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Olacağız. Millî Seferberlik, topyekûn harbe ha
zırlanacağı ve bir harb olduğu zamanda Devle
tin bütün teşkilâtını zafere sevketmek için uğ
raşacak bir unsur olacaktır.
Nereden çıkmış bu teşkilât? Almanlar tatbik
etmiş, evet Almanlar İkinci Cfihan Harbinden
evvel büyük bir taarruz düşünmüşler ve böyle
bir teşkilât kurmuşlar. Kara kuvvetleri komu
tanlığı yapmışlar; Fon Bravriçe vermişler, de
niz kuvvetleri komutanlığı yapmış, Amiral Reyder'e vermişler, hava kuvvetleri "komutanlığı
yapmışlar, Göring'e vermişler. Vermişler ama
bütün bunların da ayrica birer bakanlığı vardı.
Muazzam devlet, muazzam teşkilât ve nihayet
totaliter bir zihniyetle bunu j^apmışlardır.
Amerika'lılar da Filipin'lerde böyle bir teş
kilât tatbik etmişler; Filipin'lere yeni bir istik
lâl verilmiş," yeni bir devlet kurulmuştur. Böyle
bir teşkilât kuruluyor.
Bizim bir ananemiz vardır. Biz eski orduya
sahip, eski bir millet ve Devletiz. Bizim alıştığı
nız ve bizim karakterimize, ihtiyacımıza uygun
bir teşkilâtımız vardır. Onu bırakıp da, böyle
' lüzumu olmıyan Genelkurmay Başkanlığını,
MİTİî Savunma işlerini içine alan bir teşkilât ha
line getirmek, hiç doğru değildir.
O halde ne yapmalı? Amerika'lılar böyle bir.
şey yapmamışlardır. Onlar bizim bugünkü teş
kilâtı kabul etmişlerdir, iki Genelkurmay Baş
kanlığı vardır; birisi, talim, terbiye, harekât,
yani bizim bugünkü Genelkurmay Başkanlığı
mızın yaptığı vazifeyi yapar, bir; Genelkur
mayda ikmal işlerini yapar. Bizim bugün Millî
Savunma teşkilâtımızın yaptığı şeylerdir.
O halde hiçbir tarafa tatbik edilmemiş ve
bizim de bünyemize, ihtiyacımıza lüzum hâsıl
etmiyen bu teşkilâta ben taraftar olmadığımı
arzediyorum.
'^ Halâsa, mesleğim, tecrübem ve tetkiklerim
itibariyle bu mâruzâtı yapmaya, bu arıklamada
bulunmayı kendim için bir borç ve vazife telâk
k i ettim ve arzetmiş bulunuyorum.
Kalbimde bir huzur duymaktayım, bu tasarı
nın birinci maddesinin tadili için bir de takrir
takdim edeceğim, kabul buyurulursa olur, ka
bul buyu mim azsa huzurum yine devanı edecek
tir.
Maddenin almasını lüzumlu gördüğüm şekil
şudur :
«Millî Savunma Bakanlığı harb kuvvetleri-
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nin komutasına haiz olan Genelkurmay Başkan
lığı ve Müsteşarlığı idaresindeki daireleri ihti
va eder, bu teşkilât kuruluş kadrolarında gös
terilir.» Bu demektir ki, bugünkü Genelkurmay
Başkanlığı Millî Savunma Bakanlığına bağlana
caktır. Yine şimdiye kadar olduğu gibi harb
kuvvetlerine emri kumanda edecektir, ve bu
günkü vazifeleri devam edecektir. Ve Millî Sa
vunma Bakanlığı da bugünkü vazifelerine de
vam edecektir.
BAŞKAN — Vedat Dicleli.
VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın
arkadaşlar, tamamiyle askerî bilgi çerçevesi
içerisinde bulunan ve teknik bir malûmatı icabettiren böyle bir konu üzerinde, hele sayın
Orgeneralden sonra bir teğmenin konuşması,
bir yedek teğmenin konuşması belki askerî tek
nik bakımından yerinde görülmiye bilir. F a k a t
Milletvekili olarak, bugünü bekliyen bir genç
olarak ve birçok yerlerde bu ihtiyacı duymuş
bir vatandaş olarak kanaatlerimi ve düşünce
lerimi yüksek huzurunuzda belirtmeyi bugü
nün tarihî bir vazifesi addediyorum.
Devletin birçok âmme hizmetleri yanında
ve hiçbir şüphesiz en başında yurdun korunma
sı gelir: Bu, âmme hizmetlerinin en şereflisi ve
en önemlisidir; fakat bir âmme hizmeti oldu
ğundan İcra kuvvetine bağlı olması icabeder
ve bir mesul adamı bulunması gerekir.
Bütün âmme işlerinde olduğu gibi, askerlik
işlerinde de, yurdun korunması hizmetinde de,
Bu Meclise karşı muhatab ve mesul bir maka
mın bulunması gerekir. Birçok memleketlerde
bunun muhatabı ya Millî Savunma Bakanı ve
yahut Hava, Deniz, Kara Bakanlıkları olarak
üç ayrı makamda toplanmış olabilir. Bizde ise
bugüne kadar bu âmme hizmeti ikiye ayrılım.1;.
ve komuta, talim ve terbiye Genelkurmaya,
levazım, ikmal, kısmen zat işleri gibi diğer hiz
metler de Millî Savunma Bakanlığına bağlan
mıştır. Yüksek Huzurunuzda ise yalnız Millî
Savunma Bakanı mesuldür. Bunun mahzurları
nı izahtan vareste görüyorum ve sizi yormak
tan teeddüb ederim.
Senelerden beri bu iki türlü idarenin, bu
iki başlı sistemin mahzurlarını, tedahüllerini,
muzaaf mesaisini ve hattâ teşeddütlerini, bu
rada izah edecek değilim. Zaman, zaman bu en
şerefli ve üzerinde çok hassas olmamız . icabe-
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