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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde; 
Vakıflar Genel Müdürülğü 1974 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı (1/66; S. Sayısı : 32) görüşüle
rek maddeleri kabul lorundu, tümünün açık oya 
sunulacağı bildirildi. 

1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/65; S. Sa
yısı : 51) üzerindeki görüşmelere devam oluna
rak ; 

Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı ve 
Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri kabul 

olundu. 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü 

vesilesiyle, Silâhlı Kuvvetlerimize güven ve 
sevgi duygularının iletilmesine dair grup baş-

kanvekillerinin önergesi Genel Kurulun ilgisine 
sunularak gereğinin Başkanlıkça yapılacağı bil
dirildi. 

22 Mayıs 1974 Çarşamba günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 23,55'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 
Divan Üyesi 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

Erzurum 
Zekâi Yaylalı 

Divan Üyesi 
İçel 

O rai Mavioğlu 

II. — GELEN 
22 . 5 . 1974 

Tasarılar 
1. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
tasarısı (1/135) (Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan Komisyonlarına) 

2. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü 
maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci ben
dinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 
(1/136) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Komis
yonlarına ) 

Teklifler 
3. — Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu'nun, 

Farmasotik ve Tıbbî Müstahzar ve bunların 
imal edildiği yerler hakkında Kanun teklifi 
(2/208) (Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Komisyonlarına) 

4. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil 
ve 2 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanununun 
bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
Kanun teklifi (2/209) (İçişleri ve Adalet Ko
alisyonlarına) 

5. —- Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 5 
arkadaşının, 5680 sayılı Basm Kanununun 
29 . 11 . 1960 tarihli 143 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 16 neı maddesine 5 nci fıkra eklen
mesine dair Kanun teklifi (2/210) (İçişleri ve 
Adalet' komisyonlarına) 

KÂĞITLAR 
Çarşıaaıiba 

6. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'm, 
1497 sayılı Çay - Kur Kanununun 10 ncu mad
desine bir (g) fıkrası eklenmesine dair Kanun 
teklifi (2/211) (Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonlarına) 

Sözlü sorular 
7. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anar

şik olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/123) 

8. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'
ın, 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen 
ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

Yazılı sorular 
9. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç'in, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar kurulan 
anonim şirketler ile istihsal, satış ve kalkınma 
kooperatiflerine ilişkin Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/168) 

10. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
Kütahya'da uçak fabrikası kurulmasına ilişkin 
Millî Savunma ve Sanayi ve Teknoloji bakanla
rından yazılı soru önergesi (7/169) 

11. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
Kütahya'da kimya ve maden fakülteleri açıl
masına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/170) 
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12. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
tiftik taban fiyatiyle ilgili kararnameye 'ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/171) 

13. — İçel Milletvekili Nâzım Baş'm, İstan
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz 
Kliniği ile ilgili basında yer alan haberlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/172) 

14. — İçel Milletvekili Nâzım Baş'ın, İstan
bul Ziya Gün Vakfına ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı s'oru önergesi (7/173) 

15. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademisi bina ve sair tesislerinin inşasına 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 82 ne i Bir
leşimi açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞ 

1. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (1) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 

b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

(1) 51 S. Sayılı basmayazı, 17 . 5 . 1974 ta
rihli 77 nci Birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/174) 

16. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gn'in, yabancı bir dergide yayımlanan Türkiye 
haritasına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/175) 

17. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'ıın, 
Mersin Belediyesinin Ataş Rafinerisi aleyhine 
açmış olduğu davaya ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/176) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı izlediği si
yasete ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/177) 

Çalınmalarımıza devam ediyoruz. 

LEN İŞLER 

BAŞKAN — 1974 yılı Bütçe kamun tasarısı 
üzerCnde'ki müzalkereikrimiıze devam ediyoruz. 

Programlımız gereğince İçişleri Baikanlığı 
'bübçeısi ıgörüşüleceiktir. 

• Koımisyonun ve Hükümetin temsil edilme
sini kıtiyorum. 

Konıjsyon burada. 
Bakanlık?.. Bakanlığı isiz mi temsil ediyor

sunuz efendilim?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
HAYRETTİN ERSÖZ — Evet. 

BAŞKAN — Belgen'ız verilmiş midir? 
BÜTÇE KARMA KOMliSYONU BAŞKANI 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Geliyor 
efendim. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sastd : 10,00 

BAŞKAN : BaşPmnvciklÜii Kamal Ziya östürk 

DİVAN ÜYELERİ : İdrils Arıfcan (Siiıirt), tUmani Çfisfön (Yozgat) 
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BAŞKAN — Belgeyi gaiDd<ere.ce&s,m&z. 
içişleri Bakanlığı .bütçesi üzerinde söz alan 

sayın üyelerin isimlerini arz eldiyorıum. 
Millî Selâmet Partiisi Grupu adına Sayın 

Şener Battal; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Kaya Bengisu; Demokratik Parti 
Grupu adıırıa Sayın Mehmet Ersoy; Cumhuri
yetçi Güven Partisi Grupu adına Sayam Talât 
Oğuz; Adalet Partisi Grupu adına Sayın İjb-
rahlim Göktepe. 

Şahısları adına; Sayın Hasan Tosyalı, Sayın 
Cemil Ünal, Sayın Ünat Demir, Sayın Celâ-
lettiın Ezman, Sayın Oral Mavioğlu, Sayın Ke
mal Ataman, Sayım Idris Arukan, Sayın En
ver Akova, Sayın Mehdi Kelsfeini, Sayın Bahat-
tin Yardımcı, Sayın Doğan Öztunç, Sayın İh
san Toksan ve Sayın Nadir İslâm. 

Söz, Millî Selâlmet Partisi Grupu adına Sa
yın Şenerd Battal'inidir. 

Sayın Battal, buyuminuz. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BAT

TAL ((Konya) — Sayım Başkan, sayın nıil-
letvc'lulleri; 

içişleri Bakanlığımın mümtaz mensupları; 
Sizleri, MLIIÎ Selâmet Partisi Grupu adına 

saygılarımızla selâmlıyorum. Bu arada boş 
olan güzel maun kaplama sıralara da artık iyi 
dileik mi (sunalım, selâmı mı sunalım... 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Ken
di ıgrupuna siöyle beyefendi, bomboş; Hüskü-
mıelttesiniz, 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Devamla) — Kendi ıgrupuını da dahil bey
efendi, bendi grupum da dahil. 

BAŞKAN — Sayın Battal, lütfen konuya 
temas buyuran. 

.ŞENER BATTAL (Devamla) — Benim 
grupumda tiki kişi var, işenin grupumda üç kişi 
var; simidi kusur kollektif şu anda ve müsaa
de ediniz de elbirliği i le bu ıstırabı duyalım; 
hiç 'olmazlsa şu mevzuda birleşelim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Ba
kanın bile yclk senin. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Bende-
ıı'izfo. sözüm, Balkan dahil, .zatıâlinijzin partisi 
dahil, Genel Balkanınız dahil ve diğer parti
leri de tazammum «diyor. 

AŞKAN — Sayın Battal, lütfen bütçe 
üzerimdeki konuşmanıza geçiniz efendim.-

1 ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı bütçe
siyle ilgili olarak Grupuımuz adına maruzatı
mızı arz etmek vesilesiyle, yıllardan heri de
vam edegelen içişleri politikamıza, kısa da 
olsa bir göz atmakta fayda mülâhaza etıımek-
t<eyi:m. 

Sayın Bakan, devraldığımız iç politika or
tamını tasvir ederek dikkatlerinize arz ediyo
rum. Bugün 'Türkiyemizde iç barış maalesef 
bir hayli zedelenmiş durumdadır. 40 milyon 
inşam, birbirinin canı kadar aziz öz kardeşi 
olduğunu bil'nıemök durumumda bırakılmıştır. 
Bunda, siyasî menfaat şartlarını, kemdi niyet 
ve ımenfatleri motif iyi e döndürerek, egolarını 
ve halsdis siyasî sömürülerini sür-düramek uöbeyem 
çMvin pol!i.tiiltaeıla'ntti ve çirkin piol i^anm bü
yük payı vardır. 

40 milyon insanın, bungun ibit-ibirini sevme
mesi ötesinde, Türkiye'de huzurlu insanlar 
yaşamak şartları ımaalelseıf teessüs etmiş du
rumda değildir. Bugün vatan sathına dağılır 
da, vatandaşımı iz a; «Sana iş bulunacaik, Türk 
vatamdaşlığımdam ^çıkmaya razı olur musun?» 
ıdiye soracak olursanız, önemli bir vatandaş 
'kitlesinin, iş bulmak pahasına bir baiş'ka üî-
Ikenin vatandaşlığına geıçmcyi tereddütsüz ka
bul öder hale geldiğimi ıgürürüsünüz. Bundan 
yirmıi ssme evvel böyle bir şeyi vatan hainliği 
gibi düşünicm Tüıik insanı, şimdi yaibanöı te-

I baaya .getçırneyi bile olağan sayar hale gelmiş-
j tir. Karşımıza /geçip, Türkiyeyi şöyle kalkın-

dırdvk, böyle ka'ilkındırdıik diye politika ya
panlara; siz bu meımldkeftam evlâtlarının ma
nevî heyecanlarını dahi tahribdttiniz, vatan
dan cüda olmayı dahi olağan (sayar hale ge
tirdiniz diye hesap sormak iisterselm, p.olitika 
ızgarasındaki kızarmış çehre ve umursamaz 
'görüntülere tahammül edemeyeceğim diye en
dişe duyuyorum, işte Sayın içişleri Balkanı
mız, sizden, Türk insanının cennet vatanında 
millî his ve heyecanla yaşama arzusunun tek
rar temin ve tesisi çalınmalarını gerekli önem
de yapmamızı rica ediyorum. 

ıSayın Bakan, bugün 300 bine yalcın vesi
kalı serbest kadım olduğu ve bunların icraî 
rezaletlerine, müsaade! ımahısrüsa ile devam et
tikleri hâzin bir hakilkattir. 300 bin kadının 
vesilkalanJmasının manevî ve maddî mesulleri 

I kimlerdir? 
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Yine tekrar ediyorum; (karşıma çıkıp da ba
na birtakım kalkınma rafeamları söyleyenlere, 
manevî iflâsımızı belirleyen clevklerinldeki ha
zin tablolara ait ima.kslımum facia ve redaat 
seyrini' ve grafiksal yükseliş için ıie düşün
düklerini soruyorum. Bu sualime, bir de vesi
kasız ısiolkaık Ikaıdınlarını ilâve edersem, ma
nevî mahrumiyetler mesullerinin' hayaletini ta
savvur eitaıek mümkün olur mu; Manevî mesu
liyetler haealleti içinde olanlara; «Sizin kır
mızı fener sokağı adediyle kalkınma görüngü
nüz nedir? işte ben bunu araştırıyorum.» diye 
sorarsam, ne cevap vereceklerdir? 

iSayın Balkan, ahlâk zabıtasının takviyesiyle 
bu hazin tablonun, kırımızı fener sokağının 
!kaç loş lâmbasını söndürebilec efesiniz? İhmal
ler devri sonunda sizin müessiriyetinıjz ne 
•oiacaik ki?.. 

15 yaşındaki Papatya Naciye'yi sahneye çı-
Ikaran, film çevirten, buna göz yuıman; «Skan
dal Kraliçesi» diye rezalete madalya takan 
devrin mirasını reddetmeniz lâfla belkıi müm-
ıkünidür, ama Sayın Balkan, fiilen gücünüz ne 
'kadardır? 

Buığün karsan film ile Anadolu müstehcen 
filimlerm pazarı haline gelmiştir. Her köşe 
^başındaki ikumarhane, ıseks kulübü, müstehcen 
yayın organları, randevu mahalleri, bilmem 
ne hanelerle uğraşmak içim kendinizde gerekli 
dinamizm ve cesareti (bulabiliyor musunuz Sa
yın 'Balkan? Yoksa devraldığınız (kötü, kap-
Ikara miras 'karşısında umutsuzluk kıskacı ve 
acusıyle kıvranmakta mısınız? Bunları cilâlı 
lâflarla değil, acı da olsa dile (getiriniz. Dile 
Igetiriniz ki, «Hakikat altesinin dağladığı yara 
temiz kalır» deyip, bulunduğumuz noktayı, 
•bizi bu hale getirenleri ve zihniyetleri tanıya
lım Sayın Bakan. 

Açılan seks kulüplerinde, diskoteklerde çıl-
ıgın gençlik, .hiççilik, ıboşverizım dansları yapar-
ıken, «Çile bülbülüm çile» şarikısiyle «Allah» 
diye nara atarak «Dölce vita» yapan Türik in
sanımın, Türk gencinin manevî mahrumiyet or
samı içine (düşmesine seyirci ikalanian, işbu 
vesileyle teşhir ve tescil ediyorum. Ondan 
sonra lâf •açıklımı, gençleri; anarşi yapıyor, 
(kötü oluyor diye suçlayanlar neden mesuliye
tinizi bilmiyorsunuz? Onları tahribeden zihni
yetiniz bir yana, anarşi ve kanun dışı hare-

ketlerdeki hissenizi unutup neden kuru fevyat 
ve plolitika çarkınızı döndürmeye başlıyorsu
nuz? Esasen o çarkın dişlilerinde önce öğütül
mesi gereken sizin zihniyetinıiadir. 

Sayın Bakan, e^ki maneviyat giyoltini zih
niyetin meşrulaştırdığı, 'hatta menafiî umumi-
yeye hadim, yani kamu yaranna çalışıyor diye 
imtiyaz tanıdığı, şu meşhur iköjkü dışarıda 
Lionis kulüpler halkîkmda ne düşünüyorsunıuz-
Bu kulüplerin 'kumar oyna tırnaktan öte ne gibi 
Ibir kamu (hizmeti yaptıklarını merak ediyo
rum. Bu vesileyle, teikraren, kaimu yaran anla
yışı bu olan maneviyat giyotini zilımlyeti böy
lece bir kere daha teşihir ediyorurm. 

Bira için karar verirsiniz, «Bira alkollü 
içlki değildir.» diye. İlmî haikikalte rağmen ve
rirsiniz bu karan. Nedir bu kararınızın müs
pet gerelkçesi? tçiki alışkanlığının masum baş
langıcı bira bu milleiti içkiye alıştıracaksınız. 14 
yaşındaki çocuklar gazoz gibi, masum meşru
bat olarak ilân ettiğiniiz birayı içceeik, bir yıl 
sonra voifcka katacak, iki yıl sonra rakıyı şa
raba katacak... İşte sizin program hedefiniz. 

Alkolle kalkınan bir ülke gösteriniz... 

'MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Bira 
faibrilkalarmı kapatalım... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Mesele, 
İbira fabrikasını kapatima meselesi değil. Sizin 
(sanayileşme programınız bira, matarana fab
rikaları. Prodüktiviteye önem vermezsiniz, 
şimdi de ıkarşımıza çıkıp, «Bira fabrikalarını 
kapatalım.» dersiniz. Meselâ, bira fabarikasını, 
şu - bu falbrikayı kapatma meselesi değil; si-
>zin içkiye bakışınız. 

Bana alkolle kalkınan bir ülke gösteriniz; 
sarhoşluğun «Fazilet» sayıldığı bir diyar gös
teriniz.. Komünist ,Şili Devletinin komünist eski 
Başkanı Ailende dahi içiki ile mücadeleyi 
prolgramına alır; % 98;1i, % 99'u Müslüman 
olan 'bu memlekette siz, fbira f abrikalanyle, ma-
Ikarna falbrikalanyle, şarap fabrikalarıyle 'kal
kınma felsefenizi proıgramlaşnrBinız!.. Mesele 
Ibu. 

Ayrıca, «Bira alkollü içki değildir.» diye 
bilmeyi, kanuna rağm'en, ıbir bakanlık karar
namesi ile nasıl halledersiniz? 100 tane ilim 
adamı çağıralım, bir tanesi «Alkollü içlki de
ğildir.» elesin, o zaman ben size hak vereyim, 
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Ama hakikati (kabul 'edin; «Alkollü ilkidir.» 
deyin. ama «AlkolCiü içkiyi Ibiz ıseribest bırakaca
ğız.» deyin, hiç olmaızisa meslekler erkekçe, mert
çe olsun. 

«Alkollü içki dcğ'ildir.» dersiniz, ta o za
man Diyanet İşleri Hakanı dahi beyanat vere
medi; yeni İçişleri Bakanı, «Alkollü içkidir.» 
diye raporu alıp açıklayınca, Dlyaneit İşleri 
Başkanı ancak o zaman ıbeyaınat verebiiMi; 
«Efendim, bira alkollü içkidir, caiz değildir.» 
gibilerden kanaatini söyledi. 

Sizin za'manmızdank manevî 'baskı bu, si
zin zihniyetiniz h u . 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — 
0 zaman Başbakan kimdi; Talû muydu? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Talû Hü-
ikümetine «Koalisyoın» diyorlar beyefendi. 

BAŞKAN — Hatibe lütfen müdahale etme
yiniz efendim. Rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sataşırsa
nız hak ettiğiniz cevabı alırsınız azizim. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorîujm... 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Biraya 

ve alkollü içkilere ıgöız kırpacaksınız, şerefli 
Türk pollisini; «Saılhoşum, gel.» diyeni omzuna 
vuran . küfeci mesalbeisine indirecek servisler 
•kuracaksınız... Bunlar hep sizim yaptıklarınız. 
Türk polisinin yüce Ih ay siy et inin cellâdı olan 
1 bu kararın sahiplerini tarihin hükmüne ha
vale edenken1, 'bundan böyle İçişleri Balkanla
rımızın, höylesjne rezaletleri, resmî vazifelerle 
karıştırmamasını temenni 'ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bizanism Zoi Ana
sını, Tcodora'sı'nı İstanhul'un göibeğinde âbi-
deleştiren zihniyetin maneviyat giyotinliğini 

söylediğimde elbette itiraza mecalleri olma
yacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, «Güzel İstanbul» 
adiyle anılan çıplak: heykelin, (bir parka ko
nulduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Baızı tahlil 
ve görüşler bu hususu tenkit edeceklerdir. An
cak kanaatim odur ki, bu heykelle bir zihni
yeti Yüce Tütk Milleti, tarihe ve geleceklere 
mal olacak tarzda tanımak i mikanı bulacaktır. 
Temenni-edilir ki, bir kısım zihniyetin sembolü 
olarak o parktaki o heykelin yanma bizim zihni
yetimizi temsil edecek senbollerin, mukayese bakı
mı ııdan, konulması son derece faydalıdır. Meselâ; 
bizim zihniyetimize göre, bir «Güzel İstanbul» 

sembolü söz konusu olsa, biz güzel İstanbul'umu-
'zu Mehter marşlarının cenk havası ile sem
bolize öderiz; Ulubatlı Hasan'm, «Allah Al
lah» diye burçlara diktiği sancağı ile scımlbo-' 
lize e d e m ; Büyük Fatih Sultan Han Hazret
lerinin vasiyetnamesi ile sembolize ederiz; 
çıplak kadın heykeli ile değil. Bu selbeple bı
rakımız da Zoi'nin heykeli Yıldız Bankında, 
kendisi gilbi üryan zihniyetin abidesi olarak ta
rihe intikal etsin. 

Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı 
hünycisinde, yukarıda arz ettiğim hususlara in-
zimamen, bazı temennileri de dikkatlerinize 
sunmak, istiyorum. 

Şimdiye kadar Bakanlık 'bünyes'lndekü sivil 
savunma çalışmaları, dosyalama ve nlazarî ölçü
ler içimde 'kalmıştır. ıSilvi! savunfma tatlblkata, 
çağın mil'jî müdafaa nazariyelerine göre ele 
alınmalı ve dinamizm getirilme';idir. Türkiye' 
mizin dağlık ve geniş bin' belgeye sahip bu
lunması vo İsitiiklâl .Savaış-yndalki gi'bi Milis 
kuvvetleri, Vietnam'daki gÜbi ıgei'illa savaşı 
tatbikatu gözönüne alınarak hazırlık yapıl
malı ve sivil savunma puanlarında cephe geri
si:: sivil kadroılann kullanılış şekli vo atom si
lâhlarının, kuıllanılacağı bir dünya ve kuvvetli 
düşman!arla savaşacağımız ihtimalleri düşü
nülmelidir. 

Devralman rüşvet hastalığı maalesef de
vam etmcıktcd'ir. Dilskoıbek, lanlgınt salonu gibi 
yerlere .18 yaşından küçük olanlar <gireb:İ]jm>ek-
tedir. Böyle yerlıeıri yetkililerin kapatma sa
lâhiyetleri a rtırıl/m alıdır. 

.Kaçakçılıkla ciddî mücadele t'cdbiirleri 
alınıma'ıdrr. Kaçakçılığın merkezi durumun
daki yerlerde, yerli mallar pazarı kurala-
rak, kalite ve fiyat mukayesesi 'İmkânları s'a,ğ-
laiTa'bll melidlr. 

İçişleri Bakanilığı mensupla mum imkânla
rı artırılmalıdıi'. Takdim edileni bütçe rapo
rundaki tahlil, temenıi'i ve tekliflerin t'almalmı-
na katılıyoır, (bunların gecikmeden ele .alınma
sını istiyoruz. 

Trafik ikaza'an, nüfus planlamasını, ma
alesef, temin ede!eek vahaınıetlte kesafet arz 
ölmektedir. Dünyada 'bu yoldaki hiilmlöiİiğiimlz, 
maalesef ibüyük en)diişe verici bir durumdur. 
Bu husustaki Trafik Kanununun yeniliden göz
den geçirilmesi (büyük kir mt'iyaçtır. Ayrıca, 
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trafik işleri 'bir genel müdürlük elinde yeni
den gözden geçirilmelidir. Daha evvel tatbik 
edilen projeler müspet ıııetice vermiştir; Edir
ne, İstanbul projeleri. Bu projelilerin genişi e-
tllimeisi ve geciktirilmeden tahalkkukunu bil-
'hassa temenni ediyorum. Mazide bu projeler
le oılulmlu netice alan ılgOllleri hayıria yadedi-
yorırm. 

İdarî .kadem elerdeki noksanlıkların hitam 
evvel, gidlerilmemaş olmasını kusurlu buldu
ğumuzu ifade edelim.. Gerekli tayinlerin 'ta
mamlanması ve Hükümet ile Devlet temsilci
lerinin vatandaşa en yakın ve derhal gcnüşü-
leMlirliği prensübi esas olmalıdır. 

Belediye Gelirleri Kanununun büyük bir ih • 
tiyacı karşılayacağı düşünülerek, ;bu hususun 
biran evvel ele alınmasında zaruret görüyo
ruz. Esasen, İçişleri Bakanlığınca bu kanunun 
ele alınmaması halinde, seçimlerde 'bendeni
zin. vaadi olduğu için, derhal harekete geç
mek zorunda kalacağıız. Temenni ederiz kiı, 
Bakanlıkça çok mütekâmil olarak hazırlanan 
metne biz de iştirak edelim ve Hükümet tasa
rısı' olarak meselenin intacı temin edilsin. 

Jandarmanın motlorize hale getirilmesi za
manı, çoktan gelip geçmiştir. Esasen bugün 
jandarmamız büyük feragatle hizimeıt gönmek-
tediır. Karasularının emniyetle muhafazası gö
reviyle yükümlü jandarmanın gerekiri ideniz 
vasıtalarıyle teçhiz edilmesi son derece önem
di bir konudur. 197 ilçede, merkez ilçede po
lis teşkilâtının vazifesinin jandarmaya gör
dürülmesini tasvip etmiyoruz. Ege denizlinde 
sahil muhafaza hizmetlerinin artırılması, dış 
politikadaki' gelişmeler bakımından şimdiden 
üzerinde durulacak önemli 'bir mevzudur. 
Kıta sahanlığı ve petrol arama ihtilâflarının 
gotJırdiğ'i huzursuzluğun jandarmaya âdeta 
alarm teşkil edecek ağırlıkta oTdıığunu te
barüz ettirmek isteriz. Jandarmamızın "muha
bere vasıtaları, iptidaî vasıtalardır. Anamer-
•kezlerde AN-GRC-26 veya daha mütekâmil 
hdberleşme tesisleri kurulma1.ı ve role mer
kezleriyle takviye edilmelidir. 

Jandarma 'komando MrİJkileriniin de daha 
kifayetli hale geUirilimeısfi şarttır.. 

Emniyet teşkilâtının reorgamizas'yoniU, bu
gün deriıal ele ahnniaısı i'eabeden ' bir husus-
itur. Bütçe te'klifli. raporunda işaret edildiği 

gibi, polislik mesleğinde, «Poiiee officer» lik, 
yani rütbeli polis esasını faydalı görmekte
yiz. Esasen, mesleğin ifasında, nev'i şahsına 
münhasır şartları bakımlından, kudem ve rüt-
'be esasının getirilmesinde sayısız faydalar 
mülâhaza etmekteyiz. 

Ayrıca, polislerimiz için Personel Kanu
nunda hususî bükümler getirmek mümkün ol
duğu gibi, ayrı bir hususî personel kanunu 
ele alınarak, fedakâr ve kahraman Türk poli
sine en iyi çalışma imkânları sağlanmalıdır. 
Ayrıca, hu mesleğin şeref ve haysiyetini mu
hil meslek eıbalbı hakkında, çok ağır cezaî 
hükümler ve disiplin tedbirleri geftiiLİımeli-
dir. 

İçişleri Bakanlığı, bir Hükümetlin iç hâki
miyetini temin eden Bakanlıktır. 

BAŞKAN — Sayın Battal, bir dakikanız 
kaldı efendim. Hatırlatmak istedim, ona göre 
kendinizi ayarlayın. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim, efendim. 

Ancak, zaman tahdidi*, söyleyeceklerimiz
de ;bir hayli tasarrufa bizi icbar etmektedir. 

Bu arada Dernekler Kanununun ilk yayın
landığı sırada bendeniiz Millî Gazetede yaz
dığım bi)r makalede, «Bu kanun Anayasaya ay
kırıdır,. arJ'Jidemokra tiktir; dernek kurımak 
hürriyetini kısitPaımaktadiT': diye beyanda bu
lunmuştum; kanaatimi arz etmiştim. Anayasa 
Mahkemesinin görüşü, bendenizin 'başlangıçta 
arz ettiğim görüşü teyit etmektedir. 

İçişleri Bakanlığı itgiıllilierinden rica elliyo
rum. Kanım hazırlarken reaksiyoner kanun ha
zırlama ani ayışından uzak blmalıyız. Kanun 
hazırlarken, ciddî ölçüler içinde olmalıyız. 
1630 sayılı Dernekler Kanunu, maalesef demek 
kurma •hürriyetinli tehdit edici hükümleri muh
tevi liidy. Bilhassa, daha ziyade, camlı ve Kur'an 
kursu yaptırma derneklerini, faıkiır ve kültürel 
bakımlardan geri topluluklarının cemiyet iktir
ana imkânlarını tehdijt ediyordu. Bu bakımdan! 
bu kanun reaksiyoner kanun olarak son dere
ce mahzurlu idi. Şimdi, dört .başı mamur bir 
Dernekler Kanununun' yerliden elle alınması za
manı geldi. Bendeniz ibu temenniyi lızhaır edi
yorum ve dernek kurma hürriyeti diğer hür
riyetler gibiı, en geniş anlamda, çağın şartla-
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rma uygun. olarak, ömemle ©1© alııımaiıdıı*; 
İramı temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; İçimleri Bakana
ğı, iç güvenliğin tremini için, Anayasa ve ka-. 
nunlarını tam ve tarafsız olarak hâkimiyetim 
•esas 'alır; anarşiyi, kamınısuzrajğu önler. Şim
diden Tüıkiyeımlizde 'bazı - siyasî kadroların, 
.gonçılerjmiizi, siyaisî gayeleri için, Stairıa-ilk ha
zırlıkları içimde olduğu sezilmektedir. Hara
miye Öğretmen Okulunda vukua gelen olay
lardan gerekli ilbret dersi .alınmalıda'. tçişIerS 
Bakanımız, daima bu tahrikler »onlunda, genç
lik hareketlerine karşı hazırilıikilıı ve titiz >ol-
ıina'ı; kanunların tam olaralk, İtanafeız olarak 
tatlbikini sağlamalı ve 'ateşi çıktığı yerde sön-
dürmeli ve cüret erbabının cürrretini kırmalı
dır. 

Ne «katlar zam amini kaldı Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — 'Süreniz .doldu efendin, lütfen 

tamamlayınız. 
BATTAL ŞENER (Devamla) — «Teşekkür 

ederim. 
Sözlerimi tamamlar, muhterem huzurunu 

saygılarımla selâmlarım. 
İçişleri Bakanımızın ve ımeıısııplaırıniın, ha

yırlı nice bütçelerle memlekete faydalı hiz
metler yapmasını temenni ediyorum. 

iSayın Bakanı tekrar selâmliyoruım. (M. S. 
P ile O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Kaya Bengisu, buyurun efen<-
dim. 

C. II. P. GRUPU ADINA KAYA BENGİSU 
(İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisim say-
'gı değer üyeleri, İçimleri Bakanlığının mümtaz 
yetkilileri; 

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Cumhu
riyet Halk Part'iisiniin eieşjtiırileriııi, özet olaralk 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bütçe tekniği bakımından1, üç bölıümde; 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
.Tanlarıma Genel Komutanlığı) (bütçesi olarak 
konuşulması gerekli Ibu bütçeyi, İçişleri Ba
kanlığının .etkilediği alanlar bakı/mından ben 
dörde -ayırarak, dört bölümde açıklamaya ça-
iıjşaeağımı., 

d. İçişleri Bakanlığının demokrasimizi et
kileyen çalışmaları, 

? 2. İçişleri Bakanlığının halkçı ve etkin 
bir kamu yönetimi kurması, görevi, 

3. İçişleri' Bakanlığının! iç güvenlik çalış
maları, 

'4. jVe öneminden ötürü ayn İbir böli'üm ha
limde açıklayacağım Tüıkiye'min traüik soru
nu bakımlından İçişleri Bakanlığının sorumlu
lukları. 

'Atatürk'ün devrimci temeline oturan '50 yıl
lık Türk Devlet hayatında İçişleri Bakanlığı
nın gitgide antan önemli roileri olmuştur. 
Düvriımei CumihurilyetJmlziin kuruluşunda bu 
'bakanlık, birçok bakımlardan örnek aklığımız 
Batı devletlerinin birer zaptiye nazırlığı ola
rak düşüntülen balkan!ıkları şeklinde değil, 
Cumhuriyetimizin kuruJluş şartlarıma uygun, 
«ingin devlet tecrübemizden esinlenerek Ata
türk'ün devrimci düşüneeleri içinde, modern 
ve uygar bir temele 'oturtulmuştur. B;u temel 
üzerinde •çeşilt/i aşamalardan geçerek, huıgüm-
kü özel ve önemli yerini kazanmıştır. Bu a§.a-
lann dahi yeter olmadığıııu yakın taıffiıimfcle 
geçiûriliğlımiz denemelerden anılıjyoraz. Geçmii-
şin, şükranla andığımız birçok politikacılara 
gÜbi, bugünün polutikaciları da, bu bakanlıığm 
önemine nygun bir titizlik içinde onu, dev
rimci Altatüık düşüncesine uygum düzeylierc 
'getireceklerdir. Gerçi 50 yıl içinde, İçilişleri Ba
kanlığını, Fransız İMİ', âli sonrası Napolyon 
Devletindekd zaptiye nazırlığına dönüştürmek 
isteyen kimseler bu norma! aşamayı ''engelle
mişler, kısmen durdurmuşlarıdır. Bakanlığı, bir 
igestapo şefinin !SS örgütü yapmalk isteyenler 
do çıkmıştır. Fakat bu kötü örnekler Tüıik top
lumunun devrimci niteliği içimde hi'r uyarma 
kabul edilerek pfolitikacıi] arımızın dikkaiti'jni çe-

I 'kem ve İçişleri Bakanlığını daha modem hale 
i götirnıaye iten birer etken sayılmışlardır. 

İçişleri Bakanlığının demiokraıtlk rejimimizi 
etkileyen ça i ıhmalarıma geç'Jyörum: 

j Bütçesini eleştiııdiğimiz Hjüküımletûmiz, Yü
ce 'Meclisimizde okuduğu programının başın
da şu cümlelere yer veriyordu: 

j ı(... İyi işleyen bir demokraside düşünce ay
rılıkları, toplumu kargaşalığa, iç düşmanlığa, 
bnınalıımiara sürüklemez; tam akstkıe, itoplum 
yaşamını zemgimleştirir, toplum yapılsına can-

| lıijık kazandırır, her alanda gelişmieyi hızlandı-
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nr , Devleti zayıflatmaz, güçlendirir; milr îti 
'bölmez, tbütünreşüimr... Hükümıet olarak siyasal 
abamda amacımız, bugünkü ileri demokrasi!er 
noktasında da kalmaktadır. O •ıı'ûikfcanm da öte
sinde, halkın yönetime daha büyük ölçüde ağır-
lıığını koyabileceği ve başka ulusların da ör
nek alalblleceği bir Türk demokrasilidir _asıl 
amacımız.» diyordu., 

Demokrasiye inancım böyle içten belirten 
Iliıkiimıe'tümize, amacına varması için partimi
zin düşündüğü tedlbirleri belrtiterek yardım
cı olmak istiyoruz. 

Dbvrete saygının, sevginin; devlet otoı'ite-
s'lne 'bağlılığın, daha çok içişleri Bakanlığı 'bün
yesindeki çalişmalaria ıdoğacağma inanıyoruz. 

Töpliümunruzun çeşitli devirlerde geçirdiği 
bunalımların aktığının, ya da çokluğunun, etkillli 
- c Lkibiz duşunun; içişleri Balkanbığının, gö-
reyinl1, çağdaş uygarlık 'ölçüleri içinde yapıp 
yapamadığına 'bağlı o'liduğu görülmüştür. 

'Tüık baOkı, adaletli, etkin ve yurt da sa say
gılı Ibir devlet yönetimi altında, özgüllük ile 
düzenliliği bağdaştıracak yetenek ve erginlik
te bir halktır. 

Bıı nitelikleri açısından, Türk i l i iletinin de
mokrasiye yatkınlığı tartışılamaz. Baskıya bo
yun eğmeyen Tüılk halkı özigürlükçü demokra
siden başka bir rejimıi içine sindiremez. 

Ekonomik gelişme sürecindeki hir ülı'ke, de-
mokraJsi yolunda, birtakım zorluklar, engellerle 
karşılaşır. 

Çalışkan halk toplülulk'larnmı, demokratik 
özgürlük ortamında seı'be&t'çe örgüt1, eneibj'ime-
si, halklarının 'bilincine varması, sömürüye kar
şı direnmeye 'başlaması, Türkiye'mizde, bazı çev
relerde, maalesef demokrasiye karşı kaygı uyan
dırmıştır. 

'lOfölo'tcn sonra da böyle çevreler, kendi kay-
.gularmı fazlası il'e paylaşan bir iktidar bulmuş-
lardur. O iktidarın 'başı, daiha ilk gün'eninde, 
koııiclll'sine oy verenicmi silahlanmaya çağırmış
tır. Yasalara uyigun toplantılar, yaisa içi kural
lar ile kontırol alltına. aftoacak yerde, bu toplan
tılar üstüne, o günkü iktidarını teşvik ve hi
mayesi «1'tınıda, yasa dışı saldırılar diüzenen-
nıiş'ür. 
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Cihat çağırılan bütün yurda yayılırken, ik
tidarın başı 'bunu, «Vicdan hürriyetinin teza
hürleri» olarak görmüştür. Yer yer mezhep 
kavgaları körÜklenmiştir. Bağcı denen genç
lerden bazıları, yarı askerî kamplarda, sıokak 
hareketleri için yetiştûriliineye başi'aniinış'ıir. 
Solcu denen gençlerden 'bir holümü, Devletin 
gözü önünde, Güney sınır larıımızı aşarak, Fülıis-
t'in'deki .gerilla kamplarınla, HVLaııksist - Leni-
nist, ya da İYDaoist ideolojik eğy'JJm, salb'otaj eği
timi ıgöıımek üzere ıgidip gelmeye {başlamış
la rdx'. Yakalanıp Türk adliyecine vca-iMılklerİ'n-
dc, o zamanki iktidardaki partinin aşırı mü
samahası ile kuıitarıiarak sokaklara salınmış-
lardıır. 

Sırf, kalygr duyduğu 196'i Anayasasını de-
ğlştireıbilmek için, kamuoyuna gösterecek yap
ına gerekçeler hazırlamak 'isteyen o zamanın 
ılk'.İJdları, içlikleri Bakanlığını, alet ederek, ken-
disiıi'a karşı akımları kışkırtıp körüldleyerdk, 
tiopkımun hoşgörüsünü ve tahammülünü aşacak 
aşın davranışlara itmiş, bu amaçlarla kıykurtı-
cı ajanlar kullanmıştır. Türkiye'de bu oyunla-
rın hepsi oynanmıştır. 

SEYFİ ÖZTÜKK (Eskişehir) — bağımsız 
yargı vardır Türkiye'de. 

C, II. P. GRUPU ADIMA KAYA BEKG'İSU 
(Devamla) — Bu olayları tekrar hatırlatmak-
taiki amacım, sadece, yakın taıifhi'milızden ders 
alarak hu durumlara .düşmemek jçin'dlir. Zira 
bunda en büyük sorumluluk İçişleri Bakanlı
ğına düşmektedir. 

Yeni Hükümetimiz, Türk demokrasilisini, bir 
«'Egemen sınıflar demokrasisinin» dar çembe
rinden kurtaracaktır. Halkımızın seçimlerde! 
verdiği 'aylar, çağın gereği dlan kütle demok
rasisi 'boyutlarına ulaşmak için (bir d-tekliftür. 

Bütün toplumun siyasetle il'giı'lencbiLmeöüm, 
halkın yönetime ağırlığını koyabilmesini! ve 
ekonomik düzeni barışçı yollardan kendi ya
rarına değliştireihllmesinıi sağlayacak tedbirleri 
Hükümet Programımda dinledik. Bu ted'biiııleni 
partimiz görüşü açısından yeniden belirtmek1 

isterim. 
Yurt dışındaki 'seçmenlere ve 18 yaşını dol

duranlara oy hakkı tanıyacak kanun ön'eı#eri 
biran önee hazııdanmailıdıir; 

iDernekler üzerinden, siyasetle uğraşma, ya
sağı kaldırılmalıdır; 
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Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında 
12 Mart'tan sonra getirilen aşırı sınırlamalar 
deılıal kaldırülmaMiT; 

Yerinden yönetimin, yaıiıî mahal"î idarele
rin yetkileri genlişîetilirkcn bu yönetimlere 
(halikın doğrudan doğruya katılalhiDme olanak-
Üarn artırılmalıdır;, 

Partilerin yönetiminde, geniş halik toplu
luklarının ağmağını artıracak ve parti örgüt
leri ile halik arasındaki yabancılaşmayı orta
dan kaldıracak hükümleri taşıyan Siyasî Par
tiler Kanunu yenliden, bu amaçla ele alınma -
öiıdır. 

O zaman Türk demokrasisi güçlenmiş, hal
kın yönetimdeki ağırlığı arıtmış ve sosyal dev
let ülküsüne erişmemiz kolaylaşmış alacak
tır. 

(Büyük çıkar çeviklerimin de, onların yanda
şı durumundaki pantil'erin de, demokrasiyi yoz-
üaşjtımna olanakları öylelikle önlenclblilıe'c ektir. 

İçişleri Bakanlığının haliikçı ve etkin 'bir ka
mu yönetimi kurma gereğime goçtilyoıum. 

ılçi'Şileriiı Bakanlığı, balıkçı ve etkini bir ka
mu yönetimi kurmakla görevlidir. Türk halkı
mın en büyük ve sürekli ıstırabı Devletle •ii';l§-
kilerinde 'karşılaştığı güçlükler, haksızlıklar 
ve ilgisizliklerdir. 

iyi işleyen, dürüst ve tarafsız davranan, halk 
ile sıcak ilişkiler .kuran bir kamu yönetimi, 
güçlü Devlet 'olabilmenin, 'topluma huzur geti-
Teibllmcnim temel kuralıdır., 

Kamu yönetimi iyi işlemedikçe bir iktidar, 
bir a'içıiinıün üstünde başaklı olamaz. Kamu yö
netimli halkla yaikm iliiışkiıter kurmadıkça, iste
nilen halik - devlet bütünleşmesi sağlanamaz; 
ııe devlet, rJe de kalk verûmlli oilur. 

ISon senielerde, Türkiye'de, kamu yönetimi 
bakımından üç sîyıaısaîl görüş çarpışmıştır. 

ıBüıldkrat ayllım denen ve bürokrat, ya da 
'teknokrat olarak kamu yömel&mjJnide etkinlik 
kazanan kadrölaırdan, azınlıkta olan bir bölüm, 
kamu yönetimiinin dışındaki gruplardan da de> 
tek a'.'arak, siyasal gücün yerlini almak ve dW-
Icıti yöneltmek ister. Yapısını yeterince foilme-
ıdilkleıü toplumu, kendi kafalarındaki kalıpla
ra göre biçimlendirmek isterler. 

Bir başka 'görüş, (ki sanırım bu görüşü A. 
P. temsil etnıekted'ır.) kamuoyunun serbestçe 
oluşmasını ve halkın yönetimde etkinlik ka-

zanimasıaıı önlemek, büyük sermaye çevreleri
min çıkarlarına uygun biçimde toplumu dile-
dliklerl gibi yöneltmek, bunun için. de bürokrat 
ve teknickrat kadroları, kişiîjiıkleri o'lmayan 
makine parçaları g'lbi kullanmak ister. 

Bugünkü Hükümeti oluşturan partilerin 
itemsil ettiği görüş ise, yönetimde halkın etkin
liğini artırmak, bürokrat ve teknokrat kadro
ları halikla 'bütünleştirmek ve halikın e:ğü'üm!k'-
ri yönünde topluma atılım ve ileııleme gücü ka
zandıracak bir kamu yömetimıiı yaıratmak ister. 

Genel seçlmlende halk bu üçüncü görüşü 
seçmiştir. Şimdi artık, halikla bürokrat, teknok
rat kadı/olan bütünteştıir:m,ek, e'sıkiısin'e oranla 
çJoik kolaylaşmıştır. 

K'oaksyon Hükümetinin Programında, halk 
- Devlet bütünleşme'silnJn gerçekleştirilmesine 
dair 'sirai'laman tedbirleri sevinçle ikarşlıyoruz. 
Partimizin bu konudaki görüşlerıini, Hüküme
tin tedbirlerini pekleştirmek bakıımıııijdan be-
LilrLiiyorum. 

Eğitimin her dalında ve aşamasında, çocuk
lar ve gençler, iyi insan ilişkileri ve yöneticilik 
konusunda 'eğitilmelerinin yanı sıra, kamu gö
revlileri de sürekli olarak 'eğitilmelidirler; 

Uzmanlık gerektiren görevler dışındaki ka
mu görevlerinde, yükselebilmek için yükseköğ
renim yapmış olma koşulu aranmamalıdır; 

Bir «Kamu Yönetim Akademisi» kurularak, 
kamu görevlerinde belli bir süre hizmet görmüş 
olan başarılı memurlar, isterlerse bu akademiye 
gidebilmelidirler. Akademiyi başarı ile bitiren
ler, bekletilmeden, yönetici sınıfa >geç>ebilm'eli-
dirler. 

Böylelikle, üniversite öğrenimine aşırı yönte-
lim azalacak; üniversite önündeki yığılmalar, 
eskiye oranla kalmayacaktır. 

Devlet dairelerimde, vatandaşın doğrudan 
doğruya temas 'edeceği memurların yetkileri de, 
sorumlulukları da belli ilkeler ve kurallar için
de genişletilmelidir. Bu durumdaki memurlar, 
kendilerine başvurma kimsenin işlerini kendi 
yetkileri ile çözmelidirler. 

Devlet dairelerimizde, genellikle resmî ya
zışmaların altında sayısız paraflar bulunur. Bir 
resmî yazının altında nıe kadar çok paraf varsa, 
yetki ve sorumluluk o kadar dağılmış ve dağıla 
dağıla sahipsiz kalmıış olur. Bundan da 'en çok, 
balık - Devlet ilişkileri zarar görür. Bu sakınca-
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lan. kaldıracak reform niteliğindeki kanunlar 
kısa zamanda hazırlanmalıdır. 

Yurttaşın Devlet yönetimi ile ilgili şikâyet
lerini dinleyen ve kovuşturan tarafsız görevli
lerin, bugünün müfettişliik sisteminden ayrı bir 
görüşle kurulma'sını gerekli görürüz.. 

Memurların sicilleri konusu, demokratik bir 
sisteme bağlanmalıdır. 

Subaylıkta olduğu gibi, memurlukta, da bazı 
mevki ve görevlere yükselebilmek için, belirli 
bir süre doğu, güneydoğu, ya da başka az ge
lişmiş yörelerimizde hizmet zorunluğu konma
lıdır. öylelikle bu bölgeler halk gözünde «sür
gün yeri» olmaktan çıkıp, «yurt görev yeri» ha
line gelecek ve böylelikle memurlar yurdun bu 
bölgelerini daha iyi tanıma ve sorunlarını Öğ
renme olanaklarına kavuşacaklardır. (C. II. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Yerinden yönetime, yani mahallî idarelere, 
değişen toplum düzenine vıe kurulacak köy -
kentler düzeni ile ortaya eı'kaea'k yeni yerleşim 
düzenine uygun olarak, yeni bir biçim verilme
lidir. 

Bu arada, büyük bir sorun olarak duran 
«Merkez Valiliği» müessesesini, bugünkü statik 
durumdan kurtarıp, dinamik bir duruma geçir
mek şarttır. Bugünkü sistem içinde kaymakam
lık ve nahiye müdürlüğü 'kuruluşları yeterince 
verimli olamamaktadır. Bu durum, daha önce 
de belirtildiği gibi, bu kimselere verilen yetki
lerin darlığından ileri gelmektedir, ilçelerin ve 
köy - kentlerin, yeni ekonomik ve sosyal plan
lamadaki düşünül üslerine paralel olarak* kay
makamlık ve nahiye mıüdürlüğü kuruluşlarının 
yeniden d e alınmasını ve verimli hale getiril
mesini dileriz. 

Yüklendikleri kamu görevlerinin ağırlığı ve 
önemi gözönünde tutularak, köy muhtarla rina 
aylık bağlanmalı ve sosyal güvenliklerini sağ
layacak hükümler 'getirilmelidir. 

Belediye gelirlerini .arttıracak «Belediye Ge
lirleri Kanunu» hazırlıkları en kısa zamanda bi
tirilmelidir. Bu yılki bütçiede belediyelere ya
pılacak yardımın 50 milyon lira olarak kabul 
lodilrnesi çok olumlu bir adımdır. Her yıl .bu yar
dımın arttırılmadı yollan aranmalıdır. 

22 . 5 . 1974 O : 1 

İç güvenlik çalışmalarına geliyorum. 
İçişleri Bakanlığının en önemli görevleri 

arasında, iç güvenlik çabşraaran y&v almakta
dır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma G'-e-
nel Komutanlığı bütçelerini, bu başlık altında 
ele alıp, partimin görüşlerini açıklayacağım. 

Huzur ve asayişin sağlanmasında, insan hak
larının ve özgürlüklerinin korunımasmda, iç gü
venlik en önemli etkenlerden biridir. Ancak iç 
güvenliğin ıctkinliği kadar, iç güvenlik bakımın
dan kullanılan yöntemlerin niteliği de önemli
dir. Eğer, bu yöntemler, demokratik hukuk Dev
leti kurallarına ve insan haklarına uygun değil
se, sağlanacak huzur ve asayiş aldatıcı olur. 
Türkiye bu bakımdan acı sonuçlar veren deney
ler geçirmiştir. 

Çok partili rejimde, iç. güvenlik kuvvetleri
nin zaman zaman partizanca, ya da demokra
tik hukuk Devleti kurallarına aykırı biçimde 
'kullanılması, halkın İra kuvvetlere güvenini ve 
saygısını zedelediği gibi, büyük huzursuzlukla
ra, siyasal bunalımlara, patlamalara yol açmış
tır. 

Hele Adalet' Partisi iktidarı sırasında, hu
zuru ve asayişi zedeleyen yasa dışı eylemlere 
karşı, yasalarla Hükümete tanınmış bazı yetki. 
ler kullanılmazken, bunların çok dışında ve öte
sinde metotlara başvurulması; «şiddete karşı 
şiddetle» denge kurulmaya kalkışılması, karşıt 
gruplar arasına kışkırtıcı ajanlar sokularak 
şiddet eylemlerine tırııianma başlatılması, asa
yişsizliği anarşiye dönüştürmede, huzursuzluğu 
bunalım boyutlarına ulaştırmada başlıca etken 
olmuştur. 

Yakın tarihimizin bu acı olaylarından ders 
alarak, iç güvenliği, yurdumuzda toplumsal hu
zuru ve asayişi, insanlık, uygarlık ve hukuk Dev
leti kuralları içinde gerçekleştirebilecek biçim
de, yeniden ele almak zorundayız. 

Hükümet programının son cümlesinde yer 
alan ve; 

«Kimsenin birbirine kuşku ile bakmadığı bir 
huzur dönemi olacaktır. Ayrı düşüncelerin ba
rış içinde tartışıldığı ve yanyana yaşayabildiği 
'bir dönem •olae.a'ktıi'. Kimsenin kimseyi ezmedi
ği bir dönem olacaktır. 

573 — 



M. Meclisi B : 82 22 . 5 . 1974 O : 1 

Gençliğe kuşkuyla ve korkuyla değil, gü
venle ve sevgi ile bakacağız. Siyasal, sosyal dü
şünceleri ne 'kadar ayrı olursa olsun, 'gençleri
miz, çocuklarımız arasında kardeşliğin yerleşe
ceği bir ortaım hazırlamayı başta •gelen, ödevleri
mizden biri sayacağız, öylece, toplumsal barış 
ve huzur, ilk filizlerini gençliğimiz içinden ve
recektir.» şeklinde, inançla belirtilen yeni dü
şüncenin, ışığı altında, alınmasını gerekli gör
düğümüz ,iç güvenlik tedbirlerini özetle sıralı
yorum. 

Hükümetimizin gerçekleştirmeye çalıştığı 
fikir özgürlüğü yanında, düşüncelere ve inanç
lara baskı yapılmaya 'kalkışılması, Anayasa dı
şı'eylemlere, toplum huzuru vıe asayişini bozucu 
davranışlara girişilmesi karşısında, iç güvenlik 
kuvvetleri, en etkin biçimde kullanılmalıdır. 
Ancak, Devletin bu gücü ıen etkin biçimde kul
lanılırken, demokratik hukuk Devleti çizgisi
nin, insanlık ve uygarlık 'kurallarının dışına el
bette çıkmamalıdır. 

Bu çizginin ve kuralların dışına çıkılmaksı-
zm, etken olabilme yeteneğini, iç güvenlik kuv
vetlerine kazandırabilmek üzere, bu kuvvetler 
modernleştirilm'eli, daha iyi .eğitilmelidirler. 

Büyük ve hırçın toplulukları, cana kıymak-
sızın kontrol altına alabilmenin çağdaş yöntem
leri; teknik araçları bu kuvvetlere sağlanmalı
dır. 

İşkence niteliğinde, ya da insanilik onurunu 
incitici davranışlarda bulunmaksızın, kanıt top-
layabümıenin, ifade alabilmenin uygar ve bilim
sel yöntemleri geliştirilmelidir. Adlî zabıta ku
rularak, bu iş, iç güvenlik kuvvetleri üzerinden 
alınmalıdır. 

îç güvenlik ikuvvetlcrinin halk ile yabancı
laşmasını önlemek ve bu kuvvetleri kapalı bir 
kadro olmaktan kurtarmak üzere yedek polis
lik sistemini öneririz. Ordu ihtiyacının üstünde 
kalan lise bitirmiş, ya da yüksek öğrenim yap
mış gençlerden bir bölümü, objektif sınavlar so
nunda polisliğe ayrılmalıdır. Gerekli temel (eği
timi gördükten sonra bunlar, Anayasanın 60 neı 
maddesinde belirlenen vatan hizmetini, asker
lik yerine, esas polis kadrolarının yanında, ye
dek polis olarak yapmalıdırlar. 

Vatan hizmetini Jandarma kuvvetlerinde ya
pacak olanlarda, orta okul, ya da lise düzeyin
de eğitim görmüş olmaları koşulu aranmalıdır. 

Türkiye'nin trafik sorununa da değinmek is
terim. 

İçişleri Bakanlığını ilgilendiren, toplumumu
zun büyük sorunlarından biri haline gelen tra
fik sorununa da kısaca değineceğim. 

Yurdumuzda olagelen trafik kazaları, her
kesim dikkat ve ilgisini, en acı eleştirilerle! 
üzerinde toplamaktadır. Dış memleketlerle kı
yaslandığında,, (kişa başına düşen taşıma aracı 
hesabı ile) trafik 'kazalarında yurdumuz, maa
lesef başta gelmektedir. Bu hal, üzücü olmak
tan öteye, utandırıcı bir niteCik kazanmıştır. 
Uzay çağında hâlâ tekeıilekli araçları, mal ve 
can kaylbma yol .acımadan kullanamamamız, top
lumlumuz için bir kusur say ılın alıdır. 

Trafik kazalarımın önlenmıesi bakımından 
özetle şu tedbirleri öngörüyoruz. 

»Yeni trafik kanunu süratle yeni Meclislere 
getküm ellidir; 

Fahri trafik müfettişliği konusu kanunlaştı-
rılmalıdiT; 

ITrafik konusunda, Birinci Yüksek Trafik 
Şûrası raporu ile Uluslararası Traüik Se'mpöz-
yumu raporları muhakkak gözönüne alınmalı
dır ; 

(Trafik polisi gerek halkla ilişkiler konusun
da, gerekse yetenek bakımından eğitilmeiliidir. 

.Özellikle Istanlbul trafiğinde, (ehliyeitname-
yı, sınavsız, para ile verine) söylentilerinim ön
lenmesi için, gerekli tedbirler acilen alınmalı
dır. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına, İçişleri, Einıı-
niycit Genel Müdürlüğü ve Jandarma Gemei 
Komutanlığının 1974 yılı bütçeleri1 konusundaki 
ıgörüşieıiiımizi açıklamış bulunuyorum. 

Bütçe tekniğine, plan hedeflerine uygun ola
rak hazırlanan bu bütçenin, yukardan beri açık
ladığımız düşünceleriimiz açısından uygulana
cağına inandığımızdan bu bütçeye olumlu oy 
vereceğiz. 

Her üç bütçe, Devletimiz, Milletimiz için ha-
yiüllı, olsun. 

Yüce Meclisimizi partim ve şahsım adlına 
saygı ille selâmlarım. (C. H. P. ve M. IS. P. sıra
larından «Bravo»' sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bengi
su. 
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Demokratik Parti Grupu adına Mehmet Er-
soy, •buyurunuz. 

(D. P. GRUPU ADINA MEHMET EBlSÖY 
(Kütahya) — Sayın Balkan, sayın milletvekil
leri ; 

(1974 yuh İçişleri Bakanlığı bütçesi rmünase-
fbetiyle Demokratik Partinin tenkit ve temenni" 
lerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu-
ııuyorufm. 

İçişleri Bakanlığı, 11 İdaresi Kanunu ve di
ğer bir çok kanunla uhdesine verilmiş olan pek 
çjok ehemmiyetli görevleri ifa eden, Devletimi
zin bekası ve milletimizin huzuru bakımından 
büyük sorumluluğu- olan bir Bakanı!iletir. Bütçe 
Karıma Komisyonunun İçişleri Bakanlığı bütçe
si raporunda tadat edilmiş alan bu görevleri 
(saymak ve tahlil etme'k dahi, Yüce Meclisin bir 
çalışma gücünü alacak ölçüde geniş ve ehemmi
yetlidir. 

Bunun dışında, yatırımcı bir bakanlık olma
makla beraber, mülkî idare âmirleri yolııyle il 
ve ilçeler seviyesinde bütün kamu yatı rıml arı
nım koordinasyon: ve' nıurakaibesiyle de yükümlü 
olan İçişleri Bakanlığı, bütün bu görevleri; 
merkez ve taşra teşikilâtlıarv Jandarma Genel 
Komut anlığı, Emniyet G-enel Müdürlüğü ve ma
hallî Mailler ile yerine getirmektedir. 

Hemen ifa.de edelim ki, buigünkü teşkilâtı, 
teşkilâtın çeşitli problemleri, elindeki mevdua
tın bugünün ve yarının ihtiyaç:! a rina cevap ve
reni eyecek kadar eskimiş olması, mevcut bütçe 
imkânları muvacehesinde İçişleri Bakanlığının 
bu 'görevleri tam ve kâmil olarak ila etmesi 
mümkün değjldir. Uzun yıllardan beri bakan
lık teşikilâtı, bütün İçişleri Bakanları ve bütün 
grup sözcüleri her bütçede bu teşhiste birleşT 
imişler; ne yazık ki, durumda henüz bir değişik
lik olmıamıştur. Bunların içinde sadece bakanlık 
teşkilâtı, görevini gereği gibi j^apmış, 1%7 yı
lında başlattığı yeniden düzenleme çalışmaları
nı başarı ile yürütmüş, ilmî ve tatbikî araştırma 
ve çalışmalarının neticesi olarak, ciltlerle ilmî 
raporu ve 22'yi mütecaviz tasarıyı üst ma kanı
lara takdim etmiştir. Huzurunuzda kentlilerine 
tebriklerimizi, takdhilerimizi ve teşekkürleri
mizi sunmayı vazife biliriz. 

Ancak, İçişleri Bakanlığınım hayatî mesele 
ve ihtiyaçlarına karşı, son yıllarda İçişleri Ba
kanlığı ve Hükümetler gere'keıı ehemmiyeti 
vermcınıişlerdir. Hükümet içinde ve Meclislerde 
müspet bir. gayret sarf etmemişlerdir. Hazırla
nan tasarlılar fevkalâde hayatî ehemmiyeti haiz 
olduğu ve bir kısmı geqen devre Meclislerimize 
'kadar geldiği halde kadü'k olmuştur. Bir kıs
mı, da,, Balkanlar Kuruluna sevk edilmiş, orada 
beklemektedir. Demek oluyor ki, gevtm devre 
ve bu devre Meclislerimizde iktidar partileri de 
'bu hususta gerekli hassasiyeti .gösterinemişler
dir. 

ISayın miMetvekilleri, .memleketimizin içinde 
'bulunduğu şartlar muvacehesinde İçişleri Ba
kanlığının meseleleri daha büyük bir eheımımi-
ye't kazanmaktadır. İçeride ve dışarıda Devle ti-
mizi'ii, milletimizin bekasına göz dikenlerin yo
ğunlaştığı, demokratik parlamenter rejimimizi 
yıkma gayretlerinin eksilme şöyle dursun, sin
sice arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Önümüzdeki 
günlerde bu faaliyetler su yüzüne çıkarsa, sürp
riz sayılmamalıdır. 

Bu şartlar altında İçişleri Bakanlığı bütçe
sinde parti mülâhazaları geçerli almamalhidır. 
'İçişleri Bakanlığı bütçesinde malî mülâhazalar, 
bütçe mülâhazaları geçerli olmamalıdır. İçişleri 
Bakanlığı hukuk devletinin icap ettirdiği mo
dern demokratik, asrın icabına uygun mevzuat -
•!a teçhiz edilmelidir. İçişleri Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdüıliiğü personel sorunları ve perso
nelin özlük işlerine ilişkin meseleleri süratle 
halLedi'llmelidir. İçişleri Bakanlığı fonksiyonu
nun icap ettirdiği her türlü malî imkân, araç ve 
gereçle teçhiz edilmelidir. Bunu sadece emniyet 
ve asayiş yönünden istemiyoruz. Türkiye'de nü
fus hareketleri patlama noktasına gelmiştir; 
hatta patlamıştır, patlaıma başlamıştır. Şehirle
re .akan milyonlarla birlikte yüzlerce problem 
'beraber gelmektedir. O itibarla, ,bu konularda 
İçişleri Bakanlığına mevdu görevlerin gereği 
giibi ifa edilebilmesi için gerekli tedbirler sürat
le alınmalıdır. 

ISayın milletvekilleri, bütün Anayasa kurum
larınım ve kamu kuruluşlarının göllerlerini hu-
.zur içinde, kanunlar çerçevesinde tam bir taraf
sızlıkla yapabilmesi için, önce İçişleri Bakanlı-
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gına mevdu görevlerin kusttrsuz .olanak yapıl
ması gerekir. 

IBir memlekette hâkimler emniyet ve huzur 
içinde değilse, yargı, organı fonksiyonu tam an-
llaimda ifa edemez. Bir memlekette parlamento 
üyeleri emniyet ve huzur içinde değilse, teşriî 
ıgörevıleriıni1 tam ve kâmil manada ifa edemezler. 
Bir memlekette 'komutanlara kurşun sıkılabilir-
se, o memlekette hiçbir Anayasa kurumu ve ka-
ımu görcivlisl kanunların verdiği yetkiyi tam ve 
kâmil anlamda kull'lamamaz. (D. P. sıralarımdan 
lalıkışlar) Böyle bir memlekette, D ev! et ten, hele 
hukuk devletinden bahsetmek çok güç olur. 

lİçijlıeTİ Bakanlığı bütçesine bu acılardan ba-
'kıyoruz. Devletin bekası, milletin emniyeti ve 
huzuru itle ilgili konularda bütün partilerimizin 
'.görüş binliği, elbirliği içinde olacakdarı ümidi
mizi muhafaza ediyoruz, ümidimizi diyorum; 
zira, yakın geçmişte .geçirdiğimiz ve yakın ge
lecekte tekrar mâruz kalah ileceğim iz elim ha
diselerim teşhis ve tahlilinde, çareler üzerinde 
•iktidar partileriyle görüş .ayrılıklarımız vardır. 
Kendilerin1! .teşhiste ve tasavvur ettikleri çare
lerde hatalı buluyoruz. Zaman bizi hakılı çıka
racaktır; ama bunun bir yararı •olmayacaktır. 
Zira, o zaman bu yanlışlıkların ve hatamın za
rarını milletçe hep birlikte çekeceğiz. O itibar
la, bu ımeseleye bir de bizim baktığımız açıdan 
'hâkarak, yeni bir değerlendirme yapüralarım 
'Sayın Hükümetten rica ediyoruz. 

Muhterem' (milletvekilleri, bu umumî mâruza-
tıımdan s'onra, tekmile konularla ilgili görüşleri
mize geçiyorum. 

İçişleri Bakanlığının hizmıet alanına giren 
konularda hizmet, teşkilât ve personele ilkıkin 
problemler hepimizin malumudur. Bu hususta 
ilgili kuruluşlar bakanlık mensuplar], bütçe 
raportörleri tarafından yapılan çalışlmalar ve1 

tespitler vardır. Bunlar Hükümetin ve Sayılı 
Bakanın da malumudur. Biz, bu bilinenleri zap
ta d'orcederek, gcıle-eok bütçelerde mukayese 
imkânına sahip olmak için, gelecek bütçelerde
ki Sayın içişleri Bakanlarının, Hükümetlerin 
ve hatta Meeliderimizin bu konuda görevlenin i 
ne ölçüde yaptıklarını tespit için kısaca arz ede-
eeğjz. 
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İçişleri 'Bakanlığının amamizmıet grupunu teş
kili eden emniyet ve asayiş işlerine' ilişkin mese
li elerden, polis ve jandarma hizmetlerinin gü
nün şartı!arına uygun yürütüleibilmesi için polis. 
ve jandarmanın görev ve yetkilerini tanzim eden 
mevzuat süratle ıslah edilmelidir. 

Karakollarda dayak ve işkence kesin olarak 
önlenmelidir. Son zamanlarda yurdun çeşitli 
yeril erinden dayak ve işkence feryatları yüksel
meye başlamıştır. Seçim çevremde, Simav'ın 
IS avcılar Köyünden bazı vatandaşlara karakol
da yapılan işkence dolayısıyle, şahsen mahallin
de yaptığım inceleme ve tespitin neticesi ola
rak arz .ediyorum ki, bu olay mahiyeti ve şekli 
itibariyle, sadece ilgililerin sorumluların, on
lardan sorunu!uların değil; hepimizin, insanlı
ğın yüzünü kızartacak ölçüdedir. Bu olayın yet
kililerce gereken taklibi görmemesi, .ayrıca, üzün
tü .ve endişe vericidir. 

Çarşı ve .mahalle bekçiliği hizmetlerinin ma
hiyeti ve ehemmiyeti aşikârdır. Bilhassa büyük 
şehirlerde hırsızlık olayları.»on zamanlarda bü
yük çapta artma göstermektedir. Bu teşkilât 
'mensupları hizmetin icap ettirdiği statüye sü
ratle kavuştur uilm alıdır. 

Kıyı ve karasularımızın korunması, kaçak
çılığın men. ve takibi hizmetlerinde .görülen gö
rev ve yetki kargaşalığı* giderilmelidir. 

Adlî pclls hizmetleri yeni bir düzene kavuş
tur itli malı, adlî zaibıt-a mutlaka ihdas edilmeli
dir.. Filin ve film senaryolarının denetlenme
si faaliyetleri, modern ve demokratik düzene 
uygun şok ilde; fakat her halükârda millî ve 
terbiye ahlâkımızın icaplarına uygun ve bilhas
sa çocukların ve gençlerin; zararlı cereyanlar
dan korunmasın sağlayacak tarzda yeni bir dü-
zenlemaye talbi tutul'mal'ıdır. TRT vasıtasıyle ya
yımlaman filmler de aynı anlayış içinde değer-
ilondii'ımeye talbi tutulmalıdır. 

(Muhterem milletvekilleri, trafik konusu her 
yönü ile bir felâket halini' almıştır. 19173 yılın
da 30 ,20o trafik kazasında 4 455 vatandaşımız 
ölmüş ve 22 882 vatandaşımız yaralanmıştır. 
Tahrip olan millî servetini hesabı belli değildir. 

Aziz arkadaşlarımı, bu bilanço çok korkunç 
'bir bilançodur. Artık buna bir trafik s'orunu 
demek mümkün değildir. Bu bir harp sorunu; 
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îbu bir tabiî âfet sorunu halini almıştır. Bu ko
nuda sadece İçişleri Bakanlığımın değil; Dev
letin bütün imkânları seferber edilmeli ve ge
reken tedbirler süratle alınmalıdır. 

Trafik denetleme kodlusunda, ehliyet işlem
leri konusunda, kanun çizgisi içinde, dürüst, 
faziletli görevlileri rencide eden, Devlet itiba
rına göı'jge düşüren yaygın ve sürekli vatandaş 
şikâyetleri vardır. Bu hususta kesin ve müessir 
tedbirler alınmalıdır. 

Nüfus hizmetlerindeki müspet gelişmeleri 
mcmınuniyetle .kaışılıyoruz. Ancak, dış ülkeler
de çalışan ve sayıları milyonu aşan vatandaşla-
î'iımızın ve aikileriinin bu hususta maruz kaldık
ları zorlukların önlennıesi ve konsolosluklarea 
yürütülen hizmete ısürat kazandırılması ve hu 
hulusta İçişleri Bakanlığını/n murakabesinin 
sağlanmasını diliyoruz. 

Devlet ve -millet olarak hiç ehemmiyet ver
mediğimiz mıühim bir konu da sivil savunma 
hizmetleridir. Bu hususta gaflet içindeyiz. Bu 
gafletin bedeli çok ağır olabilir. Bu hususta ıgö-
rev sadece İçişleri Bakanlığına düşmez. Bütün 
kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, Devlet re 
millet olarak konuya gereken ehemmiyet veril
meli; gerek eğitim, gerek teşkilâtlanma, teçhi-
zatlanma yönünden gerekli tedbirler süratle 
alınmalıdır. 

Tabiî âfetler konusunda maruz kaldığımız 
çeşitli elim felâketlere, müteaddit uyanmalara 
rağmen hâlâ topyekûn bir tabiî afet planlama
sı yapılamamış, âfet öncesi, afet anı ve afet son
rası işlerini planlayacak, teşkilâtı andıracak ve 
uygulamayı denetleyecek bir koordinasyon: sağ
lanamamıştır. Bu konuda gere'kli çalışma yapıl
malı ve mevcut bulunan görev ve yetki karga
şalığına son verilmelidir. 

iGülıııümüzün sosyal ve ekomomik şarlllarına 
uymayan mülkî idare bölümlerinin yenideni dü-
zenlenmiesi ile ilgili ç. alıcıma lanın son safhasına 
geldiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Te:pit edilen prensiplerden tâviz vermeden, 
belli program çerçevesinde süratle uygulamaya 
(geçilmesini .rica 'ediyoruz. Zira, bu hususta hepi
miz şiddetli ve haklı tazyikler altındayız. 

iYeniden düzenlenme gerçekleştirilinceye 'ka
dar, bilhassa köylerimizi birbirine düşüren, si
lâhlı çatışmalara sebep olan sınır anlaşmazlrk-
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larını süratle çözecek tedbirler alınmalıdır. 
İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilât
ları günün şart lan ve ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde yeniden düzenlenmelidir. İller kurulu
şunun, hizmetim giereMerine uygunluğu sağlan
malı; ilçe kuruluşları, teknik hiztoetleri yürü
tecek kadro ve personele güçlendirilmelidir. 

Devletin taşradaki temsilcisi, halkın emniyet 
ve huzurunun sorumlusu, icranın yürütücüsü 
mülkî idare amiridir. Planlı kalkınmanın giere-

, ği olarak mahallî idareler de, planlama ve yatı
rım uygulamaları konusunda mühim görevleri 
<o!l;aaı mülkî idare amirlerinin, görev ve sorum
luluğun icap ettirdiği yetki ile teçhiz edilmeleri 
gerekir. 

On bin kadar kanunun yürütme görevini, 
sayısız hizmetlin sorumluluğunu mülkî idare 
amirline yüklemişiz. Sonra bunları .genel hizmet
ler sınıfı içinde mütalâa etmişiz.' Böyle şey ol
maz muhterem arkadaşlarım. Mülkî idare amir
liği sıradan bir memuriyet değildir. Mülkî ida
re âmirleri lalettayin bir torba kadro içinde 
mütalâa edilemez. Böyle olursa Devlet de lalet
tayin bir devlet haline gelir. Ayrı bir sınıf ola
rak mütalâa (edilmesi şarttır-. Personel rejimi ile 
ilgili mevzuatta gerekli ıslahat yapılmalı ve 
mülkî idare amirliği sınıfı ihdas edilmelidia*. Bu 
'mesleğin gelişmesi için her türlü gayret sarf 
ddilmelidir. 

iSon yıllarda toplulukla işlenen suçlarda 
görülen gelişmelerle, organize suçlarda müşa
hede edilen artış dikkate -alınarak, polis ve jan
darmamın bunları önleyeibilecek tarzda yeniden 
tcşkilâtlandıri'lması bir zaruret halini almış
tır. 

Polis ve jandarma modern Ve müessir araç 
ve gereçlerle donatılmalı, 'kriminal bürolar ça
ğın icaibına uygun lâboratuvar ve benzeri tek
nik imkânlarla teçhiz edilinıelidirler. İcabında 
lıayatı pahasına çok güç şartlar altında hizmet 
ifa eden polis, trafik polisi ve toplum polisi iş 
güçlüğü ve iş riski gibi yan ödemelerden gerek
tiği ölçüde istifade ettirilmelidir. 

iSayım milletvekilleri, maihallî idarelerle il
gili görüşlerimizi de kısaca arz etmek isterim. 
Anayasamız .116 mcı maddesinde mahallî idare
leri şöyle tarif ediyor. 
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teMalhallî idareler, İL, belediye veya köy hal-
km.ni müşterek malıal'lî ihtiyaçlarını karşılayan! 
ve genel karar organları halk tarafından seçi
len kamu tüzel kişilerdir.» 

Bu maddenin son fıkrasımın, son cümlesi de, 
ı«0Bu idarelere, görevleri ilie orantılı gelir kay
nakları sağlanır» der. Anayasamızda görevleri 
belirlenlmiş olan mahallî idarelerden, köy ve 
özel idareler gerJlemektle, belediyeler inkişaf 
etmektedir. 

Özel idarelerin fonksiyonları ve nıüessiriyet-
leri itibariyle durumları yürekler acısıdır. Bı
rakınız Anayasanın emrettiği, «il halkının müş
terek mahallî ihtiyaç!arını karşılamayı»' perso
neli maaşlarını dairi ödemekte güçlük çekmekte
dir. 

lil genel mecilMerhiin; eğitim, yol, su, elek
trik giJbi köy hizmetleriyle ilgili program tek
liflerinin merkezî teşkilâtta gerektiği gibi de
ğerlendirilmesi mümkün oillmamaktadır. 

Mahallî idareler fonksiyonlarını ifa edemi
yor diye onlardan vazgeçemieyiz. Mahallî idare -
iler genç demokrasimizin eğitim merkezleridir. 
Bu y'ö0\ı ile büyük hizmetler ifa etmektedirler 
ve edtecek'! erdir ele. Görevlerini gereği giibi ya-
pamayışları, Türkiye'de genel bir mahallî idare 
politikasından mahrum oluşumuzdandır. Ma
hallî idarelerce yapılması gerekten hizmetlerin 
muhite bir kısmının merkez teşkilâtı tarafın
dan yapılmış olması diğer bir sebeptir. 

Mahallî idareler ile merkez idare arasında
ki görev bölümünü kesin olarak belirtmeye za
ruret vardır. Şahsiyetli bir mahallî idare isti
yorsak, Anayasamızın emrettiği, «Bu idarelere1, 
'görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır» 
âmir hükmünün gereği mutlaka yerine getiril
melidir. Bunun için Devlet gelirleri, merkez 
(teşkilâtı ile mahallî idareler arasında gerçekçi, 
âdil bir malî tevzie tabi tutulmalıdır. Merkez 
teşkilâtının mahallî idarelere yapacağı sübvan
siyonun prensipleri kesin olarak belli olmalı
dır. 

MahaY.î idarelerle ilgili olarak hazırlanmış 
«lan ta^ar iların; özellikle belediye kanun tasa
rı1",:', belediye gelirleri kanun tasarısı, belediye 
eozaiaıı kanun tasarısı ve buma benzer raporda 
deve edilmiş olan tasarıların süratle kanunlaş-
nıası için Sayın Bakanın ve Hükümetin, iktidar 
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1 gruplarının ve bütün grupların gerekli gayreti 
göstermelerini rica. ediyoruz. 

ıSayın milletvekilleri, 20 dakikalık zalmanra 
verdiği imkân ölçüsünde, öncelikle ele alınma
sı gereğine inandığımız konularda kısaca görüş
lerimizi arz ettik. 

(İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü
ğü ve Janllai'ma Genel Kb mut anlığı bütçelerinin 
raporunu hazırlayan raportör arkadaşlanmızın 
çalışmalarını telbrik ve takdirle karşılıyoruz* 
Temenni ve tekliflerine aynen iştirak ediyo
ruz. 

Sayın Bakana, Bakanlık, Emniyet Genel Mü
dürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının 
bütün değerli 'mensuplarına güç görevlerinde, 
hele önümüzdeki günlerde elaiba da güçleşece
ğini zannettiğimiz görevlerinde hayırlı başarı
lar diliyoruz. 

Bütçenin, .memleketlimize hayırlı ve uğurlu 
ol'maöi dileğiyle yüce heyetinizi saygı ile selâm
larım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
ıSöz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-

pıı adına Sayın Talât Oğuz'un. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 

(Mardin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla-
I rım ; 

'Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun İçiş
leri Bakanlığıı bütçesi üzerindeki görüş ve te
mennilerini arz ediyorum. 

iliç şüphe yoktur ki, iktidar ve muhalefe-
(ttiyle bütün kamn kurukiişlaırııyle, Anayasa mü
esseseleriyle, Türk Devletini ve onun varlığı 

I olan Cumhuriyeti, her türlü tehlikeye karşı el
birliği ile muhafaıza ve idameye mecbur bulun
duğumuzu ifade etmeyi hir vazife telâkki et
mekteyim. 

İçişleri Bakanlığının ıgörevi, ülkemizde hu
zur ve aisayişi sağlamak, vatandaşlarımızın can, 
mal, ırz ve namus emniyetini korumak ve güve
ni sağlamaktır. Bu bakanlık Türkiye'de bu konu
lara iiişıkin tekmil çalbaları koordine eder. Huzur 
ve asayiş ekonomik kalkınmanın bir sonucudur. 
Hizmete, refaha ve iktisadî kalkınmaya yönel
miş bir devlet anlayışı içinde, idarenin gerçek
ten karışık, anlaşılmaları güç, çok çeşitli me-

I selelerini kapalı kapılar 'ardından maisa başı 
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ealışmalarıyle çözmek mümkün değildir. Çeşit
li ve ağır hizmetlerin bulunduğu İçişleri Ba
kanlığının bu hizmetlerini daha terimli bir hale 
getinememejsini, raflarda unutulan idarî refor
mun gerçekleşmemiesi sebebine bağlamaktayız. 
İdarî reformun yapılması için, bakanlığın elin
de enendi hazırlıkların bulunduğunu bu hazır
lıkların Mta'ba dönüştürüldüğünü; fakat bun
ların Meclise bir kanun tasarısı halinde yıllar
ca sevkedilmeyişini görinıekten Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupu olarak üzüntümüzü be
lirtilmek isiteriz. Halen, mevcut idare, Osmanlı 
İmparatorluğundan kalma metotlarla çalışmak
ta, 'kırtasiyecilik ve 'bürokrasi devleti ve ida
reyi bunalıma sevketmektedir. Çağ dışı kalmış 
metot ve usuller idarecilerimizi zaafa uğrat
makta, çalışamaz bir hale getirmektedir. İçiş
leri -Bakanlığı kendisinden 'beklenilen hizmetle
ri tam olarak yerine getirebilmek için, medern 
âmme idaresi prensiplerine ve gelişmekte olan 
sosyal 'bünyemizin isteklerine uygun bir kuru
luş ve işleyişe sahibolmak mecburiyetindedir. 

Antik bu memlekette kapalı kapılar ardın
da yapılacak masa başı çalışmalariyle hiçbir İs
lahat ve reform hareketi başarıya ulaşamaz, 
İdareci, yürüyen hatta koşan hayatı devamlı 
olarak taikiıbetmek, hayatın akışını, seyrini ken
di şartlarını sosyal, iktisadî ve kültürel koşul
larını değerlendirerek şuurlu bir düzen kurmak 
mecburiyetindedir. Kurulacak ve gerçekleşecek 
düzen şuurlu, ve olumlu bir düzen olacaktır. 
Çağ dışı kalmış kalıntılardan uzak, medenî ve 
uygar bir toplumun ihtiyaçlarına günü gününe 
cevap verebilecek, Türk Milletinin akıl ve man
tığa dayanan teamül ve örflerine uygun, haya
tın akışıyle iihtiyaelaıra cevap verebilen, vatan
daşım huzur Ve emniyetini .ıiefa'h ve mutluluğu
nu sağlayan bir toplum düzenimin özlemini 
duymaktayız. Türk (Milletinin huzura, güvene 
ihtiyacı vardır. Bunun içimdir ki, idarî refor
mun çok ciddî bir konu haline geldiği ülkemiz
de, sosyal ve iktisadî kalkınmamızı ve siyasî 
hayatımızın hir siyasî istikrara kavuşmasını ida
rî reforma bağladığımızdan, 'biran önce Yüce 
Parlamentoya bu tasarının şevkinde zaruret 
görmekteyiz. 

Yapılacak ciddî bir reformun, .kalkınma 
planları gibi, çok daha iyi değer taşıiyacağma, 
yurtça kalkınmamızın, iktisadî, sosyal, kültürel 

" ve coğrafî bünyeler dikkate alınarak meydana 
getirilecek mülkî taksimatla gerçekleşebilece
ğine inanmaktayız. Merkezî âm/me hizmetleri
nin isabetli ve süratli yürütülebilmesi ve mu
rakabesi için geneldi ıslahat yapılmalıdır. 

Böylece kurulacak, modern, bir idare; keyfi
lik, partizanlık, hesapsızlık, kırtasiyecilik ve 
bürokrasiden kurtulmuş olacaktır. Türk Mlll'e-
tinin kendilerinden çok hizmetler beklediği vi
lâyet, -özel idareler, belediyeler ve köy idareleri 
bugünün ihtiyaçlarına ve 20 nci asır Türkiye' 
sinin koşullarına cevap vermekten uzak bulun
duğundan ve her türlü malî yetenekten yoksun 
olduğunu müşahede ettiğimizden, günün ihıti-
yaçlariına cevap verecek imkânların yaratıkna-
sını zarurî addet m e İdeyiz. Türk toplumunda 
belediyeciliğimizin gelişimi, insanlığın genel ge
lişiminin aynıdır. Genel ve ortak hizmetler, dai
ma çok eski tarihten beri var oldukları halde, 
teşkilâtlanma son tarihlane raistlaınmafctadır. 
Gerek halen yürürlükte bulunan belediye kanu
numuz ve gerekse genel olarak bütün topluim-
larda mahallî hizmet olarak belediyeler tarafım
dan yapılması kabul edilen işlerin çoğunun Os
manlı İmparatorluğunun ilk kuruluşumda yapıl
makta olduğu anlaşılmıştır. İmparatorluğun 
fetih ve yükselme devirlerimde kişilerin özel 
çaıbalaiPuyle veya vakıf biçiminde yürütülen ma
hallî hizmetler zamanla yürütülemez hale gel
miş ve bu sistem bozulmuştur. 

Bu yüzden Batı toplumlarını taklit etmek 
arzuısnyle yeni düzenlemelere gitmek zorunlu-
ğu duyulmuş, belediyeler de bu şekilde doğ
muştur. Belediyeler, Batı toplumlarının aksine, 
tabiî ve kendiliklerıinden oluşmıuş kuruluşlar 
değildir. Batı ülkelerinden çok somra, kanun zo-
ruyle, âdeta sunî olarak yaratılmışlardır. Fran
sız sisteminin benzeri olarak bütün Türk bele
diyeleri tek bir kamumla yönetilmeye başlanmış
lardır. Belediyeler Kanunu, yürürlüğe girişin
den bu yana, ihtiyaçların ve gelişen koşulların 
zorunlu kalması yüzünden birtakım değişme
lere tâbi tutulmuştur. Bu değişikliğin en önem
lisi ve köklüsü 1963 yılında 307 sayılı Kamunla 
yapılmıştır. Kamumilaır belediyelere şehrin sağ
lık, bayındırlık, eğitim, tarım, ekoımoımik, esen
lik ve ulaştırma görevlerini tevdi eitmesine rağ
men, bu hizmetlerin tanı, bir şekilde görükne-
mesiuin \o belde halkının mutluluğunu sağlayacak 
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se viyeye geleme meşini n, üzüntüsünü belirtmek 
isterim. 

•Sayın milletvekilleri, belediyelerimiz, hasse-
ten uhdelerime verilen zarurî ihtiyaç m adaleleri 
üzerimdeki yersiz fiyat aıntışlarıyle çarşı ve pa-
z:ar kontrollarmı, rey hesabı gibi 'birtakımı mü
lâhazalarla yapamayarak ve birçok personeli 
kayırmak suretiyle de fakir halkın ezilmesine, 
dar gelirli ve orta halli tabakaların istirbma 
Dİumjsuız katkıda bulunduğundan, pahalılık art-
ımaklta, biıltakıım kazamçlaınm üretiıci ve tüketici 
isi!rtundan doğmasına sıeJböbiyet vermekte; fakiri, 
(daha fakir, yapmaktadır. Belediyelerimiz, bu
güne dek, siyasî mülâhazalardan uzak, kanun ve ni
zamların kendilerine verdikleri vazifeleri yapma 
mesuliyeti içinde vicdanlarının seslerine uyarak 
görev ifa etmiş olsalardı, 'Türk halkımın müşte
ki olduğu fiyaıt artışları bin me'bze olsun azalmış 
olurdu. Memleketin iktisadî hayatıma olumlu bir 
yön venocek, fiyat artışlarını önleyecek ciddî, 
emin, istikrarlı, âdil bir kontrol sistemini bün
yesine alacak ve gıda maddelerinin kontrolünü 
yapacalk pensionleli, eğitim ve öğretimden geçi
recek sistemi ve prensipleri haiz bir Belediye-
ler Kamunumun hazuiaııaMak Parlamentoya şev
kinde zaruret görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 20 ne i asırda, ge
rek Batı ülkelerimde ve gerekse Türkiye'de 
önemli bir sorun halime gelen, hava kirlenme
sine temas etmekte yarar gömlekteyim. 

Hava kirlenımesi konusu yurdumuzda ancak 
yoğum sanayileşmenin ve şehirleşmenin başla
dığı yakın talihlerde ve belli birkaç büyük şe
hirde sorun olma niteliğini kazanmıştır. Aslım
da, insan «ağlığı ve ytfrt ekonomisi için büyük 
ızararları bulunan hava İdrlcnimesinin ele alın
ması ve 'mücadele usullerimin uygulanılması za-
ımanı geldiğine kani bulunmaktayız. Nitekim, 
günbegün yaşanmaz bir hale gelem Ankara şeh
rinin kirli havasımın temizlenm esi konusunda 
Ankara Belediyesinin de katıldığı bazı çalış
maların yapıldığı ve ilgili kuruluşların katıi-
•masiyle bazı priemsip kanarlarına varıldığı anla-
şılmıış|tır. Şehrim kuruluş yerinin özelliği imar' 
planının yapılmasında ve uygulanmasında hava 
kirlenmesinin düşünülmemesi, trafik akımımın 
bozukluğu, şehrin ısımımıajsı için dumanlı yakıt 
kullanılması gibi etkenlerin havanım kirlemme-
idime sebebiyet yeıidiği ifade edilmiefctedir. Bu 
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nmevzuda son yılla rd.a millî've milletlerarası dü
zeyde çalışmalar yapmasını mıiemnumiyetle ka.r-
şılam,aktayTz. İma.r planınım yapılması ve uygu
lanmasında, trafik düzenimin sağlam imasında, 
yeşil alanların kurulmasında, sanayi ve yerleş
me alanlarımın beliıttif meşinde ve kalorifer ateş
çilerinim eğitilmesinde, belediyelerle büyük bir 
görev düştüğünü ifade etmek isteriz. < 

Muhterem imi İlet vekilleri, yıllardan beni, 
Türkiye'de mera, yaylak, arazi ihtilâfları ve sı
nır meseleleri gibi '-toplum bünyesinde İstırap 
Ve yanala ı* açam mesele hakkımda da görüşleri
mizi arz edeceğiz. 

Bu görüş 5917 sayılı Kamunun uygulamma-
siyle ilgili fikir ve düşüncelerdir. Taşıımmaz bir 
mala tecavüzün önlenmesi konusunu ihtiva eden 
5917 sayılı Kamumun, yürürlükten îkaildınlımaısı 
Kızılın, geldiği gereğime inanım aktayız. Taşınmaz 
mala tecavüzün önlenmesi kouu|sumun özel hu
kukla ilgili ve yargısal bir görev 'olması yönlün
den, idaremin görevime girimle simi, kuvvetler ay
rılığı sistemime aykırı bulduğumuzu ifade et
mek isteriz, özel ışalhıslar amasında hususî hukuk 
ilişkilerimden doğan anlaşjımazlıklarıa, tedbir ma
hiyetinde olsa dahi, bir çözüm, yolu bulmak, 
genel olarak yargısal ıığraşıı niteliğindedir. İda
re yargısal anlaşmazlıklara çözüm yolu getiren 
ya da tedbir mahiyetinde ımüdaıhale eden bir 
merci olmam alildir. Hukuk Muhakemeleri Usu
lü Kanunumun 101 ve müteakip maddeleri mah-
fkcmekvıie her türlü tedbir alma yetkisini tanıdı
ğından, bu kabîl ihtilâflarım bir günde süratle 
görülmesi gibi bir usulün getirilmesi, iki ta
rafı tatmin edecek bir sistemim 'geliştiillerek uy-
gulaıma alanına komulımaisıını zarurî addetmek
teyiz. 

Taşınmaz mallara yapılan tecavüzlerden do
ğan anlaşmazlıklarda, hukukî ve teknik bilgisi 
olımayam kimselere, taraflara ait hukukî durum
ları tayin, tespit ve tahkik göuıevi vermek, ka
nlımıza. göre demokratik hu|kuk devleti ilkes-
siyle bağdaştıırılaımadığmdan, 5917 sayılı Ka
nunun meriyetten kaldırılması zaıaıretine inan
maktayız. 

Değerli milletviefcilleri, Türkiye'mizde geçti-
< ğiımiz som. yıllarda çok acı, istirap verici bölü

cü, yıkıcı -olaylara şaline -olmuş, dar boğaklar 
atlaltılımıştır. ıSiyasî tarilıiımizim em canlı günle
rime sahme olacak oıritaimlar yaraitılmışsa da, k.a-
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ıran hâkimiyeti sağlanmaık suretiyle huzur ve 
güven teessüs etmiştir. 

Türkiye az gelişin işlik çemberimi kısa zaman
da yararak, gelişmiş bir ülke olmanın hamleleri 
içine girmiştir. Buna rağmen, Türkiye'de halen 
halledilmeyen, ekonomik, sosyal, siyasî, ikültü-
rel meselelerimiz vardır. 

Bu güzel vatanıımızın, sosyal, kültürel ve ik
tisadî meselelerini akılla, mantıkla, ilmî bir gö
rüşle tartışmak; Anayasamızın çizgisinden ay
rılmamak ve demokratik nizamı ayakta tut
mak hepimizin vecibesidir. 

Anayasayı ortadan kaldırmaya, mevcut de
mokratik rejimi yıkmaya yönelen aşırı sol fi
kirlerden hanekeit eden bir avuç insan, cebir, 
şiddet, tdhdit kullanarak anarşi yaratır ve te
röre başvurursa, karşısında Atatürk ilkelerini 
savunan güçleri, kanun hâkimiyetini ve Devleti 
'bulacaklarını bilmelidirler. 

Gözlerimizi ve hafızalaırımiizı yakın bir ma
ziye çevirdiğimiz takdirde, bir zamanlar, Tür
kiye'de antidemokratik, faşist ve insan hakla
rına saygısız, bir yönetimin ımevcudolduğu iddi
alarına dayalı bir dış propagandanın İsrarla 
süudürülımektc olduğunu esefle müşahede et
miş Ibuiunduk. Bu propagandayı maharetle or
taya koyanlar Anayasa nizamını değiştirmek is
teyen ihtilâlci sol mihrakların mensupla riydı. 

'Türkiye'nin birkaç yıldan beri maruz kal
dığı iç tehlikeler; terör basikısı, kendi siyasî dü
zenlerini Batının anladığı demokrasilerde ara-
yanlauri için, şükürler olsun ki, ibret verici ders
lerle doludur. 

BiriıiGİ Cihan Savaşından sonra, millî kur
tuluş hareketini takiibedon dönemde, yeni bir 
Türkiye kurulmuştur. Bunu kuran Mujsıtafa Ke
mal Atatürk'tür. Tarih boyunca, pek çok ülke
de, pek çok insan gelip yetişmiştir. Bunların 
arasından milletlerin kaderini değiştiren, mil
letlerin hayatlarına yön veren insanlar çıkmış
t ır ; bir ulusun, bir fikrin, bir idealin teımisilci-
si ollmuşlardır. İşte, Atatürk, Türk Milletinin ve 
Türk gençliğinin yolunu aydınlatan bir .meşale 
olaraik kalacak ve Atatürk milliyetçiliği başka 
'ideolojileri daima yenecektir.. 

Aaiz milletvekilleri, Parlamentonun muhale
fetiyle, iktidariyle üzerinde ittifak edeceği mü
him bir nokta vardır. Bu, ımamlelketin ve güzel 
ulusumuzun huzur ve emniyetidir. Hürriyet, 

anarşi değildir. Anarşinin bulunduğu yerde lıür-
ıriyetlerelen, haklardan, demokrasiden bahsedi-
lomeyeceği 'bir gerçektir. İşte, Türk polisi ve 
Türk jandarması, ulıi'sıun huzur ve emniyetini, 
anarşinin yok olmasını sağlamışlar; geçmiş yıl
larda yılkıcı örgütlerin kökümü kazımışlardır. 
Tarihten ve geejmişten ders almasını bilen mil
letler ve devletler hayatiyetlerini ve varlıkla
rını idameye muvaffak olurlar. Geçmiş olaylar
dan tekmil 'görevliler- ve siyasetçiler ibret al
masını bilmelidirler. Demokrasimiz, örfi idareye 
muıhtacolmadan, normal zaibıta kuvvetleriyle 
de asayişi sağlayalbilmelidir. 

Zabıta kuvvetlendirilmelidir. Kesin zaruret 
halleri dışında, zabıtanın müdahalesi yıkıcı faali
yetleri önlemeye yetmelidâir. 

Aziz arkadaşlarım, toplumdaki adam öldür
me, gasp ve asayiş ve emniyeti mehil ağır suç
ların silâhlarla işlendiğini ve yurdulmuzda telâ
fisi gayrimümlkün tahribat yapan bu silâhla
rın kaçak yollarla Türkiye'ye geldiğini bıeliırt-
m'ekte ımillî bir yarar görımek'fceyiz. Cumhuri
yet tarihimjiz, 14 Ekim 19T3 tarihinden sonra 
teşekkül eden bugünkü koalisyondaki bir İçiş
leri Balkanının, silâh kaçakçılığı suçlarının af
fına müspet oy verişim ibretle kaydedecektir. 
İçişleri Bakanlığn, asayiş, emmiyeit, iç güven-
liğiim'iai sağlamak için, Emniyet Genel Müdür
lüğü ve jandarma gibi iki teşkilâta sahiptir. De
ğişen ve gelişen hayat koşulları karşısında po
lisin ve jandarmanın yükü artmışltır. Bu ağır 
yükü taşıyan çok ciddî ve ehliyeltli personel 
ve kumandan kadrosunun yanımda, (yıllardan 
(beri) aracı, 'gereci, lojman ve büroları, yeteri 
'derecede toknik imkânlara kavuşturulamamış 
ve modern bir hale .getirilememiştir. Yine de 
bumdan önceki Hükümetlerin bu alanda attık
ları olumlu adından şükranla karşılıyoruz. 

Mazisi şan ve şerefle dolu, fedakâr, fera
gatli Türk jandarmasının maddî manevî ola
naklara kavuşturulmasını, yeterince motorize 
edilmesini zarurî görmekteyiz. 

İçişlera Balkanlığmııı asayiş, emniyet ve iç 
güvenliğin sağlanmasında görevli diğer teşjki-
latı da Emniyet Umum Müdürlüğüdür. 

Türk polisinin, memleketin huzur ve emni
yetimin sağlanmasında, yıkıcı faaliyetlerim, dur
durulmasında, aşın akımlara karşı mücadelede 
hizmeti çok 'büyüktür. Memleketimiizi içten ve 
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dıştan yıkmak isteyen, Türkiye'mizi parçala
mak isteyen aşırı alkımlarla olan mücadelede 
Türk polisini maddî ve manevî yönden teçhiz 
etmeyi, her türlü medenî ve teknik araçlara ka^ 
vuşturınayı zarurî addetmekteyiz. Türk polisi
nin ve Türk jandarmasının, bütün tarih boyun
ca, sağlam kadroyla başarılı hizmetler görme
sinden ötürü Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu olarak takdir 'duygularımızı ifade atımek is
terim. 

Türkiye'de Devlet ımekaınizinıaisının işlenme-
ısinde, Devlet işlerinin sağlam,' emin, çabuk ve 
ısünaltli yürütülmesinde idarecilerimizin payının 
Ibüyük olduğunu belirtmek isteriz. Devletleri 
ve milletleri tarih boyunca ilerletenler başaralı, 
(basiretli iyi idarecilerdir. Güler yüzlü, tarafsız 
her türlü parti mülâhaizalarmın dışında sevgi 
ve saygıya dayaman bir oitoırite yaratan, Dev
letin bekasım düşünüp mevki've kadrosunu dü
şünmeyen bir idareci kadrosunun, Atatürk il
keleri ışığı a l toda yetiştiğini görmekle Cum
huriyetçi Güven Partisi Grupu olarak büyük bir 
memnuniyet duymaktayız. 

Değerli milletvekilleri; sözlerimi bir nokta
ya dcğinmJefelie bitireceğim; İçişleri B.alkanlığma 
mensup zor sosyal ve iktisadî koşullar altında, 
artanı fiyat har ek eti eri içinde hayatlarını idame 
ettiren tahrirat kâtipleri, nüfus /memurları ve 
nahiye müdürlerin in de diğer Devlet daireleri
ne ve sektörlere tanınan yau ödemelerden isti
fade ettinilımelariini zarurî görüyoruz. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin Türk ulusuna 
ve bu arada İçişleri Bakanlığının sayın mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce 
Meclise saygılarımı sunarım. (C. G. P. sıraların
dan alkışlar.)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
A. P. Grupu adına Sayın İbrahim Göktcpe, 

buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM GÖKTE
PE (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Yüce heyetinizi ve İçişleri Bakanlığımızın 
değerli mensuplarını A. P. Grupu ve şahsım adı
na saygı ile selâmlıyorum. Görüşmekte olduğu
muz İçişleri Bakanlığı bütçesinin Bakanlık men
suplarına ve milletimize hayırlı olmasını temen
ni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığına 
terettüp eden görevler, mahiyetleri icabı Bakan
lığın teknik ve millî seviyede geniş kapsamlı 
çalışına ve programlara girişmesini icap ettirir 
mahiyettedir. Koalisyon dönemlerinde hükü
metlerin sık sık değişebileceği-gerçeği millî ve 
teknik seviyedeki bu çalışına ve programların 
önemini daha da artırmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı, yıllardan beri bir reorga-
nizasyon çalışması içindedir. Çeşitli ekipler ha
linde geliştirilen Ibu çalışmalar, geniş kapsamlı bir 
rapor halinde toplanmış bulunuyor. Hazırlanan 
raporlara istinaden, ehemmiyet ve öncelik arz eden 
hususların tasarı halinde yüce Meclislerimize şev
ki ve takibi siyasî gayret ve himmet beklemek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün mevcut mülkî 
taksimatın Türkiye'mizin gelişen ekonomik ve 
sosyal ihtiyaçlarının gerisinde kaldığı bir va
kıadır. Bugün yurdumuzda, bağlı bulunduğu il 
merkezine 240 kilometre mesafede ilçe vardır; 
bunun yanında 8 ilâ 10 kilometre mesafede bu
lunan ilçeler de vardır. 200 köyün bağlı bulun
duğu ilçe vardır; bunun yanında 8 ilâ 10 kö
yün bağlı olduğu ilçelerimiz de bulunmaktadır. 
Merkez nüfusu 1000 civarında olan ilçe merkez
leri olduğu gibi, son 20 - 25 yıllık sanayileşme
miz sonunda merkez nüfusu 100 bini aşan ilçe
lerimiz de bulunmaktadır. Bunları misal olarak 
arz ediyorum. Bunların yanında yüce Meclisle
rimizde bekleyen çok sayıda il ve ilçe olma ta
lepleri vardır. İçişleri Bakanlığının, gelişen 
Türkiye'nin ekonomik ve Sosyal ihtiyaçlarına 
uygun çözüm getirecek ilmî ve objektif çalış
malarını bir an evvel bitirmesini ve gerçekleştir
mesini temenni ediyorum. 

İllerde, Devletin ve Hükümetin temsilcisi 
olan valilik müessesesinin istisnaî memuriyet sa
yılması, ihtiyaçlara uygun bir idarî geleneğimiz: 
olmakla beraber, valiliğin, pek zorunlu olmadık
ça, idareden yetişenlere tevcihine taraftarız. Bu
nun dışındaki tutum ve beyanları mülkî idare
nin icaplarına uygun ve ciddî bulmuyoruz. Ma
hallî idarelerimizin temel kanunları, gelişen ih
tiyaçların gerisinde kalmıştır. Bilhassa büyük 
şehirlerimizde halkımızın sağlık, huzur ve gü
venliği ile çok yakından ilgili bulunan beledi
ye zabıta hizmetleri yeterli değildir. Bakanlı
ğın, belediye zabıta hizmetlerine dair ayrı bir 
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kanun tasarısı hazırlayarak Meclisimize sevk et
ili esini uygun mütalâa etmekteyiz. 

Her gün büyüyen ve gelişen metropollerin 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için «.Metropoli
ten Hizmet Birlikleri Kanunu» tasarısı Bakan
lıkça süratle ele alınıp Parlamentoya sevk edil
melidir. 

Köy Kamımı, aslında güzel bir kanun ol
makla beraber yetersiz hale gelmiştir. Biz Adalet 
Partisi olarak, köy hizmetlerinde köylüden alı
nan katılma payının kaldırılmasını, seçim beyan
namemizde köylümüze vaat ettik. Bu konudaki 
kanun teklifimiz de yüee Meclise sunulmuş olup, 
halen İçişleri Komisyonunda sıra beklemektedir. 
Köylümüzü ağır külfetlerden kurtarmayı hedef 
alan bu teklifimizin bir an evvel kanunlaşması
nı temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin tecrübeli, 
çalışkan, başarılı, tarafsız ve âdil idarecileri
mizi tedirgen etmemesi idarede emniyet ve istik
rarı koruması şarttır. Bu noktada Hükümetin 
tutumunu haleli ve isabetli görmeye imkân yok
tur. Sayın Başbakan, daha hükümetin kuruldu
ğu ilk günlerde, «Devlet kadroları bizim istika
metimizde çalışırlarsa kalırlar» şeklindeki be-
yanlanyle bu itimat or tamını sarsmış bulunu
yor. Bundan sonraki tutum, tâyin ve nakiller ise 
binlerce devlet memurunu huzursuz ve tedirgin 
etmiştir. 

Sayın İçişleri Bakanı da Sayın .Başbakana 
paralel beyanlarda bulunmayı âdeta bir itiyat 
haline getirmiş bulunuyor. İdareciler ve bütün 
devlet kadroları herhangi bir şahsın veya her
hangi bir siyasî teşekkülün istikametinde ola
maz. Devlet kadroları sadece ve sadece Cumhu
riyet kanunları istikametinde sadece bu kanun
lar çerçevesinde görev yaparlar. 

Değerli arkadaşlarım. Anayasamızda ifadesi
ni bulan temel hak ve hürriyetlerden hiçbirisi 
insan hak ve hürriyetlerini kısmak Türk Dev
letinin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini boz
mak için Cumhuriyetimizi ortadan kaldırmak. 
için kullanılamaz. Bunların müeyyidesi kanunla
rımızda gösterilmiştir. Özellikle Ceza Kanunu
muzun .1411, 142, 14*6, 149 ncu maddelerinde gös
terilmiştir. Bu suçları fikir suçu sayma moda
sına katılmıyoruz. Devleti yıkma çabaları karşı-
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smda, devlçtin susmasını kimse bekleyemez. 
Devlet güvenliği ile ilgili suçların, bütün suçla
rın takibi ülkemizde jandarma ve polis teşkilâ
tına verilmiş bulunuyor. Burada vazifeleri ba
şında şehit olan devlet ve rejim düşmanları kar
şısında şehit düşen güvenlik kuvvetleri men
suplarımızı rahmetle anıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı gü
venlik kuvvetlerimizi millî güvene lâyık bir 
halde bulundurmaya mecburdur. Vaktiyle bu 
memlekette muhalefet yapıyorum diye hükü
metleri küçük düşüreceğiz diye güvenlik kuv
vetlerimize çeşitli vesilelerle en ağır şekilde te
cavüzlerde bulunulduğu hafızalardadır. Güven
lik kuvvetlerimizin belli çevrelerce âdeta suçlu 
ilân edildiği devirleri yaşadık. Bunun örnekleri
ni maalesef hâlâ görüyoruz. Bunun yeni bir ör
neğini biraz evvel konuşan C. H. P. Sayın Grup 
Sözcüsü vermiş bulunuyor. Şerefle görev yapan 
devletin güvenlik kuvvetlerinin iktidarın uşağı 
olarak itham edildiği, yakın tarihimizin elem 
verici hatıraları arasındadır. Dün Adalet Par
tisi iktidarda idi, bugün Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidardadır, bugün Türk zabıtası size uşak
lık mı etmektedir? Bugün sizin de öğrenmiş bu
lunmanız gerekir ki, güvenlik kuvvetlerimiz 
kimsenin uşağı değildir, Cumhuriyet kanunla
rının koruyucusu, Cumhuriyet kanunlarının tat-
bikatçısıdır. Cumhuriyet Halk Partisinin yalnız 
bu gerçeği öğrenerek iktidardan ayrılması dahi 
ileride rejimimiz için bir kazanç olacaktır. 

Güvenlik kuvvetlerimiz, bu gibi haksız, ya
kışıksız ve maksatlı ithamları vazife aşkı ile, 
hukuka bağlılığı ile ve şerefle daima geride bı
rakmayı başarmış bulunuyor. Biz Adalet Partisi 
olarak güvenlik kuvvetlerimize dün olduğu gibi 
bugün de saygı duymaktayız, geliştirilmeleri 

j için, müreffeh bir seviyede tutulmaları için her 
türlü destek ve yardıma hazırız. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyeti koruma 
görevinde olan Sayın Bakan, Cumhuriyeti nu
maralama teşebbüsünden hemen rücu etmiştir, 
iyi de etmiştir. Bu gibi talihsiz teşebbüsler 1961 
yıllarında da görülmüştür. Talihsiz hareketler
dir bunlar. 

Değerli arkadaşlarım, memlekette huzur ve 
asayişin sağlanması, hükümetin, bilhassa Hükü
met Başkanının beyan, tutum ve davranış] arıy-
le yakından ilgilidir. Ülkemizde son zamanlar-
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da görülmekte olan asayişe müessir bazı büyük 
olayları bu açıdan ele alıyoruz. Son zamanlarda 
orta dereceli okullara kadar sirayet eden öğrenci 
'olayları ile yurdun bir çok yerlerinde görülen 
kanunsuz toprak işgallerini Sayın Hükümet Baş
kanının beyan ve davranışlarından ayrı müta
lâa edemeyiz. Bir çok illerimizde vukubulan ka
nunsuz toprak işgallerine dair haberler basında 
geniş yer almış ve bugüne kadar tekzip de edil
memiştir. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefet döneminde 
kanunsuz toprak işgallerini tasvip eden hatta 
teşvik eden bir zatin bugün Türkiye Cumhu
riyetinin Başbakanı olması son günlerde görü
len bu olayların aslında yegâne saikidir. 

Muhalefet döneminde kanunların üstünde, 
Anayasanın üstünde, doğa yasaları bulunduğu
nu söyleyegelen Sayın Deevit, Başbakan oldu
ğu günden beri bir hususu sarahata kavuştur
mamış bulunuyor. Bu memleketi doğa yasala
rına göre mi idare edecektir1? Yoksa Cumhuri
yet kanunlarını mı tatbik edecektir1? Bu hu
sus, hukukun üstünlüğü lehine sarahate kavuş
turulmadığı müddetçe, kanunsuz ve asayişe mü
essir olayların sonu gelmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, toprak işgalleri karşı
sında idare amirlerinin elindeki yegâne müey
yide Gayrimenkul e Tecavüzün Defi hakkında
ki .59117 sayılı Kanundur. Bu hususta Sayın Cum
huriyetçi Güven Partisi sözcüsünün görüşlerine 
katılmıyoruz. Bu kanun yetersiz olmakla bera-
her, önemli bir asayiş kanunudur. Bugün ka
nunsuz toprak işjgalleri karşısında idare amir
leri bu kanunu uygulamaya tereddüt içindedir
ler. Devleti ve rejimi hedef alan anarşist suç
luların affının gaye edinildiği, onları takip eden 
güvenlik kuvvetlerinin adeta suçlu görüldüğü; 
'onlara ceza veren hâkimlerin itham edildiği bu
günkü Hükümet karşısında idare amirlerini bu 
tereddütlerinde mazur görmek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım., kanun hâkimiyetini 
kurmak, hukuka üstünlük kazandırmak en baş
ta Hükümetin glörevidir. Sayın Hükümet baş
kanının, Türkiye'de'kanun hâkimiyetini kuracak 
bir tutum ve anlayışın sahibi olmadığı öteden 
beri bilinen bir husustur. Bugün huzur ve asa
yişi sağlamada karşılaşılan en büyük güçlük de 
budur. 

Son günlerde görülen öğrenci olaylarını da 
Sayın Başbakanın beyan ve davranışlarından 
ayrı mütalâa edemeyiz. Sayın Başbakan Eeevit, 
bir süre önce, bir yabancı gazete muhabirine 
verdiği beyanatta şunları söylemiştir : «12 Mart 
öncesinde sokaklarda ve üniversitede çatışma
lar oldu. Sadece taraflardan biri cezalandırıldı. 
Bunu haksız buluyoruz.» 1973 Mayıs ayı ortala
rında Antalya konuşmasında da şöyle diyordu: 
<'12 Mart'tan önce çatışan taraflardan birine en 
ağır cezalar verilirken, diğerlerinden hesap so
rulmadı.» Sayın Başbakanın buna benzer beyan
ları son günlerde tevali etmektedir. Sayın İçiş
leri Bakanı da keza buna paralel beyanlarda bu
lunma itiyadım devam ettiriyorlar. 

Bu sözlerini," memleketin asayiş ve emniyet 
konularıyle yakından ilgili bulduğumuz için üze
rinde duruyoruz. Sayın Başbakan ve İçişleri Ba
kanı hadiseleri bilerek veya bilmeyerek gerçek 
mahiyetinden farklı bir teşhise tabi tutmakta
dırlar. Balısolunan olayları yaratanlar aslında 
Anayasaya aykırı ve rejimimizi yıkmaya yöne
len aşırı fikirlerden hareket eden teröristlerdi. 
Sayın Başbakan işte bunları taraf olarak nitele
mektedir. Anayasaya aykırı ve mevcut rejimi 
yıkmaya yönelen aşırı sol fikirlerden hareket 
eden bir grup insan, silâha sarılır ve teröre baş
vurursa, devletin görevi kendi varlığına kaste
den bu asileri cezalandırmaktır. Yurdumuzda ya
pılan da budur. 

Polisiyle, jandarmasıyle ve nihayet askeriy
le Devletin bütün güvenlik kuvvetleri bu ihanet 
şebekesinin karşısına çıkmayıp da ne yapacak
tı? Devletin güvenlik kuvvetlerinin suçluların 
karşısına çıkması ne zamandan beri bir hak
sızlık sayılmaktadır'? Böyle bir zihniyet bu mem
lekette nasıl asayiş ve huzuru sağlayacaktır? 
Sayın Başibakanın söylediği şekilde, sadece bir 
tarai'a ceza verenler kimlerdir? Bu cezaları Ada
let Partisi mi verdi? Bu cezaları geçmiş hükü
metler mi verdi? Anayasamız kuvvetler ayrılığı 
esasını getirmiştir ve bu sistemde Hükümetin 
ceza verme yetkisi yoktur. Bu şenî fiilleri takip 
eden Cumhuriyetin za'bıtasıdır. Cumhuriyetin 
savcılarıdır. Cumhuriyet savcılarının cumflıuri-
yeti korumaktan dalha önemli vazifeleri var mı? 
Bu cezaların kaç defa kanun yollarından geçti
ğini Sayın Başbakan bilmiyorlar mı? Anarşist 
suçlularına haksız ceza verildiğini söylemek, 
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bu 'cezaları veren ve yalnız ve yalnız, Allah'a, 
kanunlara ve vicdanına hesap veren değerli 
Türk hâkimine bir bühtandır. Bir taraftan Sa
yın Başbakan haksız ceza verildiğini söyler
ken, bir taraftan da buradaki sözcüleri anarşist 
suçlularının mahkemelerce serbest bırakıldığını 
söyleyebiliyor. Türkiye'de icra bağımsız yargı
ya etkide bulunamaz. Suçluları yargıya teslim 
ettikten sonra, icranın görevi biter. Bundan son
rası bu müesseseye aittir. Yargı organı ceza ver
medi diye, suçluyu salıverdi diye Hükümet ve 
iktidarı suçlayan zihniyet Anayasa dışı bir zih
niyettir. Asıl bu zihniyetle Cumhuriyet Halk 
Partisi Anayasanın gerisindedir. 

Sayın Barbakanın bu gibi beyanları üzerine 
üniversite ve öğrenci yurtlarında yeni ve kanlı 
olayları aşırı sol zihniyet yeniden başlatmış bu
lunuyor. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan 
11. 5.1974 tarihli bir beyanatında da şöyle di
yorlar : «Affı istedikleri gibi çıkaramayacakla
rını anlayınca, şanlı Türk Ordusunu tahrik et
meye başlayanlara hitap ediyorum. Şerefli Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini tahrikten vazgeçsinler. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri demokrasiye bağlıdır, 
Parlamentoya bağlıdır.» demektedir. Türk Si
lahlı. Kuvvetlerinin Parlamentoya saygılı oldu
ğundan, demokrasiye saygılı olduğundan kim
senin şüphesi yoktur. Bunun için Sayın Baş'ba
kanın teminat vermesine de lüzum yoktur. Asıl 
dikkati çeken husus şudur : Af Kanunu yüce 
Meclis tarafından bilinen şekliyle kanunlaştı-
rılmca, Sayın Başbakan «Gençleri 6 aydır zor 
zaptediyoruz, no olacağını bilemiyorum.» demek
tedir. Sayın Başbakan böylece bir defa daha 
yakayı ele vermiş bulunuyor. Bu sözler Tür
kiye'de tahrikçiliğin kimin inkisarında olduğu
nu açıkça göstermektedir. Sayın Millî Selâmet 
Partisi sözcüsü arkadaşımızın da bunu görmüş 
olmasını beki erdik. 

«,Xe olacağını bilemiyorum.» diyen Sayın 
Başbakanın o bahsettiği kimselere de, Parla
mentoya ve kanunlara saygılı olmalarını öğüt
lemek vazifesidir. Kanunları uygulamak vazife
sidir. Yüce Parlamentonun komünist ve anar
şistlerin affını reddetmesi üzerine Sayın Baş
bakan şunları söylüyor' : «Şimdiye kadar sağ 
militan güçlerden gelen tahriklere solda bulu
nanlar ve genellikle ilerici çevreler büyük sa-
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bir ve tahammül göstermişlerdir. Son aylarda 
bu sabır ve tahammül açıkça belli idi. Şimdi 
umutlar büyük ölçüde yıkılmıştır. Bu durum,da 
Türkiye'de demokrasiyi yaşatmanın gereği olan 
asayiş ve huzuru sağlamak son derece güçleş-
miş oluyor.» Sayın Başbakanın bu bölücü be
yanları karşısında burada Cumihuriyet Halk 
Partisi sözcüsünün milletin bütünleşmesinden 
bahseden beyanının bir değeri olamaz. Burada 
sayın sözcünün, milletin çok iyi bildiği hadise
leri tahrif etmesini, iftirada bulunmasını ceva
ba lâyık görmüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, millete umut vaat ede
rek gelen Sayın Başbakanın aslında kimlere 
umut vermiş olduğu bu sözlerle bir defa daha 
ortaya çıkmıştır. Sayın Başbakanın komünist ve 
anarşist suçlularına verdiği bu umudu yüce 
Parlamento boşa çıkarmış bulunuyor. Dün Hü
kümetin güçlü olduğunu söyleyenlerin, bugün 
asayişi sağlaya mayacaklarından bahsetmeleri 
hazin bir siyasî yanılgı örneğidir. Türkiye'de 
asayiş şu veya bu grupun sabrının taşmasına 
bağlı değildir. Sayın Başbakanın dediği şekilde, 
komünist ve anarşistler affedilmedi diye Türki
ye'de asayişi bozacak derecede sabrı taşanlar 
varsa, bunları karşılayacak meşru güçler de el
bette vardır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Devletin güvenlik kuvvetleri buna 
muktedirdir. Aslında bugün Türkiye'de sabrı 
taşan birisi vardır; o da Sayın Başbakanın 
kendisidir. Komünist ve anarşistleri affetmeyen. 
Yüce Parlamento öyle görülüyor ki, Sayın Baş
bakanın sabrını taşırmış bulunuyor. Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsünün burada kaldırılma
sını istediği kanunları da Yüce Heyetin dikkati
ne arz ediyor. Bunlar Türkiye'de anarşiyi ön
lemek maksadıyle çıkarılmış kanunlardır. Dev
leti ve rejimi koruyan kanunlara karşı bu husu
metiniz nereye kadar devam edecektir? 

Sözlerimi bitirirken İçişleri Bakanlığı Bütçe
sinin Bakanlık mensuplarına, memleketimize ha
yırlı olmasını yeniden temenni eder, değerli Ba
kanlığımıza ve kıymetli zabıta mensuplarımıza 
başarılar diler, yüce Heyete saygılar sunarım. 
(A. P., D. P., M. S. P. ve C. G. P. sıralarından 

alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cöktepe. 
Muhterem arkadaşlarım, gruplar adına yapı

lan konuşmalar bitmiştir. Kişisel görüşlerini 

585 — 
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açıklamak üzere Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarını; 

Bugün Hükümetimizin, milletimizin içinde 
bulunduğu, başbaşa bulunduğu, halletmek zo
runda kaldığı en mühim, konu memleketimizde 
'sosyal, siyasî ve iktisadî huzuru, istikran, em
niyet ve güveni sağlamaktır. Bu görev başta 
Hükümete ve dolayısıyle İçişleri Bakanlığına 
düşmektedir. Bu millî ve mühim görevi yapar
ken İçişleri Bakanlığının-mülkî ve idarî teşki
lâtının, polis ve jandarma teşkilâtının, mutlak 
•surette, Anayasamız ve kanunlarımıza tam sa
dakatle, muhtemel meselelere zamanında doğru 
teşhis koyması ve hadiseleri mutlaka tarafsız, 
eşit ve âdil olarak önlemesi lâzımdır. 

Başta, Sayın Başbakan ve İçişleri Bakanı 
olmak üzere, memleketimizin İm çok mühim sos
yal, siyasî ve iktisadî meselelerine, dert ve ihti
yaçlarına ve alınacak tedbirlere, yanlış teşhis 
koydukları, samimî ve tarafsız olamadıkları, ge
çirdiğimiz üç ay içindeki görüntüden açıkça an
laşılmaktadır. 

Sayın Başbakan Bülent Ecevit'ten ve Sayın 
İçişleri Bakanı. Oğuzhan Asiltürk'den önemle, 
İsrarla rica ediyorum, ikaz ve temenni ediyo
rum : Memleketimizin en ciddî meselesi olan, 
sosyal, siyasî, iktisadî, emniyet ve güvenlik me
selelerini, altını çizerek tekrar ediyorum, açık
ça Anayasa ve kanunlarımıza tam bir sadakat
le tarafsız, samimî ve doğru kıymetlendirmele
rini, bu meselelere yanlış teşhis koymamalarını, 
yanılgıya düşmemelerini, alınacak tedbirleri sav
saklamadan zamanında isabetle almalarını rica 
ediyorum. 

Saym arkadaşlarım, emniyet ve güvenliğin 
sağlanması için en mühim unsur, istihbarattır. 
İstihbarat, Silâhlı Kuvvetlerimizin fizik gücü 
kadar, polis ve jandarma kuvvetimizin silâhlı fizik 
gücü kadar önemlidir. İsltlihjbarat olmayan yerde ne 
dış düşmana karşı, ne Türkiye'mizi içerden çö
kertmek isteyen haricî veya dahilî düşmanları
mıza karşı isabetli, doğru, başarılı iş yapılamaz. 

İç ve dış düşmanlarımızın kimliğini tespit 
etmek, niyet ve maksadını tespit etmek, ondan 
sonra onların o şer ve yıkıcı anarşik eylemini 
önlemek gelir. Bu maksatla, jandarma, polis ve 
Millî Emniyet Teşkilâtımız, elbette dış ve iç 
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düşmanlarımızın, milletimizi içten çökertmek is
teyenlerin, fasit düşünceli olanların içine gizlice 
girmeleri şarttır. Türkiye'nin dış güvenliği için, 
içlerine gizlice girmeleri şarttır. Bu görevi ya
panları, bu kutsal, millî, kaçınılmaz görevi ya
panlar!. polis jandarma ve Millî Emniyet men
suplarını, ajan diye suçlamak bu emniyet kuv
vetlerimize güvensizlik olur. Bunu yüce Meclis 
kürsüsünden önemle belirtmek istiyorum. Bu, 
milletimizin bekası için mutlak surette lüzumlu 
olan Millî Emniyetin, jandarma ve polisin, giz
li - acık çalışmalarını gölgeleyecek davranış
lardan kaçınmamız ve onların yaptıkları bu iş
lerde şevkini kırmayacak şekilde faaliyetlerine 
yardımcı olmamız, onları teşci etmemiz, onlara 
teşekkür ve minnet borcu içinde olmamız lâzım
dır. 

•Bu girizgâh konuşmamı yaptıktan sonra, ba
zı temennilerimi arz etmek istiyorum, yüksek 
müsaadenizle. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin kal
kınması, bildiğiniz gibi Devlet Planlama Teşki
lâtı eliyle-yapılmaktadır ve bu yolla program
lanmaktadır, planlanmaktadır. 

Son iki yıl içerisinde, il seviyesinde de böl
ge planlaması, il planlaması, valilikler bünyesin
de teşkil edilmiştir. Ve fakat; bir iPin Üçüncü 
Beş Yıllık Plan gereğince, yıllık program ve 
plan gereğince kalkınabilmesi için, o il'in kal
kınma imkânlarının neler olduğunu, kalkınma 
ihtiyaçlarının neler olduğunu, bunların planlan
ması, teklif haline getirilmesi, Hükümete ve Dev
let Planlamaya teklif edilmesi, programlaştıktan 
sonra, yıllık programa giren, kalkınma meselele
rinin, o vilâyet ve ilçeleri dahilinde takip ve 
kontrol eldilefbilmesi için, valiliğin bünyesinde, bu 
işleri yapacak organizasyon maalesef henüz ya
pılmamış vaziyettedir. 

Bir vali, biı muavini veya iki muavini, hukuk 
işleri; eskildenböyle şimdi böyle... Modern anlam
da, çok isaibetli olarak il planlaması yapıldığına 
göre, bunun icalbı olan elemanların, tahsisatın, 
yerin, mefruşatın, imkânların, vasıtanın da ekip 
belinde orada bulunması lâzımı. Bu sektörde bu 
konuda çalışan, Ibaşta vali olmak üzere, vali mua-
vinleride dahil olmak üzere çok mühim iş yap
tıklarını, geri kalmış, her sahada kalkınmaya ih
tiyacı olan, ilçe ve köylerimizin hayatî önemi 
haiz olan bu işleri yapan bu ekibin, bütün men-
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suplarının maddî ve manevî yönden hakikaten 
ta'tmin edilmesi lâzım. 

İkinci temennim : İl seviyesinde yapılan bu 
plan ve programdan sonra, bunların ilçe seviye-
sinlde ve köy seviyesinde, takip ve kontrolünü 
yaıpan köylerden ihtiyaçları, 'dilekleri alıp vi
lâyete intikal ettiren, pragraimlaştıfctan sonra ta-
ikibini, kontrolünü yapan kaymakamlara, tahri
rat kâtiplerine mutlak surette sayın arkadaşla
rım tatmin edici imkânın, yan ödemelerin ve
rilmesi lâzım. Hepimiz, gezip gördüğümüz yer
lerde bu arkadaşların tatmin olmamış, burukluk 
içinde olduğunu, şevksiz olduğunu, karamsar 
olduğunu görüyoruz. Bunlara şevk verilmesi için 
maddeten tatmin edilmesini temenni ediyorum. 

Üçüncü husus : Sevgili arkadaşlarım, vilâyet
te vali ne ise, ilçede kaymakam ne ise, köyde de 
muhtar odur. Muhtarın görevi ilk ikisinden daha 
fazladır, daha zordur, daha büyük imkânsızlık 
'içindedir. 

Muhtar köyün her şeyidir. Disiplini, asayişi, 
birlik - beraberliği, köyün dertleri ile uğraşması 
onun görevidir. Köy şöhire yakın veya uzak ola
biliyor, yolsuz olabiliyor, yolu var veya yok, çok 
(büyük mahrumiyetler içerisinde olabiliyorlar. 

Muhtarlarımız, köy sandığından ya hiç para 
almıyorlar, ya senede 40 lira, 60 lira, 100 lira 
alıyorlar. 

ıSevgili arkadaşlarım, Köy Kanunumuzun 11, 
12, 13 ncü maddelerinde köy muhtarı Devlet me
murudur. Yaptığı iyi veya kötü işlerden dolayı 
Devlet memuru gibi taltif edilir veya suçlanır 
muhakeme edilir. 

Madem ki, köy muhtarları bir Devlet memu
rudur, madem ki biz, köye hizmet götüreceğiz, 
kalkınmayı köyden geçireceğiz, diyoruz. O hal
de 862 bin Devlet memuru içerisinde, köydeki 
Ibu hizmetin başında olan köy muhtarına bir 
miktar maaş verilmesi, o maaş ile köyünün işle
rini daha iyi yapmasını (temin etmemiz lâzım. 

BAŞKAN — Süreniz doldu, Sayın Tosyalı, 
lütfen tamamlayınız. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstü-
ne efendim. 

Köy Kanununun günün şartlarına ve ihtiyaç
larına uydurulması lâzım. 1580 sayılı Belediye 
Kanununun, bugünün şartlarına ve ihtiyaçları
na uydurulması lâzım. Köylerin mülkî hududu 

ile orman köy hudutlarının birbirine intibak et
tirilmesi lâzım. Sayın İçişleri Bakanından bunu 
istirham ediyorum. Köy mülkî hudutlariyle or
man hudutlarının birbirine intibak ettirilmesi 
lâzım. Bunlar ayrı ayrı olduğu için her sene 
yüzlerce köyümüz arasında kavga, döğüş, kanlı 
ihtilâflar olmaktadır. Mülkî hudutla orman hu
dutlarının yeniden tanzim edilerek birbirine in
tibak ettirilmesi lâzım. 

Son sözüm de sayın arkadaşlarım, memleke
timizdeki trafik meselesidir. Şoförlerin ehliyet 
almasında, kanuna, ehliyete riayet edilmediği 
çok geniş bir şayia halinde ve belki de doğru. 
Bu, hem şoför olacak vatanıdaşımızı, ehliyetli in
sanı bir şey mıılkaibilinde ehliyet alma durumun
da olan kişileri ve hem de bunu bilen ve gören 
halkımızı üzmekte ve rencide etmektedir. Para 
karşılığı alınan ehliyetle sürülen kamyon, otobüs, 
vesaire, mal ve can kaybına sebep olmakta. Bu 
işe bir ciddiyet verilmesini çok istiraihm ediyorum. 
Korkunç bir yara halinde bu ehliyet verme işi. 

İkincisi, sayın arkadaşlarım, çok özür dileye
rek söyleyeceğim çünkü çok kırıcı olabilir. Trafik. 
kontrollerinden şoförlerimizin canı yanmış vazi
yette. Memleketin iktisadî, ticarî hayatını direk
siyon başımda, teker üstünde, % 86?sı karayolla
rı üzerinde yürüten şoförlerimiz artık hııkmış, ya
ka silkmiş, vaziyette. Trafik kontrollerine çıkan 
kimselerin, şoförlere yaptıkları ıeza, cefanın haddi 
hududu yok. Trafiğin kontrol edilmesinden ziyade, 
başka maksatlarla önlerine çıktıkları söylenmekte
dir. Trafik kontrolüne çıkanların kontrol edil
mesine şiddetle ihtiyaç var. Bunun da temin edil
mesini diler, İçişleri Bakanlığı bütçesinin Bakan
lığa ve milletimize hayırlı olmasını Allahtan di
ler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosya
lı. 

Sayın Bakan, bütçeniz üzerinde söz istiyor
sunuz, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİL-
TÜRK (Ankara) — Muhterem Başkam, değerli 
milletvekilleri; İçişleri Bakanlığı ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığının 1974 yılı bütçelerinin görüşülmesi vesi
lesiyle huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

İçişiıeri Bakanlığı, mteımlıeketin genel ida
resinden, mahallî halkın ortak ihtiiyaçlarıını 
karşılamak üzere vatan sathına yayılmış olan 
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mahallî idarelerimizin güçlendirilmeleri ve faa
liyetlerimin denetlenmesinden, nüfus ve sivil 
savunma hizmetlerinin düzenli 'bir ş-ekiild'e yürü
tülmesinden ve asıl önemlisi, hızlı ve dengeli 
(bir kalkınmanın gerçekleştirileıbileceği ve va
tandaşlarımızın huzur içerisinde yaşayabilecek
leri güvenli bir ortamın sağlanmasından sorum
lu bir Bakanlıktır. 

Ülkemizde son yıllarda meydana gelen ve 
hepimizce bilinen olaylar, Devletin 'başta ge-
ılen görevimin kamu düzen ve güvenliğini sağ
layıp -korumak olduğunu bir kere daha açıkça 
lortaya 'koymuştur. Bu sebeple, her şeyden ön-
ice ve her ne pahasına olunsa olsun, iç barışın 
sağlanmasının gerektiğine inanıyorum. İç ba
rışın, memleketin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesi ve dengeli kalkınması bakımımdan ilk 
şart olduğu görüşündeyiz. 

ıSayın Başkan, değerli milletvekilleri- bu 
temel görüşün ışığı altında zabıtamızın personeli, 
araç - gereç ve eğitim imkânlarının takviyesi 
yönündeki çalışmaları daha da artırarak devam 
ettirme azmindeyiz. 

Görüşmekte" olduğumuz bütçe, imkânlar 
ölçüsünde bu anlayışla hazırlanarak huzurla
rımıza getirilmiş bulunmaktadır. Hedefimiz, 
zaibıtaımiızı, Anayasamızın teminatı altında bu
lunan fikir ve inanç hürriyetleri ile, diğer temel 
halk ve hürriyetlerin kullanılmalarını cngelle-
ım'eye yönelecek her türlü teşebbüs ve davranı
şı, kimin tarafından geilirse gelsin ve neredem: 
gelirse gelsin, tam tarafsız bir tutumla ve 
anında ömleyeibillecek bir güce ulaştırma gaye
sine matuftur. 

Değerli arkadaşlarım, trafik mevzuu da 
ibütün dünyada büyük ve hayatî ehemmiyet 
arz eden bir konudur. Bu mevzuda da Bakan
lığımızda çok köklü çalışmalar yapılmaktadır. 
Birçok milletvekili arkadaşlarımın şikâyetine 
sebep olan gerek ehliyet verilmesi konuları, 
gerek sair trafik kanltrolları bir tetkik netice
si çok daha basit hale getirilmek istenmekte, bu 
(hususta çalışmalar sürdürülmektedir. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepimizin ortak temennisi olduğuna inanmak 
istediğim, milletçe özlenen iç barış ve huzurun 
bağlanması için ve bunun yanında yine mutla
ka vatandaşla Devlet Ve Hükümet arasındaki 
münasebetlerin de yepyeni bir anlayış içerisin

de yiendden düzenlenmesinin, Devlet - millet 
kaynaşmasının süratle sağlanmasının ve halk 
için çalışan, halka dönük bir idarenin mutlaka, 
gerçekleştirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. 

Vatandaşın kendi Devletine güven'eibilmesin
de, vatan sathında Devlet ve 'Hükümeti tam 
bir tarafsızlık içerisinde ve şerefle temsil etme 
durumunda olan vali ve kaymakamlarımıza bü
yük bir sorumluluk düştüğü kanaatindeyiz. 
Bu sebeple milletimizin sosyal hayatını her 
yönden, ve en iyi şekilde etkileyebilecek du
rumda olan vali ve kaymakamlarımızın gerek 
seçilmeleri, gerek yetiştirilmleri ve gerekse 
yönlendirilmeleri konularına son derece önem 
verdiğimizi belirtmek isterim. Esasen vali ve 
kaymakamlarımız, talihimiz boyunca Devlet 
ve milletimize çok. güç santiar altında olsa bi
le büyük hizmetler vermişlerdir. 

Personel Kanununun getirdiği bazı aksak
lıklar, burada değerli arkadaşlarınım değindi
ği bazı aksaklıklar bugün için idarecilerimi
zin şevkini kırmış ve meslekten kopma ve ay
rılmalarına yol açmıştır. . Bu durumun önlen
mesi için çalışmalarla başlamış ve büyük ölçü
de de bu çalışmaları sonuna getirmiş bulun
maktayız. 

Mülkî idare' amirliği sınıfı ihdas edilecek ve 
ıbu şerefli mesleğin mensupları hizmetlerinin 
Devlet içer esinde taşıdığı öneme ve görevleri
nin güçlüğüne yaraşır malî ve hukukî statüye 
acilen kavuşturulacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler;; çok eski
miş bir mevzuatla iş yapma durumunda olan 
idarenin pahalı ve yavaş işlediği; bu yüzden 
kalkınma çabalarımızı kösteklediği de uzun za
mandan beri tartışıla gelmektedir. Gerçekten 
hizmetlerin vatandaşlarımıza daha âdil daha 
etkili Ve. süratli bir sekilide götürülebilmesi için 
eskimiş mevzuatın da süratle yenileştirilmesi 
darî yapının günün ihtiyaçlarına uygun şekil
de yeniden düzenlenmesi kaçınılmaz hale gel
miştir. 

Bakanlığımız bünyesinde yapılan ilmî araş
tırma ve incelemeler sonunda yetki alanımıza 
giren eskimiş mevzuatta ve teşkilâtta yapıla
cak değişiklikler tespit edilmiş ve bunlara da
yanılarak 20 kadar kanun tasarısı hazırlan
mıştır. Bu tasarılar peyderpey Meclislere sevk 
edilmek üzere Başbakanlığa sunulmuştur. 
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Teşkilât ve kanun çalışmaları ancak vasıf
lı bir personel kadrosu ile başarıya ulaşabilir. 
Bu sebeple 1974 yılında başlayarak personel 
eğitimime önem ve ağırlık verilmesi temel po
litikalarımızdan birini teşkil edecektir. Şüp
hesiz personel politikasının eğitim kadar önem
li diğer cepheleri, işe almada ve görevlendir
mede titizlik gösterilmesi ve yetişmiş eleman
ların vazifede tutulması konulandır. 

Bugünkü durumda mülkî idare amirliği 
mesleğinde süratli bir boşalma görülmektedir. 
1974 yılı başında 98 ilçe kaymakamlığının, 27 
vali muavinliğinin ve 45 hukuk işleri müdür
lüğümün münhal olması manalıdır. Bu konu
da ileriye dönük ve köklü tedbirler alınması
nın gerektiğine karniyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ba
kanlığımın görevleri arasımda bulunan önemli 
konulardan birisi de mülkî taksimatın ihtiyaç
lara uygun bir tarzda düzenleınmıesidir. Bilin
diği üzere bugünkü mülkî taksimatımız Ana
yasamızın 115 nci maddesindeki kriterlere uy-
ımaımakta ve günümüzün şart ve ihtiyaçlarıma 
ceVap verememektedir. Bakanlığımız mesele
nin şümullü bir reform niteliği taşıdığı ve gün
lük tedbirlerle çözümlenemeyeceği inancında
dır. Nitekim bu koınu yeniden düzenleme ça
lışmalarının bir parçası olarak mütalaa edilmiş 
!ve bu iş için Bakanlık içinde bir komite kuru
larak çalışmalarına başlamıştır. rKJoımîte halen 
Anayasada öngörülen kriterler muvacehesinde 
ihtiyaçlara uygun optimum il ve ilce alanları
nın ne olması gerektiğini araştırmakta, azamî 
'Ve asgarî nüfus miktarlarıma, yüzölçümlerine, 
<g<elir 'kaynaklarına, bağlı köy sayılarına iliş
kin normların tespitine çalışmaktadır. Yeni
den hazırlanıp huzurunuza getirilecek olan İl 
İdaresi Kanun tasarısının kanumlaşmasmdam 
ısonra idarî taksimatın yeniden düzenlenmesi 
bir bütün olarak ele alınacak ve: sayıları hayli 
kabarık olan münferit il veya ilçe olma talep
leri ıbu tespitlerin ışığında yeniden değerleındi-
Tİlm'eye tabi tutulacaktır. 

Bunun yanında Bakanlığımıza çok sayıda 
bağımsız köy olma müracaatları da intikal et
mektedir. Bilindiği1 üzere yurdumuzda kırsal 
yerleşim ünitelerinin dağınık ve çokluğu gerek 
idkomocmik kalkınma çabalarımızı gerekse köy 
kalkınmamızı olumsuz yönde etkileyerek bunla

ra hizmet götürülmesini güçleştirmekte ve ge
ciktirim eiktedir. Bu yüzden Bakanlığımızca 
yeniden köy kurulması yoluna gidillmeımekte, 
konu Yüce Meclislerin tasvibini almış bulunan 
köy - kentler projesi ile birlikte mütalâa edil
mektedir. Bu konuda diğer ilgili kuruluşlar
la birlikte çalışmalar yapmaktayız. Meseleye 
ülke gerçekleriyle ahenkli bir çözüm getiril
mesi için il maihallî idareleri planlaması çalış-
malanmdam da yararlanarak huzurlarınıza ça
lışmalarımız getirilecektir. 

iSayın Başkan, değerli milletvekiılleri; ma
hallî halkın orta!k ve mahallî ihtiyaçlarını kar
şılamak durumunda olan mahallî idarelerimi
zin çok güç şartlar içerisinde görev yapmakta 
'oldukları hepinizin m'aılûmudur. Bu idarelerin 
çok düşük bulunan hizmet standartlarınım yük
seltilebilmesi için gerekli malî imkânlara, yeter
li personel ve organizasyona kavnşturulmaları-
nı sağlayacak idarî ve teşriî tedbirler geçtiği
miz yıllarda yapılan ilmî araştırmalara da da
yanılarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu 
amaçla hazırlanıp bir kısmı geçen devrede Yü
ce Meclislere de sunulmuş bulunan kanun tasa
rıları gecen yılın kendine has şartları içerisin
de kanunlaşamadıklarındaın Hükümetimizce ge
ri alınmışlardır. Bu tasarılar da yeni şartların 
ışığı altımda gözdem geçirilerek süratle Başba
kanlığa oradan da Yüce Meclislere sunulmak
tadır. 

Ayrıca mahallî idarelerimizin faaliyet ve ya
tırımlarının en iyi şekilde değerlendirilmeleri, 
kıt kaynaklarının kalkunlma hedeflerimize en 
uygun biçimde kullanılması yönünde planlı ça
lışmalar yapılmaktadır, t i maihallî idareleri 
planlaması projesi adı altında Devlet Planlama 
!Teşkiâtı ile birlikte yürütülen bu çalışmalar he
nüz metot araştırması niteliğinde olmakla be
raber mahallî idarelerimizin plan disiplini içe
risine alınması yönünden önem taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarımı, günümüzün aktüel 
'konularından biri de belediyelerimizin paha
lılıkla mücadele etmeleridir. Bakanlığımız bit 
ihususta belediyelere yol gösterici, ışık tutucu 
ölçüler içerisinde gerekli uyarmaları yapmakta, 
onları bu mücadeleye çağırmakta ve kanunî 
mevzuat çerçevesi içerisinde yapabilecekleri 
mücadeleyi taimi'mlerle belediyelere bildirmek
tedir. Mevzuat çerçevesi içerisinde Bakanlığı-
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mız vesayet görevini de yaparak •belediyeleri
mizin. pahalılıkla mücadelesi konusunda daha 
etkili hale gelmeleri hulsusunlda titizlik göster-
fmektedir. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye 1de nüfus hizmetlerinin düzenlenmiesi 
amaciyle hazırlamam Gtam'el Nüfus Yazımı Ka
nunu ile Nüfuıs Kanunu geçen yııl Yüce Meclis
lerce ıkaıbıü edilmiştir. Bu kanunlar bu yıl yü
rürlüğe girecektir. Bakanlığımızın 1974 yılı 
Bütçesiiınlde önlemli bir yer tutan bu uygulama
dan da kısaca bahsetmeyi gerekli1 görüyorum. 

Nüfus kayıtları vatandaşları hayatlarımın 
her safhasında iligilemidineın mühim kayıtlardır. 
Vatandaşlık haklarının hukukî dayanağını teş-
Skil ©den bu önemli 'kaıyıtilar halem çok yetersiz 
usul ve imkânlanla tutulmaktadır. Kanuna gö
re her 10 yılda bir yapılması gereken gemıel nü
fus yazımları bütçe imkânsızlıkları doılayısiy-
le bugüne kadar yapılamamıştır. Nüfus kü
llüklerinin büyük: bir kısmı yıpranmış, güvenir
liğini kaybetmiş durumdadır. Bakanlığiimızın 
1974 yılı Bütçesine genel nüfus yazımı yapıl
ması, nüfus kütük ve def t erlerinin bu yazım 
sonuçlarına göre yeniden düzenlenmesi nüfus 
cüzdanlarının yenilenmiösi Ve hizmetin Batı 
ülkeleri standartlarıma uygun bir seviyeye çı
karılmam için gerekli ödenek konulmuştur. Bu 
önemli hizmetin iyi sebilde yürütülmesi ve so
nuçlandırılması içim Bakanlik içindeki hazır
lık çalışmaları da hızla devam etmekte'dir. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
çok kısa olanak genel hatlarını arz «itmeye ça
lıştığım faaliyetlerimizde temel ilkemiz halt ve 
'hukuka bağlılık olacaktır. Hiç kimsenin hak
kını düşünce ve inancıları bizıden farklıdır di
ye çiğnemeyecek; yime hiç kimseye bizimle 
aynı görüşü paylaşmıyor diye veya paylaşıyor 
diye, değişik bir muamelede bulunmayacağız. 

İdaremin tarafsızlığı «Esas» tır. 

Aynı bayrak altmida yaşayan, aynı millî, 
•ahlâkî ve manevî değerlere saygılı, millet bü
tünlüğünün üstün değerine inanmış 40 milyon 
insanın kardeşçe yaşayacağı bir düzenin kurul
masını ve bu yeni düzende herkesin birbirimie 
ısaygılı olmasını istiyoruz, 

.Mücadelenin fikir sahasında kalmasını, kar
ides kavgasına dönmemesini istiyoruz. 

İnsanlarımızın, birbirinin hasımı ve rakibi 
değil birbirinin dostu, yardımcısı ve kardeşi ol
masını istiyoruz. 

İnsan insanın kurdudur diyen bizce sakat, 
'bizce maddeci felsefenin değil, insan insanın' 
kardeşidir' diyen millî görüş ve felsefemizin 
cemiyetimize hâlkim olmasını istiyoruz. 

İnanıyoruz ki, bu kardeşlik ortamı, iktisa
dî kalkınmamızın sağlanmasında en çok muh
taç olduğumuz unsurdur. 

Bu huzur ve sükûnun sağlanması için her 
•türlü fikir nıüeadesine saygılı olacak, ancak 
fiilî durumlara geçilmesine katiyyen müsaade 
ve müsamaha etme'eeeğiz. 

Hiç kimse kendi fikrini zorla kabul ettire
bilmek için başkalarına tahakküm edemiye-
cek, taş, sopa ve silâh kullanarak karşısındaki
ni kendi gibi düşünmeye zor]ayarlayacaktır. 

Devlet güçlü ve tarafsızdır. Kişinin temel 
hak ve hürriyetlerini korumaya azimlidir ve bu
nu daima yerine getirecektir. 

Devletin temel nizamlarını anarşi çıkararak 
yıkmak isteyenlere karşı zabıta kuvveti erimiz 
uyanık ve hassas olacaktır. Kanun çizgilerini 
tecavüz eden herkesi, "hiçbir ayrım yapmaksı
zın yakalayıp adalete teslim etmeyi temel gö
rev biliyoruz. Yalnız bununla da kalmıyaeak 
koruyucu zabıta görevimizi de bize verilen mad
dî imkânlar misbetinde daha da geliştirerek ve 
hizmette tek hedefimiz olan a,ziz milletimizin-
huzur, sükûn ve güven içerisinde yaşayabilme
si, iç. barışın sağlanması için, millet ve Dev
let kaynaşmasının tesis edilebilmesi için bütün 
gücümüzle çalışacağız. 

Bakanlığımın bütçesi üzerinde konuşan de
ğerli grup sözcülerinin ve şahsı adına konuşan 
bir arkadaşımın burada meselelere olumlu bir 
açıdan bakması, müspet bir açıdan bakması beni 
memnun etmiştir. Burada ortaya konulan ve 
milletimizin ve memleketimizin daha iyi bir gele
ceğe, daha mutlu yarınlara ulaşmasını hedef alan 
tenkitlerinize şükranla mukabele eder, şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra da değerli mil
letvekillerinin hizmetlerimize ışık tutucu beyan 
ve uyarılarına daima açık olduğumuzu tekrarlar, 
konuşmamı Yüce Meclisinize saygılar sunarak 
bitiririm. 

Teşekkür ederim. (O.H.P. ve M.S.P. sırala
rından alkışlar) 
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BAŞKAN —- Sayın Bakan, bazı üyelerin so
ruları vardır, bunları sırasiyle okutuyorum efen
dim. 

(Jerçi bunların bir kısmıma konuşmanız içeri
sinde genel olarak cevap vermiş bulunuyorsunuz; 
ama bir İçtüzük hükmü de yerine gelsin, sorular 
okunsun. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun sayın Bakandan sorulma

sını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

1. — Trafik kontrol ekiplerinin ıslahı için ne 
gibi tedbirler almayı düşünmektesiniz? 

2. — Trafik kontrol ekiplerinin vasıtalarını 
göze batacak yerlerde durdurulduğu ve uygun 
olmayan zeminler üzerinde durdurulduklarını 
görmekteyiz. Bu tip hareketleri âdet haline getir
miş olan trafik polislerine kim ceza kasecektir? 

3. — İsim yapmak için bazı trafik polisleri 
milletvekili tabelâsını taşıyan vasıtalara ceza 
yazmaktadır. Bunun yanında, keyfî hareketle 
bazı vasıtalara imtiyaz tanımaktadırlar. Bu tip 
icraatları yapanların cezalandırılmış olduklarını 
arz edebilir misiniz? 

4. — Bilhassa taşrada ve anayollar üzerinde 
vazife gören trafik polislerinin şaibeden kurta
rılmalarını sağlayacak tedbir ve unsurlar nedir? 

5. — Trafik polislerinin alt - üst mefhumu
nu tanımadıkları ve hadiseler yarattığı görül
müştür. Bu tip davranışlara mahal verenlerin 
hakkında alman tedbirler ne olacaktır? 

6. — Vazifenin ciddiyetiyle bağdaşmayan ba
zı tavır ve hareketleri görülen emniyet hizmetli
lerin varlığı görülmektedir. Bu hususta ne düşü
nülmektedir? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun sayın Bakandan sorulma

sını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

1. — Ateşli Silâhlar Kanununa göre köy 
muhtarlarına tabanca taşıma imkânı verilmiş mi
dir?. Oysa ki, aynı hizmeti gören mahalle muh
tarları bu haktan yararlanamamaktadır. 
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a) Mahalle muhtarlarının da yararlanabil
meleri hususunda yapılmış olan bir çalışma var 
mıdır? 

b) Mahalle muhtarlarına da tabanca verile
bilmesi nasıl sağlanacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bayraktarın bir sorusu 
daha var, onu da okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun ilgili Bakanca cevaplan

dırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

1. — 6 ve 7 Mayıs günü İstanbul Atatürk 
Yurdu'nda vuku bulan elem verici hadise anında, 
hadisenin muhatabı olan ve can havliyle emni
yet kuvvetlerimizin yanma sığınmak isteyen mil
liyetçi talebenin. «kurtarın, arkamdan gelen şa
hıs beni vuracak» diye polislerden yardım iste
diği ve polislerin -çocuklara «vazifeli değiliz» de
diği yapılan tahkikat neticesi öğrenilmiştir. 

a) Polislerin hadise yerinde bulunmuş ol
masına göre emniyet görevlisini vazifeden men 
eden kimdir? 

b) Niçin yardım etme, suçluyu yakalama 
hususu düşünülmemiştir? 

c) Hadise anında emniyet görevlilerinin ya
kaladığı suçlu adedi ne kadardır? 

d) Hadiselerden önce ihbar yapan ilerici 
grupun arzusu üzerine saat 21,00 ilâ 23,30 ara
sında polisçe yapılan arama sonunda herhangi 
bir sue aleti veya suç tespit edilmiş midir? 

e) Hadiseler, aramadan önce mi, yoksa son
ra mı vukua gelmiştir? 

f) Yapılan aramadan sonra talebe yurdu et
rafında tedbir neden alınmamıştır.? 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz sayın Bakan,, 
bu sorulardan sonra diğer sorulara geçeceğiz 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANİ OĞUZHAN ASİLTÜRK 
('Devamla) — Efendim, konuşmamda trafik 
mevzuuna 'genel hatlarıyle işaret etmiş idim. Sa
yın Müfit B'ayraktarîn sorduğu hususlar da ge
nel hatlarıyle konuşmamda mevcut idi. Anca.k, 
daha deltaylı 'malumat kendilerine, arzu buyuı*-
duklaırı takdirde yazılı olarak v erteyi m. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim, yazılı 
olarak cevaplandır'acakisınız Sayın Bafcaıı. 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜKK 
(Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Saym Mehmet Emin Sungur, 
İstanbul, Milletvekili arkadaşımızın sorusunu 
okutuyorum. 

'Millet Meclisi Yüksele 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından c evaplandırılm ası n a ı n üsaad ele riııi 
saygılarımla arz ederim,. 

İstanbul 
MehmetEmim Sungur 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 ııci mad
desinin 2 . 12 . 1960 gün ve 150 sayılı Kanunla 
değiştirilen 43 neü fıkrası gereğince belediyeler 
2490 ve 1050 sayılı kanunlar hükümlerine bağlı 
olmaksızın gıda ve zarurî ihtiyaç maddeleri sa-
tmalnıak, ısatmak, stok etmek veya fon tesis 
ederek tanzim s.a(tış. mağazaları kurmak ve ha-
ya,tı ucuzlatacak sair tedbirleri almakla vazife
lidir. 

iSoru 1. — Hayatı ucuzlatacak tedbirler al
mak hujsuısunda yasalarımızda hemen hemen 
başka hiçbir kuruluşa belediyeler kadar açık 
Ve kesin yetki, görev ve Sorumluluk yerilmiş 
midir % 

Soru 2. — Memleketimizde en büyük idarî 
amir olarlak yetki ve sorumluluk taşıyan 1 600 
civarındaki belediye başkanlarından kaç tanesi 
tanzim satış mağazaları kurarak hayatı ucuzta-
taöak tedbirler almak .konusunda zorunlu görev
lerini yerine getirmişlerdir? 

•Soru 3. — 'Yukarıda belirtilen görevlerimi, 
(1580, m;adde 15) yani şehrinde veya kaisaba-
ısmda hayatı ucuzlatacak tedbirler almadığı için 
Hatziran 1968 - Aralık 1973 döneminde hakkın
da soruşturma açılmış veya düşürülmüş beledi
ye balkanının sayısı ne kadardır? 

iSoru 4. — Son haftalarda bazı çevrelerde 
maksatlı olarak şahl andırılan fiyatlara «Dur» 
'diyemeyen, hayatı ucuzlatacak tedbiri almak 
konusunda kanunî görevlerini titizlikle yerime 
'getiremeyen belediye başkanlarına gerekli uya
rı, yardım veya haklarında, kanunî işlem yapıl
ması mümkün müdür?» 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, soru bu 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) —> Efendim zlaten genel hatlarıyle 
arz etmişitihı. 
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'MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — 
Sayın. Bakan, yazılı olarak da cevap verebilir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı olarak ce
vaplandı rıİmasını istiyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI OÖ UZHAN ASİLlTÜRıK 
(Devamla) —• 'Özet durumları itibariyle: de ya
zılı istiyorlar, hay hay. 

BAŞKAN — Bu soru da yazılı olarak cevap
landırıl acaktır efendim. 

Ağrı Milletvekili Sayın Kerem Şahin 'arkada
şımıza aiiıt ısoruyu okutuyorum. 

Başkanlığa! 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanlığından 

sorulmasını arz ederim. 
Ağrı 

Kerem Şahin 

(Soru : 'Personel Kanunu hükümlerine göne 
mevcut mevzuat içerisinde maaş 'alam kaza. kay
makamlarıma, işgal ettikleri makamla mütena
sip makam zammı, yan ödeme ve buna benzer 
bir ödenek verilmekte midir; verilmiyorsa, veri-
leihilmesii için bir teşebbüs var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın. Bakam. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTlÜRıK 

('Devamla) — Efendim, zannediyorum bu mev
zuu yine arz etmiştim. «Mülkî idare sınıfı» diye 
ayrı bir sınıf ihdas edilmesi hususunda çalışma
larımızı bitirmiş ve bunları gerek hukukî ve 
kanunî birtakım, yetkilerle teçilıiz etmek, gerek
se yan ödeme gibi birtakım -iktisadî imkânlarla 

. teçhiz etmek bakımından çalışmalarımız bitiril
miş ve bu, kamun tasarısı olarak Başbakanlığa 
sunulmuştur. Yüce Meclisimizin arzularına ter
cüman olarak yapmakta olduğumuz bu hususun 
tasviplerinize uygun şekilde gerçekleşeceğine 
inanıyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır'. 
Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley

man Mutlu arkadaşımıza ait soruyu okutuyo
rum. 

'•Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sualimin İçişleri Bakanı tarafın

dan cevaplam'dırılnıa'sını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 
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1. — Pahalılıkla mücadele konusunda yapı
lan tamimleri uygulayan belediyeler var mı? 

2. — Vesika ile şeker satan Manisa Belediye 
Bankam hakkında soruşturma var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN A ŞİLT ÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz beledi
yeler üzerinde vesayet hakkımızı, bu memleke
tin, bu milletin insanlarına hizmet etmek arzu, 
ve şevki içerisinde kalkınırız. Onlara yol göste
rir, kanunî mevzuat içerisinde de murakabemizi 
yaparız. Ancak, belediyeler seçimle gelen reis
lerin idare ve insiyatifinde 'olduğundan, onlara 
gösterdiğimiz yollar çerçevesinde bize yardımcı 
olanlarını minnet ve şükranla burada kaydede
rek mücadele ettiklerini bildirirken, bu hususa 
riayet etmek ı. e tembellik gösteren bazı belediye
lerin olduğunu ida zikretmek suretiyle •sualinize 
cevap vermeyi uygun buluyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İçel Milletvekili Sayın İbrahim Göktepe ar

kadaşımızın sorusunu okutuyorum. 
«.1. — Millî Eğitim Bakanlığının valiliklere 

gönderdiği genelge ile Türk Ceza Kanununun 
14J, 142, 146. 149 rcu maddelerinden sanık olup 
göreVden uzaklaştırılan öğretmenlerin göreve 
iade edilmelerini istemesi ve emretmesini valile
rin yetkisine bir müdahale sayıyor musunuz? 

•2. — Merhum Tu fa nb ey M Cumihııriyet Savcı
sının uğradığı suikast olayının tertip ve tahrik
çileri dahil olmak üzere bütün sanıkları yaka
lanıp adalete verilmişler midir; bu sanıkların 
tamamının bir siyasî parti ile ilişkileri var mı
dır?» 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu Devle
tin bir kanun devleti olduğunu muvafığı ile mu
halifi ile kaibul etmek mecburiyetimiz vardır. 

Biz eğer belirli temel meselelerde anlaşmaz 
isek, bundan sonra birçok meselelerde, bu te
melde 'anlaş a ma manın memlekete getireceği bü
yük sıkıntılara, büyük bunalımlara hazırlanmış 
olmamızı kaçınılmaz gören bir İçişleri Bakanı 
olarak konuşuyorum. Devlet hukuk devletidir. 
iBu devlette hukukun gereği yapılır. Bu devlet
te hukukun gereği olan; valilerimizin salâhiyet
le ılni tatbikteki karşikarşıya oldukları hususlar 
tamamen onların insüyatiflerindedir; siyasî bir 

'baskı söz konusu değildir. Kanunen eğer bir 
devlet memurunun bir göreve başlatılması mah
zurlu ise, Cumhuriyet Türkiye'sinde onu siyasî 
baskı ile bu göreve alacak bir idareci mevcut 
değildir; böylece bilinmesini istıprim. (M S. P. 
sıralarından «Bravo» seslem) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
IBir de savcı ile ilgili bir soruları vardı? 

İÇİŞLER! BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
((Devamla) — Efendim, bu mevzu, her türlü ha
zırlık çalışmaları Bakanlığımız tarafından ya
pılmış ve adalete intikal ettirilmiştir. Bu bakım
dan üzerinde konuşmayı mümkün görmüyorum. 

•BAŞKAN — Evet efendim. Teşekkür ede
rim. 

öaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Güneş 
arkadaşımıza ait soruyu okutuyorum. 

«1. —• Güney sınırlarımızda yaşayan köylü 
yurttaşlarımız seyyar jandarma teşkilâtı tara
fından sıkı bir baskı altındadır. Bu vatandaşla
rımız akşamdan sonra evlerinde ışık yakama-
nıaktadırlar. Tarla, bağ, bahçelerini ekımek, 
sürmek ve biçmek için, bakımına yapmak için 
birlik kumandanlarından izin ve vesikaları al
mak ^gerekiyor. Yine akşamdan slonra sınır köy
lerine hiçbir vaısılta girip çıkamaz. Ölümcül has
ta dahi olsa sabahı beklemek zorundadır. Bu sı
kı tedbirlerin nedenleri ve böylesi çağ dışı ted
birleri doğru görüyor musunuz?» 

BAŞKAN — Buyurun (Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

('Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sorunum 
cevabı içinde mündemiç. Böyle tedbirleri, bir 
hastanın ölümüne yol açacak şekilde kısıtlama
ları, değil !bu Mecliste, değil Türkiye'de Hotan
to'da bile hoşgörür insanın bulunduğunu kabul 
etmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, burada alınan tedbir
ler, şu 'andaki hassasiyeti itibariyle güney kom
şumuzda bir harp hali olması, ayrıca bunun dı
şında güneydeki komşularımızla münas'e'betleri
mizde siyasî münasebetin ötesinde adi suçlarla' 
ilgili hususlara aittir; kaçakçılık olayı ile ilgi
lidir. 

Değerli arkadaşlarım, zaman zaman karşı ta
rafa ışıkla işaretler, verilmektedir. Zaman za
man çeşitli vesilelerle, sıkı bir takip altında bu-
lıındurul'nıadığı takdirde, kaçakçılık olayları 
aaltnıakta, memleket ekonomisinle zararlı hale 
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•gelmektedir. Ancak, bu böyle geliyor diye hiç
bir vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerini 
kısıtlamayı da düşünmüyoruz. Herhangi bir 
hastanın sabaha kadar bekletilmesi mcvzuuba-
ıhis değildir. Jandarma komutanlarına kesin ta
limat 'Verilmiştir; bu kabil müracaatlar derhal 
değerlendir ilmiektedir. Ancak bunun dışında ba
zı şikâyetler de olmaktadır. Baskı, kanuna say
gılı insanlarımıza yöneltilmemektedir; kanuna 
rağmen, kamunun kaçakçılığı men etmesine rağ
men bu husıtsta gerektiği ölçüde müteyakkız ol
mayan vatandaşlarımızı ikaz manası ve mahiye
t i taşımaktadır. Değerli arkadaşlarımızın da 
iböylecıe kabul etmesini istirham ediyorum". 

Teişekkür ederim. 
BAŞKAM — Çanakkale Milletvekili Sayın 

Hasan Sever arkadaşımıza ait soruyu okutuyo
rum. 

«1. — Belediye gelirlerini artıran yasa tasa
rısı ne durumdadır, Meclislere ne zaman gele
cektir? 

2. — Özel idareler ve il genel meclisi çalış
malarına dair yeni tasarılar üzerinde çalışmalar 
selendir?» 

BAŞKAN — Buyurun Saymı Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

([Davamla) — Efendim, belediye gelirleri kanun 
tasarısı hazırlanmış ve Hükümet tarafından ön
celikle 'ele alınarak bu dönem içerisinde kanun 
haline getirilmesi için gayret gösterilecek şekil
de Meclise sevk edilmek üzeredir. 

Mahallî idarelerin daha güçlü hale getiril
mesi, mahallî idarelerin daha rasyonel çalış abil-
ımesıi için hazırlık çalışmaları da yapılmıştır. 
Önümüzdeki yasama dönemle rinde bu hususla, 
ilgili kanunlar da Yüce Meclislere sunulacak
tır . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saym Atağımı, sorunuz vardı, buyurun efen

dim. Kısa olmasını rica Gidiyorum, 

MEHMET ATAC4ÜN (Kırklareli) — Saym 
Başkan, Kırklareli vilâyetimizin merkez ilçe ile 
Kofçaz ve •Demirköy ilçelerinin bazı hudut köy
lerinde oturan vatandaşların, bir köyden diğer 
köylere gittiklerinde ve tarlalarına her gün gi
dişlerinde, hudut karakolumdan özel vesika al
mak mecburiyeti bazı zamanlarda uygulanmak
tadır. Bu hususta idarî makamlara yapılan şi
kâyet ve müracaatların İçişleri Bakanlığına ka

dar intikal etmiş olması gerekir. Bu durum kar-
şıismda İçişleri 'Bakanlığı olarak : 

1. —• Hudutta oturan ve cebinde nüfus kâğı
dı bulunan köylülerin Türk toprakları içinde 
çalışma yerlerine her gün gidişlerinde veya bir 
körden diğer bir köye gidişte izin vesikası isten
mesini çalışma Ve seyahat hürriyetiyle bağdaş
tırıyor musunuz'? Şayet bağdaştırılrmyorsıa bu 
köylülerin seyahat ve çalışma hürriyetlerini 
mevzuat dahilinde kullanalhilmelerıi için ne gibi 
tedbirlere1 başvurul muştur? 

2. — Hudut muhafazaısı için bir numaralı ya
sak bölgede bulunan köylerin başka yenlere: 
nakli veya bu bölgelerde fa ali yeti erini düzenle
yen mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılma
sı düşünülmüş müdür'? Düşünülmüş ise ne za
man Meclise sevk edilecektir'? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, Saym Bakan, buyurunuz 

efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRıK 

i (Devamla) -— Efendim, bu 'mevzuat yeni değil
dir. Evvelden beri tatbik edilege'lmefctedir. An-
'eak bu mevzuatın da kişinin temel hak ve hür
riyetlerini zedeleyici ölçüler içerisinde tatbik 
(edilmesinle elbette razı olmamız mümkün değil
dir. 

Burada değerli arkadaşlarımın sordukları 
hususlardan o şekilde mahzurlu olanları vardır 
ki, açıkça beyan etmem, dış politika meselesi ola-
ıbilir, bazı mahzurlar olabilir. Eğer, sadece bu 
meselemin halli, seyaıhat hürriyetlerinin, çalışma 
hürriyetlerinin halli düşünülüyorsa, değerli ar
kadaşlarım bunları benimle daha başka ölçüler 
içerisinde temasla halledilebilirler. Öyle cevap 
vereyim, arzu ederseniz. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim efendim. 

iSaym Kamu, buyurun sorun efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — ıSayın 

Başkan, aracılığınız vaisıtasıyle Saym Bakandan 
birkaç sorum olacak. 

Sorularımdan bir tanesi; Erzincan'ın Catal-
armut 'bnc'ağınida bundan 1,5 ay evvel Jandar
ma Kumandanı Başçavuş Ali Durmuş tarafın
dan ortaokul öğretmeni Hikmet Gökçe çarşı or
tasında dövülmüştür. Bu iş için ne gibi bir mu
amele yapılmıştır!? Daha başka bir ifadeyle bu 
başçavuş oradan alınacak mıdır1? 
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'Halkın yanında okluğunu söyleyen Sayın 
Bakanın bu samimî duygularını biliyorum. Bu
na rağmen, 1,5 aydan beri buna henüz bir mua
mele yapi'lmamış'tır. Bu ortaokul öğretmenini 
şehir ortasında döven başçavuş hakkında bir 
muamele yapacak misinizi 

İkincisi; benim seçim çevrem olan Erzincan' 
dan Fırat Nehrinin kolları akar, yaylalardan 
geçer. Bu 'sularda alabalık yetişir. Zaman zaman 
jandarmaların eşliğinde helikopterlerle vadiye 
inerek alabalık tutarlar. Bundan haberiniz var 
mıdır t Yoksa ben söylüyorum, buna göre bir 
tedbir alınacak- mıdır? Açıklanmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OÖUZIIAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, elbette 
devletin vasıtasını şahsî eğlencesi uğrunda kul
lanmak mümkün değildir. Bize şu anda intikal 
ettirdiğiniz bu hususu gerektiği ölçüde hassasi
yetle tetkik edip, suçluları tecziye edeceğiz. 

•Şu 'genel prenöiptıe anlaşmamız gerekir. Biz 
bu devleti, bütün bir millet olarak iktidarıyle, 
muhalefetiyle elbirliği ile en iyi duruma getir
mek üzere çalışmayı şiar edinmiş bir milletin 
evlâtlarıyız. Elbette göreceğimiz aksaklıkları 
önce gerekli mercilere ulaştırmak bizim vazife
miz olmalıdır. Bu hususta sizi temin ederim ki, 
hiçbir ihmalimiz olmayacaktır. Milletin, memle
ketin hizmeti hususunda bize getirilen her şeyi 
ıbu ciddî ölçüler içerisinde 'değerlendireceğiz. 
Bahsettiğiniz hususları da çok ciddî bir şekilde 
•tetkik edip, suçlu görülenler hakkında cezaî 
m/üeıyyldeyi uygulayacağız. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

iSaym Mehdi Keskin, buyurunuz efendim. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Başka 
bir arkadaşımız aynı mealde bir soru sorduk
ları için sokmuyorum, vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sordular. 
'Sayın Arsan, buyurunuz sorunuzu sorun 

efendim. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan ricam, sorum şunlar
dır : 

'Türkiye'de 3 - 4 vilâyetin valisi yoktur. İk
tidara geldikleri günden beri bu valiliklere ta

yin etmemişlerdir ve vali muavinleriyle vilâyet
ler idare -edilmektedir. Acaba, Türkiye'de 4 ta
ne vali bulamamışlar mıdır, aradıkları vatnfta, 
yoksa iktidarın felsefesine göre mühendis, dok
tor valiler mi aramaktadırlar? Yoksa bütçe çık
tıktan sonra 63 vilâyetin valisini toptan mı de-
ğiştireçeklerdir? Böyle bir kanıya mı saihiptir-
ler, bunu öğrenmek istiyorum bir. 

İkinci sorum da; Sayın Bakan, millet vekille -
niyle konuşmak için Sayın Köy İşleri Bakanı gi
bi, Bakanlığında özel saatler ihdas etmiş midir"? 
Bunun dışında milletvekillerinin Sayın Bakanla 
görüşme imkânlarına sahip değil midirler? So
rul arım bunlar di r. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞ-UZIIAN ASİLTÜRK 

((Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu memle
kette elbette değil 4 tane vali 4 bin tane de 40 
bin tane de vali bulmak mümkündür, bu değer
de idarecimiz vardır. Bu değerde idarecilerimiz 
dün de vardı, bugün de vardır, yarın da var 
olacaktır. Bu bakımdan sayın milletvekilimin bu 
sorusuna lâtife kabul ediyorum. Bütçeden sonra 
da 63 valinin değişmesi diye bir şey de söz ko
nusu değildir. Bu ölçüler içerisinde şimdiye ka
dar Bölge Valiler Toplantımızı, dört bölgede 
yaptığımız bölge valiler toplantımızı, valileri
mizin kendi istekleri, bölgenin ihtiyaçları yö
nünden tamamladıktan sonra bu eksik olan il
lerimize de en kısa zamanda vali tayin edecek 
duruma, (gielmiş olduk. Bundan sonra sayın mil
letvekili kardeşimizin arzu ettiği husus yerine 
getirilmiş olacaktır. 

'Millet veki Ueı 'inin Ba ka.nl ı ğı mı zd ak i g ö rüş ine 
mevzuların a gelince; kapılarımız ardına kadar 
- değil milletvekillerimiz'e - bütün vatandaşları-
nııza açıktır. Gelip görüşmeyen kimse yoktur. 
Milletvekilleri de öncelik alırlar, önce milletve
killeri göı üşürler bizimle,'ondan sonra diğer va
tandaşlarımız görüşürler. Bundaki önceliği şu 
sekilide anlıyoruz. Milletvekili kendi derdi için 
değil, vatandaşın derdini dile getirmek için bize 
gelmektedir. Bir milletvekili birçok vatandaşın 
derdini bir arada getirmektedir. Bu bakımdan 
öncelikle milletvekilleri bizimle görüşme imkâ
nına her zaman sahiptirler. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Müm
kün değil, bilmiyorsunuz onun için hatırlaitıyo-
rum. 
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(BAŞKAN — Efendim, rica 'ederim, sora ce
vaplandı rılmıştı r. 

İÇİŞLERİ BAKANI OÖUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla). — Beki, ö>zel alâka göstereceğiz. 

•MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Özel 
kaleminize talim at verin bu hususta. 

BAŞKAN — Sayın Aralan, buyurunuz soru
nuzu sorun Sayın Aralan. 

•SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
- Bakandan sorularımın biri şu : 

Kökü dışarıda beynelmilel Masonlar Derne
ği, Hür Masonlar Derneği adı altında son Ce
miyetler Kanununa göre adını değiştirmiştir.» 
«Anarşinin yavru mikrobu 'komünizm, anamik-
rolbu maisonlüktur» -diyen M. S. P. 11 sözcüdür... 

BAŞKAN — Simidi efendim, siz sorunuzu so
runuz, nıülâıhazalaırı karıştırmayınız rica ediyo
rum. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Anaımiknop 
masonluğu kapatmayı düşünüyor musunuz ? Za
rarlı .buluyorsanız, bu derneğin zararları nedir-? 

iSoru İki; 24 . 6 . 1967 tarih, 6/8423 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı ile merkezi Ankara'da 
bulunan Ankara Lions Kulübü kamu görevlerin
den sayılmıştır. Bu duruma göre, 

a) Lions Kulübünün kamuya faydası ıre-
dıir? Faydası yoksa 3 - 5 aydır Bakanlar Kuru
lu kararını iptal için bir hazırlığınız var mı
dır? 

ıh) 1963 yılında merkezi ŞikagO'da bulunan 
Lions Kulübünün, Tüıikiyc'de kurma izninin, İs
met İnönü Hükümeti tarafından alındığı ve bu 
Bakanlar (Kurulu kararında, şimdiki Başbakan 
Bülent Ecevit'in imzası bulunduğu yaygındır, 
doğru mudur? 

3. — Bugün Türkiye'de komünizm tehlikesi 
var mıdır? Varsa, inanç, düşünce ve fikir özgür
lüğü kanunu çıktığı takdirde bu tehlike artacak 
mı, azalacak mı? 

4. — Türkiye'de trafik komisyonlarında- pa
rası olanın düdüğü öttürdüğü, direksiyona geç
meden eıhliyet alındığını memlekette bilmeyen 
yoktur. Bu duruma göre, «izin de bundan habe
riniz var mı? Varsa alacağınız veya aklığınız 
tedbirler nedir? 

5. — «12 Marttan sonra bir grup suçlu hak
kında takibat yapılmadığı, tek taraflı hareke/t 
edildiği» beyanını Barbakan Bülent Eeov.it ver-
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J mistir. Bu beyana siz de katılıyor musunuz ? Ka-
;tılıyorsaniz bu grup hangi gruptur? 

'Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Aralan, trafik 

I sorunu ile ilgili sorunuz daha önce başka arka
daşlarımızın da soruları muvacehesinde cevap
landırılmıştı. Ayrıca Sayın Bakanın da kendi 
ilk konuşmalarında buna öevap verilmiş idi. 

I Bir kısım suçlular yargılandı, bir kılsmı yar
gılanmadı, cezalandırıldı, cezalandırılmadı, şek
linde bir kanıya, kanaatleri ayrı görevi ile ilgili 
tasarrufları ayrı Sayın Bakanın. Bunu, bunlar 
üzerinde ne düşünüyorsunuz, şeklinde kalbul 
ederek yöneltiyorum Koruyu Sayın Bakan. 

Buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Senatoda 
sayın milletvekilinin bahsettiği hususları araş
tırma önergesi vardır. Mecliste bazı sö'Zİü sorıı-
laır yöneltilmiştir. Bütün bunların cevaplandı-
rılalbilmeisi için hazırlık yapmaktayız. Bu ha
zırlıktan sonra zaten Sayın Sami Arslan'ın bah
settiği hususlarda gerektiği ölçüde bilgi alması 
mümkün olacaktır. 

I İkincisi... 
MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Şimdi 

I bir şey söyleyemez idisiniz? 
BAŞKAN — ıBİr dakika efendim, rica ediyo

rum. 

İÇİŞLERİ BAKAıNI OĞUZHAN AıSİLTÜRK 
I (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada 
I 'ben, bana yöneltilen soruları ciddî, memleket 

meselelerine ışık tutacak ölçüler içerisinde ka-
I bul ediyorum ve onlara aynı ciddiyet içerisinde 
I cevap yermek için de afakî değil, bir araştırma 

neticesinde ancak cevap verilebileceğine kani 
olduğum: için bu sekilide hareket ediyorum. Si-

I ze saygımın... 
MEHDİ KESKİN (.Kastamonu) — Şimdi 

•hiçbir kanaattiniz yok değil mi efendim ? 
BiAŞİKAN — Efendim, rica ediyorum müda-

bale etmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Millet Meclisine saygımın bir tet-

I kikle araştırmadan sonra beyanda bulunmak 
şeklinde tecelli etmesi, ancak arkadaşlarımı 
memnun eder zannındaymı. 

MURıAT BAYRAK (Çanakkale) — Sizin gö-
I rüşiinüzü öğrenmek işitiyoruz. 

536 — 
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BAŞKAN — Efendim, görüşlerini ifade edi
yor. 

İÇİŞLERİ BAKANI OÖUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, trafik mev
zuunda iSayın Başkanın da işaret ettiği gibi be
yanlara cevap vermişitim. 12 Mat t öncesi hadise
lerle, 12 Mart sonrası hadiseler ve kumlan Hü
kümet arasında en ciddî bağı şöyle yapmak ge
rekir bence : Ne geçmişte bir partiyi veya geç
mişte vazife alan kişileri suçluyorum, ne bun-
ıdan sonra yeni bazı iddialarla ortaya çıkmak 
işitiyorum. Ancak bir hususun tespit edilmesi 
•gerektiğine kaniim. 

Değerli arkadaşlarım eğer bir memlekette 
ıdevlet varışa o devlet su^ işleyenin karşısına çı
kar. Benim devletin varlığından anladığım bu
ldur. 

Bir memlekette devlet varsa, devletin temel 
müesseseleri işler haldedir. Bir grup suç işledi
ği zaman onun karşısına devletin polisi çıkar, 
•devletin' savcısı, devletin adalet, mekanizması 
çıkar ve bu silsile'içerisinde cezalandırır. Kim
seyi itham etmek için söylemiyorum. Hükümet 
olarak, bu görüşümüzü bu açıda, bu anlayış içe
risinde defalarca ortaya koyduk. 12 Mart cın-
cesinde suç, işleyen kimseleri cezalandırmak 
üzere reismî sıfatı olmayan birtakım insanlar or
taya çıkmıştır, birtakım gençler ortaya çıkmış
tır. 
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hangi düşünceye saıhibolursa olsun. Bunu kabul 
otmefk mecburiyetindeyiz... 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Bu nok
taya geldiğiniz için teşekkür ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OÖUZHAN ASİLTÜRK 
((Devamla) — Biz bu noktaya değerli arkadaş
larım, bugün gelmiş değiliz; dün de bunu söy
lüyorduk, bugün de... 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Başba
kan gelmedi, siz geldiniz; ama daha Başbakan 
gelmedi Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Keskin, 
rica ediyorum. Bir sorunun çerçevesi dışına çık
mayalım.' 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
((Devamla) — Değerli arkadaşlarım, birbirimizi 
hüsnüniyet ölçüleri içerisinde anlamaya ve öyle 
değerlendirmeye mecburuz. Bu memlekete el
birliği ile sahibolmaya mecburuz. Bu bakımdan 
ortaya koyduğumuz hususları, hüsnüniyet içe
risinde lortaya koyduğumuzu bilmenizi ve bunun 
memleket yararına desteklenmesinin sîze dıc, bi-
î e de, bütün millete de faydalı olduğunu kabul 
etmenizi isterim. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Bu sözle
rinizi şaıhsî görüşünüz olarak kabul ediyoruz. 

BAıŞKAN — Efendim, rica ediyorum... 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞÜZKAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Muhterem Başkan, müsaade eder
seniz bir hususu tasrih edeyim. 

NEODET üKMEN (İstanbul) — Onlar aıı-
laimaz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OÖUZHAN ASİL/TÜRK 
(Devamla) — Bu söylediğim şeyler şahsî dü
şüncelerim değildir. Hükümetin her mesul âza
sı, Başbakan dahil, bunu bu şekilde kabul edi
yor ve ortaya koyuyor. (ıC. H. P. sıralarından 
alkışlaır) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, yani 
bir İçişleri Bakanlığı bütçesinin konusu içell
isinde soru soran veya yerinden müdahale edeni 
bir arkadaşım, Sayın Baybakanm da istediği 
bir noktaya geldiğini Sayın İçişleri Bakanının 
ağzından duymak gibi bir... (A. P. sıralarından 
anlaşılmayan müdahaleler. Yapmayınız, rica 
ederim.) 

Değerli arkadaşlarım, bu gençlerin birbirle
riyle olan mücadeleleri, suç işleyen bir grupu... 
(A. P. sıralarından anlaşılmayan müdahale lor) 

BAŞKAN — Müdaıhale etmeyiniz efendim. 
İÇİŞLERİ: BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Endişe buyu umayım z sizi itham 
için söylemiyorum. Sizlinle dolaylı dahi olsa alâ^ 
kası olmayabilir, ancak vakıa budur, bunu tes
pit etmek gerekir. 

Bir grup insan suç iş lemistir, diğer bir* grup 
gencin işlediği bu suça karşı, başka bir grup 
'genç, polis gibi vazife görmüştür, savcı gibi va
zife görmüştür, hâkim gibi vazife görmüştür ve 
cezalandırmıştır. Grup da tasrih etmiyorum de
ğerli arkadaşlarım. Biz şu anlayışa girmek mec
buriyetindeyiz, Millet 'Meclisi olarak bunu ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Devlet varsa, dev
letin temel müesseseleri vardır suç işleyenleri 
onlar cezalandırır, hangi gruptan olursa olsun, 
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Sayın Çakıroğlıı, buyurunuz efendim. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sualimin 

birini .Sayın Sami Arşlan sormuş bulunuyorlar. 
BAŞKAN — Diğerini sorunuz. 

. ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — İkinci 
sorum; huduttaki mayın tarlaları mevzuunda-
dır. Bu mayınlar kaçakçılar için bir mani •de
ğildir; 'kaçakçılara mani olmak için çalışan 
jandarma içnn bu manidir. İçeride bir jandarma 
ölürse, onu almak izne bağlıdır. Bu mayınların 
kaldırılması düşünülüyor mu Yoksa bundan 
»hâlâ bir fayda umuluyor mu? 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKACI OĞUZIIAN ASİLTÜRK 

(iDevaıula) — Değerli arkadaşlarım; hudutta 
Ibıir yol yapıp; onu kulelerle ışıklandırmak ve 
jandarmayı motorize hale getirdikten sonra ka
çakçılığı önlemek hususunda çalışmamız var. 
Ancak şu anda mayınların 'kaldırılması mevzuu-
bahis değildir. 

BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

'SAMİ ARSLAN (Denizli) — Benim sualime 
cevap verilmedi ki... 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın 
ıSaımi Arslan, lütfen... 

ıSayın İhsan Arslan, buyurunuz efendim, so
runuzu sorunuz. 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Efendim, si
zin aracılığınızla Sayın Bakandan bir sorum ola
caktır. 

20 gün önce, iSaym Bakanımızın İzmir'de va
liler toplantısında bulunduğu zamanlarda, Yoz-
Igat'ın Yerköy kazasının içinde, trafik polisi 
«Dur» emrine itaat etmeyen bir motıor sahibine 
şeıhıin içerisinde ateş etmiş ve .motoru süren, 
Kördeve Köyünden olan bir çiftçinin beş çocrlk-
lu 'hanımımı boynundan vurmak suretiyle öldür
müşleridir. İşittiğime ve aldığını malûmata gö
r e ; bu trafik polisinin yalnızca Yozgat'a nakli 
yapılmakla yıetinllmistir. Bakanlığınızca başka 
türlü hilçıbir tecziye yoluna gidilmemiştir. 

Şimdi birinci sualim şudur: Adlî konu ol
ması bakımını bir tarafa atarsak, Bakanlığmı-
'zın tecziye etme yönünden hangi tedbiri aldığı
nı soruyorum; bu bir. 

İkinci sualim de; Bakanlığınızın, yurdun her 
tarafında daha trafik kaidelen'ni sıkı bir şekil
de uygulamadığı bir zalmaıı içinde, «Trafik eh-
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llyeti olmadığı» veya «çok yolcu alıyorsunuz» 
gibilerden ceza veren trafik polislerimizin; aca
ba «Dur» emrine itaat etmeyen kişilere silâh 
çökmesi, silâhla mukaibele etmesi cevazı Bakan
lığınızın onlara vermjş. olduğu vazifenin cümle
si içerisinde var mıdır? Bu hususun trafik ea-
ımiasma duyurulmasını düşünüyor musunuz? 
Sık sık tekerrür etmesi bakımından Bakanlığı
nızca bu hususta bir tamim yapılmış mıdır ve
ya yapılacak; mıdır? Bu sualimin de cevaplan
dırılmasını Sayın Bakandan hassaten rica edi
yorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZIIAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; hakikaten 
bu müessif olay olmuştur. Ancak, bu olay ol
duktan sonra, ıgerdktiği ölçüde üzerine cğilin-
nı'tş, savcılığa intikal ettirilmiş; ayrıca meslek
ten ihraccdilebileeek kadar cezaî müeyyidesi 
olan disiplin mevzuunda da müfettiş vazifelen-
dlrilerek, neticesi alınacaktır. Şu anda kürsüde 
bulunduğum için bilgilerim yetmiyor, onun için 
birşey .soyleyemııiyoruım. Sayım Arslan Bakanlı
ğımıza geldiği takdirde kendisine gerekli ölçü
de bilgi veririm. 

(SAM ARSLAN (Denizli) — Sayın Başka
nım, bir noktayı öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim? 
•SAMİ ARSLAN (-Denizli) — İstirham adı

yorum Sayın Başkan, benim sorularım sizce 
soru sayılmadı mı? 

BAŞKAN — Hayır efendim, «Soru sayılma
dı» şeklinde değil. 

(SA.Mİ ARSLAN (Denizli) — Efendim, tra
fik mevzuunda cevap verildi, ama masonlar ko
nusundaki sualimi eevapl amadıl ar. 

©AŞKAN — Çalışmalarımız vardır, dediler. 
[Efendim bir dakikamızı rica edeyim. Ben de 
Sayın Bakanın cevaplarını dinledim. Sayın Ba
kan, «'Cumhuriyet Senatosunda bu konuda araş
tırma yapıldığını, birtakımı soru önergelerinin 
bulunduğunu ve bu çalışmalar içerisinde birta
kım dokümanlar toplamakta bulunduklarını» 
ifade ile şimdi müeeihlhez bulunmadıklarını ve 
bütün bu çalışmaların sonunda bunların cevap
landırılacağını ifade öt tiler. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başka
nım, bir noktayı belirteceğim.. Benim Bakana 
masonluk babında ne yazılı, ne de sözlü bir so
rum, var. 
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iBAŞKAN ••— Sizin olmayabilir efendim. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Şimdi bu du

rum karşısında Lions Kulübü hakkında sordu
ğum suale bugün etevap verebilirdi Hiç olmaız-
sa, «Yazılı cevap verebiliıtlm» desin efendim. 

BAŞKAN — Zaten o anlamda kabul ettim. 
SAMİ ABSLA:N ('Denizli) — Hayır efendim, 

yazılı olarak da cevap vermez. 
Ayrıca; «Bugün Türkiye'de komünizm teh

likesi var mıdır ?» diye sordum. Bu suali sordur
madınız. 

BAiŞKAN — Sordurmadım değil efendim. 
Soj'durmadım, diye Ibirşey yok. Sorularınızdan 
sadece bir suali, şahsî kanaatleri şeklinde değil, 
görev ve yetki hudutları içerisinde kabul ederek 
yöneltiyorum, dedim. 

MURAT BAYEAK (Çanakkale) — Bunlar 
hakkında bir fikriniz yoksa, ne hakkında fikri
niz var, Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sondan sorular 
hakkında ilâve edeceğiniz bir husus varsa buyu
runuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OÖUZHAN ASİLTÜRK 
'(Devamla) — Efendim; çok-defa tekrar ettiği
miz aynı mevzuları bütçe münasebetiyle de de
ğerli milletvekili arkadaşlarımız sorduğu ve 
cevap verdiğimiz için, belirli ölçüler içerisinde 
Ibir düşüncenin ortaya konulması ve tespitti de
ğil, tekrarı şeklimde bu suallerinizi görmekte
yim. 

Ancak yine cevap vereyim; bütçede de cevap 
verdiğim gibi; Türk Devleti yapısı itibariyle, 
miüessıeiseleri. yapısı itibariyle komünizmin kar-
şıısındadır; Hükümet de komünizmin karşısm-
dadır. Bunu yetMlileri dtfaatle burada belirt
mişlerdir. Sayın Arslan, yani bunu sormayı 
eğer bir hususun tespiti olarak kabul ediyorsa
nız, bu kürsüde bütün Hükümet yetkilileri bu
nu defaatle belirtmişlerdir. Belirtilen hususla
rın tekrar edilmeisi zımnında soruyorsanız, bir 
daha tekrar edeyim: 

Biz de Hükümet olarak komünizmin karşı
sındayız. Her tehlikeye karşı Hükümet olarak 
Devletin temel nizamlarını korumak üzere ted
bir alm,ak görevimizdir. Başka nasıl cevaplan
dırmamı işitiyorsunuz, bilemiyorum. (C. H. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Başbakan Yar
dımcısı kaçtı, sorularıma cevap vermeden bu 
da kaçıyor. Beynelmilel masonlardan bahsedi
yoruz, cevap veıımckten kaçınıyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

Sayın İdris Arıkan arkadaşımıza ait bir so
ruyu okutuyorum: 

1. — 14 Ekim Milletvekili Genel se.cimle.ri 
arefejsinde, açıkça Cumhuriyetçi Güven Partisi
nin başarısı için gayret sarf eden, o zamanlar 
m>erke'z ve yakın köy muhtarlarım makam oda
sında toplayıp, onlara, siyasî telkinde bulunan; 
Devlet imkânlarını (dozer, greyder gibi) siyasî 
yatırından içim keyfî olarak kullanan ve bu ne
viden muhtelif eylemleri Bakanlık nezdinde şi
kâyet . ve tetkik konusu olmuş Sürt Valisi Tu
ran Bayazıt hakkında yapılan ve yapılmlatsı dü
şünülen işlem nedir1? 

2. — Jandarma ilgilileri, seçim bölgem olan 
Siirt ilinin Pervari, Eruh ve muhtelif kazala
rında evlerde ve muhtelif meskûn yerlerde za
manlı, zamansız, keyfî ve kanunsuz aramalar 
yapmaktadır. Bir kısım köylü vatandaşlar bu 
durumu Bakanlığa kadar iletmişlerdir. Bu ko
nuda Bakanlığın düşünceleri ve almayı tasav
vur ettiği tedbirler nelerdir. 

»Siirt 
İdris Arıkan 

BAŞKAN — Muhterem aılcadaşlarım; Ba
kanlık (bütçesinin bitimine değin oturumun uza
tılmasını tasviplerinize sunuyorum. Kalbul eden
ler..." Kalbul etmeyenler... Kaibul .edilmiştir. 

(Sayın Bakan, buyurunuz; soru üzerindeki 
görüşünüzü lütfediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OöUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Efendim, biz düşünce tarzı, siya
sî tercihli şöyledir veya böyledir, diye bir idare
ci hakkında işlem yapmayı düşünen bir parti
zan hükümet değiliz. Biz, Hükümet programı
nın, Meclislerden tasvip görmüş Hükümet prog
ramının tahakkuku doğrultusunda, Hükümet 
programında gösterilen hedeflerin tahakkuku 
doğrultusunda ihmali olan, gerektiği ölçüde 
hizmeti olmayan idareci arkadaşlarımızın (her 
zaman söylediğimiz gibi) nöbetleri diğer arka
daşlarına devretmeleri gerektiğini, ifade etaniş 
idik., 
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Bir siyasî partiye• angaje olmak, idareci için' 
mümkün değildir. Yine idareci için, bir sayası 
/tercihin 'düşünülmemesi, bir siyasî tercihe s-alhi-
ıbo İm aması da mümkün değildir. İdareci de oy 
kullanır, onun da siyasî bi:r tercihi vardır. An
cak, siyasî tercihini, idarenin tarafsızlığını zede
leyecek ölçüde davranışlarına sokan idareci., cl-
ibettc göı'evde bulundıırulamıaz. Bize Hükümeti
mize bu hususta intikal etmiş ciddî bir şikâyet 
olm aımıştır. O kırışa, miil kiye müfettişlerimizicto 
değerlendirilir ve onun neticesıi de yapılır. An-
oaık, ben şahsen «şöyledir veya böyledir» diye 
ıbir idareci üzerinde tasarrufu uygun gören bir 
ailıniyete sahip değilim. Mül'kiye müfettişi erim 
durumu inceler; idaredeki davranış]arın'da si
yasî tercihinin rolü ve ağırlığı görülürse, elbet-
rbe o idareci, hangi düşüncenin. sahibi olursa ol
sun görevde bulundurulmaz. Ölçü budur, de
ğerli arkadaşları m,a arz ederim. 

iBAŞKAN — Sayın Cesur, buyurun, sorunu
zu sorun. 

•MUSTAFA CESUR (İsparta) — Sayın Baş-
!kan, ,Saym Başbakan birkaç gün önce bazı çievre-
lerin 'tahammülü kalmadığı ve çıkacak olaylara 
Hükümetin mani olamayacağı yolunda bir ko
nuşma- yapmıştı. Bu çevreler nelerdir? Muhte
mel olaylar nedir0' Devleti tahrip jönü varsa, 
hakikaten Hükümet olarak önlemek imkânı 
yok mudur? Bundan bazı çevreleri teşvik anla
mı çıkarmıyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın .Bakan, Sayın Cesur'un 
ısorusunu ben şu hale getirerek .size yöneltiyo
rum : «iSaym Başbakanın demeçlerinde bahset
tiği çevreler hangi çevrelerdir?» 

Diğerleri, zaten Sayın Bakanın konuşmala
rında cevaplandırılmış bulunuyor, efendim. 

Buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(iDevamla) — Muhterem Başkan, izin verirseniz 
ben de suali şöyle cevaplandırayım: Türk Dev
leti güçlü ıbir Devlettir. 'Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti bu Devletin tahribine yönelecek her 
türlü davranışı önleyecek güçlü bir Hüküınet-
tir. Bundan önce olduğu gibi, şu anda da. bun
dan sonra da, Devleti tahribe yönelen her tür
lü davranışı anında, yerinde, tarafsız ve güçlü 
'olarak karşılayabilir ve bunu ifna edebiliriz. 
(C. II. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) ^ O halde 
öyle bir şey yok... 

' BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... Be
yefendi, şimdi tefsirlerin içerisine girmiyoruz. 
Aslında Sayın Bakan bunu 'daha önce bir soru 
münasebetiyle belirtmişlerdi de ben o bakımdan 
sorunun 'bu kısmına ihtisar 'etnıiştJm; bir tekrara 
mahal bırakmamak için. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Tıubzcn) — Başbakan 
şüpheli hu işte. 

İÇİŞLERİ BAKANI OOUZHAN ASİL-
TÜR-K (Devamla) — Evet, efendim. Hangi ta
raftan gelirse gekOn; ister aşırı Marksist militan
lar tarafından gelsin, ister 'daha başka, hangi 
taraftan gelirse gelsin... (A. P. «ıralarından gü
rültüler, «Cevap vermiyor» sesleri.) 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın 
Bakan, Başbakan şüpheli... 

BAŞKAN — Efendini, rica cdiyoru'in müda
hale etmeyiniz, müdahale etmeyiniz efendim. (A. 
P. sıralarından «Bakan cevap vermiyor» sesleri.) 

Efendim, rica ediyorum, müzakere böyle de
vam etmez, soru da böyle cevaplandırılmaz. Lüt
fen, lütfediniz Başkanla hiç olmazsa münasebet 
halindeyken bir parlamenter davranışın içerisin
de (bulununuz. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
HASAN AKS AY (İstanbul) — Sayın Ba

kan, onlar çıkıp cevap versinler. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİL

TÜRK (Devamla,) — Değerli arkadaşlarım, da
ha önce de fbelirttim. Burada bana sorulan sual
leri Hükümetin ciddî tutumu, devletin geleceği 
ve şu andaki durumu itibariyle alınması gereken 
tedbirlerde ışık tutucu, yol gösterici (birtakım be
yanlar olarak ikatbul ediyorum ve bu ölçüler içeri
sinde cevap veriyorum. Müsaade ediniz de, bu 
ölçü ve saygımı aynen devanı •ettireyim. 

'Türkiye 'Devleti güçlü bir Devlettir. Hükümet 
her türlü yıkıcı hareketlere karşı güçlüdür. Ne
reden gelirse gelsin bunları karşılar. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Bu çevre
ler nelerdir? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİL
TÜRK (Devamla) — Efendim, bu beyanı dalba 
polemik halinde yapmak istiyorsanız, (bu beyan 
(bana ait değildir; 'bu ölçüler içerisinde cevaplan
dırıyorum... (A. P. 'sıralarından gürültüler.) Hü
kümete de aittir demiyorum. Bu... 
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. MUSTAFA CESUR (IspaKa) — Çevreler 
ne? Hükümet Balkanının kasdettiği ne? 

'BAŞKAN — Efendini, rica ediyorum... Be
yefendi zaıtıâlinizden rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİL-
TÜR'K (Devamla.) —• Bu beyan bana ait değil
dir. Benim bu beyandan ne anladığımı soruyor
sanız 'müsaade edin anladığımı anlatayım. Benim 
'bu 'beyandan anladığım, Hükümet Başkanının ar
zu dttiği, oıtaya koymak istediği husus şudur : 
«Bundan sonra bazı talebe hareketleri fazlalaşa.-
ibiMr, yaygın hale gelebilir. Bundan endişe ediyo
rum.» diyorlar ve Iben delmişleri Bakanı olarak 
rahatlıkla ifade edeyim, Türkiye'de yaygmlaşsa 
da, genişlese de, ne şekilde oluma olsun talebe ha-
rdkdtlerine veya Iba'şka yerlerden gelecek harekdt-
lere karşı Devletin ıbütünlüğünü korumak husu
sunda Hükümet azimlidir, Devlet güçlüdür. (C. 
H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo Bakan» 
sesleri, alkışlar.) 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Barakan 
(böyle söylemedi demek? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın arkadaşım, istediğiniz şekilde kimseyi 

cevap vermeye zorlayamazsınız ki... Rica ediyo
rum... Yani istediğiniz şekilde cevap vermeye 
zorlayamazsınız ki... 

Sayın Bakan, her halde unutuldu; Sayın İd-
ris Arıkan arkadaşımızın ikinci sorusu vardı. Si
irt ilinin Pervari, Eruh ve muhtelif kazalarında 
usulsüz aramaların yapıldığı söyleniyor idi. Bu 
(konuda Bakanlığınızın düşüncesi, tedbirleri var 
mıdır? Deniyordu. 

Lütfediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİL-
TÜRK -(Devamla) — Efendim, biliyorsunuz, il
gili 'mevzuata göre hudutlarımızda hassas bölge 
ilân etme ydtkisi vardır. Yapılan bu aramalar, 
mevzuat çerçevesi içerisinde, sitek yapılarak ka
çakçılığın önlenmesi gayesine ve suç işleyen kişi
lerin »takübi gayesine matuf olan 'aramalardır. 
Eğer bu aramalar yapılırken Hükümetimizin te
mel görüşüne, temel felsefesine aykırı olarak va
tandaşa kötü muamele ediliyor ise, bunun üzerin
de • hassasiyetle durulacak, kanunî yetkiler kul
lanılacak; ancak bunun dışında vatandaşa kötü 
muamele edilmesine mâni olunacaktır. 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın 
üzmen arkadaşımız; trafik polislerinin şoförlerin 
ehliyetnamelerini aldıklarını ve şoförlerin de bu
nun peşinde koştuklarını (beyanla «Trafik polisle
ri (böyle bir yetkiye sahip midir? Mevzuatımızda 
•böyle bir yetki var mıdır?» diyorlar. 

İÇİŞLERİ (BAKANI OĞUZHAN ASİL-
TÜRK (Devamla) — Efendim, trafik polisleri
nin ehliyet almalarına mâni olmak üzere çok ya
kında da ayrı 'bir tamim hazırladık, gönderece
ğiz. Trafik polislerinin ehliyet almalarını önle
yeceğiz. Bu 'tarafımızdan doğru bir şey kabul edil
memektedir. 

BAŞKAN — Sayın Avcı, buyurunuz efendim. 
' SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakan bir soruyu cevaplandırır
ken; «12 Mart önceki ve 12 Mart sonrasında bir 
grup suç işledi; bir grup da kendiliğinden bu suç 
işleyenlere karşı - aynen ifade ediyorum - polis 
•glibi, savcı gHbi, hâkim gilbi ceza verdiler. Bu bir 
vakıadır. Grupların ismini (tasrih 'etmeden arz 
ediyorum, tespit ediyorum.» diye buyurdular. 

Anayasadan kaynağını 'almayan Devlet yetki
sini hiçbir şahıs, ve zümre kullanamayacağına 
göre, Anayasada, kanunlarda yetkili mercilerin 
dışında, lalettayin 'gruptan bir başka şahıs cezar 
landırmak 'suretiyle suç işlemiş ve bu ısuçu işle
yenler de Sayın Bakan tarafından biliniyor. Ben 
öyle anlıyorum. 

Hükümetleri müddetince bu suç işleyenler 
hakkında ne işlem yapılmıştır? ( C H. P. sıra
larından «Af Kanunu çıktı.» sesleri.) 

Müruruzamanı yek onun. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen

dim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİL-

TÜRK (Devamla) — Efendim, her zaman bir 
hususun al'tını çizerek belirtiyorum. Ben bura
da ne hir şahsı, ne (bir devrenin idarecilerini, ne 
de bir partiyi itham etmek için konuşuyorum ve 
Sayın Avcı'nm meseleyi oi'taya koyuş tarzından, 
12 Mart öncesi hükümetlerin vermesi gerekli 
hesabı benden sorduğu kanaatine vardım. (M. S. 
P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» sekleri, al
kışlar.) 

Benim tarafımdan da, kendileri tarafından 
da, bü'üün millet tarafından da o dönemde yapı
lan hareketler (bilinmektedir ve gerektiği ölçüde 
midir, değil midir, bir Hüküme't tasarrufu olarak 
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o zamanki Hükümetlerden hesap sorulabilir; ce
zalandırılmak istenmiştir; 'geçmişi 'karıştırarak 
değil, bir durumun tespiti vakıasını ortaya koy
mak üzere -ben (bunu arz ettim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sorular 'bitmiştir, buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİL-

TÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; inanıyorum ki, (bundan sonraki 
dönemde «bir kardeşlik ıhavası içerisinde iktidarıy-
le, muhalefetiyle 'bu memlekete -hizmet etmenin 
azmiyle, millete hizmet götürmenin şevkiyle ça
lışacağız ve -sizlerden, 'hepinizden, iktidar - muha
lefet ayrımı yapmaksızın hepinizden güç. alaca
ğı*. 

Bu düşüncenin ışığı altında içişleri Bakanlı
ğı bütçesinin milletimize, memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olması temennisiyle hepinizi saygıla
rımla selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Cemil Ünal, (buyurunuz. 
CEMİL ÜNAL (Kars) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; 
Devletin ve milletin (bütünlüğünü korumak, 

topyekûn vatan sathında 40 milyon insanın can 
ve mal emniyetini '«ağlamak İçişleri Bakanlığının 
aslî görevlerindendir. Vatandaşın Devlete, Dev
letin vatandaşa güven duyması; bir Hükümet ka
dar fonksiyonel durumu olan İçişleri Bakanlığı
nın tutum ve davranışına bağlıdır. 

Hükümetin ve üyelerinin birbirini nakzeden 
ıbey'anları karşısında Türk milleti, Devlet ve Hü
kümete karşı güven 'duygusunu maalesef yitir
miştir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — O senin 
fikrin. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Şimdi bakalım 
kimin fikri. 

BAŞKAN — Arkadaşımız zaten kendi fikrini 
söylüyor efendim, müsaade buyurunuz. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Aziz aıkadaş>-
İaırım, şimdi bazı koyanlar ortaya koyacağım. Bu 
beyanlar Sayın Hükümet üyelerinin vermiş ol
duğu beyanlardır. 

3 Nişan 1974 tarihinde jSayın İçişleri Bakanı 
şöyle 'buyuruyor; «Huzur 'bozanlar Devleti kar
şılarında 'bulacaklardır. Devlet bunların hakkın-
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dan gelecek 'güçtedir. Bunda şüphesi olanlar var
sa, mutlak aldanırlar.» 

19 Mayıs 1974 'tarihinde de Say m Başbakan 
şöyle diyor: «'Solcuların, ilerici güçlerin sabırla
rı ve tahammülleri 'artık kalmamıştır. Aı'tık bun
dan sonra asayiş ve huzuru sağlamak son derece 
güçtür.» 

Bu <iki 'beyanatta da, gördüğümüz gibi büyük 
'bir tenakuz vardır. ' Mesuliyeti i insanların ağız
larından çıkmıştır. Şimdi sormak lâzım, aldanan 
Sayın Barbakan mıdır, yeksa Sayın İçişleri Ba
kanı anıdır? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Güç de 
olsa önlenecektir. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen mü-
da'halo etmeyin. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Yine bazı be~ 
yanlar yar, okuyacağım. 

17 Nisan 1974, Sayın Başbakan söylüyor : 
«Bu Koalisyonun yıkılacağını tahmin etmek tari
hî yanılgıdır. Ülkemiz içte ve dışta çek güçlü
dür.» 

Biraz evvel Devletin emniyet kuvvetlerinin 
solcularla mücadele edemeyeceğini beyan eden 

.Sayın Başbakan, (bir gün evvel veya 'bir gün son
ra da Devletin karşısına hiçbir gücün çıkamaya
cağını ibeyan ediyor. Bu kadar tenakuz içerisin
de olan Hükümete eübette bu milletin itimadı kal
maz. 

19 Mayi'3 1974; «Bir avuç insan kargaşa ya
ratamaz. Bu Hükümet başta olduğu müddetçe 
kargaşa yaratmaya hiç kimsenin gücü yetmez.» 
Bunu da Barbakan söylüyor. 

Yine Sayın Barbakanın Ibir (beyanı : «Benim 
kişisel görüşüm, (bu Koalisyonu devam ettiıunek 
çek zorlaşmıştır, hatta mümkün değildir. Demck-
rasiyi yaşatmak, huzuru sağlamak imkânsızdır.»' 

Şimdi tenakuz içerisinde olan ben miyim, Hü
kümet midir? (C. H. P. sıralarından «Sensin» ses
leri.) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
CEMİL ÜNAL (Devamla) — Vatandaşın ka

fasını allak bullak eden, böyle tutarsız, sorum
suz beyanlar karşısında Türk milletinin bu Hü
kümete emniyet duyması, canının ve malının em
niyette olduğuna inanması, elbette 'mümkün de-
ğildii'. 

Sayın milletvekilleri; basiretli devlet adamı, 
töhlikeleri önceden gören ve önleyen zaittir. (C. 
H. P. 'Siralannda'n «Doğru, doğru» 'sesleri.) Bu 
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sevinçten yoksun olanların devlet idaresini elle
rinde. tutmaları hem tehlikeli, hem. 'de 'anlamsız
dır. Yalnız şunu belirtmekte fayda var: İki gün 
evvel, bu memlekette tehlike olduğunu beyan 
edip, Ibir hafta evvel, Koalisyonun ve Hükürnetm 
çak güçlü olduğunu söyleyen, bir Hükümetin, tu
tarlı olduğuna siz de inanmıyorsunuz... 

İSMAİL MÜFTÜOĞLU (Sakarya) — İnanı
yoruz, inanıyoruz. 

BAŞKAN — Sajın Müftüoğlu, rica ediyo
rum. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Bir memlekette 
vatandaşın aradığı, -emniyet ve asayiş kuvveti eri
ne mutlak iti'matür. Emniyet ve alayiş kuvvetle
ri milletin can ve mal emniyetini koruyamayacak 
güçte gösterilirse, o memlekette şer kuvvetler der
hal faaliyete geçer. 

Devletin ve Hükümetin emniyet kuvvetleri
nin âciz ve güçsüz olduğunu beyan etmek, komü • 
nist ve solculara vatanı ele geçirmek için alarm 
vermek demektir. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
Yani, Devleti yıkmak zamanının geldiğini bile
rek veya bilmeyerek hatırlatmak demektir. Bu 
davranışların yanında... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Şimdi aziz arkadaşlarım, kusura (bakmayın ba
zı mevzulara da elbette dokunacağım, yani kız
ma yok, (ben kızmıyorum. 

Şimdi Cumhuriyet 'Halk Partisi denildiği za-
mam Ibir alâmeti farika akla gelir; o da jandarma 
Jandarma = Cumhuriyet Halk Partisi... Terte
miz benim jandarmam, 20 sene Halik Partisinin 
'zihniyetine ister istemez çalıştırılmıştır. Hattâ o 
devirde bir jandarma bir köye girdiği zaman, 
hangi köye misafir olmuşsa, hangi evde yemek ye-
mişso o ev bir dergâh gibi hürmet görürdü; ama 
ne acı tecellidir iki, 20 sene 'sonra. Halk Partisine 
jaoıdarma damgasını vuran (bu güçleri, maalesef 
•siz Halk: Partililer 20 sene sonra,, onun başını Kı
zılay'da kurşunlayanları affettiniz. Dağdaki eş-
kiya dahi ölüm anı gelmediği müddetçe jandar
maya kurşun sokmamıştır, Jandarmaya silâh çe
virdiği 'görülmemiştir; ama Kızılay'ı, «Kızıl Mey
dan» a çevirmek: isteyen Allah'sız fccmünk'tler, 
Tüılk Ordusunun şerefli su'baymı Kızılay ortasın
da kurşunİMnışlardır. Ama siz Halik Partililer 
hâlâ ıbımlan ^bağırlarınıza ba&makta devam edi
yorsunuz. Hâlâ Devlet, hâlâ 'emniyet bunları (ka
nun (karşısında eşit gözle görüyor. Yani dağdaki 
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e^kiya da bir, dağdaiki e$kiyanın soyduğu vatan
daş da bir... Zihniyet bu ise biz yokuz. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Balkan, söz istiyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin ka. 
fanız almıyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karsu, ri
ca ediyorum efendim. Siz de aynı şeyi yapıyor
sunuz o vakit. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Şimdi aziz ar
kadaşlarım, -ne olmuştur da 'memlekette huzur ve 
emniyet kalmamıştır? Aklımıza gelen ilk şey; de
mek ki, ibu 40 'milyon insanın can ve mal emniye
ti, aftan yararlanmayan bir avuç komüniste bağ
lı. Yani İçişleri Bakanlığında görev -alan jan
darma, polis, vali, emniyet müdürü; komünistler 
hapisten çıkmadığı takdirde bu memlekette huzu
ru ve asayişi temin edecek güçte değillerdir. 

O zaman sormak lâzım; İçişleri Bakanlığının 
fonksiyonel durumu ne? İçişleri Bakanlığının bün
yesinde çalışan yüzbinlerce emniyet kuvvetine ne 
ihtiyaç var? Bunları lâğvedin, hapisteki komü
nistleri çıkarın, hepimiz can ve mal emniyetine 
kavuşalım. 

Aziz arkadaşlarım, yine İçişleri Bakanlığa tin 
görevleri ile ilgili bir - iki noktaya temas edece 
ğim. Malûm, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu var. 
Bu kanun gereğince illerde (teşkilât valinin em
rindedir. Personel Kanunu 'gereğince de valinin 
görevden uzaklaştırma yetkisi vardır. 

BAŞKAN — Saym Ünal, bir dakikanız kaldı 
efendim, ona göre toparlayın. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Müsaade- eder
seniz Saym Başkanım topluyorum. 

Benim bildiğim kadarı ile de valiler İçişleri 
Bakanlığına bağlıdır. Gelin görün ki, 7 . 2 . 1974 
tarihinde Millî Eğitim Bakanı valiliklere bir ta
mim gönderiyor. Diyor ki; «Komünistlik suçun
dan dolayı görevinden uzaklaştırdığın öğretmen 
var ise, mahkemeyi falan dinleme, derhal eski gö
revine tayin et. Nasıl olsa Hükümet olarak 141 
ve 142 nci maddeden içeriden yatanları affede-
ccğiı:.» Yani kanunun çıkması mühim değil; ko 
münistlik suçundan sanık olanlar varsa, derhal 
eski görevine iade et... 

Bilmiyorum İbu genelgeden Saym İçişleri Ba
kanının haberi var mı? Şayet var ise, valileri bu 
kadar müşkilât içerisinde (bırakan bu genelgeyi, 
Saym Bakan nasıl karşılamışlardır? Bu genelge-
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ııin, İller Kanununun valilere tanıdığı hakları 
onların elinden aldığını, görevlerine müdMıa'c 
olduğunu bilmem bilirler mi? 

Şimdi, 141 ve 142 nci maddeler af kapsamı
na alınmadı. Alınmadı ama, komünistlikten mah
kûm ulanlar okullarına döndüler. Evvelki genel
genin 'gördüğü işlemi ortadan kaldıran ikinci bir 
emir de verilmedi. Peki, 'bu nasıl 'kanun devleti
dir, bu nasıl kanuna saygılı Hükümettir ? 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız, 
CEMİL ÜNAL (Devamla) — Okullarda yer 

yer kızıl hareketlere başlandı. Hâlâ İçişleri Ba
lkanı, ibu kızıl (hareketleri 'başlatan suçluları arı
yor. Kendisi ibilmiyorsa "biz ona, ihbar edelim : 
Suçlular,' 141 ve 142 nci maddeler af kapsamına. 
girmeden, o -suçtan maÜJkûm olanları, kanunu hi
çe sayarak okullara iade eden Hükümetin bizzat 
(kendisidir. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Neye Meclis 
•soruşturması istemiyorsunuz? 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Sayın milletve 
'killeri, son olarak Türk 'sınırlarından, hudut ka
pılarından yapılan kaçakçılığa temas edeceğim.. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
CEMİL ÜNAL (Devaml'a) — İki kelime da

ha Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rica ederim, 'aştınız sürenizi Sa

yın Ünal. 

CEMİL ÜNAL ('Devamla) — Peki Sayın 
Başkan, madem ki müsaade etmiyorsunuz biz 
(saygılıyız. Sözümüzü. .. 

BAŞKAN — Müsaade 'Ctımiyor değilim efen
dim; ibütün arkadaşlarıma 'gösterdiğim müsama
hayı size de gösterdim. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Yok, şüphesiz 
ibenim vaktini doldu. Elbette haksızım. Hepinizi 
•saygıyle 'selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
SELÇUK ERVERDİ ı(Erzurum) — Sayın 

Başkan, konuşan hatip «ıKomıünistleri bağrınıza 
balsıyorsunuz» diyerek,' zatıâlinizin tespit etmiş 
olduğu daha başka hususlarla da ıgrupumuza 
ısataımıştır. Bu itibarla söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erverdl, tetkik ettiğime 
göne Sayın Ünal konuşmalarında Cumhuriyet 
Halik Partisi (kupumu açıkça kastederek, «Ko
münistleri bağrınıza basmakta devam ediyorsu
nuz» ibaresini kullanmıştır. 

Komü'nistlik suçunu • işleyenllerih af kapsamı
na alınması, affedilmeleri ile,' bağıra baısm'ak ve 
•bağıra basmıaya devam etmek ayrı şeylerdir. Bu 
nedenle bu (sözde sataşma varıdır. 

Yalnızca şu hususu belirtmek istiyorum, bu 
sözüm sadece size de müteveccih değil : 

Sataşma iddialarımız yeni sataşmalar yol açı
yor ve âdeta sataşma zinciri halinde devam edip 
gidiyor. Bu konudaki görüşümü kısaca belirtmek 
ilatiyoruim. 

Sataşmalarda bir arkadaşımız, İçtüzüğümüz-
ce söyl'enm'eımesi genelken ve fakat cezayı da ge
rektirmeyen bir vasat içerisinde, bu şekilde ve 
kalıpta konuşmuştur; bunun bir karşılığı olacak
tır. Zaten sataşma hakkı bumun için tanınmıştır. 
Size bu ölçüler içerisinde söz veriyorum ve yeni 
bir sataşmaya da meydan vermemenizi özellikle 
rica ediyorum. 

Buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA SELÇUK ER

VERDİ (Erzurum) — Sayın Başlkan, sayın ar
kadaşlarımız; Başkanlığa, söz yerdiği için teşek
kür ediyorum. Uyarılarına dikkat ederek konuş
mak gereğini de duyuyorum. 

Sayın İçişleri Bıaikanı demin burada konuşur
ken, memleketin bütünlüğü, daha iyiye gitmemi
zin 'gerekleri üzerinde durdular ve temel ilke 
olarak; birbirimize saygılı olmanın, birbirimizi 
incitmeden meseleleri ortaya getirmemizin müm
kün olduğunu hem önerdiler, hem de önerileri 
.'istikametinde olumlu bir tutum içerisinde mese
lelere cevap arz ettiler. 

Bir kısım arkadaşlarımız nedense, fikirlerini 
ifade ederlerken, küfürden daha aşağı bir dil 
kullanmak suretiyle karşıdakini yaralamakla te
zini iıspaıt etmiş zannediyor kendini. 

Müsaade ederseniz, Anayasanın hudutları 
içerisinde bulunıaaı ve Anayasa cevaz verdiği için 
kurulmuş bulunan siyasî partileri, komünizmle 
•suçlamakla veya bir başka, suretle, Anayasanın 
men ettiği şeyleri1 suçlamakla itham edenlerin, bu 
memleketteki Anayasa Mahkemesine, Anayasal 
kuruluşlara da itimatsızlığını boyan etmeleri bir
likte olmaktadır. Hem bir partiyi suçluyor, hem 
Anayasanın içinde olmadığı ahvalde kapatması 
getfeken müesseseleri de birlikte suçluyor. Niye? 
0. H. P., 141 ve 142 nci maddelerden hükümlü 
veya bu maddelerden sanık olanlara af istemiş.. 
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"" Bir şeyi istemek, affı istemek başka; suçu 
tasvibetmek başak meseledir. Arkadaşlarımız 
sahtekârlık suçunu affın kapsamına aldılar, hem 
de Meclisçe kabul edilmemiş olduğu hakle. Sena-
'toda ve Karma Komisyonda bu suçu affın kap
samı içerisine aldılar. 

Şimdi, ben kalkar dersem ki, «Adalet Parti
liler sahtekârlık suçunu affın kapsamına almış 
olmakla, kendileri sahtekârdırlar; sahtekârları 
bağırlarına basmışlardır.» kabul eder misiniz! 
Ve yine ben dersem ki, «Irza geçme, Devlet ma
lını çalma, afyon kaçakçılığı, - bunların hepsi 
sülfî ve kirli suçlandır - bunların hepsimi Adalet 
Partisi kendine yandaş gördüğü, kendi gibi te
lâkki ettiği için affın kapsamına almıştır; sahip 
çıkmıştır.» yakışıklı bir lâf olur mu? 

Suç işlemek başka şeydir, işlenen suçu tasvi
betmek başka şeydir; affı magriye* kaibul edip, 
işlenen suçun kötülüğünü, işlenenin suç olduğu
nu kabul ettikten sonra; memleketteki huzurun, 
'memleketteki kardeşlik havasını yaratılması, ce
miyet için kaybedilmiş insanlar niteliğinde olan 
kişilerin, kendilerini tekrar derleyip düzenleme
ler için onlara fırsat vermek ayrı şeydir. 

Biz niye 141 ve 142'yi istedik? Ona da gele
ceğim. 

•Sayın Bakan söylediğinde, eski Meclis Başka
nımız da dahil olmak üzere kalktılar, itiraz etti
ler. Lütfen söyler .misiniz; vicdandarmıza sesle
nerek söylüyorum : Bu memlekette hareketler 
olurken, «Sokaklar yürümekle aşınmaz, istedikle
ri kadar yürüsünler» diyen biz miydik, siz miy
diniz? (O. H. P. sırailarıdan «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Ve onun neticesinde birtakım kişiler, bir
takım kişilerin gazabına uğradığında, Devletin 
koruyucu vücudunu arkasında görmediği için, 
meşru müdafaa hudutları içerisine zorlandığı 
için, karşı grupların teşekkül etmesine seıbebolan 
zihniyet sizin zihniyetiniz miydi, bizim zihniyeti
miz miydi 

Bunları birbirine kırdırmak suretiyle denge 
kurmak ve bu suretle gençliğin, babalarının, ve-
lilerinm gözünde dahi etkinliklerini kaybetmele
ri için bunları başılboş, meydanlarda suç işlemeye 
teşvik eden sizler miydiniz, bizler miydik? Neti
cede ne oldu? Sizin de istemediğiniz ölçülere 
vardı, sizm de sahip olamayacağınız, belki Dev
letin gücünün yetmeyeceği bir noktaya geldi ve 
memleket için tehlike haline geldiği için birtakım 

•millî müesseseler,-vaziyete müdahale etmek mec
buriyetinde kaldılar. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, bir hususu ha
tırlatmak istiyorum. Size sataşmadan söz doğma
sını sağlayan konuşma, bir milletvekili arkada
şımızın kişisel görüşmesi içerisinde oldu. Bunu 
grup adına yapılan bir konuşma telâkki etme
miz mümkün değil. Onun için, lütfediniz o ölçü
leri aşmayalım, efendim. 

SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Arz ede
yim Sayın Başkanım; arkadaşıma cevabımı, arz 
edebilmek için; eğer biz 141 ve 142 nci maddeleri 
affın kapsamında görmüşsek, bunun nedenlerini 
ifade etmek için söylüyorum. Yoksa, arkadaşa 
arz etmek istediğim husus, kişisel görüşü olsa, bi
zi suçlamasa, cevap vermeye dalhi değer görmeye
ceğimizi de ifade etmek isterim. 

Mesele şu : Bir suçu affetmek istemek o su
ça iştirak manasını tazammun ötmez; o suçu tas
vibetmek manasını taşımaz. Böyle taşırsa, biz 
141 ve 142 nci maddelerin suçlarına sahip olma
yı kabul ederiz. Onun dışında affın içine giren 
(bütün suçların sahibi sizsin'iz. Eğer bunu kabul 
ediyorsanız, o zaman meseleyi bu baz üzerinde 
münakaşa ederiz; kabul. 

İki ncisi, bunlar yeni söylenen sözler değil. 
Bunları defaatle söyledik. Bir hususa daha dik
katinizi çekeceğim; söyleyince kızmamanızı da 
rica edeceğim. 

Biz jandarma devletiymişiz... Bizim jandar
ma 'devleti olarak nit elenmemiz için... 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, münhasır o hu
susta söz verdim. Lütfediniz. 

SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Müsaa
denize sığınaralk bu husmsu da arz etmek işiti
yorum. 

BAŞKAN — Hayır, rica ediyorum. Lütfedi
niz. 

CEMİL ÜNAL (Kars) — Janldarmayı ağzı
ma alma'ka beyefendiye sataşmış imiyim? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ünal. 
Sayın Erverdi, lütfediniz, size verdiğim sa-

ışâtma hudutlarının dışına çıikmayınız. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (TraJbzon) — Söz ver-
dinizse ikonuşsun. 

SELÇUK ERVEDİ (Devamla) — Huzursuz 
olmaya başladınız. 
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Sayın Başkanın bana verdiği söz hududunu 
aşmamak için, Sayın Başkanı müşkül vaziyette 
'bırakmamak için bu noktaya değinımiyorum. 
Yalnız birtakım şeyleri, ihbar tonu içerisinde 
birtakım şikâyetleri dile götirirken, -başkalarını 
kendi aramızidaki meselelere sokmadan diyalog 
kurniianın, meseleleri halletmenin daha kolay ola
cağı, bunun bize yarar getireceğini de ifade eder; 
kem sözün, geçmez akçenin sahibine ait olduğu
nu, Halk Partisinin kimsenin töhmetine, (ki bu 
töhmet nereden gelirse gedsin, ne kadar ağır olur
sa olsun) cevap vermek medburiyetinde bulunmadı
ğını, Halk Partisinin, davranışları ile millî bir 
müessese olduğunu ve bu meimioketin yararına 
olan her şeyi, birtakım patırtılardan korkmadan 
inandığı istikamette gerçekleştirmenin yolunda 
bulunduğunu arz eder, ısaygılar sunarım. (C.H.P. 
sıralarımdan, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Saym Erver
di. Buyurun efendim bir şey mi diyeceksiniz?.. 

NAHİT MENTEŞE (Ayidm) — Saym Baş
kan, Sayın Selçuk Erverdi konuşmasının bir ye
rinde, bizim dönemimize ait icraattan bahseder
ken, veyahut hadiselerden bahsederken; «Birini 
diğerini kırdırmak» gibi halkikaitle kabili telif 
olmayan beyanda bulundular ve grupuma sataş
ırlar. Bu bakımdan müsaade ederdeniz kendileri
ne bu konuda cevap vermek işitiliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, Saym Erverdi' 
ye isöz verirken de ifade ettiğim gibi sataışan kişi, 
saitaştığı çerçeve içerisinde birtakım mukabele 
görmeye, sataşması ile yol açmış demektir. Sayın 
Erverdi'nin cevabımda, bahsettiğiniz •hususlar 
lifade edildi. Ancak, bunlar şimdiye kadar'ki 
'birçok çalışmalarımjzda örneklerini göndüğümüz 
gllbi, bir siyasî grapun bir diğer siyasî grupu, 
bir iktidarın bir eski iktidarı eleştirisi, tenkidi 
çerçevesi içinde kalmıştır. Bu nedenle Başkanlık 
olarak sataşma olduğunu kabul etmiyorum. Di
ren iyorsanız oya koyacağım. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Efendim, 
direnmek bir netice istihsal edecekse... 

BAŞKAN — Takdir size ait efendim. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — O halde di

reniyorum efendim. (A. P. ve C. H. P. sırala
rından, karşılıklı konuşmalar; A. P. sıraların
dan, «Cesaretiniz varsa ellerinizi kaldırın» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim Saym Menteşe, Sayın 
Erverdi'nin.. 

DAVUT AKSU (Kars) — (A. P. sıralarına 
dönerek) Cesaretimizi bilirsiniz, neyi ispat ede
ceksiniz!.. 

BAŞKAN — Saym Aksu, rica ederim efen
dim, Meclisin çalışmasını bozamazsınız. 

Saym Menteşemin sataşma iddiası ile diren
me isteklerini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Buyurun Saym Menteşe. 

A. P. GRUPU ADINA NAHİT MENTEŞE 
(Aydm) — Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvckiili Sa
yın Erverdi, Saym Cemil Ünal arkadaşımızın 
bir beyanını burada tavzih etmek için veya ce
vap vermek için söz aldılar. Ancak, bu cevap
larında da, yerimden de arz ettiğim gibi yeni 
bir sataşmaya meydan verdiler, ve öyle lâflar da 
söylediler ki, (gerçi bir örnek, bir »misâldi ama) 
âdeta Türkiye Büyük Millet Meclisine malolmuş 
bir kanun dolayısıyle sahtekârlık, hırsızlık, ka
til ve diğer cürümleri bir grupa maletmek gibi 
bir yolu da maalesef burada seçtiler.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Maale
sef değil, gerçek... 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin, 
Millî Selâmet Partisi ile birlikte verdiği kanun 
teklifinde, saydıkları suçların hepsi affa tabi 
tutulmaktadır. Biz de aynı suçların af kapsa-
bma alınmasını istedik. Bizim de kanun tekli
fimiz var. Biz, ancak; 141, 142, 146'yı ve ey
lemde bulunan anarşist ve Maoistlerin, komü
nistlerin affını istemedik. 

Muhterem arkadaşlarım, esasen burada de-
faatle izah ettiğimiz gibi, bir genel af çerçeve
sinde bu suçluların affı da düşünülebilirdi; an
cak bu suçlular nedamet getirmemişlerdi, müte-
nebbih olmamışlardı; hadiseler bizi teyit etmek
tedir, teyidetmiştir. Esasen devam eden mahke
melerde, bu suçlular af istemediklerini «mütead
dit defalar beyan etmişler, nedamet duymadık
larını, eski ithamlarını devam ettirmişler ve 
Jandarma Genel Kumandanına ateş açan suçlu 
Filistin gerilla örgütüne gitmiş ve ıondan sonra 
dönüp gelmiş... 
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DAVUT AKSU (Kars) — Ne zaman, hangi 
devirde gitmiş? 

(MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Gaziantep) 
— Sizin devrinizde.; 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum müda
hale etmeyiniz. Eica ediyorum. 

ıMUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Gaziantep) 
— Sizin devrenizde gitmiş, siz.. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim. 
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, Jandarma Genel Kumandanı
mıza ateş ne zaman açılmıştır ? Siz diyeceksiniz 
ki, 12 Mart'tan evvel... 

(MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Gaziantep) 
— Sizin hazırlığınız içinde, sizin devrinizde... 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Hayır, par-
tilerüstü Hükümet zamanında olmuş bir hadise
dir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Benim 

söylemek istediğim şu; müessif hadise olmuştu, 
ama bu örgütlerin idare ettiği şahıslar aynı ey
lemlerini devam ettirmişlerdir. Nitekim, bun
dan 15 - 20 gün evvel Türkiye'ye dönen bu şahıs, 
silâh kullanan, yaralayan bu şahıs, yine yara
lama hareketine devam etmiştir.. 

HASAN CELÂLETT1N EZMAN (Bingöl) 
— Ve siz de yardımcı oluyorsunuz.. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. 
NAHÎT MENTEŞE (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, kimin yardımcı okluğunu, 
kimin olmadığını elbette tarih kaydetmiştir. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Kanlı pazar
larda siz iktidardaydınız.. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Burada 
Anayasal bir hakkı, bir sayın arkadaşım, Sayın 
Grup Başkanvekili arkadaşım tenkit etmektedir. 
«Sokaklar yürümekle aşınmaz..» Bu, Anayasa
nın bir hükmü muhterem arkadaşlarım, Toplan
tı ve gösteri yürüyüşleri hakkı.. Ama bu, silâ
ha dönüştürüldüğü takdirde, saldırıya dönüş
tüğü takdirde elbette devlet kuvvetlerini karşı
sında görecektir muhterem arkadaşlarım. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) 
— Sizler kanlı pazarların iktidarısınız.. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — İşte kanlı 

pazara sizin bakışınız başka, bizim bakışımız 
başka.. Burada sayın arkadaşım: «Adalet Par-
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tisi, devrinde birini diğerine kırdırmıştır.» di
yor... 

MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Gaziantep) 
— Yalan mı söylüyor?.. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Kim ki
mi kırdırmıştır muhterem arkadaşlarım, kim 
kimi kırdırmıştır? 12 Mart sonrası hadiseler 
meydana çıkmış, bir solcu diğer solcuyu vurmuş 
öldürmüş. Kuseyri hadisesini hatırlarsınız.. Ni
ye yapmış bunu? Bunu başkaları yaptı diye 
kendi taraftarlarını eyleme geçirmek için yap
mıştır.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Güler
ler buna.. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Hadise
ler bu.. Hadiseler su yüzüne çıkmıştır. Bu hadi
seleri, lütfen arkadaşlarım kimse müdafaa etme
sin. Hakikaten acıdır, ıstırap vericidir, kökü 
dışardadır, henüz daha başı kazmmamıştır.. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) 
— Eşlik ediyorsunuz.. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Biz -me
seleye onun için ehemmiyet atfetmekteyiz. Biz 
Türk Devletinin bekası için mesele üzerinde 
önemle durmaktayız. Gaflet içinde olan arka
daşlarımızın, (gaflet içinde kim varsa) mesele
leri bu şekilde teşhis etmeleri icabetmektedir... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 12 Mat'tan 
öncekileri söyleyiniz.. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — İşlenen 
fikir suçu değildir. Kökü dışarda olan, henüz 
başı meydana çıkarılmayan hadiselerdir. Bunun 
üzerinde Türk hükümetleri hassasiyetle durma
lıdırlar. 

Adalet Partisi, devletin meşru kuvvetlerinden 
başka hiçbir kuvvet tanımamıştır. Ne onu, ne 
bunu diğerine kırdırmamıştır, devletin meşru 
kuvvetlerini tanımıştır; teslim etmiştir iktidar 
olarak polise. Nihayet kuvvetler ayrılığı var
dır, yargıya bırakmıştır. Bunda iktidar olarak 
ne yapabilirsiniz? Nitekim muhterem arkadaş
larım, 12 Mart sonrası iktidara geçen, yahut 
kendisine Hükümet görevi verilen bir Sayın 
Başbakan, evvelemirde Anayasada değiişklik 
yapılmasının lüzumu olmadığını belirtmiş, ka
nunlarda hiçbir değişiklik yapılması lüzumu ol
madığını belirtmiş; fakat.. 
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BAŞKAN — Sayın Menteşe bir dakikanızı 
rica ediyorum efendim. Sataşma hakkında söz 
talebinde bulunurken, bir iddiayı ortaya koy
dunuz. Sözünüzün de bu iddia ile çerçeveli ol
ması gerekir. Genel Kurulun müsaadesini ben 
bu mânada anlıyorum. (C. H. P. ve M. S. P. 
sıralarından, «Bravo Başkan» sesleri) Sataşma 
iddianız çerçevesi dışına çıkmaymız lütfen. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Müsaade 
ederseniz tamamlayayım Sayın Başkan. 

O zaman Sayın Başbakan gelmiş (Hatırlar
sınız: Sayın Erim) 15 - 20 gün veya bir ay son
ra : «Bu Anayasa ile, bu kanunlarla Türk Dev
letini idare etmek mümkün değildir.» demiştir. 
Ben bunu şunun için söylüyorum; burada 19G8 
hadiseleri olduğu azman, o sayın zat Cumhuriyet 
Halk Partisini temsil ediyordu ve biz gençlik 
hadiselerini tasvip etmediğimiz zaman... 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, Sayın Nihat 
Erim'e nereden geliyorsunuz1? Rica ediyorum, 
sataşma üzerinde konuşunuz lütfen. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Tasvip etmediğimiz zaman, kendileri bu ha
diseleri müdafaa etmişlerdir, Cumhuriyet Halk 
Partisi namına yapılmıştır görüşmeler. Cumhu
riyet Halk Partisi başkanları görüşmüşlerdir... 

(MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Gaziantep) 
— Komünistlerin tahriklerine hizmet ettiniz. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, rica ediyorum 
müdahale etmeyiniz lütfen. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — O bakım
dan muhterem arkadaşlarım, bu müessif hadise
lerin tekrarını katiyen tasvip etmeyelim, arzu-
lamıyalım, bir. 

İkincisi, hadiseye gerçekçi açıdan bakalım. 
Bunlar fikir hareketleri değildir. Bu hareket
ler, kökü dışarda olan hareketlerdir, bu hare
ketlerin henüz başı bile kazmmamıştır. 

" Sayın Başkana ve sayın milletvekili arkadaş
larıma, bana konuşma imkânı verdikleri ve bu 
noktayı açıklığa kavuşturduğum için kendilerine 
teşekkürlerimi sunuyorum. Adalet Partisi dev
rinde hiçbir grup diğer grupa kırdırıl m amıştır, 
daima devletin meşru kuvvetleri kullanılmıştır. 

Bu açıklamayı yapmak için huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. Hepinize saygılarımı 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mente
şe. 

Efendim, 1974 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi 
ile 1974 yılı Jandarma Genel Komutanlığı büt
çesi ve 1974 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü büt
çelerinin bölümlerine geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Üçişleri Bakanlığı bütçesinin bölümlerini 
okutuyorum efendim. 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim hizmetleri 255 455 912 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu bö
lümle ilgili bir önerge vardır, bu önergeyi okuta
cağım. Ancak, bu önerge bütçe tasarısının 
20 nci maddesi ile ilgili bulunduğundan, o mad
denin müzakeresi sırasında işlem görecektir. 
Şimdi sadece önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1630 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğin

ce Hükümet komiserlerine verilecek ücretle il
gili tahsisat İçişleri Bakanlığı Bütçe tasarısına 
konulmuş bulunmaktadır. Ancak ödemede bazı 
güçlükleri önlemek bakımından 1974 yılı bütçe 
kanunu tasarısına bağlı (E) işaretli cetvelin 
151 nci (huzur ücretleri) harcama kalemi ile 
ilgili açıklamanın son satırının (maddesine göre 
ödenecek ücretlerle, 1630 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesine göre ödenecek ücretler bu kalemden 
ödenir.) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Erzurum Balıkesir 
Selçuk Erverdi . Cihat Bilgehan 

Nevşehir Kütahya 
Mehmet Zeki Tekiner Ahmet Haşim Benli 

' Muş 
Tekin İleri Dikmen 

BAŞKAN — Okunan önerge, gider artırıcı 
veya gelir azaltıcı bir mahiyet taşımamaktadır. 
Bu nedenle, biraz evvel arz ettiğim gibi, 20 nci 
maddenin müzakeresi esnasında işlem görecek
tir. 

608 — 



M. MocM B : 82 22 . 5 . 1974 O : 1 

Biraz önce okutmuş bulunduğum 101 nci bö- I Bölüm 
lümü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

102 Destek hizmetleri - 20 908 212 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Mahallî idareler hizmetleri 353 850 481 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Nüfus izleme, tescil ve vatan
daşlık hizmetleri 289 034 505 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 İller idaresi hizmetleri 2 564 652 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

114 Sivil savunma ve millî sefer
berlik hizmetleri 38 131 709 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 7 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin bölüm
lerini okutuyorum efendim. 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 

101 Genel yönetim 50 034 047 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 568 861 009 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Siyasî güvenliğin düzenlen
mesi 84 417 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Lira 

112 Toplum güvenliğinin düzen
lenmesi 906 208 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 Şehiriçi ve bölge trafiğinin 
düzenlenmesi 221 068 978 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 16 729 784 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Jandarma Genel Komutanlığının bölümleri
ni okutuyorum. 

b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

101 Genel yönetim 44 467 612 
BAŞKAN — Kabu'İ edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 151 522 199 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Güvenliği sağlama ve dü-
•zen. 1 242 760 657 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Jandarma Genel Komutanlı
ğının yeniden teşkilât ması ve 
modernizasyonu 210 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 4 181 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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M. Meclisi B •: 82 

Bu suretle İçişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili 
müzakerelerimiz bitmiş bulunmaktadır. Bütçenin 
milletimiz, memleketimiz için hayırlı olmasını ve 
İçişleri Bakanlığının değerli mensuplarının müs
pet çalışmalarına vesile olmasını Meclisimiz adı
na teennini ediyorum efendim. (Alkışlar) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN 

B) DIŞtŞLEM BAKANLIĞI BÜTÇESİ I 

BAŞKAN — Bütçe tasarısı üzerindeki müza
kerelerimize devam ediyoruz. Programımız ge
reğince Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
müzakerelere başlıyoruz. 

Komisyonun ve Hükümetin temsil edilmesini 
rica ediyorum. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan 
sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adma 
Sayın Mehmet Nebil Oktay, Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına Sayın Zeki Okur, Adalet Partisi 
Grupu adma Sayın Orhan Oğuz, Demokratik 
Parti Gupu adma Sayın Mutlu Menderes, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adna Sayın Ha
lûk Ülman. 

Şahısları adma söz alan sayın üyelerin isim
lerini arz ediyorum: 

Sayın Tosyalı, sayın Göktepe, sayın Demir, 
Sayın Ataman, Sayın Akova ve Sayın Yılmaz söz 
almış bulunmaktadırlar. I 
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Muhterem arkadaşlarım, saat 14,00'e gelmiş 
bulunduğundan, Birleşimin saat 15,00'te açılma
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşime ?na 
veriyorum eefndim. 

Kapanma saati : 14,00 

!N İŞLER (Devam) 

I Komisyon ve Hükümet temsil edilmişlerdir. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adma 

sayın Nebil Oktay, buyurunuz efendim. 
C.G.P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 

OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Dışişleri Bakanlığı 1974 malî yılı bütçesi ve
silesiyle Cumhuriyetçi Güven Partisinin, dış po
litikadaki temel görüşlerini açıklamak üzere hu
zurunuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, dış politikamızın temel
leri, Atatürk tarafından tesbit edilen, barışçı, 
ahde vefa prensibine saygılı, büyük milletimizin 
bağımsızlığını, bütünlüğünü, hak ve menfaatle
rini korumayı amaç bilen, başka milletlerin iç iş
lerine karışmadığı gibi kendi işçilerimize de ka
rışılmasını reddeden, eşit egemenlik haklarına 
saygı gösterilmesini isteyen sağlam ilkelere da
yanıl'. 

Son yıllarda dünya sahnesinde çok önemli ve 
hızlı gelişmeler olmaktadır. 

Avrupa'nın doğusu ile batısı arasında müna
sebetleri yumuşatan detant politikasının olumlu 

I sonuçları yanında, karşılıklı ve dengeli kuvvet 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkamveMlİ Kemal Zdya öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : İlhama Çetin (Yozgat), Mehdi Kesfein (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisimin 82 nci Birleşimimin ikinci oturumumu açıyorum. 
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indirimi görüşmelerinde ortaya çıkan sorunlar, ı 
Cenevre'de devam eden Avrupa Güvenlik ve İş-
birlği konferansının komisyon çalışmalarında, 
•'Sovyet Rusya'nın bazı temel konularda takındı
ğı uzlaşmaz tutumun ortaya çıkardığı hayal kı
rıklığı, nihayet detant politikasına rağmen Sov
yet Rusya ve müttef klerinin nükleer güçleri ya
nında, kara, deniz ve hava kuvvetlerini konvan-
siyonel silâhlar açısından hızla büyütmeğe de
vam etmeleri, bizi dünya olaylarını değerlendir- I 
.mede çok dikkatli ve geçerli olmaya sevk etmek-' 
tedir, 

Detant ve iktisadî işbirliği politikası bir ger- I 
çektir. Dünya soğuk savaş yıllarının dünyasın
dan farklıdır. Sovyet Rusya gelişmiş sanayi ül
keleriyle iktisadî işbirliğini geliştirerek ve ya
bancı sermayeye ve teknolojiye 'kapılarını 'aça
rak, ekonomik alanda sonuçlar elde (etmeye ça
lışmaktadır. Fakat bunun yanı sıra komünizmin 
nihaî zaferini sağlamaktan bahseden nutuklar 
ve yazılar devam letmektc, ordu gücü takviye 
edilmektedir. 

Çin, dünya sahnesinde bir nükleer güç ola
rak belirmiştir. Ekonomik 'alanda üretim gücü 
nüfusuna kıyasla çok sınırlı olmasına rağmen, 
uzak doğuda Sovyet Rusya'nın he'saba katacağı 
bir askerî güç durumundadır. 

Dünyanın üçüncü büyük ekonomik gücü ha
line gelen Japonya, yakın zamana kadar Amie-
ri'kan savunma şemsiyesinin altında silahlanma
ya çok cüz'î kaynaklar ayırmıştır; fakat kısa 
zamanda büyük bir silâhlı güç haline gelebile
cek sanayi potansiyeline sahiptir. 

Batı demokrasilerinde ise, büyük ekonomik 
ve sınaî güç üstünlüğüne rağmen, birbirini ko
valayan iç ve dış krizler önemli sorunlar yarat
mıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri "Vietnam'da ateş 
- kes anlaşması sağlamaya, Orta Doğu bölgesin
de çıkan son büyük savaşı izleyen aylar içinde 
bu bölgede barış istikametinde olumlu çabalar 
harcamaya muvaffak olmuş, Mısır'la ilişkilerini 
düzeltmiştir. Fakat, bir yandan Amerika Birle
şik Devletlerinde iç politika gelişmelerinin or
taya çıkardığı ciddî sorunlar; öte yandan bir
çok batı demokrasilerinde zayıf azınlık Hükü
metlerinin veya yıpranmış Hükümetlerin işba- { 
şmda olması; enerji sorununun bir yandan Av
rupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, I 
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öte yandan Avrupa Ekonomik Topluluğu ülke
leri arasında yarattığı gerginlikler; İngiltere' 
nin Ortak Pazarla ilişkilerini yeniden gözden 
geçirmeye karar vermesinin hemen ardından, 
İtalya'nın aldığı tek taraflı ekonomik tedbirler, 
bunların Avrupa Ekonomik Topluluğunun gele
ceği üzerine düşürdüğü gölge, (hesaba katılmaya 
değer unsurlardır. 

Türkiye'yi özellikle ilgilendiren Orta Doğu 
bölgesinde, son savaşın ortaya çıkardığı yeni as
kerî denıge dışında, petrol silâhının meydana 
getirdiği denge değişikliği göze çarpmaktadır. 
Petrol ihracatçısı ülkeleri dünyanın en büyük 
döviz rezervlerine sahip kılma yolunda gelişen 
olaylar zinciri içinde, gözden kaçırılmaması ge
reken bir nokta da İran'dan Yunanistan'a, ko
münist rejimle yönetilen kuzey ve Balkan kom
şularımızdan güney komşularımıza kadar bütün 
komşularımızın hızlı bir 'silâhlanma gayrteti için
de bulundukları gerçeğidir. 

Stratejik planda gözden kaçırılmaması gere
ken bir nokta da, Avrupa'da, İkinci Dünya Sa
vaşı sonunda, ya doğrudan doğruya ilhaJk su
retiyle, ya da Kızılordu tanklarının desteğin
de ideolojik istilâ suretiyle ıele geçirdiği ülke
leri, «sınırlı bağımsızlık» şeklinde özetlenebilıe-
ceg Brojnev Doktrini çerçevesinde sımsıkı tut
maya, harp sonu kazançlarını konsolide etmeye 
çalışan Sovyet Rusya'nın, doğuda 800 milyonluk 
bir Cin şeddi ile karşı karşıya bulunmasına mu
kabil, Akdeniz, Orta Doğu ve Hint Okyanusu 
istikametinde yayılma politikasını sürdürdüğü 
gerçeğidir. Akdenizde arttırıian Sovyet gücüne 
ek olarak Arap - İsrail çatışmasından yararla
nılarak Orta Doğu ülkelerinde gerçekleştirilen 
yerleşme, Hindistan'la yapılan anlaşmayı taki
ben, Pakistan'ın bölünüşü ve Bangladeş yönün
deki açılma, hatta Afganistan'da olup bitenler, 
Sovyet Rusya'nın gayretlerinin hangi yönde ge
lişmekte olduğunu ortaya koyan unsurlardır. 

Türkiye'nin dış politikası, memleketimizin 
içinde bulunduğu son derecede hassas coğrafya
nın etkisinden kurtulamaz. Dış politikada ideo
lojik tercihlerin çok ötesinde, millî menfaatler 
rol oynar. Rus - Çin çekişmesi veya Batı dünyası 
içindeki bazı gerginlikler bunun açık delilidir. 
Türkiye, son derecede uyanık bir dikkat içinde 
kendi millî güvenliğini ve ımlllî meııfaatlarmı, 
her düşüncenin üstünde tutmak zorundadır. 
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Türk dış politikası, barış ve gerçek bir gü
venlik yolunda sarf edilen gayretlere, aşırı iyim
serliğe ve 'karamsarlığa kapılmadan, gerçekçi 
şekilde katkıda bulunmaya devanı edecektir. 

"Avrupa G'üvemıtik ve İşbirliği Konferan
sında alınaealk sonjuçlarım, askerî açıdan ge
rekli güvenlik tedbirleri ile taıimamlauması lü
zumuna inanıyoruz. Barış, yalnız siyasî, eko
nomik, kültürel alanlarda Varnla-c-ak anlaşma
larla değil, askerî güç dengesinin tehlikeli şe
kilde bo'zmlmamaSıyle korunabilir. 

Avrupalılararası 'ekonomik işbirliği çalışmna-
1-arıtnda, Türkiye, Avrupa'daki gelişime halinde
ki ülkelerin somunlarına dikkati çekmekte ısrar
lı olmalıdır.• Afrika ve AısyaVlaki gelişme Jva-
ılimdo'ki ülkelerin sorumlarına, eğilmek ve dün
yanın varlıklı ve varlıksız milletleri arasındaki 
uçurumun kapatılmasına çalışmak şüphesiz 
'önem naşir. Ancak, «ımıım dibine ışık vermez» 
ata, sözündeki gibi bir durumun doğması ön-
le'inmcl'i ve Avrupa ülkelerinim gelişme seviye
leri arasındaki farkların kapatılmasının en az 
Üçüncü Dünya ülkeleriyle ilişkiifer kadar önem1 

taşıdığı, Avrupa'da, gerçek barış ve güven
liğin Avrupa ülkeleri arasındaki iktisadî geliş
me farklarının kapatılmasıma bağlı olduğu ger
çeği, ısrarla anlatılmlaya devam edilmelidir. 

Yabancı işçiler konuşumda da, bu işçilerin 
ve omları gönderen ülkenin haklarını yeteri ka
dar koruyan yeni hükümlerin Cenevre çailışma-
1 arında 'kabul edilmesini diliyoruz. 

Viyana'da toplanan karşılıklı ve dengeli 
'kuvvet indirimleri konferansında, Kuzey At
lantik bölgesinin gevenliğinin bir bütün teşkil 
ettiği gözden kaçırıimaımalıdır. Bir bölgede, 
mesielâ Orta Avrupa'da askerî kmwetferin azal
tılması, 'bir başka bölgede, meselâ kanatlarda 
güvenliği azaltıcı bir durum yaratmamalıdır. 
İBu no'kta bizim için hayatî önem taşır. 

Cumlhuriyetçi Güven Partisi, NATO ittifakı
mın, (hür Avrupa'nın ve bu arada Türkiye'nin 
sarvumaması bakımımdan hayatî önemlini koruma
ya devam ettiği inancındadır. Aslımda millet-
lorarası münasebetlerde görülen yurnıuşanıalda 
ve komünizmin İkinci Dünya Savaşı sonrasın
daki aktif yayılma çabalarının frenlenip dur-
idurulmaisında, bu ittifakın gücü ba>§ılıea rolü 
(Oynamıştır. 

İktisadî bakımdam bir dev haline gel (m Ba
tı Avrupa'n in, NATO ittifakı dışında kendi 
laskerî gücü ile Avrupa'mın güvenliğini koru
ması imkânı bulunmadığından ve böylece bir as
kerî gücün meydana getirilmesi yolunda gerekli' 
irade ve karar ortaya çıksa bile bunun bir hay
li uzun zaman isteyeceğinden, bütün aklı ba
şında, Avrupalı devlet adamları müttefiktir. 

Türkiye için önemli noktalardan biri de, 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun tam üyesi 
olan 9 ülkenin kendi aralarında, dış politika 
-konularında yaptıkları siyasî istiharelerin dı
şında kalimamaktır. Türkiye'yi ilgilendiren her 
-konuda, yalnız Türkiye'ye bilgi verilmesi de
ğil, Türkiye ile istişare edikmesi lüzumuna 
inanıyoruz. 

Sovyet Rusya ve diğer komşularımızla iliş-
kilenimizde Türkiye için 'değişmeyen ilkeler, 
egemenli'k, bağımsızlık, toprak bütünlüğüne 
saygı, hak eşitliği ve içişi eriline karışmanla, 
esaısiları dakilinde İyi komşuluk münasebetleri
ni geliştirmektir. Bu arad:a, Sovyet Rusya ve
ya etkisi altındaki ülkelerden Türkiye'ye yö
neltilen sübversiıf mahiyette propaganda, radyo 
yayını ve benzeri faaliyetlerin durdurulması
nın iyi komşuluk münasebetlerinin bir gereği 
olduğu unutulmamalıdır. Türk Milleti barış
çıdır, Türk Devleti' kendi sınırları içimde mil
letimin refahını gellştirmieyi amaç bilen barışçı 
ve devletler hukuku 'kurallarına tam saygıdan 
«ayrılmayam bir devlettir. Bütün konuşulan
ımızdan aynı anlayışı ve hassasiyeti beklemek 
(hakkımızdır. 

Orta Doğu'ıda Türk hükümetlerinin izlediği 
politika da, daima devletler hukukuna ve Bir
leşmiş Milletler prensiplerinle uygun olmuştur. 
Biz, Orta Doğu "da barış ve güvenliğin hüküm 
sürmesini istiyoruz. Kuvvet veya kuvvet teh
didi ile hiçbir ülkenin topraklarını gemişletıne-
skre rıza gölstenemıeyiz. İsrail'in işgal ettiği 
topraklardan çekilmesi yolundaki Birleşmiş 
Milletler kararını, bütün Oumihuriyo't hükü
metleri desteklemişlerdir ve desteklemeye de
vam edeceklerdir. Kudüs gelirinin statüsünün 
de Türkiye'yi yakındam ilgilendirdiği inancın
dayız. Bu konuda da Birleşmiş Milletler ka
rarlarına ve şelbrim tarihî ve dinî özcllikleriıi'e 
-aykırı hareketlerin karşısında olmamız gere
kir. 
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Çeşitli tarihî bağlarla bağlı olduğumuz Or
ta Doğu ülkeleri ile siyasî, ekonomik ve kültü
rel ilişkilerimizin, Anayasamıza ve Türk Cum
huriyetinin teni elindeki ilkelere uygun bir çer
çeve içkide, mümkün olan azamî ölçüde geliş
tirilmesinden yanayız. 

Büyük bir ekonomik güç haline gelmekte 
olan 'komşu ve müttefik İran'la ilişkilerimizin 
daha sıcak ve daha sıkı bir duruma 'getirilme
sinin, hem güvenliğimiz, hemı de ortak millî 
menfaatlerimiz açısından büyük önem taşıdığı 
kanaatindeyiz. 

Yun.anista.nla ilişkilerimize ve Kıbrıs konu
suna gelince: 

A. P. - C. G. P. Karma Hükümeti Ege'de, 
kıta saihamlığı dalıilimde petrol arama , iznini, 
haklı olarak Türk millî petrol kuruluşuma ver
miştir. Yeni Hükümetin de bu konuda aynı 
politikayı izlediğini ımenınuııiyetle görüyoruz. 
Batı Trakya Türklerinin mâruz kaldıkları ağır 
baskılar elem vericidir. Kıbrıs'ta ınüzakerele-
ı-in kesilmesini büyük bir talihsizlik sayıyoruz. 
Son aylarda Kıbrıs'ta âdil ve barışçı bir çözüm 
yoluna doğru hiçbir aldım atılamamış, tam ak
sine devam eden görüşmelerin kesilmiş olma
sını Yunanistan'da ve Kıbrıs adasında birçok 
sorumluların ortaya attıkları yeni iddialarla 
durumun gerginleşmesini üzüntü ile izliyoruz. 

iBütçenkt tümü üzerindeki görüşmelerde Cfe-
mel Başkanımızın da açıkça belirttiği gilbi, gerek 
bu konuda, gerekse millî menfaatlerimizi il
gilendiren başka hayatî ve önemli dış 'müzake
relerde, Türk Hükümeti, içerdeki mücadele-
rimiz ne olursa olsun, milletin ve Meclislin 
tam desteğinden emin olmalıdır. Türk Mille
ti, her dış tehlike karşısında birleşmesini ve 
şaıhlanmasını bilen millettir. 

Haşhaş ekimi 'konusunda devam eden temas 
ve müzakerelerde, Hükümetin başarılı sonuç
lar elde etmesi için bütün gücümüzle yardım
cı olmaya, C. G. P. Grupu olarak kararlıyız. 
Bu konu, polemiklerle ölçüsü dışına taşırılma-
Idan, millî güvenliğimizle ilgili hayatî menfaat
lerimiz gözden kaçırılmadan, fakir Türk köy
lüsünün hakları ve geçim durumu korunacak 
şekilde bir çözüm yoluma lüaştınlmaılıdır. Bu 
yoldaki çalışmalarda başarılı sonuçlar alınma
sını yürekten diliyoruz, 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden, 
son zamanlarda dış politika temaslarının bazı
larında göze çarpan ve bütün milletimizi de
rinden yaralayan bazı gayri ciddî davranışla
ra dokunmayı da görev sayıyoruz. 

Büyük bir iç politika kampanyası ile irti
batlı olarak yürütülmeye çalışılan Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısının son Suudî 
Arabistan gezisine ait elem verici birçok bil
giler ve tahliller basınımızda tafsilâtıylo yer 
almıştır. Basına intikal etmemiş bazı bilgileri
miz bizi daha da büyük üzüntülere sevk etmiş-
ti'r. Millî menfaatlerimizi hesaba, katarak, bu' 
hususları Yüce Meclis önünde bir polemik ko
nusu haline getirmek istemiyorum. Mecbur 
•edilmedikçe, bazı hususları bu kürsüye getirme
meyi tercih etmekle beraber, Türk Devletinim 
haysiyetini her şeyden üstün tuttuğumuzu ve 
gelecekte bu çeşit davranışlardan kaçınılması 
gerektiğini önemle belirtmek is'teııim. 

İçimde bulunduğumuz şartlarda özel bir 
önem kazanmış olan CENTO Bakamlar Toplan-
tısıina katılmama ve Libya Başbakanının ziya
retinin iptali yolundaki kararları da anlamamız 
mümkün olmamıştır. Devletin devamlılığı var
dır. Hükümetin sarsıntı geçirdiği değil, istifa 
ettiği bazı hallerde bile bu gilbi 'temastarai sür
dürülmesi millî menfaatler bakımımdan önem 
taşıyorsa, bu görev asla ihmal •edilmemelidir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden 
önce Dışişleri Bakanlığımızın vasıflı, vatanse
ver ve çalışkan teşkilâtının, durmadan artan 
dış ilişkilerimizin gerektirdiği imkânlara ka-
vuşturulmasındaki öneme dokunmak istiyorum. 

Dünya bağımsız ülkelerinin sayısı bumdan 
çeyrek yüzyıl öncesine göre hemen hemen üç 
.misline varmış, Türkiye'nin üye olduğu mil
letlerarası kuruluşların sayısı çok artmış, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin ve yakınlarının sa
yısı milyonu çoktan aşmıştır. Bu durumda ge
rek merkez, gerek dış teşkilât bakımımdan 
Bakanlığın, hizmeti gerektiği şekilde görecek 
duruma getirilmesi hayatî önem taşır. Kadro 
imkânları, hizmet içi eğitim çalışmaları, tek
nik cihazlar açısından noksanlar süratle tamam
lanmalıdır. Konsolosluklarla ilgili işlerin ve 
çok büyük güçlüklere uğrayan yurt dışındaki 
işçilerimizin eziyet çekmeden, bekletilmeden, 
(horlanmadan işlerinin medenî şekilde yürütebil-
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ımeleri içki ger erkli hiçbir te'dibir ihmal edilme
meli, hiçbir fedakârlıktan kaçmılnmınahdır. 
Türkiye'ye bir milyar dolardan fazıla, döviz gön
deren aziz işçilerimizin, Türk Devletinden bu 
ilgiyi beklemeleri ıen tabiî haklarıdır. 

SSayııi milleıtivdkillcri, tanınan kısa. süre 
içinde bazı temel konulara, eğilmekle yetin
dim. Bu konulardan birçoğu başka vesileler
le derini eştirilecekti r. 

1974 bütçesinin, değerli Dışişleri teşkilâtl
ımıza ve milletimize hayırlı olmasını diler, Dışiş
leri camiamızı ve Yüce Meclisi Cumhuriyetçi 
•düven Partisi Grupu adına saygı ile selâmla
rım. -.(O. G. P. ve D. P. «ıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 

Zeki Okur, buyurunuz efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA MEMMETZEKİ 

OKUR (Zomgaldak) — Sayın Başkan, muhte
rem m i 11 et v (İkilleri; 

Millî Selâmet Partisi Mil kıt Meclisi Grupu 
.adına hepinizi hürmetle selâmlayarak, dış po
litika üzerindeki görüşlerimizi özetle arz et
meye çalışacağım. 

Seyrüsefer ve haiberleşıme imkânlarının son 
derece geliştiği çağımızda, dış politika, her 
Devlet için önemini bir kat daha artırmıştır. 
Gerek jeopolitik durumumuz ve gcrelks^ birçok 
devletle tarihî bağlarla bağlı olduğumuz bi
zim için dünyada ıbüyük avantajlar sağlanma
sına yardımcı olması gerekirken, bu, bugüne 
kadar olmamıştır. Bu balkımdan başarılı ve 
'burtalı bir dış politika takilb ettiğimizi iddia et-
ımemiz mümkün ideğildir. Yakın geçmişteki 
Ivıibrıisia ilgili durıimumıız, bizi devletler ara
sında yalnız bırakan, akılcı elmayan bir dış si
yaset anlayışımızın neticesi olmuştur. Yakın geç
mişle takibedilen dış siyasetin açtığı rahme. 
ler kapanacak gilbi değildir. Bağımsızlık mü-

• caddesi veren Cazayirli Müslümanları bizim 
Devlet Radyomuz, «Asiler» diye ilân ediyordu. 
Hallbuki biz ıgüçlü haksızlıkları değil, güçsün 
mağdurları desteklemeli1 idik. Evet, ittifakları
mıza bağlı kallmalı'yız ve kalacağuz; ancak, bu, 
Iherhangi bir devlete yüzde yüz bağlanacağız 
demek değildir her halde. 

ıSon yıllarda Amerika Birleşik Devletleri
nin Moskova ve Pekin ile olan m/ünaıselb etle rin
de takibettiği siyaset, ayrıca Orta . Doğutda 

oynadığı nâzım rol, ibret almamıza yetmell-
diı*. Aslımda, hele Orta - Doğu ülkelerinde, 
Aısya ile Avrupa arasında bir köprü ve dcnıge 
unsuru sayılmamız hasebiyle, bizim de saılhun 
korıırîmavsı hususunda nâzım roller oynamak 
mevkiinde olma'mız gerekirdi. Bunun için mut
laka zenjgin bir Devlet olmak da şart olmasa 
gerek. Ciddî ve millî menfaatlerimizi gözeten 
akılcı bir dış siyaset tatblkçisi olmak ve fır
satları değerlendirmek de büyük faydalar sağ
lar. 

Hükümetinimizin Orta' - Doğu memleket
lerine daha yakın bir ilgi gösterim elsin i mem
nunlukla kai'işıbyoruz. Bu arada Kerkük - İs
kenderun arasında inşa edil en petrol boru 
hattı projesinin biran önce» gerçekleştirilmesi 
lâizıım. geldiğine, işaret, etmek isteriz. Dış İşleri
nim bu konudaki çalışmalarım hızlandırma-
ısını ve neticeye ıılaştırmaismı temenni ve ümit 
ediyoruz. Ayrıca, İran gaz hattı için de yapık 
makta olan çalışmaların sürdürülerek neti
celendirilmesini yine temenni («diyoruz. 

Muhterem milletvekilleri!, yüksek malûmu
nuz, dünya [nüfusu hızla yırtmakta, buna mu
kabil ımovcut topraklar aynı ikal'maktadır. Nü
fusu çoğalan ve kendi toprakların:) sığma ya ça
ğlını zanneden bir kısım ülkeler, komşularına 
salldırarak kuvvet zoruyle toprak işgallerine 
gitmekte, (gitmeyi dememekte ve bu yolu ter
cih ettikleri görülmektedir. ^Atalarımız, «Hazır 
ol cenge, eğer istersen sulhu salâh» demişler
dir. Hiç, şüphe yok, bu sözün anlamı, «Her an 
'cetniğe hazır olacaksın» demek değildir. Bu sö
zün anlamı Yüce Heyetinizin malûmudur, as-
lınlda izahtan da varestedir; ancak bir ilki keli
me ile üzerinde konuşmam gerektiği için izah 
ediyorum, «Hazırlıklı olmak gerekir» demek
tir. 

Cenge hazır olunması naisıl olur? Her şey
den önlee, Hükümet Programımızda da yerini 
aldığı üzere, Silâıhlı Kuvvetlerimiizin geliştiril
mesi, artan şekilde millî kaynaklarımıza dayan
dırılması şeklinde olur. 

Muhterem milletvekilleri, Amerika Birleşik 
Devletlerinin Yunanistan'a, bir kısım komşu

larımıza en modern .addedilen uçaklaılda.ır Fan-
tom uçakları verdiği malülmuimuzıdur. Bize de 
önümüzdeki ayda bir kısım uçakları teslim 
edeceği beyan edilmektedir. 
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Bu konuya niçin girdiğimi biraz sonra arz 
edeceğim. Bilhassa (harp sanayiini Hükümeti
miz, gelecek /hükümetlerimiz, en kusa zamanda, 
en kıJsa yoldan 'kurmanın yollarını araştırsın
lar diye bir konuya giriyorum. 

Malûmunuz, (bir kusi'nı vakıflar kurulımuş-
tur. Bu vakıflardan halen en güçlü ola/nı 
Türk Hava Kuvvetlerini Güçlenklirmıe Vakfı
dır. Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfının biraz daha güçleneJbilmeisi ve yakın 
bir gelecekte tasavvur ettiği yatırımlara geçe-
nbilmeısıi için ona Hükümetçe, partilerce destek 
olmak mecburiyetindeyiz kanaatindeyiım. Bu-
îniın için (Ki. aslında bu maruzatımı kısaca 
Bütçe , Komıisyonununda da (beyan etmiştim, 
(böyle bir maruzatta bulunmuştum; Heyeti 
Umumiyen'iz de duysun ve bunu partilerüstü 
mıültalâla etsin diye {burada tekrar ele atmak 
medburiyeti hissediyorum.) Vatandaşlarımızı 
teşvik -etmeliyiz, bilhassa yurt dışındaki vatandaş
larımızı işçi kardeşlerimizi bu konuda ikna ederek 
yardımlarını sağlama yoluna gitmeliyiz. Orada 
da bunun örneğini vermiştim. Belki hayalci 
bir tasavvurdan ibaret addedilelbilir; ancak, 
bunun yanışının gerçelkleışimeısi daShi büyük 
faydalar sağlar. Hiç unutmam, bir defasında 
500'e yakın Türk işçi kardeşlerime verdiğim 
Ibir konferansta Türk Hava Kuvvetlerini Güç
lendirme Vakfının ^görevleri ve öınemi, mem
leket e, hizmetle, planları üzerinde durmuş ve 
işçi vatandaşlarımıza, kardeşlerimize şu so-
anıyu Sıormuş, demiştim ki : «Arkadaşlar, 
Imeimkketimizin durumu bu. En kısa yoldan 
'Oildumıuz, kullandığı silâlhmı kendisinin imal 
etmesi gerek, doista düşmana karşı böyle ol
anak gerek. 'Siz, güvomseııiz, tarafsız bir heyet 
ısizi ikna etse ve Hükümet de bu konu üzerine 
cidden eğilse acaiba birer aylığınızı bu büyük 
vakfa bağışlar' mısınız "i Şimdiden iböyle bir 
heyetle karşılaşıp böyle bir soruya muhatap 
olduğumuz takdirde ne cevap verirsiniz? Bu 
sorumu ıbir anket maniye'tinde kalbul ediniz 
lütfen. Birer aylığını, yani /bir ay fazla Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı için çalışacak 
arkadaşlarımız, kardeşlerimiz işaret etsinler, 
parmaklarını kaldırsınlar» dedim. Emrin olu
nuz, orada 500 vatandaşımız, işçi kardeşimiz 
varsa, hepsi de ellerini ka^dııimışlar, «Yeter 
ki, :b'iz güvenelim, inanalım. Hava Kuvveti erini] 
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Güçlendirme Vakfına, en kısa yoldan yatırıma 
'geçeceğine inaodığımız takdirde, uçağımızı 
kendimiz yapalbileceğimizi umduğumuz takdir
de her birimiz biner mark veririz» demişler
di). 

'Mulhterefm milletvekilleri, bunun beş yüzer 
mark olduğunu tasavvur buyurunuz... Ama he
men diyeceksiniz ki, biz Devlet olarak işçi kar
deşlerimizin yardıran ile mi Türk Hava Kuvvet
lerini Güçlendirme Vakfını güçlendireceğiz 1 
Tabiî, millet .olarak hepimizin bu yolda, bu 
yönde, bu istikâmette ısefertber olmak mecbu
riyetinde olduğumuzu zannediyorum. 

Bir bakıma Dışişleriyle ilgili olmayan bu 
konuyu o atasözünü biraz önce ifade ettiğim 
için hatırlamış öldüm. Üımiit ediyorum ki, Türk 
Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımız, çok 
kısa bir gelecekte daha çok güçlenecek ve 
Devletimizin tier bakımdan aynı zamanda mad
dî alanda da gücünü gösterecek olan yatırım
lara geçmiş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hükümet Programında, hepinizce) malûm

dur ; «İhracatımızın değişik pazarlara yönel
tilmesi ilkesinden hareket edilerek Orta - Do
ğu, Afrika ve Asya ülkeleriyle karşılıklı ticarî 
ve iktisadî ilişkilerin geliştirilmesine önemi ve-
rileicektlr» denlmekte ve .ayrıca, «Özellikle müt
tefiklerimizle, komşu ülkelerle ve aralarım
da tarihse'l, geleneksel ve manevî bağlarla 
bağlı bulunduğumuz ülkelerle iyi ilişkilerin 
geliştirilmesine büyük önemi verilecektir.» diye 
ifade edilmektedir. 

Bu ibakıimdaın Hükümetin, Orta - Doğu 
ülkeleriyle ve bahusus bu ülkelerden Suudî Ara
bistan'la başlatmış olduğu bu Hükümet Prog
ramı istikametindeki teşebbüsün çok yerimde 
olduğunu, verimli neticeler doğuracağını zan 
ve ümit etmekteyiz. 

Bu arada özellikle dış Türkler üzerimde, 
ırkdaşlarıımız, soydaşlarımız üzerinde de bir 
nejbze durmak istiyorum. 

Yine Hükümet Programımdan ıbir paragraf 
takdim edeceğim : 

«Yabancı memleketlerdeki soydaşlarımızın 
Türk kültür ve vaılıklarının korunup gelişti
rilmeline, bulundukları ülke halkına tanınan 
her türlü haktan tam ve eşit olarak yararla-
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naibilmelcriınio önem, verikicelktir.» .denilmekte-
ıdir. 

Biraız önceki sayın arkadaşımız ifade eittıil'er, 
özellikle Trakya'dalki Türk kardeşle rimdzn du-
ffltau bizi düşlündürnıeiklt'edir. Hiç değilse bizde-
Ik'i azınlılklara tanınan halklara yakın bir kısım 
halkların, misaller örnekler verilerek oradaki 
ırkdaşlarımıza, soydaşlarımıza da tanrnmaisma 
Hükümetçe ıgayrelt ısarfedilrneısini önemle istir
hamı eiümıeikıteyiz. 

ıHıiikoi'meıtıimlizin, E|ge meselesinde, hakları
mızdan feragat edilmeyeceğine dair kelsin tutu
mlunda başarılı olmasını, bütün .gücümüzle Ibn 
(konuda Hükümeti dıeisltckleyeceğimiızi arz eltmeik 
isteriz, 

Mulhltercim milletvekilleri, aiSİınida dış politika 
üzerinde belli kalıplaşmış bir kısıım cümleler söy
leniyor, soluyoruz, Ancak, ben burada bilihaıslsa 
Yüce Heyetinizin belki bir kısmının mailumat-
ıtar bulunmadığı Dışişleri Bakanlığı menısupla-
rııım bemem tamamının iç yüzünü iyi bildifkleri 
Ibir iki hususu. işaret eltmeik 'istiyorum. 

Yurt dışında 1 milyon 200 bin civarında insa
nımız bulunuyor. Bunların büyük bir kuslmı, ma
lumunuz, Avrupa memleketlerinde ve bilhassa 
Almanya'da ikamet ediyorlar, çalışıyorlar. Al-
ımanıya'daıki işçi vajtandaşllarımızm çeşitli prob
lemleri, siorunları varıdır, meseleleri vardır. Ben 
(burada kıtemen bir iki buisuısu işaret ederek Dış
işleri sayım Bakanının ve ilgililerin bir kere da
ha dikkatlerini çekmek istiyorum. 

Avrupaidaki mezarlıkların durumu : Malu
munuz, halen meselâ Almanya'da vefat eden 
vatandaşlarımızın, • Müslüman ıkardeşleriımıizin 
cenazelerinin büyük olanlarının % 98'i Türfkiye-
ye intikal ediyor; ama ıbir kısmı da orada kalı
yor. Benim bildiğim kadarıyle Almanya'da üç 
'beş yerde bir kilsim mezarların kenarlarında 
ayırt ed'ilmiiş, parsellenmiş mezarlar vardır; fa
kat bu mezarilarlda kalmakta. olan ölülerimizin 
[büyükleri 115 yıl için müsaadelidir, küçükleri 
'de .10 yıl için. Demek oluyor ki, 15 yıl sonra o 
»mezara (bir başka ölü, affeıdarsiniz cinsiyeti, mil—' 
l'iyeti ve dini belli olmayan bir başka ölü def 
nıeıdilelbilescıelktir. 

IBU bakımdan, saıyın Dışişleri Bakamımızdan 
ve iligilliılıerlden bu (mezarlarla ilgilenmelerini, 
bunları bıir ıstatüjye, bir anlaşma yolu ile bir esa-
ısa bağlatmalarını önemle istirham edeceğim. 
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lözellilklte, vatandaşlarımızm. kesif bulunduğu 
bölgelerde, içinde mıalbeldı de bulunan Türk kül
tür merlkezlleıri kurulmalıdır. Bu merkezlerin ku
rulması için Hükümetimizce herhangi bir teşeb-
blüse gieıçildüği an, o 'bölgede bulunan vatandaş
larımızın da büyük ölçüde yardımı olacaktır. 
Bu §u demektir : Hükümetlimiz veya teimisileilik-
ler'imiz biu konuda ön ayak olacaklar; bunu,, 
onun bunun elinde bırakmayacaklar, ciddî eller
de tutaç aklar ve vatandaşlarımız da büyük öl-
çlüde yardımcı ollac aklardır. 

LKbnisoloislann yetlkilerini artıran kanun tasa
rısı bir an önce hazırlanarak Meclise getirilme
lidir. Konsoloslarım aşağı yukarı hiç bir yetkisi 
yoMur diyebiliriz. 

Misalleri artırmam mümlkün 'değildir, çün
kü vaktimiz müsait değil. 

Özellikle yurt dışında çalınmakta olan vataıı-
daşllanmıızdan alskerlik zamanı gelmiş olanlara 
iteiscil tanınımalıdıır ve bu en az üç yıl olmalıdır. 
Çünkü bu vatandaşımız, «Türkiye'ye gelip zamıa-
nınlda askerliğini illâ yapacaksın» şıeıklinde zor
landığı takdirde, askerlikten sonra hoş kalacak, 
zaten Avrupafya, bilhassa Almanya'ya gidiş yo
lu da kapandığına göre, yeniden kendisine iş 
aranacaktır. Hallbuk'i orada halen bir işte çalış-
ımalktaldır ve tecrübesini, görgüsünü, bilgisini 
artırma yolundadır; Millî Savunma Bakanlığı ile 
temas edilerek Dışişleri Bakanlığınca kendiler i-
me bu imkânlar en kusa yoldan temin edilmeli-
dür. 

Haötane ve hapishanelere millî, dinî, alhliâki, 
tarihî eserlerimizden bir kılsmı, bilhassa yine va-
tanidaışllarımızın kesif bulunduğu bölgelerdeki 
ihalsitane ve hapishanelere deımıirbaş olaralk bu 
kitaplardan en kı'sa za'mıanda Dışişleri Balkamlı-
ğı - Çalışıma Bakanlığı işbirliği ile gönderilme
lidir. Vatandaşlarımız hastane ve hapishaneler-
de biç değilse kitaplarla haşhaşa kalma imkânı
na sahip olsunlar. 

©İçildik ve başkonsolosluklarda - ki bu maru
zatımı aslımda Bütçe KJoımisyonunda yaptığım 
Ibir kılsa konuşmalında da ifade etmiştim - mıahal-
lî lisana vaıkıtf dıoiktor ve avuikalt buİMndurulmaih-
dır. Bu nlotıları tdkrar takdim eltmemdeki maıklsa-
dım, bilhassa ilgililer hatırlasınlar, tekrar bun
lar üzleüinlde dursunlar. 

. BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Okur. 
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(MEHMET mm OKUR (Devamla) — Ço- l 
cılkların eğitimi üzerinde durulmalı; çocuk yu
vaları ilk fırsatta açılmalıdır. Bir kilsim büyükel
çilerimiz zaman zaman bu gibi faydalı teşetbfbüs-
lerde ibulıınmuşlaırSa da herhangi bir netice alın-
inıatanştır. 

ISloıı olarak; m,allıallî memurların, maJhallî kâ
tiplerin maddî durumllarının da düzeltilmesine 
ıgidilmelildir. Tasavvur buyurunuz; noterlik ya
pan 20 yıllık bir aıvu'kalt 1200 - 1300 Mark gilbi 
'cüzî bıir para aimakitadır. Halbuki Meselâ Al-

' manlya'da normal bir işçi, sıradan bir işçi asıgarî 
1500 Mark alabilmektedir. Bu gibi mjehıurlarm 
durumları da ıslaih eldilm'elidir. 

Mujhteram miletivekilleri, ben söaümü burada 
Ibiltinmelk ımeıejbnriyeitıntdeyim. Maruzatımız bun
dan ibarettir. Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Bakkamı, Yüce Heyetinizi, Dışişleri Baka
nımızı ve güzide mensuplarını hürmetle selâm
lar, saygılar sunarım. (C.H.P. ve M.S.P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşeikkür ederim sayın Okur. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Orhan 

Oğuz, buyurunuz efendim. 
A.P. GURUPU ADINA ORHAN OĞUZ (Es

kişehir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Adalet Partisi Grupu adına Dışişleri Bakanlı
ğının faaliyetleri ve dış politikamız üzerindeki 
görüşlerimizi arz otimek üzere huzurunuzda I 
bulunuyio-rum. 

iTıürik dış politikasının millî araçlara yöne
len bir hüviyet içinde olması görüşünü temsil 
leden Adalet Partisinin bu konudaki ilkelerimi 
peşünen ifade etmek işitenim. 

Türkiye'nin güvenliği sağlam esaslara dayan-
cbrılimallı ve bunda devamlılık sağlanmalıdır. I 
TüıMye barışı koruıma gayretlerine etken ve faal 
biçimde katılmalıdır. Bu suretle dostluğu her 
zaman araman ve güvenilen bir devlet niteliğini 
kabul ettirilmelidir. 

Dış politikamız ülkemizin ekonomik kalkınma 
ve sosyal gelişme gayretlenme yardımcı olmalıdır 
ve nihayet Kıbrıslı soydaşlarımızın, meşru hak ve j 
menf aatlarını gözeten ve anlaşmjalarla sahip oidu-

^ğuımuz halkları koruyarak ihtilaflı konulara te
melden çözüm getiren esaslara dayandırılmalı-
dır. Bu ana hedeflere yönelen gayretlerimizde şah- J 
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siyetli, tuitıanlı, gerçekçi, hareketli ve samimî bir 
poûlitiükja izlenmelidir. 

Sayım milletvekilleıri, Hükümetin dış politi
ka ile ilgili tutum ve davranışı bazı konularda 
beliren endişelerimizi daha da aktıran gelişime -
ler ıgöstenmiş!tir. Gerek dünya politikasında vıe 
gerekse bölgemizde bizi çok yakından ilgilen-, 
diren hayatî önemi aşikâr olan meseleler kar
şısında Hükümet kararsız ve bazan hareketsiz 
bir tavrın içinde olmuştur. 

Ülkemizin men'faatleni'yle dağar ülkelerin çı
karlarını, peşinen ifade etmek isteriz ki, peşin 
yargılı ideolojik farklılıklar açı'sından değerleu-
dinm'emek lâzımıdır. Memleketimizin dış politi
kasında temel bazı unsurların tarihî gelişlmıe-
isinli dikkatten uzak tutmamak zorunluıluğuna 
inanıyoruz. 

Dış politikada evvelki Hükümetlerin izledi
ği politika dışında bir yol takiibeltme fikrine ve 
(hevesine kapılarak bazı gereksiz tavizler veın-
nıenin zararlı neticeleri kısa sürede görülüp an
laşılacaktır. Üstelik bu anlayışla izlenen bir dış 
politika, 'millî hedeflerden ve millî olma niteli
ğinden ayrılacağı gibi, uluslararası alanda do
ğuracağı tereddüt ve (güvensizlik ^ilkemizi yal
nızlığa itebilecektir. 

Sayın milletvekilİGri, derhal ifade edelim ki, 
Türkiye'nin yalnız kalmalsını içeride ve dışarı
da isteyenler ve menfaatini buna bağlı gören-
im vardır. Bütün duruya milletlerinin takdiri
ne ımıaızflıar bir dış politika izlediğimizi söyleye
bilmek için olaylar karşısındaki davranışlarımı
zın samimî, tutarlı ve geçerli olması lâzım
dık. 

Karşılıklı itimaida ve hak eşitliğinle dayanan 
çok yönlü ilişkileri geliştirmek lâzımdır. Bunun 
için de bütün dünya milletlerinin bağımsızlık 
ve egemenliğine saygıiyı, saimimî daivranışımi'zm 
itemeli yapısalıyız, 

Türkiye, dünya ıbanşınm koruiMiıası için 
gayret ısarf edilmesini, dış politikamızın temel 
ilkesi haline getirmelidir. Bulgun maalesef dün
yada .silâhlanima ya,rışı barışı tehdit edecek bir 
düzeye gelmiştir. Özellikle son petrol bunalımı 
sonucu silâhlanınijanın karşıtı olan silâhsıztan-
ıma gayretlerinin yarışın gerisinde kaldığı bir 
vakıadır. Bilhassa silâh teknolojisindeiki geliş
meler, müşterek güvenlik veya bölgesel güven
lik /teşkilâtının önemini artırmıştır. Şimdilik sa-
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dece teknolojik üstünlüklerin caydırana gücü 
insanilik için teminat oluyor. Bu, nereye 'kadar 
ıg'iddbilir? Maceracı davranışlar karşısında in
sanlığın yaşalma (güvencesi nedir? Onun için si
lâhsızlanma gayretlerini desteklerken fazla. 
liyîlmlserliğe kapılmadan, gerçekçi bir görüşle ül-

» kemiz için zarurî tedbirleri süratle almak ge
reğine inanıyoruız. 

Ülkemizin, kolektif savunma teşkilâtı olan 
NATO ile ilişkileri ye hatta NATO içinde üye 
elması konusu pek yakın zamana kadar iç po
litikamızın başlıca tartışma konusu haline ge
tirilmişti. İktidarı oluşturan Cumhuriyet Halk 
Partisi yetkililerinin seçim öncesi beyanlarını 
bir tarafa bırakarak, bugün gerçeğe doğru yön 
değiştirdiklerini tespit etmiş bulunuyoruz. Bu: 
lyörünge taskikinin dalha da belirli hale gelime-
ısi ve samimiyet kazanması için gerekli inkişaf
ları görmeyi arzu etmekteyiz. 

Ancak, NATO ülkeleri arasındaki gelişme
ler, ide gişen şartlar karşısında, ülkemizin haklı 
menfaatlerim karşılıklı anlayışa dayanılarak 
gözeten yeni imkânlara kavuşturulması samimî 
temennimizdir. Doğu - Batı ilişkilerindeki yu-
ımuşalmanın bu bölgedeki ülkeleri sürekli bir 
ıbarışa doğru götürüp, götürmediğini, bölgede 
veya yakınında cereyan eden diğer hadiSeler-
idan ayırarak değerlendiremjeyiz. 

Bir taraftan «tâetant» politikası yürütülür
ken, diğer taraftan bizzat bu politikayı yürü
tenlerin değişik hüviyet ve şemsiyeler altınlda 
en tahripkâr şekilde savaştıklarını görüyoruz 
ve bunu üzüntü ile karşılıyoruz. Bu huısuısu dik
katten uzak tutmamak lâzımdır. NATO'nun 
yeni doğan ihtiyaçlara cevap verebilecek bir ku
ruluş haline getirtilmesi, yaini yenileştirilmesi 
konuşulurken savunma içiin katlanılan külfettin 
dengeli, âdil ve ülkelerin ekonomik ve malî gü
cü ile orantılı olması lâzımdır. 

Batı Avrupa kendisi arasında bütünleşıme 
(gayretlerini sürdürüyor. Avrupa'nın bir süre 
Sonra kendisini nükleer ve konvansüjyonel yön
den müdafaa etmesi isteniyor. Bunun getirece
ği munzıaim külfet üzerinde elbette durmak lâ
zımdır. Şayet Avrupa'nın nükleer ve konvan-
siyomel silâhlarla savunmasını Amerika Birle
şik Devletleri ve Kanada ile beraber yapmasın
da yarar görülüyorsa, Hükümetin bu konuda 
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I berrak bir diş politika görüşüne kavuşmasına 
ihtiyaç vardır. 

Tekrar belirtmek isterim ki, Doğu - Batı 
ilişkilerinde detanta rağmen, bu konuda gerek 
Helsinki ve gerekse ViyanaVla yapılan görüş-
ımeler göstermiştir ki, silâh üstünlüğünü eklen 
bırakmak istemeyenler vardın". Bunlara karşı 
dikkatli davranmak ve dikkatli olmak lâzım
dır. 

Muhterem milletvekilleri; bugün, ekonomi, 
ülkelerin dış politikalarını en geniş ölçüde etki
leyen ve hattâ ona yön veren bir unsur haline 
gelmiştir. Türkiye de bu balkımdan Blatılı ülke
lerle ekonomik ve politik ilişkilerini düzenle
mektedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu bu za
ruretin bir ifadesidir. Maalesef, Hükümetin, Av
rupa Ekonomik Topluluğu konusunda kendi 
İçinde uyumlu, ve tutarl ı olmadığı bir gerçek
tir. Bu hususu her vesileyle tespit etmek müm
kün olmuştur. Bu konudaki Hükümet içi çeliş
kileri 1974 bütçesinin' Cumıhııriyet Senatosun^ 
da müzakereleri sırasında Dışişleri Bakanı, Baş
bakan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve Başba
kanım yapmış oldukları konuşmaları yan yana 
getirmekle açık ve seçik biçimde ortaya koymak 
mümkündür. Kendi içinde uyumlu ve tuturlu ol
mayan bir politika ile başka ülkelerin karşısı
na çıkamazsınız. Çıktığınız takdirde güçlü ve 
inandırıcı olamazsınız. 

I \ 
I Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri

mizi sürdürürken Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ülkelerindeki gelişmeleri de dikkatle izlemek 
mecburiyetindeyiz. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunun yeni üyelerinden olan İngiltere'nin, son 
seçimlerde ortaya çıkan durumu; İtalya'nın eko
nomik güçlükler nedeniyle topluluğa karşı yeni 
davranışı, Avrupa Ekonomik Topluluğu bünye
sinde bir sarsıntı yaratmıştır. Ayrıca, Federal 
Almanya'daki yüksek yönetici kadrodaki değiş
meler, Fransa'daki yeni seçilen cumhurbaşkanı 
ve onların topluluk hakkındaki görüşleri Ortak 
Pazar politikasına etki yaratacak yeni unsur
lardır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile müzakere 
yoluyla her zaman yeni şartlara göre tavizler 
elde etmek mümkün. Bu yönde yeni girişimler
de bulunulmasını faydalı ve zarurî görmekteyiz. 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin, seçimlerden 

I önce Katma Protokol üzerinde ifade etmiş ol-
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dıığu iyileşme hareketlerinin süratle başlaması 
ümidini hâlâ muhafaza ediyoruz. 

Özellikle dış ülkelerde çalışan işçilerimizin 
sorunlarına, eşitlik ilkesine dayanarak kesin çö
züm getirmek için yapıcı ve netice alıcı teşeb
büslere girişilmelidir. Hızlı ve devamlı gayret
lerimizi süratlie başarıya ulaştırabilmek için, 
Adalet Partisi olarak Dışişleri Bakanlığına 
önemli 'görevler düştüğüne kaniiz. 

Diğer taraftan ülke menfaatleri gözeten çok 
yönlü bir dış politika izlenmesini savunagel-
mişizdir. Meselelerimize bu anlayışla yaklaşıldı
ğı takdirde, kanaatimiz odur ki, Türkiye'nin 
bir taraftan Avrupa Ekonomik Topluluğu için
de ekonomik gücünü artırırken ve kalkınması
na yardım sağlarken, Avrupa Ekonomik Toplu
luğu dışındaki ülkelerle bölgesel veya ikili an
laşmalar, görüşmeler yapması hem hakkıdır ve 
hem de ülke hesabına faydalıdır. 

Millî menfaatlerin en iyi şekilde korunması 
ve kollanması hedefine ulaşacak görüş budur. 
Kanaatimce, buradaki esas mesele ne istediği
mizi iyi bilmek, ülkemizin kısa ve uzun vâdede 
çıkarlarını iyi tespit edebilmektir. Hükümetin 
bu konuda inançlı, uyumlu, açık ve kararlı bir 
görünüşe sahibolması lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Ecevit Hüküme
tinin göreve geldikten sonra dış politikada göze/ 
çarpan başlıca konularını şu şekilde özetleyebi
liriz : Lahor toplantısı, Birleşmiş Milletler ham
madde toplantısı, Suudi Aralbistan ziyareti, haş
haş meselesi, Kıbrıs meselesi. 

Müslüman ülkelerin Lâhor'da yaptıkları top
lantıya Dışişleri Bakanımız iştirak etmiş, bu se
yahati sonunda karşılama ve uğurlamayı öven 
beyanlar ve bildiriler dışında ne gibi olumlu so
nuç sağlandığı anlaşılamamıştır. 

Aynı toplantıya iştirak eden diğer bazı ülke
lerin, Dışişleri Bakanımızın beyanatının aksine 
birçok önemli konularda anlaştıkları bir vakıa
dır. Meselâ İran, Pakistan'a düşük fiyatla pet
rol ve uzun vadeli düşük faizla kredi vermiştir. 
Ayrıca Pakistan, Cezayir ve Suudî Arabistan'la 
aynı mahiyette anlaşmalar yapma imkânını bul
muştur. Bunlara Hindistan'ın İran ile demir 
cevheri karşılığında 2 milyon ton petrol bağlan
tısı yapması eklenirse, ele geçen fiyatların na

sıl değerlendirilemediğini görmek mümkün ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, Birleşmiş Milletlerin 
New - York'taki son toplantısı, Cezayir Başka
nının inisiyatifiyle hamadde üreticisi 77 ülkenin 
yaptığı toplantıya Dışişleri Bakanımız da katıl
mıştır. Bu toplantıda gene delegasyonumuz ha-
reketesiz ve sessiz kalmıştır. Bu fırsat da değer
lendirilememiştir. Bakır, çinko, kalay ve saire 
gibi malların üreticisi olan ülkeler artan petrol 
fiyatları karşısında, sanayileşmiş ülkelerdeki en-
filâsyonun da tesiriyle her gün yükselen mamul 
maddeler, yatırım malları, fiyatlarının kendi 
bünyelerinde yaratmakta olduğu menfi tesirleri 
kısmen olsun izale edebilmek için bir araya gel
mişlerdir. Bu ülkeler tabiî kaynaklarını, ham
maddeleri, konjonktüre paralel olarak kıymetlen
dirmek için piyasada nâzım rolünü girecek sa
tış organları için birçok görüş ve öneriler ortaya 
sürmüşler, hemen toplantıdan sonra, da uygula
maya koyulmuşlardır. Memleketimiz için her se
ne belli nispette artan petrol ihtiyacının karşı
lanması, hammadde ve yatırım mallarının teda
rik edilebilmesi çok yakın gelecektee büyük dö
viz meblâğının gerektireceğini kesin bir zaruret 
olmasına rağmen, kendi öz ihracat maddeleri
mizi (pamuk, boraks, fındık vesaire gibi) değer
lendirme ve bu yoldan elde edilecek munzam 
gelirlerle, fazladan ödemek: zorunda kalacağı
mız döviz tutarının bir kısmının telâfisi istika
metinde delagasyonumuz tarafından da inisiya
tif alınmasını ister vıe beklerdik. Bu surietle hem 
dış ticaret imkânı arttırılmış ve hem de önemli 
olan diğer görüşmeler ve temaslara fırsat yara
tılmış ve bu yoldan büyük bir avantaj da »ağ-
lıanmış olacaktır. 'Maalesef bu yolda başarılı fa
aliyet gösterilmıenıiış, bir imkân daha kullanıla-
mamıştıi'. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Ecevit Hülküımetini temsilen Başbakan Yar
dımcısının Suudî Arabistan ziyareti, iç politika
da istismar gayesi dışında amaçsız, hesapsız, öl
çüsüz ve başarısız olmuştur. Ayrıca dost bir ül
keyi müşkül duruma düşürücü, ciddiyetten 
uzak, diplomasi kuralları dışına taşan ve onur 
kırıcı bir nitelik taşımıştır. Bu ziyaret Türk dış 
politika tarihinde acı ve kötü bir hatıra olarak 
'kalacaktır. 
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Muhterem milletvekilleri, Sayın Eeevit Hü
kümetinin haşhaş konusundaki tutum, ve davra
nışı da dış politikayı etkiler hale gelmiştir. 112 
Mart sonrası olağanüstü rejimde haşhaş konu
lunda verilmiş olan taviz, sonuçları iyi 'hesap
lanmamış ve aceleye .getirilmiş bir tutumun so
nucudur. Bir taraftan kötü kullanılması halin
de insanî duygular yönünden zararları ileri sü
rülen haşhaşın, diğer taraftan sosyal ve ekono
mik yönden, hatta tıbbî açıdan ülkemizin bir
çok yararları olduğu da gerçektir. Milletlerara
sı anlaşmalara sadık kalarak insanlığa zarar 
veren yönünü önleyici ve fakat ekonomik ve 
sosyal faydasını koruyucu tedbirlerin müessir 
şekilde uygulanmasını 'mümkün . görmüşüzdür 
ve Adalet Partisi olarak bu konudaki görüşle
rimiz açıktır. Kanaatimizce, müessir ve ciddî 
bir murakabenin işbirliği esasına dayanarak yü
rütülmesi her iki 'amacı kapsayan faydaları ko

ruyacak ve zararları/ bertaraf edecektir. Adalet 
Partisinin bu alandaki igörüşü üzerinde durmak-
ta yarar vardır. Gereksiz tartışmalara sebep 
olacak tereddütlü tutumdan vazgeçilmelidir. 
Karşılıklı zıtlaşmalar yerime, konuya 'gerçekçi 
ve akılcı bir çözüm getirtmeyi faydalı görürüz. 

Sayın .milletvekilleri, ' millî davamız olan 
Kıbrıs davasında yakın ıgeçmişe ait gelişmeleri 
dikkatten uzak tutmamak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz bir dakikanız kal
dı efendim. Lütfen tamamlayınız. 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Kıbrıs'ta iki 
cemaatin mevcudiyeti ve bir arada yaşama usul 
ve 'esasları ve tarafların haklı menfaatlerini gö
zeten âdil bir çözümün getirilmesi.. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edebilir mi
yim, Sayın Oğuz. 

III. — BAŞKANLIĞIN OEHSL KUEÜLA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Sayın Cumhurbaşkanı S. Fahri Koru-

türk'ün Genel Kurul salonunu teşrifleri. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şu an- [ derim, efendim. (Alkışlar 

da Sayın Cumhurbaşkanıımız Genel Kurul salo
nunu teşrif etmiş bulunmaktadırlar. 

Kendilerine Meclisimiz adına hoş geldiniz 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

B) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(Devam) ; 

BAŞKAN 
buyurunuz.. 

Buyurunuz Sayın Oğuz, devam 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (De
vamla) — Kıbrıs'ta iki cemalin mevcudiyeti ve 
bir arada yaşatma usul ve (esasları ve tarafların 
haklı menfaatlerini gözeten âdil bir çözümün 
getirilmesi için topluluklar arasıtnda görüşme 
yapılmaktadır. Bu 'görüşmeler hazı noktalarda 
olumlu sonuçlara da ulaşmıştır. Hal bu merkez
de iken, Kıbrıs ^konusunda Hükümetin beyanla
rı ve bu politikaya yeni bir yiön verme arzusu, 
gelişen temaslar ve takip (edilen yol için önlemli 
bir engel koymuştur. Federatif sistemin.. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz süreniz de doldu 
'efendim. Lütfedin, 'konuşmanızı! tamamlayınız 
efendim. 

ORHAN ÖCÜZ (Devamda) — Federatif sis
temin mahiyet ve muhtevası üzerinde farklı an
layışlar yeni ihtilâfların doğmasına sebep ola
bilir. Geçmiş Hükümetlerin takip ettiği politi
kadan ayrı bir görüşü bu safhada ileri sürmek, 
kanaatimizce, Kıbrıs konusundaki millî politi
kamızdan sapma niteliğindedir. Bu hal, Kıbrıs 
davasının ıbir an önce sonuca ulaştırılmasında 
takip edilen gayretlere yeni bir zaalf unsura 
olarak eklenebilir. 

Muhteremi millet vekil leıii, millî hudutlarımız 
dışında yaşayan soydaşlarımızın çeşitli baskıla
ra maruz kaldığını üzülerek haber alıyoruz. Dış
işleri Bakanlığımızın bu konuda daha 'etkin bir 
politika izlemesini isteriz. 

Sözlerimi bağlarken, ümit edeniz ki bu öne
rilerimiz, takip edilen yanlış yoldan dönüşte 
uyarıcı bir tesir göstersin. Aksi halde, meydana 
çıkacak yeni güçlüklerin halli için ve zararlı 
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neticelerinin telâfisi için katlanacağımız külfet
lerin sınırını A*e hacmini kestirmek ve ifade et
mek kolay 'olmayacaktır. 

Yüce Meclisin muhterem üyelerine saygılar 
sunarım. (A. P. gınalarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Demokratik Parti 
Grupu adına Sayın Mutlu Menderes'te. Sayın 
Menderes, buyurun efendim. (D. P. sıralarından 
alkışlar.) 

D. P. GRUPU ADINA MUTLU MENDERES 
(Aydım) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Türk Devleti asırlardan beri dünya dış po-
lijtikaisında mühim bir mevki işgal etmiştir. Bi
rinci Dünya Harbini takiben Osmanlı İmpara
torluğunun yerini alan yeni Türk Devleti, je
opolitik durumu dolayısiyle dünıyia politikasın
da zaıman zaman müessir! [bir güç olabilmiştir. 
İkinci Dünya Harbinden ısonra da bazı siyasî 
olaylar ve Türkiye'nin bulunduğu yerin jeopo
litik dhemımüyeti; NATO, OENTO gaibi teşekkül
lerin dünya sulhune hizmetleri dolaıyısiyle de 
Türkiye Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa poli
tikasında bu dheim'mliyetla yerini mulhafaza et
mektedir. Bu itibarla Yüoe Meclis, çok büyük 
siyasî vazifeleri olan bir Bakanlığın bütçesini 
oıüzaike re etmektedir. 

Tüık dış politikası bugün de aktif bir poli
tika olmalıdır ve Türkiye, Ortadoğu, Balkan
lar ve Avrupa meiseleleriode söz saihiibi buluııma-
lıldır. Türkiye ıbıımı başaracak kudrettedir. 
Türk Milleti de'mokraisiye inaaiimıştır, bu inan
cına paralel olarak da demokrasiyle idare edi
len Baitılı hür miilletler arasında yer almıştır. 
Türkiye'nin biraız evvel işaret etmeye çalıştığı
mız müessİTİyeti gösterebilmesi de, demokrasiy-
le idare edilen B,ajtıılı hür milletler arasındaki 
yerini muhafaza ve kuvvetlendirmesi ile müm
kündür. Deimiokratik Parti Grupu olarak tekrar 
-arz ediyoruz: Biz Batıyı, demokrasiyle idare 
edilen hür milletler camiası olarak görmekte
yiz. Doğu ile Baltınm mukayesesinde de, ko-
nu'mtiiz dış politika bile olsa, bu teaııel prensibe 
sadık kaılıacağız. Buna rağmen bütün bu arz 
«ittiklerimizin; Türkiye'nin, hür dünya dışın
daki devletlerle dosıtane münasebetlerine elbet-
ite tehiri oimaiyaeaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bugün Avrupa'da Doğu ile Batının arasın

daki gerginliğin hafifletilmesi siyaseti kısaca 
«Detente» tabiri ile ifade olunmaktadır. Biz de 
«Detenlte» dan yamayız. Bu yoldaki çalışmaları 
italkdirle karşılıyoırU'Z. Ancak «Detente» siyasî 
emnüy'eti talkvi'ye edecek bazı ( askerî emniyet 
ve istikrar tedbirleri alınması hususumda yeter
li bulmamaktayız. Filhakika «Detente» in baş
langıcı Helsinki istişarelerinden itibaren sulh 
ve emniyetin yalnız siyasî sahaya inhisar etme
mesi, askerî hususların da gözönlünde tutukna-
sı ileri sürülmüş; hattâ büyük askerî manevra
larda müşahit 'bulundurulması • gibi tedbirleri 
alınhuası istenmiştir. Unıutmaımahyız ki, bugün 
NATO kuvvetlerinin askerî manevraları her
kesin gözü önünde yapılmakta, televizyonlar
dan, radyolardan, gaizetelerden takifoedilebil-
mektedir. Halbuki Varşova Pakjtı Kuvvetle ri-
nîn büyük askerî manevralarınım dünya kâmfiı-
oyunida aynı kolaylıkla takibediildiği kanaatin
de değiliz. O halde, bu konuda asıl Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği ve diğer Varşova 
Paktı üyelerinin dünya kaimjuoyulna aleniyet hu
susunda daıha müsamahakâr . davranmaları ge
rektiğine inanııyoruz. 

Bazı endişelerimiz vardır, müşahhas misal
lerle izaha çalışacağız. 

1964'te Sovyet Rusya'nın Akdeınizleki harp 
gemisi sayısı 10 kadardı. Bugün bu devletin, 
hepsi en modern silâhlarla mücehhez ve sayıla
rı 90 civarımda boğazlardan geçirerek Akdeni-
ze indirdiği harp gemisi vardır. Amerikan VI. 
Filosunun bir NATO devletinin bir limanını zi
yareti bazı kimseleri tahrik eder, fakat maale
sef, Sovyet Rusya'nın Karadeniz sahillerindeki 
korkunç silâh depoları ve Akdenize indirdiği 
sefineler onlar için öhemımiyetli sayılmaz. 

Bugün Avrupa \la «Detente» olalbiilir. Hep
sine büyük itimat 'beslediğimiz Batı Avrupa 
Devletleri Müşterek Pazardan ve Avrupa'nın 
siyasî entegrasyonundan bahsedebilirler. Hattâ 
böyle konularda Amerika Birleşik Devletleri 
ile müzakerelere bile girişmiş olabilirler. İşte 
biz askerî sahada Amenıika Birleşik Devletlerii 
olmadan Batı Avrupa'nın müdafaasının kabil 
olmadığının pek çdk kimse tarafımdan bilinme
sine rağmen, bir kere daha hatırlanimaısı gerek
tiğine işaret etmek istiyoruz. Böylece şifindi, 
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NATO hakkımda ne düşündüğümüzü de belirt-
imiiış olacağız. 

Türkiye'nin NATO'ya kalbulünden evvel 
Kars, Ârdaihan ve boğazların bizıden istendiğini 
unuitimjadık. Bir büyük devletin bizlere o kara 
günlerde hakikî müttefik olmasını bugünkü 
şükranla hatırlamaktayız. Demiokratlik Parti 
Orupu, olaralk NATO ittifakına hak eşitliği, 
oy birliği, bağımsızlık prensibi ile devamın, 
Türkiye'ye, şimdiye kadar olduğu. gibi şimdi
den sonrada çok şey kazauıdıracağına inanıyo-
nuiz. 

'Slaym Dışişleri Bakanımız Bakanlığının büt
çesini Bütçe Karm-a 'Komisyonuna takdim eder
ken yaptığı konuşlmada, bu yıl Sayın Başbaka
nın Federal Almaınyaîyı, kendilerinin Roman
ya'yı ve Çin Halk Cumhuriyetini ziyaret ede
ceklerini bildirdiler. Bulgaristan ve Yugoslav
ya ile de yüksek seviyemde siyasî temaslarda bu-
lunuktuğıımı söylediler. Federal Almanya, Rıo-
manya, Bulgaristan, Yugoslavya ile' yapılması 
tasarlanan bu siyasî temaslara muarız değiliz. 
Fakialt, Amerika Birleişik Devletleri ve Federal 
Almanya hariç, diğer Batı Avrupa melmlekeltle-
riyle aynı şekilde siyasî temaslarda bulu,nmia 
lüzumunun hiıssedilmıeidiğini esefle müşahade 
etmekteyiz. Sayın Dışişleri Bakanı «Ben New-
york'ta Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri 
Bakanı ile de konuştum» derse cevaibınnz 'ha
zırdır: Siz Amerika Birleşik Devletlerine Bir-
ıleşmiş Milletler toplantılarına katılmak için git
tiniz. Böyle toplantılar vesilesiyle dışişleri ba
kanları birbirleri ile konuşabilirler. Biir dışişleri 
hakanının hiır devletti resımen ziyareti ise o dev
letle münasebetlerimiz bakımımdan bizce daha 
eMmimiyeltlAdjir. 

Biraz da Sayın Dışişleri Bakanının Çin Halk 
lÖumjhuriydtini ziyaretlerimden söz açalım. 

Partimiz bu Devletle diplomatik münasebet 
kı r ı lmasına muhalefet etmişti. Sayın Bakanın 
Kjoimisyondaki konuişmasından anladığıtmıza gö-
cne, diplomatik münaiselbelti daha ilerletmek iste
mektedir. Bu memleketin 800 milyon nüfusu 
vaıidır; ama her sahadaki istihsali ve fe,rt başı
na düşen millî geliri Kabada, İsveç giibi menıle-
feeitlerfdeın düşüktür. Bu memleket böyle imlkân-
sızliklarma, yoksulluğunla nağmen lider devlet 
iolmak hayalindediir, başka devletlere yardım 

] vaadetmektedir." Bizim demokratik felsefemiz 
dışında, kendi siyasî felsefesinin propagandası-
,nı yaparak bir yayılma politikası takip etmiek-
'tedir. Bu miemleket Vietnam ve Arap - İsrail 
(savaşlarının b'iltımeisinii istemedi. Birleşmiş Mil-
letlendefci tutumu bunun delilidir. «Amerika 
Birleişik Devletleri de bu memleketle münaise-' 
bettedir» denilemez. Amerika Biirleşik Devlet
lerimle anarşistler Mao'ya methiye yaizımadılar. 
12 Mart öncesi ve sonrası olaylarının sanıkları
nın örfi idare mahkemelerindeki ifadeleri, 
<4Mao» düşüncesi bakıimı'ndan Türkiye'de de
mokratik rejliimi tahrip gayesi ile bir politika
nın sahneye konralmıaik istendiğini bize hatırla
tır. Hal böyle iken, bütün bunları bir başlka 
platformda mütalâa ederek sayın Balkanın Pe-
kim'i ziyaret istemesinin sebebini anlamakta 
müşkülât çekiyorfuız. 

Eğer bir Uzak Şark devleti ile münasebetleri
mizi geliştirmek istiyorsak büyük istihsali, yük
sek refah seviyesi, kısa zamanda dünyanın sa
yılı nükleer devletlerinden biri haline gelebile
cek ekoıniomik güce sahip Japonya üzerinde du
rulabilirdi. 

ıBaşjbakan Yardımcısı Sayın Eribâkaın Suudî 
Araib'istan'ı ziyaretten döndükten sonra Parla-

I metıtodaki açıklamasında bu memleketle ara
mızda ticarî, malî, teknik, kültüne! sahalardaki 
mlünaseibetleri geliştirecek bazı antlaşmalar -im
zalandığından bahsetti; fakat ucuz petr'o'l itha
li meselesinde bir antlaştaıanın ne zaman imza-
lanabiıleceğini söylemedi. Biz bir Başlbakan 
YardımeıSınııı daha sarih beyanlarda buluınma-

I sı gerektiğine kaniyiz. 

Muhterem milletvekilleri, millî davamız Kıb
rıs'tan da bahsetmek istiyoruz. 

I Kıbrıs'ı bugünkü statüye kavuşturan antlaş
malara tam riayetle her şey halliolahiiir. Ada' 

I inin iç idaresini telmelinden değiştirecek federa
tif şist eme ne lüzum vardır? Bu sisteme Sayın 
Ecevit Hükümetinin programımın Millet Mecli
sinde tenkiti sırasında ilk olarak Demokratik 
Parti karşı çı'kmışıtr. -Bundan evvel biçlbir par-

I ti yetkilisinin federatif sisteme karşı, çıktığımı 
duymadık, Sayın Ecevit tenkidimizi cevaplan
dırırken; «Kıbrıs'ı eyalet eyalet bölecek bir 
sistem düşünmüyoruz» dedi. Ayrıca-, müphem 

J bir ifade ile; Osmanlı toprak mülkiyetine ben-
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£er bir sistemi düşündüklerini ilâve etti. Biz asıl 
bu ikinciden bir şey anlamadık. 

Bütçe Karma Komisyonunda ve Senatoda 
ise, Sayın Turan Güneş Kıbrıs'ta ünite r devlet 
şeklinden va'Zgeçiler'ek, bunun, aksi federatif, 
«isteme gidilmesi gerektiğini ve federatif dev
letin maa'leisef 'kesin bir tarifinin olmadığını 
söylediler. Sayın Eeevit'lie Sayiin Güneş'in be
yanları birbirinden farklıdır. Buna da aynıca 
hayret etmekteyiz. 

ıDafoa mufassal, olması sebelbiyle Sayın Gü
neş'in beyanı üstünde duralım : Federatif siste
mi her hukukçu başka türlü tarif edebilir; ama 
h'er tarifte ortak ııırsurOar da. vardır. Bunılar da 
federaıtif sistemde bir merkezî devlet ve bazı 
hususlarda bu merkezî devletin otoritesine ta
bi:, mahallî işi erimde müstakil küçük devletler
dir. Federatif s'istenı A. B. D.'ndeki gibi eyalet, 
İsviçre'deki gibi Kanton, Almanya'd aki gibi 
Land, hattâ Rusya'daki gibi Sovyetlerden mey
dana gelelbilir. Bazı federal sistcimil'erde, Ana
yasa hariç diğer kanun!]'ar devletten devlete de
ğişir. 

Şimdi şu suallerin teker teker ve sarahaten 
cevaplandırılmasını istirham ediyoruz. 

1. — Kıbrıs'ta A. B. D., Almanya, İsviçre ve
ya bir başka hangi federal devletin sistemine 
benzer bir sistem düşünülmektedir? 

2. — Ada nüfusunun üçte biri Türk'tür. Yu-
kardaki şekillerden biri kabul olunursa Türk 
Devleti sayısı da buna göre mi olacaktır? Türk 
devletleri merkezî devlet ve otorite önünde 
Rum devletleriyle eşit haklara sahip olacaklar 
mıdır? 

3. — Bir Türk ve bir Rum devleti gibi, iki 
devletin birleşmesinden meydana gelen bir fede
ral sistem düşünülmekte midir? 

4. — Bütün bunların dışında yeni bir sistem 
düşünülüyorsa, daha mufassal malumat ne za
man verilecektir? 

5. — Kesin Yunan hâkimiyeti isteyen Megalo 
- İdea ve Enosis teraneleri federal devletin te
şekkülü ile ortadan kalkacak mıdır? 

Tekrar arz ediyoruz, bu suallerimizin cevabı 
ile tatmin olmak arzu ve ihtiyacındayız. 

Yunanistan aşırı silâhlanma faaliyetindedir. 
Oniki ada silâh deposu oldu. Hükümet bu konu
da müteyakkız olmalıdır ve Türk kamuoyunu 
tatmin edecek tedbirler almalıdır. 

Ortak Pazar hakkında da görüşümüzü arz 
ediyoruz : Türkiye'nin Batı Avrupa devletleriy
le ekonomik ve siyasî münasebetlerini geliştirme
sine taraftarız. Ancak, Hükümetlerin Katma Pro
tokol gibi milletlerarası antlaşmalarda ve bun
ların icrasında yararlarımızı yeterince koruya
madığını beyan ettik. C. H. P. - M. S. P. Koa
lisyonunu da bu konuda kifayetsiz görmekteyiz. 
Tavizli gümrük indirimleri bugün değerini iyice 
kaybetmiştir. Türkiye, hedefi tam üyelik olan bir 
memlekettir. Yunanistan hariç, bu statüde başka 
devlet olmadığına göre, bizim herhangi bir Af
rika veya Asya ülkesi ile bir tutulmamızı or
taklığın ruhuna aykırı buluyoruz. 

Yurt dışındaki bütün vatandaşlarımız ve 
soydaşlarımız için, hangi sebene istinaden dışa
rıda bulunuyorlarsa, ne yapılırsa azdır. Bu yol
daki çalışmaları takdirle karşılıyoruz ve yar
dımcı olmaya amadeyiz. 

Maruzatımız bu kadardır. Dahilde ve hariç
te vazife gören diplomatlarımıza çok şey borç
luyuz. Bu kıymetli zevata Demokratik Parti Gru-
pıı adına vazifelerinde devamlı muvaffakiyetler 
diler yüce Meclise derin saygılarımızı arz ederiz. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mende
res. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Halûk Ülman, buyurunuz efendim. (C. H. P. sı-
larından alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA HALÛK ÜLMAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

'Sözlerime başlarken hepinizi Cumlhuriyet 
Halk Partisi adına en içten duygularla selâm
larım. 

Henüz dört ayını bile tamamlamamış olma
sına rağmen, basında ve Parlamentoda, Ecevit 
Hükümetinin dış politikasına da bazı eleştiriler 
yöneltilmektedir. 

İnsaf ve gerçeklerle bağdaşmadığına inan
dığımız bu eleştirileri şöylece özetleyebiliriz : 

1. — Yeni iktidar hükümet ile devleti birbi
rine karıştırmakta; aslında bir «devlet politika
sı» olması gereken ve bu niteliğiyle «partiler -
üstü» ve «devamlı» görüntüsünü koruması bek
lenen dış politikada kendisine göre bir yol tut
turmuş gitmektedir. 
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2. — C. II. P. - M. S. P. koalisyonunun tut- 1 
turduğu bu yol, yeterince açık da değildir. Koa
lisyonun bir kanadı Türkiye'yi Doğu'ya çekme
ye çalışırken, öteki kanadı Batı dünyası için
deki yerimizi sarsacak davranışlarda bulunmak
tadır. 

Örneğin, gerek Türk, gerekse dünya kamuo
yunda, NATO'daki ve Ortak Pazar'daki yerimi
zin geleceği konusunda kuşkular yaratılmıştır. 

o. — Kıbrıs konusunda benimsenen «rfedera- I 
tif sistem» görüşü de acık ve tutarlı değildir. 
Üstelik, bu görüş nedeniyle, Rum tarafı bir sü
redir yapılmakta olan genişletilmiş toplumlar- I 
arası görüşmelerden çekilmiştir; böylece, bir an
laşma olanağı da yitirilmiş olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ecevit Hükümetinin dış politikasına yönelti

len eleştirileri böylece özetledikten sonra, şim,- I 
di, grupumuzun görüşlerini bu sırayla anlatma
ya çalışacağım. 

•Bir konuda doğıu yargılara varabilmek için, 
lıerşeyden önce, konunun tanımını doğru yap
mak, doğru başlangıç noktalarını seçmek ge
reklidir. Bu bakımdan, dış politika üzerinde bir 
tartışmaya girmeden önce, «dış politika nedir» 
sorusunu sormak ve buna karşılık aramak gere
ği vardır. 

Çok genel bir deyimle, dış politika, bir ikti
darın içeride izlediği siyasal, ekonomik ve top
lumsal politikanın dışarıya doğru uzantısıdır; 
yani, belli bir iç politikanın dış uygulamasıdır. 
Özellikle, ulusal güvenlik ve ekonomik gelişme 
konularında. 

Her iktidarın görevi, ülkede iç, ve dış gü
venlikle ekonomik gelişmeyi sağlamaktır. Bunda 
kimsenin kuşku'su yoktur, ancak, iç ve dış gü
venlik denilince ne anlamak gerekir? Çeşitli gü
venlik sorunlarından hangisine öncelik verile
cektir? Ekonomik kalkınma nedir ve nasıl sağ
lanır! Bu soruların karşılığı bir partiden öteki
ne, bir iktidardan bir başkasına elbette ki de
ğişecektir. I 

Demokratik ülkelerde her parti, her ikti
dar, güvenlik ve ekonomik gelişme konularında 
izleyeceği politikayı ve bunun iç ve dış uygula
masını, kendi politika anlayışına ve yönetim fel- I 
sefesine göre saptar. Sorunlara tek çözümlü, bir 
hükümetten ötekine değişmeyen karşılıklar an- | 
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cak totaliter rejimlerle yönetilen ülkelerde ara
nır. Demokrasilerde ise, nasıl «partiler - üstü» 
iç politika olamazsa, «partiler - üstü» dış politi
ka da olamaz, olmamalıdır. 

Devletin uluslararası yüklemlerinin devam
lılığı, hiç kuşkusuz, dış politikada önemli bir il
kedir. İşbaşına gelen her yeni iktidar devleti 
dışarıda büyük bir itibar kaybıma uğratmak 
tehlikesini göze almadan kendinden önce veril
miş sözleri yok sayamaz. Ancak eski yüklemleri 
kendi politika anlayışına ve yönetim felsefesine 
göre ve karşılıklı görüşme ve anlaşma yoluyle 
düzenlemeye çalışmak da, onun en doğal hak
larından biridir. 

'Genel ilkeleri böylece saptadıktan sonra, 
kısaca, güvenlik konusundaki görüşlerimizi özet
leyeceğim. 

Eskiden, güvenlik denilince akla yalnızca ba
ğımsızlığın ve toprak bütünlüğünün, korunması 
geliyordu. Sonra, çeşitli ideolojilerin ortaya çık-
masıyle birlikte, iç rejimin, yani siyasal düze
nin korunması da güvenliğin ayrılmaz bir par
çası ol muştu r. 

Bugün, güvenlik kavramına yeni bir unsur. 
daha katılmıştır. Çekirdekli silâhların yok - edi
ci gücünün akıllara durgunluk veren bir dü
zeye erişmesi sonunda, var - olmak (yeryüzün
de kalabilmek) endişesi de, bağımsızlığın, top
rak bütünlüğünün ve iç rejimin korunması ka
dar, hattâ belki onlardan da daha çok, güven
lik kavramı içine girmiş bulunmaktadır. 

Güvenlik nasıl sağlanır? Bundan kısa bir sü
re öncesine kadar, her devlet, kendi güvenli
ğini kendi başına ve kendi olanaklarıyle sağla
maya çalışıyordu. 

Ancak, bir süredir, hiç değilse dünya dev
letlerinin bir bölümünün, güvenliklerini büyük 
askerî bloklar içinde sağlamak yolunu seçtik
lerini görüyoruz. Bunun nedeni, yeryüzündeki 
ideolojik bölünmeler ve savunmanın giderek da
ha pahalıya çıkmasıdır. Küçük devletler, bir bü-
>ük devletin şu ya da bu biçimde yayılma, ge
nişleme isteğine ancak bir başka büyük devle
te yaslanarak, bir askerî bloka bağlanarak kar
şı koyabileceklerini düşünmektedirler. 

Oysa, güvenlik sağlamak amacıyle yapılan 
bu girişimler, beraberinde bazı tehlikeler de ge
tirmektedir. 
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Bunların birincisi; hiç beklemedik bir anda 
ve üstelik ulusal çıkarlarımızın hiç gerektirme
diği bir sırada, bağlandığımız büyük devletin, 
içinde olduğumuz büyük blokun yanı sıra sava
şa sürüklenmek tehlikesidir. Türkiye bu tehli
keyi 1902 Küba bunalımıyla, 1967 ve 1973 Orta 
Doğu savaşlarımda sırtı ürpererek duymuş bir 
ülkedir. 

İkincisi; güvenliğimizi yalnızca ve bütünüy
le bir blokâ bağlanarak sağlamaya çalışmak, 
ulusal çıkarlarımızın .gerektirdiği bazı durum
larda, özellikle aynı blok içindeki devletlerle 
olan anlaşmazlıklarda, karar alma ve davranış 
özgürlüğümüzü kısıtlamakta, sınırlamaktadır. 
1964 Kıbrıs bunalımı sırasında başımıza gelen
ler, bunun en açık örneğidir. 

Üçüncüsü; yalnızca blok içinde sağlanan gü
venlik, o bloktaki büyük devletlerin vereceği 
kararların insafına bırakılmış bir güvenlik ol
maktan öteye gidemez. Blokun küçük üyelerin
den birine yöneltilmiş bir tehdit, ya da saldırı
yı büyük üyeler kendi güvenlikleriyle doğru
dan doğruya ilgili görmedikleri zaman, küçük
lerin yapabilecekleri fazla birşey yoktur. Daha
sı var.. Yalnızca blok içinde sağlanan güvenlik, 
blokların devamına, yani süper - devletler ara
sındaki anlaşmazlığın sürüp gitmesine bağlan
mış bir güvenliktir. Çekirdekli dehşet dengesi
nin süper - devletler arasında bir anlaşma zo-
runluğu doğurduğu ve anlaşmanın da ancak pa
zarlıklarla sağlanabileceği unutulmamalıdır. Pa
zarlıklar ise, çoğu kez, küçük devletlerin yor
ganları üzerinde yapılır. Güvenliği bir blok için
de sağlamanın verdiği rahatlık, bize bu tehlike
leri unııtturmamalıdır. 

'İşte bütün bu nedenlerle, güvenlik sağlamak 
amacıyle yaptığımız bağlantıların güvensizlik 
taşıyan yanları ve yönleri üzerinde dikkatle 
durmalı, bunları en azma indirmek gereğini hiç
bir zaman gözden kaçırmamalıyız. 

Başka bir deyişle, bir yandan NATO'da kal
maya devam ederken, öte yandan, 

—• Bir olup - bitti sonucu, ulusal çıkarlarımı
zı hiç ilgilendirmeyen savaşlara sürüklenmemi
zi önleyecek, 

— Gerekli durumlarda kendi başımıza ka
rar alma ve istediğimiz biçimde davranış özgür
lüğünü sağlayacak, bütün tedbirleri almalıyız. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Süper - devletlerin üzerimizden bir pazarlık 
yapmaları olasılığı karşısında son derece uya
nık durmalıyız. 

Biz, C. H. P. Grupıı olarak, Hükümetin bu 
konulardaki çabalarının devamlı izleyicisi ve 
destekleyicisi olacağız. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri; alkışlar.) 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Kimse kuşku duymasın; biz, demokrasiye, 

Ibütün ıgerekleriyle ve kısıntısız olarak işleyen 
demokratik rejime ve insan hak ve özgürlükle
rine yürekten saygılı olduğumuz için, Türkiye' 
nin yerini Batı 'dünyası içinde görüyoruz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Umuyoruz ve bekliyoruz ki, Ecevit Hükü
metinin Arap ülkeleriyle yakın ilişkiler kurmak 
istemesini «Doğu'ya dönüş» biçiminde görüp gös
termeye çalışanlar da, bizim kadar gerçek Batılı, 
yani özgürlükçü demokrasi yanlısı çıksınlar. Dü
şünce ve inanç, özgürlüğüne getirilen kısıntıla
rın kaldırılmasını görüşeceğimiz gün, Batıda in
sana tanınan hak ve özgürlüklerin tümünü Türk 
halkından esirgemesinler. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Yoksa, asıl biz onların 
Batılılıklarından ve Batıcılıklarından kuşku du
yacağız. 

Sözlerimizin burasında şunu da özellikle be
lirtelim ki, biz Batı bağlılığını başka ülkelerle, 
özellikle komşularımızla ve tarfhî bağlarla bağ
lı bulunduğumuz Arap devletleriyle yakın dost
luklar. kurmaya engel görmüyoruz. 

Tam tersine, gerek tarihimizin, gerekse coğ
rafyamızın bizi Batı ile Doğu arasında bir köp
rü yaptığını ve bu durumun bize birtakım gö
revler yüklediğini düşünüyoruz. Bu görevlerin 
başında, Batı ile Doğu arasında barışçı bir iş
birliğinin kurulmasına yardımcı olmak gelmek
tedir. 

Türk dış politikasını çizerken, yönetim fel
sefemiz ve mevcut bağlantılarımız kadar, Tür
kiye'nin coğrafî konumunu da dikkate almak 
zorundayız. 

Tarihin ve coğrafyanın bugün kendisini 
oturttuğu yerde, Türkiye; 

— İki büyük süper - devletten birinin, ya
ni Sovyetler Birliğinin en yakın komşusudur ve 
bu devleti açık denizlere bağlayan su yolunun, 
yani Boğazların bekçisidir; 
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—- Dünyanın en istikrarsız, hattâ savaşa açık 
bölgelerinden biri olan, üstelik çekişen blok
lar için büyük bir stratejik ve ekonomik değer 
taşıyan, bunlar arasında devamlı bir üstünlük 
yarışmasına konu olan Orta - Doğu'dadır. 

Sovyet komşuluğu Türk dış politikasını iki 
yönde etkilemektedir : 

Birincisi; güvenlikleri ve yayılma yönleri 
bakımından çok önemli bir noktada olduğumuz 
için, Sovyetler Birliği bizi kendi etkisi altında, 
en azından tarafsız görmek ister. 

İkincisi, Sovyetlerin yumuşak karın altında 
bulunduğumuz için, bu devletin karşıtları bizi 
ıSovyetler Birliğine karşı bir «ileri karakol» 
yapmak isterler. 

Bizim bu iki istek karşısında da çok dikkatli 
olmamız gerekir. 

Türkiye yerini bir kez Batı dünyası içinde 
almıştır. Rejim olarak alınıştır, güvenlik bakı
mından almıştır. Üstelik, güvenliğini, hiç, de
ğilse uzun bir süre daha NATO içinde sağla
mak durumunda görünmektedir. Sovyetler Bir
liği bu gerçeği kabul edip bizim Batı bağlılığımı
zı tartışma konusu yapmamalıdır. İç işlerimize 
dolaylı, ya da dolaysız biçimde karışmaktan ka
çınmalıdır. Buna karşılık biz de, kendi güvenli
ğimizin gerektirdiğinin üstünde yüklemler altı
na girip, Sovyetlere karşı bir düşmanlık poli
tikası izlemekten kaçınmalıyız. 

Batının en doğusundaki bir ülke olarak, bir 
«savaş karakolu» değil, bir «barış karakolu» 
olmalıyız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Özellikle Batının bütün büyük devletlerinin 
iSovyetlerle çeşitli anlaşmalar peşinde koştukla
rı günümüzde, Türkiye'nin de aynı yönde ça
ba göstermesinin Batı bağlılığına aykırı düşen 
hiçbir yanı olmadığı inancındayız. 

Aynı biçimde, şimdi Batılı devletlerin bile iyi 
ilişkiler kurmak istedikleri Arap ülkeleriyle da-
(ha yakın bağlar geliştirmenin de, Batı bağlılığı
na aykırı düşen bir yanını göremiyoruz. 

Biraz önce de söylediğimiz gibi, Orta Do
ğu, şu sırada, dünyanın savaşa en yakın açık 
bölgelerinden biridir, hattâ başlıcasıdır. İsrail 
kuvvet kullanarak ele geçirdiği Arap toprakla
rından çekilmedikçe, bölgeye barış ve güvenli
ğin gelmesi beklenemez. En ufak bir kıvılcım 
barut fıçısını yeniden ateşleyebilir. Yalnız böl

ge devletlerini değil, iki süper devleti de yeni
den karşı karşıya getirebilir. 

Türkiye bir yandan Orta Doğuda hakça ve 
devamlı bir barışın gerçekleşmesi içinden gelen 
çabaları harcarken, öte yandan da burada çıka
bilecek savaşlara sürüklenmemek için büyük bir 
dikkat göstermelidir. Batı ile mevcut ilişkileri
nin, kendisini, başka alanlarda olduğu gibi, Or
ta Doğu'da da olup bitlilerle karşı karşıya bırak
masına izin vermemelidir. 

Bunun yanısıra Türkiye, Orta Doğu bölge
sinde bulunmanın kendisine verdiği ekonomik 
olanakları çok iyi değerlendirmelidir. Biz inanı
yoruz ki bugün Türkiye ile Arap devletleri ara
sında işbirliği yapılmaya müsait pek çok konu 
vardır. Ancak bunu yaparken, iyi hazırlanma
mış yüksek seviyeli görüşmelerden çok, gösteriş
li ziyaretlerden çok, teknisyenler seviyesindeki 
sabırlı çalışmalara önem vermeliyiz. Çünkü iç 
politikada olduğu gibi dış politikada da başa
rı, uzun ve ciddî önhazırlıklardan geçer. 

Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üye
leri ; 

Konuşmamı tamamlarken, kısaca Yunanis' 
tan'la ilişkilerimiz ve Kılbrıs konularına da de
ğinmek istiyorum. 

Türkiye ile Yunanistan, aralarında çeşitli an
laşmazlıklar (altını çiziyorum; anlaşmazlıklar) 
bulunan iki komşudur. Bu anlaşmazlıkların al
tında yatan ananeden de, Lozan'da kurulan den
genin o zamandan bu yana Yunanistan yararına 
değişmiş olmasıdır. 

Bilindiği gibi, Lozan Anlaşmasıyle İstanbul' 
da bir Rum, Batı Trakya'da ise bir Türk top
luluğu bırakılmış ve bunların aynı anlaşmada 
yer alan azınlık haklarından yararlanmaları 
öngörülmüştü. Eige adaları, Türkiye Yunanis
tan ve İtalya arasında paylaşılmıştı. Kıbrıs ise 
İngiliz Egemenliği altına konulmuştu. İşte Loza' 
nın Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de ve 

, Doğu Akdenizde kurduğu denge buydu. 
Oysa Lozan'da kurulan bu denge, geçmiş 

yönetimlerin kararsızlıkları, ve yanlış tutumla
rı nedeniyle her geçen gün biraz daha Yunanis
tan'ın yararına dönmüştür. 

Bu tutumlarımızdan yararlanan Yunanlılar 
uzun bir süredir Ege Denizini kendi iç denizle-
riymiş gibi görmek eğilimi ve davranışı içine 
girmiş bulunmaktadırlar. Bu arada karasularını 
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•1'2 mile çıkarmak niyetini açığa vurmuşlar, as
lında Türkiye'nin kıta sahanlığında bulunması 
gereken yerlerde Amerikan petrol şirketlerine 
arama ruhsatı vermişler ve Türkiye'yi kendi 
(burnunun dibindeki denizlerden ve deniz yata
ğından yararlanmak olanağından böylece yoksun 
bırakmak istemişlerdir. Yeni Hükümet, Yunan
lıların bu gibi davranışlarına bundan böyle se
yirci kalmayacağımızı ve bozulan dengeyi Tür
kiye yararına düzelteceğimizi göstermek için 
kararlı bir çaba içine girmiş bulunmaktadır. Biz 
C. H. P. Grrupu olarak Hükümetin bu konudaki 
çabalarına kesinlikle yardımcı olmak kararın
dayız. (C. H. P. sıralarından sürekli alkışlar.) 

Dileğimiz, çabalarımızın barışçı yollardan 
olumlu sonuca ulaşmasıdır. Aksi halde, tek yan
lı barışçılığın hiçbir işe yaramadığını gören bir 
Türkiye'nin alacağı başka tedbirler de vardır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi Kıbrıs'ın duru
muna değineceğim. 

İkinci Dünya Savaşından, özellikle 1950'ler-
den sonra Kıbrıs Rumları İngiliz yönetimine 
karşı savaş açarken, Türkiye bir ölçüde gaflet 
uykusu, bir ölçüde de blok dayanışması, nede
niyle ve Adada yüz bini aşkın Türk topluluğu
nun bulunduğunu unutarak uzun süre Kıbrıs di
ye bir sorunun yokluğunu savunmuştur. Uyku
dan uyandığı zaman ise iş işten çoktan geçmiş
ti ve 1960 düzenine razı olmaktan başka çare 
kalmamıştı. 

Bilindiği gibi 1960 düzeni de ömürlü olma
mıştır ve 19164 başlarından bu yana, Adada tam 
bir Rum egemenliği hüküm sürmektedir. Üste
lik son yıllarda Türk dış politikasını yürüten
lerin bazıları, Rumların 1960 düzenini kökün
den değiştirmeye yönelik «Üniter Devlet» gö
rüşünü, hiç kuşkusuz, bunun ne anlama geldi
ğini iyi bilmedikleri için benimsemeye kalkış
mışlardır. Üniter devlet görüşünün, Rumların 
bugünkü fiilî egemenliklerini hukukî bakımdan 
da perçinlemeye yönelik bir formül olduğunu 
bilen C. H. P., Kıbrıs için başından beri federa
tif bir sistem istemini savunmuştur. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Rumlar, öteden beri Adada kurulacak bir 
federatif sistemi Kıbrıs'ın bölünmesine doğru 
atılmış bir adım gibi görmek ve göstermek eği
limi içindedirler. Şurası kesinlikle bilinmelidir 
ki, E'cevit Hükümetinin, Adayı bölüşmek gibi 

bir niyeti hiç mi hiç yoktur. Tam tersine, Kıb
rıs'ın bağımsızlığına da, toprak bütünlüğüne de 
içtenlikle saygı duymaktadır ve federatif siste
mi bu bağımsızlığın ve toprak bütünlüğünün 
korunması bakımından kaçınılmaz bir koşul ve 
tek sağlam güvence olarak görmektedir. 

Aslında bugün Kıbrıs'ın bağımsızlığına ve 
toprak bütünlüğüne yönelen gerçek tehlike 
«Enosis» isteyenlerden gelmektedir. Enosis ise, 
ancak Adadaki Türk varlığının korunmasını ve 
Türk toplumunun Kıbrıs yönetimi üzerinde söz 
saihibi olmasını sağlayacak bir federatif siste
min kurulmasıyle önlenebilir. Yoksa, Kıbrıs'ta 
ki Türk toplumu, Rumların istediği türden bir 
üniter devlet yapısı içinde eritildiği ve Adanın 
kaderi üzerinde etkili olmaktan çıkarıldığı gün 
Enosisi önleyecek hiçbir kuvvet kalmayacaktır. 

Ecevit Hükümetinin önerdiği federatif siste
min Adanın paylaşılması amacına yönelik olma
dığı şuradan da açıkça anlaşılıyor : önerilen, 
Adadaki iki toplumun birbirinden kesinlikle ay
rılmış, başka başka bölgelerde yaşamasını ön
gören, yani Adada nüfus değişimini gerektiren 
bölgesel bir federasyon değildir, önerilen; Kıb
rıs'ta Rum toplumunun yanında Türk toplumu
na da, gerek devlet yönetiminde, gerek mahallî 
yönetimde etkin söz sahibi olmak, kendi iç iş
lerini ise tek başına yürütmek olanağını sağ
layacak fonksiyonel bir federasyon kurulması
dır. Başka bir deyişle, Ecevit Hükümeti, Kıb
rıs'ta topluluklar arasında toprakların değil, 
devlet görev ve yetkilerinin paylaşılmasını iste
mektedir. Fonksiyonel federasyon istemini CHP' 
nin eski tutumuyle bir çelişki gibi görmek iste
yenler ve böyle bir fonksiyonel federasyon biçi
minden habersiz görünenlere birkaç anayasa ve 
idare hukuku kitabı okumalarını salık veririz. 

Şurası da iyi bilinmelidir ki, Kıbrıs Rumla
rının, genişletilmiş toplumlararası görüşmeler
den çekilmesi, yeni Hükümetin Federasyon gö
rüşünü benimsemiş olmasından değildir. Çünkü 
Rumlar, yeni Türk yöneticilerinin bundan ne 
anladıklarım öğrenmek için en ufak bir çaba 
harcamak zalhmetine bile katlanmış değillerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türk dış politikası üzerindeki görüşlerimizi 

böylece bir kez daha açıklamak fırsatını verdi
ğiniz için teşekkür eder, sözlerimi bitirirken 
O. H. P. Grupu adına hepinizi en içten duygu-
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larla selâmlarım. (O. H. P. ve M. S. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülman. 
Dışişleri Bakanı Sayın Turan Güneş, buyu

runuz efendim. (O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Benden önce, Millet Meclisinde bulunan siya
sî parti grupları adına Dışişleri Bakanlığının ça
lışmalarına ışık tutmak maksadıyle yapılmış eleş
tirilere, ikazlara, uyarılara teşekkürle sözlerime 
başlamak isterim. Bu eleştiri ve uyarı
ları yapan arkadaşlarımın, Hükümetin uy
guladığı politikadan çok ayrı sayılabilecek bazı 
düşüncelerine burada cevap vermeyi uygun say
mıyorum. Çünkü, elbette ki çeşitli siyasî parti
lerin çeşitli görüşleri olacaktır. 

Bununla beraber, bunlar çok az, birkaç me
seleye inhisar etmektedir. 

Ayrıca, eğer değerli arkadaşlarım müsaade 
ederlerse, bizim için gerçekten uyarı mahiyetinde 
bazı temennilere de burada cevap vermeyeceğim. 
Çünkü, özellikle dışarıdaki işçilerimizin çeşitli 
sorunlarının çözümü ile ilgili olarak yapılan 
önerileri not edip, bunları yerine getir
meye zaten çalışacağız. 

Bununla beraber, müsaade ederseniz, bazı me
selelerin açığa çıkması bakımından da, Hüküme
tin dış politikasının umumî hatlarını ve bugü
nün bazı önemli sorunlarını dile getirdikten son
ra yapılan bazı eleştirilere de cevap vermeye ça
lışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bayramlarda veya baş
ka vesilelerde duvarlaımıza, sokaklarımıza, okul
larımıza astığımız ve bir hayli alıştığınız için bel
ki de çok derin manasını sık sık düşünmediği
miz bir büyük söz vardır, bir büyük adam tara
fından söylenmiştir: «Yurtta sulh cihanda sulh» 
Çok kolay söylenebilen ve belki de ifade ettiği 
derin mana her zaman yeterli miktarda gözümü
zün önünde bulunmayan bu söz, gerçekte bir dev
letin iç düzenini, iç politikasını ve demin Cum
huriyet Halk Partisinin değerli sözcüsü Profe
sör Ülman'm belirttiği gibi en nihayet bu iç po
litikanın bir uzantısı olan dış politikasını sapta
mak, sınırlamak için en yüksek ve en veciz bir 
sözdür bu söz. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü Hükümetin 
iç politikasını ve onun uzantısı olan dış politika
sının bir temele bağlamak gerekirse, bu temel, 
işte, bu büyük insanın büyük sözüdür. Müsaade 
ederseniz, Hükümetin ve Dışişleri Bakanlığınızın 
anladığı manada bu sözü çözmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, Hüküme
tin «yurtta sulh» politikası şunları kaplar: 

Kişilerin serbest iradeleri ile gerçekleşen ve 
millî irade denen iradeye dayalı bir siyasal rejim. 

Bunun ayrılmaz parçası olan; vatandaşların, 
kişilerin özgürlüğü ve kişilerin birbirine zul
metmemesine, birbirini sömürmemesine, yani ki
şilerin, vatandaşların, insanların her birinin ki
şilik olmasına imkân veren insan hak ve özgür
lükleri ve bunların teminatı olan hukuk devleti. 

İçerde, yurt ta barışı sağlayacak prensipler 
bunlardır. 

Büyük Atatürk'ün bize miras bıraktığı dış 
politikanın temelinde de, bütün bu unsurların 
teker teker milletlerarası âleme yansıması var
dır. insanların özgürlüğü ve kişiliği gibi mil
letlerin, devletlerin bağımsızlığı, egemenliği, 
devletlerin toprak bütünlüğü ve bütün bunların 
teminatı olan devletler hukuku kuralları... îşte 
yurtta barışı temin eden unsurlar gibi cihanda 
barışı temin eden unsurlar da bunlar olmak lâ-
zımgelir. içerde ve dışarda güvenli yaşayabilme, 
milletlerin, devletlerin, fertlerin toplum içinde 
yaşadığı gibi güvenli yaşayabilmesi. 

Türkiye bu amaçlara yönelmiş bir politikanın 
sahibidir. Elbette ki, bu amaçların içinde, bu 
prensibin içinde kimsenin hakkına göz dikme
mek olduğu gibi, kendi hakkından kimseye bir 
şey vermemek ve vatandaşın kendi toplumu 
içindeki şahsiyeti gibi, devletin ve milletin şah
siyetini de, kişiliğini ele, haysiyetini de millet
lerarası hayatta korumaktır. (C. H. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, denebilir ki, bizim bü
tün milletlerarası ilişkilerimiz ve faaliyetleri
miz bu esaslar içinde yürür. Türkiye Birleşmiş 
Milletlerin inançlı bir üyesidir.. Birleşmiş Mil
letlerde, hiç olmazsa Genel Kurulunda bütün 
devletlerin ve milletlerin eşit hakları, kişiliği 
kabul edilmiştir ve Birleşmiş Milletler bir mil-
etlerarası kuruluş olarak fertleri arasında ba-
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rışı sağlamaya çalışan bir örgüttür. Bu mahi- f 
yeti itibariyle de, elbette ki, Türkiye'nin dış 
politikasının önemli bir unsurudur, demin izaha I 
çalıştığım doğrultuda bir örgüttür. 

Türkiye, demin de belirtmeye çalıştığım gibi • 
bu, «Cihanda sulh» un ancak güvenliği için ge
rekli tedbirlerin alınması halinde mümkün ola- I 
cağını bildiğinden, gerekli ortak güvenlik sis
temlerinde yer almıştır, NATO'da mevcudiyeti
mizin sebebi budur. 

Değerli arkadaşlarını, gene millî toplum için I 
öngördüğümüz ve gönülden bağlı bulunduğu
muz özgürlüklere ve insanların haysiyetine da- I 
yanan bir hayat felsefesini dış politikamızda da 
benimsemişizdir ve Batı demokrasilerinin yanın
da yer alışımızın nedeni de buradadır. I 

Bu münasebetle, bir konuyu bir daha huzu- I 
runuzda belirtmek isterim. 

Türkiye Batı âleminde böyle bir hayat fel
sefesinden ötürü yer almaktadır ve Türkiye 
Batı demokrasileri arasında yer alırken, Türk 
Devletine, Türk milletine ve Türk vatandaşına 
Batı demokrasilerindeki herhangi bir devletten, I 
herhangi bir milletten veya herhangi bir in- I 
sandan daha az değer biçilmesine razı değildir. 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) Batı insanının sahibolduğu her hak, Batı 
insanına lâyık görülen her özgürlük, birçok 
yüzyılların devlet yönetiminde olgunlaştırdığı 
Türk insanından esirgenemez. Yüzyılların ol
gunlaştırdığı Türk insanı en az Batı ülkelerin
de yürürlükte bulunan özgürlüklere ve haklara 
lâyık ve müstahak insandır. I 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye bundan ötü
rüdür ki Avrupa Konseyi üyesidir. Ve biz şuna I 
inanıyoruz ki, Avrupa Konseyi üyesi bulunan I 
Türkiye'nin Hükümet sorumluları, Dışişleri ba
kanları veya tstişari Assamblede bulunan üyele
rinden hiçbiri, bundan böyle, hiçbir kişi tarafın
dan Türkiye'nin demokrasi veya insan hakla-
riyle ilgili bir eleştirisine maruz kalmamalıdır 
ve her halde işbaşında kaldığı sürece bu Hükü
met, Avrupa'da, Batı âleminde, «Sizde demok
rasi var mıdır, yok mudur?» münakaşalarına 
mahal vermeyecektir. Çünkü, ülkenin içinde de
mokrasi ve özgürlükleri tam anlamîyle yerleş
tirecektir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) I 

Değerli arkadaşlarım, milletlerin ve devlet
lerin kişiliği, bağımsızlığı ve cihanda barışın 
bu yolla sağlanmasının, bu doğrultuda sağlan
masının bir diğer unsuru daha vardır. Uzun 
yıllar sömürge durumunda bulunmuş ülkelerin 
bağımsızlığına kavuşması ve hatta bazılarının 
hâlâ hağımsızlığa kavuşma çabası içinde olması 
karşısında, bağımsızlık, egemenlik, milletlerin 
kişiliği gibi kavramlara önem veren bir hükü
met, bu yeni bağımsızlığına kavuşmuş veya ka
vuşmakta bulunan ülkelere, devletlere karşı da 
elbette ki büyük bir sempati duyacaktır. 

Bunu iki sebeple duyacaktır : Bir defa, bu 
bize Atatürk'ün bıraktığı bir mirastır. İkinci 
olarak da; ülke içinde de sömürüyü kabul et
meyen bir hükümetin milletlerarası sömürüyü 
kabul etmesi mümkün değildir de onun için. 

Değerli arkadaşlarım, gene bu teımel pren
sibe bağlanaibiileıeak ve bu temel prensibin ışı
ğımda değerlendirilecek: başka ilki notfcaya de-
ğimmelk işitiyorum. 

Komşularımızla ilişkiler. Bunun, demin koy
duğum prensibin talbiî bir parçaısı, dış politika
da başka devletlerin egemenliğime saygı ve mufca-
Ibil saygıyı beklemek, toprak 'bütünlüğüne saygı 
ve muka'bil saygıyı beklemek olduğuna göre, ci-
varıımııZdaki veya yanımızdaki komşularımızın. 
ideolojik .»çıdam değerlendirilmesi söz konusu da 
olmamak lâzımı gelir, ve Türkiye'nin içinde 
Ibultumduğu ontak güvenlik sistemleri veya ilişki
lerinin hiçibdri Türkiye'nin komşuları ile dosta
ne ve demin (belirlttiğim prensipler temeli üze
rimde ilişkiler kurmasına mani şekilde yorum-
lanımamak icalbeder, Bu da elbetteki genel poli
tikamızın dayandığı temelin bir parçasıdır. 

iBn niihayelt arkadaşlarım, Onta - Doğu ülke<-
»leri ile ilişkilerimiz... Türkiye, demin de b'eldrt-
ıtiğim gilbi, kendine, siyasî hayatı için, bundan 
sonraki düzeni! için bir felsefe seçmiştir, nere
de olduğunu sapltamışltır. Ama bizim uzun tari-
'himizin bize miras bıraiktığı unsurları Türkiye' 
nin .güvenliği, gelişmesi ve Türkiye'nin itibarı 
için en iyi şekilde değerlemdirım>eye çalışımamız 
da gayet taibiîdir. Orita Doğu ülikelerinden bü
yük bir kısmı demin söylediğim ülkeler kat'e-
gıordsindendir, bağımsızlığına yeni kavuşmuş
lardır, aramızda tarihi bağlar vardır, aramızda 
en nihayet coğrafyanın ortaya koymuş olduğu 
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durumlar vardır. Türkiye, kendi hayalt felse
fesi ve umumî politikası içinde •bunları değerlen
dirmeye meöburdur. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıntılara girmeden 
ve vaktinizi almadan size sadece Ecevit Hükü
metinin dış politikaya bakışını arz ötmeye 
çalıştım. Eğer müsaade ederseniz, şimdi, günün 
(bazı alktüeıl konuları hakkında da (bilgi vermek 
işitiyorum.. 

(Bunlardan 'bir tanesi güvenlikle ilgili sorun
lardır. 

(Güvenlikle ilgili soranların 'başında, neden
se 'bazı arkadaşlarımın illâ bize bazı özel dü
şünceler atfetmeye çalıştıkları, hattâ bir ba
kıma bunu başkalarına (Türkiye sınırları dışı
na da) duyurmaya dikkatle itina gösterdikle
ri NATO konusu gelir. 

tC. H. P., NATO kurulduğundan bugüne de
ğin, kendi içindeki kavgalarda ve taraf tut
malar da dahil olmaık üzere hiçbir zaman «NA
TO'dan çıkalım» dememiştir. C. H. P. içinde 
Ibaızı zevat, dışarda, kamuoyunda zaman zaman 
ıgörülen .gürültü patırtıyı, «Türkiye^de yeni hai
ller oluyor» zannederek birtakım kitaplar yazıma 
yoluna gitmişlerdir ve sonra C. H. P.'den ayrıl
dıkları için, onların bu şamataları C. H. P.'nin 

. görüşü gibi gösterilmeye nedense özel bir gaye 
sarf edilmıelktedir. C. H. P. seçim bildirgesinde 
lortalk güvenlik sistemiyle ilgili neler demiş ise, 
bugünkü kanaatimiz de tıpa tıp aynıdır, ne bir 
şeyi tashih et/bik, ne bir şeyin de isıtikam'eitini de
ğiştirdik. Bunun böyle biHnrnesi lâzımdır. Yal
anız, NATO'nun Türkiye'nin ortak savunmasın
da önemli bir unsur olduğu kanlısında bulun
duğumuz ve NATO'da yukarıda açıkladığım 
prensipler sebebiyle bulunduğumuz için ve bi-
ızim dış politikada herhangi bir özeli aşıkımız 
veya maşukumuz da bulunamaıyacağı için NA
TO ile aramızdaki münasebetler Türkiye'nin 
millî menfaatlerine uygun, dünya sulbüne ya
rarlı ve ımJütıtefiklerimize emniyet verici ciddî 
ımünaseıb etlerdir. Hissî münasebetlerimiz, âşikâ-
ne münaselbetleırimiz bu kabil kurumlarla yok-
tbur. 

Değerli arkaidaşlaırım, öyle zannediyorum ki, 
milletlerarası ittifak, anlaşma ve kuruluşların 
yararlı olabilmesi ve hakikaten amaçlarını sağ-
layabdilmelıeıri için de ilişkilerin böyle olması lâ-
ızımtgelir. 

(Bir de şöyle umuımî bir şey söyleyeyim: Ne 
(olur; birlbirimliıze söyleyeceğimiz şeyleri Mil
let Meclisinin kürsüsünden birbirimizle karşı 
ifade edelim ve Türkiye sınırları dışında kuru
luşların, şahısların kulaklarına söylenneyeılim. 

İEERROH B02BEYLI (İstanbul) — Böyle 
bir şey var mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Bir temenni olarak izhar ediyorum. 

Arkadaşlarım, güvenlikle ilgili ikinci konu, 
burada da sözü edilen detantla ilgili bazı giri-
şıimlerdir. Bunlar Cenevrede yürütülen Avrupa 
Güvenlik ve işbirliği Konferansıdır, Viyana'da 
sürdürülen karşılıklı ve Dengeli Kuvvet indiri
mi konferansıdır. Çok teknik safhalar ara eden 
bu konferansların detaylarına girmemi her hal
de istemezsiniz. Şunları önemle belirtmek isti
yorum;: Elbette ki, bütün bu girişimler; öızel-
likle son zamanlarda iki büyük devletin karşı
lıklı güçlerinde, dengelerinde, silâhlarında mey
dana gelen, tekâmül veya değişmeyle ve günün 
şartlarının değişmesiyle ortaya çıkan yeni ha
vanın birer mahsulüdür. Bu konferansların 
başarıyle sonuçlanması Türkiye'nin me/mnunlük-
ıla karşılayacağı ve elinden gelen katkıyı yapmaya 
'çalıştığı sonuçlardır. Fakat ne bunların so
nucunu mübalâğa ediyoruz, ne de bunları yok 
sayıp 1950 yıllarının hiçbir kimsede kalmayan 
davranışı içinde bazı milletleri veya devletleri 
«öcü» görüp gereksiz davranışlara girmek isti
yoruz. 

Bunların Türkiye'nin güvenliği bakımından 
önemi de aşikârdır. Çünkü, Orta Avrupa'da ya
pılacak olan bir kuvvet indiriminin kanatlar 
üzerinde (Öızelle bizi ilgilendiren bir mesele, 
Güney Doğu kanadı olarak bizi ilgilendiren bir 
mesele) Güney Doğu kanadı üzerinde bir kuv
vet yığmağı yapması, yani Orta Avrupa'dan 
çekilen güçlerin kanatlarda oturtulması, kon-
durulmaısı gibi önemli meseleler vardır. Bun
ları dikatle takip etmeye ve dünya güvenliği 
sağlanırken Türkiye'nin güvenini aızaltaıama-
ya davet ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Baitı ülkeleriyle ilişki
lerimize gelince: Bu ülkelerle olan ilişkileri-
ımiz, cjok kısa bir süredir iş başında bulunan 
Hükümetiniz zamanında, eskisine nazaran çok, 
Iheım de pelk çok düzellmiış bulunmaktadır. Biraz 
önce Dömıokraitiik Partinin sayın sözcüsü davet-
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lerden baihsederlken; «Dışişleri Bakanının gide
ceği yerler şunlar, Barbakanın gideceği yer Fe
deral Almanya'dır» ıgilbi şeyler söyledi. Çin ile 
ilgili uyarılarına karşı cevabımı birazdan arz 
edeceğim. 

Yaka böyle değildir. Başbakanımız gerçek
ten Federal Almanya y a davetlidir; fakat Baş
bakanımız aynı zamanda NATO'nun, Ortak Pa
zar'ın ve Avrupa'nın üyesi olan Norveç'e, Av
rupa Konıseyi üyesi ol&n İsveç'e, Danimarka'ya, 
yani büittün İskandinav ülkelerine davetlidir. 
Türkiye'nin Batı alemi ile ilişkisinin bıinkaç ay 
zarfında nereden nereye geldiğini anlamalk için 
Ibunıdan 6, 7, 8 ay evvel Avrupa Konseyinde bu 
devletlerin mümessillerinin neler söylediğini 
lütfen tahattur buyurunuz. Ve Türkiye'nin o 
zamandan ıbaı zamana yalnızlığa mı gittiği, ya
hut yalmızlı'ktan mı kurtulduğunu lütfen takdir 
(buyurunuz. (O. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Ortalk Pazar konusun
da Hükümeitiin tutumu eleştiri konusu oluyor. 
Ortak Pazar ile Türkiye'nin ilişkilerinin olduk
ça üzücü bir durumda olduğunu söylemek iste
rim. Yalnız, Ortak Pazar ile bu ilişkilerimizin 
üzücülüğü yeni Hükümette Ortak Pazara, eko-
noimıik entegrasyona ve siyasî entegrasyona ta-
•ratflfcar, tamamen taraftar bulunan Cumhuri
yet Halik Partisi ile Ortak Pazar içinde enteg
rasyona taraftar olmayan M. S. P. arasındaki 
(koalisyon zamanında başlaımış değil. Hükümet 
dış başına geldiği zaman, Ortak Pazar konusun
da aralarında ihtilâf olmayan iki parti koalis
yonunun Ortak Pazar ile yürüttüğü ilişkileri, 
Tünkiye'nin Ortak: Pazar ile ilişkilerini şöyle 
buldu: 

(Ortaklık Konseyi 1973 yılı Haziran ayında 
Ibir tören toplantısı yapmıştı, 1972 başından beri 
toplanmamış idi. Yani, Ortalk Pazardaki dost
larımız, dokuzlar, Ortaık Pazara canı gönülden 
/taraftar bulunan ve aynı kanaati taşıdığı içıin 
müşterek bir cephe gibi olan Hükümet veya 
Hükümetler zamanında, bu Hükümetleri ciddi
ye alıp, «Oturalım da Türlüye ile Ortalk Pazar 
arasındaki ilişkileri konuşalım» demek için Or
taklık Konse,yini toplamaya lüzum bile görme
mişler M, 1972 den beri bu Ortaklık Konseyi 
toplanimamıştır. Biri Ibu. 

Bütün bu süre zarfında Türkiye'nin ihracat
la ilgili mallara, özellikle tarım ürünlerine tanı
nan tavizler başka ülkelere tanınan tavizlerin 
yanında hemen hemen solda sıfıra inmiş; bun
lar için bir şey elde edileımemiş. Ortak Pazar 
Katma Protokolünde, iyi veya kötü, işçileri
miz için kabul edilen hükümler ve çalışmalar 
ipe un serilir gibi hemen hemen bir tarafa bı
rakılmış ve hattâ Ortak Pazarla bizden sonra 
ve ortaklık çerçevesi dediği ikili münasebetler
le, ikili ilişkiler kuran devletlerde; meselâ 
devletlerinin işçilerine tanınan, haklara naza
ran Ortak Pazarın bize tanımış olduğu haklar 
oldukça değerini kaybetmiş. Velhasılı, uzatma
yayım, Ortak Pazara yürekten bağlı iki parti
nin işte, Ortak Pazar içinde yürüttüğü ve 
bundan ötürü de şimdikinden farklı olduğu 
söylenen politika budur. Biz, Ortak Pazar 
politikasını elimize aldığımızdan beri, demin de 
dediğim gibi, dış politika ilişkilerini biradera-
ne yahut maşukanıe metotlarla değil de, hesap
la, ciddiyetle ve akılla yürütmek niyetinde ol
duğumuz için, Ortak Pazar Komisyonu Baş
kanı Ordodi buraya geldiğinde görüşlerimizi 
(kendisine açik açık söyledik, anlattık mesele
lerimizi. Vallahi, pek mübalâğa etmeyeyim ve 
Hükümeti de methetmiş duruma düşmeyeyim; 
fakat zannediyorum ki, Ortak: Pazarla Türki
ye ilişkilerini şimdiye kadar yetkililere, ilgili
lere bu kadar açıklıkla anlatmak imkânına sa
hip olduk mu bu son günlere gelinceye kadar; 
Ordodi ile vaki görüşmeye gelinceye kadar 
bundan pek emin değilim. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz 
şimdi Kıbrıs meselesine geliyorum. Efendim; 
«(Vuzuhsuz federasyon) tabiri kullanılmış da, 
onun için görüşmeler çıkmaza girmiş ve bundan 
ötürü de durmuş» v s. 

Hemen bütün Meclise müjde olarak arz ede
yim ki, Kıbrıs'ta ikili görüşmeler üzerinde 
anlaşma olmuştur ve Türk hariciyesinin uygun 
bulduğu bir metin üzerinde görüşmeler başla
yacaktır. Eğer tarihte aldanmıyorsam, 4 Ha
ziranda bu görüşmelere başlanacaktır. 

«Federatif devlet sistemi vuzuhsuzdur.» 
Evet, federatif devlet sistemi vuzuhsuzdur; bir 
kelime vardır, fevkalâde vazıhtır : Bunun adı, 
«Üniter devlet» tir. Üniter devletin sekiz yüz 
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çeşitli yoktur, bir tek çeşiti varıdır. Türkiye bir 
üniter devlettir: Burada, herhangi bir vatanda
şın, herhangi bir dine mensup ıgrupun veya her
hangi bir belediyenin, herhangi bir bölgenin, 
Türkiye'nin bir başka vatandaşından, bir baş
ka bölgesinden, bir başka dine mensup insanın
dan farkı var mı? Yoktur. Türkiye üniter bir 
ıdevlet olduğa için, burada bütün insanlara ay
nı hükümler uygulanır. 

Onun için, üniter devlet kavramı vazıhtır, 
doğrudur. Tabiî sonucu, Kılbrıs'ta bulunan 
Türklerin, herhangi bir Rum vatandaşının tabi 
olduğu hukuk 'kurallarına tabii olduğu hukuk 
kurallarına tabi olması, en nihayet bilemedi
ğiniz, merkezî devletin verdiği ölçüde azınlık 
haklarına sahip olmaısı denmektir. 

Yeni Hükümetimizin ilk zamanları, bazı so
rumluların, «Canım üniter devlet içinde iîki 
toplum yürüyüvemin» gibi bir düşünce ile Kıb
rıs'taki Türk toplumunun haklarını açıklık uğ
runa hareayıvermiş olmalarından doğan sakın
caları telâfi ile geçmiştir. 

Federatif sistem, bir ülkede mevcut iki top
lumun birbirinden farklı kurallara tabi olacağı 
prensibinin kabulü ille başlar; «Nerede biter?» 
ıayrı bir mesele. O bakımdan, Demokratik Part i 
(sözcüsü .arkadaşımın, «Bu devlet nereye bağla
nacak; kaç tane Türk Devleti olacak?» gibi söz
lerini, federatif sistemle alâkalı görmediim. Çün
kü bir defa, tam federal devletlerde ayrı dev
letler bulunma. . 

iMUTLU MENDERES (Aydın) — Ama me
rak ediyoruz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Benim, olmayan şeyi izah etme imkâ
nım yoktur. 

Federal devletlerde, ayrı devletler yoktur. 
Onun içinde meselâ, «Cenevre Devleti», «Zürih 
Devleti» gibi devletlerin adı pek geçmez. Bina
enaleyh, Kıbrıs'ta da böyle devletlerin olmaya
cağı aşikâr bir şeydir. 

MUTLU MENDERES (Aydın) — İşte, na
sıl olacak muhterem Bakan? Bunu merak ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De

vamla) Kıbrıs müzakereleri başlayacaktır arka
daşlarım. 

Kıbrıs müzakereleri; Kıbrıs'ta iki toplumun 
bulunduğu ve iki toplumun Kıbrıs üzerinde halk
larının da bulunduğu; herbirinin, birbirinden 
ayrıldıkları alanlarda ayrı hukuk kaidelerine 
tabi olmaları ve hukuk kaidelerini bir tarafın 
değiştiremeınesi esası üzerine yürüyecektir. Yani, 
Hükümetiniz, «Üniter devlet» fikrini, diğer bir 
deyimle Türk toplumunun azınlık haline düşürül
mesini kabul etmeyecektir; etmemiştir, hatta, 
Ibaşkaları bunu kabul ettirmek imkânına pek sa
hip olamaz duruma düşmüşlerdir. Müsaade eder
seniz bu konuyu daha açmayayım; burada bu ka
dar söylemekle yetineyim. 

Arkadaşlarım, Yunanistan konusunda bir 
şeyi huzurunuzda tekrar etmek isterim: Yuna
nistan'la yanyana yaşayan, aynı havzada yaşa
yan, aynı ittifak sistemi içinde yer alan iki dev
letiz. Bu iki devletin, (demin söylediğim kural
lar içinde) dostça yaşaması, ittifakın gerektirdiği 
(lelbetteki ilkimizin de yararına olan, ikimizin de 
ortak menfaatleri için mevcut olan ittifakın ya
rarına uygun bir şekilde beraberce yaşamayı ve 
aralarındaki meseleleri çözmeye çalışmaları lâzım 
gelir. Bu bakımdan, Türk - Yunan dostluğunun 
ve ittifakının bir değeri vardır. Biz bu değeri 
unutmuş değiliz. Bu iyi dostluk, Türk-Yunan 
dostluğu bize, bu devletlerin kurucuları tarafın
dan miras bırakılmış önemli bir prensiptir. Yal
nız, şu da bir gerçektir ki; «Nasıl olsa iki devlet 
dost yaşamak mecburiyetindedirler» diye Yuna
nistan, Türkiye'ye ait hakları, kenarından köşe-
ısinden kemirmekten ve aradaki dengeyi bozmaya 
çalışmaktan vazgeçmelidir. Bunlar, bu fcabîl dav
ranışlar Türk - Yunan dostluğunu bozar ve Türk-
Yunan dostluğunun bozulmasından yalnız Türki
ye değil, belki de daha fazla Yunanistan zarar 
ıgörür Türkijye ile dost geçinmek, Yunanistan'ın 
fevkalâde yararına olan bir politikadır. öyle 
ümidederim ki, Yunanlı dostlarımız ve komşula
rımız bu gereği tekrar kavrayacaklardır. 

Müsaade ederseniz, E>ge kıta sahanlığı ile ilgi
li teknik teferruata girmeyeyim. Yalnız şunu 
söyleyeyim, Karakaıs'ta Deniz Hukukunun tedvi
ni ile ilgili bir konferans toplanacaktır. Bildiği
niz gibi, kıta sahanlığı konusunda karşılıklı no
ta teati edildi. Biz, «Oturalım, müzakere edelim; 
haklarımızı tespit edelim» dedik. Yunanistan bu 
notamıza cevap vermedi. Çünkü, Karakaıs Kon-
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feraosında kabul edilecek olan Deniz Hukuku 
kurallarının, kendisi için daha müısait bir huku
kî zemin veya ortam yaratacağı kanısındadır. 

Hemen huzurunuzda beyan edeyim ki, bir 
müzakerenin başarıya ulaşabilmesi için, müza
kere masasına oturacakların iyi niyetli ve samimî 
olması iktiza eder. Yoksa, günün şartlarında ve
ya daha müsait bir ortam bekleme amacıyle, gü
nün şartlarından yararlanarak, müzakereyi, bir 
maneva haline getirme eğilimi iyi, bir eğilim de
ğildir ve samimiyetten hele kelimeyi müsaade 
edersiniz söyleyeyim gerçekçilikten uzak davra
nışlarla, Türkiye'yi haklarından mahrum etmek 
herhalde mümkün olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada bana yönel
tilen veya benden bilgi istenilen bazı konulara 
değinmek istiyorum. 

Güven Partisi Sözcüsü arkadaşımın sözlerin
de, zannediyorum ki, özellikle cevap vermem ge
reken bir şey yok; ikazlarına teşekkür ederim. 
Öyle anlıyorum ki, genel politika doğrultumuzda 
büyük fark yoktur. 

Millî Selâmet Partisi Sözcüsü değerli arka
daşımın da -sözleri için ayrıca bir şey söylemeye
ceğim. İşçilerle ilgili uyarılarını not ettik, elimiz
den geldiği kadar yerine getirmeye çalışacağız. 

Demokratik Parti, «Çin'e gidilmesin, Japon
ya'ya gidilsin; çünkü, Türkiye'de maoistler 
vardır» dedi. 

Türkiye'de maoistler varsa, komünistler de 
var. Bunu böyle telakki edersek, Moskova'ya da 
gitmemiz lazım, Yugoslavya'ya da. Türkiye'de 
şu veya bu gibi, bizce kabul edilmeyen eğilim
de kimselerin olması, bundan ötürü o devletler
le bizim ilişkilerimizi bozmamızı gerektirmez. 
Ayrıca, Dışişleri Bakanı yalnız Çin'e gidiyor 
değildir. Dışişleri Bakanı filhakika, Romanya'ya 
gidecektir; Çin'e gidecektir; Suriye'ye gidecek
tir; Irak'a gidecektir. Maalesef, CENTO'ya gi
demedi; maamafih Kissinger de gelemedi. Elbet-
teki, Dışişleri Bakanı kaldığı sürece, bütün ül
kelerle Türkiye'nin iyi münasebetler içinde bu
lunmasını gerektiren ziyaretleri yapacaktır. Kal
dı ki, meselâ «Batıdan kimse gelmiyor» diyorlar; 
zannediyorum tarihi kesinlikle saptanmadı; ama 
haziran ayının l ' i ile 5'i arasında İtalyan Dış
işleri Bakanı Moro Türkiye'yi ziyaret edecektir; 
bu arada, Moritanya Devlet Başkanı da ziyaret 

edecektir. (A.P. sıralarından «Katanga'da» sesi) 
Efendim, «Katanga» diye bir devlet bilmediğim 
için, böyle bir devlet henüz kurulmadığı için ve 
kurulacağını da tahmin etmediğimiz ve kendi po
litikamıza göre temenni de etmediğimiz için, size 
verilecek cevabım yok; fakat böyle bir devlet ku
rulduğu takdirde, onlar da gelebilir. 

Arkadaşlarım, herhalde bu arada Adalet 
Partisi Sözcüsü Sayın Profesör Orhan Oğuz; 
en büyük muhalefet partisi, anamuhalefet par
tisi olduğu için ve muhalefetsiz de muhalefet 
olamayacağından bazı eleştirilerde bulundu. 

Bazılarını, doğrusu pek anlayamadım desem, 
yeri var. Diyorlar ki; «Bazı konularda endişe
miz daha da artmıştır.» Eğer konuları söyleseler
di, kendilerini temin etmeye, endişelerini gider
meye çalışırdım. Bu konuları söylemedikleri için 
endişelerini gideremeyeceğim. Bundan dolayı 
fevkalade üzgünüm. 

«Hükümet kararsız ve hareketsiz kalmıştır» 
dediler. Tabiî, konular belli olmayınca, hangi 
konularda hareketsiz ve kararsız kaldığımızı bi
lemiyorum. Geriye; yürümek, koşmak gibi mese
leler kalıyor. 

Biliyorsunuz, Dışişleri Bakanınız bir oturdu
ğu yerde kolay kolay kalmaz. Onun için, hare
ketsiz de değildir. «Belli konularda hareketsiz 
kalınmıştır» iddiasında bulunuyorlarsa; onları 
söyleselerdi, «hareketli miydik, hareketsiz miy
dik? anlatırdım. 

«Farklı politika izlemek iddiasiyle bazı ta
vizler vermenin sakıncaları ortaya çıkmış» 

Kime taviz verdiğimizi pek kestiremedim. 
Farklı politikanın farklarını, zannediyorum ye
terli miktarda belirttim. Bu farklı politikamız 
şudur : Gereksiz, hissî sebeplerle, dosta düşma
na, «Yüzümüz tutmuyor» diye taviz vermemek. 
Hükümetin politikası bu; farklı politikamız bu. 
Bu farklı politikaya taviz verilmesi mümkün 
mü? 

«Bizi yalnızlığa itecektir» buyurdular. Yal
nızlığa itilmediğimizin misallerini anlattım. 
Türkiye'yi yalnızlığa iten, Türk vatandaşına, 
Türk devletine, Türk milletine; Fransızdan, Da
nimarkalıdan, Holandalıdân, Almandan farklı 
elbise giydirme çabasıdır; onlardan farklı bir 
özgürlükler düzeni getirmektir, öyle giderseniz, 
farklı bir siyasî rejim ile Batıya giderseniz, 
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Atatürk'ün dış görünüşümüz için ifade ettiği, 
iç mâna ile, «Avrupa'dan farklı olmayalım» di
ye başımızdan kaldırdığı fesin, ayağımızdan çı
kardığı şalvarın yerine; hukukumuza, rejimi
mize fes ve şalvar giydirerek Avrupa'ya gider
seniz, o zaman size («Siyasî rejimi, fesli şalvarlı 
insan» muamelesi yaparlar; o zaman yalnız kalır
sınız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
şiddetli alkışlar) 

Şimdi benim gezilerimle ilgili çok ilginç 
'eleştirilerde bulundular. Talbiî, gezilerin çok ya
rarlı olduğunu iddia edecek değilim. Şundan 
'ötürü, iddia edecek değilim; bir defa, New -
York'ta bu tefrikanın, yahut Cezayir'in girişi
mi üzerine, (Türkiye'nin de desteği ile) yapıl
mış olan Birleşmiş Milletler toplantısının, Sa
yın Profesör Oğuz'un zannetiğinin aksine, kim
seye faydası olmadı ki Türkiye'ye faydası ol
sun : Gayet umumî şeyler söylendi. Kendisi ne
rede gördü bilmiyorum? Hani, «Hammadde 
tröstleri kuruldu, artık satmıyorlar.» gibi bir 
şey olmadı. Az gelişmiş ülkeler feryadettiler; 
çok gelişmiş ülkeler, (tâbir caizse) güzel nutuk
lar çektiler ve aşağı yukarı, ülkelerin öz millî 
kaynaklarına tam tasarruflarına karar verildi 
ve gelindi. 

Kendisi, Lahor Konferansına da atıfta bulu
narak, «Davul zurna ile karşılandı da Türkiye 
ne aldı? İran, Pakistan'a ucuz petrol verdi; Hin
distan, İran ile demir cevheri anlaşması falan 
yaptı» dedi. 

Efendim, Sayın Oğuz ile aramızda tâbir ca
izse, bu kabîl konferansların mahiyeti hakkın
da doktrin farkı var. Sayın Oğuz bunları; her
kesin konferansa gittiği bir pavyonda üzümün, 
öteki pavyonda petrolün satıldığı, eşantiyonla
rın falan verildiği bir nevi alış veriş panayırı 
gibi telâkki ediyor. Böyle bir şey yok. 

Lahor Konferansının konusu, İsrail'e karşı İs
lâm devletlerinin politikasının saptanması; Ku
düs meselesi idi. Her ne kadar, konferansa, ke
narından köşesinden petrol işi de geldiyse de, 
Bumedyen'in bu konuda çekmiş olduğu çok âte
şin bir nutuk ile, mesele Birleşimiş Milletler top
lantısına havale edildi, konferans da bitti. 

Türkiye'de, İsrail ve Kudüs konusunda ken
di politikasını değiştirmek lüzumunu duymadı. 
Bir çok konularda ittifak halinde bulunuldu. 

İslâm Konferansının açılışında, Başkan, ekse
lans Zülfikâr Ali Butto, «Türkiye ile ilişkileri
mizin, dostluğumuzun bir özelliği vardır; bu kon
feransta bunu söylemek isterim» dedi. 

Dışişleri Bakanınız, ayağı ile toprağa vura
rak Zemzem suyu çıkaracak kabiliyette bir insan 
değil. Kaldı ki, orada Zemzem kuyusunu veya 
petrol kuyusunu açma gibi bir ameliye de ya
pılmıyordu. 

Binaenaleyh, kendisinin bu konularda men
sup olduğu ekol ile benimki, çok farklı. Kendi
si, «Olmayan bazı şeylerin de bu konferanslar
da olabileceği» gibi bir teoriye sahip bulunuyor
lar. 

Şunu da belirteyim ki, İran Pakistan'a ucuz 
petrol vermedi; bu mesele Lahor Konferansında 
konuşulmadı. Bu mesele, (eğer hafızam beni ya
nıltmıyorsa) Zülfikâr Ali Butto'nun İran'a git
tiği zamanda konuşuldu ve benim bildiğime göre, 
öyle pek ucuz petrol de almadı. Çünkü, ucuz pet
rol daha ziyade, yetişilmesi hemen hemen imkân
sız bir serap gibi kalmaktadır. 

Hindistan ve İran arasındaki anlaşmaya ge
lince : Bildiğiniz gibi Hindistan, İslâm Konfe
ransına kabul edilmemiştir. «Bende de müslüman 
çok» diye müracaat etmiştir; ama, «Hayır! Se
nin müslümanlarm var; ama sen...» ne dediler? 
«Mecûsi misin?» dediler, bilmiyorum; fakat «Sen 
İslâm Devleti sayılmazsın» denmiştir. Binaen
aleyh, gelmediği bir konferansta demir cevherini 
nasıl aldığı ciddî bir mesele; yani, benim çözebi
leceğim bir mesele değil. (CHP sıralarından gü
lüşmeler) Bunları da böylece belirteyim arka-

. daşlarım. Söyleyeceklerim bunlardan ibaretir. 

Şundan emin olmanızı rica leder-iım; Hükü
metiniz hiçbir maceranın peşinde koşacak bir 
Hükümet değildir. Hükümetiniz, ittifaklarınla 
bağlıdır; akliyle bağlıdır; Türkiye'nin mıenfaat-
leriyle bağlıdır. Hükümetiniz, Türkiye'nin hay
siyetini, şerefini ve Türkiye'ye karşı beslenmesi 
gereken hürmeti daima gıözönünde bulunduran 
ve diğer ülkelere karşı da aynı şekilde hanekeıt 
eden bir Hükümettir. 

Sayın Orhan Oğuz'a (kabul buyururlarsa) 
y a n lâtife olarak verdiğim bu cevaplar dışında 
şunu da belirtmek isterim ki, (yani, tenkit ol
sun diye söylemedim1; fakat bu sözlerimi iyi ni-

— 634 — 



M. Meclisi B : 82 22 . 5 . 1974 O : 2 

yetle söyledim demek istiyorum) Hükümetiniz 
ve Dışişleri Bakanlığı şimdiye Ibadar, Büyük 
Millet Meclisinin çeşitli komisyonlarından, çe
şitli parti gruplarına mıensup üyelerin bulundu
ğu komisyonlardan, delegasyonlardan, genellik
le çok az istiisnasıyle, yardım görmüştür. Bu açı
dan, Parlamentoda bulunan bütün gruplara te
şekkürlerimi de arz etmek isterim. 

Sizi fazla işgal ettiğim için özür dilenim, 
saygılar sunarım. 

Teşekkür lederim. (C. H. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bazı sayın üyele
rin soruları vardır, lütfen kürsüden ayrılmama
nızı rica iediyorum. 

Efendim, İsparta Milletvekili Sayın Musta
fa Cesur arkadaşımızın sorulan var. 

MEHMET ALÎ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan, benim de sorum var. 

BAŞKAN — Kaydedeyim efendim. 
Sayın Mustafa öesur'un sorularım okutu

yorum efendim. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım Dışişleri Bakanı Sa
yın Turan Güneşte sorulmasını saygıı ile arz ve 
istirham ederim. 

1) Türikiye'nin dış politikasında pragma-
itik sistem mi benimsenmiştir ? 

2) Pragmatik sistem benimsenmiş ise; ne
ticede, istenilen seviye ile, hâsıl olan sieviye far
kı var mıdır? 

3) Varsa; bu fark, teşkilâttan mu, yoksa 
uygulanan metottan mı ileri ıgıelmebtedir? Her 
iki alanda, revizyonist, ne gibi tedbirler vaz'ı 
düşünmektesiniz ? 

4) Türk dış politikasını/ pragmatik değer
lendirmede; rasyonalist mi, yoksa spitüalist öl
çüler mi uygulanmaktadır? 

*5) Amerika Birleşik Devletlerine karşı 
hangi ölçüyü seçtik? Bunu değiştirme zarureti 
görüyor musunuz? 

6) Suudî Arabistan Devletine karşı seçilen 
Ölçüyü açıklar imisiniz 9 

Sayın Bıaşbakan Yardımcısının Arabistan 
seyahatlerini pragmatik sisteme göre tam basa
ndı bir sonuç görüyor musunuz? Yoksa, başarı 
ileride mi tahakkuk edecektir? 

Hal böyle ise, görüşünüzün delilleri meler
dir? 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Sayın Başkan, önergeyi gözümle de 
görebilir miyim efendim? 

BAŞKAN —•• Gayet tabiî, gönderiyorum 
löfendiım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, soruyu soran sayın arka
daşımdan ve Sayın Başkandan özür dilerim; fa
kat Dışişleri bakanlarının her şeyi bilmesi ve 
anlaması şartı yoksa, ben bu sorulardan hiçbir 
şey anlayamadığım içlin, mukabil «sevabını vere
bilecek durumda değilim. (O. H. P. ve M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Cesur, Sayın Bakan so
runuzu anlayamadılklanm ifade ettiler. 

Acaba, açıklığa kavuşturmak gibi bir isteği
niz olabilir mi efendim ? 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Cevap is
tiyorum. Yalnız izah edebilirim. 

BAŞKAN — Kısaca efendim, buyurun. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Türk dış 
politikasında hangi sistem kabul edilmiştir? 
Pragmatik bir sistem midir? Eğer pragmatik 
bir sistem ise; hâsıl olan neticelerde, bir isteni
len durum vardır, bir de hâsıi olan netice var
dır. İkisi arasında fark mevcut mu? Bu fark 
neden ileri gelmektedir? Teşkilâtın çalışmasın
dan yahut çalışmamasından mıdır; yoksa, yapı
lan uygulamadan mı ileri gelmektedir? 

Amerika Birleşik Devletleri ile olan müna
sebetlerimizde, bu sistemin, pragmatizmin tat
bikatında spitüalist bir anlayış mı tatbik edil
mektedir, yoksa doğrudan doğruya akılcı, ras
yonalist bir sistem mi tatbik edilmektedir? Te
mellerinde neler yatmaktadır? 

Ayrıca, Suudî Arabistan seyahati hangi esa
sa göre düşünülmüş ve neticede hâsıl olan, aca
ba hangi seviyede kalmıştır? İleride mi tahak
kuk edecektir, düşünülen arzu edilen? 

Bunlan istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De

vamla) — Arz edeyim efendim. -
Sistem konusunda ben şahsen, pragmatist 

ve spitüalist sistemleri bilmediğim için her iki
sini de uygulamak imkânına sahip değilim. De-
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anin yukarıda, evvelki konuşmamda belirttiğim 
prensipler içinde sistemi uyguluyoruz. Bu sisıte-
min adı ne ise, sistem odur. 

Suudî Arabistan gezisinin, (tabiî bu sistem
leri bilmediğim için) hangi sisteme girdiğini de 
ve sistem açısından ne gibi sonuca vardığını da 
maalesef bilömeyeoeğim. Yalnız, biz sonuçtan 
memnunuz, onu söyleyebilirim. (C. H. P. ve M. 
S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim ıefendim. 
Sayın Bakan, Trabzon Milletvekili Sayın 

Çakıroğlu arkadaşımızın sorusunu okutuyorum 
«fendim : 

Türkiye'yi ziyareti kararlaştırılan Libya ve 
Irak Başbakanlarının ziyareti, koalisyonun da
ğılması ihtimali karşısında tarafınızdan tehir 
•edildiği, hatta bu karar uçağa binme hazırlığı 
içinde olan Irak heyetine bildirildiği gazeteler
de yayınlandı. Buna göre : 

1) Türk Devleti adıma ımı davet yapılmış
tır? 

2) Türk Devleti 'adına yapılmışsa, koalis
yonun dağılma ihtimali bu daveti iptale gerekli 
sebep olabilir mi? 

BAŞKAN — Evet 'efendim, buyurunuz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De

vamla) — Arz «deyim 'efendim. 
Zannederim bir yanlışlık var. Irak Başbaka

nı Türkiye'ye gelecek değildi. Yalnız, Libya 
Başbakanı öallut Türkiye'ye (gelecekti. 

Bu, bizim tarafımızdan yapılmış bir davet 
değildir. Yalnız, Ekselans Callut, Moskova dö
nüşü Türkiye'den geçmeyi düşündüğünü vie Hü
kümetle temas etmek istediğini söyledi. 

Bildiğiniz gibi, son günlerde Hükümet bu
nalımı yoksa da, bir siyasal bunalım ortaya çık-
ımıştır. 

Ben, kendisinden (talbiî temsilciliklerimMe 
(temasa geçerek) şu ricada bulundum: Elbette 
İki, 'bu siyasî bunalım, Hükümetin istifası ile so
nuçlanmış olsaydı, yeni hükümet kuruluncaya 
kadar bendeniz bu görevi taşıyacağım için ken
disini kalbul ederdim ve o da bilirdi ki, ben, 
istifa etmiş Hükümetin Dışişleri Bakanıyım. 
Talbiatiyle benim yerime, kısa veya biraz uzun
ca bir zaman sonra bir başka arkadaşım •> gele
cektir, binaenaleyh, ben onunla, istifa etmiş 
(olan bir Bakan olarak Türkiye adına ne kadar 

angajmana, taalıhüte gıirelbiliıisem, o kadar gi
rerim. Talbiî, ıböyle zamanlarda dahi ziyaretler 
ımümkündür; fakat karşıdalkinin, ziyareltiçimizin, 
misafirimizin, kendisinin muhatabı olan baka
nın ömrünün uzunluğu veya kısalığı, daimilik 
(yani siyasette olalbildiği ölçüde) veya mıuvak-
ıkatlığı konusunda bir bilgisi olması lâzımıdır. 

B;en, bu dunum vuzoılha çıkmamış olduğu için, 
(bu açılklılk geldikten sonra Türkiyeye gelmesi
ni kendilerinden rica ettim, Eğer biz davet et
miş olsaydık, talbiatiyle bu ziyareti ertelemesi 
Ibiraz daha nazik bir mesele olacak idi. 

Değerli. arkadaşım, her halde bilmedikleri 
için yazımamışlar sorularında; fakat ben aynı 
şekilde söyleyeyim, bununla başka bir şey daha 
olmuştur: ÖENTO toplantısına gidecekti; talbiî 
İran Dışişleri Bakanı, dostumuz Ekselans Hal'at-
bâri de gidecekti. «Giderken Türkiıyeden geçte
yim; Tlürk Dışişleri Bakanı ile görüşeyim; iki
miz de CENTO'ya gideceğiz» demişti. Fakat, bu 
siyasî bunalım üzerine aıynı sebeplerle, bumun 
vuzuha kavuşmasından önce benim Türkiye adı
na yeterli .güçte konuşmam imkânı olmadığını 
düşündüğümden (bir 'başka zamanda kendisini 
burada ağırlamaya hazır olduğumuzu bildirme
yi tercih ettim. GBNTO'ya giitmıeyişimin, şah
sen benim CENTO'ya ıgitmeyişimin selbelbi de 
Ibudur. 

(Bununla beralbeir, devletin normal çalışma
ları, milleltleraralsı miünaıselbetleri devam etmek
tedir. Çünkü bunun;, bakanın kişiliği veya hü
kümetle alâkası yoktur. Meselâ, ıbu arada Irak 
Dışişleri Bakanlığı Genle! Sekreltıeri bir heyetle 
bizi, yine, kendisi talip olarak, ziyarete geldi. 
Fırat suları ile ilgili bir müzakere idi, elbette 
ki büyük siyasî kararlar konusu da olabilir bu 
su mevzuu fakat, devletin yetkili memurları 
varıdır, yetenekli uzmanları vardır; bu kaibil 
Ibir müzakerenin yürütülmesi imkânı vardı, bu
nu yürüttük. 

Biız, Türlkiyemin yapmış olduğu herhangi 
Ibir daveti ertelemiş değiliz. Türkiyeyi ziyaret 
leltmielk isteyenlerle, ziyaretlerini biraz dalha ta
lik etmelerini rica ettik. 

Irak Başbakanının da ıgelmelsi söz konusu 
değildi. 

BAŞKAN — Sorular devam ediyor efem-
idim. 

— 636 — 



M. Meclisi B : 82 22 , 5 . 1974 O : 2 

To;kat Milletvekilli Sayın Hüseyin AJbbas ar
kadaşımızın sorusunu okutuyorum efendim. 

ı«il. Halen siyasî hudutlarımız haricinde ka
lan ülkelerde Balkanlar 1da, Kafkaslar 1da, Tür
kistan 1da, İran, Irak, Suriye, YunanMan gilbi 
.komşu ülkelerde bulunan soydaşlarımıızla, kül-
ıtüır ıbirliğimdızkı devam için Hükümetimiz ne 
ıgılbi tedbirler düşünımelkttedir? 

2. Yukarıda sayılan ülkelerin kaçında kaç 
tane Türk okulu vardır? Bu okullarda kaç Türk 
öğretmen vazife görmektedir? Kaç talebe oku
maktadır? 

8. Türkiyedeiki Rum azımlılk okulları ile 
Yunanilsitaındaki Türfk okulları arasındaki mev
cut nüfusa göre; 

ıa) Okul adedi 
(b) öğretmen adedi 
c) Taldbe adedi nispetleri nedir?» 
[BAŞKAN — Buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De

vamla) — Arkadaşıımıza burada, istemiş oldu
ğu isıtaJtisıtâkî bilgileri yazılı olarak arz ede'rim. 
Yalnız, bu münasebetle şunu söylemek işitiyo
rum): Türk sınırları dışında kalan Türkler, ge-
nellikie Osmanlı İmıparaıtorluğunun küçülmesi 
<ve yeni Tünk Devletinin ıgörüşimıesi sebebiyle 
dışarıda kalmış olan Türklerdir: Bulgaristanda 
vıardır, Yunandısltan'da vardır, Irak' ta vardır, Ro
manya'da vardır. İlık söyleeeğim vakıa bu. 

'Türk ırkı, Türk soyu çıoik geniş bir soydur 
<Ve Japon Denizinden başlayarak Tuna boyları
na, Macaristan'a kadar giden bir soydur, bir 
üriktir. Ülkemiz sınırları dışında kalan Türkler 
deyince bütün bunlar gireeekse, zann'ediyorum 
Ibu doğru bir yaklaşım tarzı olmaz. Bunun yak
laşımı ilkidir : 

R. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 
olup da, yeni Türk Devleti sınırları tespit edil
diği zaman dışarıda kalmış olanlar. 

2. Bir de bunlara, bu kıstasa ek olarak, Tür
kiye ile yapılan andlaşmalar veya ahdî millet
lerarası mukavelelere göre Türkiye'nin belli 
haklar dermeyan edebileceği ülkeler; bir de bu
nun dışında, dostane ilişkilerle karşılıklı an
layış içinde sağlanabilecek olan haklardan yarar
lanacak Türkler. 

Bu kadroyu çizdikten sonra, değerli arkada
şımın sorularına yazılı olarak cevap vermeyi 
tercih ediyorum, eğer müsaade ederlerse. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
İstanbul Milletvekili Sayın Parlar arkadaşı

mızın sualini okutuyorum. 
«Sayın Başbakan Yardımcısının son Suudî 

Arabistan ziyaretinde, doğrudan doğruya Sayın 
Krala bir mektup yazdığı basında belirtilmiş
tir. 

Bu mektubun bir öreneği Hükümetin elinde 
bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa, burada Yüce 
Meclis üyelerine bunu okuyabilir misiniz ? 

Bu temasta Suudî Arabistan'a ne vaat ettik, 
neler verdik ve neler aldık?» 

BAŞKAN — Efendim, ikinci husus daha ön
ceki konuşmalarınızda belirtilmiş. Bir hususa ce
vap lütfediniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, bu mektup bir özel kişiden 
bir başka özel kişiye • (sıfatları ne olursa olsun) 
yazılmış bir mektup değildir. Heyetimizin Su
udî Arabistan ziyareti sırasında teati edilmiş 
çeşitli metinler, çeşitli mektuplardan, bir tane
sidir. Resmî bir belge olduğu için Hükümetin 
arşivlerinde elbette ki, mevcuttur. Çünkü bu 
mektup Sayın Erbakan'm, orada bulunan Türk 
Heyetinin Başkanı sıfatiyle yazdığı bir müzakere 
mektubudur. Bir başka Devletin, Devlet Başka
nına yazmıştır., 

Binaenaleyh, şahsî bir mektup söz konusu 
değildir, resmî bir mektup söz konusudur. Bu 
resmî belgelerin burada açıklanmasında da ya
rar görmemekteyim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Güneş 

arkadaşımızın sorusunu okutuyorum. 
«1. Suriye ve Irak'ta, Lozan Andlaşmasiyle 

bu ülkeler sınırları içerisinde kalmış yüzbinler-
ee Türk vardır. Bu ırkdaşlarımız her ne kadar 
Suriye ve Irak uyruklu ise de, yarım asın aşkın 
bir süre içinde hâlâ Türk dilini, Türk kültürünü 
muhafaza eden bu ırkdaşlarımızın Türklüklerini 
unutturmamak için ne gibi kültürel tedbirler 
alınmıştır ? 

2. Suriye'deki ırkdaşlarımızın, pasaportla 
da olsa Türkiye'ye gelip gitmeleri, kültürel yön
den yarar sağlar. Hal böyle iken, bu ırkdaşla
rımızın Türkiye'ye gelişlerinde pasaport vizele
rinde Türk konsoloslukları yetkililerince zor
luk gösterildiği söylenilmektedir. Doğru mu
dur? Doğru ise, bu ırkdaşlarımıza öz benlikleri 
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olan Türklük örf ve âdetlerini, dil \& milliyetle
rini unutturmamak, geliştirmek için Dışişleri 
Bakanlığı olarak neler düşünüyorsunuz ? Tedbir
leriniz nelerdir 1 

3. Pasaport vizelerinin yapılışında daha 
kolay yollar izlenemez mi?» 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI'TURAN GÜNEŞ (De

vamla) — Efendim, Osmanlı İmparatorluğundan 
ve Türk Devletine geçerken sınırlarımız dışında 
kalmış olan Türklerin, bulundukları ülkede 
kültürlerini muhafaza edebilmeleri; diğer bir 
deyimle, azınlık olanak, azınlıklara tanınan hak
lardan yararlanabilmeleri Hükümet programın
da da yer almıştı. Hükümet bunu, demin de be
lirttiğim gibi, ahdî (münasebetler içinde veya 
Devletler Hukukunun temel kuralları içinde yü
rütmeye çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşımın 'söz konusu ettiği ülke
lerde de bu konuda içlimizden gelen girişimleri 
yapmaya ve 'hakları temin .etmeye çalışıyoruz. 

«Vize» meselesine gelince : Bunu açıkça iti
raf ietmek isterim ki, bugünkü benim bulduğum 
uygulama şöyledir : Birçok Avrupa ülkeleriyle 
veya Avrupa Konseyi çerçevesi içinde yapılan 
andlaşmalarla, meselâ bir Fransız Türkiye'ye 
vize 'mecburiyeti olmadan girebilmektedir. Tat
bikat, giderek o hali almıştır ki, Türkiye'ye en 
zor giren durumda olanlar, sınırlarımız dışında 
yaşayan Türklerdir. Çünkü bu ülkelerden, yani 
aramızda vizelerin kaldırılmasına dair anlaşma 
olmayan ülkelerden 'Türkiye'ye 'en çok gıelip gi
denler Türk soyundan, Türk kültüründen olan 
insanlardır. Bunlar hakkında konulmuş olan ku
rallar odur ki, Irak ' ta veya Bulgaristan'da ve
ya Trakya'da bulunan «Mehmet» veya «Ahmet» 
adında biri, Türkiye'ye gelip, bir vatandaşı, bir 
akrabasını veya anavatanı ziyaret ietmek istedi
ği zaman bunun vize talebi, Türkiye'de mevcut, 
bilinen veya bilinmeyen hemen hemen bütün <ör-
igütlıerden geçerek «Mahzur yoktur» kaydı alı
nıncaya kadar beklemektedir ve o zamana ka
dar bu vize talebinde bulunan (ölmezse inşal
lah) birkaç sene sonra Türkiye'yi ziyaret etmek 
imkânına kavuşmaktadır. 

Bunu kaldırmaya çalışacağım. Dışarıda otu
ran bir Türk'ün bir gâvurdan daha fazla casus 
olması söz konusu değildir; hakarettir. ( C H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Henüz halledebilmiş değiliz; ama Türkiye'yi 
ziyaretlerini mümkün olduğu kadar kolaylaştır
maya çalışacağımıza söz veriyorum. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

- BAŞKAN — Sayın Faruk Sükıan, bir soru 
talebiniz vardı efendim. Buyurunuz, sorunuzu 
lütfediniz. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakana dört soru tevcih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — 1. — Zürih ve 
Londra Anlaşmaları halen 'meriyette imidir? 

2. — Meriyette ise, bu anlaşmalara aykırı 
olarak yaratılan fiilî durumlar karşısında, Hü
kümet bu anlaşmalarda derpiş edilen müeyyi
delere uygun tarzda hareket etmekte midir? 

3. — Hükümetin, Kıbrıs'ta kurulmasını ile
ri sürdüğü fonksiyonel federatif Devlet sistemi 
ile, Zürih ve Londra Anlaşmaları esasları bağ
daşmakta mıdır? Eğer bu, anlaşmalara aykırı 
ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
tasdik edilen bu anlaşmaların değiştirilmesi yo
lunda bir teşebbüsleri var mıdır veya düşün
mekte midirler ? 

4. — Sayın Bakan ıbiraz önce şu önemli ikaz
da bulundular : «Birbirimize söylenmesi lâzım 
gelen sözleri bu kürsülerden söylememiz, bura
da ifade etmemiz lâzım gelir. Burada söyleme
diğimiz, söylenmemesi lâzım gelen sözleri dışa
rıda yabancıların kulağına fısıldamak doğru de
ğildir ; bunu temenni olarak ifade ediyorum» 
buyurdular. 

Biz de tamamen bu görüşteyiz. Eğer mah
zur yoksa, mümkünse, böyle bir durum da var
sa, açıklamak imkânı varsa, bu önemli hususun
da açıklanmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, Zürih ve Londra Anlaşma
ları yürürlüktedir. • 

«Zürih ve Londra Anlaşmalarına laykırı (ki, 
halen yürürlükte bulunan Kıbrıs Anayasasına 
da aykırı) davranışlar karşısında müeyyideler 
niye uygulanmıyor?» sorusuna müsaade ederse, 
cevap vermeyeceğim. 

Federatif sistem, Kıbrıs... 
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FARUK SÜKAN (Konya) — Çok rica (edi
yorum, fevkalâde mühim, fevkalâde 'ehemmi
yetli. Sayın Bakanın fevkalâde samimî ve ciddî 
olmasını, Bakanlığın otoritesi ve o kürsünün 
'mehabeti için istirham ediyorum. Böyle şey ol
maz... 

DIŞİŞLERİ BAKAM TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, «niye müeyyideler uygu
lanmıyor?» Bana emir buyurdukları sual, «Zü-
rih ve Londra Anlaşmaları yürürlükte midir?» 
idi. «Yürürlüktedir.» dedim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Hah 
şöyle... 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — «Niye müeyyide uygulanmıyor?» de
diler. 

Bana izafe buyurdukları Devlet adamlığı 
ciddiyeti ile bağdaşabilnıem için bu soruyu ale
nen eevaplandırıınaıiTam lâzım geliyordu da onun 
için. 

FARUK SÜKAN (Konya) — O şekilde ce
vap verin Saym Bakanım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — öyle dedim efendim. Sizo, «Bu soru
ya eevap vermeyeyim müsaade Ederseniz» de
dim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Çok istirham 
«derim; bir bakan bu kürsüden, yabancılara 
«Gâvur» hitabında bulunamaz. 

BAŞKAN — Efendim,' rica .ediyorum; mü
dahale etmeyelim 'efendim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
FARUK SÜKAN (Konya) — Beyefendi, is

tirham ederim. Dışişleri Bakanlığının üslubu ve 
adabı bakımından' istirham ediyorum; Devletin 
selâmeti bakımın dalı söylüyorum. 

BAŞKAN — Rica 'ediyorum. Sayın Sükan. 

Diğer hususlara geçiniz lütfen Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De

vamla) — Efendim, onda herhangi bir hakaret 
basdı bulunmadı. Yalnız, «Türk olan içeri daha 
zor girer, Türk soyundan olmayan daha kolay 
girer; böyle bir şeyi anlamam mümkün değil
dir» dedim. 

Sayın Sükan bunda mutabık değiller mi, bil
miyorum. 
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Vize lalmak için bu kadar çok muamele belki 
daha önce konulmuştur, kendi zamanlarında ko
nulmuştur. Bunun için mi (hassasiyet gösteri
yorlar, onu da bilmiyorum. 

«Federatif sistem» dediğimiz sistem., Ki'brıs 
Anayasasında da ve bunun teminatını teşkil 
eden Zürih ve Londra Anlaşmalarında da men
şeini bulmaktadır. Binaenaleyh burada bir aksi 
uygulama yoktur. 

Diğer temennim ise, sadece temenni mahi
yetindedir; kimsenin alınmamasını bilhassa is
tirham ederim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Biz de o şekil
de telâkki ettik Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De

vamla) — Tamam... 
BAŞKAN — Saym Müfit Bayraktar arka

daşımızın sorusunu okutuyorum efendim. 
«Yurt dışında çalışan ve örf, âdet ve gele

neklerine bağlı olan .milliyetçi vatandaşlarımı
zın, bilhassa solun etkisine ınıaruz. bınakılmaJk 
istendiği; çok çeşitli uygulama taktiklerinin var 
olduğu, gelen işçi kardeşlerimizin ifadelerindien 
anlaşılmaktadır. 

•a) Vatanperver ve milliyetçi işçilerimizi 
bu tür baskılardan koruyacak ne gibi tedbirle
ri almış bulunuyorsunuz ? 

b) Yurt dışında çalışan kadın işçilerimizin 
üzerinde nüfuz kurup, geçimini temin edenlerin 
var olduğu söylenilmektedir. Kadın işçilerimi
zin hürriyetini ve istikballerini teminat altına 
alacak bir çalışma söz konusu mudur? 

c) Yurt dışında Türkiye aleyhine nüma
yişler yapan, zaman zaman küstahlaşan ermeni-
lerin tutumları hakkında ne gibi bir icraatınız 
vardır? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, takdir buyurursunuz ki, 
başka ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız o ül
kelerin kanunlarına tabi bulunmaktadırlar ve 
o ülkelerde serbest bulunan her türlü faaliyet
te, kanunların 'elverdiği her türlü faaliyette, fa
aliyetin uyandırabileceği izlenimlere de maruz
durlar. Bunun için bizim, başka ülkelerin ka
nunlarını da değiştirtmemiz mümkün değil. Al
manya'da hangi fikirler, hangi 'eylemler, hangi 
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işlemler yapılabiliyorsa; onları Alman kanunla
rı saptamıştır ve onlar yapılmaktadır. Buna bir 
çaremiz mevcut değildir. 

Buna karşı, bu vatandaşlarımızın kültür, 
eğitim ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar sağ
lamaya çalışıyoruz. Radyolarımızla yayın yap
maya çalışıyoruz. Alman televizyonuyla anlaşıp, 
(televizyon yayınları elide elknıeye çalışıyoruzı bağ
lamıştır.. öğnetimenler gönderiyoruz. Velhasıl, 
oradaki vatandaşlarımızın Türkiye'nin havasıy-
le yaşamasını temine çalışıyoruz. Onun dışında 
yapabileceğimiz bir şey yoktur. 

Söz konusu ettikleri diğer mesele için de, 
bundan farklı bir cevap veremeyeceğim. Şu im
kâna Devlet dahi sahip değildir : îki Türk va
tandaşı 'birbirlerini burada söylemen şekilde sö
mürüyorlar vesaire., ikisi de şikâyetçi olmadığı1 

zaman, b'idim, yaşadıkları yabancı Devletin ma
kamlarına müracaat ederek, «Bunlar burada 
gayriahlâkî yaşıyorlar veya şöyle bir münase
bet içindeler. Bunu durdur» demek hakkımız 
yoktur. Meğer ki biri bize müracaat etsin ve va
tandaş olarak hakkının korunmasını istesin. 

Ermenilerin yer yer gösterdikleri faaliyet
ler dikkatle izlenmektedir. Bunu Birleşmiş Mil
letlere kadar yansıtmaya çalışmaktadırlar. Ea-
kat Hükümetin, benden önce başlamış olan gi
rişimleriyle de, bunda muvaffak olamamışlar
dır. Ayrıca, kendilerinin bu kabil davranışları, 
milletlerarası nezaket veya ihukuk kurallarına 
aykırı olarak bazı Devletler tarafından himaye 
gördüğü veya o Devlet kendi bünyesi içinde bu 
kabil faaliyetlere, demin söylediğim esaslara 
rağmen, gereken dikkati göstermediği zaman
larda da diplomatik teşebbüslerde bulunmakta
yız. Nitekim, mesela bu kabil hadiselerin çokça 
görüldüğü bir Devletin dün bir nota ile dikka
tini çekmiş bulunuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
iSayın Oğuz, sizin de bir sorunuz olacak; 

kürsüye bir tezkere göndermişsiniz. 
Buyurun efendim. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, Sayım Bakan, konuşmam sırasında kemali 
ciddiyetle beni dinlemiş olsaydı, bu sualim ol
mayacaktı. Fakat herhalde bir anlamamış ola
caklar M, Hindistan'ın hiç münasebeti olmadığı 
halde, bunu İslâm Zirve Toplantısına bağladı
lar. 
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Şimdi sualim şu : Dış politikada ülkeler, çı
kar konsalarını öne almaktadırlar. Bilhassa son 
zamanlarda bütün dünya ülkelerindeki petrol 
bunalımı, bu ülkelerin dış politikalarını etkile
di mi, etkilemedi mi? Bugün, petrol almak için 
bir çok ülkeler çeşitli çalışmalarda bulundular 
mı, bulunmadılar mı ? Çünkü Sayın Bakan, kim
senin ucuz petrol almadığını ifade ettiler. Hal
buki bugün dünya basınında yer alan bir ger
çek vardır iki, dünya üzerinde ucuz petrol alan 
ülkeler vardır. Bunlardan bir tanesi de Hindis
tan'dır. Bunu islâm Zirve Toplantısına bağla
mamak lâzım; onun dışında olan unsurları da 
araştırmak lâzımdır; bunu ifadeye çalışmıştım. 

BAŞKAN — Efendim sualinizi sorun lüt
fen. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Şu halde su
alimi soruyorum. 

Görüş açılarımızı, çıkar konusunu, Devlet
lerin, milletlerin çıkarı konusunu bertaraf ede
rek çıkarırsak, -geride, diplomaside ne kalır? Ül
keler arasındaki ilişkilerden, iktisadî ilişkileri 
ve iktisadî meseleleri .çıkardığınız takdirde ge
ride (bir ölçüde) diplomaside bir şey kalır mı, 
kalmaz mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De

vamla) — Sayın Başkanım, bunun neresinde 
sual olduğunu anlayamadım. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Diplomasi 
ilişkilerden iktisadî ilişkileri çıkarırsanız, geri
ye ne kalır? 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Binaenaleyh, geriye az bir şey kaldı. 
Geriye, bu Hükümetin uyguladığı politikanın ta
mamen tersine, hissî politika kalır. O da, bu 
Hükümetin politikası değildir. İnsaf ile mütalaa 
ediniz; «ucuz petrol almak için herkes çaba 
sarfetti» diyorsunuz. Doğrudur, sarfetti. Kimi 
iktisadî taviz vererek, kimi siyasî taviz vere
rek; ucuz petrol alan da oldu, almayan da ol
du. Ucuz petrolü satan adam da buna mukabil 
elbet bir şey ister. Türkiye; (gürültüsü amma 
fazla oldu, amma eksik oldu.) herkesin yaptığı 
teşebbüsler gibi, petrolü bol bir memlekete te
şebbüs yaptığı zamanda, «Türkiye'nin haysiyeti 
kırıldı, itibarı kırıldı» diye kıyameti kopartıyor
sunuz. Ucuz petrol aramaya gittik. 
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ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Benim sorum 
cevaplanmadı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, ««kalır mı kalmaz mı?» sua
line tek kelimeyle cevap; kalmaz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, başka su
al sormak isteyen arkadaşlarımız da var. 

Evet, efendim. 
Sayın Köylüoğlu'nun sorusunu okutuyorum. 

(A. P. sıralarından gürültüler ve «Böyle cevap 
mı olur?» sesleri.) 

Efendim, rica ediyorum; sayın konuşmacıla
rın, sayın bakanların üsluplarını siz tayin ede
cek değilsiniz efendim. Rica ediyorum. 

Soruyu okutuyorum efendim. 
«Eğedeki petrol arama hangi safhadadır? Ne 

zaman başlanacak? izahat verilmesi.» 
BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De

vamla) — Efendim, bu soru benim, görevimle 
ilgili değildir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı ile ilgilidir. Benim bildiğim kadarıyle, 
yakm bir tarihte araştırmalar başlayacaktır. Da
ha mufassal bilgi, Enerji ve TaJbiî Kaynaklar 
Bakanından alınabilir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Efendim, Sayın İdris Arıkan arkadaşımızın 

sorusunu okutuyorum. 
«ıGüney komşumuzda vukua gelen çatışma

lar neticesi olarak can ve mal emniyetleri ihlâl 
edilmiş ve edilmekte olan, güneydeki hudut köy
lerimizle ilgili olarak alınmış tedbirler var mı
dır? 

Hayatlarını bombardıman sonucunda kayıp 
etmiş yurttaşlarımızın ailelerine verilecek bir 
tazminat Söz konusu mudur?» 

BAŞKAN —• Evet efendim buyurunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, arz edeyim. Irak'ta bir iş 
çatışma ihtimali belirdiği andan itibaren, hudut
larımızı ilgilendiren bir konu olması itibariyle 
hudut bölgemizde, hudutlarımızda bazı tedbir
ler alınmıştır. Bu, hudut emniyeti bakımından 
Iher devletin tabiî olarak yapması lâzım gelen 
bir şeydir/biz de yaptık. 

Irak Hükümet kuvvetlerinin, bizim toprak
larımıza düşen mermiler veya bombalar sebe
biyle yaptıkları zarar Irak Hükümeti tarafından 

karşılanacaktır. Bu olay olunca, zaten gereken 
uyarıları Irak Hükümeti nezdinde yaptık ve 
bizzat Irak Cumhurbaşkanı, bundan duyduğu 
üzüntüyü ve uğranılan zararların tamamının te
lafi edileceğini, ödeneceğini bildirdi. 

Halen, içişleri Bakanlığı bu zarar ve ziyanı 
tespit etmektedir. Tespit edildikten sonra Irak'a 
bildirilecektir. Irak bu tazminatı ödemeye hazır
dır efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Arsan, sizin de bir sorunuz olacaktı, 

buyurun efendim. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 

Başkan, benim soracağım sorular cevaplandığı 
için sormaktan sarfı nazar ediyorum. 

BAŞKAN — Cevaplandı diyorsunuz. 
Sayın Hatiboğlu, buyurun efendim, 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Baş

kan, muhterem Bakanın konuşmalarında «Yu
nanistan notamıza cevap vermedi. Karakas'taki 
müzakerelerden iyi netice alacağız ümidindeyiz» 
buyurdular. 

İhtimal de olsa, Yunanistan'a bu kuvveti, bu 
ümidi veren kaynak nedir? Ne gibi tedbirler 
alınmıştır ? 

Mahzur yoksa cevaplandırılmasını rica edi
yorum. 

İkinci sualim; Bulgaristan'daki Türk ana ve 
babadan doğan çocuklara nüfus hüviyet kâğıdı 
verilebilmesi için Türk adı dışında ad koyma
ları söylendiğini gazetelerden takip ettik. Bu 
bir havadis; hayale dayalı bir havadis de ola
bilir. Aslı var mıdır, yok mudur? Ne gilbi ted
bir alınmıştır? 

3. Bugüne kadar, yardım için kapılarını 
çaldığımız Batı ülkelerinden, Suudî Arabistan'a, 
yardım temin için giden ülke var mıdır? Biz
den önce mi gitmiştir, sonra mı gitmiştir? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, birinci soruya, değerli ar
kadaşıma bir kelime ile cevap vermek istiyorum. 
Türlüye, Ege kıta sahanlığı üzerinde özel ola
rak ve Ege Denizi üzerinde genel olarak sahip 
oiduğu haklardan vazgeçmeyecektir. Bunları 
savunmak için her planda tedbirleri ittihaz ede
cektir. 
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Bulgaristan'daki meseleye geliıiee; efendim, 
bu konuda Bulgar Hükümetinin isimleri değiş
tirdiği yolunda bir rivayet vardır. Bulgaristan' 
in tutumu şudur : Bilindiği gibi, Bulgaristan' 
da Türkçe ve Bulgarca konuşan müslümanlar 
vardır. Bulgarlar, Türkçe konuşan . müslü-
manları Türk; Türkçe konuşmayan, Bulgarca 
konuşan müslümanları ise Bulgar müslüman te
lâkki etmektedirler ve bunların Türk sayılama
yacağı kanısmdadırlar. Bu kabil uygulamalar 
buradan gelmektedir. Müsaade ederseniz bu so
ruyu da bu kadar cevaplandırmış olayım. 

Batı ülkeleri, Orta Doğu ülkelerinden ve 
Özellikle Suudî Arabistan'dan herhangi bir kre
di istemiş durumda değillerdir. Batı ülkeleriy
le, Suudî Arabistan, Kuveyt veya diğer petrol 
üreten ülkeler arasındaki ilişkiler karşılıklı ti
carî ve yatırım ilişkilerine dayanmaktadır. Ya
ni, bu ülkeler, orada belli yatırımlar yapılma
sında, petrol üreten ülkelere yardımcı olmaya 
çalışmaktadırlar. Ayrıca, petrol üreten Arap 
ülkeleriyle 9'lar arasında da son zamanlarda ye
ni bir diyalog başlayacağı bilinmektedir. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Abdurrahman Unsal arkadaşımıza ait 

soruyu okutuyorum. 
«Yunanistan dahil birçok Avrupa memleket

leri ve bir kısım Amerika memleketleriyle Tür
kiye arasında yapılan karşılıklı anlaşmalarla 
pasaport ve vizesi kaldırılmıştır. 

Bir kısmı hudut komşularımız bulunan İs
lâm memleketleriyle karşılıklı pasaport ve vize 
formalitelerinin kaldırılmasını düşünmekteler 
midir? Bu husustaki tutumları nedir?» 

BAŞKAN — Bu hususta daha önce bir cevap 
arz ettiniz herhalde, değil mi Sayın Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Evet, 

BAŞKAN — Evet, daha önce bu soru hak
kında, bu husus hakkında bir soru münasebetiy
le Sayın Bakan cevap vermişlerdi efendim. 

Sayın Mehmet Bozgeyik ve Sayın Lütfi Za
rarsız arkadaşlarımıza ait soruyu okutuyorum. 

«il. Suriye'de gayrimenkulu bulunan vatan
daşlarımıza, Hazine malından karşılık olarak ve
rilmektedir. Bu husustaki nispetin kıstası ne
dir? 

2. Bütün hak sahiplerinin hakları verile
bilmiş midir? 

3. Şimdiye kadar hakkını almayanlar ol
muşsa, Hükümetimiz, hak sahiplerine haklarının 
verilmesi için, muamelelerinin çabuklaştırılması 
için ciddî bir tedbir almış mıdır ve hangi saf
hadadır?» 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Yazılı cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandıracak
sınız efendim. 

Sayın Cesur, sizin ayrı bir sorunuz mu var 
efendim ? 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Sayın Baka
nın, Amerika Birleşik Devletleri hakkında ikili 
anlaşmalara taalluk eden sorun ile, bu husus
taki görüşlerini sormak istemiştim... 

BAŞKAN •— Nerede sorunuz vardı efendim? 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Aynı soru 

" içerisinde. 
BAŞKAN — O sorunuz cevaplandırıldı efen

dim. 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Efendim, 

Amerika Birleşik Devletleri hakkında, herhal
de... 

BAiŞKAN — Efendim, "Sayın Bakanın cevabı 
bütün... 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Benini su
allerimi anlayamadıklarını bildirdiler. 

BAŞKAN — Efendim, evet biliyorum... 
MUSTAFA OESUR (İsparta) — Dışişleri 

Bakanlığında anlayacak kimselerde vardır. 
BAŞKAN — Efendim, bu bütçe üzerinde... 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Amerika 

Birleşik Devletleri... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz 

bir de ben size düşündüklerimi söyleyeyim Sa
yın Cesur? 

Sizin sorularınızı ihtiva eden hususlar hak
kında Sayın Bakan, «Bizim genel politikamız 
içerisinde uygulamamız hakkında konuşmam, 
da bilgi verdim.» dediler. Bunun dışında bah
settiğiniz prensipleri bilmediklerini, bilemeye
ceklerini ifade ettiler, bu şekilde cevaplandır
dılar. 

MUSTAFA OESUR (İsparta) — Açıklama
dılar. 

BAŞKAN — Rica diyorum, Genel Kurulu
muzda bakanlar konuşmaya yetkilidir beye
fendi. 
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'Sayın üııat Demir. . I 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, 

ben de iki sual sormak istiyorum, Sayın Bakan- I 
dan. 

1. Türk çiftçisinin haşhaş ekimi konusu ha- I 
len en son ne durumdadır? Bu hususta bir dış I 
baskı var mıdır? I 

2. Son meydana gelen Willy Brandt skan- I 
dalında, casusluk olayında meydana çıkarılan 
bazı evraklar üzerinde «NATO'nun yeniden dil- I 
zenlenınesi» diye bir husus, bir kayda rastlandı- I 
ğmı bütün basın haberlerinde işittik. Yunanis- I 
tan'm Türkiye'den başka hiçbir devletle ihtilâfı I 
olmadığına göre, son günlerde Amerika tarafın- I 
dan bütün askerî modern alet ve edevatlarla I 
teçlhiz edilmekte iken, acaba Hükümetimiz I 
(NATO ittifakı içerisinde olmamız hasebiyle bu 
hususlarda ne tedbir almışlardır? Mahzuru yok
sa lütfederlerse memnun olurum. I 

Saygılarımla. I 
BAŞKAN — Sayın Ünat Demir, müsaade 

ederseniz, geniş kapsamlı bir konu ki, yani bu- I 
nun bir soru olarak burada cevaplandırılması... 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Yazılı olarak cevaplandırayım efen- I 
dim. I 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandıracak- I 
lanın ifade ettiler efendim. O şekilde rica edi
yoruz Sayın Bakandan. I 

Sayın Bakan teşekkür ediyorum efendim. 
Başka soru kalmamıştır, buyurunuz. (C.H.P. 

sıralarından alkışlar.) I 
Efendim, söz sırası şahısları adına söz iste- I 

yen arkadaşlarımıza gelmiş bulunuyor. 
Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim. I 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; I 

Dışişleri Bakanlığımızın 1974 malî yılı büt- I 
<;esi münasebetiyle bazı şahsî görüş ve dilekle- I 
•rimi arz etmek üzere bulunuyorum. I 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına I 
konuşan Grup Başkanvekilimiz Sayın Ncbil Ok
tay arkadaşım, dış politika ile ilgili olarak, Gru- I 
pumuzun temel görüşlerini açıklamıştı. I 

Biz bu politikanın, Atatürk'ün çizdiği barış- I 
çı, gerçekçi yoldan ayrılmaması gerektiği inan- I 
••çındayız. Bize göre dış politikada rehber, ide- I 
olojik peşin hükümler olamaz. Tek rehber, millî I 
menfaattir. | 
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Milletlerarası siyaset sahnesinin hızla değişen 
unsurlarına dikkati çeken Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupu Sözcüsü; Türikiye'nin, içinde bu
lunduğu coğrafyanın hassas şartları üzerinde 
durmuştur. Karşılıklı ve dengeli kuvvet indiri
mi görüşmelerinde, güvenliğin bir bütün teşkil 
ettiği unutulmamalıdır ve varılacak kararların, 
kanatlarda güvenliği azaltıcı bir durum yarat
maması lâzımdır. 

Yine Grup Sözcümüzün belirttiği gibi, Tür
kiye'nin çevresindeki bütün ülkelerin hızlı bir 
silâhlanma çabası içinde olduğu gözden uzak 
kalmamalıdır. 

Avrupa^daki yumuşama politikası bir ger
çektir, bu önemli gerçeği gözden uzak tutanda
yız. Ancak, yumuşamanın, NATO ittifakının 
sağladığı savunma gücü olmadan devam ede
meyeceği de bilinmelidir. NATO Savunma itti
fakı, kim ne derse desin, bütün önemini hâlâ 
muhafaza etmektedir ve edecektir. Batı demok
rasileriyle savunma ittifakı içinde olmak, içeri
de yıkıcı faaliyetleri, Cumhuriyet ve devlet düş
manlarını başıboş bırakmak anlamına gelmez. 

Birtakım devletlerin Türkiye istikametinde 
yayılma emelleri sona ermemiştir. Bunun aksi
ni düşünmek, tanı bir gaflet olur. Bu yayılma 
emelinin uygulama yollarından birinin de, yı
lkıcı faaliyetler olduğu gözden kaçmamalıdır. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım, bize 
göre, dış politikada millî bağımsızlığın, millî 
güvenliğin, millî menfaatin korunması öncelik 
taşır. Sosyalist, kapitalist dış politika olmaz; 
millî dış politika olur. İç politika hesapları, iç 
politika polemikleri ve rey hesaplarıyle dış po
litika yürütülemez. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi sözcüleri, dış 
müzakerelerde Hükümeti güçlendirecek vatan
sever bir üslup seçmeye itina göstermişlerdir. 
Bazı ciddiyetsiz beyan ve davranışları bile po
lemik konusu yapmamaya itina etmişlerdir. Buna 
karşılık Dışişleri Bakanı, polemik üslubunu seç
tiği intibaını vermiştir. «Kendilerinden önceki 
Cumhuriyet Hükümetlerinin ciddiye alınma
dığı» sözünü, hele bir Dışişleri Bakanı asla söy-
lememeli idi. Dış politikada bazı ciddiyetsizlik 
rekorlarını kimlerin kırdığı meydandadır ve 
hepimizce malûmdur. 
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Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, bu ge
nel görüşten sonra üç husus hakkında şahsî te
mennilerimi arz edeceğim: Birincisi, petrol 
konusudur. Muhterem arkadaşlarım, yüksek 
malûmlarınız olduğu üzere, kalkınma ihtiyacın
da olan Türkiye'mizin başlıca ihtiyaç maddesi 
petroldür. Bu seneki petrol ihtiyacımız 10,5; ge;-
lecek sene 15 ve öbür sene ise 22 milyon tondur. 
Değeri ise, 3 sene sonra 3 300 000' 000 dolar ci
varındadır. Bu miktar, bütün ihracat, bütün iş
çi ve turist dövizimizin yakûnuna tekabül et
mektedir. Eğer bu 3 sene içerisinde biz, memle
ketimize emin kaynaklardan petrol temin ede
mezsek, 3 sene sonra Türkiye, petrol yüzünden 
büyük bir iktisadî bunalıma sürüklenebilir. Muh
terem arkadaşlarım bu sebeple, fedakâr ve ha
kikaten vatansever duygularla çalışan Türkiye 
Dışişleri Bakanlığının bütün mensuplarının ya
pacakları her- türlü politik faaliyetlerinde, Tür
kiye'nin kalkınması için en lüzumlu madde olan 
petrolü yeterli ve emin olarak devamlı temin 
etmek için çalışmalarını bu konu üzerinde yo
ğunlaştırmalarını temenni ediyorum. Bu amaç
la, İran ve Irak petrollerinin ve tabiî gazının 
Türkiye'den geçirilmesi konusunda, evvelki hü
kümetler tarafından başlatılmış faydalı çalış
maların başarıyle sonuçlandırılmasını bekliyor 
ve temenni ediyorum. 

Yine bu cümleden olarak, Ege Denizinde 
Türkiye kıta sahanlığında Türkiye'nin petrol 
arama hakkı, Devletler Hukukundan doğan bir 
haktır. Bunun gereği olarak, seçimden önceki 
karma hükümetler, bu bölgedeki arama ruhsat
larını millî petrol kuruluşumuza vermişler idi. 
Şimdiki Hükümetimiz de aynı görüştedir. Ege 
Denizinde petrol işini lehimize çevirmesi için, 
Hükümetinizin daha aktif bir politika takip et
mesini özlüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ikinci olarak 
değişik bir konuya değinmek istiyorum: Yurt 

dışındaki Türk varlığının mesele ve ihtiyaçları 
üzerinde Devletler Hukuku çerçevesinde ilgilen
meye mecburuz. Millî kültürümüzün izlerini ta
şıyan, kulakları ve gönülleri Türkiye'de olan 
kütlelere sesimizi duyurabilmeliyiz. Bunun için 
yapılacak çeşitli kültür faaliyetleri, alınacak 
tedbirler arasında bir önemlisine Hükümetin 
dikkatini çekmek istiyorum: Türkiye'nin güç
lü bir radyo ile ve Türkçe 'olarak, sınırlarımızın 

dışında yaşayan; fakat Türkiye'mizin sesini duy
mak isteyen kitlelere seslenebilmesi lâzımdır. 
Orta - Doğu'da, Balkanlarda, Asya'da, Akdeniz 
çevresinde Türkiye'nin sesi net olarak duyulma
lıdır. Bunu temin için de kuvvetli bir radyo 
istasyonunun Türkiye'mizde kurulmasına ihtiyaç 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, üçüncü ve son ko
num da şudur: Yurt dışındaki işçilerimizin ken
di konsolosluklarımızdaki işlerinde karşılaştık
ları çok çeşitli sıkıntıların giderilmesini Sayın 
Dışişleri Bakanlığımızın bütün mensuplarından 
önemle rica ediyorum. 

Böylece, şahsım adına sözlerime son verirken,, 
bütçenin, fedakâr ve A^atansever Dışişleri teşki
lâtımızın, başta Sayın Bakan olmak üzere, müm
taz mensuplarına ve aziz milletimize hayırlı ol
masını diliyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tos

yalı. 
'Söz sırası, Sayın G-öktepe'nin sırasını vermiş; 

olması nedeniyle Saym Mehdi Keskim'dedir. 
Sayın Keskin, buyurunuz efendim. 
Bu konuşma son söz oluyor efendim. 
MEHDÎ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

.Başkan, sayın milletvekilleri; 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi müzakere edilir-

ken. bu konudaki görüşlerimizi arz etmek üze
re huzurumuzda bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken, Dışişleri Bakanlığı Büıt-
•g-esmin aziz milletimize ve Dışişleri Bakanlığı
nın1 idizide mensuplarına hayırlar getirmesini 
Allahtan dilerim. 

Saym milletvekilleri, Hükümetin dış politika 
alanındaki kesin kararlı olmayan tutumunu, 'en
dişe ile karşılamamaya imkân yoktur. Hükü
met içimdeki iki kanatın ayrı istikametlere çek
mesi neticesij tam bir atalet hâkim olmuştur. Sa
yın Dışişleri Bakanının demin burada uzun uzum 
verdiği izahat, tatmin iedici olmaktan uzak bu
lunmaktadır. Dünyanın Ibu derece hızlı (gelişme
ler kaydettiği bir devrede, işaret ettiğimiz bu 
durum, memleketimizi olayların gerisinde bırak
maktadır, tehlikeli bir şekilde yalnızlığa itmek-
t'edir. 

Diğer bir endişemiz, Saym Dışişleri Bakanı
nın lutumu ve olayları değerlendirme şeklinden 
doğmaktadır. Saym Bakam1 gerçekçi bir açıdan 
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dünyadaki -gelişmeleri kıymetlendireceğin'e, ted
birlerini akacağına; kendi hayal ve temennilerini 
realite olarak görmek zaafına kapılmış görün
mektedir. 

Sayın Milletvekilleri, üzüntü ile temas etme
den ge'çemeyeoeğ-iımiz diğer bir husus da; 'Sa
yın Bakanın, memleketin en1 önemli bir mevkii
ni, hizmet alanını, kendi parti- meşguliyetinin 
gerisinde ıgörmesi, ikincisini birincisine tercih 
(etmesidir. İlk defa bıı Mecliste bir Dışişleri Ba
kanı, Dışişleri ile de ilgisi olmayan bir kanunun] 
müzakeresi sırasında üç defa, usul hakkında söz 
almıştır, neticeyi ise biliyorsunuz. Elbet, bir mil
letvekili sıfatiyla, aslî görevi olan milletvekilli
ği sıfatıyla bu Meclisteki her müzakereye katıl
mak lu-r bakanın hakkıdır. Ancak belirttiğimiz 
gibi, parti meselelerin^ ufak tefek meseleleri, 
Dışişleri Bakanının, Dışişleri Bakanılığından son
ra mütalâa etmesi gerekir kanaatini taşıyoruz. 

Aym Bakan, yine parti içi meşguliyetlerin
den hareketle, memleketimize gelmeleri mukar
rer Libya Başbakanının ve İran Dışişleri Baka
nının ziyaretlerini sorumsuz bir şekilde iptal et
mişler ve bunu demin de bu kürsüde Hüküme
tin §u sıralarda geçirdiği sarsıntıya bağlı ofla-
rak iptal ettiklerini açıkça beyan etmişlerdir. 

Sanki, bu zevat Türk Devleti, Türk Milleti 
için değil de, kendileri için geliyonlarmış ıgibi 
ziyaretlerini iptal etmeleri; ayrıca, halen Was-
hington'da yapılan CENTO Bakanlar Konseyine 
parti içi meşguliyetleri sebebiyle gitmemesi, 
devlet işlerinin devamlılığı prensibi vıe ciddiyet
le bağdaştırılamaz. 

Değerli arkadaşlarım, içerideki davranış ve 
görüntümüzü dışarıya taşırmamalı, dışarıdaki 
ağırlığımızı kaybetmemeliyiz. iSayın Bakan aca
ba aynı düşünceyle, «Bu Hükümet sarsıntısı de
vam edecek» diye, şayet ıo günlere kadar da de
vam ederse, 18 - 19 Haziranda Ottaw,a'da yapı-
üaeak NATO Bakanlar Konseyin'e de katılmaya
caklar mıdır? Şayet giderlerse, NATO Bakan
larına da, dış politikamız hakkında içeride kul
landıkları ve henüz bir türlü anlaşılamayan, va
zıh olmayan, dalgalı, elastiki ve latifeli dilli mi 
kullanacaklardır 1 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Haılk Par
tisinin Grup (Sözcüsü çok muhterem Profesör 
HalÛK Üâman'm biraız önce Cumhuriyet Halk 

Partisi adına yaptığı konuşmayı üzüntü ile ta
kip (ttiğimizi ifade etmeliyiz. (CHP sıraların
dan «Biz ele seni üzüntü ile takip ediyoruz» ses
leri) Milletlerarası ilişkiler konusunda uzman 
•olarak bilin>en, itidali ile tanınmış sayın profe
sörün burada partizanca konuşmaları, hissî be
yanda bulunmaları, hatta bazı konuları başka bi
çimde takdim etmeye çalışmaları, bizim için ger
çekten şaşırtıcı olmuştur. 

Ancak, sayın profesör ilginç bir beyanda da 
bulunmuşlardır. Kendileri, son Suudî Arabistan 
ziyaretinin iyi ve ciddî hazırlanmamış olduğunu 
ifade ettiler. Bu ifade, Hükümetin ve (koalisyo
nun nasıl bir ahenk ve uyum içinde çalıştığını 
gösteren ilginç bir itiraftır, Hükümetin ahengi
nin itirafıdır. 

Sayın Dışişleri Bakanı, Adalet Partisi .Söz
cüsü Sayın Profesör, Orhan Oğuz'a verdiği ce
vapların yarı latife olduğunu beyan ettiler. An
cak, hangi söızlıerinin latife, hangi sözlerinin 
ciddî olduğunu ayırmadıkları için (bunu ayır
maya da elbette bizim hakkımız olmadığı için) 
onların üzerinde durmak istemiyorum. Yalnız Sa
yın Bakanm müsamahalarına sığınarak bir tek 
söz söylemek istiyorum. Latife latif ıgerek sayın 
Bakan; burada ciddî şeyler konuşuyoruz. Bir Dış
işleri Bakanının bu konuda, bu kürsüde latifeci 
olmamasını rica ederiz. Siz bir Anayasa Profe
sörüsünüz. Adaılet Partisi Grubu adına çok cid
dî bir şekilde, sizden daha aşağı »kalmayacak 
derecede vatanperver duygularla memleketin dış 
politikası üzerinde görüşlerini açıklayan Sayın 
Orhan Oğuz da bir İktisat Profesörü. O'nun bu
rada, milletlerarası ilişkiler konusunda büyük 
endişeler içerisinde, milletlerin birbirleriyle alış
verişle d konusundaki beyanlarına «İncik - bon
cuk, üzüm, meivl panayır» ıgibi tabirlerle, küçük 
düşürücü (kendinizce küçük düşürücü) saydı
ğınız tabirlerle, gayri ciddî ifadelerle cevap ver
menizi bir Anayasa Profesörüne naçizane, fazla 
görmekteyiz. 

Delerli arkadaşlarım, Sayın Bakandan bir 
ricamız daha var ; ecnebilerden hahsederiken, 
«Grâv.ır» demeyiniz Sayın Bakan. Türk olmayan
ların dışında doslarımızdan gâvur olmayanlar 
da var. Onun için, dışarıdaki münasebetleriniz
de, diler devlet adamlarıyla, başka milletlerin 
politikacı la rıyle, dipl om atla rıyle ko nnşurkerı 

— 645 — 



M. Meclisi B : 82 22 . 5 . 1974 O : 2 

burada yaptığınız gibi latifeler yapmayınız Sa
yın [Bakan. 

Sayın milletvekilleri, Türk dış politikasının 
;açık iseçjük, ,sarllh ve sağlam hatlarıddan, sırf baş
kalarından farklı olmak hevesiyle ayrılmamak, 
memleketimize karşı dışarıda beslenen itimadı 
sarsmamak millî menfaatlerimizin gereğidir. 
Türkiye, millî tercihlerine, ittifak ve dostlukla
rına bağılı.kalmaya devamı 'etmelidir. Gerçekçi 
olmayan, hayalî, latifeci bir dış politika (geçerli 
değildir, risklerle doludur. 

Sözlerimi bitirirken^ Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesinin, Türkiye Cumhuriyetine hayırlı olma
sını tekrar temenni 'eder. Dışişleri Bakanının, 
Dışişleri Bakanlığının güzide mensuplarına (gö
nülden başarılar dilerim. 

Saygılar sunarım. (AP ve CGP sıralarından 
ialkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin, 
Efendim, Dışişleri Bakanlığı H974 Bütçe ta

sarısı üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Dışişleri Bakanlığı 1974 yılı bütçesinin bö-

lümjlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabull edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

B) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇEM 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 15 669 977 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 42 191 860 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm Lira 

111 Dış politikanın yürütülmesi 559 667 019 
BAŞKAN — Kabull edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1.1.2 Dış temsil hizmetlerinin dü
zenlenmesi ve yürütülmesi 329 510 894 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 112 850 000 
BAŞKAN — Kabull edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki oylamalar da tamamlanmak 
suretiyle Bakanlık Bütçesi kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Bütçemin, diğer bütçeler gibi, milletimiz, 
memleketimiz için hayırlı olmasını ve Bakanlı
ğın güzide mensuplarının bu bütçe döneminde 
de çalışmalarının verimli olmasını Meclisimiz 
adına temenni ediyorum, efendim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, şu anda Sayın Cum
hurbaşkanımız Genel Kurul Salonundan ayrıl
makta bulunuyorlar efendim. (Sürekli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, her ne kadar aldığı
mız karar gereğince bir başka bütçeye geçmek 
gerekli görülüyor ise de, kalan süre çok azdır. 
Ancak 1 -2 veya 1,5 grupun konuşmasına imkân 
verecek ölçüde zamanımız kaldı. Programımı
zı da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 

Bu nedenle, yarın, 23 Mayıs 1974 Perşembe 
günü saat 10,00'da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 
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Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

82 NCI BİRLEŞİM 

22 . 5 . 1974 Çarşamba 

Saat : 10,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi :' 1/67; C. Sena
tosu : 1/245) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Se
natosu S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 

Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayısı : 
333) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X I . — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/76; C. Senatosu : 1/254) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/77; C. 
Senatosu : 1/255) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; 
C. Senatosu S. Sayısı :344) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu : 1/256) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 44; C. Senatosu S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79; C. 
Senatosu : 1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; 
C. Senatosu S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
15. 5 . 1974) 

X 6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komte-



yonıı Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/880; C. Senatosu : 1/258) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Se natosu S. Sayısı : 347) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 7. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 1/246) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 335) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 8. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/247) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 336) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 9. — istanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/248) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/249) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Senatosu S. Sayı
sı : 338) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 11. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/250) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayı
sı : 339) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 12. — iktisadî ve Ticarî ilimler Akademir 
leri 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu b&şka n-
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/73; C. Sena

tosu : 1/251) (M. Meclisi S. Sayısı : 39; C. Se-
nıaltoisıu S. Sayısı : 340) (Dağıtıma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 13. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı 
(Bütçe Kanunu tasarısı ye Bütçe Kanma Komis-
ytonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
ıBülfcçe Karma Koimiisyionu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 174; C. Senatosu : 1/252) 
'(İM. Meclisi S. Sayısı : 40; C. Sentatoısu S. Sayı
sı : 341) (Dağıltma (tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 14. — Diyarbakır Üniversitelsi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarılsı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Oumltouriyelt Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu ıbaşjkanlıkları tezkere
leri (İM. Meclisi : 1/7&; C. Senatosu : 1/253) 
((M. Meclisi ıS. Sayısı >: 41 ; C. Semaitosıu .S. Sayı
sı : 342) (Dağıtıma tarihi •. 15 . 5 . 1974), 

X 15. — Deivileit Su İşleri Oenell Müdürlüğü 
1974 yılı Büjtlçe Kanun tasarısı ve Bütçe1 Kar
ıma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena-
tolsu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
Itezikereleri (M. Meclisi : 1/81; C. 'Senatosu. : 
1/259) (M. Meclisi IS. Sayısı : 47; C. Senatosu S. 
ISayıısı : 348) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

•X 16. — Petriol İşleri denet Müdürlüğü 1974 
(yılı BüJtç-e Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cümlbjuriyeit Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/82; C. Senatosu : 1/260) 
<(M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sayı
sı : 3419) (Dağıtma Itarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 17. — Oranan G-eneıl Müdjürltüğü 1974 yı
lı Blütçe Kamun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raploru ille Cumlhuriyejt Senatosunca yapı
lan değişikliğe dair Gümlhuriyet Senatosu ve 
Bütee Karama Komisyonu Ibaşkanlılkları teakere-
leri OM. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 1/261) 
ı(M. Meclisi S. ıSayıısı : 49; C. Senatosu S. Sa
yışı : 350) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1974) 

X 18. — Beden Terlbiyesi Grene! Müd/ürilüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyoıniu rapoımna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Koımisıyomu baişikanlıkiard 
teskereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu : 
1/262) (M. Meclisi S. Sayısı : 50; C. Senatosu 
S. Sayısı : 351) (Dağıltma ıtarihi : 15 . 5 . 1974) 
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