı ki gene bir noktanın daha dikka
te almması gerekir; her ne kadar bütün Arap 
devletleri ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz 
diyorsak da ve' ilişkileri de kurmaya başlamış-
sak da, hiç kimsenin gözünden kaçmamaktadır 
ki, Hükümet Arap devletlerinin içinde tutucu 
kirallıklara, emirliklere, yani Amerika'dan yana 
olan Arap devletlerine, milliyetçi ve sosyalist 

arap devletlerinden daha yakınlık göstermekte
dir. 

Diğer bağımsız dış politika güttüğümüze de
lil olarak ileri sürülen olaylar Sovyetler Birliği 
ile ve diğer halk cumhuriyetleri ile yakınlaşma 
hareketleridir. Komşularımızla, gerek Arap dev
letleri olsun, gerekse Sovyetler Birliği, diğer 
Balkan devletleri olsun iyi münasebetler kur
mak, zaten daha önce de belirttiğimiz gibi bü
yük Atatürk'ün de baş dış politika ilkelerinden 
biriydi, ki bizim partimizin de müdafaa ettiği 
bir politika ilkesidir. Ama bu konuda da acaba 
ne derece bağımsız hareket edebiliyoruz? Bir kez 
Amerika ile Sovyetler Birliği arasında bir yu
muşama olduğuna göre, zaten NATO nun diğer 
üyeleri yakınlaşma hareketlerinde bulunup ti
cari, malî ilişkiler kurduklarına göre, bizim bu 
temasları yapmamamızı istiyemezdi Amerika, 
buna mâni olamazdı, ama biliyoruz Amerika'
nın stratejik maddelerin ihracı üzerine koyduğu 
tahditler var. Acaba böyle tahditler mevcut mu? 
Meselâ; birkaç sene evvel hattâ Amerika'nın 
zeytin yağı ihracımızı sınırladığı, o zaman ba
sma intikal etmişti, acaba bu tahditleri Ameri
ka halen kaldırdı mı? Sonra, tuhaf değil mi, 
doğrudan doğruya hiç/bir siyasi ihtiyacımız ol
madığı halde, aramızda büyük mesafeler bulun
duğu halde Çin'le ticari münasebetlerimizi bu
gün yabancı devlet temsilcilikleri yolu ile ve 
çok sınırlı bir şekilde idame ettiriyoruz, sürdü
rüyoruz. Neden acaba? Neden doğrudan doğru
ya ilgi kurmuyoruz? O Çin pazarı ki, 70Ğ mil
yonluk nüfusu ile bizim Batı pazarlarında sata
madığımız ihraç mallarımızı kolaylıkla satmalıp 
mas edebilir. Demek ki, bu konuda da Ameri
ka'nın etkisinden pek kurtulmuş görünmüyo-
ruz. 

Bugünkü dünya... 
BAŞKAN — Sayın Boran, 20 dakikalık sü- ; 

re doldu efendim. 
T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 

BORAN (Devamla) — Efendim, benden evvel
ki konuşmacılar gibi ben de Yüksek Meclisin 
müsadelerini istiyeceğim konuşmama devam 
için. 

BAŞKAN — Ne kadar sürecek Sayın Boran, 
çünkü siz yazıdan okumuyorsunuz, bitene kadar 
dersek... 

T. i, P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
BORAN (Devamla) — Görüyorsunuz gayet sür-
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atli konuşmaya çalışıyorum, mümkün olduğu ka
dar kısa kesmeye çalışacağım, aynı son sürat ko
nuşarak... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi benim önümde
ki saat 18,40, yani yediye çeyrek var. Yedide bi
ter mi efendim? 

' T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
BORAN (Devamla) — Belki yediyi beş geçe 
efendim... Kısaltacağım, atlıyacağım efendim. 

BAŞKAN — Saat 19 a kadar Sayın Hatibin 
konuşmasına devamı hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Boran. 
T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 

BORAN (Devamla) — Birtakım iktisadi bahis
ler vardı, onları atlıyorum, o halde. Yalnız, kı
saca Ortak Pazarla olan münasebetlerimiz üze
rinde durmak istiyorum. Bu konu çok aktüel
dir. Çünkü yaptığımız ortaklık anlaşmasına 
göre bu senenin Aralık ayında dördüncü sene 
bitmektedir. Dördüncü senenin sonunda da, be
şinci seneden sonra, ikinci döneme geçip geçmi-
yeceğimiz müzakereleri başlıyacaktır. 

Bilindiği üzere ilk bir beş yıllık hazırlık dö
nemi vardır. Bu hazırlık dönemi beş yılın so
nunda bir beş yıl daha uzatılabilir veya geçici 
dönem denilen döneme geçilebilir. Aldığım in
tiba şudur ki; Hükümetimiz beş yıllık hazırlama 
devresini uzatmak istememekte, beşinci yılın so
nunda geçici devreye geçmek istemektedir. Bu 
acelenin sebebini doğrusu anlamakta biraz güç
lük çekiyoruz. Çünkü, geçici denilen dönem ar
tık gümrük tarifelerinde indirimlerin bağlıya
cağı, miktar tahditlerinin kalkmaya bağlıyacağı, 
sermaye yatırımlarının, transferlerin nüfus do
laşımlarının ve yerleşmelerinin kolaylaşacağı bir 
devredir, iki seneden az bir zaman zarfında 

. bizim sanayi kollarından her hangi hiçinin güm
rük indirimini kaldırabilecek derecede Avrupa 
sanayii ile rekabet edebileceğini düşünmek bize 
bir hayli hayal mahsulü gibi görünüyor. Avrupa 
memleketleri ile aramızdaki teknolojik gelişme 
seviyesi o kadar büyüktür İd, hattâ anlaşmanın 
öngördüğü tüm devre sonunda, 12 veya 20 sene 
sonunda dahi Türkiye'nin teknolojik ve ekono
mik bakımdan Avrupa seviyesine - ki o Avrupa 
12 veya 20 sene sonra daha da ilerleyecektir -
erişmesini beklemek gerçekçi bir görüş değildir. 
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Bu yapıldığı takdirde, yani iki seneden az bir 
zaman zarfında Ortak Pazar için giriş geçici 
devreye girme kararı verildiği takdirde, birincisi 
İkinci Beş Yıllık Plânı baştan aşağı değiştirmek 
İlamdır. Bilindiği gibi plânlar birtakım var sa
yımlar ve projeksiyonlar üzerine bina edilmek
tedir. Gümrük indirimleri yapılmaya başladığı 
zaman bu projeksiyonlar ve faraziyeler, artık 
tutarlı ve geçerli olmıyacaktır. Bunları maale
sef, zaman kıtlığından dolayı burada tafsil ve 
izah edemiyeceğim, fakat izah etmek ister
dim. 

Yalnız şunu da belirteyim ki, gümrük indi
rimleri yapılmaya başlanıldığı zaman, Devlet 
gelirleri azalacak ve Devlet yeni kaynaklar bul
mak zorunda kalacaktır. Bugünkü şartlar dâhi
linde dahi her yıl bütçeler büyük açıklıklar gös
terirken, Devlet yeni kaynaklar bulmakta güç
lük çekerken, dış yardımlar kısılırken, böyle 
bir gümrük indirimi devresine acaba Türkiye 
nasıl girebilecektir? 

Deniliyor ki, «Bu indirmeler bir tecrübe 
mahiyetinde olacaktır. İndirme yapıldıktan 
sonra iyi netice alınmazsa geriye dönülecektir, 
hattâ başlangıç noktasına kadar.» Bu bir izah, 
bir çare değildir. Çünkü, andlaşmada kaldığı
mız sürece, eninde sonunda mutlaka tam üye 
olma durumuna gelinecektir. Tam üye olunduğu 
takdirde ise, sadece bütün gümrük tarifeleri in
mekle kalmıyacak, sermaye hareketleri ve yatı
rımları tamamen serbst olacak, nüfus hareket
leri ve yerleşmeleri tamamen serbest olacak, hiz
met arzı tamamen serbest olacaktır. Yani ge
lişmemiş, henüz gelişmekte olan Türkiye, ken
dirinden kat kat güçlü bir entegre olmuş bir 
Avrupa'nın rekabetine apaçık bir hale gelecek
tir. 

Kaldı ki, Türkiye yabancı sermaye yatırıla
rak da, sanayileşmiş olmıyacaktır. Bir defa 
yapsa dahi bu türkiye sanayii olmıyacaktır. 
Çünkü, o sanayi işletmeleri Türkiye'de olacak, 
ama mülkiyeti ve kârlarını o sermayeyi yatı
ran memlekete gidecektir. Kaldı ki, bunu da 
yapmıyacak Batılı kapitalistler, Türkiye bir 
sömürge iktisadi sistemi gösterecek, kendi sa
nayi kollarını burada neden daha maliyeti yük
sek olarak yatırımlarla bir daha geliştirmeye 
çalışsın. Türkiye'de kendi sermayesi için lâ-
zımgelen kolları geliştirecek, yani bilhassa ma
den istihracını, Türkiye'deki, tarımını plân-
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tasyon sistmelerı haline gidecek, getirecek; bir 
de küçük tüketim sanayii kuracak, şimdiden 
kurulduğu gibi kokakola, gazoz, ve saire sa
nayii gibi sanayi kuracak. 

Şimdi, izah ediyoruz, maliyetlerin kıyaslan
ması neticesi karar vereceğiz, deniyor. Bu ko
nuyu da maalesef işliyemiyeceğim, zaman dar. 
Yalnız şunu belirteyim ki, tek tek böyle 60 
tane isterse 600 tane maddenin maliyetinin he-
sapplanmasiyle, bizim o sanayi kollarının re
kabet edebilir durumda olup olmyacağı hu
susunda bir karar verilemez. Çünkü mesele, 
tek tek maliyetlerin hesaplanması değ'l, 
maliyet fiyatlarının birbirine oranı, fiyat strük-
türü meselesidir. Ve Türkiye'nin fiyat strük-
türünün Batı̂  toplumlarının fiyat strüktür-
leriyle mukayesesi meselesidir ki, gayet grift 
bir meseledir. Kaldı ki, bu arada - dediğim 
gibi - teknolojik gelişmeler dolayısiyle Batı 
Avrupa ile aramızdaki uçurum daha da geniş-
liyecektir. 

Şimdi öyleyse acaba, neden iktidar bun
da acele ediyor? Bir sebep görebiliyorum, ya
hut birkaç sebep, birbirine bağlı olarak. Biz
de Ortak Pazara girmek istiyenler, yabancı 
sermayenin gelmesini istiyen, yabancı kredi
lerden. faydalanan sınıflar, ithalâtçı, ihracatçı 
tüccar, montaj ve ambalaj sanayici ve büyük 
toprak sahipleridir. 

Küçük sanayiin ve orta sanayiinki, bu Ana • 
dolu sanayiidir aslında, yani bizim Sayın Sa
nayi Bakanımızın korumak istediği sanayici
lerdir, bunlar Ortak Pazardan büyük za
rar göreceklerdirr Henüz bilinçlenmemişler-
dir, henüz tehlikenin farkında değillerdir. Ve 
biz, Ortak Pazann tehlikelerini bir bir ortaya 
koyarak, bu gerçekten yerli olan ve korun
maya muhtacolan sanayicilerimizi korumak 
politikasını izliyoruz. 

Öyle anlaşılıyor ki, bugün politikayı etkile 
mekte bu yerli Anadolulu sanayiici sınıftan zi
yade, ithalâtçı, ihracatçı tüccar, montaj ve am
balaj sanayicileri ve büyük toprak sahipleri 
dah etkin basmaktadır. 

Sonra bir de şu var tabiî, kapkaççı bir dü
zenin politikası da kapkaççı olur. Yani, bu

gün böyle olsun, 12 sene sonra, 20 sene 
sonra Allah kerim, yahut bizden sonra Tufan, 
diyebilir. 
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Son olarak, ikili Andlaşmalar ve NATO 
meselesine geliyorum. 

İkili Andlaşmalar ve NATO konuları Mec
lisimizde çok konuşuldu. Bu konularda ne söy
lemişsek, bugün için de o söylediklerimiz doğ
rudur. Artık, bir daha tekrarlamamak, zama
nınızı almamak için o konular üzerinde durmı-
yacağım. 

Yalnız bir iki noktaya işaret edeceğim; 
Bütçe Karma Komisyonunda, sorulan bir so
ruya cevaben Sayın Dışişleri Bakanı Çağlayan-
gil dediler ki, «ikili Andlaşmalar Meclisten 
geçmemiştir ve geçmek zorunda değildir. Çün
kü, Anayasanın 65 nci maddesi uyarınca, mev
cut andlaşmalara dayanan uygulama andlaş- t 
malarını Meclisten geçirmek zorunluğu yok
tur.» Gerçi, 65 nci maddenin 3 ncü fıkrasında 
böyle bir hüküm vardır. Yalnız Dışişleri Ba
kanı, aynı maddenin 5 nci fıkrasını unutmuş 
görünüyorlar. 

65 nci maddenin 5 nci fıkrası diyor ki; 
«Türk kanunlarına değişiklik getiren her tür
lü andlaşmaların, yapılmasında 1 nci fıkra 
hükmü uygulanır.» 

Ne diyor 1 nci madde: Yani, andlaşmaların 
Meclisten geçmesi ve Meclisçe onaylanması. 

ikili Andlaşmaların ise Türk kanunlarında 
değişiklikler getirdiği hepimizce bilinmektedir. 
Meselâ, suç işliyen Amerikalılara tatbik edi
len adlî usuller Türk kanunlarında bir değiş
me getirmektedir. Meselâ, Amerikan personeli
nin ithal ettiği malzemeyi Gümrük Tarifeleriri-
den muaf tutan ikili Andlaşmalar Türk kanun
larında değişiklik getirmektedir. Meselâ,'Ame
rikan üslerinden yapılan radyo neşriyatı Türk 
kanunlarında değişiklik getirmektedir. Bina
enaleyh bu ikili Andlaşmalar, Meclisten geçmek 
ve Meclisçe onaylanmak zorundadır. 

İkili Andlaşmaları ve Amerika üslerini in
kârla işe başlıyan iktidar, şimdi hiçbir ikili 
Andlaşmanın altında imzası bulunmamasiyle 
ve bu andlaşmaları ıslah zımmmda Amerika'
yı müzakereye çağırmış olmakla övünmektedir. 
Ana bir andlaşma tasarısı hazırlanmış, müza
kereler yakında sonuçlanacakmış. Bakalım, 
ıetice açıklanınca ne olduğunu göreceğiz, yal
ınız şunu belirtmek isterim ki, aslında ikili an
laşmalar ıslah olunamaz, gayrikabili ıslahtır, 
ancak ilga olunabilirler. 
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İkili Andlaşmalar ve onlara dayanarak 
memleketimizde Amerika üsleri, 30 bin askerî, 
sivil Amerikan personeli - aileleri hariç -, daire
lerimizde Amerikan uzmanlan, köylerimizde 
banş gönüllüleri bulundukça, Türkiye'nin Ame
rikan nüfuz ve baskısından kurtulması bağım
sız ve serbest hareket edebilmesi imknâsız-
dır. 

İktidann, İkili Andlaşmaları ıslah teşebbüsü 
yine de bir ilerlemedir. Eskiden esen, «her şey 
gül - gülistanlık havası» değişmiştir. Türkiye'
ye atılmış olan Amerikan kazıklan bir bir su 
üstüne çıkmış ve çıkmaktadır. Bu da, demok
rasilerde muhalefetin olumlu rol ve etkisinin 
somut örneğidir. Büyük Millet Meclisinde 15 
kişilik grupumuz bu konuda hem memleket ef-
kânnı etkilemiş, hem de iktidann tutumunu et
kilemiş ve bu tutumu bir nebze olsun değiştir
miştir. 

NATO meselesini de önce biz ortaya attık. 
O konuda da bize sert çıkışlar yapıldı ve hâlâ 
da yapılıyor. Ama artık bakıyoruz, diğer mu
halefet partileri de NATO'nun mahzurları üze
rinde çeşitli derecede durmaya başladılar; 
«NATO'da kalalım, kalmalıyız, ama mahzurla
rı giderilmeli» demeye başladılar. NATO'nun 
Türkiye için mahzurlan da bir bir ortaya dökü
lüyor. Bu mahzurlara sahibolmıyan bir NATO 
mümkün müdür? Bu suali cevaplandırmak ge
rekir. 

Bir konuşmacı; «Bizim sosyalistler NA
TO'yu sosyalizme aykın görüyorlar» dedi
ler. Hayır, biz NATO'yu Türkiye'nin millî 
menfaatlerine ve güvenliğine aykırı görüyo
ruz. 

«NATO bizi koruyor» deniliyor, ileri sürü
len başlıca gerekçe bu. Oysa, NATO bizi koru
muyor. Tersine, bizi bir nükleer savaşa, hattâ 
mevzii bir savaşa irademiz dışında katılmak 
tehlikesi içine sokuyor. NATO'nun bizi koruma
dığı, tersine, tehlikeli duruma soktuğu konusu 
üzerinde ve diğer mahzurlan üzerinde ayrm-
tılariyle Millî Savunma Bütçesi konuşulurken 
duracağım. Burada yalnız bizi korumadığını 
açıklıkla ve kesinlikle, altını çizerek belirtmek 
isterim. 

«Hele NATO'dan çıkarsak, Rusyanın kuca
ğına düşeriz» diyenler de, bile bile yalan söy
lüyorlar. Yahut bu Amerikan propagandasiy-
le beyinleri öyle yıkanmış ki, bu memleketin, 
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bu milletin yalnız başına da bağımsızlığını ko-
ruyabilinmesiyle inançlarını kaybetmişlerdir 
(A. P. sıralanndan gürültüler) 

Bütçe Komisyonu raporunda; «NATO içinde 
bütün kararlar oybirliğiyle, hak eşitliği içinde 
alınır» deniyor. Oybirliği, konseyde vardır. 
Ama, NATO'nun askerî teşkilâtının en yüksek 
organı olan askerî komitede «Grupe Perman-
te» a yalnız 3 devlet üyedir: Amerika, ingil
tere ve Fransa. Şimdi Fransa çekildi. Bu üst 
askerî organda üye bile olmadığımıza göre, 
oybirliği ne ifade ediyor acaba? 

Hak eşitliğine gelince; Amerika gibi bir 
dev Devlet ile, bütün askerî teçhizatı ordusu
nun donatımı, eğitimi bakımından ona bağ
lanmış, güçsüz Türkiye, nasıl gerçekten eşit 
olabilir? Amerikaya askerî, iktisadi, teknik ve 
malî bağlılık, bizi her meselede boynu bükük 
durumda bırakır.. Kaldı ki., NATO Teşkilâtı 
içinde görevlerin taksiminde de bize büyük ku
mandanlıklar, karar yetkisi yeren mevkiler 
tahsis edilmiş değildir. 

Harman plânı, şimdi bu pahalılığı daha ten
zil edecek görünüyor. Bu sefer politik alanda 
da bir denetleme ve kontrol başlıyacak. «Alı
nacak kararlar bağlayıcı olmıyacak» deniliyor. 
Ama, hukukan bağlayıcı olmıyan kararlar da 
gerçekte bağlayıcı bir nitelik kazanır. Eğer o 
grup içerisinde büyük bir Devlet varsa ve 
siz - deminden beri açıkladığım gibi - o dev
lete ordunuzun donatımı bakımından, malî 
krediler bakımıadan, yardımlar bakımından, 
ekonomik bakımdan o kadar bağlı bir duruma 
gelmişsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Boran, saat 19,00 oldu 
efendim. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATItO 
BORAN (Devamla) — Tamamlıyorum, şimdi 
bitiyor efendim. 

Sözlerimi bağlarken, şu noktayı belirtmek 
isterim; aslında gerek Ortak Pazara giriş ka
rarımız, gerekse NATO'ya girmek karanmız 
ve orada kalma karanmız, ekonomik ve askerî 
kararlar değildir, politik nitelikte alınmış ka
rarlardır. 

Geçen sene bir başka münasebetle izah et
miştim; bizim gibi bir memleketin bugünkü 
şartlar altında Batı örneği kapitalist yoldan 
kalkınması mümkün olamadığı için, bizde Batı 
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anlamında millî bir burjuvazi, bir sanayi bur
juvazisi teşekkül edememiş, memleketi sanayi-
leştirememiş, modern teknolojiye kavuşturama-
mış, binaenaleyh tam anlamda siyasi ve ikti
sadi bağımsızlığını sağlıyamamıştır. Bu egemen 
sınıflar, ancak tekrardan memleketin katar
larını yabancı sermayeye, petrol şirketlerine, 
dış kredilere açarak ayakta durabilme yolunu 
tutmuşlardır. NATO, bu malî ve iktisadi ba
ğımlılığın askerî cephesidir. Binaenaleyh, tkili 
Andlaşmalar, Amerikan üsleri, NATO meselesi, 
Ortak Pazar, dış krediler, Yabancı Sermaye 
Kanunu, Petrol Kanunu ve bizdeki sınıf ilişki
leri ve sınıfların politik, iktisadi durumuyla 
bir arada ele alınmalıdır. 

Biliyorum bu konuşmamdan sonra da bun
dan evvel olduğu gibi bu görüşlerimizden do
layı biz suçlanacağız, bize hücumlar yapılacak. 
Bunların üzerinde hiç durmıyacağız. Bize şüp
he ile bakıyorlarmış. Biz daha çok şüphe ile 
bakıyoruz; kraldan ziyade kralcı, bu kadar 
Amerikancı ve NATO'cu olanlara. Biz kimseye 
ne iktidardaki veya muhalefetteki . partilere, 
ne Hükümete ne bakanlara kendimizi, görüşle
rimizi beğendirmek mecburiyetinde değiliz. 
Biz yalnız- Anayasayla bağlıyız. Anayasanın 
çerçevesi içinde kaldıkça kim ne derse desin, 
ister beğensin, ister beğenmesin yolumuzda, 
hak yolunda bu milletin menfaati, gü
venliği, bağımsızlığı ve halkın mutluluğu yo
lunda cesaretle sonuna kadar yürüyeceğiz. Ne 
şüpheler, ne iftiralar, ne dün akşamki gibi 
hâdiseler, ne kan akıtmalar bizi sindiremiye-
cektir. Çünkü biz vicdanımızı hiçbir çıkar için 
satmış değiliz. Biz bütün hayatımızı halkımı
zın ve memleketimizin uğruna sunmuş, feda 
etmiş bulunuyoruz. Saygılarımla. (T. î. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Erol 
Yılmaz Akçal. 

Buyurunuz. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğü 1968 yık Bütçe kanunu tasarısı 
için yapılan açık oylama işlemi bitmiştir. 

A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK
ÇAL (Rize) — Benden evvel konuşan muhte
rem hanımefendinin, bizlere cevap verilse aynı 
şeyler tekrar edilse dahi, bunların üzerinde 
durmıyacağını, kaale alamıyacağını söylemiş 
olmasına rağmen, bendeniz muhterem hanım

efendinin sözlerinin üzerinde durmayı demok
ratik rejimin, yani kendilerinin de bağlı ol
duklarını söyledikleri Anayasa rejiminin bir 
icabı şeklinde telâkki ediyorum. 

Maalesef ki, her sene ve her bütçede aynı 
Fikrin değişik şekillerde bazan değişik, bazan 
da aynı şekillerde bu kürsüden iadesini görü
yoruz, muayyen bir fikir silsilesinin neticesi ola
rak yanlış birtakım esaslardan başlıyan ve ken
di düşüncelerini ve fikir çerçevesi içinde izah 
eden birtakım konuşmalara raslıyoruz; cevap
larını veriyoruz, aynı şeyler yeniden söyleni
yor. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Ura) — Doğ
ru. Değişik bir şey yok ki zaten. Gayet tabiî 
fikirlerimizin sabit olmasiyle biz iftihar ediyo
ruz. 

A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK
ÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşlar, bir 
hususu daha kendilerine hatırlatmak isterim; 
dün akşamki üzücü hâdiselerden bahsettiler, 
eğer tekerrürünü istemiyorlarsa İçtüzük hü
kümlerine bizim olduğumuz kadar lütfen saŷ -
gık olsunlar. 

ALİ KARCI (Adana) — Belli belli. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyi

niz, istirham ediyorum. 
A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK

ÇAL (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, za
manı geldikçe ve kendi konuşmamın çerçevesi 
içinde muayyen yerlerde muhterem arkadaşla
rımın temas ettikleri fikirlere ve bu mekanda 
tabiatiyle Sayın İşçi Partisi temsilcisinin bu 
kürsüde söyledikleri fikirlere temas edece
ğim. 

Dışişleri Bakankğının 1968 yılı bütçesi do-
layısiyle A. P. Millet Meclisi Grupunun dış 
politikamız ve dünya meseleleri üzerindeki gö
rüşlerini, 1968 yılındaki Dışişleri Vekâletinin 
faaliyetlerini ve *aynı yılda ve. 1967 yılında vu-
kubulan olaylar dolayısiyle takibedilen politi
ka çerçevesi içinde izah etmeye çalışacağım. 
Mâruzâtımız sırasiyle, dış politika anlayışımız, 
1967 senesinde vukubulan olaylar hareket tar
zımız ve kısmen dış iktisadi ilişkilerimiz üze
rinde olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; A. P. dış politika an
layışı kayıtsız şartsız Devletin egemenliğine 
en küçük bir gölge düşürülmemesi, millî men
faatlerimizin korunması, devletleraras( müüa-
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sebetlerde eşit şartlarla karşılıklı dostluk ve 
anlayış, taahhütlere sadakat üzerine kurul
muştur. Başkalarına fayda sağladığı gerekçe
siyle millî menfaatlerimize uygun bir anlaşma
yı ortadan kaldırmayı düşünemiyeceğimiz gibi, 
kendimize zarar iras eden bir anlaşmayı da sa
dece dost bir memleketin arzularına uygun ol
ması^ sebebiyle muhafazayı prensiplerimize ay
ları buluruz. 

tşte, 1967 yılında Dışişleri Bakanlığının fa
aliyetleri bu umumi prensiplerin çizdiği sınır 
içerisinde olmuştur. 

Doğu - Batı farklılaşması neticesinde mey
dana gelen karşılıklı blokların iki tarafta iki 
ayrı askerî ittifakın meydana gelmesine sebe-
bolduğu ve memleketimizin kendi tabiatına ve 
idare tarzına uygun tarihî gerçeklerin kendi
sini sürüklediği Batı bloku içerisinde askerî 
kuruluşlardan NATO'da yer aldığı herkes ta
rafından bilinen bir husustur. Türkiye'yi 
NATO örgütü içerisine iten sebeplerin tahliline 
girişmiyeceğim. Türkiye'nin NATO içerisine o 
senelerde girmesinin lüzumlu olmadığı hususu, 
biraz evvel de bu kürsüden müdafaa edildi. 

Tarihî gerçekleri, doğru bir şekilde değer
lendirmek icabeder kanısındayız. Türkiye'nin, 
NATO içerisine girdiği senelerde, Rusya'nın 
İran'la meşgul olduğu, İran'da takibettiği po
litikaya bakarken öbür tarafta Yunanistan'da 
hangi hâdiselerin vukubulduğu muhterem ar
kadaşlarımız tarafından - tahmin ediyorum ki 
kasten - ihmal edilmektedir. Lütfen, yeni bir 
çerçeve çizmek lüzumunu kendileri de hissetsin
ler. 

Muhterem arkadaşlar, prensip şudur; her 
devlet kendi millî kuvvetiyle kendi müdafaası
nı sağlamalıdır. Fakat sorarım; bugün kaç dev
let, kaç dünya devleti bu hususu gerçekleşti
rebilmiş durumda? Dolayısiyle, iktisadi ve si
yasi sebepler bir tarafa bırakılsa dahi askerî 
bakımdan da birtakım tertiplere, NATO'nun 
dışında kalındığı takdirde muhatabolmak pe
kâlâ mümkün, pekâlâ muhtemel ve pekâlâ Tür
kiye için vukubulmuş olaylardan bir tanesi
dir. 

Muhterem arkadaşlar, durum bu şekilde 
mütalâa edildiği takdirde Türkiye'nin NATO 
ve ikili Anlaşmalar konusundaki durumu ko
laylıkla anlaşılacaktır. 
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. Huzurunuzda bir şüphe mi daha arz etmek 
istiyorum. Farzedelim ki NATO anlaşması: bi
ran için tahayyül edelim, NATO'da Türkiye 
hîkim durumda olsun ve bütün NATO'ya dâ
hil olan devletlerin kuvvetleri Türk bulunan 
NATO Başkumandanının emri altında olsun. 
Bende hâkim olan kanaat şudur ki; bir kısım 
muhterem arkadaşlarımız, NATO'ya karşı ol
makta yine de fikri, kendi fikirlerinin ve dü
zünce tarzlarının tesiri altında devam edecek
lerdir. 

Muhterem arkadaşlar, NATO'dan ve Var
şova Paktından kısaca bahsettim. NATO'nun 
son gelişmelerini, NATO içerisindeki son geliş-
. melerini Sayın Hariciye Bakanımızın izah ede
ceği kanısındayım. Ancak diğer bir mesele üze
rinde de durmak faydalı olacaktır. Eğer bugün 
Avrupa'da nispî bir sükûnet varsa, barışı teh-
dideden bir hâl görülmüyorsa, bunun bir se
bebini de karşılıklı kuvvet muvazenesinde ara
mak hata olmaz kanısındayım. 

Sayın milletvekilleri; bu sene bu kürsüden 
ifo.de edilmiyen ancak geçmiş senelerde ifade 
olilmiş bulunan, Doğu blokunun düşünce tar
zının değiştiği, dolayısiyle NATO'nun ehemmi-
yotinin kalmadığı noktası üzerinde de kısaca 
iurmak»istiyorum. 

Bu mantık silsilesinin en tabiî neticesinin, 
Doğu, blokunun askerî durumunun gözden ge
tirilmesi olmak lâzımgelirken, bunun ihmal 
edilerek sadece tek taraflı bir düşüncenin mah
sulü olarak Batı blokunun üzerine yüklenmek, 
olsa olsa Makyavelist bir siyaset takibi sure
tiyle muayyen bir ideolojiyi gerçekleştirmek 
uğruna, Devletin emniyetini tehlike altına al
mak gayesiyle izah edilebilir. Son birkaç se
nedir. Avrupa'da Doğu ve Batı blokları arasın
da bir yaklaşma havası vücuda gelmiştir. Esa
sen Türkiye bu havayı estiren memleketlerin 
başında gelmektedir. Hakikatte de NATO mem
leketlerinin Doğu ile olan ticaretleri bir yan
dan gelişirken, Türkiye'nin Doğu bloku ile 
olan ticaretinin diğer NATO memleketlerine 
nazaran daha hızlı bir şekilde geliştiği ve hat
tâ bu gelişmenin 1962 senesinden itibaren baş
ladığı basit bir araştırma ile meydana çıka
rılabilecek bir hakikattir. 

Sayın milletvekilleri, bu noktada Avrupa'
da hüküm süren yaklaşma havasının tesirleri
nin Türkiye'de çok daha evvel görüldüğünü 
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ve Türkiye'nin âdeta bu detant havasının ön
cülerinin bir tanesi olduğunu da zikretmek is
tiyorum. Bu, hariciyemizin ileri görüşlüğünün 
bir neticesi olmak gerektiği kanısındayım. 

Sayın milletvekilleri; askerî mahiyetleri do-
lalısiyle gizli tutulan NATO anlaşması çerçe-

' vesinde ve NATO'da tekabül edilen vecibelerde 
her hangi bir (mahzur) ihtiva etmiyen Birle
şik Amerikay'la yapılan ikili Anlaşmalar me
selesi memleketimizde iç politika çelişmelerine 
âlet edilmiş, yalan yanlış, üzerinde birçok söz
ler söylenmiştir. Bu sene, dikkat ettiğim husus, 
geçen sene bahsedilmiş bulunan 35 milyon met
rekarelik arazilerden, Türklerin bu Amerikan 
üslerinde çalışmıyacağından bahsedilmemiş ol
masıdır. 

Muhterem arkadaşlar, İkili Anlaşmalar, ma
hiyetleri icabı gizli olduğu için üzerlerinde 
spekülâsyon yapılması kolay mevzular haline 
gelmektedirler. Şu hususu sormak istiyorum; 
yine NATO anlaşmasında sorduğum hususu; 
İkili Anlaşmaların kusurları var, deniliyorr bu 
kusurlar muhterem arkadaşlarımın arzu ettiği 
tarzda değiştirildi, o zaman İkili Anlaşmalara 
taraftar olacaklar mı acaba? 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel bu kür
süde konuşan arkadaşımızın aksine olarak 
ikili anlaşmaların gözden geçirilmesini ve Tür
kiye'nin menfaatleriyle doğrudan doğruya alâ
kadar olanlarının diğerlerinden arınmasını ilk 
defa teklif eden milletvekili, Bütçe Komisyo
nunda bendenizdim efendim. Bütçe Komisyonu 
raporunda bunu bulabilirsiniz. Ve ilk defa ele 
alan Hükümet de A. P. Hükümetidir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün için sağlanmı? 
olan hususları tahmin ediyorum Sayın Hariciyr 
Vekili zikredecekler. Ancak, bir iki tanesine ber 
temas edeceğim. 

Efkârı umumiyede büyük spekülâsyonlara 
büyük yanlışlıklara, büyük yanlış anlamalar? 
.meydan verildiği için zikredeceğim. 

Tesislerin bulundukları yerler Türkiye Oum 
huriyetinin sınırları içerisinde bulunduklanr 
dan tabiatiyle Türlüye Cumhuriyetinin mülk4 

yetkidedirler/ Bu hususu, anlaşmada bir madd 
olarak zikretmeye mecbur olduğum için dar-
üzülüyorum. Düşünce tarzının tabiî bir netice? 
olmak lâzımgelirdi, ancak bâzı arkadaşlarıma 
buntin aksini iddia etmektedirler. Tesislerde ço 
lışacak Amerikalı personelin miktarı, silâh ve. 
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teçhizatı, ikmal maddeleri, Türk Hükümetinin 
kontroluna tabidir. Türk Hükümeti, ..tesislerde 
arzu ettiği miktarda Türk personeli çalıştırma 
yetkisine sahiptir. 

Muhterem arkadaşlarım, ikili anlaşmalarda 
bir hususu daha müsaade ederseniz, zikredeyim; 
Amerika'nın ikili anlaşmaları sadece Türkiye 
ile yapılmış değildir. NATO -memleketlerinin 
hemen hemen hepsiyle ikili anlaşmalar yapıl
mıştır. 

Yine aynı şekilde NATO Anlaşmasının mu
ayyen bir kusurundan bahsederler, doğrudur, 
değiştirilmesi lâzımdır, ben de iştirak ederim, 
adlî takibat meseelsi; hattâ bu hususta Sayın 
Coşkun Kırca arkadaşımızın fikirlerinin büyük 
önem taşıdığını kabul etmek lâzımdır. Ancak 
geçen sene Paris'te gazetelerde küçük bir ha
ber şeklindeki bir hususu da muhterem arka
daşlarımın ıttılaına ,arz etmek istiyorum; 
NATO'ya mensup bir Amerikalı general bir 
Fransız vatandaşını çiğnemiş idi, gazetelerde 
basit bir haber olarak geçti, muhakemesi Fran
sız makamları tarafından yapılmadı. Ancak pe
şinen şu hususu zikretmiş bulunuyorum; bu hu
susta Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın fikir
leri büyük bir ağırlık taşır ve Hükümetimizin 
bu nokta üzerinde hassasiyetle durmasını biz de 
istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 1967 senesinin en mü
him olaylarından bir tanesi Arap - İsrail ihtilâ
fıdır. Hükümetimizin bu ihtilâfta taMbettiği 
kendi seçim beyannamesine ve programına uy-
Tun politika NATO mütefiklerinden birçok nok
talarda ayrılmış bulunmasına rağmen, anlayışla 
karşılanmış ve aradan geçen kısa bir süre açık
lamış bulunduğumuz prensiplerin birçok dünya 
devletleri tarafından da benimsendiğini de gös
tererek hareket tarzımızın isabetini meydana 
çıkartmıştır. Durumun karşılıjdı bir müzakere-
ve imkân verecek şartlar^ yaratmamış olması, 
neşelenin Birleşmiş Milletler arabuluculuğu 
'rasıtasiyle halline tevessül eftilmesi neticesini 
Teğurmuşsa da yakın zamanda bir hal şekline 
ulaşılabileceğine maalesef imkân görmemekte

yiz. 
Muhterem arkadaşlarım, yine bir noktaya 

Tönmek istiyorum; biraz evvel Türkiye'nin 
Amerika'nın uydusu olduğu ve Amerika'nın ta
Mbettiği politikayı motamot .takibetmek mec-

— 475 — 
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buriyetinde olduğu söylendi. Misal olarak vere
lim; Orta - Doğu ihtilâfında Türkiye Ameri-
kayla acaba aynı paralelde mi hareket etti? 
Akabe Körfezinin açılması meselesinde Türki-* 
ye'nin durumu NATO müttefikleriyle aynı mı 
idi? Hâdiselerin muayyen bir kısmını kapatır
sanız geride kalanlar üzerinde bina ettiğiniz fi
kirleriniz tamamiyle yanlış olur, 

Muhterem arkadaşlarım, 1967 senesinin mem
leketimiz bakımından en mühim olayı muhak
kak ki, Kıbrıs meselesidir. Bir kemirme politi
kası takLbedilerek olayların akışına terk edil
miş, sadece Rumlar tarafından meydana çıkar
tılan hâdiselerle meşgul olunarak tertibedilen 
bu hâdiselerden en az zararla çıkmak için gay
ret sarf edilen bir mesele halinde iktidarımız 
tarafından devralman Kıbns dâvasında olayla
rın akışını ve daimî surette kaybedişleri değiş
tirmek bir zaruret halini almıştı. Şunu bilhassa 
kaydetmek suretiyle tarihî bir gerçeği tesbitte 
zaruret vardır. Kıbrıs'ta altı seneden beri Rum
lar tarafından çıkartılan bütün hâdiselerde 
bombardımanlara, tehditlere ve her türlü teşeb
büslere rağmen fiilî ve lehe gözle görülebilen 
bir netice-temin edilebilmesi ancak son zaman
larda vukubulmuştur. Bu arada Ada'daM ırk
daşlarımızın iktisadi durumları bozulmuş, Türk 
cemaatinin millî gelirden aldıkları pay yüzde 
yirmiden yüzde yediye kadar inmiş, millî geli
rin şahsa isabet eden miktarları ise Rumlara 
isabet eden 730 - 740 dolar-yerine Türkler içirı 
260 - 270 dolara kadar alçalmıstır. Bu duru
mun Türk cemaatinin direnme gücüne nasıl 
menfi tesirlerde bulunmuş olduğunu tasavvur 
etmek kabildir. Hükümetimiz meseleyi bu yö
nüyle de ele almıştır. 1964 senesinde Kıbns'a 
yapılan maddi yardımların toplamı 38 milyon 
lira iken 1967 senesinde bu yardımların toplamı 
çeşitli namlar altında 117 milyon lirava baü* 
olmuştur. Bu yardımlara Kızılay yardımları 
dâhil 4eğüdir. Adadaki Türk topluluğunun 
büyük bir kısmı, Erenköy bölgesindeki küçük 
bir topluluk haricolmak üzere, çadırdan kur
tulmuş, kurtarılmış, yeniden inşa edilen evle
re kavuşturulmuştur. Bunlar Adadaki fiilî 
dengesizliğin Türk topluluğu aleyhine daha 
fazla bozulmasına mâni olacak tedbirlerdir. 
Beynelmilel sahada ise bütün dünya efkânna 
Kıbrıs meselesinin Türkiye'yi birinci derecede 
alâkadar eden bir mesele olduğu, milletimizin 

Kıbrıs'taki soydaşlarını kendi hallerine terk 
edemiyeceği, bunun için her çeşit hazırlıklan 
yaptığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
18 Aralık 1965 tarihli Kararının meseleye bir 
hal şekli bulmaktan uzak olduğu, Arabulucu 
Galo Plâza'nın raporunun tarafımızdan kabul 
edilemiyeceği hususlan bütün dünya devletle
rine anlatılmıştır. Neticede Galo Plâza istifa 
etmek mecburiyetinde kalmış, yukarıda belirti
len karara imza koyan birçok memleket, ra
pordaki imzalarının bir Enosise müncer olacak 
şekilde tefsir edilmesine karşı olduklannı be
lirtmişlerdir. Bu suretle Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunun 1965 Karan Dışişlerimizin ça-
lışmalan neticesinde tesirsiz hale getirilmiştir. 
Artık birçok çevrelerde Kıbrıs meselesine Bir
leşmiş Milletler dâhilinde bir çözüm yolu ara
manın boş olduğu kanaati yerleşmiş bulunmak
tadır. 

Kıbrıs'ta vukua gelen son olayların huzuru
nuzda geniş bir izahına girişerek birkaç defa 
müzakere edilen meseleleri yeniden tekrar ede
cek değilim. Ancak herkes tarafından bilinen 
bir gerçeğin tekrannda fayda vardır. Kıbns'-
taki Türk soydaşlanmızm haklan ellerinden 
alınamaz ve Türk Hükümeti buna müsaade et
mez. işte bu fikrin belirli neticesi sulh yo
luyla elde edilebilirse . tabiatiyle bu tercih edi
lebilecek bir yol olmak lâzımgelir. Bu düşün
cenin tesiri altında hareket eden Türk Hükü
meti, 1964 senesinden itibaren Adaya sokul
makta devam edilegelen andlaşmalar dışı Yu
nan kuvvetlerinin tahliyesini sağlamıştır. Hü
kümet halen bu tahliyenin tam olarak yapılıp 
yapılmadığının Barış Gücü marifetiyle kontro
lünün teminine çalışmaktadır. 

Diğer yandan, Adada teşkil edilmiş bulu
nan gayrinizami silâhlı kuvvetlerin silâhtan 
arınması, tüm pasifikasyon tedbirlerinin alın
ması meselesi de Birleşmiş Milletler Kuvvetle
rinin görev ve yetkilerinin artmlmasiyle bera
ber Güvenlik Konseyine intikal etmiş bulun
maktadır. Güvenlik Konseyinin son defa aldı
ğı 24 Aralık tarihli karar bu yolda takibedil-
mesi gereken sırayı ve girişilecek çabaların şü
mulünü tâyin etmiş bulunmaktadır. Genel Sek
reter bu yoldaki çalışmalanna devam etmekte
dir. 

Yukarıda, hâdiselerin tamamen maddi haki
katlere istinadeden bir portresini çizdim. Bun-
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dan da anlaşılacağı gibi, Kıbrıs meselesi dai
mî surette aleyhe gelişen bir olaylar silsilesi ol
maktan kurtarılmış, Rumların meşhur Enosis 
hayallerinin gerçekleştirilmesinin imkânsız bu
lunduğu kendilerine ve dünyaya anlatılmış, 
olayların daima aleyhe cereyan eden bir şekil
de gelişme seyrine katılınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs meselesin
de Türkiye'nin kesin bir tezi olmadığı hususu 
bu kürsüden mütaaddit defalar söylendi. Sa
yın Hariciye Vekilimizin de belâgatle cevap 
verdiği gibi, Kıbrıs üzerindeki Türk politika
sı muayyen esaslara bağlanmıştır. Bu esasla
rın çerçevesindeki her çözüm yolu bizim için 
makbul çözüm yoludur.. Daha fazla müzakere 
edecek olan bir Hükümeti daha fazla müzake
reye giderken bağlamanın doğru olmadığını 
bu sözü söyliyen arkadaşlarımızın takdir etme
leri icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, 
BAŞKAN — Sayın Akçal, uzunsa saat 21,00 

de devam edersiniz efendim. 

le ettiğimizi sordular. Ben böyle bir acelenin 
içinde olduğumuzu bilmiyorum. Müddet bitiyor, 
girip girmeme hususunda şartlar belli olduktan 
sonra karar verilecektir. Kendileri niçin telaş 
ediyorlar? Kendileri niçin şu Meclisin ekseriye
tini teşkil eden bir partinin mebuslarını kap
kaççı düzenin temsilcileri olarak işar ediyorlar? 
Bunu anlamak çok güç. Çok güç, kapkaççı dü
zenin temsilcilerinin mukabili değişik bir lisan
la muhterem arkadaşlarıma hitabetmektir. An
cak bu cevabı verdiğim takdirde aynı seviyeye 
düşeceğimden korkuyorum. Bu bakımdan cevap 
vermiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Y.-T.'P. temsil
cisinin Kıbrıs'ta eğer harb etseydik değişik ne
ticeler alabilecektik şeklindeki beyanı aslında 
kavli mücerrette kalan bir beyan olmaktan ile
ri gitmiyor bence. Kendisi bunun delillerini ne 
şekilde veriyor, onu bilmiyorum. Elde edilen 
neticeleri tatminkâr bulmuyorlar. Daha ne gibi 
bir netice alınabilirdi, bunu söylemiyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımın sonuna 
gelmiş bulunuyorum. Sayın Dışişleri Bakanı
mızdan grup olarak bizim de bir ricamız var. 
Bu ricamız 13 sayılı Kanuna taalluk ediyor. Dev
leti ybancı ülkelerdeki temsil vahdeti Türkiye'
de fazla üzerinde düşünülmeden çıkartılmış ge
çici bir kanunla iktisadi meseleleri tamamen dış 
politikadan ayırma neticesini doğurmuştur. Bu 
kanunun tam mânasiyle tatbikine imkân buluna
madığı meydandadır. 

Yine aynı şekilde Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile ortaklığımız ve kalkınma için Bölgesel 
işbirliği yani ROD meseleleri ehemmiyetli mese
lelerdir. Bu iki mevzu Türkiye'nin Avrupa ve 
Orta - Doğu politikalarında istikamet tâyin eden 
unsurların başında gelmektedir. Bu itibarla 
ROD ve Ortak Pazarı tamamen teknik mevzu
lar olarak değerlendirmek ve iç çalışma tertibi
ni ona göre tanzim etmek, kanaatimizce hatalı 
bir yol olacaktır. Bu mevzuların teknik ve ilmî 
veçhesinin icabettirdiği çeşitli hazırlık ve çalış
malarla koordinasyon görevinin beş yıllık kal
kınma plânımızda lüzumlu ahenk ve uygunluğun 
temini bakımından Devlet Plânlama Teşkilâtına 
verilmesi yerinde bir tedbirdir. Ancak Hüküme
timizin bu münasebetler için tesbit edeceği ha
reket hattına mütedair telkin ve tekliflerin ha
zırlanmasına müncer olacak idari koordinasyonu 

A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK
ÇAL (Devamla) — 10 dakika içinde biter efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın işçi Partisi 
temsilcisinin anlıyamadığımız bir tasnifi daha 
oldu. Hükümetiniz Arap memleketlefi arasında 
bir ayırım yapıyor ve Amerika'ya yakın bulu
nan Arap memleketleriyle dostluk yapmayı di
ğerleriyle dostluk yapmaya tercih ediyor şeklin
de beyanları oldu. Bu beyanı anlıyamadık. Aca
ba hangi esastan hareket ediyorlar? Bunu da 
söylemiş olsalardı çok memnun olacaktık. 

Sayın Hariciye Vekilimiz Mısır'a gittiler, 
zannediyorum Birleşik Arap- Cumhuriyetinin 
Hariciye Vekilleri Türkiye'ye gelecek. Bu şekil
de bir Arap memleketiyle sıkı bir dostluk hava
sına girişildiği anda, onlarda daha tereddütler 
yaratabilecek birtakım hususların bu kürsüden 
söylenmesinde fayda olup olmadığının kendi
lerinin millî menfaatler hususundaki anlayışına 
terk edecek değilim. Ancak bizim millî menfaat
ler anlayışımıza göre bu hususun, gerçek olmı-
yan, tamamen hilafı hakikat bulunan bu husu
sun bu kürsüden dile getirilmesi Türkiye'nin 
millî menfaatiyle kabili telif değildir. 

Muhterem arkadaşlar, yine iktisadi mesele
lere temas ettiler. Ortak Pazar hususunda, ikin
ci ortaklık devresine girme hususunda niçin ace-
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Hükümetin alacağı kararlar dairesinde dış te
mas ve müzakereleri tanzim vazifesini uhdesinde 
bulunduran Dışişleri Bakanlığının temin etmesi 
kanaatimizce en yerinde hareket olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, maruzatımın »onuna 
gelmiş bulunuyorum. Bu kürsüden dile getirilen 
birçok meseleleri, maalesef fazla vaktinizi alma
mak için cevapsız bıraktım. Tahmin ediyorum, 
Sayın'Hariciye Vekilimiz çok daha salahiyetli, 
çok daha belagatli şekilde bu sualleri cevaplan
dıracaktır. Ancak bir milletvekili olarak partim 
adına şu hususu, şu Meclise tesadüfen veyahut 
hakkiyle girmiş bütün arkadaşlardan rica etmek 
istiyorum; Türkiye'nin egemenliğine gölge dü
şürecek beyanlarda lütfen bulunmasınlar. Bu 
millet Türkiye'nin egemenliğine gölge düşürül

düğü şeklindeki beyanlarda bulunan insanları 
katiyen affetmiyecektir. 

Hürmetlerimle efendim. (A. P. sıralarından 
alışlar) 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizce kabul edilen 
tatil saati gelmiştir. Yalnız daha evvel açık oyla
ma sonucunu arz edeceğim. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğü 1968 bütçe yılı kanun tasarısı için ya
pılan açık oylamaya (284) üye katılmış sonuç
ta, (198) kabul, (81) ret, (5) çekinser oy çık
mıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Saat 21,00 de tekrar toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,33 

•«« -.«... 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 • 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şuhoğlu 
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Fehmi Alacalı. (Tokat) 

BAŞKAN — 46 ncı Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine 
devam edeceğiz. 

Altı Parti grupu sözcüleri konuştular. 
Kifayet önergesi gelmiştir. 
Söz Sayın ı Dışişleri Bakanınındır, buyrunuz 

efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRfr ÇAĞ

LA YANG-İL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Çok muhterem arkadaşlarım, Dışişleri 
Bakanlığının 1968 malî yılı bütçesi dolayısiyle 
muhterem partilerin grup sözcülerinin görüşle
rine, tenkidlerine ve sorularına arzı cevap için 
Yüksek Huzurunuzda bulunuyorum. Her şeyden 
evvel Hükümetimizin dış politikası üzerinde çok 
kıymetli fikir ve görüşlerini açıklamak lûtfunda 
bulunan değerli arkadaşlarıma şükranlarımı arz 
ederim. 

Hükümetimizin politikasını tasvibedenler, 
tenkidedenler olmuştur. Biz tasvibedenlerden, 
çalışmalarımızda. hız kazanarak, tenkidedenler-
den faydalı ve yararlı olanlardan önümüzdeki 
mesaimizde istifade etmeye çalışarak, hepsini 
dikkatle izledik ve değerlendirdik, değerlendir
mekte de devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, hatiplerin görüş ve 
tenkidlerine arzı cevabetmeden evvel bu fırsat
tan faydalanarak, müsaade buyrulursa, ben de 
bugünkü önemli dış politika meselelerine kısaca 
temas etmek istiyorum. 

Halen dünyanın gayet ciddî buhranlar için
de bocaladığı, hepimizin üzüntüsünü mucip bir 
vakıa olarak nazarlar önündedir. Vietnam'da son 
birkaç haftadır, muharip ve sivil binlerce kişinin 
ölümüne sebebolan ve yüzbinlerce kişiyi sefalet 
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ve ıstıraba mahkûm eden kanlı çarpışmalar vu-
kubulmuş, Uzak Doğu'nun başka bölgelerinde 
başarı tehlikeye sokabilecek olaylar cereyan et
miştir. Orta - Doğu'da geçen yaz cereyan eden > 

savaşın yarattığı problemler el'an halledilme
miştir. Bütün dünyada silâhlanma yarışı şim
diye kadar görülmemiş bir tempoda devam et
mektedir. Mahallî ihtilâflar ve bâzı yerlerde iç 
harbler şiddetle devam etmektedir. 

Bütün bu sarsıntılar içinde insanlığı misli 
görülmemiş bir felâkete sürükliyecek daha ge
niş bir savaşın patlak vermemesi, bütün devlet
lerin basiret ve temenniyi elden bırakmıyan bir 
tutum taMbetmekte gösterecekleri sebat ve az
me bağlı kalmaktadır. Barışın el'an sağlam te
mellere dayandırılamamış olması bir huzursuz
luk âmfli olmakta devam edecektir. Dünya ba
rışı, bugünkü gibi mahallî veya global kuvvet 
dengelerine ve mesuliyet mevkilerinde bulunan
ların sağduyusuna istinadetme durumunda kal
dıkça, hiçbir memleket kendisini tam güvenlik 
ve huzur içinde hissedemiyecektir. 

Dünyanın bugünkü buhranlı devrinde nük
leer kudrete sahip devletlere özel bir sorum
luluk düştüğü söylenebilirse de, diğer devlet
lerin de barışın korunmasına elerinden geldiği 
kadar katkıda bulunmaları gerektiği de aşikâr
dır. Hükümetimiz bu lüzumun şuurunu taşıdı
ğını, ortaya koymuş olan dış politikasında, ba
rışın korunmasına âzami derecede yardımcı ol
maya gayret etmiştir, gayret etmeye devam 
edecektir. 

I kısa vâdede askerî -yoldan bir çözüm şekli bu
lunmasına imkân görünmediği yolundaki inti
balınızı bundan evvel müteaddit vesilelerle be
yan etmiştik. Askerî bir çözüm şekli bulunabil
se dahi, bunun Vietnam halkının daha uzun yıl-

s la r ıztırap içinde kalması bahasına gerçekleşe
bileceği ve elde edilecek sonucun yapıcı bir siya
sete mesnedolamıyacağı aşikârdır. Son zaman
larda savaşın kesafet kazanmasına rağmen, ta
raflar arasında müşterek bir temas noktası orta
ya çıkarmaya matuf gayretlerin devam etti
ğini görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyor 
ve gayretlere devam edileceğini ümidediyoruz. 
Son olaylar da göstermiştir ki müzakereler ba--
rışa giden yolu açacak yegâne çaretiir. Müza
kere masasına oturmak için tarafların, aynı de
recede iyi niyet ve uzlaşma zihniyetiyle hareket 
etmeleri şarttır. Müzakereleri kolaylaştırmak 
için bütün memleketlerin gayret sarf etmeleri 
gerektiğine kaaniiz. Vietnam halkının, önlediği 
barış ve huzura kavuşması ve kendi kaderini' 
kendi idaresiyle tâyin etmesi en samimî dileği
mizdir. 

Geçen yıl Orta - Doğu" bölgesinde çıkan sa
vaşın kısa sürede ateş keşle nihayet bulması 
sağlanmış olmakla beraber, savaşın yarattığı 
problemler el'an ortadadır. Türkiye, bölgede 
âdil, şerefli ve devamlı bir barışın en kısa za
manda, tahakkukundan ve bu maksatla yürütü
len gayretlerin devamında herkesten evvel böl
ge memleketlerinin menfaati bulunduğu kanaa
tindedir. Geçen Kasım aynında Güvenlik Kon
seyinin ittifakla kabul ettiği bir karar gereğince 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Orta -
Doğuya izam ettiği özel temsilcinin çalışmaları
nın olumlu sonuca ulaşmasını temenni ediyoruz. 
Orta - Doğu buhranının başından itibaren bu 
konudaki tutumunda hangi esaslara yer yerdi
ğini Hükümetimiz açıklıkla ortaya koymuştu. 
Bu esaslara bugün de her zamanki kadar sadık 
olduğumuzu beyan etmek isterim. Orta - Doğu 
buhranının, birçok devletin dış münasebetler 
manzumesinde bâzı zorunlu değişikliklere ve 
makûs gelişmelere yol açmış olmasına mukabil 
Türkiye'nin dış- münasebetlerinde makûs teza
hürler bir yana hattâ müsait gelişmelere yol* 
açtığı bir vakıadır. Bunu, takibettiğimiz tutu
mun sağlamlığına ve dürüslüğüne atfetmek yan-

| lış. bir teşhis olmıyacaktır. 

Bugün, millî menfaatleri dar bir açıdan mü
talâa etmek, münhasıran çevremizdeki mesele

l e r l e meşgul olmak, mesuliyet almaktan kaçın
mak isabetli ye kifayetli bir yol değildir. Müna
sebetlerimizin devamlı surette genişlemesine,ve 
akılcı bir yol takibeden dış politikamızın icap
larına paralel olarak memleketimizin dünya si
yaset sahnesinde geçmiş tecrübelerine, potansi
yeline ve barış arzusuna uygun bir rol oynaması 
tabiîdir. Bu yoldaki gayretlerimizde Yüksek 
Meclisin desteğine mazhar olmakta devam edece
ğimizden eminim. 

Şimdi dünyanın buhranlı bölgelerine bir göz 
atalım. En âcil ve dünya barışı bakımından en 
ziyade ihtilâtlara müsait-durumun Vietnam'da 
olduğu görülmektedir. Bu sebepledir ki, son haf
talar zarfında çarpışmaların şiddetlenmesinden 
bilhassa üzüntü ve endişe duyduk. Bu ihtilâfa 
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Orta - Doğu bölgesinde Arap - israil ihtilâfının I 
yanında başka problemler de mevcuttur. Bu prob
lemlerin *de bölgenin barış, güvenlik ve istikrar 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çözümlen
mesini dilemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dünyanın genel politik manzarasını göz

den geçirirken Avrupa sahnesine ve bu çerçe
vede Doğu - Batı münasebetlerinin gidişine de 
atfı nazar etmek gerekir kanaatindeyim. Aslın
da, yıllardan beri Avrupa'da hiçbir ciddî buh
ranla karşılaşılmamış olmasını memnuniyetle 
karşalamamaya imkân yoktur. Fakat, dâvanın 
bu kadarla halledilmş sayılmıyacağı mu
hakkaktır. Matlup olan, Avrupa'da, daha ziya
de askerî dengeye dayanan bir sükûnetten 
çok herkes için güvenlik veren bir barış dü
zeninin kurulmasıdır. Avrupa'yı el'an ikiye bö
len temel meşelerin halledilmeden kaldığı müd
detçe böyle bir düzenin mevcudiyetinden bah-
sedilemiyeceği ve huzurun,, konuşmamın başın- I 
da da belirttiğim gibi, liderlerin sağ duyusun- I 
dan başka teminatı olmıyacağı aşikârdır, özle
nen barış düzeni için, karşılıklı münasebetle
rin itimat üzerine müesses bulunması zarureti 
kendini hissettiren en önemli ihtiyaçtır, itima
dın doğması ve kuvvetlenmesi için de Doğu ile 
Batı'nın kendi kapılan içinde kalmayıp karşı
lıklı temaslar kurmaları ve mevcut münasebet- -
leri şartların elverdiği nisbette ıslah etmeleri 
gerekir, işte, ileride iyi niyetlerin daha ber
raklıkla ortaya çıkmasına ve politik havanın 4 
itimada dayanan bir ortama kavuşmasına me
dar olacağa düşüncesiyledir ki,, Hükümetimiz, I 
Doğu - Batı münasebetlerinde son yıllarda git- I 
tikçe yerleşen detente temayülünün iyi bir çı
ğır açtığına ve her memleket tarafından des- I 
teklenmeye değer olduğuna inanmış bulunmak- I 
tadır. Geşmişin acı tecrübelerinin ve buhran- I 
ların verdiği dersten istifade edilebildiği nis- I 
bette bu detente temayülünün yapıcı bir isti- I 
kamette gelişmesi sağlanmış olacaktır, Doğulu I 
ve Batılı memleketler arasında bilhassa ikili 
münasebetlerin kazandığı kesafet, herhalde 
birkaç yıl önce tasavvur dahi edilmiyecek bir 
dereceye varmıştır. NATO üyesi memleketlerin 
Doğu-Avrupa memleketleriyle yıllık ticaret "j 
hacmi 7 milyar dolara erişmiş bulunmaktadır. 
İktisadi ve kültürel münasebetlerde devamlı 
gelişme kaydedilmektedir. Yüksek seviyeli te-. | 

maşlar ve ziyaret teatileri büyük bir kesafet ka
zanmıştır. Bu gelişmeleri» dış politikasında züm
reci görüşle hareket etmiyen, bilâkis çok veçheli 
bir politikanın takipçisi olan Türkiye memnuni
yetle karşılamakta ve detente temayülüne elin
den geldiği kadar katkıda bulunmaya çalış
maktadır. 

Böyle gelişmekte olan yeni bir siyasi or
tam 4çinde kolektif savunma tertiplerinin ye
rinin ne olduğu konusunda zaman zaman fi
kirler ileri sürüldüğü görülmektedir. Gerçek
ten, bugün herlıalde 20 yıl evveline nazaran 
değişik bir manzara arz ettiğinde şüphe bulun-
mıyan dünyamızda artık tecavüzün yeri olma
dığını söylüyecek kadar güven duyabilir mi
yiz? Vaktiyle kıymeti denemeden gedmiş or
tak savunma tertiplerine bugünkü ortamda yer 
olmadığını düşünebilir miyiz? Yoksa, bu ne
vi askerî tertipler, aslında varmak istediğimiz 
düzenin kurulmasını önliyen birer engel mi
dirler?. Bu sorular üzerinde çok tartışılmıştır. 

NATO'da, kendi açısından, son 20 yıllık ge
lişmeleri kıymetlendirme mecburiyetini hisset
miş ve böyle bir kıymetlendirmeye istinaden 
müstakbel görevlerini tesbit etmenin çalışma
sına yapmıştır. Belçika Dışişleri Bakanı Her-
mel'in adına izafeten NATO çevresinde bir yıl 
süre ile yapılmış olan incelemeler aslında, zik
rettiğim soruların çok sık ortaya atıldığı bir 
devrede bu soruların sahih cevaplarını bul
mak için yapılmış bir nevi nefis muhasebesi 
olarak görülebilir. Bu incelemelerin sonucu, 
NATO Dışişleri Bakanları Konseyinin geçen 
Aralık ayında Brüksel'de yapılan toplantısına 
ait ortak bildirinin bir bölümü olarak açık-*» 
lanmıştır. Bildirinin tercümesi yüksek Heye
tiniz mensuplarına dağıtılmış ve dolayısiyle 
çalışmaların muhtevası hakkında ıttıla kesbe-
dilmiş olduğu cihetle, burada konuyu tafsil et-
miyeceğim. Sadece, tetkiklerin NATO camiası
nı topyekûn ilgilendiren bâzı sonuçlarını zik
redeceğim. Tetkikler, kollektif savunmanın bu
günkü şartlar altında da önemle hissedilen bir 
ihtiyacı karşılamakta olduğunu göstermiştir. 
Buna göre, Avrupa'da büyük siyasi meseleler 
bir çözüm şekline bağlanmadıkça ve buhran 
ihtimalini bertaraf eden siyasi şartlar tessüs 
etmedikçe, güvenlik önplânda mütalâa edilme
si gereken bir ihtiyaç olmakta devam edecek
tir. Binaenaleyh, böyle bir ihtiyacı en iyi şe-



M. Meclisi B : 46 20 . 2 . 1968' O : 3 

kilde karşılayan ittifak olarak NATO'nun sa
vunma fonksiyonunu bugün de değerini mu
hafaza etmektedir. Yine tetkikler, gelişmesine 
çalışılan detente havasının doğmasında NATO'
nun en büyük âmillerden birini teşkil ettiğini, 
bütün üyelerin mutabık olduğu bir nokta ola
rak tesbit etmiştir. NATO'nun bu d&ente at
mosferi içinde yapılabilecek birçok olumlu 
teşebbüslerde hizmet görebileceği ayrıca mü
şahede edilen bir nokta olmuştur. Bu, NATO'
nun siyasi fonksiyonunu teşkil etmekte olup, 

«Konsey bildirisinde bu maksatla ele alınabile
cek konular hakkında bilgi mevcuttur. Şu hal
de, geçmişte üyelerinin güvenlik ihtiyacım 
müessir bir şekilde karşılamış kolektif bir gü
venlik kuruluşu olarak değerini ispat etmiş 
olan,NATO, bugün de aynı fonksiyonu aynı 
müessiriyeti yerine getirme mevkiindedir. Ay
rıca, Doğu - Bata münasebetlerinde gittikçe ge
lişmesine çalışılan detente havası içinde bu ge
lişmeyi takviyeye medar olacak bir barış un
suru olarak faal bir istikbale de namzet bu
lunmaktadır. NATO'non faydası ve zarureti 
noktasından üye memleketlerde esasen mevcut 
kanaat, bu suretle, Harmel temrini sonunda 
bir defa daha ve kuvvetle ortaya çıkmış ol
maktadır. 

Türkiye açısından NATO neyi ifade etmek
tedir? Sırası gelmişken bundan da söz açmak 
isterim. 

NATO ve Türkiye 

Milletlerarası durumda vukubulan son geliş
meler, dünya barışının ne kadar zayıf temellere 
dayandığını ve güvenlik probleminin bugün 
her memleket için ne kadar hayatî olduğunu 
bir kere daha göstermiştir, içinde bulunduğu 
jeopolitik durumda güvenliğini en sağlam te-
teminata bağlamak Türkiye için bir beka me
selesidir. Bunun aksini kimsenin iddia edebi
leceğini sanmıyorum. Bir memleketin güvenliği, 
her şeyden evvel, o memleketi çevreliyen ve gü
nün birinde muayyen şartlar altında fiilî bir 
tehdit veya tecavüz vasıtası olarak kullanılabi
lecek askerî kudretin karşılanabilmesi imkânına 
bağlıdır. Meseleyi bu açıdan ele aldığımız tak
dirde, münf erid savunma gücümüzün en müessir 
seviyeye çıkartılması ve bu güç Türkiye'ye kar
şı şu veya bu politik konj oktur içinde kullanıla
bilecek kuvvetlere karjı dengeyi sağlamaya ki

fayet etmiyorsa, ki vakıa budur o zaman Tür
kiye'nin güvenliğinin daha geniş bir çerçeve 
içinde aranması gerektiği kanaatine varırız. 
Türkiye'nin NATO ittifakının bir üyesi olması
nın ve bu politikanın siyasi partilerimizin, bir 
istisna hariç, hepsi tarafından desteklenmesinin 
aebebi budur. Tarih boyunca geçirdiği tecrü
belerden sonra Türkiye'nin, milletlerarası haya
tın realitelerini bir tarafa bırakarak, akademik 
bâzı spekülasyonları veya muayyen peşin hü
kümleri kaale alması ve güvenliğini en ufak öl
çüde bile olsa tehlikeye bâruz bırakabilecek bir 
politikaya itibar göstermesi kabili tasavvur de
ğildir. 

Gerçek şudur ki, bugün Türkiye münfe-
rid savunma gücünü tek başına ayakta tutmak 
istediği takdirde bunu ancak ekonomik kal
kınma gayretlerinden ağır fedakârlıklar yap
mak pahasına yapabilir. Nötralizm siyaseti gü
den memleketlerin Türkiye'ye nisbetle millî 
gelirlerinden iki misli daha fazla bir _payı 
askerî masraflara hasretmek mecburiyetinde 
kaldıkları bilinmektedir. Bugünkü şartlar al
tında silahsızlanmaya doğru bir gidiş de yok
tur. Aksine silâhlanma yarışı her zamankinden 
daha büyük bir şiddet uzanmıştır. Diğer ta
raftan Türkiye'nin ulaşabileceği âzami savunma 
gücü bile, karşılaşabileceğimiz askerî tehdidi ön
lemeye kifayet edemiyecektfc Bu durumda Tür
kiye'nin NATO ittifakının bir üyesi olarak kal
masını millî menfaatler' bakımından zaruri gör
mekteyiz. 

Bir ittifaka dâhil olmak elbette ki bâzı feda
kârlıklar ister. Bütün mesele karşılıklı men
faat dengesinin âdil ve eşit surette tekevvün-
etmesidir. Türkiye'nin NATO içindeki siyaseti 
ve çabalan, bu hedefi her zaman göz önünde 
tutma ve sağlama istikâmetine müteveccih
tir. 

NATO'nun sağladığı muvazene sayesinde bu
güne kadar Avrupa'da barışın korunduğu bir 
vakıadır. Dünya barışı tam ve genel silâhsız
lanmaya ve global bir güvenlik sistemine is-
tinadettirilmedikçe NATO zaruri bir barış ve 
güvenlik unsuru olmakta devam edeoektir. 
NATO'nun bir büyük Devletin hegemonyası va
sıtası olduğunu veya üye Devletlerin millî men
faatlerine uygun bir siyaset izlemelerine en
gel dlduğu idualarını da kabul etmiyoruz. Tür
kiye son yıllarda takibettiği siyaset ile dış 
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politikasında hiçbir ipotek altında olmadığını 
ve kendi menfaatlerini müstakillen değerlendir
diğini açıkça göstermiştir. NATO'ya mensubi
yetimiz, bölgemizde kâin memleketlerle ve kom
şularımızla ilişkilerimizi sağlam bâzı prensiplere 
dayanarak yapıcı bir mecraya sokmamıza, mil
letlerarası meselelerde doğru telâkki ettiğimiz 
tutumlar ittihaz etmemize, Kıbrıs meselesinde 
millî menfaatlerimizi vikaye edecek bir siyaset 
gütmemize engel olmamıştır ve olamaz. Kaldı 
ki, NATO İttifakı', kolektif güvenlik yanında, 
siyasi gerginliğin giderilmesi ve ihtilaflı me
selelerin halledilebileceği daha müsait bir at
mosfer yaratılması hedefini de gütmektedir. 
Harmel temrininden bahsederken bu noktayı 
belirtmiştim! NATO içindeki siyasi teşriki me
sai, hak eşitliği, oy birliği, millî menfaatlere 
karşılıklı saygı çerçevesinde ve üye Devletlerin 
arzu ettikleri nisbette siyasetlerin ahenkleştiril-
mesine matuftur. Böyle bir teşriki mesaiyi di
ğer NATO üyesi "memleketler gibi biz de lüzum
lu ve faydalı buluyoruz. 

Şimdi Kıbrıs memselesindeki gelişmeleri kı
saca izah etmek istiyorum. İlk önce şunu belir
teyim ki, bugün, bu meseleyi geçen yılın sonla
rında geçirdiğimiz vahîm buhrandan sonra or
taya çıkan şartlar altında incelemek lâzımdır. 
Gerçekten bu buhran, siyasi ve askerî neticeleri 
ile ihtilâfın 4 yılı^aşan gelişmesinde bir dönüm 
noktası teşkil etmiştir. Bu neticeler bütün ta
raflarca isabetle değerlendirildiği tafcdirde, ba
rışçı bir çözüm yolu istikametinde olumlu inki-
şaflar-kaydedilebilir. Buna mukabil, geçirdiği
miz tecrübe kaale alınmaz, eski siyasetlerde ıs
rar edilir, yeni irade denemelerine girişilir ve 
siyasi kurnazlık zannedilen yollara sapılırsa da
ha tehlikeli durumlarla karşılaşılmsı önlenemi-
yecektir. Her halükârda Türkiye'nin azminden 
ve Türk Cemaatinin güvenliğini ve haklarını ko
rumak hususundaki kararlılığından şüphe etmek 
büyük bir basiretsizlik teşkil edecektir. 

Biz, bu safhada, meseleye realist bir açıdan 
bakmak ve eski peşin hükümleri ve katı slogan
ları terketmek gerektiği kanaatindeyiz. Ancak 
bu zihniyet ile hareket edildiği takdirdedir ki, 
bütün ilgili tarafların meşru menfaalerini âdil 
bir denge içinde -koruyacak ve bölgemizde barış 
ve istikrarı sağlıyacak bir çözüm sekline 
varılabilir. Hükümetimiz, her zaman olduğu gi
bi, bugün de barışçı bir çözüm şeklini kolaylaş

tırmak için her türlü gayreti sarf etmeye ama
dedir. 

Geçen yılki buhranın en önemli neticesi, Ada
ya andlaşmalara aykırı olarak sokulmuş bulu
nan Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesi olmuş
tur. Bu konuda bâzı münakaşalar cereyan et
mektedir. Bunun bir başarı olmadığı, Kasım 
ayında lehimizde beliren milletlerarası durum
dan lâyıkiyle istifade edemediğimiz zaman za
man ileri sürülmektedir. .Zannediyorum ki, 
Adaya askerî bir müdahale yaparak elde edile
bilecek neticeler ile siyasi yollardan elde edile-' 
bilecek neticeler birbirine karıştırılmaktadır. 
Biz buhran sırasında, bu buhrana sebebiyet ve
ren âmilleri mümkünse barışı koruyarak izale 
etmek hedefini güttük. Yunan kuvvetlerinin 
geri çekilmesini temin ettikten sonra bu fırsat 
bir daha elimize geçmez diye yine de Adaya as
kerî müdahalede bulunmak yolunu ihtiyar et
medik. Türkiye, haklarını, millî haysiyet ve şe
refini korumak için daima her türlü fedakârlı
ğı göze almaya hazırdır, fakat bansın değerini 
takdir ettiği gibi barışın muhafazası konusunda 
kendisine terettübeden mesuliyeti de h'er zaman 
müdriktir. 

Bizim kanaatimizce, Adada Yunan kuvvetle
rinin mevcudiyeti bize empoze edilmiş bir emri
vaki, Türk Cemaatine müteveccih bir tehdit, as
kerî ve siyasi dengeyi aleyhimizde vahîm suret
te ihlâl eden bir unsur, Enosisi icabında kuvvet 
istimali suretiyle gerçekleştirebilecek bir vasıta 
idi. ' Biz bu unsuru bertaraf etmek amaciyle ha
reket ettik. Bu, bir başarı kazanmak meselesi 
değil, bir hesap ve millî menfaat meselesidir. 
Neticede, 1964 yılında Türkiye'nin Adaya mü
dahale etme teşebbüsü bahane edilerek Adaya 
sokulan bu 4cuvvetler çekilip gitmişlerdir. 

Kontrol meselesine gelince, kuvvetlerin çe
kilmesi ameliyesinin Barış Gücü tarafından tev
siki hususunda Yunanistanla aramızda bir mu
tabakata varılmış ve bu mutabakat Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine her iki Hükümet ta
rafından bildirilmiştir. Bu tevsikin hangi esas-

. 1ar dairesinde ve nasil bir prosedüre tevfikan 
yapılacağını tesbit etmek için Genel Sekreter 
ilgili taraflarla temas halindedir. Bu temaslar he* 
nüz neticelenmemiştir. Bu tevsikin yapılması^ 
Yunanistan'la aramızdaki anlaşmanın tam bir 
iyiniyetle tatbik edilip edilmediğini tereddüde 
mahal bırakmıyacak bir şekilde ortaya koya* 
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çaktır. Bununla beraber, Birleşmiş Milletler 
tarafından resmî bir tevsikin şu veya bu sebeple 
gecikmesi veya münakaşalı kalması halinde 
dahi elde edilmiş olan siyasi ve askerî sonu
cun mahiyeti değişmiş olmıyacaktır. Zira, 
Adadan ne miktarda kuvvet çekilmiş bulundu
ğunu muhtelif kaynaklardan tesbit etmiş bulu
nuyoruz. Kıbrıs gibi küçük bir Adada askerî de
ğeri olan bir kuvveti gizlemek mümkün değil
dir. 

Şimdi, pasifikasyon meselesine de temas ede
yim. Bildiğiniz gibi, bu meseleyi buhran sıra
sında Yunan kuvvetlerinin çekilmesi gibi radi
kal bir şekilde halletmek imkânı mevcut de
ğildi. Pasifikasyon sadece Türkiye ve Yuna
nistan'ı değil, fakat .aynı zamanda Kıbrıs Rum 
İdaresini ve Türk Cemaatini ilgilendiren ve an
cak karşılıklı müzakere ve mutabakatlarla 
uzun vâdede gerçekleştirilebilecek bir konu 
teşkil ediyordu. Bu sebepledir ki, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin telkini üzerine bu 
mesele Güvenlik Konseyi tarafından ele alın- * 
mış ve Konsey, tarafları Genel Seyreterin dos
tane teşebbüslerinden yararlanmaya davet et
miştir. Genel Sekreter taraflarla bu karar ge
reğince temaslarda bulunmuştur. Hükümeti
miz bu yönde ve iyi niyetle Genel Sekretere 
yardımcı olacak şekilde hareket "etmektedir. 
Kıbrıs Türk. Cemaati temsilcileri de Genel 
Sekreter ile aynı anlayış içinde temaslar yap
tılar. Ancak, Kıbrıs Rum İdaresi, pasifikas
yon meselesinin ötesinde ve bir yandan, mer'î 
andlaşmalarm hükümleri ile bağdaşmıyan, di
ğer yandan da nihai çözüm şekline tesir ede
cek birtakım taleplerde bulundular. Bu talep
leri ileri sürmekle, Kıbrıs Rum Yönetimi, Ada
da yeni gerginliklerin ve buhranların çıkma
sını önliyecek bir silâhsızlanma ve pasifikas-
yonun tahakkukuna ve Barış Gücünün hakiki 
görevini yerine getirmesine engel teşkil eden 
bir tutum içine girmektedirler. Güvenlik Kon
seyinin bu mesele üzerinde önemle eğilmesi ge
rektiğine kaaniiz." « 

Adadaki duruma gelince; yüksek malûmu
nuz olduğu gibi, Kıbrıs feum Yönetimi, Cum
hurbaşkanlığı için seçim yapılması cihetine 
gitmiştir. Buna karşılık Türk Cemaati de, 
Anayasanın kendisine tanıdığı hakkı kullana
rak ve Anayasanın âmir hükümlerine dayana
rak, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için seçime 

gidileceğini açıklamıştır. Bu konuda kanuni 
muameleler ikmal olunmuş ve Cumhurbaşkanı * 
Yardımcılığı için tek bir aday bulunması do-
layısiyle Anayasanın ve ilgili mevzuatın ön-
gördüğü şekilde, 15 Şubat günü Dr. Fazıl Kü-
çük'ün aynı görevi deruhde edeceği kesinleş
miştir. Cumhurbaşkanı seçimi için birden faz
la aday bulunduğu cihetle 25 Şubat tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. 

Türk Cemaatinin iç bünyesini ilgilendiren 
yeni düzenleme ameliyesi, başarılı bir şekil
de gerçekleştirilmiştir. Bu konuda öne sürü
len tenkid ve tarizlerin hiçbir mesnedi-yoktur. 
Yapılan düzenleme, Anayasanın tamamiyle 
mahfuz tutulduğu bildirilmek suretiyle gerçek
leştirilmiştir. Bu tasarruf, ancak Jürk Cema
atini ilgilendirir. Türk Cemaatinin bünye ihti
yaçlarına cevap veren bu düzenlemeden başka, 
Cemaatimizin iktisadi ve sosyal ihtiyaçları ile 
Hükümetimiz, her zaman olduğu gibi, çok ya
kından ilgilenmektedir. Yüksek kararınıza 
bağlı olarak Cemaatimize bu yıl yapılacak 
bütçe yardımları 130 milyon lirayı bulacaktır. 
Bu yardimlar dışında millî görevlerini başa
rıyla bitirmiş olan Kıbrıslı gençlerimize, yur
dumuzda yüksek tahsil yapmaları için sağla
nan imkânlar devam ettirilecektir. Cemaatimi
zin kültürel alandaki ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere geçen yıl girişilen faaliyetlere de önü
müzdeki bütçe yılı içinde devam olunacaktır. 

Pek muhterem arkadaşlarım, ikaisadi me
seleler konusundaki bayanlarımızı, müsaade 
buyurursanız, bu konu ile ilgili sorular esnasın
da kısaca arz etmek istiyorum. 

Türkiye'yi yakından ilgilendiren politik so
runlar üzerindeki fikirlerimizi! kısaca arz et
tikten sonra, müsaade buyurulursa, partileri 
adına görüşlerini ifade buyuran muhterem ha
tiplerin mütalâalarına arzı cevabedeceğim. 

Evvelâ bir noktaya işaret edeceğim : 
Bu sabah, bu Mecliste demokrasinin müda

faası ve akıbeti hakkında «Meclisimizle ilgili 
müzakereler ,cereyan etti. Ama, aynı gün öğle
den sonra bu Meclis, Dışişleri Bakanlığı Büt
çesinde, seviyesi en yüksek, Batı Meclislerine 
yaraşır bir vakar, ağırbaşlılık ve ciddiyet için
de tenkidlerini yapma imkânını bulmuştur. 

Ben bilaistisna bütün parti sözcülerine, bi
zi tenkid edenlere de, tasvibedenlere de, bütçe
miz dolayısiyle yaptıkları beyanlann çok kıy-
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metli derin tetkiklere dayanması, hakikaten 
* faydalı fikirleri ihtiva etmesi, tasvibetmediği-

miz kısımlarda olan fikirlerini dahi ifade eder
ken, ender istisnasiyle, çok dikkatli bir üslûp 
içinde kalmaları dolayısiyle şükranlarımı arz 
etmek istiyorum. 

Temenni ederim ki, gerek bu yıl, gerek bun
dan sonraki yıllarda bütün bütçe müzakerele
rimizde bu vakan ve bu ciddiyeti idame ettir
mek imkânı hâsıl olsun. 

Sayın Nihat Erim arkadaşım bu bakımdan, 
hakikaten şükranımızı muciboldu. Vukuf ile 
yapılmış bir icmal yerdiler. Nükleer silâhla
rın tekâmülünde, bunu ellerinde tutan devlet
lerle mukayeselerinde, nükleer silâhların yayıl
masında ve Türk - Amerikan münasebetlerinin 
izahında, halen takilbetmekte olduğumuz po
litikanın tam bir anlayış içinde kendi izahla
rında yerini bulmuş olmalarını görmek bizim 
için takdiri mucibolmuştur. 

NATO üstündeki beyanlarına da sadece te
şekkür borçluyum. 

ikili anlaşmaların hata ve eksikliği varsa ıs
lahını istemeleri, varlığımızı, menfaatimizi koru
yan bir millet olduğumuzu tebarüz ettirmeleriy-
le beraber, «Masum bir Türkiye'nin iradesi dı
şında saldırıya uğrıyacak hükümler varsa, bun
ların önlenmesi lâzımdır, böyle hareket edildiği 
takdirde beraberiz, eğer netice böyle zuhur et
mezse, bize, bu politikanın takipçisi değildir.» 
buyuruyorlar. 

O halde beraberiz, aynı fiikrle hareket ediyo
ruz ve aynı gayeyi güdüyoruz. 

Sayın Nihat Erim arkadaşımın, Kıbrıs konu
sundaki beyanları da cidden olumludur. Yalnız' 
bir noktada; «Aükümet 15 - 16 Kasım gecesi es
ki halin ihyasını bir başarı gibi gösterdi» buyur
dular. 

Eski halin' ihyasını, o günkü devirlerde bir 
başarı halinde değil, müdahaleyi mucip bir un
suru bekas^ veya mevcudolmayışmın tetkiki 
noktasından mütalâa etmiştik. 

Tazminattan ne haber olduğunu öğrenmek 
istediler. 

Bu konuyu Senatoda da izah etmiştim, tek
rar edeyim. Bilindiği gibi, köylerde, Geçitkale ve 
Boğaziçi köylerinde yapılan tahribatın tazmi
ni, prensip itibariyle Rum yöneticileri tarafın
dan kabul edilmiştir. Bir görüş var. Sık sık 
bâzı çevreler tarafından, bugün burada ifade 
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edilmedi, «Evet bu köylerden işgal edilenler bo
şaltılmıştır, ama bunların eski vasıflan zail 
olmuştur, eski kilit noktalardaki mevziler olmak
tan çıkmıştır, matlup karşı taraf için hâsıl ol
muştur» gibi iddialar yerinde değildir. Bu saldı-
rılann hemen akabinde, köy eski stratejik vas
fı ile, eski mevzileriyle,'eski haliyle, eski duru
muna gelmiştir. Köyde yapılan tahribat, bilâbe-
del Rum idaresi tarafından verilen inşaat malze
mesiyle ikmal edilmiştir. Ancak, manevi tazmi
nat talepleri, prensip itibariyle kabul edilmesine 
rağmen, miktar üzerindeki ihtilâf dolayısiyle, 
Rum cemaati ile Türk cemaati arasında Banş 
Gücü aracılığı ile müzakere halindedir. 

Sayın Erim arkadaşım, «Eğer, Yunan asker- . 
leri son subayından son erine kadar uzaklaştı-
nlmış ise, bu, bir başarıdır,» buyurdular. 

Muhterem arkadaşlanm, kontrol meselesi üze
rinde konuşuluyor ve konuşulmakta devam ede
cektir. 

Benim arz etmek istediğim cihet şu: Yunan 
Hükümeti Türk Hükümetine, kendisine bağlı 
organize kıta ve küvetlerin tamamen çekilmiş 
olduğunu, resmen ifade etmiştir. Ada'da mev
cut imkânlarımız ve istihbarat vasıtalarımızla 
bizim edindiğimiz bilgiler de Ada'da bu şekilde 
bir Yunan kuvvetinin hâlâ mevcudolduğunu te-
yideder mahiyette değildir. Anca^, bunun, ta
rafların istihbarat veya beyanlanndan çıkarılıp, 
tarafsız bir merci tarafından da tevsiki için gay
retlerimiz devam ediyor ve bu gayretlerin neti- -
cesi, Banş Gücünün bize bu hususu teyidedince-
ye kadar, ancak arz ettiğim şekliyle iktifa edip, 
katî bir beyanda bulunamıyorum. Sistem, haki
katen hile yapmaya müsait, fakat Ada o kadar 
küçük ki, ve Ada'daki hâdiseler taraflarca muh
telif kaynaklardan o şekilde daima bilinmekte
dir M, böyle topu ile tüfeği ile, teçhizatı ile terk 
edilmiş bir kıtanın Ada'da saklanmasına veya 
saklandırılmasına imkân mevcudolacağım tah-* 
min etmiyorum. Kaldı M, Yunan kuvvetlerinin 
geri çekilmesi bir prestij meselesi idi ise, bu çe
kilmeye rıza gösterilmesi bir kere tahakkuk et
tikten sonra, artık beşyüz veya bin kuvvetin ora
da bırakılmasından ne gibi faydalar beklenebile
ceği de cayi suaîdir. 

Sayın Erim arkadaşımın yeni dostluklar edi
lirken eskilerinin zedelenmemesi hakkındaki işa
retleri, zannederim ki, siyasetimizin tasvip ve te-
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yidi mânasına alınmak gerekir. Çünkü bizim 
takibettiğimiz yol da budur. 

Teşkilât kanunu, işaret buyurdular, Yüce 
Meclise takdim edilmek üzeredir. Akademi bu
gün mütevazi imkânlarla açılmıştır. 657 sayılı 
Kanunun «Her dairenin kendi memurlarını hiz
met içinde iç eğitime tabi tutmaları» hakkında
ki hükmünden faydalanılarak teçhiz edilmiştir. 
Ama Dışişleri Akademisine ümitler besliyoruz. 
Hukuk veya Mülkiye Mektebini bitirerek Bakan
lığımıza imtihanla intisabeden arkadaşlarımız, 
iki senelik iç hizmet ve stajlarını bitirmeden ev
vel, burada seminerlerden geçmekte, lisan, dip
lomatik muhaberat, diplomatik protokol kaide
leri ve diğer pekçok derslerden faydalanmakta. 
Ayrıca muhtelif profesörlerin verdiğV konferans
ları, hattâ yabancı devlet misafirlerinin, yaban
cı sefirlerin vermek istiyecekleri konferansları 
dinlemekte ve bunları bitirdikten sonra yurt için
de de bir iç gezi, ekseriya meçkezde bulunan bir 
büyükelçi nezaretinde birbuçuk aylık bir iç ge
zi saptıktan sonra dışarı çıkmaktadırlar. Biz bu 
şekilde mesleğe yeni intisabetmiş bir gencin ha
zırlanmasında fayda gördük, tatbikatta da ki, 
geçen seneden beri akademi yoktu ama yine Ve
kâlet bünyesinde küçük imkânlarla idame ettir
diğimiz kurslarımız vardır, istifade etmekteyiz. 
Zamanla inkişaf edeceğine ve mesleğe yararlı 
iyi bir eğitim müessesesi haline geleceğine, sa
dece mesleğe yeni intisabetmiş olanlar için de
ğil, hattâ büyükelçi rütbesindeki arkadaşlar için 
dahi hem kendi bilgilerinden başkalarını fayda
landıracak, hem de başkalarının bilgilerinden 
kendileri faydalanabilecek bir görüş ve ilim mü
badelesi merkezi haline geleceğine inanıyorum. 

Cenevre ve Avrupa Konseyi gibi delegelikle
rimizin büyükelçilik sıfatını iktisabetmelerini te
menni buyurdular. Bu fiilen olmuştur, o şekilde 
prezante ve akredite edilmişlerdir. Yalnız biz 
Birleşmiş Milletler ve Ortak 'Pazarda resmen 
büyükelçilik ihdasını temin eden kanunlara ek 
bir madde olarak yakında huzurunuza geliyo
ruz, desteklerinizle bu temenninin tahakkuk ede
ceğine inanıyorum. 

• Sayın Erim arkadaşıma teşekkürümü tekrar-
lıyarak muhterem G. P. nin değerli sözcüsü Kır
ca arkadaşımın beyanlarına geçeceğim. 
" Kırca arkadaşımın beyanları da cidden alâka 

ile takibettiğimiz çok enteresan görüşleri ihtiva 
eden bir etüd halinde karşımıza çıktı. Strateji 

tahlillerini güzel yaptılar, * vâkıfane yaptılar. 
1969 dan sonra da ittifak içinde kalmanın se
beplerini pek güzel teşrih ettiler. Atom silâhları
nın yayılmasını önliyen anlaşmaya katılıp katıl
mamak hakkında Hükümetimizin görüşüne dair 
istizahta bulundular. 

Muhterem arkadaşıma şunu ifade edebilirim 
ki, Türkiye, dünya barışının tam ve kâmil bir 
şekilde teessüsünün ancak genel bir silâhsızlan
ma ile mümkün olacağına kaanidir. Ama bugün. 
o, bir ütopya halinde ise ona gidecek yolların 
hepsi bizim için gayeye uygun bir vasıta olarak 
kabul edilmektedir/O itibarla müessir bir kont
rol ihdası mümkün olduğu kadar geniş devlet
lerin iltihakı ve atom enerjisinin sanayide kulla
nılmasına engel kayıtları ihtiva etmemesi şartiy-
le Türikye de böyle bir antlaşmanın dünya barı
şı için son derece yararlı olacağına kaanidir. 

tkili anlaşmalar hakkındaki kanaatleri, gö
rüşleri bizim görüşümüze uygundur. Detand ha-

. vasi içinde Doğu Bloku devletleri ile iyi komşu
luk ve dostluk münasebetleri hakkında koyduk
ları kayıtlar bizim siyasetimizin temelleridir. 

Kıbrıs meselesi hakkında mütalâalarını da 
dikkatle dinledim. Bir istizahları olmadı. Umu
miyetle kendi partilerinin noktai nazarını deği
şik temaslarımızda tamamen öğrenmiş bulunuyo
ruz ve siyasetimizin takip ve tatbikinde de za
man zaman yaptığımız istişareleri faydalı bulu
yoruz. 

Muhterem arkadaşımın şahsan üzerinde dur
duğu önemli bir konu, dış temsilde vahdeti sağ
lamaktır. Hakikaten 13 sayılı Kanun çok sı
kıntı veren, tatbikatta da kanunun ruhu ile tat
bikine imkân vermiyen hükümler ihtiva etmek
tedir. Yalnız bir bürokratik baskı buyurdular, 
bir koalisyon hükümeti olmadığımıza göre, bu 
bürokratik baskı mevcudolsa bile, en az bizim 
üzerimizde tesirini hissettirir. Bütün mesele bâ
zı şeyleri vermenin kolay, almanın zor olduğu 
ve bir düzeni yeni baştan yaparken ifrat ve tef
ritten içtinabederek salim bir yolun bulunmasını 
temin etme gayretidir. Yalnız tatbikatta bu ka
nunun doğurduğu mahzurlar gerek tâyinlerde 
gösterilen alâka, talimat ve gerekse her iki ba
kanlık arasında mevcut birtakım özel anlaşma
larla mümkün olduğu kadar aksamadan yürü
tülmesi temine çalışılıyor. 

Sayın arkadaşım Dışişleri Akademisi konu
sunda izahat emir buyurdular. Zannediyorum 
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ki, Sayın Erim'e arzl cevabederken kendilerinin 
emirlerini de, bu hususta, yapmış oldum. 

M. P. adına konuşan Ahmet Bilgin arkadaşı
mız beyanlarına çok güzel başladı. Dışişleri teş
kilâtının sıkıntısını dile getirdi, ihtiyaçlarımızı 
bizim kadar salâhiyetle ortaya döktüler. Bina 
durumu, teşkilât durumu, bütün iç meselelerimi
ze büyük bir vukuf peydah ettiler. Acaba bera
ber mi çalışıyoruz, ne kadar yakından bunlara 
vâkıftır, tereddüdümü de tâyinler meselesindeki 
bir beyanlariyle «izale edip beni meraktan kurtar
dılar. 

Muhterem arkadaşım, Dışişlerinde adam ka
yırma itiyadının devam ettiğini, bir kısım me
murların en güzel yerlere, bir kısmının en kö
tü yerlere tâyin edildiğini, bu yüzden hizipleşme
ler ortaya çıktığını iddia* buyurdular. Zannedi
yorum ki, Dışişleri Bakanlığında bu kabîl iddia 
hiçbir zaman eksik olmadı. Meselenin bünyesi 
ve Dışişleri Bakanlığının elindeki imkânlar, tâ
yin edilecek yerlerin şartlan arasındaki geniş 
farklar bu kabîl iddiaları daima ortaya atmıştır, 
ama bilhassa bir rotasyon sistemi ihdas ettik; bir 
diplomatımız bir devreyi Doğu memleketlerinde 
geçirmişse diğer devreyi Batı memleketlerinde 
geçirmesini, bütün memuriyet hayatının üçte iki
sini dışarıda, üçte birini içeride geçirmesini şart 
koştuk. Hülâsa, tâyinleri keyfî kıstastan çıkar
mak için iki sene büyük bir dikkatle itina sarf 
ettik bu hususta, Sayın Bilgin arkadaşımı temin 
ederim. Yalnız bütün bunlara rağmen hizipçilik 
kalktı veya kalkmadı gibi iddiaları huzurunuzda 
münakaşa edecek değilim. Eğer hizipçilik mev
cut ise sebepleri bu olmadığı anlaşılıyor. 

Muhterem arkadaşım Kıbrıs meselesine de 
değindi. Yalnız diğer hatip arkadaşlarımın iti
nasından biraz inhiraf ederek kararsız, hedef
siz gündelik politika gibi, bilgisizlik, olumsuzluk 
gibi bâzı rahat fakat ağır tâbirler kullandılar» 
Yalnız garip bir durum olarak tenkidlerini ikti
darlara değil, «hariciyeciler» diye tevsim etmek 
suretiyle administrasyona tevcih buyurdular. 
Zannederim bir adres yanlışlığı var. Çünkü, be
nim beraber çalıştığım ve beraber çalışmakla if
tihar ettiğim arkadaşlar mensup bulunduğu hü
kümetlerin politikasını takibediyor. Onlar için 
bütün bu politikanın mesuliyetini, iktidarların 
devrini ve ismini bir tarafa iterek hariciyecile
re tahmil etmekte isabet mevcudolmasa gerek
tir. Bendeniz Senatoda da izah etmiştim; Kıb

rıs işi yaşayan bir iş, yürüyen bir iş. Bunun mu
hasebesini durup durup, lüzumlu lüzumsuz tek
rar etmekte, geriye dönüp hata sevap ve sorum
lu aramakta bugün için fayda yoktur. 

Ben yakın maziye gitmek istemezken muhte
rem arkadaşım asırlarca geriye gitti ve meselâ 
Akdeniz için toplanmış bir konferansa iştiraki 
dahi, Kıbrıs meselesinin orada tezekkürüne vesi
le olduğu için, bir hata olarak tenkid buyurdu. 
Ben mülâhazalarına, sırf demin arz ettiğim se
beplerle, buyurdukları hususatın hemen hemen 
kâffesi iktidarımızın dışındaki devreye aidolma-
sma rağmen, bugün böyle bir muhasebenin ic
rasında fayda ve böyle bir münakaşanın Kıbrıs 
meselesine zararlı olması endişesi dolayısiyle mü
saadeleriyle değinmek istemiyorum. 

Yalnız Vekâletimle ilgili bir konuya temas et
tiler, bizi suçladılar, «koordinasyon yok» dediler. 
«işçi Partisinin adının ve tadının bahis konusu 
olduğu bir münakaşada, Roma'da toplanacak bir 
konferanstan Dışişleri Bakanlığı nasıl haberdar 
olmaz, nasıl ikaz etmez» diye bizi kınadılar ama, 
muhterem milletvekili arkadaşlarımızın, bir se-
yahata karar verdikleri zaman niyet ve maksat
ları hakkında istizahta bulunmak ve pasaport
larını ona göre vermek veya vermemek gibi bir 
durum mevcudolmadığı için zannediyorum ki, 
bu hususta muhatap tutulmaklığımıza imkân gö
remiyorum. 

Y. T. P. adina konuşan Çelikken arkadaşım 
da, bilhassa NATO üzerinde çok değerli fikirle
rini bize lütfettiler. Muhterem arkadaşımız, 
buhran sırasında Hükümetin gösterdiği ciddî ha
zırlık ve tutumunu övmekle beraber, elde edilen 
neticeleri tatminkâr bulamadıklarım ifade bu
yurdular. Ben umumi konuşmamda; fırsat ka
çırıldığı hakkındaki iddiaları ne şekilde değer
lendirdiğimizi izah etmiştim. Zannediyorum ki, 
Ada'da gayrimeşru şekilde mevcut Yunan kuv
vetlerinin çıkartılmasını ve bu fiilî neticeyi tat
min edici bulunmasını, barış voliyle elde edilmiş 
olması dolayısiyle birtakım tenkidlerin dışında 
tutmakta memleket menfaati bakımından fayda 
görüyorum. 

Sayın Erol Akçal arkadaşım; izahatımızda 
ihtisar yapacak derecede Hükümetimizin pro
gramları hakkında, tutumu hakkında izahat lü
tuf buyurdular. Kendilerine bilhassa teşekkürü 
borç bilirim. 
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Şimdi, Türkiye İşçi Partisinin değerli sözcüsü 
Sayın Behice Boran arkadaşımıza evvelâ bir 
memnuniyet izharı ile söze bağlıyacağım. Harici
ye Bütçesi üzerinde bize konuşmak imkânını sa
dece kendileri bahşettiler. Yoksa, diğer arka
daşlarımızın tenkidleri, bizi birtakım mevzulara 
temas imkânı vcrmiyecek kadar küçük nokta
lara inhisar etmiş bulunuyordu. 

Sayın hatip; Vietnam Harbi ve bu yüzden 
Amerika Devletinin iktisadi, siyasi vaziyetinde 
husule gelen sarsıntılardan duyduğu büyük 
memnuniyeti belirttikten sonra, «E, bu vaziyet
te Amerika bizi nasıl kurtracak?» sualini sordu
lar. Ben de kendilerine; Amerika'nın bizi kurta
racağı iddiasına nerden sahibolduklarmı 
sormak istiyorum. Amerikan yardımına faz
la bel bağlamamak noktasında ise bu 
tereddüt, Türkiye iktisadi yardımını bir 
konsorsiyum dâhilinde, Amerika'nın da dâhil 
olduğu bir konsorsiyum içinde temin etmekte
dir. İktisadi, siyasi, askerî bütün imkânlarının 
tek devlete bağlı olduğu iddiası mevcut değil 
ki, itirazı bulunsun. 

-Yine buyurdular ki; «Hükümetin dikkatini çe
kerim, Arap dünyasında bir Anti - Amerikanizm 
başlamıştır, onun içindir ki, Türkiye ve Kıbrıs 
önem kazanmıştır.» Ne kastettiklerini lâyıkı ile 
anlıyamadım. Bildiğim kadarı ile İngilizler, bü
tün Süveyş'in Şarkındaki yerlerde olduğu gibi, 
Kıbrıs'taki üslerini de tasfiye kararı içindedir
ler ve neden Türkiye'nin ehemmiyeti eskiden 
yoktu da, Arap dünyasında Anti - Amerikanizm 
başlayınca kuvvet ve vüs'at kesbetti? Onu da an
lıyamadım. 

Sayın hatip, Kıbrıs meselesinin buhran es
nasında barışçı yolla halli hususunda bir tenkid-
de bulunmamakla beraber, «biz Kıbrıs meselesi
nin çözümünü, NATO öncülüğünden, Ameri
kan öncülüğünden ve NATO çerçevesi içinde 
kalmaktan çıkarın diye bu Hükümete söyleriz, 
katiyen itibar etmez» buyurdular. Yani, Kıb
rıs meselesi barışçı yolla halledilmiş ama, sebep 
ve kabahat neden barışçı Amerikalı Vance'dir? 
Bunu anlıyamadım.. Yâni Pavlof acaba tavas
sut edip de böyle bir barışma olsaydı sayın ha
tibin bir itirazı olmıyacak mıydı? (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) 

Ben şunu söylemek istiyorum; bütün siyasi 
meseleleri, Amerikan düşmanlığını veya Rusya 
hayranlığını bir tarafa bırakarak, hâdiseleri 

[ kendi bünyeleri içinde ölçmekten ne zaman kur
tulacağız veya ne zaman kurtulacaklardır, onu 
hakikaten merak ediyorum. 

Üçüncü dünya devletleri bizim dâvamıza sem
patik olmazlar, demişim; - benim beyanımı oku
dular - çünkü cemaat tezi onları raihatsız eder. 
Onların bünyesinde de değişik etnik gruplar 
vardır, ö itibarla onlar daima Makarios'u tu
tarlar, Türkiye'yi de emperyalist bilirler. 

Birinci mesele nazik bir meselidir, huzuru
nuzda münakaşa etmiyorum. Fakat üçüncü 
dünya devletlerinin bizi emperyalist bilip, içinde 
ingiliz üsleriyle Kıbrıs Hükümetinin, içinde 
NATO devletine mensup Yunan kuvvetlerinin 
işgali altında bulunan küçük Kıbrıs Devletini 
anti emperyalist telâkki etmesindeki mukayese
yi, benim nazariyemi veya iddiamı cerhedip 
illâ oraya dayamalarındaki ısrarı da mâkul ve 
mantıkî bulmadım. 

Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri dola-
yısiyle bağımsız bir dış politika gidebileceğinde 
izhar ettikleri şüpheye de katılmıyorum. Demin 
de söylediğim gibi, her hâdisenin arkasında mu
hakkak Amerika'yı görmek, her hâdiseyi irti
batlı, irtibatsız muhakkak, bir sebebe bağlamak 
itiyadından vazgeçerlerse zannederim ki, müna
kaşalarımız mihverini bulacaktır. 

Bir de zaman zaman tekrar edilen bir 
«oyun» lâfı var. «Yine oyuna düştük; Vance 
geldi, Ankara ile Atina arasında gitti geldi, git
ti geldi, bizi uyuşturdu ama, Makarios'a ge
lince bir şey yapamadı, biz oyuna düştük, mü
dahaleyi de kullanmadık, oyuna düştük.. Türk 
Ordusu burada, Türk askeri Kıbrıs'ta, Türk'ün 
müdahale gücü, karan, azmi Yüce Heyetiniz
de her an, ve yetkinizi iktisabeden Hükümeti
nizde. Oyuna düştük de bizi zorla masaya mı 
oturtacaklar? Veya bir emrivaki karşısında 
müdahale hakkımızı kullanmaktan meneden 
oyun nedir?» 

Buyuruyorlar ki, «evet^son buhranda Ameri
ka 6 ncı filoyu göndermedi, güzel, NATO si
lâhlarının kullanılmasına karşı değilim, deme
di. Demedi ama, 1947 yılında yapılan anlat
mada bu silâhların gayesi haricinde kullanılma
sına müsaade etmiyeceği yazılı. 1964 te etti, 
1967 de etmedi, yarın, öbürgün edebilir.. Evet 
mademki 1947 de bir anlaşma yapılmış, madem-

I ki 1947 de de bu kayıt içine girmiş, edebilir.» 
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Siyasetin başarısı da; o kayda rağmen, o 
müdahaleyi yaptırmadan o silâhlan kullanmak 
imkânını bulmakta.. Bunu niye tasvibetmiyor-
sunuz?.. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Barış gücü kuvvetinin denetimi hakkında 
Sayın Erim'e arzı cevabederken verdiğim iza
hatın, kendi sualerine de cevabolacağına kaa-
niim. 

Yalnız, muhterem hatip diyorlar ki, «Biz 
ıdaima Hükümeti kınarız, bu sizin Amerika'ya 
bağlılığınız, bu sizin NATO'nuz bağımsız dış 
politika takibinize engeldir, deriz bize gelir 
'derler, hayır siz.» Biz enerjik şahsiyatli bir po
litika takibediyoruz. İşte, israil meselesinde 
Amerika'nın tasarısını desteklemedik, kendi gö
rüşümüze göre karar verdik. İşte Gibraltar 
meselesinde NATO devletlerinden ayrı, görüşü
müze uygun Birleşmiş Milletlerde oy kullandık. 
Bunlar doğru değildir. 

Bir kere kendisine bir şey soracağım; biz ba
ğımsız politika taMbettiğimize delil veriyoruz, 
delili inkâr ediyor. Kendileri uydu politika ta-
kibettiğimiz iddiasını hangi delile dayıyorlar? 
Bizim delilli iddiamız mâkul değil, kendilerinin 
delilsiz iddiaları nassı kaatı. Böyle mantık ol
maz. Yani' bir noktada, müsaade buyururlarsa, 
kendilerine hak ettikleri cevabı vermek mecbu
riyetindeyim. 

Muhterem hatip dedi ki, «canım Amerikalı
ların işine gelir, Araplarla arayı açmak istemez, 
Size isöyler, siz de orada öyle bir siyaset ta-
kibedersiniz» Sayın Boran; bu Hükümet sizin 
de menfi reylerinizle iktidarda olan bir Hükü
mettir, sizin de Hükûmetinizdir. Sizin, Hükü
metinizi Amerika siyasetinin bir nevi piyonu. 
vasıtası şeriki... Kelimeler kötü, sizin söyledi
ğiniz, iddia yakışıksız. Onun için sizin reva 
gördüğünüzü, ben Hükümetime, sizin ağzınızdan 
bile reva göremiyorum. Bu ayıptır, yakışıksız 
bir iftiradır Sayın Boran. (Soldan alkışlar) 

Biz, sadece muhafazakâr Arap devletlerini 
tutarmışız, başkalarını tutmazmışız. Bunu ne 
zaman söylüyor Sayın Hatip? Dün akşam rad
yoların Birleşik Arap Cumhuriyeti Dışişleri Ba
kanının bu ayın 14 ünde Türkiye'yi ziyaret ede
ceğini, Türkiye'nin Orta - Doğu siyaseti hak
kında duydukları memnuniyeti ve Kıbrıs mese
lesinde Mısır üzerinde yürütülen iddiaların yer
siz olduğu beyanını verdiği günün ferdasında 
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söylüyor. O da mı muhafazakâr Arap Hükü
meti? 

O kadar uydusu imişiz ki, Amerika"mn, ister
se bize zeytinyağı daihi ihraç ettirmezmiş.. Bilir 
kendisi bu meseleyi, bütün safahati ile bilir, 
vâridolmadığını bilir. Muhterem partisi Ortak 
Pazarı temsilen toplantılarına katılır. Amerika 
Hükümeti, sürplüden bedelsiz nebati yağ aldı
ğı takdirde Türkiye'nin zeytin yağı ihracını da 
bir hadde tutması lâzımgeldiğine ait bir şartı 
olduğunu, bu şartın Türkiye'ye has değil, Sürp-
lü Kanununun icabı olduğunu ve bu şartı te-
kabbül etmemek için Türkiye'nin zeytin mah
sulünün bol olduğu senelerde Amerika'dan ne
bati yağ ithal etmediğini ve ihracatını serbest 
tuttuğunu benim kadar, benden iyi bilir. 

«Koskoca Çin Devleti ile, Amerika uğruna, 
münasebet tesis etmiyorsunuz» der. Çin Dev
leti ile münasebet kurmanın faydası ile veya 
mahzurları ile benim siyasetimin intibakı ara
sındaki hesabı yapıp, orta göre karar verdiğimi 
kabul etmez. Benim Çin Devleti ile ticari mü
nasebet kapımı bugün de açık tuttuğumu bilir, 
ama bunu Amerikan uyduluğu için vesile ola
rak getirir. 

Söylemek istediğim şu arkadaşlar: İkili an
laşmalar Meclisten geçmezse olmaz. O kanu
nun şu maddesi değil, bu maddesi tatbik edil
mek lâzımgelir, diye burada bâzı mülâhazat 
serd edildi. Türkiye, dış güvenliğini kendi im
kânları ile karşılıyamıyacağım, kendisini çev-
reliyen devletlerin potansiyelinin kemdi imkân
larından yüksek olduğunu hesaba katarak, bir 
kolektif savunma sistemi içine girmiş. Millî 
güvenliğim böyle, geniş dış güvenliğim böyle 
savunulsun diye karşılıklı vecibelere girmiş. Bu
nun karşısında taahhütleri olmuş, anlaşmalar 
olmuş. Hiçbir zaman, bu anlaşmalar bizim za
manımızda yapılmadı, sorumlusu dea-ili?:. sineri 
altına Hükümet olarak girmedik. Hükümetlerin 
devmumiyeti vardır. Madem ki biz bugün Hü
kümetiz, sorumluluk varsa bizimdir, hata var
sa tashihi bize terettübeder, dedik, iktidara 
geldiğimizin hemen üçüncü haftasından itibaren 
bunların tetkik edileceğini ve bâzı pürüzlerini 
- beğendikleri bir tâbirimdir, kendileri sık sık 
ifade ederler, çöpsüz üzüm değil elbet bir şeyi 
var derler - ne olduğunu da izah ettim. - Tashih 
etmeye gayret ettik, bir noktaya da getirdik. 
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Dediler ki, «Bu Amerikan üsleri öyledir ki, 
buraya paşalar giremez. Bu devlet içinde dev
lettir.» Zihinler bulandı, tereddüt uyandı. Kâh 
yeri satıldı, kâh kirası kaçtı. Türlü spekülâs
yonlar ikili anlaşmalar üzerinde yapıldı. Yapı
labilir. Çünkü anlaşmalar mahiyetleri itibariy
le askerî sırları ihtiva ettiği cihetle, kendileri
nin rahatlığı ve sorumsuzluğu içinde bunlar şu
dur demek imkânı ne bizde, ne bizi takibedecek 

-iktidarlarda vardır. Fakat Kıbrıs buhranı ge
lince, o tabu olan, o el sürülemiyen, o kapısın
dan girilemiyen, o devlet içinde devlet olan üs
lerin Türk Ordusu emrinde, Türk askerleri ve 
Türk harekât plânları uyarınca bir gecede na
sıl işgal edilip, harekât ve emre müheyya oldu
ğunu bu millet görmüş ve bu iddiaların hangi 
maksada matuf olduğunu biz değil, hâdiseler is
pat etmiştir. O yıkıldı. Şimdi hukukî veçhe 
bina ediliyor. Meclisten geçecek mi geçmiyecek 
mi? Yaptığımız, bütün 58 anlaşmayı hâkim kı
lacak prensip ve esaslar umumi kaideler anlaş
masıdır. Muhterem hatibin yüksek huzurların
da birkaç defa tekrar ettim, anlaşmalar bit
medi. Bitmedi ama, mutabık kaldığımız nok
talar malûm, huzurunuzda okuyayım: 

«Anlaşma, Kuzey Atlantik Antlaşmasının 
üçüncü maddesinde öngörülen karşılıklı işbirli
ği hükmüne dayanmaktadır. Dolayısiyle NATO 
içinde tekabbül ettiğimiz vecibelere bir ilâve 
getirmemektedir. Anlaşma, Birleşmiş Milletler 
Anayasasının amaç ve ilkelerine uygundur. An
laşma, tarafların yekdiğerinin egemenlik ve eşit 
haklarına karşılıklı olarak riayet esasına müs
tenittir. Anlaşma çerçevesinde müşterek savun
ma tesislerinin kurulmasına, faayiette bulun
masına Türkiye Cumhuriyetinin muvafakati ol
madan tevessül edilemez, Müşterek savunma 
tesislerinin kuruldukları sahaların mülkiyeti 
Türkiye Cumhuriyetinindir. Bunlar üzerinde 
kurulacak tesisler Türkiye Cumhuriyetinin mül
kiyetindedir. Her hangi bir şekilde kira bahis 
konusu değildir. Müşterek savunma tesisleri 
üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

* kotnrolü mutlak ve tamdır. Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti tesislerde istediği kadar personel 
bulundurma hakkına sahiptir. Tesislerde bulu
nacak yabancı devlet tabiiyetindeki personel Ku
zey Atlantik Antlaşmasına Taraf devletler ara
sında kuvvetlerinin statüsüne dair 19 Hazi-
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ran 1951 tarihinde imzalanmış ve şu sayılı Ka
nunla tasdik edilmiş olan Sözleşme hükümleri
ne tabidir. Kuzey Atlantik Antlaşmasına Ta
raf devletler arasında kuvvetlerinin statüsüne 
dair Sözleşme gereğince tesislerde görev alacak 
Amerika Birleşik Devletleri personelinin mik
tarı, silâh ve teçhizatı ikmal maddeleri Türkiye 
Cumlhuriyeti Hükümetinin kontroluna imkân ve
recek hükümlere bağlanmıştır.» 

Bunlan okuyorum. Gelip buyurabilirler ki, 
evet ama, şu maddeyi ben tatminkâr bulmadım, 
kâfi değil. Onu demiyor. DemiyeceMerdir, fakat 
ikili anlaşmalar meselesini konuşmakta devam 
edeceklerdir. 

Buyuruyorlar ki, «NATO iradeniz dışında 
harbe götürür.» Böyle şey olmaz. «Hak eşitliği, 
oybirliği. Başka türlü karar alınamaz.» Ben dâ
hil olmadıkça harbe girmem. Niye korkuyorsun 
diyorsun. Doğru değil. Bu lâzime politik karar- -
larda tatbik edilir. Halbuki harb kararı «Grup 
Permenande» verilir. Bu da bir üçlü diktadır. 
Harb kararında da böyle oy eşitliği hak falan 
aranmaz. 

Ben kendilerinin konuşmalarını daima dik
katle dinlerim. Ekseriya müdakkittirler, itinalı
dırlar, hazırlıklıdırlar. Bugün o vasıflarından ay
rılmış gördüm. Sayın Boran, Grup Permenande , 
buyurduğunuz gibi üçlü idi, ama bir tanesi 
Fransa idi. Fransa çıktı, Grup Permenande ilga 
edildi, böyle bir teşekkül kalmadı, askerî komi
teye intikal etti. Komite genişledi, kararlar da 
oy birliği ile veriliyor. Bir sene vardır. Sizin 
gibi sık sık harice giden, NATO ve onunla ilgili 
hâdiseleri yakından takibeden siyasi bir arka
daşımızın bu tebeddüllerden haberdar olma
ması eğer vakıa ise, o zaman onu garipserim, ha
berdar olduğunuz halde bize bu argümanla çık-
tmızsa, bizi o gaflet içinde sandınızsa, o zaman 
da zekânızdan şüphe ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette ev
velâ tecessüs, sonra asabiyet uyandıran ve bilâ-
hara da gına getiren bir edebiyat cereyan edi
yor : Kapkaççı düzen, sömürücülük, soyguncu 
müdafiliği, az gelişmiş memleketle çok gelişmiş 
memleketin ortaklığı aleyhe olur, yabancı ser
maye şöyle yapar, böyle yapar... Bunlar konu
şuldu, konuşulacaktır, konuşulması da iyi ola
caktır. Geride kalmış bir nazariyenin tatbik 
mevkiine çıkarılmış ve yürümediği için tatbik-
çiler tarafından dahi ıslah edilmiş fikirlerin, bu-
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gün burası öyle fikirler için yeni pazardır, diye 
getirildiği Türkiye'de, bu kürsüde de karşılıklı 
münakaşalarla artık bunların da künhüne varıl
mıştır ve bir bakıma, bu ortaya çıkış, bu ap
senin deşilişi sosyal bünyeye de sıhhat getirmiş
tir. 

Muhterem hatip, «İkili andlaşmaları ıslah 
edecekler. Islah edilmez onlar, ancak izah olu
nur.» diyor. 

Olur Sayın Boran. İkili andlaşmalar ıslah 
olur, NATO izah olunur. Bu Mecliste ıslah olun-
mıyacak bir şey var, var ama, onu da Meclis bi
lir, onu da millet bilir ve yakında siz de bilecek
siniz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem hatip, itiyadı olmıyan bir davra
nış içine girdi : Gayet sakin güzel konuşurken 
heyecanlı, asabi, yüksek sesle bir konuşma yaptı 
ve dedi, : «Bizi kimse yıldırainaz. Biz vicdanımı-
zı-satmış kimseler değiliz. Biz bu milletin hayrı
na baş adamış insanlarız.» Ben kendi kendime 
düşündüm, sükûnetle düşündüm : Bütçe, Hari
ciye Bütçesi, şimdi bu neden geldi buraya. Aca
ba bizim siyasetimizde mi bir şey var? 

BEHtOE HATKO (BORAN) (Urfa) — Söy
lediklerimizi yanlış anlamışsınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ

LA YANGİL (Devamla) — «Bizi kimse yıldıra-
maz.» Böyle bir ithamda da bulunmadık. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Nasıl 
bulunulmadı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Vicdanımızı satmış 
değiliz» Böyle, bir iddia da yok. Bu, hani, bir
takım, fareden korkan adamların «Kaplanoğlu, 
Asyaner» gibi soyadı alması kabilinden,, ya bir 
kompleksin ifadesi, ya böyle bir zannın müdafa
ası. İthamsız çünkü. Yakıştırmam, zannetmem, 
kendilerini böyle bir şeyden tenzih ederim. Böy-, 
le bir iddia da yok. Bu müdafaaya neden ihtiyaç 
var? 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Biz 
konuşurken siz dinlemiyorsunuz galiba. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Kendilerinin vicdanı 
satılmış değil. Kendileri haricindekilerin satıl
mış mı? Niye bizden ayırıyorlar kendilerini? 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — S]z ni
ye ayırıyorsunuz? 
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BAŞKAN —• Sayın Boran, böyle bir müza
kere usulü var mı efendim? (A. P. sıralarından, 
«otur yerine Hatice Hanım» sesleri.) Kimden al
dınız bu salâhiyeti ki, müdahale ediyorsunuz? 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Siz 
de neden hatiplerin bu çelişik tarizlerine müda
hale etmiyorsunuz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Menediyorum efendim, sizi mü
dahale etmekten. Sizden öğrenmiyeceğim bunun 
usulünü. * 

Buyurunuz, Sayın Hatip. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ

LA YANGİL (Devamla) — Bu Mecliste, onları 
kimse yıîdıramazsa, kimse de kimseyi yıldıra-
maz. 

Kimse, vicdanının satılmamış olduğu iddia-
siyle ayrı bir zümre ve imtiyaz veya sınıf teşkil 
edemez. Bu bütçe müzakeresi sırasında hiç kim
se tarafından muhterem gruplarına «vicdanları 
satılmış» iddiası serd edilmedi. Bu müdafaayı 
neden hissettiler? Hangi ezgi ile hissettiler? 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Ezgi 
sizde yar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, tekerrür ederse ihtar 
cezası vereceğim. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Sayın Başkan, neden onlara söylemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmiyorlar efendim. 
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 

Onlar da müdahale ediyor, siz neden susturmu
yorsunuz?. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmiyorlar. 
Ben dikkatle takibedivorum. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Ama, Grubuma lâf atıyorlar ikide birde böyle. 

BAŞKAN — Ben hatibi kastediyorum. Gru-
pa lâf atıvorlar, filân dive bir sey yok ortada. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Duymuvor musunuz Beyefendi? 

BAŞKAN — Duyuyorum. (T. 1. P. sıraları
nın sol tarafından. «Otur ulan» sesleri ve bu sı
ralardan avağa kalkmalar. 

BAŞKAN — Oturun efendim, rica ederim 
oturunuz yerlerinize. 

Buyurun, Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ

LA YANGİL (Devamla) — Muhterem İşçi Par
tisinin sözcülerinin, gerek Grupumuza, gerek 
Yüce Meclisimizin şahsiyetine hitabederken da
ha itinalı, daha dikkatli olmaları temennisiyle, 
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Yüce Heyetinizi selâmlar ve bütçem dolayısiyle 
serd edilen tasvipkâr mütalâalara şükranlarımı
zı arz ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika rica 
edeceğim efendim. 

Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'nun bir sorusu 
var, yazılı olarak bana göndermişler. Müsaade 
ederseniz okuyacağım, onu da izah buyurursu
nuz. 

Sözlü olarak istiyorsunuz değil mi, Sayın Sa-
rıibrahimoğlu? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLÜ (Adana) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Okuyorum : 
Garbi Trakya Türklerine' zulüm yapıldığı ve 

zorla Yunanlılaştırılmakta olduklarına dair neş
riyat ve iddialar doğru mudur? Doğru ise, Lo
zan Andlaşması ihlâl edilmiş olmuyor mu? İhlâl 
ediliyorsa ne gibi tedbir ve müeyyidenin uygu
lanması düşünülmektedir? Müdahale yolu ve 
imkânı kesin ve olumlu bir mevzu olarak düşü
nülür mü? 

Sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasını saygı, ile istirham ede
rim» derler. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım; Garbi - Trakya Türklerine Yunan Hükü
metinin kanun çıkarmak, mevzuat ihdas etmek 
yolu ile değil, fakat tatbikat itibariyle baskı 
yaptığı hakkındaki iddia ve deliller mevcuttur. 
, Garbi - Trakya'daki Türk soydaşlarımız, 
müteferrik köylerde ve yasak bölge ilân edilen 
hudut boylarında, ekseriya hiçbir idari teşkilâ
tın konaklamadığı yerlerde yaşamakta olmaları 
itibariyle, bu kabîl iddiaların sıhhati derecesinin 
vuzuh ile tesbiti müşkül, vâki olmakta olduğu 
da - eldeki delillere bakılırsa - hükmedilecek ka
dar sarihtir. 

Bu konuda temaslarımız oldu, onlar da bir
takım mukabil yersiz iddialarda bulundular : 
İmroz'da, Bozcaada'da, İstanbul'da yaşıyan 
Türk tebaalı nım soydaşlara - kendi usulleri gi
bi - idari baskılar yapıldığını iddia ettiler. 

1927 senesinde, bizzat Türkiye Devleti tara
fından neşredilmiş istatistiklerde 167 000 olarak 
gösterilen rum nüfusun, aradan bu kadar sene 
geçip yüzde 3 tezayüt de dikkate alınırsa, şu 
neticeye varmak icabederken, bugün 34 000 e 
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inmiş olmasını birtakım baskı ve idari tazyikle
rin eseri gibi gösterdiler. 

Onun üzerine taraflar mutabık kaldık : 
«Herkes bir elçisini memur etsin, delillerini ge
tirsin, icabında mahallen de tetkikat yapalım. 
Bu işi kesin olarak halledelim. Hangi taraf hak-
sızsa tedbirini alsın,» noktasında ittifak ettik, 
Bu iş yakında yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir sual daha var 
efendim. Manisa Milletvekili Sayın Sami Binici-
oğlu'nun. 

«Bundan bir müddet evvel Roma'da, Avrupa 
komünist partilerinin iştirakiyle yapılan ve 
T. İ. P. den iki parlömanter üyenin iştirak ettiği 
toplantının mahiyeti nedir? 

Bu üyeler, bu toplantıya kimi temsil ederek, 
hangi sıfatla iştirak etmişlerdir?» 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGÎL (Devamla) — Bu konu hakkında, 
teefrruatlı izahat verecek kadar bilgim yok. Ar
kadaşıma neticesini yazılı olarak bildiririm. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz,'soru mu sor
mak istiyorsunuz? Buyurun efendim. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Türkiye ile Bul
garistan arasında bölünmüş Türk ailelerinin 
Bulgaristan'da kalanların fecî durumu Sayın 
Dışişleri Bakanının malûmudur. Bir yıla yakın
dır, oradaki ailelerin hiçbir şey istemeden Tür
kiye'ye gelmeleri arzuları hâlâ tahakkuk etme
miştir. Orada bulunan vatandaşlarımızdan aldı
ğımız mektuplarda, son derece fecî hallerinin 
biran önce nihayetlendirilmesi temennisi vardır. 

Sayın Dışişleri Bakanı acaba, bu ailelerin ıs
tırabının ne zaman son bulacağını müjdelerler 
mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
j LAYANGİL (Devamla) — Muhterem arkadaş-
i larım; bu meseleyi müzakere etmek üzere, ev

velce memleketimizde Bulgaristan'ı temsil etmiş 
i olan, halen Genel Sekreter Yardımcıları meya-

mnda bulunan bir elçi başkanlığında gelen he
yet, iki aya yalan çalıştıktan sonra, müzakereleri 

j ikmal edilerek, parafesi yapıldı. Pek yakında 
memleketimizi ziyaret edecek olan Bulgar Baş
bakanı ve Dışişleri Bakanının gelmelerinde imza 
merasimi yapılmak üzere bu Anlaşma hitama er-

\ di. Henüz imza edilmediği için, tesbit edilmiş ak-
] raba hududu hakkında malûmat veremiyorum. 

_ 491 — 
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Yakında netice ilân edilecektir^ Temas buyurdu
ğunuz mesele halledilmiş ve müzakereler bitmiş
tir efendim. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv, soru sora
caksınız galiba, buyurunuz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
T. î. P. milletvekillerinin komünist partilerin 
gCzli toplantılarına katıldığı, bu partinin genel 
başkanı tarafından Meclis kürsüsünden ilân 
edildiğine göre, bu partiye mensup milletvekil
lerinin Dışişleri Bakanlığına ve dış devletlerde-
ki elçilik ve temsilciliklerimize Bakanlıktan 

/ malûmat almaları sırasında bâzı gizli bilgilerin 
kendilerine verilmemesi hususunda teşkilât ile 
Sayın Bakanın bir anlaşması var mıdır? 

Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞ

LA YANGÎL (Devamla) — Anlamadım efendim. 
BAŞKAN — Tekrar edecekler efendim. Bi

raz daha yakma gelirseniz dikkat daha dağıl
mamış olur Sayın Ataöv. 

Buyurunuz,, efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tekrar ediyo
rum; T. t. P. milletvekilleri komünist partileri
nin. gizli toplantılarına katıldığı, partilerinin 
Genel Başkanı tarafından Meclis kürsüsünden 
beyan edilmiştir. 

Böyle gizli toplantılara, komünist partilerin 
gizli toplantılarına katılan bu partinin üyeleri
ne Bakanlığımızdan veya dış memleketlerdeki 
sefaretlerimizden memleket sırlarının verilme
mesi hususunda bir tedbir düşünülmüş müdür? 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÎHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANĞİL (Devamla) — Memleket sırlarının 
ister gizli, ister açık toplantılara katılanların 
hiçbirine verilmemesi hakkında, gerekli talimat 
ile sefaretlerim teçhiz edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Bir soru daha var, Sayın Ba
kan lütfen. 

Buyurunuz Sayın Hasan Lâtif Sanyüce. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Suriye Hükümetinin Hatay'ı ilhak işini progra
mına aldığını bâzı gazeteler yazdılar. Yani, Su
riye Hükümeti Hatay'ı ilhak edeceğim, diye 
programına bunu almış, bâzı gösteriler de yapıl
mış, böyle belirtiler var. Hükümet programına 
alıyorsunuz, bu önemli bir meseledir diye, bir 
temas düşünüldü mü? Normal diplomatik mü
nasebetlerimizin bulunduğu Suriye Hükümeti ile 

20 . 2 . 1968 Ö : 3 

ilişkilerimize bu vaziyette nasıl devam ediliyor? 
Bu hususta bir şey yapılmış mıdır? 

Bir sorum daha var : 
Suriye'de arazisi bulunan Türklerin arazile

ri ellerinden alınmıştır. Ve bu mesele şimdi ora
da halledilmiş değildir. Suriye ide arazisi bulu
nan vatandaşların hakları ne zaman korunacak, 
ne zaman yerine getirilecektir? Bu hususta ça
lışmalar yapılıyor mu? Bunları öğrenmek isti
yorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Suriye'de arazisi bu
lunan Türk uyruklu vatandaşlarımızın muka
bele bilmisil olarak Suriye Hükümetince arazi
lerine el konulduğu vakıadır. 

Suriye Hükümeti Dışişleri'Bakanı meslekda-
şım, bana bir mektup yazarak bu konuyu müza
kere ile katî olarak halletmemizi istedi. Müza
kerelere girerken de, kayıtları kaldırarak gire
lim, dedi. Müzakere teklifini kabul ettim. «Ka
yıtları kaldırmıyalım, eski hale döner. Yine bu 
iş sürüncemede kalır. Süratle bitirmemize de 
kayıtların mevcudiyeti vasıta olur.» dedim. Ce
vabını bekliyorum. 

Suriye Hükümetiyle bilhassa son zamanlar
daki iyi münasebetlerimizin Suriye Hükümetinin 
Hatay'ı ilhakı gibi, programına bir madde ala
cağı his ve intibaını vermemektedir. Muhterem 
arkadaşımın, buyurdukları hakikatse, o zaman 
Suriye Hükümetine Hatay'ın yeri haritada bel
lidir, gelsin ve alsın deriz. (Gülüşmeler, «bravo» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Yılmaz, buyu
run. 

HÜSEYİN YILMAZ (Gaziantep) — Rusla
rın, bundan bir müddet evvel Kıbrıs'ta, Türk 
tezine yakın bir görüşe sahibolduğu milletçe bi
liniyordu. Sayın Başbakan Rusya'yı ziyaretten 
döndükten sonra bu teze daha da yaklaştığı mil
lete ilân edildi. Son Birleşmiş Milletler görüş
melerinde Ruslar'm bu defa da Makarios'u des
teklediği yayıldı, duyuldu. Acaba, Ruslar mem
leketimize karşı bu zikzakları neden çiziyorlar 
ve kararsız bir durum alıyorlar? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SAERİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Türkiye - Rusya 
münasebetleri gerek iktisadi sahada, gerek diğer 
sahalarda günden güne inkişaf etmektedir. Tür-
kiye - Rusya münasebetleri arasında bir değişik
lik olduğu kanaatinde değiliz. Rusya'nın Kıbrıs 
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üzerindeki siyaseti sarihtir; Enosise karsıdır, 
Ada'da iki cemaat vardır, bu cemaatler birbir
lerinin haklarını kabul etmelidirler, Fakat Rus- , 
ya müstakil devletlerin küçük olsun, büyük ol
sun işlerine hariçten müdahale edilmesine taraf
tar değildir. Hiçbir devlet müdahale etmemeli
dir. Ve bu ihtilâf bu şekilde halledilmelidir, ka
naatlerini daima muhafaza ederler. Bizim güttü
ğümüz siyasetle ve bizim arzularımızla müşterek 
olan kısımlarındaki desteği baki, hükümetleri 
müdahale ettirmemek hususundaki prensipleri 
ve bu kanaatlerini izhar ederken de tekid ettik
leri şekilde yine bakidir. 

BAŞKAN — Sayın Saraç. 
OSMAN SARAÇ (Tokat) — Efendim, Mısır 

evkafmdaki Türk haklarının korunması ve elde 
edilen paraların Türkiye'ye getirilmesi hususun
da yeni bir gelişme var mıdır? Bu hususu rica 
edeceğim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) '— Kahire'ye vâki ziya
retimizde Mısır'daki Türklere ve vâkfa ait em
valin bir anlaşmaya tasfiyesi hususunda aramız
da mutabakat hâsıl olmuştu. Bunun üzerine hu
kuk müşavirliğimizden gerekli bilgiler ve dos
yalarla bir arkadaş gönderildi. Uzun müddet 
orada çalıştılar, birtakım esaslar tesbit edildi. 
Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldiğinde 
hazırlanmış esasları gözden geçirerek, bir ihtilâf 
mevzuu kalmazsa, anlaşmanın imzalanmasını 
sağlıyacağız. Prensipleri tesbit edilmiştir. (Alkış
lar, «jbravo» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakandan son
ra son sözü sırada olan bir milletvekili arkada
şıma veriyorum. Sıra, C. H. P. Grupu adına Sa
yın Nihat Erim'dedir. Buyurun, Sayın Nihat 
Erim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM (Ko
caeli) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Dışişleri 
Bakanı arkadaşımız Türkiye'nin dış ilişkileri 
hakkında Yüce Heyetinize etraflı bilgi verdiler. 

Konuşan parti sözcülerinin temas ettikleri 
konuların hemen hepsine cevap verdiler. Ancak, 
bir konuyu açıkta bıraktılar. Bu da T, i. P. Sa
yın Sözcüsü Behice Boran'ın Ortak Pazar hak
kındaki mütalâlandır. Sayın Behice Boran, Or
tak Pazarı tenkid ettiler, Türkiyenin aleyhine ol
duğunu söylediler. Yüce Heyetinizin malûmu
dur ki, Ortak Pazara giriş sözleşmesini, antlaş
masını C. H. P. nin başında bulunduğu bir Hü-
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kümet imzalamıştır. C. H. P. bugün de Türkiye'
nin Ortak Pazar üyeliğinin çok faydalı, zaruri 
bir şey olduğuna kaanidir. Bilindiği üzere Av
rupa'da büyük bir entegrasyon, Avrupa devlet
lerinin birbirlerine yaklaşması, birbirleriyle iş
birliğini âzami hadlere götürmesi hareketi en 
kesif safhasında bulunmaktadır. Ortak Paza*r 
üyesi olan altı devlet arasında gelecek yıldan iti
baren bütün gümrükler kalkmaktadır. Ortak Pa
zar yalnız bir gümrük birliği şeklinde tecelli et-
miyecektir. Ortak Pazar, Avrupa devletlerinin 
bir Avrupa konfederasyonuna, Avrupa federas
yonuna gidişinde en önemli teşebbüslerden biri
dir. Bunun dışında kalmış olan ingiltere, etra
fındaki yedi devlet, yıllardan beri Ortak Pazara 
girmek için akla hayale sığmıyacak gayretler 
sarf etmektedirler, ingiltere işçi Partisi, ingil
tere Muhafazakâr Partisi bir millî politika ola
rak Ortak Pazarın kapılarını zorlamaktadırlar. 
Bugün ingilterenin başında olan sosyalist işçi 
Partisi Ortak Pazara girmek için Muhafazakâr 
Partiden daha fazla gayret sarf etmektedir, in
giltere'nin etrafındaki EFTA nm diğer devletle
ri Ortak Pazara girmek içA mütemadi çaba için
dedirler. Niçin yapıyorlar bunu? 

Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bütçesinin tü
mü üzerindeki konuşmamda da temas ettiğim 
gibi, bugün içinde yaşadığımız dünya çok önem
li dönüm noktalarından birine gelmiştir. Artık, 
Amerika ve Rusya ^ibi iki büyük dev karşısın
da devletlerin, değil yalnız küçük devletlerin, 
40, 50 milyon nüfuslu, 60 milyon nüfuslu orta 
boy devletlerin, ingiltere, Fransa, Almanya, 
İtalya gibi devletlerin 'aralarında birleşmedik-
çe, bugün dünyada cereyan etmekte olan bilim
sel ve teknolojik yarışta geri kalmış devletler 
haline düşecekleri bir ilmî hakikat olarak orta
ya çıkmıştır. Türkiye Ortak Pazar dışında kal
dığı takdirde, eğer kalmış olsaydı Ortak Pazara 
dâhil olan ve onun dışındaki yediler arasında 
kendi aralarındaki gümrükler kalkacak, fakat 
onun dışında kalan devletler için büyük gümrük 
duvarları ayakta duracaktı. Türkiye, mahsulü
nü yüzde altmış, yetmiş ölçüsünde bu memleket
lere satmaktadır. Yunanistan Ortak Pazara üye 
olmuştur, italya Ortak Pazarın tam üyesidir ve 
diğer Akdeniz memleketleri İspanya, buraya gir
meye çalışmaktadır. Eğer Türkiye Ortak Pazar 
üyesi olmazsa kendi mahsullerini bu memleket
lere nasıl satacaktır? Bugün tam üye olmadan 
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bize tanıdıkları kontenjanlar dolayısiyle mahsul
lerimizi satabilmekteyiz. 

Ortak Pazarın bunun dışında, bundan daha 
önemli bir siyasi veçhesi vardır. Ortak Pazar, 
Avrupa devletlerinin birleşmeleri yolundaki te
şebbüslerin en mühimidir. 

Arkadaşlar, bir noktada sarih olmak lâzım 
ve şimdiki beyanımı C. H. P. nin bu husustaki 
kesin kanaatini bildirmek için ifade ediyorum; 
Türkiye, Atatürk tarafından yüzü Batıya dö
nük olarak kurulmuş bir devlettir, (ö. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) Türkiye'min bü
tün mevzuatı, Medeni Kanunu, Ticaret Kanunu, 
Amme mevzuatı, Kamu mevzuatı, devlet teşki
lâtı insan hakları Batıdan alınmış, Batı mede
niyetinin eserleridir. Türkiye bütün bu gayret
lerinden Batıya daha fazla yaklaşmak, daha 
fazla Batılı olmak ve Batı medeniyetinin ön 
saflarına geçmek için çalışan bir memlekettir. 

Bugün dünyada zahiri olarak bloklardan 
birine iltihak etmemiş memleketler vardır, fa
kat hakikatte yoktur böyle memleket. İşte 
Mısır, usun saman , bloklar dışmda üçüncü 
dünya devletlerinden biri olarak görünüyordu. 
Karşılaştığı ilk çarpışmada, İsrail - Mısır har
binde ne oldu? Gitti, Rusya'ya teslim oldu. Bu
gün Mısır, Rus mütehassıslarının, Rus teknisi-
yenlerinin, Rus parasının işgali altındadır. 

Bu hal şunu gösteriyor; üçüncü dünya 
devletleri denilen devletler, akkoyunun kara-
koyunun seçildiği, güç imtihanın geldiği gün, 
bloklardan birinin tesiri altına düşmeye mec
bur olmaktadır. 

Türkiye, bu bakımdan dünyanın en tehlike
li noktalarından birinde bulunmaktadır. Tür
kiye coğrafyası başka hiçbir memleketle mukaye
se edilmeyecek bir coğrafyadır. Bu bakımdan 
Türkiye nasıl ikinci Dünya Harbinin bağında 
en iyi politikayı seçerek o badirenin içinden, 
yangını memleketine bulaştırmadan, geçmişse, 
bugün de çok daha önceden cephesini tâyin 
etmekle, tehlikelerden kendisini uzak tutması
nı bilmiştir. Türkiye, yine coğrafyası dolayı
siyle Kuzeyindeki büyük komşusuyla da iyi ge
çinmek durumundadır. Deminki konuşmada 
izah ettiğim üzere, Rus'ya bizim egemenliği
mize, ülke bütünlüğümüze, bağımsızlığımıza 
saygılı olduğu müddetçe ona karşı tahrik poli
tikası gütmemek, Türkiye için en akıllı bir dav

ranıştır. Biz, hükümeti bu yolda görmekle bah
tiyarlığımızı ifade ettik. Hükümetin bu yolda 
olması, C. H. P. nin ötedenberi bu yolda olması 
Türkiye için hiç olmazsa bu konuda millî bir 
politika ortaya çıkardığını göstermektedir. Hü
kümetin, NATO'nun âkili anlaşmalarını düzelt
tirmek için sarfettiği gayretleri biz yakından, 
içinden takibetmekte ve bunu takdirle karşıla
maktayız ve hükümetin başarısını bütün mem
leketin, bütün milletin başarısı olarak kay
detmeye amade bulunmaktayız. İşte burada 
da bir millî politika ortaya çıkmıştır. Çünkü 
A. P. ile C. H. P. en azından Türkiye'nin yüz
de seksen seçmeninin fikrini temsil etmektedir. 
İşte millî politika. 

Değerli arkadaşlarım, dış politikada dok
trin olmaz, dış politikada ideoloji olmaz, dış 
politika yalnız ve yalnız millî menfaatleri© 
idare edilir. Mukaddes hodgâmlığm geçtiği bir 
yer varsa oda dış politikadır. 

Kapitalist memleketlerde, emperyalist mem
leketlerde, komünist memleketlerde, sosyalist 
memleketlerde iş dış politikaya geldiği zaman 
yalnız ve yalnız kendi milletlerinin, ks:ıdi va
tanlarının menfaatini düşünmektedirler. 

İkinci Dünya Harbi bittiği zaman Rusya, 
Amerika'ya müracaat etti, 12 milyar dolar 
kredi istedi. Vermedi Amerika, kaybettim dos
yayı dedi. Tito Amerika'dan kredi alıyor, Na
sır alıyor, almıyan yok, hepsi alıyor. Marifet 
odur ki, kendi memleketinin politikasını idare 
eden politikacılar, devlet adamları ve o memle
ketlerin parlamentoları bu alış verişi yapar
ken menfaatlerini iyi tâyin etsinler ve alış ve
rişte aldanmasınlar. Hiç bir devlet diğer dev
letin kara gözleri için ona yardım etmez. Ame
rika bize yardım ediyorsa, bizde menfaat gör
düğü için yardım ediyor. Biz ondan yardım alı
yorsak, onda menfaat gördüğümüz için alıyoruz. 
15 NATO memleketinden, Fransa dâhil, hiçbiri
si NATO'dan çıkmak için bir müracaatta bu
lunmuyor, niçin? Onlar bağımsız değil mi, on
lar egemen değil mi, onların menfaatleri yok 
mu? Hepsi ölçüyorlar biçiyorlar, düşünüyorlar 
taşınıyorlar Amerika aramızda olmazsa biz ken
di kendimizi savunamayız, kurda kuşa yem olu
ruz diyorlar ve bu topluluğu muhafaza etmeye 
çalışıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Erim lütfen toparlayı
nız, vaktiniz doldu efendim. 



M. Meclisi B : 46 20 . 2 . 1968 O : 3 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT EKİM 
(Devamla) — Bugün Batı Avrupanm birçok 
memleketleri sosyal demokrat hükümetlerle ida
re ediliyor, orada da Vietnam harbi devam edi
yor. Herkes şahsi olarak insani duygularını 
söylüyor. Ama, ingiltere Başbakanı Wa3hing-
ton'a gidiyor, görüyor, geçen hafta biz Amo-' 
rika'nm Vietnam politikasın;;, tasvibe diyoruz 
diyor. Niçin? Çünkü İngiltere'nin menfaatleri 
böyle konuşmayı icabettirdiği için. 

Sözlerimi bağlıyorum. Biz C. H. P. olarak, 
Türkiye'nin Atatürk tarafından kurulduğu şe
kilde yüzü Batıya müteveccih ve daima Batıya 
yaklaşmaya çalışan, Batı devletleri ailesi için
de onlar kadar eşit, onlar kadar egemen, onlar 
kadar bağımsız bir devlet olarak bu yolda ha
raretle devam etmesine taraftarız ve hüküme
tin bu uğurdaki çalışmalarına destek olmaya 
her zaman azimliyiz, teşekkür ederim. (Alkış-
lar) 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri geldiğini 
arz etmiştim, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Dışişleri bütçesi üzerinde grup sözcüleri ye
teri kadar konuşmuşlar ve konu aydınlanmıştır. 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmış olduğundan, müzakerele
rin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Ziyaeddin işerde™. 

Sayın Başkanlığa 

Mevzu yeteri kadar aydınlanmıştır, müzake
relerin kifayetini arz ederiz. 

Bursa Afyon Karahisar 
Ömer Öztürkmen Mehmet Gübekli 

BAŞKAN — Sayın Çataloğlu kifayet aley
hinde söz istemiştiniz, buyurun. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, kifayetin aleyhinde 
şu aşağıda sayacağım hususların da açıklan

ması arzusu dolayısiyle bulunmaktayım. Bunlar 
sıra ile şunlardır : 

Son günlerde basında Dışişlerinin laubali 
tutumu baklanda bâzı dedikodular yayınlan
mıştır. Gerçi biz bunlara pek önem vermedik;. 
inanmadık ama Dışişleri Bakanının bu husus
ları da burada açıklaması lâzımgeliyor. 

İkincisi, Dışişleri Bakanlığı bugün içinde 
bulunduğumuz durumu, jeopoletik noktadan 
tetkik ediyor mu? Buna şunları bağlamak lâzım. 
Washington'la Moskova arasında bir kırmızı 
telefon var. Rus filosu Akdenize inmiş durum
dadır. Çin gittikçe dünyayı tehdideder bir va
ziyet almıştır. Çin'e karşı ilk tepki gösteren 
Rusya olmuştur. Halbuki bunların ikisi de 
aynı ideolojide olan milletlerdir. Öyle gözükü
yor (ki, Amerika ile Rusya gelecek Üçüncü Ci
han Harbinde yanyana bulunacaklardır. Bun
lar yanyana bulunmak için, aralımda nüfuz 
bölgelerini taksim edeceklerdir. Bu nüfus böl-
egeleri için şimdiden yarış başlamıştır. Arap -
İsrail harbinde Amerika İsrail'i, Rusya da 
Arapları tutar bir durum göstermişlerdir. Af
rika'da durum bu şekilde inkişaf etmektedir. 
Bizim NATO'dan çekilip çekilmemiz konusu 
bugün için mevzuubahsolamaz, bu kendi men-
faalerimizi en iyi şekilde NATO'da bulun
makla sağlıyacağımızı her vesile ile parti ola
rak, genel başkanımız ifade etmişlerdir. 

BAŞKAN — Saynı Çataloğlu, mütalâaları 
bırakın da kifayet aleyhinde lütfen konuşma 
yapın. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım ben dedim ki, kifayetin aleyhinde şu 
maksatlarla... 

BAŞKAN — Dinliyorum, takibediyorum 
efendim. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — Oldu
ğumu anlatıyorum. 

Son zamanlarda Rusya NATO'ya dâhil dev
letlerle ilişki kurmaktan çekinmemektedir. 
NATO'nun hâkimi bulunan Amerika'da, NA
TO'ya mensup devletlerin Rusya ile bâzı ti
cari münasebetler kurmasını te§vîk etmektedir. 
Bunların sebepleri Dışişleri Bakanınca izah 
edilmiştir. Senede bir defa Dışişleri Bakanlı
ğından bu gibi husularda bilgi alabilecek bir 
durum hâsıl olmuştur. Bunlar hakkında henüz 
karanlık bulunmaktayız, bunun için yeterlik 
önergesinin aleyhindeyim, saygılarımla, 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeterlik 
aleyhinde bir arkadaşımız konuştu, şimdi yeter
liği oyunuza sunacağım. Yeterlik önergesini ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin bölümlerine 
geçmek için oyunuza müracaat edeceğim. Bö
lümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi bölümleri 
birer birer okutup oylatacağım. 

(Dışişleri Bakanlığı) 
(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

12.000 Personel giderleri 77 350 630 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 022 500 
BAŞKAN'— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. ' 

14.000 Hizmet giderleri 96 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

15.000 Kurum giderleri 18 640 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

16.000 Çeşitli giderler 36 693 452 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 740 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

22.000 Yapı - tesis ve büyi^k ona
rım giderleri 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabule dilmiştir. 

23.000 Makina - teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabule dilmiştir. « 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmal-

malar 22 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabule dilmiştir. 

34.000 Malî transferler 31 133 803 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabule dilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 091 263 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabule dilmjştir. 

36.000 Borç ödeme'leri 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabule dilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi Millet Mecli
since kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun 
efendim. 

C — MtL'LÎ • IUİtTtM BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sine başlıyoruz, Komisyon lütfen yerini alsm, 
Sayın Bakan buradalar. 

Efendim söz sırası C. H. P. Grupu adına Sa
yın Mustafa Kemal Yılmaz'ındır, buyurun 
efendim. 

Efendim, Yüce Meclisçe alınan karar veç
hile Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde grup 
sözcüleri 30 ar dakika konuşacak, bu hususu 
hatırlatırım. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA, KE-
İVİAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlar, 

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler büt
çesi üzerinde G. H. P. Grupıınun görüşlerini arsa 
çalışacağım. 

1968 bütçesi incelenince millî eğitim alanında 
da program ye bütçe arasında bazı tutarsızlık
lar olduğu göze çarpar. 

Plân ve 1968' yılı programı, «insan gücünü, 
ekonominin talebettiği zamanda, nitelikte ve sa
yıda sağlamayı» Eğitim Bakanlığına başlıca 

^ ö r e v olarak vermiştir. Programda itiraf edil
diği üzere, 1.5 yıllık plân döneminde, eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve eğitimde niteliği ar
tırma konusu girişilen çabalardan istenilen so
nuç alınamamıştır. Yıllık program eğitimde ni
telik sorununun bütün ağırlığı ile kendisini his
settirdiğini söylediği halde, tedbirler bölümün
de, bu ihtiyaca dokunmamış, müfredat prog
ramlarım ekonaminin talebettiği nitelikte innan 
yetiştirecek şekilde ıslahı gerektiğini söylüye-
nıemiş ve hiçbir tedbir getirmemiştir. 

Bu, Devlet Plânlama Teşkilâtı ib, Millî Eği-
tira Bakanlığı arasında kalkınma felsefesi ve he
defleri üzerinde gerekli görüş birliğinin hâlâ 
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kurulmamış olduğunu göstermektedir. Ekono-
•ınik kalkınmada da, eğitimin en etken bir araç 
olduğu görüşü, müfredat programlarına, ders 
kitap ve usullerine aksetmedikçe. yetiştirilecek 
insan güoü sayısı plân hedeflerini aşsa bile, is
tenen kalkınma sağlanamryacaktır. 

Memleket için hayatî önemi olşln bu ihtiya
cın karşılanmaması, eğitimde gerçek bir reform 
olacaktır. 

Yıllık cari giderler konusunda plânın direk
tifi kesindir. 

Millî gelirde yıllık % 7 oranında bir kalkın
ma gerçekleştirildiği takdirde, cari masraflarda 
% 8,5 bir artışa müsaade edilebilecektir. Ancak, 
plân, eğitim gibi, sağlık gibi, tarım gibi, halkın 
refah seviyesini yakından ilgilendiren bakanlık
ların yıllık cari masraflarında % 13 e kadar ar
tışı hedef olarak göstermiştir. Oysa ki; 1968 yı
lı eğitim, bütçesinde bu artış % 9 olup plân 
hedefinden % 4 geridedir. Maliye Bakanı ge
lişme carilerinde artış sağladık derken bu artış 
oranını zikretmekten kaçınmakla bir gerçeği 
gizlemeye çalışmıştır. Bu gerçek iktidarın eği
tim kalkınmasına bütün iddialarına rağmen 
plânda öngörülen önemi vermediğini göstermek
tedir. 

Sayın arkadaşlar, 
Sosyal, ekonomik ve kültürel yapıda ileri bir 

değişikliği hedef alan bir ülkede, okuma - yasma 
bilmiyen milyonlarca vatandaşın varlığı, hede
fe de ulaşmayı büyük ölçüde güçleştirecektir. 

2 nci Beş Yıllık Plân döneminde, 5 mil
yon vatandaşa okuma - yazma öğretileceği ön
görülmüştür. Bu, her jyıl, bir milyon vatandaşın 
okur - yazar hale getirilmesi demektir. Oysaki, 
1968 programında, ancak, 300 000 kişiye oku
ma - yazma öğretileceği kaydedilmiş, bütçede 
ise, ilgili maddenin açıklanmasında bu rakam 
240 000 olarak gösterilmiş, gereken para da ay
rılmamıştır. 

Sayın Bakanın Senatoda yaptığı konuşmadan 
öğrendiğimize göre geçen yıl 2 374 halk dersa-
nesinden mezun olan vatandaş sayısı ise sadece 
31 000 dir. Şimdiki tempo ile gidilirse, bugün 
13 milyon civarında olan okuma - yazma bilmyen 
vatandaş sayısı her yıl yükselerek devam edecek 
ve 1977 de 18 milyona ulaşacaktır. 1977 de dün
yamızın ve komşu ülkelerin içinde bulunacakları 
koşullar ve gelişme seviyeleri karşısında 18 mil

yon kara cahili sinesinde barındıracak bir Tür
kiye'nin ne dereceye kadar güçlü olabileceği ko
nusuna dikkatlerinizi çekmek isterim. Az ge- ? 

lişmiş ülkeler kıt kaynaklarından en yüksek ve
rimi almak zorundadırlar, öğretilen okuma - yas
ma iktisadi kalkınmada da bir ise yaramaîıdır. 
Cehaletle mücadele programları fanksiyonel ol
malıdır. Türkiyenin bir eğitim, kültür seferber
liğine ihtiyacı vardır. Tedbirler bugünden alın
malı yeni yollar ve yöntemler denenmelidir. 

1968 programı, ortaokul ve liselerde parasız 
yatılı okuyacak kabiliyetli ve fakir öğrenci sa
yısının 1968 -1969 ders yılında, 10 000 ne çıka
rılacağını söyler. Bu oldukça önemli bir hamle
dir. Ama, bu yıl, bütçeye, ancak 4 500 öğrsnci 
için ödenek konmuştur. Ortaokul ve liselerde 
okuyan 715 750 öğrenci içinden sadece 4 500 
çocuğumuz Devlet Babanın koruyucu kanadı 
altına sığınabilmiştir. 

Orta dereceli genel ve teknik öğretim okulla
rımızda okuyan 865 555 öğrenciden sadece, 
51 700 ü, % 6.9 u parasız yatılı okuyabilmekte
dir. Bu durum, plânında benimser göründüğü 
fırsat eşitliği ilkesi bakımından, bugünkü ted
birlerin yetersizliğni açıkça gösteriyor. 

Sayın Bakan, çeşitli demeçlerinde ve sen 
defa Senatoda yaptığı konuşmada, «Moskk 
okulları mezunlarının da, çeşitli olgunluk sisteki 
yoluyla, lise mezunları gibi, üniversitelere girme
lerinin sağlanacağını söylemiştir. İste bunu sağ
lamak bir reformdur. Eğitimde ileri bir hamle
dir. Bakanın bu kenuda başarılı olma^mı dile
riz. Ancak, 1968 programında ise, meslek okul
ları mezunlarının üniversitelere hazırlanması 
için hazırlık sınıfları açılmasını öngören bir sis
tem kurulacağından söz edilmekte ve bu sistem
le bağdaşmıyan farklılaştırılmış olgunluk imti
hanı sistemine gidilmiyecektir» denilmektedir. 
Bize, bir çelişme gibi görünen bu durumun ay
dınlatılmasını Sayın Bakandan dileriz. 

Bu konuda, C. H. P. nin açık görüşü şudur : 
Üniversite öğreniminin, lise öğrenimi yapma 

olanağına kavuşmuş olanların tekelinde bırakıl
masını sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkesi ile 
bağdaştıramıyorttz. 

Zekâ ve kabiliyet nerede ise, onu bulup çı
karmak, işlemek ve milletin hizmetine koşmak, 
eğitimde önemli bir ilke olmalıdır. 
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Sayın arkadaşlar, 
Ekonomik kalkınmada önceliği sanayi sek

törüne verdiğini plânda ilân etmiş olan A. P. 
iktidarmm, Millî Eğitim Bakanlığı, bu sektö
rün ihtiyacı olan insangücünü yetiştirme işini 
gereği gibi plânlıyabilnıiş değildir. 

Sanayide kalkınma sadece bir yatırım işi 
değildir. Sanayi kalkınmasının baş unsuru, her 
seviyede, teknik öğretimden geçmiş, vasıflı in-
sangücüdür. Hem plân, hem bütçe, bu işe ge
rekli önemi vermiş görünmemektedir. 

Teknik öğretimle genel akademik eğitim ara
sında bir denge kurulmak şöyle dursun, 1 nci 
Beş Yıllık Plânın kesin direktiflerine rağmen, 
teknik öğretim aleyhine olan dengesizlik" daha 
artırılmıştır. 

1967 - 1968 ders yılında açılabilen erkek sa
nat enstitüsü sayısı sadece 3 tür. Tekniker okul
ları gelecek yıldan itibaren öğrenci almıyacak, 
1971 de tamamen kapatılacaktır. 

Bakanın verdiği rakamlardan öğrendiğimize 
göre bu yıl liselere kaydedilen 56 000 yeni öğ
renciye karşılık, erkek teknik öğretime kaydedi
len öğrenci sayısı sadece 12 600 dür. Kız ensti
tülerimize alman yeni öğrenci ise 3 400 den iba
rettir. 

Lise ve ortaokullarda toplanı 716 000 öğren
ciye karşılık kız ve erkek sanat enstitüleri sa
nat okulları ve ticaret liselerindeki toplam öğ
renci sayısı 138 000 bile değildir. 

1966 - 1967 de açıldığı bildirilen 4 kız sanat 
enstitüsü 3 erkek sanat enstitüsü ve 8 ticaret 
lisesi ile teknik ve ekonomik kalkınma sağlana
maz. Mamur ve müreffeh Türkiye kurulamam. 

Sayın arkadaşlarım, 
Türk Millî Eğitiminin genel görünümü şu

dur: İlkokuldan doktora seviyesine kadar 
öğrencilerin doğılımmda dengeli bir piramit ku
rulamamıştır. ilkokullardaki öğrenci sayısına 
nazaran orta ihtisas adamlarını yetiştirmesi ge
reken orta öğretimdeki Öğrenci sayısı azdır. 
Burada bir dar boğaz meydana gelmektedir. 
Özellikle köy ilkokulu mezunu çocuklarımız bu 
dar kapıdan geçememektedir. Bu durum millî 
eğitim düzenimiz için büyük bir zarftır. 

Yüksek öğretimde ise asıl sorun, kalite z:ııh 
ile ihtiyacolan ihtisas alanlarında öğrenci aslığı, 
buna karşılık, ihtiyacolmıyan dallarda da öğ
renci fazlalığıdır. 

I Ekonominin en çok ihtiyaç duyduğu teknik 
personel ile tarım alanında yetigmiş personel sa
yısı yetersiz, öte yandan, sosyal bilimler ve eder 
biyat bölümlerinden yetişenler ihtiyaçtan çok 
fazladır. Millî Eğitim Bakanlığından tarih ve 
coğrafya öğretmenliği istiyen edebiyat fakültesi 
mezunu yüzlerce genç yıllardır bekleyip durur
ken, üniversitelerimizin bu alanlarda gece öğre
nimi yapmaları, plânsız gidişin açık örneğidir. 

Sayın arkadaşlarım, 
.Artık Türkiye'de bir kısım öğretmen okul

ları ile köy ebe okulları ve imam - hatip okul
ları dışında ilkokul mezunlarının devam edebile
ceği hiçbir meslek okulu bırakılmamıştır. Bütün 
meslek okulları 1960 öncesinde başlıyan bir eği
tim görüşünün hız kazanması ile, ortaokula da
yalı hale getirilmiştir. 1966 - 1967 ders yılında 
köy ilkokullarından 228 bin çocuğumuz mezun 
olmuş bunlardan 77 bini öğretmen okullarına 
başvurmuş, ancak 2 800 ü yatılı olarak alınabil
miştir. Bu ders yılı başında bu 228 000 köylü 
çocuğundan öğretmen okuluna alınabilenler, 
gündüzlüler de dâhil sadece 4 000 dir. 

1967 - 1968 ders yılında ortaokullara giren 
212 bin öğrenciden kaçının köy ilkokulu nıesımu 
olduğunu Sayın Bakanın açıklamasını isteriz. 

Meslek okullarının kapıları da köy çocukla
rına fiilen kapanmış gibidir. Askerî ortaokullar 
artık yoktur. Astsubay okulları bile ortaokula 
dayalı hale getirilmiştir. Fakir köylü çocukla
rının, ortaokulu bulunan kasabalara giderek öğ
renim yapmasının güçlüğü hattâ imkânsızlığı 
göz önünde bulundurulursa, eğitim düzeninin kız 
ve erkek köylü çocuklarına lütfen açık bulun
durduğu meslek dalları, köy ebeliği, köy imam
lığı, ve ilkokul öğretmenliğinden ibarettir. Top
lumun üst yönetim kadrolarına eleman hazırlı-
yan okullar, nazari olmasa bile fiilen sosyal ve 
iktisadi imtiyazı olan çevrelerin çocuklarına in
hisar etmiş görünmektedir. 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu teşkil 
eden 22 milyon köylü vatandaşımızın çocukları-

j mn eğitim nimetinden böylesine yoksun bırakıl
maları yürekler acısıdır. Millî eğitim sistemimiz 
ve tüm eğitim hizmetleri halka yaklaştınlmalı-
chr. İlkokula dayalı bölge sanat okulları, yatılı 
ortaokullar, ziraat liseleri kurulmalıdır. Bunla
rın hepsi ilkokula dayalı olmalıdır. Yoksa köy 

I çocukları ilkokul üstü okullara devamdan büyük 

•Ctf — 
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ölçüde yoksun kalacaklardır. Hal. böyle iken 
1988 programı, bütün ziraat okullarının orta
okula dayalı hale getirilmesini öngörmekle'sos
yal gerçeklere sırt çevirmiş olmaktadır. 

Program «Köy ebe okulan ile imam hatip 
okuları dışında bütün meslek okullarına 1963 -
1969 ders yılından itibaren ilkokul mezunu ka
bul edilmiyscsğini söylemektedir. Bu su demek
tir/ artık köy ilkokulu mezunlarını alan 27 ilk 
öğretmen okulu da kapılarını köy çocuklarına 
kapayacaktır. 1956 da Sanat Enstitülerine ilk
okul mezunlarını almamaya karar veren eğitim 
anlayışı şimdide öğretmen okullarını orta okula 
dayalı hale getirmektedir. 

Fakir halk ve köylü çocuğunu okutmak adam 
etmek istiyor. O da çocuklarının, sadece ebe ve 
imam olmasını değil doktor, mühendis, subay, 
ve memur oiarak yurdun kalkınmasında ve yö
netiminde görev almasını özlüyor. 

Sayın arkadaşlarım. Türk Eğitiminde bir 
reform yaptığını övünerek ilân eden Sayın Ba
kan, bu ders yılı başladıktan iki ay sonra yeni 
bir imtihan yönetmeliğini yürürlüğe koydu, ama 
millî eğitim tarihinde rastlamak şöyle dursun, 
tasavvurların dahi keşfedenüyeceği kadar kısa 
bir süre içinde bu reform fiyasko ile sonuçlan
dı. Bu sefer Sayın Bakan tedirgin ettiği yüzbin-
lerce çocuğumuzu ve velilerini yatıştırmak üze
re, demeç üzerine demeç vermeye başladı. Ak
saklıklar bir ay içinde düzeltilecek diyordu, de
mek aksaklık vardı ve bu aksaklığı öğrenmek 
için 800 bin memleket çocuğu üzerinde deneye 
girişmek gibi, son derece pahalıya mal olan bir 
yol' seçilmişti. 

Sayın Bakan yönetmeliğin öğrenci lehine 
15 Şubata kadar düzeltileceğini söylüyordu. De
mek ki, yönetmelikte öğrenci aleyhine taraflar 
varmış. Oysa Saym Bakan yönetmeliğin 2 yıllık 
bir çalışma sonunda hazırlandığını, bütün okul 
müdürlerinin ve öğretmenlerinin fikirlerinin 
alındığını söylemektedir. Senatoda, «demek ki 
öğretmenler yönetmeliği bir' formalite icabı in
celemişler gerekli dikkati göstermemişler» de
meye getirdi. Millî Eğitim eamisamm bilgi ve 
tecrübelerinden faydalanmak niyetinde olan bir 
bakan, eğitim yöneticilerine ve öğretmenlere fi
kirlerini tenkidlerini korkmadan serbestle dile 
getirme özgürlüğünü tanımalıdır. 

Reform olarak takdim ettiği yönetmenliği 
övme çabasında olduğu kadar, kötülemede de 

başta görülen Millî Eğitim Bakanı, meslek çevre
lerinin güvenini geniş ölçüde yitirmiş görünüyor. 

Geriye dönüşün gerekçesi aranırken, Millî 
Eğitim camiasının kötülenmeye kalkışılmasını 
biz üzüntü ile karşıladık, öğretmenlerin bu yö
netmeliği yanlış uyguladıkları, kendilerini yeni 
esaslara intibak ettiremedikleri anlamına gelen 
demeçler, öğretmenle öğrenci arasını açacağı 
gibi, öğretmeni de halkın gözünden düşürür. 
Millî Eğitim Bakanlarının görevi halkın öğret
mene olan güvenini artırmaktır; 

Bir yandan geçim derdi ile kıvranan,, öte 
yandan çocukdannî eğitip adam etmeye çalışan 
öğretmenlerimizin üzerine kabahati atma çaba-

. sim tasvibetmiyoruz. 
Başka hiçbir tarafına el sürülmemiş bir eği

tim sisteminde, yalnızca sımf geçme bölümünün 
değiştirilmesini reform saymak, aslında reform 
kavramını hafife almak demektir Sınıf geç
me bir sonuçtur. Sonuca giden yollar düzeltilme
den sonuç nasıl düzeltilebilir. Asıl sorun, okulu, 
öğretmeni, müfredat programı, öğretim yön
temi, ders kitapları ve eğitim felsefesi ile bir 
bütün teşkil eden millî eğitimin yurt ve dünya
daki her alandaki yeni gelişmeleri, ileri görüş
leri göz önünde bulundurarak yeni baştan dü
zenlemektir. Ama şurasını da söylemeliyiz ki, 
reformlardan ürken tutucu bir partinin Millî 
Eğitim Bakanına yakışan her şeyden önce mev
cudu bozmamaya dikkat etmek, sonra gücü ye
tiyorsa ıslahata kalkışmaktır. 

Eğitim hayatımızı yaz - boz tahtası haline 
getirmeye, yüzbinlerce genci ve ailelerini tedir-

• gin etmeye kimsenin hakkı yoktur. 
Bu vesile ile bir psikolojik gerçeği Sayın Ba

kanın dikkatine halisane duygularla ve dostça 
sunmak isteriz. , 

Öğretmenleri bir emir kulu gibi ^görmekten 
vazgeçsinler, öğretmenler, Türk halkına, onun 
eğitimi dâvasına kendilerini adamış ülkücü ki
şilerdir. 

Hizmetin asıl sahibi sayarlar kendilerini. 
Öğretmenlerden, iş arkadaşlarınız olarak söz 
ediniz. Onların kişiliklerine, fikirlerine, görüş
lerine saygı gösteriniz. Bilgi ve tecrübelerini 
değerlendiriniz, Gönlü kırık, çalışma şevki azal
tılmış bir eğitim ordusu ile, hiçbir kumandan za
fer kazanamaz. (C.H.P. sıralarından alkışlar, 
bravo sesleri) 
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Sayın arkadaşlar, 
Millî Eğitim ailesi içinde yaratılan huzursuz

luk, azalmak şöyle dursun, daha da artmış gö
rünmektedir. Bir kısım öğretmenlere, özellikle 
meslek örgütlerinin başına seçimle gelmiş olan
lara, sistemli ve tertipli bir savaş sürdürülmek
tedir. 

Öğretmenlere yapılan baskılarla ilgili görüş
lerimizi, bu konuda bir arkadaşımızın Meclise 
vermiş bulunduğu bir araştırma önergesinin mü
zakeresi sırasında arza fırsat bulacağımızı zan
nediyoruz. Şimdilik, Türk eğitim ve kültür ha
yatında meydana getirilen Jbunalımın bâzı ne
denlerine dokunmakla yetineceğiz. 

Cumhuriyetle birlikte her alanda başarılan • 
devrimlerin bize kazandırdığı yeni hayat tarzı
nın, hür ve müspet düşünce alışkanlığının, Ba
tılı, akılcı, lâik dünya görüşünün karşısında; 
olan bâzı politikacılar, daima eskiyi geri getir
me çabası içinde olmuşlardır. Bugün, kendi
ni A.P. ile geçici ittifak halinde gören bu akı
mın niyeti her geçen gün, A.P. nin programını 
ve yetkili kişilerinin beyanlarını aşan bir de
rinlik ve genişlik kazanmaktadır. Ama, ken
disine verilen müspet, faydalı, ileri ne varsa, 
hepsine sahip çıkan Büyük Türk Milletini aldat
mak mümkün olamıyacaktır. 

.Bu geriye dönük akım, kendi siyasi, sosyal 
ve kültürel görüşlerini, A.P. ile elele, bütün 
okullarımıza sokma gayreti içindedir. Okullar
da propaganda gayesi güden belli yayınların 
bedava yollanması, iktidarı tutan suni dernek
ler kurulması ve beslenmesi, bütün kültür ku
rumlarının güdümlü hale getirilmeye çalışılması, 
programlı bir karşı gidiş hareketinin su yüzü
ne çıkan bâzı işaretleridir. Bu akım, karşısın
da en büyük engel olarak öğretmenleri bulmakr 
tadır. 

Millî Eğitim bakanlarının, Anayasanın te
minat altına aldığı düşünce, ifade ve teşkilât
lanma özgürlüğünü yadırgaması ve çağ dışı kal
mış bir kısım mevzuatın sınırlarını zorlıyarak 
yetki gösterisi hevesine kapılmaları, huzursuzlu
ğun başka bir nedenidir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Atatürkçülük, her dünya görüşü gibi, toplu

mu, o görüşe göre değiştirmeyi, yüceltmeyi ta-
sarlıyan bir programla, bir politikayla şüphesiz 
ilişkilidir. Türk millî eğitiminin ilke ve amaç-
lariyle, ders programları ve kitaplariyle, öğret

menler, Atatürkçü dünya görüşünü benimset
mekle görevli kılınmışlardır. Bu bakımdan, Türk 
öğretmeni, 45 yıldır, böyle bir Atatürkçü, mil
liyetçi, politik eylemin içinde bulunmaktadır. 

Öğretmene kanunlarla yasaklanan politika
nın ne olduğunu tâyin, Millî Eğitim bakanları
na değil, mahkemelere düşen bir iştir. Politika 
yapmakla suçladığınız öğretmenler mahkeme
lerden beraet kararı alıyorlar. A.P. Grupunun 
kolaylıkla tepkisini davet edecek birkaç sivri 
örnek kullanarak öğretmenleri politika yap
makla suçlama yolu Bakanlığın partizanca tu
tumunu daha da kuvvetlendirmekten başka bir 
şeye yaramaz, öğretmenin mücadelesi hiçbir 
kişisel çıkara dayanmamaktadır. Türk halkı, en 
vefalı dostu olan öğretmenin ezilmesine müsa
ade etmiyecek, ona sahip çıkacaktır. (O.H.P. sı
ralarından alkışlar, bravo sesleri) 

C.H.P. iktidara geldiğinde öğretmenlerin 
uğradığı bütün haksızlıkları giderme kararın
dadır. 

Sayın arkadaşlar, şimdi de üniversiteler üze
rindeki görüşümüzü özetlemeye çalışacağım : 

îlmi, hayatta en hakiki mürşit olarak benim-
siyen C.H.P., memleketimizin bütün dâvalarının 
çözümlenmesinde, topluma yol göstericilik göre
vini üniversitelerimizin daha çok benimsemesi 
gerektiği kanısındadır. Bugün, her alanda bir 
kurtuluş, yükseliş yolu aramakta olan ülkemi
zin geri kalışının sorumluluk payına üniversite
lerimiz de katılmak zorundadır. 

üniversitelerimiz, geri kalmış bir ülkenin 
üniversiteleri olduklarına bu fakir milletin 
kendileri için büyük fedakârlıklara katlan
dığını, hatırdan çıkarmamalıdır. Biz bu bilim 
ve kültür kurumlarımızı toplumun daima önün
de görmek isteriz. 

Zaman zaman iktidarların, bilim ışığına ihti
yaç duymaları, üniversitelerimizi bu gönüllü 
önderlik görevini yapmaktan alıkoymalıdır. 
Biz kalın duvarlar arkasına, kendi kabuğuna 
çekilmiş üniversite yerine, halka açık, halka 
yaklaşık, toplumun en alt katına, köye kadar 
uzanan, çalışmaları ile halka ışık tutan üni
versiteler görmek özlemi içindeyiz. 

üniversite öğretim üyelerinin, kendilerine 
bilimsel araştırma yapmaları için ayrılan za
manlarını, özel yüksek okullara satma eğilimi
nin artması karşısında ise kaygı duymakta ol
duğumuzu saklamıyacağız. 
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Son. yıllarda genç bilim, adamlarımızın bi- ı 
limsel araştırmalarda elde etmeye başladık
ları büyük başarıları kıvançla izliyoruz. Bunun 
yanında, ders vermeyi üniversitenin nerede 
ise tek sorunu ve görevi sayma anlayışının 
da devam etmekte oluşunu, üniversitenin 
gerçek görevlerini yozlaştırıcı bir tehlike ola
rak görüyoruz. Kaldıki, üniversitelerin bir de 
bilimi yayma görevleri vardır. Eskiden Ana
dolu kasabalarında tertiplenen üniversite haf
taları ne oldu? Bilime, sanata kültüre susamış 
Anadolu halkına gidiniz. Büyük şehirlerde 
rastlıyamıyacağınız bilgi ve iltifat görecek 
ve görevini yapmış olmanın huzur ve mutlulu
ğunu duyacaksınız. 

Meselelerini halletmiş ileri ülkelerde bile 
üniversiteler yaz kurları tertipler. Bu yolla 
bilgisini tazeliyen, doktorasını veren vatandaş
lar çoktur. Oralarda üniversite binalarının 
ışıkları gece yarılarına kadar yanık durur. 
Bütün fakülte ve yüksek okullarımızı bu çe
şit güçlü bir halk eğitimi programı da uygula
maya davet ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Üniversitelerin birkaç büyük şehrimiz?. top

lanmasını sakıncalı buluyoruz. Yurdun çe
şitli köşelerinde jkurulacak fakülte ve yüksek 
okulların her türlü kuruluş ve gelişme so
rumluluğu anaç üniversitelere bırakılmalıdır. 
Yeni üniversitelerin, Millî Eğitim Bakanlığı
nın vesayeti altında bırakılması anaç üniversi
telerimizi sorumsuzluğa teşvik edici nitelik 
taşıyor. Bâ?ı üniversitelerimizin i?e Anadolu'- I 
da yüksek okullar açmada, yeni fakültelerin 
her türlü yönetim sorumluluğu üzerine alma
da açtıkları ileri çığırı umut verici buluyor, 
örnek bir hareket olarak karşılıyoruz. 

Dünyanın en zengin en renkli folkloruna sa-
hibolduğumuz halde, hiçbir üniversitemizde bir I 
Türk Folklorunu Araştırma-Enstitüsünün bu
lunmamasını kınamaktayız. Millî Eğitim Ba
kanlığının bu ihtiyacı görerek, kendi bünyesi 
içinde bir millî folklor enstitüsü kurmuş olma
sını da memnunlukla karşıladığımızı söyliye-
ceğiz. I 

Eski ve yeni üniversiteler arasında, birbi- j 
rini yıpratma yerine olumlu yönde, öğretimde, 
araştırmada ve • bilimi halka yayma alanında, 
ciddî* bir hizmet yarışının başladığını görmek 
en büyük arzumuzdur. Ancak, hangi üniversi-

\ 

tede çalışırsa çalışsın bilim adamlarımızın ça
lışma şartları ve aylıkları arasında hizmete gö
re ölçülen tam bir eşitlik olması gerektiğine 
inanıyoruz. Bütün üniversiteler aynı imkânlar
dan istifade ettirilmelidir. Böylece eşit koşul
lar altında yaratıcı bir rekabetin verimli so
nuçlan elde edilmeye başlanacaktır. 

Yüksek öğretimin çeşitli dallarına öğretim 
üyesi yetiştirmek üzere, bu yıl 600 kişinin yurt 
dışına doktora öğrenimine gönderileceği 1968 
programında yazılmıştır. Birinci Beş Yıllık 
Plân döneminde bu konuda raslanan zorlukla
rı yenmek için Bakanlığın neler düşünmekte ol
duğunu merak ediyoruz. Zira 3 000 öğrenci yol
lanacaktı, bu sayının dörtte birine bile ulaşılmış 
değildir, öğretim üyesi yetiştirme işini böyle
sine gevşek tutarken, yeni açılacak fakülteler
den, yüksek okullardan bahsetmek halka va-
itte bulunmak, yüksek öğretimin yurt için taşı
dığı önemi fazla ciddiye almamak olur. 

öğrenimlerini fakültelerde yapan yüksek 
öğretmen okulları öğrencilerinin gösterdikleri 
üstün başarı sebebiyle, akademik kariyere in
tisapları için fakültelerden gelen tekliflere 
Millî Eğitim Bakanlığının olumsuz cevap ver
mesinin nedenlerini bilmek isteriz. Geçmiş yıl
larda asistan olmalarına muvafakat edilen yük
sek öğretmen okulu gençlerden üniversiteleri
miz memnundur. Bu konuda bakanlık hasis 
davranmamalıdır. Liselerin öğretmen ihtiyacı 
içinde oluşu bir özür sayılamaz. Bütün öğre
tim kademelerinin ihtiyacı bir bütün olarak 
göz önünde bulundurulmalıdır. Milyonlarca dar 
gelirli kasaba ve köylü çocuğu içinden seçile 
seçile, çeşitli dar boğazlardan süzüle süzüle yük
sek öğretim1 nimetinden faydalanabilen bu genç
ler üniversitelerimize taze kan katacaklardır. 

Doktora yapmak üzere yabancı memleketle
re gönderecek öğrenci bulmakta zorluk çektiği
ni iddia eden bakanlık imtihanını kaşanan 
her bir öğrenciden tam 124 bin liralık kefalet 

^senedi istemektedir. Bu üstün yetenekli fakir 
gençlerin bilim adamı olarak yetişme yolları
na çıkarılmış korkunç bir engeldir. Bakanlık 
bu eski mevzuatta. değişiklik yaparak bu en
geli ortadan kaldırmalıdır. 

Gençliğin en uygun bir ortamda, tam bir 
özgürlük havası içinde yetişmeleri gerekir, üni
versite gençliğinin, dersleri yanında, toplum 
meseleleri ile ilgilenmeleri, gelecekteki önemli 

)1 — 
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görevlerine iyi hazırlanmaları bakımından, üni
versite eğitiminin bir parçasıdır, öğrencilerin 
kendi aralarındaki fikir mücadelelerine, der
nek seçimlerine fakülte dekanlarının müdahale
ye hakları yoktur, öğrenciler, dekanların, pro
fesörlerin siyasi kanaatlarına nasıl saygılı ise
ler, onlar da öğrencilerin görüşlerine, tercih
lerine saygı duymak zorundadır, örnek bir 
yetiştiriciye düşen görev budur. 

Bütün eksikliklerine rağmen, bilim adamla
rımızın ve yüksek öğretim kurumlarımızın, 
memlekete daha fazla hizmet edecek güce sa-
hibolduklarma inanıyor, bütün imkânlarını 
artık seferber etmelerini diliyoruz. 

Bütün sanat dallarında Türk Milletinin ya
ratıcı gücünü ortaya koyması için gerekli en 
uygun ortamı meydana getirmek, sanatı ve 
sanatkârı siyasi güçlerin olur olmaz müdahale
lerinden korumak, sanatın gelişmesini sağla
mak amacıyla özerkliği olan bir sanat konseyi 
kurulmasına ihtiyaç vardır. Kültür müsteşar
lığı ise bürokrasinin belli hastalıkları, müda
haleci, yavaş işleyen, yaratıcı yanı olmıyan 
özellikleri yüzünden sanatta ve kültürde büyük 
bir kalkınma meydana getirecek gibi görün
memektedir. 

Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, Millî Eği
tim Bakanlığına devredildikten sonra yeni bir 
çalışma hızı kazanamamış tam bir durgunluk 
içinde beklemektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî Eğitim Bakanlığı sinesinde en çok 

sayıda aydın insan barındıran bir kuruluş ola
rak büyük hamleler yapacak güçtedir. Bu ay
dınlar ordusunu, şevkle, heyecanla, yurt yara
rına Çalıştıracak ortamın daha fazla gecikilme
den yaratılması dileği ile, 1968 yılı bütçesinin 
milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Mec
lise C. H. P. Grupu adına üstün saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi adına Sayın İn
cesulu. Buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleriî 

Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşlerini sunuyorum : ' 

Güven Partisi, Türkiye'nin kalkınması, çağ
daş uygarlık düzeyine ulaşması için gerekli 
bütün reformların, toplum düzenini yıkmadan 

yurttaşı şüphe ve huzursuzluk içine atmadan, 
sosyal barış ve demokrasi içinde gerçekleştiri
lebileceğini programında tesbit etmiştir. 

Bu görüşle millî eğitimimizin temel ama
cını, yurttaşların Türk Milletinin birer şerefli 
üyesi olmaktan doğan birlik, dayanışma, kar
şılıklı sevgi ve saygı duyguları ile dolu, fert
ler, zümreler, sınıflar arasındaki her türlü 
farklılıkların millî birlik ve beraberlik içinde 
yoğrulması olarak özler. Türk Milletinin in
sanlık ailesinin hür, haysiyetli bir uzvu olarak 
yetiştirilmesini esas alır. 

Millî ekonominin sosyal ve kültürel kalkın
mada, millî eğitimi ve örgütünü e*n müessir 
faktör sayar. Böylece, millî eğitimi Anayasa
mızın dayandığı temel ilkeler üzerinde kuru
lup işlemesi, yücelmesi gereğine inanır. 

Bu inançladır ki, millî eğitimin iktidara ge
len partilerin üstünde devamlı ve sürekli uy
gulamalarla yürütülmesini arzu ederiz. Millî 
eğitimin bünyesine girecek partizanlığın hiçbir 
siyasi teşekküle fayda sağlamıyacağı bilinme
lidir. Millî eğitimde bölücü gayretlere cesa
ret verecek ve birbirlerine karşı direnmeleri 
artıracak her türlü davranış ve hallerin millî 
eğitim bütünlüğünü zedeliyeceğine kaaniiz. 

Bizim dileğimiz şudur ki, Sayın Hükümet 
ve Sayın Millî Eğitim Bakanı millî eğitimi 
siyasi tercih ve düşüncelerinin üstünde görsün
ler ve tutsunlar. 

Bugün Türkiye'mizde millî eğitimin ruhu 
olan öğretmen kütlesi arasında türlü bölücü 
gayretler belirmiştir. Nerede ise, taraflardan 
cephe kurmak istiyenler vardır. Aydın ve mil
liyetçi Türk öğretmenini kendi solak emelleri
ne araç olarak kullanmak çabaları zaman za
man şiddet kazanmaktadır. Sayın Hükümetten 
ve bilhassa Sayın Millî Eğitim Bakanından öğ
retmenlik gibi yüce sıfatları bir yana, Devlet 
memurlarının yüzde 52 sini teşkil eden bu bü
yük aydın kütlenin birlik ve beraberlik içinde 
bulunmalarını sağlıyacak her türlü uyanıklığı 
ve kararlılığı göstermelerini isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Millî eğitim gibi çok geniş bir bölümde da

raltılmış bir zaman içinde denetimi nereden 
ve hangi noktalardan yapmanın güçlüğünü tak
dir edersiniz. Böylece, söyliyeceklerimizi ana-
hatlariyle sıralıyacağım: Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı orta dereceli okullar sınıf geçme ve 

— 502 — 
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imtihan yönetmeliği 14 Kasım 1967 günlü Res
mî Gazetede yayınlanmıştır. Okullar, 26 Ey
lül 1967 de derse başlamışlardı. Demek ki, yö
netmelik okulların açılmasından 48 gün sonra 
yürürlüğe konulmuştur. Bakanlığın bu davra
nışı yönetmelik ne kadar iyi olursa olsun tep
kileri getirecekti. Nitekim getirmiştir de. ön
ce, basında çıkan tenkidler Sayın Bakanı yö
netmeliği değiştirme yönünde beyanlara sevk 
ettiği gibi, bâzı illerin orta dereceli okullarında 
bir kısım öğrencilerin protesto gösterilerine 
başlaması da kendilerini geriye döndürmüştür. 
Sayın Bakan yönetmeliğin değiştirileceğini Se
natodaki bütçe konuşmalarında tekrarlamışlar
dır. öğrencilere yön verme konusu hariç, di
ğer kısımlar değişecektir diyorlardı. Nitekim 
yeni kararları basında yer bulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözü geçen yönetmelik Sayın Bakanın da 

bir vesileyle ifade ettikleri gibi, orta öğretim
de kısmî bir reform niteliğinde idi. Sayın Ba
kanın yönetmelik konusundaki tutumunu ten-
kid ediyoruz. Evvelâ bu ve benzeri köklü de
ğiştirmeleri gerektirecek karar veya yönetme-, 
liklerin ya okullar açılmadan evvel kabul edi
lerek yayınlanması, ona göre uygulayıcıların 
öğrenip kavramalarım sağlamak gerekirdi ya
hut da bir ders yılı sonrası için uygulama em
redilir, hazırlık yapılması, uygulamaya hiçbir 
tereddüde yer vermeden girilmesi icabederdi. 
İkisi de olmamıştır. 

Bakanların veya Hükümetin alacağı karar
lara veya yapacağı tasarruflara karşı sokağa 
dökülmenin olumlu sonuç verdiği genç dimağ
lara şimdiden yer ettirilmiştir. Herkes nizama 
saygı mı duyacaktır, yoksa nizam konulacak 
sonra sokağa dökülmeler olunca yeni arzu ve is
tikametlere göre dönülecek midir? Bunu kesin 
olarak belli etmemiz lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, 
öğrenciler okullara ve programlara yön 

veremezler, okulların kurallarına ancak saygı 
duyarlar. Bilhassa millî eğitimimizin buna şid
detle ihtiyacı vardır. Fakat, Sayın Bakan yö
netmeliğe ait tasarrufları ile bunu nasıl Bağlı
yacaktır kestiremiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Ortaokullar ders ve imtihan yönetmeliği 

dolayısiyle öğretmenler, velilere ve kamu oyu
na kusurlu gösterilmek istenilmiştir. Bu, öğ

retmenler arasında üzüntü yaratmıştır. Duru
mu yakından müşahede etmiş bulunuyorum. 
Sayın Bakandan rica ederim, kusurun tek ta
raflı olmadığını beyan buyursunlar. Böyle fazi
letli bir davranış bu büyük ve aydın kütlenin 
vicdamnda huzur sağlıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Birinci Beş Yıllık Plân millî öğretime top

lam 4 milyar 227 milyon lira yatırım ayırmış
tı. Bu genel yatırım hacmi içinde % 7 yi kar
şılıyordu. Yine Birinci Beş Yıllık Plânın ilk uy
gulama yılında millî eğitime ayrılan toplam 
ödenek yüzdesi bütçe genel ödeneklerinin 
% 16,3 ü idi. 1963 ten sonraki'bütçelerde mil
lî eğitim ödenekleri bu yüzden aşağı düşmemek 
lâzımdır. Halbuki görüyoruz ki, iş aksine ol
maktadır. 

ikinci Beş Yıllık Plân millî eğitim yatırım
ları için 7,5 milyar lira kabul etmiştir. 

1968 bütçesinde millî eğitime ayrılan toplam 
ödenekler 3 milyar 131 milyon 398 bin 405 lira-
dırç. Bütçe toplam ödenek oramna yüzdesi 14,06 
olmaktadır. Samimiyetle temenni ederiz ki, 
ikinci Beş Yıllık Plânda öngörülen miktarlara 
sadık kalınsın. Meselâ evvelki bütçelerde oldu
ğu gibi, 1968 bütçesinde de 222 sayılı İlköğre
tim Kanunu ile öngörülen ödenekten 150 mil
yon lira az ödenek konulmuştur. Buna özellik
le işaret etmemizin sebebi umumilikten kurtula
lım, derken, ikinci Beş Yıllık Plân devresi so
nunda, bugünkü 11,5 milyon okuma - yazma 
bilmiyen yurttaş yerine 14 milyon yurttaşın 
okuma -* yazma bilemez halde olacağının belli 
edilmesidir, (ikinci plân sayfa 162) 

Sayın milletvekilleri, 
Birinci Beş Yıllık Plân devresinde millî eği

time verilen anahedef ağırlık noktasını teknik 
eğitime doğru kaydırmak idi. Bunda başarıya 
ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. (ikinci Plân 
sayfa 159) Bilâkis gerilemeler olmuştur. Son 
üç yılda erkek teknik öğretimde yeniden ancak 
üç okul açılabilmiştir. «Bütçe Plân Komisyonu 
Millî Eğitim bütçesi raporu sayfa 23» öğrenci 
sayısındaki artış da ancak 11 bin 67 den iba
rettir. Buna' karşılık son üç senede lise sayı
sındaki artış 53 tür. Öğrenci sayısı artışı ise, 
51 bin 949 dur. 

Bu durum kesin olarak göstermemektedir 
ki, plânda öngörülen hedeflere uyulmamıştır, 
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Dışına çıkılmıştır. Bu icra metodu ile plânın 
müeyyidesi kaybolmaktadır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımız takdir eder
ler ki, az gelişmiş bir ülkede her sahada şiddet
le hissedilen eksik teknik alanda kâfi derecede 
yetişmiş insan azlığıdır. Bu genel kalkınmaya 
doğrudan doğruya etkili bir faktördür. Kaldı 
ki, açılan liselerin bina, ders araçları, lâbora-
tuvar, kitaplık, beden eğitim tesisleri, yetersiz 
haldedir. Bugün lise diplomalarında fizik ve 
matematik okutulamadığı şerhi olanlar vardır. 
Millî Eğitimimiz bünyesinde yokluğunu şiddet
le hissettiren öğretmen, matematik, fizik, kim
ya, biyoloji gibi müspet ilim dersleri öğretmen
leri ile, felssfe, yabancı dil, resim, jimnastik 
gibi hümanizma dersleri öğretmenleridir. Bu 
gerçeği bilerek yeni liseler açılmasına gitmek 
de ayrıca üzerinde durulacak bir noktadır. 
Böyle bir lise öğretimi millete, aileye ve pğren-
ciye neye mal olmaktadm Kaldı ki, üniversite 
ve yüksek okullarımızın kapasiteleri de belli
dir. Sayın Bakandan ve bakanlıktan okul aç
ma takdir haklarını kullanırken bütün bu sa
kıncaları ciddiyetle nazara almalarını rica ede
riz. Aksi halde netice hizmet olmaktan çıkar. 
Politik düşüncelerle çevreyi memnun etmek so
nucuna varır. 

Sayın milletvekilleri, 

Artık Millî Eğitim Bakanlığımız, genel büt
çe harcamaları arasında en büyük yatırım har
camalarını yapan bir niteliktedir. Bakanlığın 
bilhassa orta öğretimle ilgili yatırımlarının bü
yük çoğunluğu Bayındırlık Bakanlığı eliyle ya
pılmaktadır. 6311 sayılı Kanun böyledir. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı bu durumdan memnun 
mudur? Bizim görüşümüze göre, Bayındırlık 
Bakanağının bugünkü yüklü durumu, projelen
dirme ve kontrol kapasitesi işlere yetişemez 
haldedir. Bu bize değeri ölçülemiyecek kadar 
zaman kaybettirmektedir. Halbuki, Millî Eği
tim Bakanlığı gerek ilkokul yapımında ve ge
rekse Teknik öğretim Müsteşarlığı bünyesin
deki, inşaatlarını kendi gücü ile yürütmekte
dir. Sonuç başarılı da olmaktadır. 

Durum incelenerek Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde meselâ teknik öğretimdeki yapı 
işleri servisini daha genişleterek projelendir
me, ihale ve kontrol işlerini yapar hale getir

mek düşünülmeye değmez mi? Böylece Bayın
dırlık Bakanlığı genel kontrol organı haline 
getirilemez mi? Bu konudaki görüşlerini öğren
mek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 

Kısıtlanmış bir zaman içinde bütün konulara 
değinmek imkânımız yoktur. Ancak, Sayın Ba
kanda* izahatları sırasında millî eğitim yatı
rımlarının bölgeler arası dağılımı, bilhassa Gü
ney - Doğu Anadolu'daki yatırımlar ve yeniden 
kurulan örgütler hakkında bilgi vermesini rica 
etmekteyiz. Yine ikinci Beş Yıllık Plânda fır
sat eşitliği ilkesinin «gerçekleştirilmesi için pa
rasız yatılı öğrenciliğe önem verilmiştir. Sayın 
Millî Eğitim Bakanımızdan 1968 yılı için lise 
ve muadili okullara alınacak parasız yatılı öğ
renci aded ve oranlarını açıklamasını rica ede
riz. 

Saym milletvekilleri, 

Millî Eğitim' Bakanlığı Devlet personelinin 
yaklaşık olarak % 52 sini kapsıyor demiştim. 
Gerek merkez Bakanlık teşkilâtı, ve gerekse il 
kuruluşları bugünkü . ihtiyaca ve akışa cevap 
verebilecek halde değildir. Bu bir gerçektir. 
Nitekim-bu gerçek Millî Eğitim Bakanlarını 
5439 sayılı Kanunun ki, bu kanun 697 sayılı 
Kanunla kaldırılmış olmasına rağmen uygulan
maktadır - verdiği imkânlardan faydalanarak 

»mütemadiyen yeni genel müdürlükler kurmaya 
şorlamaktadır. -

Bu kuruluşlar hangi teşkilâtlanma prensip
lerine göre yapılmaktadır, bilmiyoruz. Yalmz 
şunu- ısrarla söylemek isteriz ki, çoğaltılan ge
nel müdürlüklerle "bölünen yetkiler işlere ça
bukluk ve kolaylık getirmez. Otorite dağınık
lığına yol açar. inisiyatif kullanmayı güçleşti
rir. Tereddütleri artırır. İstikrarlı bir düzen 
için bunları düşünmeye, tahlil etmeye mecbu
ruz. Bu itibarla Sayın Bakandan Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunu yeniliye-
csk kanun tasarısı üzerine biran evvel eğilme
lerini dileriz. Tasarının hazırlanması amacı ile 
biran evvel bir araştırma grupu teşkil ederek 
işe başlarlarsa hizmetleri büyük olur. Millî 
Eğitim Bakanlığı yehiden kuruluş kanunu Yü
ce Meclise geldiği zaman kendilerine Güven 
Partisi Grupu olarak yardımcı olacağımızdan 
şüphe etmemelerini rica ederiz, 
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Sayın milletvekilleri, 
Üniversiteler konusuna gelince, burada da 

belirtilecek çok konular vardır. Ancak bellibaş-
lı bir kaçına değinerek sözlerimi bitireceğim: 

Yeni Anayasamız 120 nci maddesinde üni
versiteler için yeni bir anlayış ve ruh getirmiş
tir. Halen yürürlükte üniversiteler kanunu ile 
ek ve tadilleri, bu yeniliği kapsar durumda de
ğildir. 1962 yılında bu ihtiyaç Millî Eğitim Ba
kanlığınca hissedilerek üniversitelerimize, yeni 
bir tasarıya esas olacak hazırlık çalışmalarına 
başlamaları rica edilmişti. Bütçe Karma Komis
yonu Millî Eğitim raporundan anlıyoruz ki, 
böyle bir hazırlık yerine mahdut bir değişiklik 
teklifi ile Yüce Meclise gelinmiştir. Sayın 
Bakandan çok rica ederiz, bu bir reform yolu 
değildir. Konu açıklamalara lüzum göstermiye-
cek kadar ciddîdir ve Türk Milletinin, Türk 
Devletinin geleceği ile doğrudan doğruya ilgi
lidir ; üzerine eğilmelerini isteriz. 

Ayrıca, Anayasamız iktisadi, sosyal ve kül
türel kalkınmanın plânla olacağını 129 ncu 
maddesinde belli etmiştir. Üniversitelerimiz 
bunun dışında kalamaz. Sayın Bakandan rica 
ediyorum, Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 
üniversitelerimizin gelişme, yatırım, yenileme, 
iyileştirme plânları ne ölçüde olmuştur? Uygu
lama nisbetleri nasıldır? Bilhassa öğretim üye
si yetiştirme konusu plânlanmış mıdır? İkinci 
Plân dönemi için görüşleri nedir? Bunu bilhas
sa öğrenmek isteriz. Üniversitelerimizin katma 
bütçeli olmaları, 3611 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi uyarınca her türlü inşaatlarının ken
dilerince yürütülmesini sağlamaktadır. Bu ko
nularda Devlet Plânlama Teşkilâtı ile koordi
nasyon yapılmakta mıdır? 

Özellikle yeni kurulacak fakülteler için du
rum nedir ve nasıl olacaktır, açıklarlarsa mem
nun olacağız. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milleti sürekli 
bir uygarlık değiştirme çabası içindedir. Bu, • 
150 seneden fazla bir zamandan beri devam 
etmekte, zaman içinde ümidedilen sonuçlar geç 
kalmaktadır. Milletin bu çabasını gayeye ulaş
tıracak en kudretli ve en çok sorumlu varlık
lardan birisi de üniversiteler, dolayısiyle öğre
tim üyeleri ve meydana getirdikleri seçkin ve 
aydın topluluk olmak lâzımdır. Halbuki, bugün 
üniversitelerimizde bilhassa bâzı pozitif ve tek
nik ilim dallarında öğretim üyesi açığı vardır. 
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Asistanlık da bugünkü haliyle üniversite öğre
tim üyesi olmanın gerektirdiği meşakkate ve 
feragate cevap verecek cazibede değildir. Bu 
gerçeklerdir ki, Birinci Beş Yıllık Plân yüksek 
öğrenimini yapmış olanlardan üç bin kişinin ya
bancı ülkelere gönderilerek doktora yapması
nı öngörmüştür, öğreniyoruz ki, ancak beşyüze 
yakın öğrenci gönderilebilmiştir. ikinci Beş Yıl
lık Plân devresi içinde (sayfa 170, paragraf 5) 
yine üç bin öğrencinin aynı amaçlarla dış ül
kelere gönderilmesini öngörmektedir. Bu defa 
olsun başarısızlığa uğranılmaması için ciddî ve 
süratli bir araştırma yapılarak engellerin kal
dırılmasını rica ederiz. Plânların hedefine ulaş
ması için en önemli faktörlerden birisi şüphe
siz ki, üstün değerde yetişmiş insan unsuru
dur. Ayrıca yeni fakülteler ve yüksek okullar 
açıldığı zaman gelişmesi ve randımanlı hale gel
mesi de çok gecikecektir. 

Sayın milletvekilleri, üniversite ve yüksek 
okullarımıza giriş için yapılan test neticeleri
nin, bir müddet sonra yurdumuzda meslekin
den memnun olmıyan zümreleri meydana geti
rip getirmiyeceği de düşünülmeye değer bir 
konudur. Bu yola henüz girdiğimize göre konu 
üzerinde devamlı ve ciddî araştırmalar yap
mak suretiyle üniversitelerimizin öğrencilerini 
mümkün olduğu kadar, istedikleri branşlarda 
öğrenim yapma imkânına kavuşturmalarını da 
dileriz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken 
Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan bir ricada 
bulunacağım. Bakanlık yeni ve güzel binasına 
kavuşmuştur. Bu binaya taşınmada bakanlık ev
rakının nakil durumu pek acele olmuştur. Du
rum çok perişan ve acıdır. Lütfen Millî Eğitim 
Bakanlığının arşivini teşkil edecek bu evrakın 
tasnif edilip düzenlenmesi konusu ile yakından 
alâkadar olmalarını istirham ederiz. 

Ayrıca, bugüne kadar Devlet Arşiv Kanu
numuz çıkmamıştır ve kendi bakanlıklariyle 
yakından ilgilidir. Devlet Arşiv Kanununun ve 
kendi bakanlıkları arşiv düzeninin kurulmasına 
gereken önemi vermelerini ve Hükümet nezdin-
de gereken teşebbüste bulunmalarını istirham 
etmekteyim. 

Yine Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan öğ
renmek istediğimiz birkaç husus vardır. Bun
lardan birisi 1968 bütçesi ile yatırım toplamın
da öğrenci basma düşen yatırımda düşüş veya 
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artış mı vardır, bu hususu açıklarlarsa mem
nun olacağız. 

Ayrıca, Kıbrıs'a ve Garbi Trakya'ya öğret
men gönderme konusu ne haldedir ve nasıl iş
lemektedir; son hâdiseler aleyhe bir gelişmeye 
müessir olmuş mudur, yoksa durum normal bir 
halde midir? 

Yine, Kıbrıs'a gönderilen öğretmenlerimizin 
teknik öğretim ve ilk öğretim sayıları ne halde
dir? Sayın Millî Eğitim Bakanımızın açıklama
larını istirham ediyorum. Kaçınılmaz bir soru 
olarak da şu soruyu sormak lüzumunu hisset
mekteyiz: Halk eğitimi evvelce Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı idi, sonra ayrıldı. Şimdi tek
rar Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmış bulu
nuyor. Arada geçen zaman ne oldu, nasıl de
ğerlendirildi, bu dönüşe neden lüzum hâsıl ol
du? Bu konuları açıklarlarsa çok memnun ola
cağım. 

1968 yılı Millî Eğitim bütçesinin hayırlı ol
masını diler, G. P. Grupu adına Yüce Heyetini
ze saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Ha
san Lâtif Sarıyüce, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA
RIYÜCE (Çorum) T- Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; M. P. Grupu adına, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve üniversiteler bütçeleri üzerindeki 
görüş ve temennilerimizi bildirmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Grupumuz adına hepinizi en iyi dilekleri
mizle selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, her zaman belirttiği
miz gibi M. P. milletçe kalkınmamızı, sanayi
leşmemizi, ileri, sağlam bünyeli, müreffeh bir 
devlet haline gelmemizi, insanlarımızın kafa 
ve ruhça uyanmalarına, eğitilmesine bağlı bul
maktadır. 

Bizim işbaşında bulunan siyasilerimiz iste
dikleri kadar memleketi güllük gülistanlık gös
tersinler, istedikleri kadar refahtan, bolluktan, 
nurlu ufuklardan bahsetsinler, gerçek şudur ki; 
Türkiye halkının çoğunluğu sıkıntı ve fakirlik 
içinde yaşamakta, yolsuz, ışıksız, susuz ve okul
suz köylerin sayısı on binlerin üzerinde bulun
maktadır. 

Yaradılıştan zekî, çalışkan ve tahammüllü 
olan Türk Milleti, altı da üstü de servet bakı
mından zengin olan Türkiye'de neden medeni

yet ve teknik yarışmasında geri kalmıştır? 
Bunun bir tek sebebi vardır; Eğitimsizlik... iki 
asırdan beri kalkınma ve modernleşme çabası 
içinde bulunan milletimiz, hâlâ dünyanın geri 
kalmış milletleri arasında bulunuyor. Neden? 
Çünkü kalkınma, sanayileşme, çağdaşlaşma 
hamleleri, eğitim hamleleri ile beslenmemiş, 
eğitime dayandırılmamış da ondan. Kalkınma
nın yolu zannedildiği gibi çeşitli değildir, bir
dir, bir tanedir. O da şudur: insanları eğitmek, 
kafalarını uyandırmak, her alanda muhtaç bu
lunan teknik ve bilimsel insan, gücü yetiştirip 
hazırlamak... 

İnsanlarımızın eğitiminden bahsederken, sa
dece ilköğretimi kasdetmiyoruz. Bugün ilköğ
retim yoluyla nüfusumuzun yüzde 48 i okur -
yazar hale gelmiştir. Bu şüphesiz çok yetersiz
dir, ama ilköğretimi yüzde yüz gerçekleştirmiş 

. bile olsak, okur - yazar sayısını yüzde yüze çı
karmış bile bulunsak neticenin değişeceğini, 
sanayilesip kalkınacağımıza, refah içindeki dev
letler seviyesine ulaşacağımıza kaani değiliz, iş
te size misaller: 

Bugün Afrika'da, Madagaskar ve Yeni Gi
ne'de bâzı kabilelerde okur - yazar oranı yüz
de 90 in üzerine çıkmış bulunuyor. Bâzı sosyal 
antropoloji mensubu gözlemciler, bu ülkelerde 
yaptıkları incelemelerde okur - yazar oranının ı 
yüzde 90 in üzerine çıkmış bulunmasına rağmen 
sosyal hayatta hiçbir değişiklik olmadığını or
taya koymuşlardır. Bizde de durumun böyle ol
duğu kesinlikle söylenebilir. Kırk - elli yıldır 
okul bulunan köylerde okur - yazar oranı yüz
de 80 in üzerinde olduğu halde sosyal hayat bi
çimlerinde hemen hiçbir gelişme olmamış gibi
dir. Evet, ilköğretimi geliştirmeye, memleket 
yüzeyine yüzde yüz oranında yaymaya mecbu
ruz. Çünkü asıl anahedefe, anakaynağa giden 
yol ilköğretimden geçmektedir. Fakat ilköğre
tim dâvasını halletmekle de hiçbir şey yapamı-
yacağımızı iyice bilmeliyiz. Bir profesörümüzün 
de dediği gibi, «Bugün Avrupa ve Amerika'da 
değil ilkokul, üniversite tahsilinin de modern 
cemiyet icaplarına kâfi gelemiyeceği görülerek 
üniversite sonrası tahsil kademeleri meydana 
getirilmiştir. 

Dünyada ilk defa> sanayileşen memleketler 
incelendiği zaman şu husus kesinlikle görülmek
tedir : 
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Sanayileşme döneminden önce o ülkelerde, 
hem de birkaç asır öncesinden birinci sınıf bil
ginler, mucitler, fikir ve sanat adamları ye
tişmiştir. tşte asırlarca süren bu kültürel ve 
sosyal hazırlıktan sonra ancak o memleketlerde 
sanayileşme, dolayısiyle de kalkınma olabilmiş
tir. 

Yine bir profesörümüzün dediği: «Hakikat
te büyük ilim ve sanat müesseseleri; sayısız 
kudretli ilim, fikir ve sanat adamlarından te
şekkül eden muazzam kadrosuyla, bütün bun
ları besliyen orta ve üst sınıflariyle, her nevi 
bilgi yaratmaya ve kabul etmeye hazırlamış bir 
toplum ve sosyal zemin mazırlandıktan sonra 
sanayileşme mümkün olmuştur.» 

1783 lerde sanayileşmeye başlıyan İngilte
re'de, 1830 larda sanayileşmeye başlıyan Fran
sa'da, 1850 lerde sanayileşmeye başlıyan Al
manya'da ve diğer ülkelerde durum aynı olmuş
tur. Evvelâ insan gücü hazır hale getirilmiş 
sonra da sanayileşme ve kalkınma başlamıştır. 

Türkiye yer altı ve yer üstü kaynaklariyle 
kısa zamanda sanayileşip kalkınmaya elverişli 
bir ülkedir. Para yok, sermaye yok, sermaye 
piyasası yok gibi bahaneler, bu memleketin ta
biî kaynakları ve maddi ve mânevi gücü ile çe
lişen fikirlerdir. 

Milletimiz, bütün fakirliğine, bütün geri 
kalmışlığına rağmen, dış yardımlara da muhta-
colmadan, her yıl on, onbeş milyar Tl. arasında 
özel teşebbüs olarak sanayi yatırım yapabilecek 
güçtedir, özel teşebbüs derken fırsatçı ve 
montajcı birkaç palazlanmış sermayedarı değil, 
köylüsü, işçisi, çiftçisi, memuru, esnaf ve tüc
carı ile bütün Türk halkını kastediyoruz. İddia 
ediyoruz ki, Türk halkı kendi tasarrufundan 
her yıl 10 - 15 milyarlık yatırım yapabilir ve 
işte o zaman hakiki özel teşebbüs doğacaktır. 
Hakkâri'sinden Edirne'sine kadar memleketin 
yüzeyine yayılmış gerçek bir Türk özel teşebbü
sü var ama, şimdiye kadar halkımız eline geçen 
para ile ne yapıyor? Bunu bilirsiniz, ya bir 
bakkal dükkânı, ya bir manifatura dükkânı 
açıyor, ya kamyon, otobüs, dolmuş, taksi alı
yor ve daire alıyor apartman yaptırıyor, iler 
köyde, her kasabada halkımızın küçük tasarruf -
lariyle giriştiği teşebbüsler bunlardır. İstanbul 
Ankara gibi büyük şehirlerde hemen her 
apartmanın altında bir bakkal dükkânının bu

lunması, bakkaliye işinin kârlı olmasından de
ğil, iş kıtlığından, iş bilmemekten ileri gelmek
tedir. Böyle göze görünmiyen, fakat aslında 
milyonlarca millî servet ve emeğin israf olun
duğu gereksiz ve verimsiz küçük işkollan, 
memleketin her bucağını doldurmuş, taşırmış 
bulunmaktadır. 

Bu birkaç satırla çizdiğimiz tablo bile eği
tilme, teknik düzeye ulaşma bakımından nere
de bulunduğumuzu pek güzel göstermektedir. 

insanlarımızın üçü, beşi, onu, onbeşi bir ara
ya gelerek verimli yatırım alanlarında birleş
meyi, şirketleşmeyi bilmiyorlar. Çünkü, bu iş 
yani, halkımızın küçük güçlüklerini birleştire
rek büyük teşebbüslere girişmesi basit tavsiye
lerle, ikazlarla olacak işlerden değildir. Gele
nekçi bir toplumun ilim ve teknik bilgi alanla
rında ilerliyerek modern bir toplum haline 
gelmesiyle mümkündür. Yani insanlarımızı eği
terek modern bir topluma hazırlamadığımız 
müddetçe kalkınmamız da mümkün değildir. 

Biraz önce halkın eğitilmesi işinde ilköğreti
min yeterli olmadığını izah etmiştik. Aslında 
halkın eğitilmesinde, halkın bütününün üniver
site üstü bir tahsilden geçmesi diye bir zorun-
luk da yoktur. Halkın ilköğretimden sonra mes
leki öğretim, meslekî kurslar, işbaşında yetiş
tirme gibi çok yönlü bir eğitime tabi tutulması 
ihtiyaca elverebilir kanaatindeyiz, fakat, asıl 
kalkınma, sanayileşme hamlesini başaracak çok 
sayıda ilim, teknik adamları, araştırıcılar, sevk 
ve idareciler, kuvvetli bir öğretim kadrosu ile 
olacaktır. 

Bu görüşlerin ışığı altında Millî Eğitimimi
zi incelediğimiz zaman genel durumun yeterli 
olmadığı, yeterli olmak şöyle dursun, birçok 
yönlerden bir çıkmazda bulunulduğu görülmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Millî Eğitim 
Bakanı Ertem, Cumhuriyet Senatosunda 1968 
bütçesi münasebetiyle tenkid ve temennilere 
cevap verirken, millî eğitimimizin çıkmazda ol
duğu iddialarını şiddetle reddetmiş ve bilâkis 
durumun çok iyi olduğunu rakamlarla ispatla
maya çalışmıştır. Sayın Bakan, iyi yolda oldu
ğumuzu ispat sadedinde verdiği rakamlar, «şu 
kadar öğretmenimiz var, şu kadar okulumuz 
var, şu kadar öğrencimiz var» şeklinde idi. Biz 
Senato locasından Sayın Bakanı dinlerken şun
ları düşündük: Bakan henüz eğitim meseleleri-
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mizi kavrıyabilmiş değildir. Bu kadar çetin me
seleler varken durumumuzun gayet iyi olduğu
nu çekinmeden söyliyebilen bir bakan için - ku
sura bakmasınlar - başka türlü hüküm vermek 
elimizden gelnıiyecektir. 

Sayın milletvekilleri, biz milli eğitimimizin 
çıkmazda olduğunu söyler ve iddia ederken 
Sayın Ertem gibi, yalnızca rakamlara değil, 
biraz da muhtevaya, bu muhtevanın memleket 
realiteleriyle ilişkilerine bakacağız. Fazla zama
nınızı almadan ve sabrınızı taşırmadan niçin 
millî eğitimimizin çıkmazda olduğunu, millî 
kalkınmamızı engeller mahiyette bulunduğunu 
hiçbir polemiğe kaçmadan ve hiçbir arka niyet 
taşımadan izaha çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, millî eğitimimizin çık
mazda olduğunun en büyük delillerinden biri
si, orta öğretimde liselere giden öğrencilerle, 
sanat ve meslek okullarına giden öğrencilerin 
dengesizliğidir. Kalkınmış Avrupa ülkelerinde 
ve Amerika'da genel olarak orta öğretimde ve 
hattâ yüksek öğretimde öğrenci toplamının yüz
de 70 i fen, sanat ve meslek öğretimine, yüzde 
30 u da genel öğretim veren liselerle, sosyal 
bilim dallarına devam etmektedirler. Bizde ise 
bu durum tam tersidir, işte rakamlar: Bu yıl, 
yani 1967 - 1968 öğretim yılında liselere 144 257 
öğrenci, buna mukabil erkek sanat enstitüleri
ne ise 36 100, kız sanat enstitülerine de 9 686 
öğrenci devam etmektedir. Bu duruma göre li
se seviyesi öğretimde öğrencilerimizin yüzde 
76 sı liselere, yüzde 24 ü de erkek ve kız sanat 
enstitülerine gitmektedirler. 

Ortaokullarla diğer meslek okullariyle mu
kayese edildiği zaman bu rakamın değişeceği
ni zannetmiyoruz. Türkiye'de yüzde 75 i öğ
rencilerimizin genel kültür veren okullara, yüz
de 25 - 30 u da ancak meslekî okullara, sanat 
okullarına devam etmektedir. Bu durum Av
rupa ve Amerika'daki durumun tamamen ter
sidir. 

Bizim millî eğitimimiz, okulu bitirince dev
letin sırtına yük olan, Devlet kapısından iş 
bekliyen ve elinden başka türlüsü gelmiyen, 
yaratıcı, yapıcı nitelikleri bulunmıyan insanlar 
yetiştiriyor. Bu, millî eğitim yönünden bir çık
maz değil de nedir? 

Geri kalmış ülkeler, süse, gösterişe düşkün
lükleri sebebiyle çocuklarını bilhassa sanat mek
tepleri ve meslek mektepleri yerine liselere, ge-
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nel öğretim veren mekteplere gitmsini arzu 
ederler. Bu sebepledir ki, millî eğitim bakan
larının, öğretim dengesindeki bozukluğu gider
mek çabaları çok güç yürüyebilir. Alttan ge
len tazyiklere karşı koymak zordur. Bunu ka
bul ediyoruz, ama illâ halka şirin görüneceğim 
diye, memleketin aleyhine işliyen, memleketin 
felâketi haline gelmekte bulunan bir eğitim po
litikasında ısrar edilmesi, affedilecek bir dav
ranış değildir. Kaldı ki, bu tutum, öğretimin 
bu şekildeki dengeleşmesi aynı zamanda bir 
kanunî zorunluktur. Çünkü kalkınma plânları, 
Birinci Beş Yıllık Plân olsun, ikinci Beş Yıllık 
Plân olsun, bunlar kanun mahiyetindedir, bu 
plânlarda sanat öğretimine, meslekî öğretime 
kaydırılması, ağırlığın bunlara verilmesi hak
kında hükümler vardır, mecburiyet vardır. Mil
lî Eğitim Bakanlığının da bu mecburiyete uy
ması kanuni bir zorunluk olduğu halde maale
sef şimdiye kadar buna uyulduğu görülme
miştir. 

Millî eğitimi temeline oturtacak bir bakan, 
şimdi hoş görülmese bile pek kısa zamanda 
heykeli dikilecek, memleket kendisini ve hiz-
motlerini unutmıyacaktır. 

Ortaöğretimdeki bu ters gidiş yanında, üni
versite ve yüksek okullarda da durum aynıdır. 
Teknik öğretime devam eden üniversite öğren
cisi oranı yüzde 20 bile değildir. Kim yapacak 
Türkiye'nin kalkınma hizmetlerini? «Çok sayı
da teknik adam» parolası ne oldu? 

Birinci Beş Yıllık Plânla, 1970 yılma kadar 
Türkiye'nin teknik adam ihtiyacı 228 000 tek
nisyen olarak hesabedilmişti. Acaba, Birinci ve 
İkinci Beş Yıllık plânların bu istekleri, yani 
228 00 teknisyen yetiştirilmesi ne haldedir? 
Şurada iki sene kalmıştır, 1970 yılını tamamla
maya, plânların bu isteklerine yaklaşılmış mı
dır, durum nedir? Sayın Bakandan bu husus
ta malûmat rica edeceğiz. 

Bu insanları yetiştirecek okullar, plânlama 
isteklerine zıt tutumda devam edip giderler ve 
bundan hiç kimse de şikâyetçi görünmez, üs
telik Büyük Millet Meclisi de sanki memlekete 
büyük bir hizmet yapıyormuş gibi, gece öğre
timi kanunları çıkarır. Hangi okullar için? Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi için.. Bu fakül
tenin mezunları ortaokul öğretmenliği bulamaz
ken, her gün Devlet örgütünü iş diye zorlar
ken bir de gece öğretimi imkânları verilmesi 

_ 508 — 



M. Meclisi B : 46 

tam bir çıkmazın ve kör gidişin delilidir. Gece 
öğretimi yapılacaksa teknik okullarda, teknik 
üniversitelerde yapılmalıdır. Çünkü memleke
tin ihtiyacı bu sahadadır. 

Eğitim çıkmazlarımızdan birisi de ortaöğ
retim programı ile sınıf geçme ve imtihan şe
killeri meselesidir. 

Orta öğretim programlarının özelliklerini 
bilmiyen yoktur. Hafızaya dayanan bir sürü 
bilgi... Çocuklarımızı hayata hazırlamak, bilgi 
ve beceri sahibi kılmak, yapıcı ve yaratıcı mü
teşebbis insan niteliği kazandırmak bu pro
gramlarla mümkün değildir, mümkün olmamak
tadır. Düşününüz M, birçok ortaokulda tarım 
dersi toprakta değil, kara tahtada öğretilmek
tedir. Siz bu bilginin hayatta geçerliğine ina
nır mısınız? 

İmtihan ve sınıf geçme konusuna gelince; 
bunun bir facia olduğunu bilmiyen yok gibi
dir. Verim düşüklüğü memleketin milyarlarca 
zarara uğramasına ve zaman kaybına sebebol-
maktadır. öğrencilerimiz mi zekâ yönünden 
geri? öğretmenlerimiz mi kalitesiz? Hayır hiç 
biri varit değil. Türk çocukları zekâ yönünden 
normaldir, öğretmenlerimiz gayretli ve kalite
lidir. Verimsizliğin sebebi, program ve imtihan 
şekillerindedir. 15 ayrı dersten, yani 15 ayrı 
ilim dalından öğrencilerimizi âlim yetiştirmek 
istiyoruz. Çocuk var, fen derse elverişlidir, ak
lı fen derslerine yatar, çocuk var sosyal bilim
lere, ya da güzel sanatlara istidatlıdır. Sınıf 
geçmede çocuğun istidadını esas almak şarrttır. 

Talihsiz bir yönetmelik çıktı, öğrencinin is
tidadını esas alıyor gibi görünen bu yönetme
lik sınıf geçmeyi büsbütün zorlaştırdığı gibi, 
meseleyi de büsbütün karıştırmıştır, öğretmen 
klâsik yazılı imtihan yapacak, üç, beş soru so
racak, fakat buna 100 puan takdir edecek... 
(A. P. sıralarından «o değişti» sesleri) - Müsa
ade edin de o değişen şekli üzerinde görüşle
rimizi bildirelim. Çünkü mesele halen devam 
ediyor, meselenin üzüntüsü devam ediyor. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım, lüt
fen efendim. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Şimdi, bu yönetmeliği, öğretmenin anlamadığı 
iddia edilmiştir ve hakikaten bu durum mem
leket çapında öğretmenleri üzmüştür. Dünya
da hiçbir öğretmen üç tane soruya yüz tane 
puanı doğru dürüst ve hakkaniyet ölçüsü içe-
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risinde takdir edemez, edilmesine imkân yok
tur, çünkü 100 tane puan verebilmek için 100 
tane ayrı ayrı sual sorulması gereklidir. Sanki 
bu hata millî eğitim örgütünde değilmiş de 
öğretmenlerde imiş gibi, öğretmenlerin bu işi 
anlamadığı, bu işi kavramadığı iddia edilmek 
suretiyle şahısların da onurları kırılmıştır. 

Biz bu işte Bakanı kısmen mazur görüyo
ruz. Siyasî bir kişidir asıl mesleki de eğitim 
değildir, iyi niyetle ve bir fayda temin etmek 
amaciyle, hem de bir reform yapıldığı zanniyle 
bu talihsiz yönetmeliği ilân etmiştir. Ama, bu 
yönetmelik sebebiyle Millî Eğitim Merkez Teş
kilâtının yüksek kademelerinde bâzı yetersiz
likler olduğu artık gün ışığına çıkmıştır. Ümi-
dederiz ki, Sayın Bakan bu yetersizlikleri ve 
sebeplerini teşhis ederek tedbirlerini almak isti-
yecektir. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Tenakuza dü
şüyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sa
yın Dengiz. Müdahale etmezseniz bu işi biraz 
daha çabuk bitiririz. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
öyle birşey söylemedim Sayın Dengiz. 

Eğitimimizin çıkmazda olduğunu gösteren 
pek çok husus yanında ilköğretim durumunu 
da örnek göstererek bu bahsi burada bırakıp 
başka konulara değineceğiz. 

Her yıl 4 000 civarında derslik yapılıyor 
ilkokullarda. 4 000 derslik 200 000 öğrenciyi 
barındırabilmektedir. Oysa ki, nüfusumuz her 
yıl 900 000 kişi çoğalmaktadır. Nüfusumuzun 
her yıl artışı ile okulsuz köy ve bu köylerde
ki okula gidemiyen çocuklarımızın ihtiyaçları 
göz önünde tutulacak olursa, ilkokul yapma 
hamlesinin pek yetersiz olduğu kolaylıkla an
latılır. Bu gidişle hiçbir zaman yüzde 100 değe
rinde bir ilköğretimi gerçekleştiremiyeceğimiz 
meydandadır. Nüfus artışı 30 yıl içinde eğitim 
ihtiyaçlarımızı iki katma çıkaracaktır. Sayın 
Bakan, şu yalın gerçekler bile eğitim işlerimi
zin bir çıkmazda olduğunun kesin delili değil 
midir? 

Sayın milletvekilleri, öğretmen ve bakanlık 
ilişkilerine-temas etmeden geçemiyeceğiz. öğ
retmen, Türkiye'nin kalkınmasında en ağır gö
revleri sırtlamış bir insandır. Görevini huzur 
içinde, maddi imkânlar içinde yapabilmelidir 
ki, başarıya ulaşsın, öğretmeni bir taraftan 
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maddi sıkıntılar içinde bırakmak, öbür yandan 
da cezalandırmak, sürgün tehdidi altında tut
mak büyük bir haksızlıktır. Geçen yıl da söyle
diğimiz gibi, Millet Partisi bu konuda şu gö
rüştedir: öğretmen de bir Devlet memurudur. 
Suç işlerse, siyasete karışırsa elbette cezalan
dırılacaktır. Buna bir diyeceğimiz olamaz. Ama 
mahallî baskılarla, asılsız tertiplerle öğretmene 
kıymak, nakletmek, baskı altında tutmak vic
danların tasvibedeceği bir tutum değildir. Bu 
konuda benim çok yakından bildiğim bir olayı 
zikretmek isterim. Sungurlu ilçesinde ilködğre-
tim müdürü ve bir öğretmen nakledilmiştir. Bu 
öğretmenler hakkında hiçbir tahkikat açılma
mıştır. Millî Eğitim Müdürü ve Çorum valisi 
de bu öğretmenlerin tutumundan gayet mem
nun oldukları halde, bu iki öğretmen yerlerin
den alınmıştır. Bunun sebebi, mahallî A. P. teş
kilâtının öğretmenler üzerinde bir yılgı yarata
bilmek için bu iki öğretmenin buradan nakle
dilmesini uygun görmesidir. 

Sayın Adalet Partili arkadaşlarımızı sami
mî surette ikaz edeceğiz. Sayısı 130 000 i aşmış 
bulunan öğretmenler büyük çoğunluğu ile va
zifesini müdrik ve Türk Milletine hizmet et
menin şuuru içindedir, üç, beş öğretmen istis
na edilirse aşırı akımlara kendisini kaptıran 
yoktur, öğretmenlerle oynamaymız, onlara zul
medenlere müsamaha etmeyiniz. Aksi halde öğ
retmen toplumunu aksi uçlara itmiş olacaksınız. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Ço
rum'dan adaylığını koysun. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Çanakkale'den koyuyor da öğretmen Çorum'dan 
niçin koymasın? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen
dim lütfen. Sayın Akay, istirham edeceğim. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Şimdi, gazetelerde de yer bulmuş olan bir husu
sa değineceğiz. Millî Eğitin Bakanının imzası
nı taşıyan ve «zata mahsus» işaretiyle 14 Ekim 
1987 tarih ve 410/50 191 sayılı gizli bir emir
name ilgililere gönderilmiştir. Bu emirnamede 
ilk öğretini müfettişleri şöyle suçlanmaktadır: 

«a) Müfettişler aktif politikaya temayül 
gösteren davranışlarda bulunmuşlardır. 

b) öğretmenler arasında menşe farklar gö
zeterek fraklı muameleler yapmışlardır. 

c) Yönetmelik ve programlarda çeşitli şe
killerde uygulanmaların mümkün ve doğru olan 

konuları, mutlak surette kendi anlayışları isti
kametinde kabul ettirmeye zorlamışlardır» 

Bakan bu suçlamalardan sonra, müfettişlerin 
olcuları teftiş yapıp rapor yazabileceklerini, fa
kat raporun «Çok iyi, orta, yetersiz» şeklinde 
doldurulan hüküm hanelerini dolduramayacak
larını emretmektedir. 

Böyle bir emirnamenin altında hukuk tahsil 
etmiş bulunan Sayın ilhami Ertem'in imzasının 
bulunmasına çok üzüldük. Nasıl üsülmiyelim 
ki, Sayın Bakan emri altındaki müfettişleri, 
hem de umumi mahiyette, isim bile tasrih et
meden suçlamakta, yerin dibine geçirmektedir. 

Sonra bu mevhum suçları da mesnet göste-
rek müfettişlerin rapor verme yetkisini ortadan 
kaldırmakta ve kanunen kendilerine verilmiş 
olan vazifelerini aşağı - yukarı sıfıra müncer et
mektedir. Bırakalım işin başka cephesini, mü
fettişlerin hükümlü rapor verme yetkisini or
tadan kaldırmak tamamen kanunsuzdur ve mes
netsizdir. 

Sonra bu hükümsüz raporu müfettiş vere
cek, bu hükümsüz raporu kim gönderecek? 
Millî Eğitim Müdürü gönderecek. Millî Eğitim 
Müdürünün her köyde bulunan öğretmeni şah
san tanımasına imkân yoktur. Sonra, Millî 
Eğitim Müdürlüğü de artık politik bir makam 
haline gelmiştir. Kaybeden A. P. adayı bâzı 
arkadaşlarımızın Millî Eğitim Müdürlüklerine 
tâyin edildiklerini biliyoruz. 

Bu kararname ile müfettişlerin fonksiyon
ları, kamu hizmetleri ortadan kaldırılırken, öte 
taraftan rapor hükmünü öğretmene tanımayan 
kimselere verilmesi, doldurtturulması öğretme
ni bir nevi baskı altında tutma mânasına gel
mektedir. Çünkü öğretmenin terfi edebilmesi 
için bu raporların mühakak iyi hükümler taşı
ması gerekmektedir ve her yıl öğretmene böyle 
bir raporun verilmesi kanuni bir zorunluluktur. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın içişlerinde 
hukukiliğe ve haklılığa riayet edilmediği görül
mektedir. Nakillerde sıra haklılık yerine torpil 
hüküm sürmekte olduğu genel bir kanaat halin
dedir, öğretmenler arasında. Eğer Bakan ister
lerse, okuldan yeni çıkmış ve her halükârda şe
hir merkezine gelemiyecek, hem de kanunen 
gelemiyecek olan öğretmenlerin nasıl Ankara 
merkezine alındığını ispat edebiliriz. Stajyerler 
Ankaraya alınırken on yıldır sıra bekliyen öğ
retmenler yerlerinde durmaktadırlar. Hele ka-
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rısı ayrı şehirde kendisi ayrı şehirde çalışan 
öğretmenlerin nakil isteklerinin yerine getirilme
mesi bir zulüm mahiyetindedir. 

Okul hademelerinin durumu yürekler acısı
dır. Çift, hattâ üçlü öğretim sebebiyle hergiin 
12 - 15 saat arasında mesai yapan bu insanların 
eline ayda 230 - 300 lira arasında bir para geçi
yor. Bu halin düzeltilmesi için bir tedbir düşü
nülüp düşünülmediğini öğrenmek istiyoruz. 

Devlet tiyatrosu ile devlet operasının birbi
rinden ayrılması hakkında bir kanun teklifi ko
misyonda görüşülüp gündeme alınmıştı. Bu zan
nederim gündemdedir. Grupumuz bu iki teşki
lâtın birbirinden ayrılmasına taraftardır. Sayın 
Bakanın da bu hususta neler düşündüğünü öğ
renmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, çok sözü edilen bir ko
nudan, ders kitaplarından bahsetmek isteriz. 

Bu konuda gerek basında, gerekse Mecliste, 
Bakanlık bünyesinde ve öğretmenler arasında 
çok çeşitli görüşler, tenkidler, temeniler ileri 
sürülmektedir. Ders kitaplarının yüzde doksa
nı bugün serbest basıma bırakılmıştır. Bir kısmı 
Vekâletin inhisarı altındadır. Ders kitaplarının 
serbest basıma bırakılmasına taraftarız. Çünkü 
bu işi Bakanlığın bünyesine bırakmak, Bakan
lığın inhisarına terk etmek Bakanlığın altından 
kalkamıyacağı bir görevi, bir hizmeti Bakanlığa 
yüklemek mânasına gelir. Çünkü memleketin 
her tarafına yayılması icabeden ders kitaplarını 
bir genel müdürlük basıp, yayıp ulaştırabile
cek nitelikte değildir, ikincisi de tek ders kita
bına dönüldüğü zaman, umumiyetle bu kitaplar 
ya komisyonlara yazdırılıyor veyahutta bir mü
sabaka imtihanı açılıyor ve bu şekilde ders ki
tabı yazdırılıyor ki, bunlar ısmarlama ders ki
taplarıdır ve maalesef serbest basımdaki ders 
kitaplarının seviyesinden de daha kötüdür. Me
selâ ilkokullarda Türkçe kitapları serbest ba
sıma bırakılmış değildir, ilkokulun birinci sını
fından beşinci sınıfına kadar Türkçe kitapları 
ö kadar berbat bir durumdadır ki, bu derslerin 
serbest olarak basılan yardımcı ders kitapları 
Bakanlığın asıl ders kitaplarından daha üstün 
vasıflar göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce, bir dakikanız 
kaldı, lütfen toparlayın. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Sözlerimi bağlıyorum. 

Üniversitelere milletimizin kalkınmasına ve 
millî eğitimimizin çıkmazdan kurtulması için bü
yük ödevler düşmektedir. Üniversitelerimiz ken
di aralarındaki rekabetleri bir yana iterek 
muihtaç bulunduğumuz bilimsel ve tekniksel in
san gücünün yetiştirilmesi için uzun vadeli plân
lar yapmalıdırlar. Üniversitelerimiz artık bir 
okul hüviyetinden çıkarak bilimsel araştırmala
rın ve memleket meselelerinin çözüm lâbaratu-
varları haline gelmelidirler. Millet Partisi Gru-
pu olarak üniversitelerimize büyük ümitler bağ
ladığımız kadar, büyük güven duymaktayız ve 
değerli bilim adamlarımızın aynı gayretin için
de olduklarından zerre kadar şüphe etmiyoruz. 

Bütün üniversitelerimiz hakkında kanaatimiz 
çok müspet olmakla beraber burada bir ayrım 
yaparak Orta - Doğu Teknik Üniversitesinden 
stayişle bahsedeceğiz. Gidiniz, görünüz. Anka
ra bozkırına bir üniversitenin değil, bu mem
leketin temeli atılmıştır. Bozkır üzerine şimdi
den milyonlarca ağaç dikilmiştir. Orta - Doğu 
Teknik üniversitesi bilimin tozlu kitap sayfa
larından hayata dönük olduğu zaman neler yap
maya muktedir olduğunu ispatlıyan canlı bir 
delildir. 

Sözlerimize son verirken, ak saçlı profesö
ründen en uzak köydeki genç ilkokul öğretme
nine kadar bütün eğitim topluluğunu hürmetle 
selâmlar, yeni bütçenin kendilerine ve milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz, 
saygılarımızla. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Nihat Diler, buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Millî Eğitim Bakanlığının 1968 yılı bütçesi 
üzerinde ve Üniversiteler Bütçesi üzerinde Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grupunun görüş, tenkid 
ve temenilerini arz edeceğim. 

İnsanı hayat mücadelesinin her safhasında 
gerek ferden, gerek cemiyet halinde önüne 
çıkan problemleri çözmeye imkân sağlıyarak 
güçlü kılan, ruh ve bedeninin gelişmesini temin 
eden faaliyetlere eğitim, öğretim faaliyeti ve
ya sanatı denir. Eğitim ve öğretim, bu haliyle, 
bir milletin hayatını devam ettirmesi, diğer 
milletlerin içinde medeniyet yarışmasında mer
hale katetmesinin en mühim ve başta gelen se
bebidir. 
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Bir memleketin eğitim ve öğretim prensip ve 
felsefesi olmadığı takdirde o memlekette fikir 
üretim kuvveti sağlam temele oturmamıştır sa
yılır. Fikir üretme kuvveti zayıf olanlar, me
deni mücadele içinde fikir üretme kuvveti faz
la olanların gerisinde kalmaya mahkûm olur
lar. Zira, bir memleketin ekonomik kalkınması 
ve bu kalkınma hızının devamı büyük çapta 
teknik bilgiye dayanır. Fikir üretme kuvveti za
yıf olanlar veya kendine has fikir üretme kuv
veti olmıyan toplumlar yabancı mucit ve müel
liflerin fikir üretme enerjilerinin yanında, on
ların bahşetmiş olduğu pratik fayda ve kolay
lığın neticesinde yabancı ülkelere tabi olurlar. 
Bu bir milletin mahvına kadar gidebilir. 

Sayın milletvekilleri, biz de eğitim ve öğre
tim prensip ve felsefesi bakımından maalesef 
zaman zaman Batı devletlerinin tesiri altında 
kalmış, fakat bugüne kadar açık, belirgin bir 
eğitim ve öğretim prensip ve felsefesini tesbit 
edememiş vaziyetteyiz. 

7 rici Maarif Şûrasında bu boşluk şu şekilde 
doldurulmuştur. 

Eğitim ihtiyaçlarını tesbit ve buna göre eği
timin temel ilkelerini vazetmekle işe başlamak, 

Sonra bu temel ilkelere dayanarak veya bun
ları kriter olarak eğitim sistemine dâhil her de
rece ve tipteki kurumları ciddî bir revizyona 
tabi tutmak, 

Nihayet bu sistem içinde ve memleketin mil
lî gelirini, insan gücünü, ihtiyaçlarını dikkate 
alarak bütün memlekette yayılmasını ve geliş
mesini sağlıyacak uzun süreli plânı hazırlamak 
en doğru yoldur. 

7 nci Maarif Şûrasının çalışmaları, iki cilt 
halinde derlenmiş, muhtelif komisyon raporla
rından ibarettir. Büyük emek, büyük para sarf 
edilmiş bulunmasına rağmen istenilen netice el
de edilmemiştir. 

Bunun sebebi; 
1. Millî Eğitim meselelerinin hallinde te

mel prensiplerde partilerin birleşemeyişleri, Mil
lî Eğitim meselelerini süratle çözmenin olumlu 
neticelerini arayıp bulacakları yerde, bunu bir 
vesile ittihaz ederek, kendi siyasi maksatlarına 
uygun spekülâsyon yapmaları, 

2. Millî Eğitim teşkilâtında mutlak bir 
merkeziyetliğin hakim olması, gelişen ihtiyaç
lara göre teşkilât kanunlarının ayarlanmaması, 
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j 3. Köy yerleşim ünitelerinin fazla olması, 
yolsuzluk dolayısiyle buralara eğitim hizmetle
rinin götürülmesinin çok güç olması, 

Gibi sebeplere bağlamıştır. 
Yeni Türkiye Partisi, eğitimi demokratik 

rejimin ve millî varlığımızın temeli, diğer te
minatlardan önce ve onların üstünde bir anate-
minat olarak nazara almıştır. Millî eğitimin bün
yesinde millî ananelere hürmet, tolerans, anla
yış, karşılıklı yardım ve tesanüt sevgi ve hür
metin geliştirilmesi mânasında kabul etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Y. T. Partisi plânlı kal
kınmamızın tesbit etmiş olduğu hedeflere ulaşa
bilmemiz için, ihtiyaca cevap verecek ehliyetli 
öğretmen yetiştirmek, okul içi ve okul dışı hiz
met içi eğitimleri gibi, eğitimin her hal ve saf
hasında sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkeleri
nin tatbik edilmesi taraftarıyız. 

Plânlı kalkınmamızda Millî Eğitim mesele
lerimizin çözümlenmesi yolunda bir gelişme var
dır. Fakat hemen üzülerek ifade edeyim ki, Bi
rinci Beş Yıllık Plân devresinde plânın tesbit 
etmiş olduğu hedeflerin gerisinde kaldık. İkin
ci Beş Yıllık Plân da, tedvin edilirken bu du
rumu nazaraı dikkate almıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânda okur - yasar oranı 
bakımından hedef şu şekilde tesbit edilmiştir: 
Okuma - yazma bilmiyen nüfus sayısı 1967 de 
11,5 milyondan, 1962 de 14 milyona; 1977 de 18 
milyona çıkacak, ancak okuma - yazma nisbeti 
artacaktır. 1972 de okuma yazma çağında bulu
nan çocukların tamamı okuma - yazma fırsatını 
elde edebileceklerdir. 

Millî eğitimimizin plân hedeflerine ve mem
leketimizin gerçeklerine uygun bir istikamete 
yöneltmemiz için kişisel verimin artırılması za
rureti vardır. Verimin çalışma eğitim sistemimi
zin anameselelerin çözümünde değişiklik yap
tıktan sonra ele alınması gerekmektedir. 

1. Millî eğitimimizin sık sık değişen müfre
dat ve programlarını değiştirmektense, bu de
rişikliği meydana getiren sebepleri tesbit et
mek ve çarelerini ortaya koyacak Maarif Şûra
sının toplanması gerekmektedir. 

2. Müfredat programlarında çocukların ve-
yz öğrencilerin zihinlerini, hafızalarını işgal 
eden hayatta tatbik kabiliyeti olmıyan bilgiler
le doldurmanın önüne geçmenin tedbirlerini 
araştırmak. 
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3. Müşterek anlaşmamızın vasıtası olan di
limizin gerek günlük konuşma gerek ilim saha
sında terim birliği yaratmak mecburiyeti vardır. 
Bütün bunlar bir esasa bağlandıktan sonra, 
bununla birlikte verimli çalışma zeminini hazır
lamak, ehliyet, movitasyon ve emeğin karşılığı
nı vermek suretiyle millî eğitimimizi temeline 
oturtmak zarureti vardır. 

Sayın milletvekilleri, plânlı kalkınmamızda 
en mühim rolü oynıyan insan gücü yetiştiren 
unsur öğretmenlerdir. Öğretmen yetiştirmek eği
timimizin bel kemiğidir. Üstün bilgili, en kötü 
şartlar altında dahi her türlü mihnet, meşakkat 
ve mahrumiyetler altında bunlara bilerek ve se
verek katlanıp yılmadan, usanmadan vazife gör
me bilincine sahip ahlak ve fazilet sahibi, milli
yetçi öğretmen yetiştirmek şarttır. Bu vasıfta
ki öğretmenlere en büyük emanetlerimizi yarı
nın büyükleri çocuklarımızı tevdi ettikten son
ra, öğretmenlerin bu a°,îl ve şerefli görevlerini 
tam mânasiyle yerine getirmeleri için her tür
lü kolaylığı imkânlarımız içinde sağlamak mec
buriyetindeyiz. Ezcümle: Öğretmenleri geçim sı
kıntısı ve maişet derdine düşmeden, şerefleriyle 
mütenasip bir hayat ve yaşama imkânını sağ
lamak hepimize bir vazifedir. 

Sayın milletvekilleri bütün bunlar temin 
edildikten sonra da, sayıları az da olsa bir kı
sım öğretmenlerimizin politikadan ellerini çek
meye ve politikacıların ela ellerini öğretmenin 
yakasından çekmeye davet etmek bizim en tabiî 
hakkımız olacaktır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Bugün maalesef gerekli tedbirler alınma
mış, politikacılar her meselede olduğu gibi mil
letimizin hayat ve bekâsını temin edecek ço
cuklarımıza ve gençlerimize bilgi ve ideal aşılı-
yan öğretmenleri bu güç, güç olduğu nisbette 
de asîl ve şerefli olan görevlerinden alıkoyup, 
kendi maksatlarına alet etmeye çalışmaktadır
lar. Bununla kasdetmek istediğim yalnız ikti
dar partisi değil, muhalefete mensubolan parti
lerdir. Öğretmenlerin kendi bünyeleri içinde iki 
kampa ayrılmaları üşüntümüzü muciptir. Öğ
retmenlik meslekini selâmete ulaştırdıktan son
ra, kendilerine teslim ettiğimiz yavrularımızı 
en iyi şekilde yetiştirmelerini onlardan bekliye-
biliriz. 

Bu suretle, her türlü mânevi mefhumları in
kâr edip, maddeyi ve mideyi hâkim kılmak is-
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tiyen menfur ideolojileri yerine, hakla seven, 
hakka tapan bir ideal yerleşmiş olacaktır. 

«Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hûda 
Etmesin tek beni vatanımdan dünyada cüda» 

«Musırrım, sabitim ta can verince halka hiz
mette.» 

Ruh ve zihniyeti bütün öğrencilerin kalble-
rinde yerleşecek ve memleketimiz, büyük mil-
Istimiz Atatürk'ün ifade ettiği; muasır mede
niyetin süratle en üst seviyesine ulaşabilecek
tir. 

Bu görüşler altında millî eğitimimizin her 
kademesini teker teker incelemek zarureti var
dır. 

İlköğretim : 
Temel eğitimin bir parçasıdır. Bu öğretimle 

devlete karşı hak ve ödevlerin kullanılması ve 
yerine getirilmesi öğretilir, saklanır. 

Bu sebeple, asgari bir öğretim kademesidir, 
mecburi tutulmuştur. Maalesef ilköğretim bâzı 
sebeplerle kendi hedefine ulaşamamıştır. Mem
leketimizin köylerinin bir kısmında okul yok
tur. Okulu olan köylerin büyük bir kısmında 
ise öğretmen yoktur, bu okullarda öğretmen bu
lunmadığı için veya üç dört öğretmenin gördü
ğü vazife bir veya iki öğretmene yükletilmsk-
tedir. Köylere gönderilen öğretmenlerden bir 
kısmı eğitmen veya muvakkat öğretmenlerdir. 

Ayrıca bu okullarda bir okulda olması lâ-
zımgelen malzeme, kitap araç ve gereçler yok
tur. Memleketimizin geri kalmış olan köylerin
de eksik öğretmen, eksik araç ve gereç bulun
ması dolayısiyle bu okullar şehirlerdeki okul
lara nazaran programın gerektirdiği bilgileri 
öğrencilerine verememektedirler. Bir üst kade
meye giden köylü çocukları bu nedenle basarı 
p^.ğlıyamamaktadırlar. İmkân ve fırsat eşitliği 
prensibi bu yönden zedelenmektedir. Bu nok
sanlıkların giderilmesini Sayın Millî Eğitim Ba
kan ından istemekteyiz. 

Orta öğretim : 
Son zamanlarda orta öğretimin verimsizliği 

ve bur don dolayı yapılan şikâyetler günün ak
tüel konuen haline golmiştir. Orta öğretimde 
maalesef verim düdüktür. Her yıl öğrencilerin 
% 50 ye yakın kısmı sınıfta kalır, okuldan ko
vulurlar. Bunun önüne geçmek için imtihan yö
netmeliğini değiştirmek bir tedbir olara1: düşü
nülür. İmtihan yönetmeliği değiştirilir, fakat 
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yine de şikâyetler devam eder. Bu durum gös
termektedir ki, imtihan yönetmeliğini ihtiyaca 
göre değiştirmek bir tedbir olabilir ama, en son 
düşünülmesi lâzımgelen bir tedbir olması iktiza 
eder. 

Orta öğretimde sınıfların mevcudu kabarık
tır. Lâbariatuvarları yoktur, veya hiç geliştiril
memiştir. Ve bâzı okullarda öğretmen eksikliği 
vardır. Kütüphane, kitap ve saire gibi yardımcı 
malzeme ve imkânlar yoktur. 

İlkokuldan buraya intisabedenler için de, 
bunların istihdamını gerektiren bir ir, sahası ol
madığı için, ilkokullarda yukarda arz ettiğimiz 
sebeplerle yetiştirme usullerinde noksanlık ol
ması dolayısiyle orta öğretime girdiklerinde ba
san kazanma şanslarını azaltmakta ve mevcu
dunu kabartmaktadır. Bütün bunlar köklü ve 
sistemli tedbir alınmasını gerektirmektedir. Bu 
tedbirler ise, yönetmelik değiştirmek suretiyle 
değil, hiç değilse bir ilim heyeti marifetiyle ve
ya Millî Eğitim Şûrasında incelenip prensipleri 
tcsbit edilerek çözümlenmelidir. 

Orta öğretimin birinci devresi ortaokul ve 
liselerde ve bunun muadili meslekî okullarda da 
durum aynıdır. 

Ticaret liselerinden me^un olanlar li^e mua
dili olmalarına rağmen, Ticari İlimler Akademi
sine gidebilmektedirler. Noksanlıkları telâfi 
edildikten sonra, diğer yüksek okul ve fakülte
lere girebilme imkânlarını hasırlamak lâzımdır. 

Lise seviyeli teknik okulların eğitim, sanayii 
ile münasebetleri göz önüne alınarak bu seviye
de yetiştirilmeleri gerekmektedir. 

Orta öğretim üstü meslek ve teknik okul
ları, Birinci Beş Yıllık Plânda tekniker okul
ları halinde mütalâa edilmiş ve büyük bir ihti
yaç hissedilmiş, İkinci Beş Yıllık Plânda bunun 
hilâfına taban tabana zıt bir tedbir vas'edil
miştir. Bunun böyle olması belki de memleket 
gerçeklerine aykırı olabilir, düzeltilmesi taraf
tarıyız. Yaygın eğitim ve hizmet için eğitim; 
bunun da plân hedeflerine uygun şekilde geliş
tirilmesini Millî Eğitim Bakanlığından istirham 
etmekteyiz. 

Din eğitimi : 
Din ve vicdan hürriyeti Anayasamızın 19, 20 

ve 153 ncü maddeleri ile teminat altına alınmış
tır. Din ve vicdan hürriyeti İnsan Hakları Be
yannamesinde yer alan bir hak ve hürriyet ol-
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I duğu gibi, bizim Ann-yasamısda da temel hak 
ve hürriyetlerden biri olarak nazarı dikkate 
alınmıştır. 

Dinler her cemiyetin bünyesinde içtimai bir 
müessese ve realite olarak yer almıştır. Ve her 
milletin tarihinde mânevi inançları ahlâka üze
rinde tesiri olmuştur. Bu sebeple, medeniyet 

J âlemi içinde örnek olarak tanınmış İsviçre 
Devletinin dahi çocuklarına küçük yaşta dinî 
terbiye telkini esas alınmıştır. Bu vazife veli 
ve vasilerince yerine geetirilmediği takdirde, 
hâkimin hükmiyle veli ve vasilerin velayetleri 
nezedilip, başka bir kimse tarafından din ter
biyesinin yapılması Medeni Kanunlarınca hü
küm altına alınmıştır. Biz de de, % 90 - 95 i 
müslüman olan memleketimizde, islâmiyetin 
mânevi ve ahlâki esaslarını öğrenmek zaru
reti hâsıl olmuştur. Bunun için imam - hatip, 
Yüksek islâm Entitüsü ve ilahiyat fakültele
ri kurulmuştur. Ayrıca, ilkokul, ortaokullarda 
ihtiyari olarak din dersleri okutulmaktadır. 
Son zamanlarda lise ve dengi okullarda da din 
dersi okutulmasına cevaz verilmiştir. 

Mâm dinin itikat ve ibadete dair prensip 
ve ahlâkının benimsenmesi birçok yönlerden 
müspet tesirleri olacaktır. Bu prensipler be-
nimsetildiği takdirde, cemiyetimiz her türlü 
sapık;, ideoloji ve cereyanlara karşı kurulabi
lecektir. ilmî âlimi, hakka, hakikati, her şeyin 
üstünde tutan, islâmi bilgileri öğrenen, bilen 
kimseler Devlet ve âmme hizmetlerinde tam 
bir dürüstlükle çalışıp, milletimize en iyi hiz
met yolunu seçerler. 

Din eğitiminin yapıldığı imam - Hatip 
okulları, dinî ve ahlâki telkinatı yapacak, 
din adamlarını yetiştirmektedir, imam - hatip 
okullarından mezun olanların bu bilgileriyle 
Devletin diğer kadrolarında yer almaları müs
pet yapıcı fonksiyonlarını ifa etmeleri için 
kendilerine başarı gösterdikleri takdirdt yal
nız islâm enstitülerine değil, ilahiyat fakül
telerine ve diğer fakültelere de gitmek fırsatı 
verilmelidir. 

Din öğretimini yapan her eğitim dalında 
dinî inançlara samimî, bağlı, kimselerin ders 
okutması umulan faydanın yerine getirilmesi 
bakımından zarurettir. 

Bu suretledir ki, din, ve millî ahlâkımaz ve 
mânevi değerlerimiz gelecek mücadelemizde 
bize mesnet olacak, disiplinsiz, her türlü mu-
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kaddes gayeden uzak;, madde ve menfaatin pe
şine sürüklenmiş kimseleri bu sayede kur
tarmak imkânını bulacağız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Teknik ve temennilerimizi şu şekilde hülâ
sa etmek isteriz. 

1. Türk eğitimini mesnedine oturtacak 
bir millî eğitim sistem ve felsefesinin tesbit 
edilmesi. 

2. Ehliyetli öğretmen yetiştirilmesi, öğ
retmenin politika ile politikacıların öğretmen
le meşgul olmamasını, 

3. Öğretmenlik vazifesi görenlerin mad
di sıkıntıdan uzaklaştırılmasından tedbirleri
nin alınması. Bu meyanda muvakkat öğretmen 
olarak çalışan ve fakat her türlü sosyal hak
lardan mahrum bırakılan muvakkat öğret
menlerin asil öğretmenliğe geçmeleri için ka
nuni bir hak ve imkân tanınmasını, eğitim öde
neğinin bunlara ve eğitmenlere de teşmil edil
mesini. 

4. Memleketimizin geri kalmış bölgelerin
de okul yapımının öncelik ve ivedilikle temi
nini. 

5. Eğitim ve öğretimin yeknasak şekilde 
temini için ders kitaplarında birlik meyda
na getirilmesini. 

6. Müşterek anlaşma vasıtamız olan dili
mizin menfi cereyanların tesirinden ve keşme-
keşlikten kurtulmasının temini için dil birli
ği, terim birliğinin sağlanmasına., bu bakım
dan Türk Dli, Türk grameri ve imlâsı mesele
sinin süratle ele alınmasını. 

7. öğretim yerleşim ünitesi, köy adedinin. 
fazla olması dolayısiyle köylere ilköğretim 
hizmetinin götürülmesi güçlük arz ettiğinden 
bölge okullarının mahiyeti düşürülmek sure
tiyle adedinin fazlalaştırılmasını. 

8. Devlet Opera ve Tiyatro Kanununun 
biran evvel çıkarılarak, bu iki müessesenin bir 
birinden ayrılmasını. 

9. Okul açılan her köye veya her okula 
öğretmen gönderilmesini. 

10. Ortaöğretimin içinde bulunduğu verim 
düşüklüğünün önüne geçilmesi çarelerinin aran
masını. 

11. Kimsesiz çocukların korunmasının ve 
okullarının temini. 

12. Meslekî ve teknik öğretiminin istihdam 
politikamıza uygun, şekilde yaptırılmasının te. 
mini, ortaöğretimin bu yöne tevcihi. 

13. Okulun öğretmeni, malzemesi, her tür
lü ihtiyacını temin etmek suretiyle imkân ve 
fırsat eşitliğinin bu suretle sağlanmasını,, da
ha yüksek okullara girerken bilgi ve kabili
yetleri oranlarına göre imtihana tabi tutulma
sını, parasız yatılı okullarım adedinin artırılma
sı suretiyle fırsat eşitliğinin sağlanmasını is
temekteyiz. Bu arada, köylü çocuklarına bu ya
tılı bölge okullarında tercihin kullanılmasını 
da talebetmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bütçesi 
üzerinde görüşlerimizi açıkladıktan sonra, şimdi 
üniversiteler bütçesi üzerinde Y.T.P. nin görüş
lerini açıklıyacağım. îlim sahasında en üstün 
ruh ve düşünüşe sahip büyük bir millet olarak 
asırlarca insanlığa ışık tutmamıza rağmen, bu
gün medeniyet yarışmasında maalesef geri kal
mış bir toplum haline gelmişiz. Geriliğimizi yen
mek, muasır medeniyetle aramızdaki mesafeyi 
katetmek gayreti içindeyiz. 

Bu yolda üniversitelerimiz, ellerinde tuttuk
ları ilim ve fazilet meşalesiyle öncü olacak, kar
şımıza çıkacak güçlükleri yenecek, yolumuzu 
aydınlatacak, bizlere iyi, doğru, güzel yolu gös
terecektir. 

Bu fonksiyonu ile üniversiteler milletimizin 
beyni, millî varlık ve bekamızın teminatıdırlar. 

Üniversitelerimiz kendilerine düşen görevi 
lâyıkı veçhile yerine getirdikleri takdirde, millî 
yapımız sağlam esaslara dayanacak halde ve is
tikbalde güçlü ve kuvvetli olacaktır. Yetiştir
dikleri ihtisas elemanları Devlet mekanizmasın
da görev alacak, üstün bilgi, iffet, cesaretle
riyim Devlet mekanizmasını hak ve adalete uy
gun şekilde çalıştıracak, toplumumuzun ferden 
ve kül halinde süratle gelişmesini Bağlıyacak
lardır. Bu görevi lâyıkı veçhile yapamadıkları 
takdirde ferden ve kül halinde memleket ola
rak gelişmemize imkân yoktur. 

Sayın milletvekilleri, üniversitelere bu görev
lerini yapmaları için kendilerine ilmî ve idari 
özerklik verilmiştir. Bugün meriyette bulunan 
Üniversiteler Kanununun aksak yönleri olması
na rağmen idari ve ilmî özerkliği ihtiva etmek
tedir. 
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Üniversiteler Kanununun çıkarılış maksadını 
ve üniversitelerin görevlerini bir ilim adamımız 
şu şekilde tesbit etmiştir : 

1. Öğrencileri bilim anlayışı kuvvetli, sağ
lam düşünceli aydınlar olarak yetiştirmek. 

2. Türk devriminin ülkülerine bağlı ve mil
lî karakter sahibi vatandaşlar olarak hazırla
mak. 

3. Başta memleket problemleri gelmek üze
re, bütün ilim ve teknik meseleleri çözmek için 
bilimleri genişletip derinleştirmek ve bu mak
satla millî ve uluslararası araştırma kurullariy-
le işbirliği yapmak. 

4. Memleketi ilgilendiren gerçekleri ve bi
lim meselelerini öğrenim ve inceleme konusu 
yaparak, sonuçlarını umumun faydalanmasına 
sunmak ve bunları her türlü vasıtadan faydala
narak yayınlamak. 

5. Türk toplumunun genel seviyesini yük
seltici bilim verilerini sözle ve yazıyla halka du
yurmak. 

Bu görevlerin bilimsel esaslara uygun ola
rak gerçekleştirilmesinin baş şartının, özerk 
bir tüzel kişiliğe sahibolmakla mümkün oldu
ğunu ifade etmişlerdir. 

Son olarak Üniversiteler Kanunu, 115 sayılı 
Kanunla tadil edilmiştir. Bugünkü ihtiyaçlara 
tam cevap verememektedir. 

Yeni kurulacak üniversiteleri de içine ala
cak bilimsel, idari özerklikten ayrı malî özerk
liği de ihtiva eden, kendi bünyesi içinde oto -
kontrolü sağlıyacak dörtbaşı mamur bir Üniver
siteler Kanununun çıkmasını her üniversite tem
silcisi sayın profesörlerimiz tarafından isten
mektedir. 

Millî varlığımızın teminatı olan bu müessese
lere maddeten ve manen her türlü yardımı yap
mak bizim için kaçınılmaz millî, ahlâki bir va
zifedir. 

Memleketimizin bugünkü durumu demokra
tik rejim içinde ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönden bir merhale kaydetmiş olmasına rağmen 
yeterli değildir. Fazla olarak demokratik ni
zamı sarsmaya yeltenen hâdiseler de olmaktadır. 
Cemiyetimizin bünyesinde bir huzursuzluk var
dır. üniversiteler ilim, ve fen bilgilerini aşılı-
yan en üstün müesseseler olduğu kadar, toplum 
bilimlerini de sistemli olarak öğretmektedirler. 

Bu münasebetle toplumsal bilimlerin fikir ve 
doktrinlerini de öğretmeleri gerekmektedir. 

Ancak, bu doktrin ve fikirler öğretilen bilgi
lerin topyekunu memleket menfaatleriyle telif 
edilmesi lâzımdır. 

Üniversiteler yine bir bilginimizin beyanına 
göre, memleketin içinde ve dışında bütün ilmî 
gelişmeleri takip ve tahlil edip, bugünün mües
seselerini ve aksıyan yönlerini tenkid ederek, 
yarını hazırlamak, ilmî, fennî ve sosyal tekâmü
le hizmet ederler. Bugünü tahlil ve tenkid ede-
miyen, onun üstüne çıkamıyan ve sadece olanı 
öğretmekle iktifa eden diğer bir tâbirle, yaratı
lacak kuvvetinden mahrum olan bir üniversite
ye, üniversite adı, ne olursa olsun vermek müm
kün değildir, ancak yüksek bir teknik mektep
ten başka bir şey değildir. 

îlmî esaslara dayanmıyan, tenkid veya mu
ayyen bir rejimin propagandasını yapmak ve
yahut şahıslarla uğraşmak, üniversite mefhumu 
ile telif edilemez; bu üniversitenin fikir hürri
yeti değil, meslek ve mevkiinin suiistimali de
mektir, diye üniversitenin sorumluluğunu çok 
açık bir şekilde ifade etmiş bulunmaktadır. 

Yukarda da izah ettiğimiz gibi, üniversiteler 
ilmî araştırma yapıp, bu araştırmalarını yetiş
tirdikleri kimselere öğretmektedirler. Bu me-
yanda toplumumuzun genel seviyesini yüksel
tici bilgileri de halkımıza duyurmaktadırlar. 
Üniversitelerimizin içinde doğrudan doğruya 
aktif politika ile meşgul olanlar da vardır. Öğ
renciler de, öğrenci faaliyetlerinin içinde gün
lük politika ile meşgul olmaktadırlar. Buna 
rağmen memleketimizin fikir âlânı bir keşmekeş 
içindedir. Müşterek anlaşma vasıtamız olan dili
miz yeknesak bir halde değildir. Temel eğitim 
ve öğretim politikamız mihrakına oturtulmamış-
tır ve bir bocalama içindedir. Ekonomik bakım
dan bizi yükseltecek sanayimizin muhtacolduğu 
teknik bilgi tam mânasiyle teşekkül etmemiştir. 
Ekonomimiz yabancı mucit ve müelliflerin tesiri 
altındadır, ilkokuldan üniversiteye kadar genç
lerimiz öğrendikleri bilgileri memleket menfaat
lerine değil, veya memlekete hizmet vasıtası ola
rak değil, önplânda kendilerine mevki ve men
faat temin etmek vasıtası olarak kullanmakta
dırlar. Veya eğitim ve öğretim sisteminin neti
cesidir ki, mânayı maddeye mahkûm eden ve on
dan üstün tutan ahlâki, şerefi kabul etmiyen, 
dolayısiyle fikre dayanmıyan, fikrî idealizmi 
madde ve menfaatten aşağı gören meteryalist 
fikirler gençlerimize aşılanmaktadır. 
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Bilmek ve öğrenmek aşkı ve zevki yerine, 
gençlerimizin menfaat ve ihtirasları tahrik edil
mektedir. Bu suretle, az da olsa üniversite bün
yesi içinde kendi mukaddes görevini bırakıp, 
günlük politika ile meşgul olan öğretim üyeleri 
olduğu gibi, aslî görevini bırakıp politika ile 
meşgul olan öğrencilerimiz de vardır. Memleke
timizin binbir çeşit ıstırabı, dertleri, meseleleri 
varken, bunları isabetle tesbit edip hal çarele
rini ilmî esaslara göre halletmek yolu varken, 
politikanın demagojik basit oyunlarına girmele
rini isabetli karşılamamaktayız. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü haliyle en 
yaşlı üniversitelerimiz İstanbul ve Ankara üni
versiteleridir. Birinin mevcudu 38, diğerinin 20 
bindir. Batı üniversitelerinde bu kadar kalaba
lık üniversite yoktur. 

Yurdun muhtelif yerlerinde üniversiteler 
açılmıştır. Buna ilâve olarak yeniden üniversite
ler açılacaktır. Ancak, yeni açılan üniversitele
rimiz. öğretim üyesi darlığı çekmektedirler. Bü
yük üniversitelerimizde ise, kürsüsüz profesör
ler olduğu söylenmektedir. Evvelce Hacettepe 
Tıp Fakültesi olarak faaliyet gösteren ve bugün 
de müstakil bir üniversite olmaya lâyık olan 
üniversite olmuş bulunan Hacettepe Üniversite
si, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesinin kurul
masında büyük yardımları olmuştur. Kendileri
ne teşekkür etmeyi vazife telâkki ederiz. İstan
bul Teknik Üniversitesinin de Trabzon Teknik 
Üniversitesine öğretim üyesi bakımından yardı
mı olmuştur. Bunu da memnuniyetle karşılarız. 

Bugün üniversitelerimizin hepsi bütçeleri yö
nünden müstakil hale getirilmişlerdir. Orta - Do
ğu, Atatürk, Trabzon Teknik Üniversitesi gibi 
son olarak teşekkül eden Diyarbakır Tıp Fakül
tesinin bütçeleri, Millî Eğitim Bakanlığının büt
çeleri arasında serpiştirilmiş vaziyettedir. 

Orta - Doğu Üniversitesi, Atatürk Üniversi
tesine nazaran çok ilerlemiş bu memnuniyeti
mizi muciptir, ancak Atatürk Üniversitesi ise, 
buna nazaran yerinde saymaktadır. Atatürk 
Üniversitesi için gereken alâkayı sayın M. E. 
Bakanından istirham etmekteyim. Yine Atatürk 
Üniversitesi içinde hayvancılığın kesif bulun
duğu bölgede bir veteriner fakültesinin açılması 
gerekirken maalesef Atatürk Üniversitesi değil 
de hayvancılığın bulunmadığı yerlerde veteri
ner fakültesinin açılmasını aykırı görmekteyim. 
Sayın profesörler, Sayın M. E. Bakanlığı nasıl 

bu açık hakikatleri bir tarafa atarak yurt ger
çeklerine uygun tedbirleri almadıklarını hay
retle müşahede ediyorum. 

Üniversitelerimiz fikir güçlerini memleket 
ihtiyaçlarına göre yetiştirmelidirler. Aksi halde 
yetişen kimselerin memleket bünyesinde iş bula
mamalarının menfi tesirleri ispattan varestedir. 
Bu mevzuda edebiyat dalından ziyade fen ve 
teknik sahada fikir gücüne ihtiyacımız vardır. 
üniversitelerimiz kendi bünyelerini ıslah hemde 
yeni kurulan üniversitelere yardım etmeleri için 
yeni teşekkül eden üniversitelere öğretim üyesi 
göndermelidirler. İlim ve ihtisas kademelerinde 
bu bakımdan bir mecburiyet olmalıdır. Üniver
site bünyesinde personel arasında yönetim üye
si bakımından farklı maaş ve ücret sistemi tat
bik edilmektedir. Yeni teşekkül etmiş üniversi
teler hariç diğer üniversitelerde maaş ve ücret 
bakımından bir yeknasaklık olması gerekmek
tedir. Üniversite gençliğimizi aşırı cereyanların 
tesirinden korumak da üniversitelerimize düş
mektedir. Her ne kadar bir sayın rektör, üni
versite öğrencileri bu bakımdan bizim emrimiz
de değildirler diye beyanda buluflmuşlarsa da, 
öğrencilerin ruh ve fikir yapısı üzerinde müessir 
olan öğretim üyelerinin memleketin gerçek du
rum ve menfaatini de nazarı dikkate alıp genç
lerimizin temayülleri üzerinde müessir olabilir
ler. 

Yüksek özel okullar : 
Yüksek özel okullar Anayasamızda yer al

mıştır. Liseyi bitirip üniversitelere giremiyen 
gençlerimizin okuma imkânını sağlamaktadır. 
Devlete malî bakımdan yük olmamaktadır. An
cak özel okullardan, jyi ders verilmeyişinden, 
imtihanı ciddiyetle yapamayışlarmdan, dersle
rin resmî yüksek okullar standardından düşük 
olmasından, lâboratuvar, kütüphane gibi lü
zumlu şeylerden mahrum bulundukları cihetle, 
öğretim seviyelini düşürdüklerinden, millîleşti-
rilmesini istiyerler vardır. Öğrenim sonunda em
sali ile aynı imtihana tabi tutulmak suretiyle 
özel yüksek okulların memleketimize faydalı 
olacağına inanıyoruz. 

Binnetice; üniversitelerimizin görevlerini lâ-
yıkı veçhile yerine getirebilmeleri için şu temen
nilerimizin nazara alınmasını istemekteyiz. 

1. Üniversitelerde asistanlık müessesesinin 
devamı için asistanlığın cazip hale getirilmesini. 
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2. Üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyaçla
rını karşılamak. 

3. Kredi ve burs alan öğrencilerin adedini 
fazlalaştırmak. 

4. öğrencilerin lokanta, kantin ve yemek
hane durumlarını nazara alarak, ucuz ve te
miz yemek yemelerini sağlamak, muhtaç öğ
rencilere parasız veya cüzi fiyatla yemek ver
mek. 

5. Ders kitapları şimdiki haliyle pahalı 
olarak satıldığı iddia edilmektedir. Mümkün 
olduğu nisbette ucuz kitap sağlamalarını te
min etmek, muhtaç öğrencilere bedava kitap 
vermek. 

6. Üniversite öğrencilerinin sıhhi durum
ları ve sosyal meseleleriyle meşgul olmak için 
istanbul ve Ankara'da Mediko - Sosyal mer
kezleri kurulmuştur, bunlar yeterli değildir 
yeterli hale getirilmesini. 

7. Memleketimizin imkân ve şartları için
de gerek ünivcrsitelerimise gerekse üniversite
lerde okuyan gençlerimize her türlü maddi ve 
mânevi fedakârlığı yapmayı vazife telâkki ede
riz. Ancak, gençlerin de kendi kıymetli zaman
larını üniversitenin gayesine uygun şekilde 
kullanmaları için gençlik teşekküllerine seçile
cek kimselerin sınıfta kalmadığı gibi, asgari 
iyi derece ile sınıfını geçmiş olanların içinden 
seçilmiş olmalarını şart görmekteyiz. 

Netice : Bugünkü medeniyet kitaplarda, lâ-
boratuvarlarda, müzelerde, okullarda, üniversi
telerdedir. Bu müesseselerde öğrenmek aşkıyla 
daima gayret sarfetmek, daima çalışmak, daima 
ileri atılmak suretiyle, yani çok okumak, çok 
iyi öğrenmek, çok iyi öğrendiğini öğretmek su
retiyle, medeniyet yarışmasında insanlık ca
miası içinde lâyık olduğumuz yeri, şerefli 
mevkii elde edebilirim. Bize bu nimeti ilk öğ
retim ve üniversitelerimin bahşedecektir. 

1988 yılı bütçesinin ilköğretmen mensupla
rına, üniversite mensuplarına, aziz milletimi
ze, hayırlı uğurlu olmasını diler, en derin say
gılarımla Yüce Meclisi selâmlarım. 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Saym Yu
suf Ziya Baha&mlı, buyurun efendim. 

T. I. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Türkiye İşçi Fartisi Meclis 
Grupu adına 1968 yılı Millî Eğitim Bakanhğı 

bütçesi üzerine görüşlerimizi sunmak istiyo
rum; 

Adalet Partisi iktidarının hazırladığı İkin
ci Beş Yıllık Plânla 1968 yılı Millî Eğitim Ba
kanhğı bütçe tasarısı birlikte incelendiğinde; 
«plân» ve «program) adları sık sık söz konusu 
olmasına rağmen, Türk Millî Eğitiminin tama-
miyle tesadüfi faktörlere bağlı bir gelişme ge
çirdiği, yakın gelecek içinde çözümü mümkün 
olmıyaıı problemler yaratacağı kolaylıkla gö
rülecektir. 

1968 Türkiye'sinde eğitim hizmeti gerçek
ten utanç vericidir. Ve Adalet Partisi iktidarı 
plânlarda, programlarda, bütçe tasarılarında, 
Acem mübalâğasından da öte bir vaitler ede
biyatı yaparken bir yandan da adı «Millî Eği
tim Bakanlığı» olan kuruluşu, milletin değil, 
küçük bir azınlığın buyruğuna terketmiştir. 

Hükümet, plân ve programlara, malını sat
mak için birtakım sanat oyunlarından yararla
narak vitrin düzenliyen mağaza sahibinin man
tığı açısından bakmaktadır. Vitrinde sergile
nen malın, nasıl ki raflarda olmaması normal
se, plân ve programda geniş yer verilen bahis
lerin bütçe tasarısında sözü dahi edilmemesi 
de o derece normal sayılmaktadır, 

Örnek vermek istiyorum : ikinci Beş Yıllık 
Plânın eğitim bölümünün bir cümlesini aynen 
okuyorum. 

«1968 yılında okul dışındaki 300 bin kişi
ye okuma yazma öğretilmesi sağlanacak, bu 
sayının 1969 da 600 bine çıkarılması için hazır
lıklar tamamlanacaktır.» Bütçe tasarısının 492. 
sayfasında da «halkı okur yazar hale getir
mek ve genel bilgilerini artırmak maksadiy-
le 2 374 halk dersanesi açılmış ve 30 bin 994 
kişi başarı ile dersanelerden mezun olmuştur 
denilmektedir.» Bu satırlarla Halk Eğitimi 
Genel Müdürlüğünün bugünkü kaynaklariyle 
sahip bulunduğu hizmet kapasitesi hakkında 
böylece bir fikir edinmiş oluyoruz, öte yandan 
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünün bütçe öde
neklerine bakıyoruz; yıllık eğitim kapasitesi
ni 30 bin civarından önce 300 bine çıkarmak, 
sonra da 600 bine çıkarmaya hazırlık için ay
rılmış bir ödenek göremiyoruz. 

İkinci Beş Yıllık Plânda : Köy çocuklarının 
ilkokul üstü okullarda okumalarını sağlayıcı 
burs ve yurt imkânları artırılacaktır» denmek
tedir. 
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Oysa orta öğretimde parasız yatılı öğrenci 
sayısındaki gelişmeler son derece endişe verici
dir. Parasız yatılı öğrencilerin genel öğrenci 
toplamına oranı 1928 - 1929 ders yılında % 6,5 
iken, 1941 - 1942 de % 1,4 de, 1961 - 1962 de 
% 3 e düşmüş, 1964 - 1965 te •% 1,3 e yükselmiş
tir. öğrenci sayısı durmadan arttığı halde 
parasız yatılı öğrenci sayısı 1964 ilâ 1967 arasın
da 3 bin olarak kalmış, ancak 1968 programında 
bu sayının 10 bine çıkarılacağı belirtilmiştir. 
Ama bu kapasitenin 10 bine çıkarılmasının ge
rektirdiği ödenek 1968 yılı bütçe tasarısına kon
mamıştır. 

Her yıl 200 bin köylü çocuğu köy ilkokulunu 
bitirmek ve orta öğretime devam edebilmek için 
Devletin yardımını beklemektedir. Bugün ilk
okulu bitiren bir köylü çocuğuna bütün okul 
kapıları kapatılmıştır. Teknik ve meslekî okul
ların ilk devreleri genel ortaokul haline geti
rilmiş, askerî ortaokullar kapatılmış, sıra şimdi 
de ilköğretmen okullarının birinci devrelerine 
gelmiştir, ikinci Beş Yıllık Plânın 1968 progra
mında «altı sınıflı ilköğretmen okullarının bi
rinci devresi, ilköğretmen okulu bünyesinde 
birinci sınıftan başlıyarak genel ortaokul nite
liğine getirilecektir» deniyor. Bu okullarda, 
köylü çocuklarına ayrılmış bulunan kontenja
nın da kaldırılması ihtimali büyüktür. Bugün 
ilkokul çıkışlı köy çocuklarının gidebilecekleri 
iki okul kalmıştır, imam - hatip okulu ile ebe 
okulu. Demek ki, köylü çocuğuna iki yerde 
ihtiyaç duyulmaktadır; bir doğarken, bir de 
ölürken... 

Bugün, genel anlamda köylerde bir okulun 
varlığı söz konusu edilemez. Hele şehir okııîla-
riyle kıyaslamak mümkün değildir. Şehir ilk
okulları ile köy ilkokulları arasında personel, 
öğretmen, eğitim araç ve gereçleri, derslikler 
bakımından büyük dengesizlik mevcuttur. Bun
ların dışında bir de uygulanan program sorunu 
vardır. Şehre ye şehirli çocuklara göre hazır
lanmış programla koy çocuklanna eğitim yapıl
ması son derece yararsız sonuçlar yaratmakta
dır. 

Bu durumda köy çocuklarına verilen eğitim 
ve öğretim çabası her bakımdan bir israftır. 

Orta ve yüksek öğretimde, köylü ve icçi ço
cuklarına geniş okuma olanakları sağlıyan bir 
uygulamaya büyük bir ihtiyaç vardır. Bugünkü 
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eğitim düzeni, dar bir tabanda seçme yapmak
tadır. Halk çocuğu bu tabanın dışında kalmak
tadır. Bu yol insanî değildir. Aynca, bu yolla 
yapılan seçme ile toplumun zekâ potansiyelini 
tam değerlendirmek mümkün değildir. Eğitim 
bir yerde, toplumda, özel hüner ve yaratıcılık 
gerektiren meslek ve mevkilere insan yetiştir
mektedir. 

Toplumu yönetecek kimselerin, toplumdaki 
en zeki ve kabiliyetli kimselerden olmaları her 
bakımdan gereklidir. Hem toplumumuzdaki 
mevcut zekâ ve kabliyet potansiyelinin daha 
iyi kullanılabilmesi hem de sosyal adaletin sağ
lanabilmesi için emekçi halka olcuma ve yüksel
me imkânları açık tutulmalıdır. 

Orta ve yüksek öğretimde seçme dar bir ta
bandan yapıldığı gibi, seçilenler de Türk top
lumunun ihtiyaç duyduğu yetişkinlik, hüner ve 
meslek dalları arasında olumsuz bir şekilde da
ğıtılmaktadır. Liselerdeki öğrencilerin orta öğ
retimdeki toplam öğrenciye oranının 1968 - 1969 
da % 57,5 iken 1972 - 1973 te % 60,2 ye yük
seleceğini plânda görüyoruz. Meslekî ve teknik 
öğretim ihmal edilirken, lise eğitimi artırılıyor. 
Oysa sanayileşmek istiyen bir ülkede bu oran 
tamamiyle ters olması gerekir. Bunu nedeni 
bellidir. Eğitim, Türkiye'de küçük bir azınlığın 
imtiyazıdır. Bunlar, kendi çocuklarının usta, 
teknisyen seviyesinde mesleklere girmelerini 
şanlarına yakıştıramıyorlar. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, yeni emper
yalizmin ilgi duyduğu bir ülke haline gelmekte
dir. 

Yeni emperyalizm, geri bırakılmış ülkelerin 
yeraltı ve yer üstü doğal zenginliklerini rahat 
sömürmek için o ülkelerin insanlarına gayrimillî 
bir eğitim uygulatmaktadır. 

Yeni emperyalizm, sömürdüğü ülkenin insan
larının beyinlerini yıkayarak birer ulusal bilin
ce varmasını önlemeyi iyi bilmektedir. 

Bir ülkeyi ele geçirmenin tek yr'unun top-
tüfek olmadığmı da iyi bilmektedir, Onan ye-
rki3 güler yüzle, cömert keseli uzıan görevli
lerin toptan - tüfekten daha etken olduklarını 
da iyi bilmektedir. 

Bu görevliler, görevlerini eskiden olduğu 
gibi, cephelerde, kışlalarda değil; dairelerde, 
okullarda ve «barış gönüllüsü» kılığında köy
lerde yapmadadırlar. 
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Yeni emperyalizmin tek korktuğu, «düşü

nen adam» dır. Onun için, bütün çabasını, «dü-
şünmiyen adam» yetiştiren eğitime harcar, «yal
nız buyrulanı yapan adam», «etliye - sütlüye 
karışmıyan adam», «partilsrüstü adam» onun 
için ideal adamdır. Ve eğitim düzenini bir 
yerde de bu tertiplerin yetişmesi için ayarla
maya çalışır. 

Bir yerde ise sömürdüğü ülkenin insanını 
kendinden yana çekmek için onu yozlaştır
mak, onu millî kültüründen uzaklaştırmak, 
kendi kültürünün hayranı etmek, yollarını arar 
ve bulur da. 

üzüntüyle söylemek gerekir ki, ülkemiz, son 
yıllarda, yeni emperyalizmin pek hoşlandığı 
bir ü|ke haline gelmiştir : 

Yüzyıllardan beri Arap - İran gibi Doğu, 
Fransız - Alman gibi Batı uluslariyle ilgi kur
duk ve onların kültürlerini örnek almak iste
dik. Bu yüzden eğitim düzenimiz bir yamalı 
bohça halini aldı. Zaman zaman kendi yara
tıcı gücümüzü seferber ettik, olumlu sonuçlar 
aldık. Fakat yine de «yabancı uzman», 
«yabancı eğitim», «yabancı kültür» gibi bize 
pek parlak görünene kavramlara ve uygulama
lara kapılmaktan kendimizi alamadık. 

Bu hal son yıllarda daha bir açıklığa ka
vuştu; Türkiye'nin dış politikası, «Amerika'
ya sımsıkı bağlanma» esasına dayatıldı; eğitim 
ve öğretim düzenimiz de aynı paralelde tu
tulmaya başlandı. Sinemalar, her türlü ba
sın, radyolar, okullar bu konuda görevler 
yüklendiler : Sinemaları Amerikan kovboy fi-
limleri doldurdu. Filimlerde saldırgan Amerikalı 
kahraman, yerini - yurdunu savunan yerli «vahşi» 
tanıtıldı. Bol içki içmek, serkeşlik, serserilik, 
kılıksızlık, terbiyesizlik modası bu filimlerle 
yaratıldı. 

Gazetelerin, dergilerin, kitapların yerini ro
manlar aldı. Okuma alışkanlığı ortadan Kal
kar oldu. Tom Miks, Teksas türü resimli kov
boy dergileri, çocukların elinden düşmez ol
muştur. Ayrıca masal - teknik denebilecek der
giler, büyük - küçük herkesin elindedir. Bun
lar, Amerikan bilginlerinin uzayı işgal ediş
lerini masal biçiminde göstermektedir. Sözde, 
Amerikan tekniğinin eseri araçlarla, yıldız
larda yaşıyan ve siyah derili oldukları düşü
nülen yerlilerle savaşıp, gökyüzünü ele geçir

mek, oradaki var olduğu sanılan insanları sö
mürmek çabasının masalını vermekteler. 

Bu masallarda Amerikalı savaşçılar daima 
üstün insan, gezegen yerlileri cavnavar ro-
lündedirler. Ve Türk okuyucusu da bunu böyle 
bellemektedir. Bu dergileri okuyanlar genel
likle şehir çocuklarıdır köylü çocukları da unu
tulmamaktadır. Yoksul Türk çocuklarına bir 
Amerikan hayranlığı yaratmak için yıllardır 
köylerde Amerikan süt tozları gönderilmekte
dir. Bu yağsız süt tozlarını, Amerikalılar 
önce, Birleşmiş Milletlerin bir kolu olan UNlCEF 
yoliyle dağıtmışlar, sonra da kendi teşkilâtı 
tarafından dağıtmaya devam etmişlerdir. 

Son yıllarda, «uzman», «barış gönüllüsü» 
adı altında Amerikalı görevli memurlar, 
yurdun dört bucağına yayılmışlardır. Tek gö
revleri Amerikan kültürünü Türkiye'ye getir
mek ve Türkiye'nin bütün zenginliğini Ame
rika'ya götürmektir. 

Deneme öğretmen okulları, deneme liseleri, 
deneme ilkokulları, fen lisesi, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi 
açılırken ve halen bu nedenlerle yardım gör
müş ve görmektedirler. 

Bugün bir Amerikalı uzmanın, yarın bfr 
başka Amerikalı uzmanın bir çeşit buyruğunu, 
«modern öğretim» yutturmasına kapılarak ye^ 
rine getirmek endişesi, eğitim ve öğretim düze
nimizi yozlaştırmaya doğru götürmektedir. 

Bundan birkaç ay önce, istanbul'da ser
maye çevrelerinin tertibettiği «Ekonomik 
gelişmeyi hızlandıran faktör olarak eğitim» 
isimli seminerde Amerikan Birleşik Devletleri 
Eğitim ve Kültür îşleri Balkan Yardımcısı, bir 
konuşma yapmış ve : 

«Yoksul bir ülkede tahsilli insan sayısı çok 
azdır. Böyle bir ülkede bir - iki yüz, birinci 
sınıf aydının bulunması, kültürel, sosyal, poli
tik ve ticari hayatta muazzam değişiklikler 
meydana getirir» demiştir. 

Amerikalı Eğitim Bakanı Yardımcısının bu 
sözleri bizim sermaye çevrelerince İrr parola 
sayılmış, derhal «eğitim vakıfları» kurulmuş, 
yüzlerce öğrenciye büyük miktarda burslar ve
rilmiştir. Ve bir - iki yüz birinci sınıf! aydın 
yetiştirilmeye başlanılmıştır. 

Sayın milletvekilleri; eğitim uygulamasında 
kadının yeri yok demek kadar azdır bugün 
Türkiye'de 32 milyon nüfustan yaklaşık ola-
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rak 25 milyonu 6 yaşından yukarı olup, oku
ma - yazma çağında ya da okuma - yazma bil
mesi gereken yaştadır. Oysa bu miktarın 15 
milyonu okuma - yazma bilmemektedir. Ve bu
nun 10 milyona yakını da kadındır. 

10 milyon kişi ise okuma - yazma bilmek
tedir. Bu miktarın ise 3 milyonu kadındır. 

Demek oluyor ki, bugün Türkiye'de 3 mil
yon kadın okuma - yazma bilmekte 10 milyon 
ise okuma - yazma bilmemektedir. 

3 milyondan 1 milyona yakın miktarı ise 
diplomasız okur - yazardır, yani ilkokulu dahi 
bitirmemiştir. Bu miktardan yalnız 25 bini yük
sek tahsil yapabilmiş, 150 bini lise ve benzeri 
okullardan mezun olmuştur. 

Türkiye'de bugün, kadın eğitimi gerçekten 
önemli bir sorudur. Ve bunun iki yönü var
dır:. 

Birincisi, kadının okutulmaması, 
ikincisi, okuyan kadına, okullarda erkek

lerden farklı bir öğretim uygulanması... 
Ayrıca, kız ortaokulu, erkek ortaokulu; kız 

lisesi, erkek lisesi, kız öğretmen okulu, erkek 
öğretmen okulu gibi adlarla okulların bölün
mesi ise, kadın - erkek sorusunun ayrı bir 
olumsuz yönüdür. 

Eğitimi, «kadın eğitimi», «erkek eğitimi» 
gibi bölümlere ayırmak, pedagoji bilimi açısın
dan yanlış bir yoldur. 

Bundan üçyüz yıl önce yaşamış bir yaza
rın kadın eğitimi konusundaki düşünceleri bu
gün için de geçerli olmalı ki, bu yazarın bu 
konuda yazdığı kitap 1967 yılında Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından basılmıştır. Bu kitap
tan şu satırları hayretle okumaktayız: 

«... Çoğunlukla kadınlar, zekâ bakımından 
erkeklere göre daha zayıf ve daha mütecessis-
tirler. Bu yüzden onları büyüklük taslıyabile-
cekleri işlerde kullanmak söz konusu olamaz. On
lar ne Devlet idare etmeli, ne savaş yapmalı, 
ne de kutsal işlerin yönetimine karışmaldır-
lar. Böylece onlar, siyasetle, askerlik sanatı ile, 
hukukla, felsefe ile ve Tanrı bilimi ile ilgili bâzı 
önemli bilgilerden vazgeçebilirler. Zaten meka
nik sanatın çoğu onlara göre değildir. Onlar 
hafif işler için yaratılmışlardır. Vücutları, hat
tâ zekâları erkeklerden daha zayıf ve daha güç
süzdür. Buna karşılık, tabiat, evlerinde ra
hatça uğraşmalan için onlara, hünerlilik, te-

î mizlik ve tutumluluk gibi kabiliyetler vermiş
tir.» 

Bu satırlar, modern eğitimin yüzde yüz kar
şısında olan ilkel görüşlerdir. 

Bugün kadın eğitimi ile halk çocuklarının 
eğitimi bir yerde birleştirilmektedir. Erkek sa
nat enstitülerinde, bu enstitülerin yükseği 
olan Yüksek Teknik öğretmen Okulunda; öğ
retmen okullarında, bu okulların yükseği olan 
eğitim enstitülerinde felsefe, mantık, sosyolo
ji dersleri okutulmamaktadır. Bu dersler, bi
lindiği gibi kişiye, yurt ve dünya sorunlarında 
geniş düşünme yeteneğini kazandırmaktadır. 

Bugünkü eğitim düzeninin, tümüyle halk 
çocuklarının devam ettiği okullarda bu dersle
re yer vermemesinin gerçek amacı, halk çocuk
larının birer entellektüel olarak yetişmesi ye
rine, sınırlı bilgi ve kültüre sahip yarım aydın
lar olarak hayata atılmalarını sağlamaktır. 
Ayrıca, öğretmen okullarında, yabancı dil ders
lerine yer verilmemesi, bu yargıyı doğrulamak
tadır. 

Kız enstitüleri ve yüksek kız teknik öğret
men okulunda da felsefe, mantık, sosyoloji gi
bi derslerin okutulmaması, ev kadının geniş 
düşünebilme yeteneğine kavuşmasının gerek
sizliğine inanmaktan ileri gelmektedir. 

Türkiye'nin gerçeklerini gözden ırak tuta
mayız elbette. Ama ne var ki, uygar ülkelerde, 
mutfak, çocuk bakımı gibi işler yavaş yavaş 
ev kadınının omuzlarından alınmaya başlanmış
tır. Kadının sadece bu işleri yapması gereği 
mantığı, onun kültürünü yükseltmesine, sos
yal - politik hayata gerektiği gibi katılmasına 
engel olmaktadır. Ve kadın, bu sebeplerden do
layı, her yönden gelişmede erkekten geri kal
maktadır. 

Hele köy kadınının eğitimdeki yeri pek gü
lünçtür* Bir eşya gibi alınıp satılan, hiçbir öz
gürlüğü olmıyan, insanca muame?') görmiyen 
köy kadim için bugünkü hükümotler hiçbir 
çaba harcamamaktadırlar. Halk eğitimi altında, 
sepet örücülüğü, halı dokuyuculuğu öğretimi 
onu oyalamaktan öteye gitmiyen bir davranış
tır. 

Şu sonuç değişmez bir gerçektir: Kadınla 
erkek arasındaki eğitim aykırılıkları ortadan 

I kalkmadıkça sağlıklı bir toplum kurulamaz. 
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Şimdi de öğretmen sorunu üzerinde birkaç 
kelime söylemek isterim. 

Türkiye'de öğretmen, tümüyle halk çocuğu
dur. Bu yüzdendir ki, hâkim sınıf iktidarları, 
öğretmeni kendi sınıflarının birer «mürebbi»ı si 
ya da mürebbiyesi olarak görmek isterler... On
larca mürebbi uysal olacak, efendisinin eğitim 
anlayışına kolayca uyacak, kişiliği söz konusu 
olmıyacaktır. öğretmende bu vasıflar yoksa, 
bir bey beğenmediği mürebbiyesini ne yaparsa, 
hâkim sınıf hükümetleri de öğretmene aynı şeyi 
yapacaktır, öğretmene baskı, öğretmen nakli, 
bakanlık emrine almalar, son deyimiyle «öğret
men kıyımı», böyle doğmuştur. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında en büyük, en 
kutsal meslek öğretmenlikti, öğretmenlik bir 
Tanrı sanatıydı. Eğer Tanrı gökten yere insey
di meslek olarak öğretmenliği seçerdi. Yeni ne
sil, öğretmenin eseri olacaktı. Cumhuriyeti 
cumhuriyet yapan biraz da öğretmendi, çünkü 
onu halka öğretmen götürmüştü. Atatürk'ü, 
Atatürk devrimlerini en uçtaki köye götüren 
yine öğretmendi. Öğretmen ülkücüydü, Ata
türkçüydü, devrimciydi. 

Daha o zaman öğretmen, cumhuriyetten. 
devrimden ve Atatürk'ten çıkarı bozulan bir 
kısım zümreler tarafından horlanmıştı. Bunlar 
bir verde abaydı, eşraftı, şeyhti... 

öğretmen, köye giden ilk ışıktı. Tohuma, hâ
lâ. ışıktan rahatsız olanlar hâkimdi. Buna rağ
men öğretmen güçlüydü. Kanunlar öğretmen
den yanaydı, Atatürk öğretmenden yana, iktidar 
öğretmenden yanaydı. 

Yavaş yavaş güçler baş kaldırmaya, ve öğ
retmen hedef alınmaya başlandı. 

1944 yıllarında köy enstitüleri ilk mezunla
rını vermeye başlamıştı. Ne var ki, köy ensti
tüleri mevcut düzenle çelişen kurumlardı. Kapi
talist bir düzende eğitim, alabildiğine gelişir, 
halkı içine alır; işçisi, köylüsü eğitimin bütün 
ürünlerinden yararlanırsa hâkim çevreler bun
dan zarar görürdü. Onun için hâkim çevreler, 
eğitimin hakla yönelmesini istemezdi. Ama bir 
yandan da hâkim çevrelerin yaşaması, güçlen
mesi yine eğitimle mümkündü. O halde önemli 
olan sey, «doz» meselesiydi. Dozu iyi ayarlamak 
gerekliydi. 

Köyü, köylüyü, ancak içinden çıkıp, yine 
köye dönen halk çocukları, yoksul köylü çocuk
ları ile halktan yana olan namuslu aydınlar gün 

ışığına çıkarabilir, aydınlatabilirdi. Halkın 
içinden çıkıp, yine halka dönmek şarttı. Okuyan 
köylü çocuğu sınıf değiştirmemeliydi. Sınıfına 
dönmeli, sınıfının adamı olmalıydı. Yeni tip 
köy öğretmeni sınıfsal bir karakter taşıyordu. 

Köy enstitüleri, mevcut düzenle hâkim sınıf
ların çıkariyle çelişen kurumlardı. Ve hâkim sı
nıflar bu celisinin tez farkına vardılar. 

Köy enstitüsü düşmanlığı böyle yaratıldı. 
Köy enstitüsü adı, ağza alınamaz oldu. Köy ens
titüsü çıkışlı öğretmen, menşeini saklar oldu. 
Köylü babalar, enstitülü oğullarına «hâin» gö-
ziyle bakar oldular. Hâkim sınıflar başarıya 
ulaşmışlardı. Babayı oğula, oğulu babaya düş-
maîn etmişlerdi. 

Öğretmen halk çocuğudur, öğretmen emek
çidir, bu yüzden de devrimcidir. Hiçbir zorba 
kuvvet bu gerçeği değiştiremez. 

1950 iktidarı bu gerçeği iyi görmüştü ve ye
ni iktidarın ilk icraatı öğretmenler üzerine ol
muştur. 

27 Mayıs hareketi, aydınlara ve halka yeni 
umut kapıları açmıştı. Kişi düşündüğünü, duy
duğunu. inandığını rahat yazacaktı, rahat söy-
liyecekti. 

Öğretmen, 27 Mayısı bir kurtuluş hareketi 
savmıştı. Bir daha kollarını sıvadı. Köy, köy, 
kahve kahve dolaştı. 

Atatürkü, Cumhuriyeti, devrimleri o beli et
mişti. şimdi de 27 Mayısı, Anayasayı o söylü
yordu. 

1923 lerde öğretmen Tanrı sanatçısıydı, 1950 
lerde, bir çocuk bakıcısı da değildi, bir «kara 
cüwpeliy>x di. 1960 baharında öğretmen yine bir 
Tanrı sanatçı oluverdi, öğretmen bir tahtereval
li oyuncusu durumundaydı. 

1965 seçimiyle yeni bir dönem başladı. Yeni 
dönemin yeni okları önce öğretmeni hedef aldı: 

istanbul'un en modern okulundan, Hakkâri'
nin en uzak dağ köyüne dek her yerde öğretmen 
vardır, öğretmen tedirgindir bugün. Bu büyük 
kütle, hele ilkokul öğretmeni, haftada 28 saat 
ders verir, ortaöğretimdeki meslekdaslarmın 
aksine çok mütevazi maaşının dışında eline bir 
tek kuruş geçmez, dar ekonomi koşulları içinde 
bunalır, bir taraftan gerilikte, cahaletle, ağa-
siyle, eşrafiyle uğraşır, bir yandan da her gün 
ceza mektupları taşıyan postacının yolunu göz
ler. 
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Bugün Anayasa, millî eğitim müfredat prog
ramları, millî eğitimin amaçları, Türk öğretme
ninin sınıfsal yapısı, hâkim sınıflar ve iktidar-
lariyle çelişme halindedir. 

Türk millî eğitimi, «Atatürk devrimlerine 
bağlılığı»», «millî kaynakları korumayı», «top
lum menfaatlerini kişisel menfaatlerin üstünde 
tutmanın gerekliliğini», «bir kazancın ancak 
emek karşılığı olduğunu» Öngörmektedir. 

Oysa A.P. iktidarı, programiyle, felsefesiyle, 
eylemiyle bütün bu öngörülen şeylere karşı çık
maktadır. öğretmenle A.P. iktidarının uyuş
mazlığının nedeni budur. Elbette o zaman bir 
Bakan kürsüye çıkacak : 

A.P. iktidarının üç yıllık döneminde kıyıma 
uğrayan öğretmenlerin yüzde doksanının gerek
çesinde politika yaptığı yazılıdır. Bu bir süb
jektif ölçüdür. Eğer objektif olsaydı, A.P. nin 
militanlığını yapan milliyetçi öğretmen dernek
lerinin kapatılması ve bütün üyelerinin en azın
dan bakanlık emrine alınması gerekirdi. Oysa 
bu derneğin bütün üyeleri birer okul müdürü
dür. 

Sayın milletvekilleri; hepsi bir yana, şu «im
tihan yönetmeliği» meselesi, dahi A.P. iktidarı
nın ne olduğunu, ne olmadığını pek açık bir 
dille anlatmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanının Meclis kürsüsünden 
bir «reform»! olarak ilân ettiği ve yurdun dört 
bucağında tepki gördüğü için değiştirilen «yeni 
imtihan yönetmeliği» aslında halk çocuklarının 
ekmek parası kazanmak için elde edecekleri 
diplomaya engel olmak, küçük bir azınlığa gö
re plânlanmış eğitim düzeninden gelen çarpık
lığı öğretmenle öğrenciye yüklemek, ctolayısiyle 
öğretmenle - veliyi karşıkarşıya getirmek, öğ
retmenin itibarını azaltmak için hazırlanmış A.P. 
iktidarı açısından talihsiz bir vesikadır. 

Yönetmelikten bir örnek vermek istiyorum : 
Türkçe dersinden 50 den aşağı not alan bir 

öğrenci, bütün derslerden 100 er puan alsa da 
sınıfta kalır. 

Şimdi bunun üzerinde biraz duralım : Türk
çe dersinden kimler zayıf alır? 

1. Köylü çocuğu zayıf alır. Çünkü, köy 
okullarında beş sınıfa genellikle bir ya da iki 
öğretmen ders verir. Yüklü bir program altında 
ezilen öğretmen sözlü ve yazılı ifade çalışmala
rına yer veremez. Genellikle köylü ana babalar 
okuma - yazma bilmez. Köy evine gazete, dergi, 

kitap girmez. Çocukta şive bozukluğu, terim ve 
kavram yoksulluğu vardır. Bu sebeplerden köy 
çocuğunun Türkçesi zayıftır. 

2. İşçi çocuğu zayıf alır. Çünkü, Türkiye'de 
işçi, genellikle köy çıkışlıdır. Ve yine genellikle 
gecekondularda sağlık dışı bir yaşantı içinde
dirler. Ayrıca da ekonomisi çocuğiyle ilgilen-: 
meşine engeldir. Ayrıca bu çocuklar okul dı
şındaki zamanlarını, simit, gazete ve başka şey
ler satarak, boyacılık yaparak değerlendirir. 
Gazete, kitap okuyacak ne parası ne de zamanı 
vardır. 

Küçük esnaf, küçük memur, zanaatkar ço
cukları da aynı koşullar içindedir. 

Millî Eğitim Bakanının reform diye nitele
diği yönetmelikten yalnız bir örnek verdim. 
Ötekiler de bundan geri kalmıyacak nitelikte
dir. 

Üniversitelere gelince : 
Plân, dilediği kadar eğitim hedeflerini çize-

dursun. üniversiteler ihtiyaç duyulan alanlarda 
kayıtları kısabilmekte, ihtiyaç duyulmıyan alan
larda, alabildiğine açabilmektedirler. Kayıtla
rın, her ders yılı başında, Hükümetle üniversite
ler arasında pazarlıklara konu olması hazindir. 
Üniversiteler, özellikle teknik dallarda, büyük 
âtıl kapasitelere sahip görünmektedir, üniver
sitelerin personel kaynaklarının yeterli olduğu, 
bunların bir kısmını özel yüksek okullara ödünç 
verebilmelerinden anlaşılmaktadır. Kaldı ki, 
eğitim yapabilecek yetişkinlikteki doktor, asis
tanlarını da mevzuatta değişiklik yapılarak 
kullanılması sayesinde personel tıkanıklığı 
problem olmaktan büsbütün çıkarılabilir. Bü
tün mesele bu personel kaynaklarının kendile
rinden âzami verim alınacak şekilde kullanıl-
masmdadır. Bu yapılabildiği takdirde bina 
yetersizlikleri gerektiğinde kiralamalar yoliyle 
giderilerek, lâboratuvar araç ve gereç ihtiyaç
ları da hızla karşılanarak mevcut resmî yüksek 
öğretim kapasitesi, özel yüksek okulların elle
rindeki öğrenci kütlesini rahatlıkla massedebile
cek hale getirebilir. 

özel yüksek okulunu bir cümle ile özetliye-
biliriz : 

Çokluk, elverişsiz bir binada, ödünç alınmış 
öğretim personeliyle araçsız, gereçsiz, lâboratu
var sız bir gecekondu öğretimi... 

Bugün özel sektöre, çok ve kolay kazanmak 
için bir alan daha açılmıştır. Bir bina kiralıya-
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bildin mi, gerisi pek kolay. Doçent ve profesör
lerle öğrencileri bir araya getirince; özel yük
sek okul açılmış oluyor. Bir bakkal dükkânının 
bile bu kadar kolay açılmadığı bir zamanda eği
timi böylesine hafife almak, Yirminci Yüzyıl 
Türkiye'3İ ioin ;oek haşindir. 

Devlet, yüksek öğretimde, sahip bulunduğu 
bina, lâboratuvar, araç ve gereçlerle, personel 
kaynaklarını en çok verim sağlıyacak biçimde 
kullanamamaktadır. Bunun sonucu olarak lise 
mezunlarının % 20 sinin açıkta kalması, eğitimi, 
bir kâr kaynağı olarak özel sektöre açmıştır. 
Oysa özellikle yüksek öğretim belki de dünya
nın hiçbir yerinde, hattâ özel sektörün pek önem 
kazandığı A.B.D. de bile bir kâr kaynağı değil
dir. Amerika'da yüksek öğretim genellikle özel 
ellerdedir, ama! bunlar kâr amaciyle işletilmez
ler. 

özel yüksek okullar Anayasaya aykırı ku
ruluşlardır. Anayasanın üniversitelerin kanunla 
ve Devlet eliyle kurulacağına ilişkin hükmü bu
nu doğrulamaktadır. îsmin «yüksek okübı ol
ması durumu kurtarmamaktadır. Gördükleri 
toplumsal görevler bakımından üniversitelerden 
farklı değildirler. Anayasa hükmü, yüksek sevi
yedeki personelin eğitiminin özel ellerde bulun
ması, öğrencilerin zayıf yetişmeleri sonucunu 
vermektedir. 

Özel yüksek okullar voliyle bâzı kişi ve züm
relere imtiyaz tanınmaktadır ki, bu da Anaya
sayla çelişmektedir. 

özel yüksek okulların en önemli sakıncala
rından biri de insan gücü ve eğitim plânlama
sını uygulamaya yanaşmamasıdır. Bu okullar 
patronların diledikleri alanlarda açıldığı için 
plânda öngörülmüş eğitim hedeflerine göre ge
rekli olmıyan alanlarda bir insangücü fazlası 
yaratacaklardır. Bu fazlalığın ileride işsizlikle 
karşıkarşıya gelmesi kaçınılmazdır. 

Bu kuruluşların biran önce kapatılmasında, 
öğrencilerinin bsnzeri fakültelere aktarılmasın
da büyük yararlar vardır. 

Sayın milletvekilleri; sözlerimi bağlarken 
1948 yılında kabul ettiğimiz Birleşmiş Milletler 
insan Hakan Beyannamesinin bir maddesini 

okuyacağım : 
«Her insanın eğitimde hakkı vardır. Eğitim 

parasızdır, temel eğitim mecburidir. Teknik ve 
meslekî eğitim herkese açık olacaktır. Yüksek 
öğretim kabiliyeti ölçüsünde herkes için eşit öl

çüde sağlanacaktır. Eğitim, insan kişiliğinin 
gelişmesine, insan haklarının ve temel özgürlük
lerin kuvvetlenmesine yönelecektir.») 

Bugün A.P. iktidarı, İnsan Hakları Beyanna
mesini şu anlayış içinde uygulamaktadır : 

«Her insanın eğitimde hakkı yoktur. Eğitim 
paralıdır. Temel eğitim serbesttir. Teknik ve 
meslekî eğitim herkese açık değildir, hele köylü' 
çocuğuna asla! Yüksek öğretim paranın çokluğu 
ölçüsünde sağlanacaktır. Eğitim, insan kişiliği
nin gelişmemesine, insan haklarının ve temel öz
gürlüklerin zayıflayıp yok olmasına yönelecek
tir.» 

Saygılar. 
BAŞKAN — Söz Adalet Partisi Grupunun-

dur. 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu Bakanlık Bütçesi

nin üzerinde 15 dakika, Sayın Recai Ergüder 
de 15 dakika üniversiteler Bütçesi üzerinde ko
nuşacak. 

Buyurunuz, Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET FAHRİ 

UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, 1968 yılı Millî Eğitim Bakan
lığı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupunun 
görüşlerini, dilek ve temennilerini arz edece
ğim : 

Sayın Başkanın ifade buyurduğu gibi, üni
versiteler hakkındaki görüşmeyi Sayın Arkada
şımız Recai Ergüder yapacaktır. 

Sözlerime başlamadan önce Yüce Heyetinizi, 
IVfillî Eğitim Bakanlığının değerli erkânını, en 
büyük şehirlerimizden yurdun en ücra köşeleri
ne kadar vatanın her köşesinden müstakbel Tür
kiye'nin medeniyetçi nesillerini yetiştiren vatan
perver öğretmenlerimizi grupum adına saygı ile 
selâmlar, güzide parlamenterlerin de yetişmele
rinde emeği geçmiş olup bugün ebediyete inti
kal etmiş bulunan aziz öğretmenlerin ruhları 
önünde tazimle eğilirim. 

Sayın milletvekilleri, 2 nci Beş Yıllık Plâ
nın birinci uygulama yılma giriyoruz. Adalet 
Partisi iktidarının 28 aylıJk icraatı zamanında 
Millî Eğitimde kaydedilen gelişmelere temas et
meden önce Birinci Beş Yıllık Plân dönemi so
nunda genel duruma kuş bakışı bir göz atmakta 
fayda görmekteyim. 

Evvelâ rakamları arz edeceğim. Zira en doğ
ru bilgileri rakamlar verir. 
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1963 - 1967 Birinci Plân devresinde ilk, or
ta, meslekî ve teknik öğretim ve ilköğretmen 
okullarına toplam olarak 2,761 milyar liralık 
yatırım yapılmıştır. Eğitime ayrılan ödeneğin 
gayrisafi millî hâsılaya oranı % 3,7 dir. Bu mik
tar Yunanistan'da % 2,1, Yugoslavya'da 3,8, 

. İtalya'da % 4,3, ispanya'da % 1,8 nisbetinde-
dir. Okuma - yazma bilenlerin genel nüfusa ora
nı % 48,1 yükselmiştir. Okur - yazar nüfusun 
% 58,4 ilkokul, % 6,2 ortaokul, % 2,8 lise, 
% 2,5 meslekî ve teknik okul mezunu, % 1,6 sı 
da yüksek okul veya üniversiteler mezunudur. 

Okuma - yazma bilenlerin genel nüfusa oranı 
öğrencilerin okul çağındaki nüfusa oranı ilk
okullarda % 88 e, ortaokullarda % 42,4 e, lise ve 
dengi okullarda da % 18 e yükselmiştir. Ha
len okulsuz kalan köy sayısı 6 900 civarında, 
okulsuz çocuk sayısı da 800 000 kadardır, ilk
okullarda 8 200, orta dereceli okullarımızda 
haftada 25 saat hesabiyle 5 000 civarında branş 
öğretmenine ihtiyacımız bulunuyor. * 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde bu rakam
lardan sonra nitelik bakımından da genel ola
rak durumu arz etmek niyetinde idim. Fakat 
Türkiye işçi Partisi Sözcüsü hakikat dışı o de
rece beyanlarda bulundu ki, ben bunları şimdi 
burada arz etmiyeceğim, yalnız kendisine bir kaç 
satırla cevap vermek suretiyle sözümün sonun
da yetineceğim. Çünkü T. i. P. Sözcüsünün be
yanı hakikaten ibret vericidir. Seçim meydanla
rında söylediklerinin aynıdır. Sözcü bütçeyi eleş
tirmemiş, düzme edebiyat yapan bir sosyalistin 
söyliyebileceği kadar yalan söylemiştir. Bunu 
bir seviye meselesi kabul ederek A. P. Grupu 
adına kendisine cevap vermiyorum. Sayın Baka
nın gereken cevabı vereceğini ümidederim. 

Muhterem arkadaşlar; şunu yalnızca ifade 
etmek isterim ki, 

Birinci Beş Yıllık Plân dönemi sonunda, ni
telik yönünden objektif olarak eğitim durumu 
şöyledir : 

Genel olarak, eğitim hizmetleri okul içine 
dönük kalmış, istenilen ölçüde çevreye tesir ede
memiştir. Eğitim camiasında huzursuzluk yara
tanların bunda rolü büyük olmuştur. 

Meslekî ve teknik okullarla, yatılı bölge okul
larında fonksiyonel eğitim istenilen seviyede te
min edilememiştir. 

Okul kademeleri arasında dikey ve yatay 
geçişler düzene konulamamıştır. 
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Sürekli çalışmalara rağmen, öğretim prog
ramlarında, modern pedagoji ve memleket şart
larına uygun bir gelişme sağlanamamıştır. 

Her çeşit ve kademe okul için yeter sayı ve 
vasıfta öğretmen yetiştirme işi sonuçlanmamış
tır. 

Öğrenci, öğretmen oranları eğitim ve öğre
timin icaplarına uygun değildir. 

Özel eğitimdeki gelişme tatmin edici görün
müyor. 

Korunmaya muhtaç çocuklardan, yurtlara 
alınamıyanlarm sayısı azalma yerine artmakta
dır. 

Orta dereceli okullarda kaydedilen verim 
düşüklüğü endişe vericidir. 

Meslekî ve teknik okullardan mezun olanla
rın iş hayatına kolayca intibak edemedikleri, 
özel sektör ve sanayi erbabının meslekî ve tek
nik okullarından mezun olanlara güvenemedi-
ği, bu yüzden, mezunlardan % 50 kadarının ken
di iş sahaları dışında çalışmak mecburiyetinde 
kaldıkları görülmektedir. 

Okul dışı eğitim çalışmaları dağınıklık arz 
etmiş, koordinasyon sağlanamamıştır. 

Yatırımların gerçekleşme oranı memnuniyet 
verici olmuştur. 

Özel sektörün, eğitim alanına yatırım arzusu 
gittikçe önem kazanmaktadır. 

Vatandaşın, ilkokuldan üniversiteye kadar, 
Okul, öğretmen ve öğrenim isteği bir tazyik ha
lini hissettirecek şekilde artmıştır. 

Bahsettiğim rakamlar dışında bâzı gayrimil-
lî meslek teşekkülleriyle, sosyalizm adı altında, 
komünizme hizmet eden veya ortanın solu fik
riyle faaliyet gösteren siyasi partiler mensup
larından bâzılarının, öğretmenler arasında bölü
cü hareketlere giriştikleri, halkla öğretmenlerin 
arasını açma gayretleri gösterdikleri; gayrimeş-
ru olan bu davranışların, meslek mensupları ara
sında huzursuzluklara sebebolduğu; bu halin, 
Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı çalışmalarını, 
maalesef daha da güçleştirdiği müşahede edil
mektedir. 

Türk dilini soysuzlaştırma, milletin millî bir
lik ve bütünlüğünü bozma, demokratik müesse
selere, halkımızın dinî inançlarına ve tarihî ge
leneklerine saldırma şeklinde tezahür eden bu 
gayrimeşru davranışların, eğitim alanında ve 
kuruluşlarında geniş tahribata sebebolduğu bir 
vakıadır. 
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Tahrilbatçılarm, sosyalist veya solcu partiler 
kanaliyle Yüce Parlâmentoya sızmış oldukları 
da maalesef bir vakıadır. 

Deve kuşunun, başını kuma sokmasiyle me
selenin halledildiğine kimse inanmaz. 

Başta grupum olmak üzere, Yüce Parlâmen
toda mevcudolan diğer vatanperver milliyetçi 
gruplar ve' bütün Türk milleti olup bitenleri ya
kından izlemektedir. 

Mânevi değerlere cephe alan, bu maddeci un
surların öğretmenlerarasında daha fazla huzur
suzluk yaratmasına ne A. P. Grupu, ne de onun 
Hükümeti asla müsamaha göstermiyecektir. 

Muhterem milletvekilleri; bir imparatorlu
ğun enkazı üzerine kurulmuş olan genç Cumhu
riyetimizin, bir millet hayatı için, hiç de uzun 
sayümıyan 44 yıllık bir zaman süresi içinde, 
eğitimin bütün meselelerini biranda çözüm yo
luna kavuşturmasının kolay olmıyacağını tak
dir buyuracağınızı ümidediyoruz. 

Tıirkiye nüfusunun yılda bir milyona yakın 
artış göstermesi, kalkınma gayretleri içinde bu
lunan memleketimizde, çeşitli sektörlere daha 
çok yatırım yapma ve sanayileşme zaruretleri; 
buna karşılık malî kaynaklarımızın sınırlı olu
şu bu kaynaklar sonsuz olsa dahi, eğitim hiz
metlerinin, bünyesi icabı, belli ölçüler ve belli 
bir tempo içinde gelişebilme mecburiyetinde 
olması ve nihayet, demokratik rejimin tabiî ne
ticesi olarak, vatandaştan gelen eğitim, öğretim 
talebinin, her gün biraz daha artarak, Devlet 
üzerinde bir baskı halinde kendini hissettirmesi, 
eğitim alanında Devletin yükünü gittikçe artır
makta, olağanüstü tedbirlere başvurulmasını 
zaruri kılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu ağır şartlar karşı
sında, millî eğitimin uzun vadeli, halli güç olan 
büyük meselelerini yalnızca şu veya bu iktida
rın işi ve görevi şeklinde mütalâa etmiyerek ve 
bilhassa her türlü art düşüncelerden ve istis
marcı davranışlardan sıyrılarak, konu üzerine 
elbirliğiyle ve ciddiyetle eğilmeye mecburuz. 

Bu kutsal mabedin içinde ve dışında, menfur 
niyetlilere asla fırsat vermiyerek, yurtseverlik 
duygu ve düşünceleriyle Yüce Meclisin, Türk 
millî eğitimini en üstün seviyeye ulaştırabilece
ğinden A. P. Grupu olarak emin bulunmaktayız. 

Sayın üyeler! Yukarda arz edilen sebepler 
ve şartlar, A. P. iktidarının, en kısa bir zaman
da müreffeh Türkiye'yi yaratma gayreti yanm-
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I da, özel teşebbüse gereken değeri verme ve onu 
destekleme kararının önemini de ortaya koy
maktadır. 

Eğitim sektörü için de, bunu bir başka şekil
de düşünmeye imkân yoktur. Bunun içindir ki, 
Devletin sıla denetim ve gözetimi altında, her 
çeşit ve kademedeki özel okulların sayı ve va
sıf itibariyle gelişmesini sağlamak, A. P. grupu-
nun samimî arzusudur. 

Halen, çeşitli özel okullarda 72 600 çocuğun 
öğrenimlerine devam etmesi, Devletin her yıl yü
künü 100 milyon lira hafifletmektedir. Bundan 
memnunluk duymak gerekir. 

Sayın milletvekilleri; A. P. Grupu ve Hükü
meti, eğitim meselelerini, ekonomik kalkınma
nın ve büyük milletimize vadettiği refahın te
mel unsuru kabul etmekte, bu sebeple, yapıla-
gelen polemik ve istismarları bir tarafa iterek, 
bütçelerinde millî eğitime gereken ağırlığı ver
mekte ve hızla gelişme yolunda, hamlelerine re
kor seviyede devam etmektedir. 

Şimdi yüksek heyetinize, bâzı istatistik bilgi
leri arz ederek, A. P. Hükümetinin eğitime ver
diği önemi ve elde ettiği gelişmeleri rakamlar
la, fakat mukayeseli olarak açıklamaya çalışaca
ğım. 

ilk orta dereceli okullar için, 1965 yılı eğitim 
yatırımları toplamı 349 milyon liradır. Bu ra
kamlar, 1966 da 443 milyon, 1967 de 466,8 mil
yon, 1968 de 708,9 milyon liradır. 

Bunun anlamı şudur: A. P. iktidarı zamanın
da, yüksek okullar hariç, 1968 eğitim yatırım
ları, 1967 ye nazaran % 52 ve 1965 e nazaran 
% 103 nisbetinde bir artış göstermiktedir ki, bu 
rakam, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, 
müstesna bir rakam teşkil etmektedir. Yalnızca 
bu rakam dahi, A. P. iktidarının millete hizmet 
aşkını açıkça ortaya koymaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin, Genel 
Bütçeye oranı geçen sene % 14,02 iken bu sene, 
21,5 milyar lira üzerinden, % 14,6 dır. 

Şimdi de okul ve öğrenci sayılarındaki geliş
meye göz atalım : 

1965 yılında, ilkokul sayısı 29 562 iken, 1967 
sonunda 33 146 ya, yatılı bölge okulları 31 den 
36 ya, öğretmen sayısı 85 000 den 104 000 e 
yükselmiştir. 

1965 te, ortaokul sayısı 762 iken bu ders yı
lında 1 120 ye, lise sayısı 144 ten 219 a, ortaokul 

I ve lise öğretmen sayısı 10 000 den 17 000 e, 
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imam - hatip okulu 26 dan 58 e, meslekî ve tek
nik okullar 605 ten 749 a, ilköğretmen okulları 
73 ten 82 ye yükselmiştir. 

İlk ve orta dereceli okullar öğrenci sayısı 
4,7 milyondan 5,8 milyona çıkmıştır. Yetiştirme 
yurtları dâhil, yatılı öğrenci sayısı 60 000 den 
86 000 e ulaşmıştır. 

1967 yılı içinde yatırımların gerçekleşme ora
nı ise % 95 tir. 

Değerli milletvekilleri, A. P. iktidarının ve 
Hükümetinin millî eğitim politikası, vatandaşın 
bir kül halinde kalkınabilmesine, maddi ve mâ
nevi hayatını bilgi ve maharetleriyle teçhiz ede
rek ve millî şuuru hâkim kılarak, yetişmesine 
yardım etmek prensibine dayanır. Türkiye'de 
demokratik rejimi korumak, geliştirmek ve kal
kınma gayretlerimizi başarıya ulaştırmak istiyor
sak, millî eğitim alanında başarılı olmaya, şu
urlu ve karakterli nesiller yetiştirmeye mec
buruz. 

Bunun içindir ki, A. P. iktidarı, kalkınma
mız için lüzumlu insan gücünü yetiştirmek ve 
bütün yurttaşları temel eğitimle teçhiz etmek 
için, bütün imkânlarını seferber etmiş ve 28 ay
lık iktidarı zamanında yukarda arz edilen geliş
meleri başarı ile sağlamıştır. 

Genel ve meslekî teknik öğretim yanında 
ve bunlara paralel olarak, kültür hizmetlerinin 
geliştirilmesi, memleket çapında yaygın hale ge
tirilmesi, grupumuzun ve- Hükümetimizin üze
rinde hassasiyetle durduğu bir konu olmakta 
devam etmektedir. 

Kitaplıklar, müzeler tesisi, opera, bale, tiyat
ro gibi güzel sanatların geliştirilmesi, Türk folk
lorunun araştırılması ve tanıtılması faaliyetleri 
hızla devam etmiş, sevindirici sonuçlar elde edil
miştir. 

1968 - 1972 yıllarını kapsıyan ikinci Beş Yıl
lık Plân döneminde, milletçe ihtiyaç duyulan 
eğitim hizmetlerinin daha muntazam, daha 
ahenkli ve daha süratli bir tempo içinde gelişti
rilip, vatandaşa arz edileceğinden emin bulunu
yoruz. 

Bu dönemde, kalkınmanın gerektirdiği insan 
gücünün yetiştirilmesi, bütün yurttaşlara temel 
eğitimin kazandırılması, yetişkinler eğitimine ay
rıca önem verilmesi, okulsuz köy, öğretmensiz 
çocuk bırakılmaması, temel eğitimin üstünde, 
istidatlı ve kabiliyetli olanlara, fırsat eşitliği 
ilkesi içinde, her türlü imkânların sağlanması, 

vatandaşın fikir, karakter, beden ve, ruh güç
lerinin artırılması hususlarında, A. P. Hüküme
tinin sağlıyacağı başarılardan grupumuz şüp
he etmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, eğitimde başarının en 
önemli unsuru öğretmenidir. Onun, demokratik 
rejime yürekten inanmış, büyük ve müreffeh 
Türkiye ülküsüne bağlı, kendini yalnız millet hiz
metine vermiş olarak, rahat bir ortam içinde ça
lışması iktiza eder. 

Siyasi partilerin millî görevlerinden biri, 
öğretmenlik meslekini, daima muhtaç bulundu
ğu huzur ortamı içinde yaşatmaya yardımcı ol
maktır. Bu ortam içinde iktidarlar öğretmenle
rimizin yetişme ve yaşama şartlarını ıslah husu
sunda sıkıntıya düşmiyeceklerdir. 

A. P. Grupunun inancı budur. Şunu açıkça 
ifade edelim ki, ihtilâlci metodlarla çalışan gizli 
komünist teşekkülleriyle, mecut düzeni değiştir
me sevdasına kapılmış olan bir solcu partide 
yuvalanmış olan zihniyetin, bir kısım masum 
öğretmenlerimizi haris emellerinin tahakkukuna 
âlet etme gayretlerine ne A. P. Grupu, ne diğer 
milliyetçi gruplar, ne de Türk milleti asla mü-
sada etmiyecektir. 

Öğretmen kıyımlarından bahsedenlerin, öğ
retmenlik meslekine ihanet yolunda olduklarını 
kendilerine mutlaka öğreteceğiz. Vatanperver 
Türk öğretmeni hileye gelmiyecek, anarşi yarat
mak istiyenlerin karşısına çıkarak, tarihinden, 
ecdadından, ve millî geleneklerinden aldığı güç
le, müstehak olanlara dersini vermesini bilecek
tir. 

Muhterem milletvekilleri, biz, millet hayatın
da, eğitimin büyük değerini müdrik bir parti 
grupu olarak, bir taraftan her cins ve kademe
deki okullar için, yeter derecede vasıflı öğret
men yetiştirme, bir taraftan istidat ve kabiliyetli 
olanlara yüksek öğrenim imkânları sağlama ve 
bir taraftan da öğretmenlerimizin geçim şartla
rının düzeltilmesi zaruretine inanmış bulunuyo
ruz. 

Grupumuz, bu hususta Hükümetimizce alına
cak her türlü tedbirleri desteklemeye, hattâ teş
vik etmeye kararlıdır. 

Sayın milletvekilleri, yukarda arz ettiğim 
rakamlar açıkça göstermektedir ki, eğitim sek
törünün pekçok ihtiyaçları ve noksanları bulun
masına rağmen, bütçeden ayırdığınız ödenek-
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lerle, millî eğitim hizmetleri devamlı ve hızlı bir 
gelişme içindedir. 

Bilhassa belirtmeliyim ki, A. P. iktidarının 
28 aylık icraatı süratli bir hamlenin, bir üstün 
başarının ifadesi olmuştur. 

Başarıyı sağlıyan Hükümetimize, Millî Eği
tim Bakanlığının güzide erkânına, taşrada hiz
meti geçen bütün idareci, öğretmen ve müfet
tişlerimize A. P. Grupunun teşekkürlerini arz 
etmek isterim. 

Sözlerime son vermeden ifade etmeliyim ki, 
kaliteli öğretmen yetiştirme meselesine bir hal 
çaresi bulmak üzere, ilköğretmen okullarının 
7 yıla çıkarılması hakkındaki tasarının biran 
önce kanunlaşması; her gün biraz daha ciddi
yet arz eden orta dereceli okullar öğretmen açı
ğını karşılamak maksadiyle ele alman Eğitim 
Akademileri kanun tasarısının Yüksek Meclise 
sunulması; A. P. nin güzel sanatların gelişmesi
ne ve sanat yoliyle halkın eğitimine verdiği öne
min ifadesi olmak üzere, opera ve tiyatro genel 
müdürlükleriyle ilgili kanun tasarılarının sürat
le çıkarılması; keza, genel, meslekî ve teknik öğ
retimde görevli öğretmenlerimizin sosyal prob
lemlerini halletmek ve hayat şartlarını düzelt
mek maksadını güden, «Öğretmenler Yardımlaş
ma Kurumu Kanunu» nun acilen Yüksek Meclis
lerden çıkarılması A. P. Grupunun .samimî dile
ğidir. 

Grupumuz, bütçeye büyük bir gönül ferah
lığı içinde, müspet oyunu kullanacaktır. 

Bu vesileyle, eğitim dâvalarına büyük alâka 
gösteren ve her türlü yardımlarını esirgemiyen 
Yüce Heyetinizi şahsım ve grupum adına saygı 
ile selâmlar, bütçenin aziz milletimize ve eğitim 
camiasına hayırlı olmasını dilerim. (A. P. den 
alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi grupu' adına Sa
yın Ergüder, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADİNA RECAi ERGÜDER 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, gecenin çok ilerlemiş bu saatlerinde par
tim ve Meclis grupum adına üniversiteler Büt
çesi hakkında konuşacağım. Mâruzâtım çok kısa 
olacak, zamanımızı fazla işgal etmemek üzere 
ancak üniversitelerimiz hakkında bâzı temenni
lerden ileri geçmiyecektir. 

Çok partili siyasi hayata başladıktan sonra 
memlekette üniversitelerimizin sayısı gittikçe 
artmıştır. Bu artışa rağmen, bugün üniversite-
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lerimizin mütekâmil bir memleketin ilim ihti
yacını karşılıyacak adette ve kalitede olduğunu 
iddia etmekten henüz daha çok uzaktayız. Bu
nun başlıca sebebi memleketin nüfusunun süratle 
artması neticesi üniversite çağma gelmiş, oku
ma ihtiyacmdaki talebelerimizin çoğalmasıdır. 
Ayrıca orta eğitimin, tahsili üniversiteye doğru 
kanalize etmesinin de mühim bir rolü vardır. Bu 
sebepledir ki, üniversitelerimizin tekâmülü hu
susunda daha çok büyük gayretlerin sarf edil
mesi lâzımigeldiğine parti grupumuz inanmış du
rumdadır. 

Nitekim, A. P. nin henüz çok kısa iktidar 
devresinde, gerek seçim beyannamesinde, ge
rekse parti ve Hükümet programında öne sür
düğü üniversitenin tekâmülünü sağlıyacak ted
birleri süratle almıştır. Bunu burada uzun uza-
dıya izah etmeye lüzum yok, doğru da değildir. 
Yalnız küçük bir rakamla bunu tebarüz ettir
mek isterim. 

Bu sene üniversitelerin tekâmülü için 195 
milyon lira tahsisat koymuştur ki, Orta - Doğu, 
Karadeniz ve Atatürk üniversitesi bu rakam 
içerisine dâhil değildir. Memleketin umumi büt
çesine göre, yalnız 5 üniversitemizin tekâmülü 
için tahsis edilen bu para mühim bir meblâğ sa
yılabilir. 

Memlekette mevcut üniversitelerimizi 3 grup
ta toplıyabiliriz. Bunlardan birinci grup; İstan
bul, Ankara ve İzmir Üniversitelerinin dâhil 
olabileceği bir gruptur. Bunlar kariyer - akade
mik ve üniversiteler kanunlarının sıkı tatbik sa
halarını buldukları üniversitelerimizdir. 

İkinci grup Atatürk, Orta - Doğu Üniversi
teleridir. Mütevelli heyeti tarafından idare edi
lir. Ayrı kanuni hükümlere tabidir. 

Üçüncü tip üniversite de Hacettepedir. Bu 
üniversitemizde kariyer - akademik ve üniver
siteler kanununa bağlı olmakla beraber kurulu
şundaki bâzı özel hükümler dolayısiyle daha 
verimli çalışma imkânına sahibolan bir üniver
site tipidir. Her üç tipte de üniversitelerimiz, 
bu gibi ilim müeseselerinin tekâmülünü sağlıya
cak ve çalışmalarını siyasi, idari baskılardan 
kurtaracak birtakım kanuni müeyyidelere ma
liktirler. Bu müeyyidelerin en mühimi ve idari 
ve ilmî özerklikleridir. 

Arkadaşlarım, A. P. ve Meclis grupu üniver
sitelerimizin ve idarî ve ilmî özerkliği üzerinde 
hassasiyetle durmaktadır. Yalnız ilmî ve idari 
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özerkliğin; tam bir sorumsuzluk olduğunu ka
bul etmek mânasına da gelemez, özerkliğin de, 
sorumsuzluğun da bir sınırı vardır. Bu sınır 
da Türk millî menfaatlerinin başladığı yerdir. 

özerkliğe sahiboldukları için üniversiteleri
miz, kendi çalışma şekillerini modern ilim an
layışına ve memleket menfaatlerine göre, kendi
leri düzenlemek durumundadırlar. Binaenaleyh 
tekâmüllerini, kendileri kolaylıkla bu kanun
ların himayesinde sağlıyabilecek durumdadır
lar. Şimdiye kadar gelen bütün hükümetler üni
versitelerimizi daima bu bakımdan desteklemiş
lerdir. Hattâ diyebilirim ki, bugün üniversite
lerimizin haiz oldukları muhtariyet, Batı mem
leketlerindeki birçok üniversiteleri kıskandıra
cak derecede kudretlidir. 

Demin üçe ayırdığımız üniversitelerden birin
ci katagorideki üniversitelerimiz, kuruluşları 
eski olduğu için ve çalışma sistemlerinde daha 
henüz bir silkinme yapamadıkları için, itiraf et
mek lâzımdır ki, modern ve verimli bir çalışma 
sistemi içine henüz girememişlerdir. Kanaati
mizce bunun yegâne sebebi; kariyer - akade
mik ve üniversiteler Kanununa çok sıkı bağlı 
oluşlarıdır. Kendilerini, bu kanunun biraz sınır
ları dışına çıkarabilen Orta - Doğu ve Hacette
pe üniversitelerimizdir. Aynı maddi ve mânevi 
şartlar içerisinde bugün daha verimli neticeler 
elde etmeleri de kendilerinin demincecik söyle
dikleri gibi, kariyer - akademik'in sıkı hüküm
lerinden dışarı çıkabilmesinin mühim rolü ol
muştur. Hakikaten bugün gerek Orta - Doğu, 
gerekse Hacettepe Üniversiteleri medeni mem
leketler^ seviyesinde ve memleketimiz için övü-
nülebilecek bir çalışma temposu içindedir. Bu 
iki üniversitemizi burada tebrik etmeyi bir va
zife bilirim. 23 sene evel kabul edilen akademik -
kariyer ve üniversite kanunları üzerinde esaslı 
bir revizyon yapmanın ve kuruluşları eski olan 
üniversitelerimizde de bu suretle bir tekâmül 
sağlamanın zamanı geldiğini göstermektedir. 
Nitekim süratle tekâmül eden memleketlerde 
ilimde, çalışmada rekabeti önliyen, tekâmüle en
gel olan metotlar üniversiteden kaldırılmış ve 
bunun yerine tekâmülü temin edecek ve bilhas
sa rekabeti temin edecek, hamle yapacak me
totlar getirilmiştir. 

Arkadaşlarım, üniversitenin eğitim faali
yetleri yanında bir memleketin kalkınmasında 
muhtelif sahalarda araştırmalar yaparak mem-

I leketin tekâmülüne ışık tutacak, yol gösterecek 
çalışmaları da vardır. Ciddiyetle yapılmış bu 
gibi çalışmalarda yol göstermenin de memlekete 
büyük faydalar sağlıyacağına emin bulunmak
tayız. Gönül ister ki, tekâmül yolunda olan mem
leketimizde üniversitelerin meselâ; memleke
tin elektrifikasyon konusunda, memleketin ba
rajlar konuşsunda, çimento sanayiinde ve sairede, 
Meselâ tıpta büyük ihtisas sisteminin bu mem
lekete uyar mı, değil mi olduğu hakkında bir
çok etütler yapılsın, bu etütlerin ışığında mem-

.leket aydınlansın ve tekâmül yolunda bundan 
istifade etsin. 

itiraf etmek lâzımdır ki, üniversitelerimizde 
bu çeşit çalışmalar çok azdır. Memleketin te
kâmülünde ışık tutacak seviyede değillerdir, il
min ışık tutma ve yol gösterme hüviyeti ne ka
dar faydalıyise, gayrimesul bir şekilde memle
ket sorunlarında bu yol gösterici faaliyet dikte 
edici bir hale geleceği zaman tehlikeli olabilir. 
ilim başka, tatbik ve icra başka şeydir. Maale
sef bâzı profesörlerimizin bu yol gösterme işle
rinde dikte edici bir hüviyete sahiboldukları 
veyahutta böyle birşeye kapıldıkları sık sık gö
rülmektedir. Eğer ilim herşey olsaydı, hiçbir 
memlektte, memleketi idare eden ne parlâmen
tolara, ne hükümetlere ve ne de siyasi parti
lere lüzum kalmazdı ve üniversitelerin her sa
hada yetişmiş şahıslarından kurulacak teşekkül
ler, meseleleri en iyi bildikleri için, memleketi 
de en iyi idare edecek teşeküller olabilirdi. Fa
kat diyebiliriz ki, bilhassa medeni memleket
lerin, her şehrinde veya her kasajbasında üni
versite olan memleketlerde bu nazarı itibara 
alınmamıştır. Çünkü hakiaten ilim başka, tatbiş 
başkadır. 

Bugün memlektin kalkınmasına yol göste
recek, ciddî çalışmalarla ışık tutacak faaliyet
lere, demin de arz ettim, pek rastlamıyoruz. 
Buna mukabil, galiba daha kolay olduğu için, 
muhtelif memleket meselelerini biraz da gay
ri ciddî usullerle kolayca, yalnız tenkid edildi
ğini görmekteyiz. Bu tenkidlerde; eğer ciddî 
çalışmalara, ilmî çalışmalara istinadetmezse mü
him bir değer taşımaz. Sözü uzatmamak için 
size bir misalle vaziyeti izah edeceğim. 

1951 senesinde, o zamanki Hükümets yakın 
olan bir üniversite iktisat profesörü Sivas Çi
mento Fabrikasının bir misli genişletilmesinin 
aleyhinde bulunuyordu ve o zamanki Hükümete 
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yakın olduğu için bunda samimiydi, iddiası şuy
du; Sivas Çimento Fabrikasının bir misli geniş
letilmesi memlekete bir çimento sürprodüksiyo-
nuna sebebiyet verir, bu fazla bir şeydir. Hal
buki, ondan sonra 10 -15 tane çimento fabrikası 
yapıldı ve hâlâ memlekette çimento karaborsa
cılığı mevcuttur. Binaenaleyh, bu gibi tetkikler 
ciddî araştırmalara ve etütlere dayanmazsa 
bunların kıymeti kalmaz, ilmî kıymeti düşer. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, bir dakikanız 
kaldı. 

RECAİ ERGÜDER (Devamla) — Mevzuu bu 
kısa zaman içinde bitirmeye imkân yok. Yalnız 
burada aktüel bir konu üzerinde, bilhassa, son 

• zamanlarda bir siyaset vesilesi haline gelen hu
susi akdemilerin, yüksek mekteplerin çalışması 
üzerinde, durmak istiyorum. 

Birtakım partiler bu mekteplerin iyi netice 
vermiyeceğini ve bilhassa bir siyasi konu ola
rak, bunu ele alarak bunların aleyhinde bulun
muşlardır. Partimiz ve grupumuz bu hususi aka
demilerin çalışmasını desteklemek niyetindedir 
ve bundan memleketin âzami fayda göreceğine 
kaanidir. Sosyal adalet ilkelerine sadık olan 
partiler, fukara çocukları okuyamıyacak, yal
nız zengin çocukları okuyacaktır gibi, birtakım 
fikirleri ileri sürmektedirler. Dünyanın hiçbir 
yerinde bizim memlekette olduğu kadar bedava 
eğitim yoktur. Bu müesseselerin açılmasının bir 
faydası da maddi imkânları olan insanların bu 
gibi müesseselere gittikleri takdirde, imkânı ol-
mıyanlara üniversitelerde daha fazla yer açma
sıdır. Bundan 4 gün evvel Cebeci Tıp Fakülte
sine gittim. Radio Biyoloji Enstitüsünde genç 
bir delikanlı elektronik cihazları kullanıyor. Bu
nu nerede öğrendiğini sordum. Hususi akade
miye devam ediyorum, Gündüz burada çalışıyor, 
800 lira maaş alıyorum ve gece gidip Hususi 
Akademide okuyorum, Allah razı olsun dedi. 
Sordum, sınıf 45 kişiymiş, bunun 43 ü gündüz 
çalışan, yani gündüz iş görerek para kazanan 
ve gece de kazandığı parayla üniversiteye de
vam etme imkânlarını sağlıyan insanlardır. 

Arkadaşlar, bu şeyleri baltalamak kolaydır. 
Bütün dünyada özel üniversiteler, - yalnız de-
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mirperde gerisi - hariç faaliyet göstermektedir. 
Ve hattâ resmilerden de çok iyi neticeler alın
maktadır. Yalnız demirperde arkasında bunlar 
yoktur. Biz bunların taraflısı olmakla lâalet-
tâyin, gelişi güzel çalışmalarına da taraftar de
ğiliz. Bunlar pekâlâ kontrol altına alınabilir ve 
memleket için çok faydalı müesseseler olabilir. 
İşte demin söylediğim misal, genç öğrenci, sı
nıftaki 45 kişiden 43 kişi kendi haytını kazana
cak ve kendisi ödiyerek tahsilini ikmal etmekte
dirler. Bunlar pekâlâ millî eğitim ve üniversite-
lerce kontrol edilebilir ve bunlardan fevkalade 
verimli netice almak mümkündür. Nitekim bütün 
medeni ve mütekâmil demokratik memleketlerde 
bunlar hattâ hususi üniversiteler vardır. Bu 
hususi üniversitelerin verimleri ve kapasiteleri 
resmî üniversitelerden çok farklıdır. Gönül is
ter ki, bunlar bir araya gelsinler, kanunlarımız 
müsaidölsun, hattâ üniversiteler kursunlar. Bun
lar olabilir, kurulabilir. Nitekim memleketimiz
de hususi hastaneler vardır % 10 nisbetinde 
bedava, ücretsiz hasta kabul eder. Bunlar da üc
retsiz talebe kabul edebilirler. Bunlar memleket 
için gayet faydalı şeylerdir. Bunları birtakım 
böyle basit düşüncelerle, hasis düşüncelerle bun
ları baltalamak cihetine gitmektense, teşvik 
etmenin ve tekâmüllerini sağlamanın faydalı 
olacağı kanaatindeyiz. 

A. P. Grupu adma hepinizi hürmetle selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, ki
fayet önergesi gelmiştir, bu sebeple Sayın Ba
kana söz vermek durumu hâsıl olmuştur. Sayın 
Bakan acaba uzun mu konuşacaklar, efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
.(Edirne) — Uzun sürer, müsaade ederseniz ya
rın konuşayım. . ' 

BAŞKAN — Esasen bu hususta bir teklif de 
var, konuşmadan sonra sorular da soruluyor, 
vakit de bir hayli gecikmiştir. 

Bugün saat 10,00 da toplanmak üzere birle
şimi kaptıyörum, efendim. 

Kapanma saati : 02,17 
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Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğ ü 1968 yıh Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üy.e sayısı : 450 
Oy verenler : 284 

Kabul edenlıer : 198 
Reddedenler : 81 

Çekimserler : 5 . . > 
Oya katılmıyanlar : 16] 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Tabir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Aid İhsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ah/met Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avca 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
'Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

Ahmet Uysal 
DENİZLİ 

Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Aasoğlnı 

EDİRNE 
Ahmet<Bügin 

* ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZjüRUM 
Nihat Düer* 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem KıLıçoğlu| 
AH Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı ; 

Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erd em 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Enver Turgut 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
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KASTAMONU I 
A. Muzaffer Akdoğanla 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner ı 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIR§EHIE 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
-Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

ADANA I 
Mahımut Bozdoğanı 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimöğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Narım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AMASYA 
Kâzım-Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
1. Sıtkı Hatipoğliu 
llyas Seçkin | 

İsmail Hakkı Yıldırım 
MALATYA 

Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Ön ol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç I 
Reşat özarda 

BALIKESİR | 
Fennî Isliımyeli ı 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
IsmaiL Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Kemal D«mir 

BURSA 
Sadretti* Çanga I 

ÇANAKKAL1 
Cihad Baban I 

Ferda Güley I 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Er,ol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker ' | 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüliezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay | 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Muızaffer Karan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Oaman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan. 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

[Reddedenler] 
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İÇEL 
ismail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Birgit 
Orhan Erkanlı 
Orhan. Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMlR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Leibit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 

ANTALYA 

Osman Zeki Yüksel 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topal oğlu (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 
AFYON KARAHlSAR 
Murat Öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdcjğan 

^Kasım Küfrevi 
AMASYA 

Ahmet Demiray 
ANKARA 

Orhan Alp (B.) 
Osman Bıölükbaşı (I.) 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 

Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
-Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA * 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

ismet inönü 
MANİSA 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
MARAŞ 

Vefik Pirinçcioğkı 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

[Çekinserler] 

RİZE 

Mazhar Basa 

l Oya kahlmıyanİMr] 

Hasan Tez 
H. Turgut Tokcr (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

Halil İbrahim Cop 
BURDUR 

t. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşh 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Baflas Küntay 
Ibrehim Öktem 
Mustafa Tayyar (İ.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (R.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
A.bdurrahman Güler 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

M. Kemal Pallaoğlu 
TOKAT 

irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdı Orhon 
Ahmet Şener 
AM Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

UŞAK 
Ali Rıza .Akbıyıkoğlu 

VAN 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 

SİNOP 

Hilmi işgüzar 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrelj 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğiu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
İlhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu _ 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Ertuğrıü Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 
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GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
O. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Scyfi Orhon 
İllıami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 

Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Nihad Künşad (B.) 
Şinasi Osma 

KARS 
I iâtif Aküzüm 
Abbas .Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Âdil Kurtul 

.KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Mıjammer Erten 

Mustafa Ok 
Nahit Yeniş/ehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Seyfi Güneşjljan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (İ. Ü.) 
Scyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raifı Aybar 
Arif Hikmet Onat' 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Sabahattin Kılıç 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

1 
i 
1 
1 
1 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan üztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Oyman Turan 

URFA 
Benice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Musiih (İörentaş (t. İT.) 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınb 
Oelâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemali Doğan Sungun 

Yekûn 

..>... »>••« 
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V 

Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

46 NCI ıBİELBŞÎM 

20 . 2 . 1968 Sah 

Saat : 10,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1 . — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/430; Cumhuriyet Senatosu 1/859) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 649; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1049) [Dağıtma tarihi: 13.2.1968] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1045) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1968 iyili Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
Millet. Meclisi 1/428; Cumhuriyet Senatosu 
1/852) (Millet Meclisi S. Sayısı : 638; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1046) [Dağıtma tari
hi : 13 . 2 . 1968] 

X 3. — Ege üniversitesi 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/433; Cumhuriyet Senatosu 1/848) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 639; Cumhuriyet 
Senatosu Sr Sayısı : 1052) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 4. — Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
Millet Meclisi 1/434; Cumhuriyet Senatosu 
1/846) (Millet Meclisi S. Sayısı : 640; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1047) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 5. — istanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
Millet Meclisi 1/436; Cumhuriyet Senatosu 
1/855) (Millet Meclisi S. Sayısı :• 641; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1054) [Dağıtma 
tar ih i : 13 . 2 . 1968] 

X 6. — istanbul Teknik Üniversitesi 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/847) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 642; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1055) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] * 

X 7. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/431; Cum
huriyet Senatosu 1/863) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 643); (Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1050) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 8. — Karayolları Genel (Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato-



su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/438; Cumhuriyet 
Senatosu 1/849) (Millet Meclisi S. Sayısı: 644; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1056) "[Dağıtma 
tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu, ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/435; 
Cumhuriyet Senatosu 1/850) Millet Meclisi 
S. iSayısı : 645; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1053) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/440; Cumhuriyet Sena
tosu 1/860) (Millet Meclisi S. Sayısı : 646; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1058) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/432; 

Cumhuriyet Senatosu 1/857) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 647; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1051) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 12. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/439; «Cumhuriyet Sena
tosu 1/858) (Millet Meclisi S. Sayısı : 648; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1057) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 13. — Petrol Dairesi (Başkanlığı 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/442; Cumhuriyet Sena
tosu 1/864) (Millet Meclisi S. Sayısı : 650; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1060) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


