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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu'nun; Cum
huriyet Senatosu çalışmalarında gruplar ve 
bilhassa iktidar - muhalefet arası tutumun da
ha anlayışlı bir hava içinde cereyan etmesinin 
Parlâmento çalışmaları bakımından iyi sonuç
lar vereceğine ve memleket hayrına olacağını 
beyan etti. 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak : 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Danıştay Başkanlığı, 
Devlet istatistik Enstitüsü, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçeleri 

fförüsüldü ve kabul edildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü bütçelerinin 28 nci Bir
leşimde açık oya sunulacağı bildirildi. 

Bütçe görüşülmeleri programının tatbikatı 
aksamış bulunduğundan, zaman kazanmak mak-
sadiyle öğle ve akşam yemek tatillerinin yarım
şar saate indirilmesi, yani çalışma saatlerinin 
10 - 13, 13,30 - 19 ve 19,30 ve devamı şeklinde 
tesbitine dair önerge okundu ve kabul edildi. 

31 Ocak 1969 Cuma günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşime, aynı gün, saat 3,10 da 
son verildi, 

Başkan 
Başkanvekili 
Sim At al ay 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/581; Cumhuriyet 
Senatosu 1/926) (S. Sayısı: 1176) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büicc Ko

misyonu raporu (Millet Meclisi 1/569; Cumhu
riyet Senatosu 1/927) (S. Sayısı : 1164) 

BAŞKAN — Görüşmeleri gece bitirilen bu 
genel müdürlüklere ait bütçe kanun tasarıları 
açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 
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3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 1969 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı: 
1162 ve 1162 ye ek) (1) 

A — ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1969 yılı büt
çesi üzerinde grupları adına söz istiyen sayın 
üyeleri okuyorum : C. H. P. Grupu adına Sa
lih Türkmen, Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Fehmi Alpaslan, Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Suphi Karaman, A. P. Grupu adına Sayın 
Osman Nuri Canpolat'tır. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Türkmen, bu
yurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALlH TÜRK
MEN (Ağrı) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler, yüksek huzurunuza Adalet Bakanlığı 
1969 bütçesi üzerinde C. H. P. Grupu adına gö
rüşlerimi arz etmek üzere çıkmış bulunuyorum. 
Bakanlık bütçeleri 30 dakika müddet zarfında 
konuşulmakla tahdidedilmiş. Bu hizmetin teşki
lât ve işleyişleri hakkında uzun uzadıya gereği 
gibi konuşmak değil 30 dakika ile, belki birkaç 
saatte de ikmali mümkün değildir. Ancak, za
ruretlerle tahdidedilmiş bulunduğumuz için 
mümkün mertebe maruzatımı en mühim kısım
lara hasrederek bu müddet zarfında sözlerimi 
bitirmeye çalışacağım. 

Muhterem senatörler, insanların toplu halde 
yaşamaları muayyen bâzı nizamlara uyulması ile 
mümkündür. Hukukî bir nizama, âdil bir ida
reye kavusmıyan bir devletin payidar olması 
da mümkün değildir. Bu hizmet dalının en başta 
geleni Adalet Bakanlığının ve buna bağlı or
ganların normal çalışmaları, muvaffakiyet ve 
aksaklıkları ve ihtiyaçları hemen her sene büt
çe münasebetiyle bu kürsülerden senatör arka
daşlar tarafından dile getirilir. Ondan sonra da 
Adliye Bakanı çıkar bu hizmetin ne şekilde gö
rüldüğünü, neler yapıldığını ve nelerin tahsisat 
noksanlıkları dolayısiyle yerine getirilmediğini 

(1) 1162 ve 1162 ye ek S. Sayılı basmayazı 
28.1 .1969 tarihli 25 nci Birleşim tutanağı so-
nundadır. 

ve bunları da zamanla yapmaya çalışacağını 
söyler ve bu şekilde bu iş de nihayete erer. 

Nitekim, geçen senelerde olduğu gibi bu 
sene de bu dertler dile getirilecektir. Bunların 
teferruatına girmeden yalnız başlıkları büyük 
bir liste tutar. Bir fikir vermek için bunların 
başlıklarından bazılarını arz etmeme müsaa
de vermenizi rica ediyorum. Meselâ, uzun uza
dıya buralarda mahkemelerdeki dâvaların za
manında bitirilmediğini, işlerin uzadığını, hal
kın bunlardan şikâyetçi olduğunu ve hattâ bu 
sebeplerle adalete olan itimatlarının sarsıldığı
nı söylerler. Ve hattâ dâvalarının uzamasın
dan dolayı birçok kimseler mahkemeye git
mektense kendi aralarında bunu sulhen hallet
meye çalışırlar. Ve hakikaten bazan bir mah
kemeden karar ahnaktansa, haklarının bir kıs
mından feragat etmek daha faydalı olur. Bu
nun sebepleri nedir, ne şekilde telâfi edilir? 
Bunlar uzun bir konuşma mevzuu olabilir Bu
nun için bâzı kanuni mevzuatların getirilmesi 
lâzımdır. Bir kısmı getirilmiştir, bir kısmı da 
getirilecektir. Meselâ, mahkeme teşkilâtlarının 
değiştirilmesi, sulh mahkemelerinin yetkileri
nin artırılması, temyize tabi dâvaların adedi
nin azaltılması veyahut yeni mahkemelerin 
kurulması, istinaf mahkemelerinin kurulması 
gibi birçok sebepler vardır. Bunları burada 
uzun uzadıya anlatmıya lüzum görmüyorum, 
esasen vaktimiz de müsait değildir. 

Yine bunun gibi, hâkim ve avukatlık sta
jının az olduğundan bahsedilir. Tecrübesiz hâ
kimlerin tek hakimli yerlere gönderilmesinin 
mahzurlu olduğu söylenir. Hâkimlerin yetişti
rilmesi için maddi ve mânevi şartların hazır
lanmadığından bahsedilir. Hâkimlerin tâyin 
özlük işlerinin Adalet Bakanlığından alına
rak Yüksek Hâkimler Kuruluna verilmesinin 
faydalan söylendiği gibi, bunun bâzı mahzur
larının da olduğu, bilhassa seçimlerde hakika^ 
ten istenilen neticelerin alınamadığı uzun, uza
dıya söylenir. Ve nihayet, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun elinde bulunan hakim âdedine gö
re hâkimler hakkında vâki olan şikâyetleri za
manında tahkike imkân bulamadığını ve bu
nun için de hizmetin bundan zarar gördüğü söy
lenir ve bunu telâfi etmek için de bâzı tedbirler 
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teklif edilir. Bu meyanda Yüksek Hâkimler Ku
ruluna bağlı hâkimlerden müteşekkil bir teftiş 
heyetinin kurulmasının faydası üzerinde duru
lur, Kanaatimce durulmalıdır. 

Yin-3 adliye binalarının gayrikâfi olduğu 
belirtilir, öeza evlerim/isin, mahkûmların ıslahı 
için lâsımgelen şartlan haiz olmadığı ve h 
çok zaman ahlâkı ifsadedeeek derecede bir sı-
kıntılıhk ve bir noksanlık içerisinde olduğu 
dile getirilir. 

Çocuk mahkemelerinin biran evvel kurul
ması lüzumu üzerinde senelerden beri dur
maktayız. 

Alınan ilâmların zamanında infaz edileme
diğini, icra memurlarının hukuk mezunlarından 
olunması üzerinde durulur. Ve nihayet adliye 
personeli içinde bulunan mübaşir, kâtip ve 
gardiyanların hakikaten bir maişet kaygusu 
içerisinde bulunduğunu, bunların terfii için 
bâzı tedbirlerin alınması, kadro ve maaş du
rumlarının yeniden gözden geçirilmesinin hiz
metin iyi ifası için şart olduğu belirtilir. 

Bu itibarla Adalet Bakanlığının böyle mad
di birçok ihtiyaçlar yanında aynı zamanda bir 
de Adalet Bakanından beklenen bir hizmet de 
vardık ki, o da muayyen mevzuatın hazırlanıp 
getirilmesidir. Bunların bir kısmı hazırlanmış 
vs getirilmiş, bir kısmı da Meclislere sevk edil
miş bulunmaktadır. 

Şimdi bunları böyle sayarken görüyoruz ki, 
elde ettiğimiz şey, hemen hemen her sene söy
leriz, fakat netice yok. Yani, bu kürsü âdeta 
bir ağlama duvarı gibi olur. Her sene söyleriz 
ve gelecek sene de bu şeyleri tekrar ederiz. 
Nihayet elde edilen şey, biı ihtiyaç envan
teridir ki, bundan başka bir netice elde etmek
ten başka birşey ele geçmiyor. 

Şimdi haklı olarak denebilir ki, siz daima 
kötü şeyleri söylediniz, Adalet Bakanlığı kad
rosu içerisinde hiç iyi olacak ve methedilecek 
birşey yok mu denilebilir. Elbette vardır. Me
selâ, Adliye Bakanlığı raportörlerinin işaret 
buyurduğu veçhile Adalet Bakanlığı tarafın
dan hazırlanmış ve Meclislerden geçirilmiş, ka
nunlaşmış veyahut gündemde olup da görüş
melerine sıra gelmiş olan kanun tasraılan var
dır. Bunlar, şükran1-ı anılacak hizmetlerdir. 

Yins bunun yanında, yine Adalet Bakan
lığı teşkilâtına mensup Ossa Tevkif Evleri 

Umum Mıdi'rii'i, ^ in t u 
lerlndekı pıt h A i ı 
ten büyj\ br hı: t . .̂ . * v, 

- m a h k û m , "~I - ^ i s ̂  > - ^ j 
t ü düşünm k t <- î ~ „ A t '-
zuda ihti-as s L > o,1" ı. _ \ •> 3 v-i3 ı 
vakit de kol?vra js - * ~ % sı 
bulunur k., 7-TI de^ n r r ı A~ ı J r 
den kurtulur ve n hryet soar" uzandığı ıcn 
millete yük olmaktan çıkar. Çünkü, kendi ia
şesini temin edebilecek durumdadır. Ve bu
nun yanında ve en mühimi de Türkiye ekono
misinde bu mahkûmların yaptıkları şeyler bu
gün artık hatırı sayılır bir istihsal ve ihraç 
metaı haline gelmişlerdir. Hakikaten bugün 
ceza evlerimizde yapılan halılar, değil dâhil
de, hariçte bile aranılan kıymetli bir meta ha
lini almıştır. Bunun, gibi, halıcılık gibi, sabun
culuk, konserve, marangozluk gibi birçok dal
larda hakikaten büyük bir muvaffakiyet gös
teriliyor ve bunların memleket ekonomisine 
de büyük hizmetleri oluyor. Gönül ister ki, 
millet bunlara daha fasla döner sermaye ver
sin ki, bunlardan daha fazla randıman alına
bilsin. 

Bu itibarla bunlar Adalet Bakanlığının 
matlubuna yazılması lâzımgelen hizmetlerdir. 

Adalet Bakanlığın yerine getirmekte ken
disine zimmet çıkardığımız şeylerden hepsinin 
mesulü ne bugünkü iktidaf ve ne de bugün
kü Bakandır. Bunların bir çoğu eski zaman
dan devam edegelen ihtiyaçlardır. Ancak bun
lar ister eskiden devam etsin, isterse şimdi ol
sun bugün bu makamı işgal eden bakandan 
bunları istemekten başka çaremiz yoktur. Bu 
bakanlığın hakikaten bu hizmetleri ifada bâzı 
müşkülâtları vardır. Bunların en başlıcası ma
lî tahsisat meselesidir. Hakikaten tahsisat al
makta, evvelâ millet olarak tabiî imkânlarımız 
mahduttur. Fakat, Adalet Bakanlığının karşı
sında bir de daima Maliye Bakanlığı barajı 
vardır. Tahsisat almak için daima Maliye Ba
kanlığına. tahsisat kabul ettirmek kolay değil
dir. Her bakanlık bütçesini hazırladığı sırasın
da Başbakanlık vasıtası ile bakanlıklara bu 
seneki bütçelerin de geçen seneki bütçe sevi
yesinde tutmaları ve hattâ tenzilât yapmala
rı empoze edilir. Bu itibarla bakanlık yeniden 
bir hizmet dalına geçmek imkânını bulamaz. 
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Ve yine, Plânlama Dairesi de bir müşkülât arz 
eder. Çünkü, Yüksek Plânlama Dairesi çok 
zaman yatırımlarda iktisadi verimlilik şartını 
arar. Halbuki Adalet Bakanlığı hizmetlerinin 
bir1 çoğunda iktisadi verimlilik yoktur, içtimai 
fayda vaı-dır. Adliye binaları, ceza evleri bu 
kabildendir. Ama, içtimai menfaat, içtimai za
ruretler çok zaman iktisadi verimlilikten ve 
cemiyet hayatından çok daha mühimdir. Bu 
cümleden olmak iisere bir misal vermek iste
rim; Ankara'mızın bir adliye sarayına ihtiyacı 
vardır. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin 
güzel bir eser olarak seyyahlara gösterilecek 
eserlerin en başında gelen eserlerden biri 
adalet binalarıdır. Fakat Ankara'mızda böyle 
biı' adalet binamız yoktur. Adalet binasının 
sekli j-AnKara şehrinin şerefine ve hukukun 
mehabetine yakışacak vasıfta değildir. Bu çok 
mühimdir, buna bir çare bulunması lâzımdır. 
Bunu her sene bütün arkadaşlar söyler, hattâ 
Adliye Bakanı da hakikaten buna ihtiyaç var
dır, der. Ama, bu bir bütçe meselesidir. Her 
senenin bütçesi gider, gelir; fakat bir sene son
ra yine aynı yerde kaldığımızı ve hiçbir şey 
yapılmadığını görürüz. Bu sene de aynı şey 
oldu. Geçen. sene söylendiği halde, Adalat Ba
kanlığı bu müddet zarfında ne yaptı, ne gibi 
teşebbüsü vardır? Göremiyoruz. Bunun haki
katen iktisadi bası mahzurları vardır. Ama, 
itiraf edelim ki, bu iş Adalet Bakanlığı tara
fından ciddiye alınmamıştır. Eğer ciddiye alın
saydı bir çare bulunurdu. Ve nitekim bu sene 
Karma Komisyonda hiç olmazsa bir arsa alın
ması için bir milyon liralık bir tahsisat konul
ması istendi. Fakat, Maliye Bakanlığı mümes
sili, Plânlama mümessili, efendim, bunun için 50 
milyon lira lâzımdır dediler. Ve gecenin geç vak
tinde 10 - 15 kişilik üyeden 8 kişinin reyi ile 
bu mesele de reddedildi gitti ve bu iş de bir 
sene sonraya kaldı, başka bir bahara kaldı. 
Halbuki bunun üzerinde durulması lâzımdır. 
Adliye binasının daima bir cadde üzerinde ve 
görülebilecek bir yerde olması lâzımdır. Eğer, 
şimdiden arsa alınmasına başlanmazsa zaman
la bu yerlerdeki arsaların hepsi büyük binalar 
tarafından işgal edilir ve bir daha bunları al
mak da kolayca mümkün olmaz. Veyahut da 
alınırsa bile bu çok pahalıya mal olur. Halbu
ki şimdiden bu arsaların alınması mümkün
dür. Fakat, maalesef bu dert üzerinde durul

mamıştır. imkânsız değildir. Hemen, derhal 
50 milyon liraya lüzum yoktur. Hiç olmazsa 
arsa alınır, hattâ bakanlık bir bankaya müra
caat eder ve der ki, ben adliyenin paralarını 
senin bankana yatıracağım, dese bu bankalar 
bu binayı yapabilirler. Fakat, maalesef, seç
men baskısı, seçmen talebi bulunmadığı için 
Adalet Bakanlığı bu işi ciddiye almamıştır. 
Bu derdimiz daha uzun müddet devam edecek
tir. 

Arkadaşlar, arz ettiğim, bu ihtiyaçların bir 
kısmı hakikaten parayı gerektirmektedir. Te
menni ederim ki, para bulunur ve bunlar za
manla yerine getirilir. Fakat, bir kısmı da pa
rayı gerektirmez. Bunlardan bir kısmı kanun 
getirme, yani bâzı kanunları çıkartmaktır. 

Demin arz ettim, bâzı kanunlar çıkarılmış-
tir. Ama, bâzı kanunlar da çıkarılmamıştır. 
Bunun için zamanımız kâfi değildir, mazereti
ni kabul etmiyorum. Meselâ Adalet Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu senelerden beri getirilmiyor; 
nihayet yeni getirildi. Bu teşkilât kanununun 
bu kadar geciktirilmesi için hiç bir mazeret 
kabul etmiyorum. Çünkü, Adalet Bakanlığın
da bulunan kıymetli nrütahassıslar kadar hiç
bir vekâletin elinde bu derecede kıymetli ele
man yoktur. Eğer istese bu yapılabilirdi. Ama, 
maalesef Adalet Bakanlığı teknik kanunlar
dan ziyade siyasî kanunlara çok daha önem 
verirler. Günlük ihtiyaçların, günlük siyasî 
olayların baskısından kendisini kurtararak bu 
teknik meselelere ait kanunları hazırlamak 
için vakit bulamazlar, isteseler böyle kanunlar 
da çıkarabilirler; ve nitekim istedikleri mev
zularda pek âlâ zamanında kanun çıkarmaya 
muvaffak olmuşlardır. Şimdi bu kanun çıkar
manın da bir mesai gerektirdiğini kabul ede
lim. 

Şimdi başka bir hizmet dalma gideceğim 
ki, burada zamana muhtaç bir durum da yok
tur. Yalnız fikren kabul etmek kâfidir. Ve 
fikren bir şeyi kabul etmenin memleket hesa
bına, rejim hesabına büyük faydası olacak bir 
hizmet tarzıdır. Bu da, Anayasa müessesesinin 
getirdiği bâzı meselelelere ve hukuk devletine 
bağlılık meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar, «Hukuka saygılı, 
Anayasa müesseselerine saygılı olmak» dendiği 
vakit iktidar partisi çok zaman bir asabiyet 
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gösteriyor ve hattâ bâzıları çıkar; biz, bu mü
esseselere saygılıyız,, saygılı olmadığımızı ne
reden çıkarırsınız derler. Ben şimdi birkaç mi
salle bu saygının yalnız sözde kalmayıp fiil-
lede teyidi lâzımgeldiğini arz etmek isterim. 

Anayasamızın getirdiği bâzı müesseseler 
vardır. Bunlar; Anayasa Mahkemesi, Danıştay, 
Devlet Şurası, muhtar üniversiteler, TRT gibi 
müesseselerdir. Bu müesseselerin mevcudiyetini 
herkes Anayasanın birer müesseseleri olduğu 
için. gayet tabiîdir ki, hiçbir kimse doğrudar 
doğruya «Ben bu müesseselere karşıyım» demi
yor ve ve diyemez de. Ancak bunu demek kâ l 
değildir, gönlümüz daha fazlasını istiyor. Bu 
müesseselerin aldığı kararları da gönül rızas: 
ile, samimiyetle hiçbir münakaşaya sebebiyet 
vermeden kabul ettiğimizi, iltihak ettiğimizi 
ve bunda birleştiğimizi ilân etmemiz lâzımdır. 

Fakat, zaman zaman görüyoruz ki, böyle 
olmuyor. Meselâ, görürsünüz, Başbakan veya 
bir vekil çıkar, efendim, Anayasa Mahkemes.'. 
Parlâmentonun üstünde bir müessese değil 
dir, Parlâmentonun üstünde bir kuvvet ka 
%ul etmiyoruz, der., 

Arkadaşlar, Parlâmentonun üstünde bir 
kuvvetin bulunduğunu veyahut Anyasa Mah 
kemesinin, Parlâmentonun üzerinde bir kuv
vet olduğunu söyleyen yoktur. Filhakika, Ana
yasa da bir kanundur, bu kanun Parlâmento
dan çıkar. Binaenaleyh, gayet tabiîdir ki, par
lâmentolar gerektiğinde Anayasayı da tadil ede 
bilir. Bu itibarla Anayasa bir tabu değildir. 
Bir maddesi değiştirilebilir. Ama, bu değiştiril
mediği müddetçe buna hürmetkar olmak ve bu 
müesseselerin yaptığı hizmetleri aynen kabnî 
etmek mecburiyeti vardır. Bu itibarla Anayasr 
Mahkemesinin verdiği kararlardan zarar gö
ren veyahut bu kararın kendi lehine olmıyan 
hususları hakkında aleyhte karar alan kimsele 
rin karşısına çakıp da «Anayasa Mahkemesinin 
bu kararının esbabı mucibesi teşriî kuvvete mü
dahaledir, Anayasa Mahkemesi Parlâmentonun 
üstündedir.» dediği vakit onun, Anayasa Mah
kemesine saygılıyım, demek fikri ile kabili te
lif bir tarafı yoktur. 

Yine, Yüksek Seçim Kurulunun verdiği bir 
kararı vesile ittihaz ederek bu müessese benim 
kanuni icraatımı köstekliyor, bu benim Par
lâmentonun teşriî vazifesine müdahale ediyor, 

demek Anayasa ile, Ayasaya saygı mefhumu 
ile kabili telif değildir. Bu, çok zaman, bâzan 
bilmemiş kimseler tarafından söylenebilir, bu
nu nazarı itibara almam. Ama, bu partinin, bu 
Hükümetin Başkanı çıkıp da, Anayasanın ge
tirdiği bir müessese olan Yüksek Seçim Ku
rulunun vesile ittihaz ederek, bu müesseseyi 
karşısına alarak polemik yaparsa, bu, Ana
yasa ya hürmet fikrini zedeler. Eğer bu hu
kukî cihet tatbik edilseydi, bu karar hiçbir 
şekilde bu kadar gürültü koparmaya müsait 
değildi. Çünkü, ne yapmış Yüksek Seçim Ku
rulu? yetkili olmıyan makamlar tarafından 
gösterilmiş üyelere zamanında itiraz edilme
miş, onlarla birlikte seçime girilmiş, fakat 
zamanında usulüne uygun olarak itiraz vâ
ki olmuş, Yüksek Seçim Kurulu da bunlar 
muteber kimseler değildir, bunlara verilen 
reyler muteber değildir, diye bir karar ver
miş ve bunun tabiî icabı olarak da geri kalan 
kimseler hakkında seçimlerine itiraz edilmi-
yen kimseler hakkında itiraz olmadığı için, 
3n çok rey alan kimselerin de seçilmiş oldu
ğunu kabul etmiştir. Bunu başka türlü tefsir 
tmeye imkân yoktur. Yüksek Seçim Kum

unun başka türlü karar vermeye hakkı yok-
:ur. Seçimi iptal için şart yoktur. Ve nitekim 
Yüksek Seçim Kurulu daha evvel bu ahval
de mütaaddit kararları olduğu halde hiçbir 
ses çıkarılmamıştır. Ama, bu defa verilen ka
rar istanbul gibi büyük bir şehrin, büyük bir 
kütlenin menfaatine aykırı tecelli ettiği için 
seçmen baskısı ile mesul kimseler ve bilhassa 
Başbakanın böyle bir çakış yapması hakikaten 
mesul bir çıkış değildir. Ve Başbakan, ihtisası 
olmıyan bir mevzuda, hukukçulardan malûmat 
almadan bir çıkış yapmış, fakat bir daha geri 
dönmek durumunu göstermemiştir, veyahutta 
kendisine müşavirliği yapan kimseler kendi
sini yanıltmışlardır. Ve bu itibarla yanlış bir çı
kış yapmıştır. 

Yüksek Seçim Kurunun verdiği karar ta
mamen Anayasaya uygundur. Türk Milletinin 
reyine karşı hareket ettiği fikri yanlıştır. Aksi
ne Türk Milletinin mümessili, onun iradesini 
kullanan Meclisten çıkan kanunlara uygun bir 
^arar vermek suretiyle Türk Milletinin reyi
ne hürmet göstermiştir. Bu itibarla bu müesse
selere hürmetkarım, demek kâfi değildir. Bun
ların kanun gereğince verilen kararlarını ve-
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sile ittihaz ederek bunlar teşriî Meclisin va
zifelerine müdahale ediyor, Parlâmentonun üs
tüne çıkıyor demek suretiyle bir polemik aç
mak rejime fayda getiren bir görüş değildir. 

Sözlerimi ikmal etmek için bir kanundan 
daha bahsedeceğim. O da savcıların tâyini, Ana
yasa Mahkemesi 45 sayılı Kanunun savcıların 
tâyinine aidolan 77 nci maddesini iptal etmiş 
tir. iptal etmesinin sebebi, savcıların tâyinin 
de idarenin, Adliye Bakanlığının nüfuz sahibi 
olması teminat hükmü ile bağdaşmadığı için 
bu maddeyi iptal etti. Şimdi Bakanlığın vazi
fesi, bundan sonra bu baskı ve müdahaleyi 
gerektirmiyecek bir kanun tasarısı getirmesi 
lâzımdır. Halbuki aksine bir kanun sevk edilmiş 
tir. Eski kanundan daha fazla idareye müda
hale hakkı vermektedir. 

Şimdi Sayın Adalet Bakanı çıkıyor, Karma 
Komisyonda izah etti, dedi ki, idare Anayasa 
Mahkemesinin iptal karariyle bağlıdır, iptal 
edilmiştir. Ama, Anayasa Mahkemesi fazla es
babı mucibe göstermeye mecbur değildir; gös
terirse ve idare bu esbabı mucibe ile kendisi
ni bağlı addetmez. 

Muhterem arkadaşlarım, Adliye Bakanına 
bütün vasıflarına, bütün hukukî kuvvetin 
rağmen bu görüşü kabul ettirmeye imkân yok 
tur. Anayasa Mahkemesi bir mahkemedir, bir 
karar veriyor. Verdiği kararı da bir esbabı mu 
cibeye bağlamaya mecburdur. Bu esbabı mu
cibe de idarenin tâyine müdahalesinin temi 
nat ile telif edilemiyeceğidir. Şimdi getirdiği 
kanunda idareye daha fazla verdi mi bu Ana
yasa Mahkemesinin kararına karşı bir diren
mek olur, başka mânası yoktur. Ve bu kanun 
iptal edilmeye mahkûmdur. Çünkü, evvelkin* 
iptal ettiği için yine aynı şekilde gelen kanun 
mahkûmdur. Bunu Adalet Bakanı bilmez mi? 
Bilir. Bunu bile bile niçin getiriyor? Ya A. P. 
ile Anayasa Mahkemesini karşı karşıya getir
mekten bir zevk duyuluyor veyahut bu kanunun 
çabuk meriyete girmemesi ve bu itibarla hiç 
jlmazsa uzun müddet şimdi kullandığı sa 
lâhiyetle savcıyı istediği yere göndermek yet 
kişini de elinde bulundurmayı bir kazanç sa 
yiyor. Halbuki, hakikaten bir yerde savcı yok 
sa, bir salâhiyetle savcı göndermek bir yer
de bir zaruret dolayısiyle meşru olabilir. Ama, 
bunu tabiî bir tasarruf haline getirmek de 
Anayasanın ruhuna aykırıdır. 

Bu itibarla ben Adalet Bakanlığından bil
hassa bu ahvalde daima hukuktan yana taraf 
sıkmasına beklerim. Söyleyeceği beyan bâzı 
dmseleri memnun etmese bile, hoşuna gitme-
ie bile bir fazilet müdahalesi olarak Adalet 

ıkanlığından daima Anayasanın lâfzına ve 
ahuna taraf çıkmasını beklerim ve bunu ümi-
3derim. 

Sözlerimi bitirirken Adalet Bakanlığına bir 
sual tevcih etmekten kendimi alıkoyamıyorum. 
ümdi, zaman, zaman daima söylenir ve A. P. 
edense Anayasa müesseselerini, Anayasa Mah

kemesini, Devlet Şurasını, Yüksek Hâkimler Ku
rulunu, hattâ üniversiteleri kendisine karşı gö
rür. Yani, nedense bunların kendisine istilzam 
imeyip, karşı bir tutum içinde olduğundan 

şüphe eder ve söyler. Bunun sebebi nedir? 
Bunun üzerinde durdular mı? Durmadılarsa 
Varmalarını rica ederim. Sualime cevap ver-
neden evvel ben cevabamı vereyim. 

Bu Anayasa müesseselerinin kasten A. P. ne 
karşı bir tutum içerisinde bulunmalarını tah
min etmem ve düşünmem. Bunlar, vazife ye
nililerine sadık kalmak suretiyle, vicdanları
mın emri ile memleket menfaatlerine uygun 
arak kanunlara göre lâzımgelen kararları 

/ermekten başka bir hizmet peşinde değildir
ler. Hiçbir fedakârlık icabettirmeden, hattâ 
)ir hulûskârlık bile yapmadan,, suya ve sabu-
la dokunmadan bütün bu taarruzlardan hattâ 
ıevcutlannı tehlikeye koymaktan kurtulma 
olu varken kendilerini bu kadar tehlikeye 
aruz bırakan bu müesseselerin bir kazancı 

/oktur. Ama, vazifeleri bunu icabettiriyor. 
V. P. nin bunları böyle görmesinin hakiki se
bebi, hakikaten onların taraf tutması değildir. 
Eskiden de böyle idi, şimdi de böyle. Hakika
ten siyasi; hayatımızı henüz demokrasinin bü
tün gereklerine kâfi derecede kendimizi alış-
t-ırmamışızdır. Sandıktan çıktım, ekseriyet be
nimdir, ekseriyet istediği şeyi yapar mülâha
zası daima hâkim olmaktadır. Tarihimizde 
aman zaman istediğiniz zaman her şeyi geti

rirsiniz, isterseniz kırallığı da getirirsiniz den-
.ıiştir. Fakat bu imkân değil, daima hukuk 
ıizamı her şeyin üzerindedir. Ve bir gün de 
esasen bu Anayasa müesseseleri bu ihtiyaçlar 
, ulaşılmadığı için bir mücadele ile rejim me

selesini halletmiş ve bu rejim meselesinin iyi 
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işlemesi için de bu Anayasa müesseseleri geti
rilmiştir. Bunlar bir ihtiyacın karşılığıdır. 
Yani bir iktidar ekseriyetine dayanarak iste
diği şeyi yapamaz olsun. Ben doğru düşünü
yorum, benim dediğim, dediktir demesin diye 
bu müesseseler gelmiş ve bu itibarla da icabında 
ekseriyete dayanarak çıkan kanun eğer Ana
yasaya aykırı ise bunu iptal hakkını endisin-
de tutuyor. Bu hakkı tanımak lâzımdır. Bunla
rı kabul ettiğimiz zaman bizim rejim mesele
miz halledilmiş olur. Rejim meselesindeki bir
çok münakaşalarla zaman zaman meselemizin 
iflâsı önlenmiş olur. Diğer milletlerden geri 
kalmamızın sebebi muhterem arkadaşlar, rejim 
meselemizi halletmemişiz, hâlâ senelerden beri 
yine rejim mücadelesi yapıyoruz. Halbuki bun
ları samimiyetle kabul ettiğimiz vakit, rejim. 
meselesini artık münakaşa etmemize lüzum 
yoktur. Artık, bütün kuvvetimizi muhalefet, 
muvafakat bir araya getirerek iktisaden kal
kınmamız için lâzımgelen şeyler üzerinde bir
leştirebiliriz. Bu mümkündür ve bunun müm
kün olduğunu, olacacağını birgün tahakkuk ede
ceği ümidimi muhafaza ediyorum. İnşallah 
memleketim bir gün bu safhaya gelecektir. 

Bu ümidimi beklediğimi beyan ettikten son
ra Adalet Bakanlığı bütçesinin memelekete ve 
millete hayırlı olmasını temenni eder, sizleri 
ve Adalet Bakanlığı mensuplarının kıymetli 
elemanlarını hürmetle ve saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Alpaslan, buyurunuz. 

Oylarını kullanmıyan sayın üyeler varsa, 
lütfen oylarını kullansınlar. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri, Güven Parti
si Cumhuriyet Senatosu Grupu adına Adalet 
Bakanlığı bütçesinin görüşmesini yapmak üze
re vazife ifa ederken, ayrı bir saygılı duygu 
içerisinde bulunduğumu arz etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı bütçe
sinin kritiğine Güven Partisi Grupu Anayasa
nın içine girmenin verdiği anlayışla bir önem
li nokta üzerinde duracaktır. Anayasanın 2 nci 
madesinde Cumhuriyetin nitelikleri açıkla
nırken Türkiye Cumhuriyetinin millî, demokra
tik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olduğu 

belirtilmiştir. Bir Devlet millî olabilir, demok
ratiğim diyebilir, lâiklik prensibini benimsemiş 
bulunabilir, sosyal Devlet vasfını da taşıyabi
lir. Fakat, bütün bu nitelikler eğer hukuk Dev
leti vasfında birleşmez ise bütün diğer nitelik
lerin uygulamalarında kendimizi emniyet içe-
isinde görmek mümkün olmaz. O sebeple hu-
;uk Devleti olma niteliğini Cumhuriyetimizin 
vazgeçilmez unsuru ve diğer niteliklerin tenıi-
latı olarak sakmaktayız. Hukuk Devleti nite
liği içinde icranın en mühim dalının Adalet Ba
kanlığı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, bugün
dü Anayasa ile kuvvetler ayrılığı prensibinin 
3 ncü önemli kolunu teşkil eden bağımsız yargı 
organlarının harcamalara taallûk eden bütçesi 
ile birlikte münakaşasına girişemiyeceğimiz ka
rarları dışındaki faaliyetlerini Sayın Adalet 
Bakanlığının bütçesi içinde görüşeceğimiz için 
bu Bakanlık bütçesine lâyık olduğu değeri ver
diğimizi ve gereken saygıyı gösterdiğimizi has
saten ifade etmek isterim. 

Bundan başka yeni Anayasamızın su yüzü
ne çıkardığı pek çok sosyal mesele ve ihtiyaç
lar karşısında fiilî tedbirler dışında kanuni ted
birler alma zaruretinin kendini daha çok gös
terdiği bir zamanda biz Güven Partisi Grupu 
olarak Adalet Bakanlığının önemini daha da ar
tırmış olduğu inancını taşıyoruz. 

Hâkimlerin özlük işlerinin yeni Anayaıl, ku
ruluşu olan Yüksek Hâkimler Kuruluna bırakıl
mış olması ve Cumhuriyet savcılarının özlük iş
lerinin de Anayasa Mahkemesinden sâdır olan 
bir karar muvacehesinde henüz muallâkta bu
lunması itibariyle Adalet Bakanlığının fonksi
yonunun azaldığı şeklinde estirilen havaya 
rağmen biz Güven Partisi Grupu olarak yu
karıda arz ettiğimiz sebeplerle Adalet Bakan
lığının öneminden hiçbir şey kaybetmiş olma
dığına, bilâkis cemiyetimizin ve Devletimizin 
içinde bulunduğu şartlar itibariyle pek mü
him görevlerle dolu bulunduğuna yürekten 
inanmaktayız. 

İşte bu inanç ve görüşle bütçesini eleştir
mekte olduğumuz Adalet Bakanlığının saym 
temsilcilerini ve mümtaz elemanlarını derin 
bir güven ve saygı duygusu içerisinde selâm
lıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, Adalet Bakanlığının büt 
çesinde faaliyetlerini evvelâ kendi iç bünye-
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sinden başlıyarak Türk hukuk hayatına vere
cekleri, sonra da vatandaşların günlük hayat
larını dolduran hususi hukuk münasebetleri ile 
ilgili yönlerden incelemenin isabetli olacağını 
zannediyoruz. Maruzatımız özet halinde ola
cak ve bunun mânasını yüksek bakanlığın kav
rayış genişliğinde değerini bulacağı ümidi ile 
sayın Bakanlığı ve elbetteki her şeyden evvel 
bütçeye hâkim olan değerli arkadaşlarımın ge
niş görüşlerine takdim etmek suretiyle zaman
dan tasarruf etmeyi uygun bulmaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, büyük milletimiz Devleti
miz için muhtacolunan mevzuatı getirmek 
mevkiinde bulunan bir Bakanlığın hâlâ 1327 ta
rihli Adliye veMezahit Nezareti Nizamnamesi 
Dahilisi adlı bir nizamname ile çalışarak Bakan
lık merkez teşkilât kanununun çıkmamış olması 
üzerinde durulacak olan bir keyfiyettir. Sayın Ba
kanlığın bu konu ile ilgili kanun tasarısını ha-
zırlıyarak Millet Meclisine sevk etmiş bulun
ması memnuniyetimizi mucib olsunlar ve tasarı
nın biran evvel kanunlaşması da temennimiz
dir. Adalet Bakanlığı gibi üzerinde ciddî va
zifeler bulunan bir bakanlığın Cumhuriyet dö
neminde kendisine düşen görevleri böyle teş
kilât kanunu bulunmaksızın ifa etmiş olmasının 
bu müessesede şimdiye kadar şimdi ve bundan 
sonra da çalışacağına emin olduğumuz unsur
ların hukuktan nasip almış haysiyetli, değerli 
kimseler olmasına bağlıyoruz. Ve o itibarla şim
diye kadar bu bakanlığın meselelerini hallet
miş olup ebediyete intikal edenlerini rahmetle, 
hayatta bulunanlarını da saygı ile yâdediyoruz. 

Ayrıca, mahkemeler için de bütün teşkilât 
hükümlerini ihtiva eden bir kanun maalesef 
mevcut değildir. 28 Nisan 1340 tarihli ve 469 
sayılı Mehakimi Şeriyenin ilgasına ve Mehakim 
teşkiline ait ahkâmı muaddil kanunla işler idare 
edilmektedir. Zaman ilerliyor, medeniyet uf-
kumuzu genişletiyor, vatandaşın hukukî ve 
hususi münasebetleri bir hayli inkişaf ediyor, bu 
halde hâlâ bir eski kanunla mahkemelerin 
teşkilâtlanmasını halinde bırakmanın isabetsiz
liği ortada. Bunun için de Muhterem Adalet 
Bakanlığında gerekli hazırlıkların yapıldığını 
ve Millet Meclisi Karma Komisyonuna kadar 
gelmiş bulunan bâzı kanun tekliflerinin bu
lunduğunu öğrendik. Bu mevzuları da Sayın 
Bakanlığın daha çok hareketli olarak ele al
ması lüzumuna işaret etmeden geçemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, hâkimlerin özlük 
işleri yeni Anayasa kuruluşu olarak Yük^as 
Hâkimler Kuruluna bırakılmış bulunmaktadır. 
Bu geçmişteki bâzı aksaklıkların da verdiği 
bir görüş ile tecrübeye değer bir konudur. Yük
sek Hâkimler Kurulunun kuruluşu üzerinde mü 
nakaşa edilebilir. Ve yeni Anayasaya göre ya
pılan seçim sistemi ile Yüksek Hâkimler Ku
rulunun kurulma tarzının pek de tatminkâr ol
madığı kısa zamanda anlaşılmıştır. Ancak bu 
kuruluşu hâkim teminatı ve mahkeme bağım
sızlığı prensibini her türlü tesirin ötesinde ve 
milletin de üzerinde söz söyîiyemiyeceği bir 
tarzda işletecek bir hale getirilmesi hem müm
kündür, hem de lâzımdır, kanaatini taşıyo
ruz. Bilhassa 45 sayılı Kanunda denetleme un
sura bulunmadığı için istisnai de olsa mahke
melerimiz vatandaş işlerini sürümcenısde bı
rakmaları halinde her hangi bir tedbir, her han
gi bir müeyyide olmadığı için 45 sayılı Kanım
da biran önce değişiklik yapmak suretiyle hâ
kimlerin de denetime tabi tutulması, kendi bün
yeleri içerisinde hiç olmazsa denetime tabi tu
tulması hususunu pek âcil bir tedbir olarak lü
zumlu görmekteyiz. Zira arkadaşlarım., milletin 
içerisinde geliyoruz, milletin sesini duyuruyo
rum diye ortaya çıkarak kendi habis görüşleri
ni ifade etmek istiyen bâzı marifetli insanlar 
vardır. Bunların sözlerine iltifat etmemek on 
doğru yokdur. Ama, gerçek şudur 'ki, aklı se
limi ve hissî selimi gerçekten hayranlık duy
maya değer olan sade vatandaşımın şikâyat 
ettiği konu Türkiye'nin en akıllı geçinen in
sanlarının ortaya koyabilecekleri bir mevTiı-
dan daha çok önemle dikkate alınmaya değer. 
Sade vatandaş bir mevzudan şikâyet mi ediyor 
Bilesiniz ki, bu şikâyet yüzde yüz haklıdır ve 
mutlaka devasını bulmak lâzımdır. Ama, ken
disini sade vatandaşım yerine koymak sureti ile 
kendi kafasına göre, kendine bir de temsilcilik 
vasfını vererek bâzı fikirler ortaya koyanların 
bu fikirlerini eleştirmek çok yerinde olur. 

îşte sade vatandaş hâkimlerin bir kısmının 
olsun henüz otokritik yolu ile kendi 'kendileri
ni daha çok hizmete verme safhasına gelme
diklerinin şikâyeti içinde bulundukları için
dir ki, 45 sayılı Kanunda behemahal bir deği
şiklik yapılması lüzumunu milletçe hissetmek
teyiz, sözünü rahatlıkla söyliyebiliyorum. 
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Söz buraya gelmişken arz edeyim, Tüıikiye'-

de cemiyet hayatımızın hastalıkları vardır. Ama, 
çok şükür Türk mahkemeleri, Türk hâkimleri 
kendilerine en az hastalık bulaşmış olan bir ca
mia halinde milletin hizmetindedirler. Fakat, 
bu benim isimdir, vatandaşımın işini bugün
den yarma bırakmak benim için ıstıraptır, de
me safhasına henüz gelebildiğimizi kesinlikle 
ifade etmiye imkân yok. O itibarla aylarca son
raya talik edilen dâvalardan vatandaşın ziya
desiyle mustarip olduğu ve bundan ötürü iç
timai ve çoğu ahvalde iktisadi mahzurların da 
doğduğu realitesini hep beraber kabul etmiye 
mecburuz zannediyorum. Hepimiz şahidoluyo-
ruz, 8 ay sonraya bırakılan dâvalar oluyor. He
le 2 ay, 3 ay artık bunlar bir nevi örf, âdet, 
anane haline gelmiş bulunuyor. Araştırıyorsu
nuz, o muhterem hâkimin o günkü duruşması 
15 dosyadan ibaret. Bir başka yere gidiyorsu
nuz, bir hâkim günde 45 tane, 50 tane duruş
mayı,. tabiî iyi kâtibe sahibolursa rahatlıkla ya
pıyor ve meselenin içerisine de girebiliyor. 
Beriki yapmıyor, 'kendisine milletçe saygı du
yuyoruz, Allah razı olsun diyoruz. Yapmıyor, 
ona karşı hiçbir muamele yapamıyoruz. İşte bu
nu bertaraf edici tedbirlerin biran evvel geti
rilmesi zannediyorum ki ne hâkimin teminatına 
ne de mahkemelerin bağımsızlığına asla gölge 
düşürmiyecek, bilâkis bu müesseseleri aslî ye
rine oturtacak birer tedbir olarak mütalâa edil
meye değer. 

Aziz arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı uzun 
zamandan beri Cumhuriyet savcıları mevzuun
da bir atalet içerisinde bulunmaktadır. Halbu
ki Anayasa Mahkemesinin bir vesile ile çıkar
dığı bir karar savcıların özlük işleriyle alâka
lı konularda, bilhassa tâyinleri ve nakilleri ile 
ilgili hususlarda bakanlığın elini kolunu bağla
mış ve ihtiyacı, ıstırabı olan ve o itibarla bir 
başka yere nakle hak kazanıp, bu tarzdaki ta
lebini yerine getirmek de en az bir meslek hu
kuku içerisinde hisardık vazifesi olan savcı ye
rinde kalmıya mahkûm, ama marifet işlediği 
halde behamaJl oradan uzaklaştırılması lâ
zım gelen savcı yine yerinde rahatlıkla kalabi
lir halde bu geçen dönemi... O itibarla adalet 
tarihimizin bakımından pek de hafif sayılamı-
yacak bir ağırlık içerisinde mütalâa etmekte
yim. Savcıların özlük işleriyle alâkalı bir tasa-

I rmın meclise sevkedildiğini biliyoruz. Benden 
evvel konuşan Sayın Türkmen arkadaşım bu 
konuya temas buyurdular. Zannediyorum ki, 
biraz farklı bir açıdan meseleyi vaz'etmiş olaca
ğız. Savcıların da özlük işlerinde bir teminata 
sahibolmalan ve objektif kriterler içerisinde tâ
yinlerinin, nakillerinin yapılması lüzumunu be
nimsiyoruz. Ancak, Anayasamızın dahi ayrı bir 
madde halinde mütalâa ettiği Cumhuriyet Sav
cılarının memleketin hizmetleri ve bilhassa âm
me hukukunun harekete geçirilmesi mevzuunda 
üzerlerine büyük vazifeler düşen Cumhuriyet 
Savcılarını her türlü haksızlığı bertaraf etmek 
mutlaka lüzumlu olmakla beraber tamamiyle 
kendi hallerine bırakmıya benim memleketimin 
ne ihtiyacı, ne içinde bulunduğu şartlar müsaa
de eder, ne de Anayasamızın bizi böyle bir zor
layışa götüreceği kanaatini taşımıyoruz. 

Arkadaşlar, bu memleket bizim., biraz da ken
di. kendimize düşüneceğiz. Siyasi tesirlerden 
uzak olmamasını elbette ki, temin edeceğiz, bir 
savcının. Bir savcının keyfî olarak tâyin edil
mesini önleyici tedbirleri elbette ki. getireceğiz. 
Ama, bir savcının üzerine düşen vazifeleri ifa 
hususundaki kusurlarını bertaraf edebilecek mü
eyyideler içerisinde bulunmasını önledikmiydi o 
zaman savcıya da, savcı hakkında mütalâa veren 
politikacı parlamentere de asıl yetkiyi veren mil
letten büyük şikâyetler geleceğini de hesaba kat-
mıya mecburuz. O itibarla meseleyi yalnız tek 
yönü ile değil, etraflı bir şekilde ele almak sure
tiyle tasarının karşımıza geldiği zaman onu daha 
olgun, daha mütekâmil, ihtiyaca daha elverişli 
bir halde çıkarmıya çalışacağız, tabiîdir. 

Aziz arkadaşlarım, rapordan öğrendiğimize 
göre Adliyeciler Yardımlaşma Kurumu kanun 
tasarısı hazırlığı yapılmış, mesele Maliye Bakan
lığına gitmiş, fakat Maliye Bakanlığında duvar 
karşılarına çıkmıştır. 

Bu Türkiye'de imkânların hovardaca sarf 
edilmesini önlemek için Maliye Bakanlığının has
sas davranması noktasındaki kendisine haklılık 
verebilecek tutumunu sureti katiyede elimizin 
tersi ile bir kenara ittiğimiz mânasına gelmesin, 
ama Maliye Bakanlığının umumiyetle memleke
tin sosyal hayatında hayati ilerlemeler karşısın
da ziyadesiyle kısır davranmakta olduğunu bu
rada bu vesile ile ifade etmeden geçemiyeceğiz. 

I Maliye Bakanlığına esaslı bir külfet tahmil et-
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miyen ve bir kütlenin sosyal haklara kavuşması j 
ile yakından alâkalı olan böyle bir tasarı üzerin
de menfi cevap vermesini kusura bakmasınlar 
ama biz yalnız ve yalnız çekememezliğin dar 
görüş çerçevesi içerisinde nitelemeye kendimizi 
mecbur hissediyoruz. Çünkü, bunun pek çok 
misali vardır. 

Arkadaşlar, diğer dallarda olduğu gibi, adli
yecilerin do kendilerine istikbal veren ve kendi 
fedakârlıklariyle meydana gelecek bir teşekkü
le, bir kuruluşa kavuşmaları zannediyorum ki, 
huzur içerisinde millete daha çok hizmet yapa
bilme çalışmasını temin bakımından çok f aydalı-
dır. O halde Maliye Bakanlığının da kendi im
kânlarını ve kendi yetkilerini milletten aldıkla
rını hesaba katmak suretiyle milletin nefsine 
neticeler intacedecek olan teşebbüsleri önleme
si değil, bilâkis desteklemesi lüzumunu burada 
bilhassa belirtmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, zanediyorum ki, Sayın 
Adalet Bakanı 1969 yılında da yine Maliye Ba
kanlığı ile karşı karşıya gelecek. 1967 de Meclis
lerimizin verdiği kadrolarla hâkimlerin terfileri 
sağlandı. Müddet doldu, şimdi, müddeti doldu
ğu halde kadrosuzluktan dolayı terfi edemiye- ı 
cek bir hâkim kütlesi ile karşı karşıyayız. Ada
ma, Türk Milleti adına adalet tevziine, hak ver-
miye yetki verecek bu millet, ondan sonra biz
zat kendi hakkını alma mevzuunda sıkıntıya dü
şecek bir insan, bir makam sahibi. Bu, doğrusu 
mekanizmanın işlemesini köstekleyici ve onun ] 
büyük mânasına da ters düşen bir durum yara
tır. O itibarla Sayın Bakanın bütün ağırlığını 
ortaya koymak suretiyle hattâ icabederse biraz 
da fırtına estirerek bu kadro meselesini biran 
evvel halletmesini burada samimiyetle temenni 
ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi meseleyi mahkeme
leri tamamlıyan kâtip kadrosuna intikal ettire
ceğim. Adalet cihazına mensup kâtipler, zabıt 
kâtibi dediğimiz kadro ve onun bünyesinde mü
talâa edilen icra memurlukları cidden çok sıkın
tılı haldedir. Hiçbir dairenin üzerine düşmiyen 
büyük işler altında ezildikleri halde gecineınez 
halde, renklerinin sararmış olduğunu görmiyen 
arkadaşımız yoktur. Ben ıstırap duyuyorum. 
Bir zamanlar içinde bulundukları hizmetin 
şartları dikkate alınmak suretiyle bunlar için 
bir miktar tazminat tanımıştık. Kâtiplere 100, 
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başkâtiplere 150 lira gibi. Ama, bu 100 lira 
150 lira her gün pahahlaşan hayat şartları içe
risinde eridi ve bugün hepsi âdeta yarı açlığa 
mahkûm halde ıstıraplı durumlariyle karşıla
rına gelen insanlara da ıstırap vermektedirler. 
Ve işin kötü tarafı, yetişen, hâkimi tamamlı
yan mahkemeyi tamamlıyan zabıt kâtibi artık 
orada durmaz hale geliyor. Yenisini bulacak
sınız, evvelâ daktilo yazmasından tutacaksınız 
ona sistemi, usulü öğreteceksiniz ve bu halde 
de bizzat mekanizma çalışma sistemi mütees
sir oluyor. O itibarla bu adalet mensuplarının 
yeni haklara kavuşturulması, fakat yeni haklara 
kavuşturulmadan evvel yeni statüler içerisinde 
yetiştirilmesi ve o yolla olsun haklara kavuş
turulması lüzumuna inanıyoruz. Ve zabıt kâtip
liği, mahkeme kâtipliği meselesinin artık esas
lı bir meslek hayatı teminata bağlıyan, istik
bali garanti eden esaslı bir meslek haline ge
tirilmesi için bir faaliyete geçersek ayrıca her 
memurun içinde bulunduğu durumdan biraz 
daha ileri müktesebatı olan bir kütleye zanne
diyorum ki bâzı haklar elde etmek daha kolay 
olur. O itibarla hizmetin ifası ve içinde bulun
dukları şartların izalesi bakımından bu yolun 
tercihini lüzumlu görmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, bu arada çok mektup
lar alıyoruz, hâkimlere de tazminat verdik, 
ama bu tazminat müessesesi bilhassa personel 
mevzuatının hâlâ askıda bulunması itibariyle 
artık o hale geldik ki, bir zamanlar tatmin
kâr durumda olan hâkimlerimiz bugün artık 
şikâyetçi vaziyete geçiyorlar. Bir taraftan sos
yalizasyon diyoruz, bir sahaya âzami imkân 
veriyoruz, tazminat kabilinden bir hâkimin al
dığı kadar parayı tazminat olarak bir sağlık 
memuruna, bir ebeye vermek lüzumu ile karşı 
karşıya geliyoruz, bu da bir ihtiyacolduğu için 
tabiî, ve öte tarafta idarecilere daha geniş hak
lar tanıyoruz, hâkimler- de bu durum içerisinde 
kendilerini daha da kenara itilmiş gibi farz 
etme havasına giriyorlar. Bu havayı tamamla
madan evvelâ personel mevzuatını bir düzene 
koymak ve arkasından da hâkimlerin durumu
nu yeniden ele almak lüzumunu bilhassa belirt
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, belki tamtamını söy-
lüyemiyeceğim, yalnız huzurunuzda Cumhuri
yet Savcılarına mühim bir vazife düştüğünü 

I. hatırlatmak istiyorum. 
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Bugünün Türkiye'sinde Cumhv.riyefc savcıla- * 
n kendilerini mahkemede kürsüde, vazife ila | 
etmekten başka bir vazife içerisinde hissetmez 
halde görüyorlar. Bizim samimî inanışımla odur 
ki, Türkiye'de Cumhuriyet savcısı yalnız mah
kemeye kargı mütalâa vermek veya sorguları 
yapmak suretiyle hazırlık tahkikatını tekemmül 
ettirip dâva açmak gibi mevkide olan insanlar 
değildir, Hukuku âmmenin, yani Türk Milleti
nin haklarının hareketli adamı Cumhuriyet sav
cısıdır. Suç işlenen yerde behenıahal Cumhuriyet 
savcısının yetkisi ortadadır ve brogün polise isa-
fe edilen bu yetki asîolarak Cumhuriyet sav
cısının emrinde olarak işliyen bir haldedir. Buna 
rağmen bugünün Türkiye'sinde ve bilhassa bü
yük şehirlerde diskoteklerde gene çocuklarımız 
esrar içiyorlar, Uyuşturucu maddeler kınlanı
yorlar, Ve bunu kahkahalar atmak suretiyle et
rafa ilân ediyorlar. Her türlü rezalet alıp yürü
yor. Polis bâzı ahvalde yetişemiyen basan yetiş
tiği halde kendisine düşen isi yapamıyor, yap
mıyor. Ama bir tane Cumhuriyet savcısının bu 
mevzua el koyduğunu duymadım. Şimdi Adalet 
Bakanından ve" bütün Türk savcılarından rba 
ediyorum. Göz bebeğimizsmiz, şöyle saygılısınız. 
böyilesinis diyoruz; millet adına bunu söylüyo-
ru;:, O halde millet simden vazife bekliyor. Türk 
Milletinin her gün biraz daha götürülme istida
dında bulunan ahlâki dorumuna, âcil tedbir al
ma mevzuunda her yetkili uasıi kendisinden bir 
şeyler vermeye, mecbur i*e Cumhuriyet savmla-
rmm daha'çok kendilerini bu sahaya vermeleri 
lüzumu ortadadır. Hem bu vesile ile de bir de 
Cumhuriyet savcılığı müessesesini şahsiyetlen
dirmek gibi vazifelerini de ifa etme imkânları 
tahassüi etmiş olur. 

Azia arkadaşlar, bu adalet bir-a sı faciasını 
demin kıymetli arkadaşım dile getirdi. Ankara 
adliyesi, İstanbul adliyesi yme bir derece, ara
sıda berbat, Ankara adliyesi n^fes alınmam hal
de. terası böyle. İcra dairelsrmin milyonlara va
ran evrakları kasada muhafaza edilmek lâ^ımg^ 
lirken, âdi* dolabın içerisinde. Onu Bütçe Komis
yonunda da söyledim. Maliye, hele bir de şimdi 
plânlama çıktı karşımıza, para vermez. Yani 
plânlama bugünden yarına, kazanç geüven mese
leleri tercih ediyor; kabul. Ekonomik hayatta 
gelişme. Ben olmazsam., benim sağlığım olmazsa, 
benim hukukum ortada olmazsa sen hizmetini 
kimin iein yapacaksın ve bu memleketi, kalkın

dıracaksın diye plânlamaya da sormak yerinde 
olur. îr-canlar emin olun ki, orada eriyor. Peri
şan oluyor ve bu insanlara daha çok ekonomik 
mülâhazalarla imkân vermemek ciddî surette 
ağ r bir muameledir ve plânlamanın da bir sos
yal bünyesi olduğunu düşünürsek plânlama ken
di yanlarından bir tanesini bu şekilde felce uğ
ratıyor demektir. O itibarla bu adalet binaları
nın yalnız Ankara meselesi değil, Türkiye'deki 
bütün adalet binalarının biran evvel yapılması 
için bir adailet bankası mı kuralım, bütün adli
yecilerde faaliyete geçmekle, yoksa adliyenin 
elinde olan imkânları yetki ile kullanarak ondan 
istifade edip bir başka şekil mi verelim. Zanne
diyorum ki, ufak bir kanun teklifi ile... 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim. 
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Sözleri

mi müsaade ederseniz bağlıyorum Sayın Başka
nım. Aziz arkadaşlarım, konuşmamda ceza evüe-
ri mevzuuna temas edemedim. Ceza evlerinin 
güzel faaliyetini cezanın yalnız tedip ve emsal 
meselesi değil, Islahınefs mevzuu olduğunun 
şartlarını dikkate almak suretiyle çok güzel 
eserler verdiğini huzurunuzda dile getirmeyi va
zife sayarız, Bu vesile ile bütçenin değerli Ada
let Bakanlığı mensuplarına ve bütün Türk Mil
letine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, başarıla
rını temenni etmek suretiyle hepinizi ve bu ara
da a siz meslek arkadaşlarımı derin saygılarımla 
selâmlarını, arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaman, Millî Birlik 
Glrupu adına. 

MİLLÎ BîELİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Adalet Partisi iktidarının 1969 bütçesi Ada
let Bakanlığı bölümü üzerinde konuşmamızı 
yaparken, dört yıllık bir seçim döneminin son 
senesinde Anayasal ve hukuksal davranışlar 
hakkındaki görüşlerimizi Yüce Cumhuriyet 
Senatosuna sunmayı bir borç sayıyorum. 1968 
malî yılında yurdumuz, Anayasa kuruluşla
rı olan yargı organları, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu önemli hukuk uygulamaları
nın şahidi ve kaynağı olmuşlardır. 

Bu uygulamaların şahidi olunan bâzı du
rumlarda hayal kırıcı ve umutsuzluğa yol açan 
davranışlar kamu oyunda olumsuz etkiler ya-
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ratmış ve «Adalet mülkün temelidir» inancı 
sarsıntı geçirmiştir. Fakat uygulamalar hukuk
sal kaynaklardan, bunların son mercilerinde 
ele alındıkça raylarına oturtuldukları ve Ana
yasa düzeninin korunduğu görülmüş, -Adalet 
mülkün temelidir» ilkesi yeniden zaferler ka
zanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Anayasa dü
zeni bakımından, Hukuk Devleti yönünden ya-
rınm Türkiye'sinin, sağlam dayanaklar üzerin
de, istikrarlı bir hukuk sistemine ulaşacağının 
işaretleridir. Hukukun bir sistem içerisinde is
tikrara kavuşması ona objektivite kazandıra
cak ve zamanla inançlarda kendisine karşı du
yulan saygı artacaktır. 

İlkönce yeni bâzı kanun tasarıları üzerinde
ki fikirlerimizi belirtmek isteriz, Kamu oyunu 
ilgilendiren en önemli konu temel hak ve hür
riyetleri koruma kanun tasarısıdır. Asknda, 
temel hak ve hürriyetlerin korunması Anaya
samızın teminatı altındadır, iktidarın böyle bir 
tasarıyı hazırlamaktaki maksadı : «-Anayasamı
zın kabul ettiği temel hak ve hürriyetleri tah
rip amacını güden her türlü tahriklerin sürat 
ve isabetle önlenmesini temin ve asın cereyan
larla mücadeleyi istihdaf etmektir.» ilk t akış
ta bu amaç ve niyetin masumiyeti kabul edile
bilir. Temel hak ve hürriyetleri tahrip amacını 
güden davranışlar bu tasarı ile önlenecek de
nilmektedir. Fakat daha sonraki ifadede; cTe-
mel hak ve hürriyetleri tahrip amam amdea 
her türlü tahriklerden» ne kasde dikliği imla-
nık bir kavramdır. Tahrik diye nitekmdiriLe-
cek husus, belki de, aslında bir temel bak ve 
hürriyetin kullanılması keyfiyeti ok.eakkr, 
O zaman temel hak ve hürriyetleri tahrip ama
cını güden davranışların önlenmesi değil, bilâ
kis bir temel hak ve hürriyetin kullanılması 
hali tahrik sayılıp, bu hak sözü ile birlikte ön
lenecektir. İş bu noktaya gelirse, işte o zaman 
Sayın Başbakanın «Dialoğu korumaya mecbu
ruz» sözü ortada kalacaktır. Kabul edilmeli
dir ki, demokrasilerde diyalog vardır ve şart
tır. Diyalog ise fikir özgürlüğü ve eleştiri ile 
mümkündür. Hangi türlüsü olursa olsun tota
liter rejimlerde fikir özgürlüğü ve eleştiri ba
his konusu değildir. Oysa eleştiri yapılmadan, 
hiçbir şeyde, gerçeğin ve yanılgının ölçüsü an
laşılamaz. Eleştiri ancak geniş ufuklarda toplu 
düşüncelerle mümkündür. Fikir ö^gürlüğimim 
bulunmadığı ortamlarda geniş ufuklara vüc-e-

lebilmenin olanağı yoktur. Birçok aksak yön
lerine karşılık, demokrasiyi, totalitarizme üs
tün kılan başlıca niteliği, fikir özgürlüğü ya
pısının temel unsuru saymasmdadır. Bu ne
denle fikir özgürlüğüme önem vermiyen, uygu
lamada bunu zedeliyen bir zihniyetin demok
rasi inancı, sahtecilikten başka bir şey değil
dir. Böyleleri mevzuatın aralıklarından sızan 
fırsatlardan daima hür düşünceleri boğmak 
için faydalanırlar. 

Yeni bâzı kanun tasarıları arasında T. O. 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirmesini 
öngören çalışmalar içinde 141 ve 142 nci mad
delerin de vuzuha kavuşturulmasını temenniye 
şayan görüyoruz. T. 0. Kanununun 141 nci 
ve 142 nci maddeleri bu hali ile, bugün Tür
kiye'de, demokrasi düşmanları için mevzuatın 
aralıklarından sızan fırsatlar teşkil etmekte
dir. Bu maddelerin dar ve kötü niyetli kafa
lar elinde uy,gu!anması Türk dikdn hayatını ve 
demokratik özgürlük ortamını bunalımdan kur-
taram.anıakiadır. Bu maddelere açıklık veril
mesi ve «şiddet? unsurunun evvelce olduğu gi
bi maddelere eklenmesi bir zarurettir. 

Bu arada dâvaların süratle görülebilmesi 
kin usul kanunlarında değişiklik yapılması ke
sin bir zaruret halini alınıştır. Uzayan dâva
lar mahkemeleri usun sürelerce işgal ederek, 
hak ve hukukim tecellisinde za'fa uğratmakta, 
kamu oyımu y^.rınlığa düşürerek vatandaşın 
kakuk ve a d?;! ete güvenini sarsmaktadır, 

irj 'raydı Kanunda, hâkimlerin denetimi ko-
r...i\.am 'ki yeterli hükümlerin bulunamamasının 
"'İka mahzurlara sebeboMuğn, münferit v.?ka-
k.r halinde bile olsa., görülmektedir. Bununla. 
••âsi sorumsuz davranışlar yürtmdev. vatanda
sın. hukuk ve adalete güvenini sarsmakta ola
cağı tabiîdir. 45 sayılı Kanundaki bu boşluğun 
da biran önce doldurulacağı inancındayız. 

Çocuk mahkemelerinin kurulmasını, noter
lik ve avukatlık mesleklerinin günün ihtiyaçla
rına uygun bir hale getirilmesini ve Adalet 
Bakanlığı merkez teşkilâtına ait yeni hüküm
lerin düzenlenmesini 1969 yılında yapılması 
gerekli işler arasında mütalâa ediyoruz. Ay
rıca kanunlardaki metinlerin, artık, yaşıyan 
hukuk diline uydurulması lüzumunun geldiğine 
de işoret etmek isteriz. Hiçbir suretle uygu-

--"'van Tedbirler nununun da biran 
u kal d- •'•ir: asının lu.su.muna karmık;, 
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Bâzı iktidar çevrelerince rejim meseleleri
ne ait dâvalar için tahsis mahkemeleri tâyin 
edilmesi gibi bir fikri son derecede zararlı ve 
yersiz buluyoruz, iyi niyetle ihtisas mahkeme
leri kurulmasını talebetmek yerine tahsis mah
kemelerinin bakanlıkça tâyin edilmesini iste
mek, ancak faşist özentisi arzulardan ileri ge
lebilir. 

Son yıllarda uyuşturucu madde ve silâh 
kaçakçılığı da üzerinde ciddiyetle durulacak bir 
hale gelmiştir. 

Cumhuriyet savcılarının tâyin ve nakilleri
ni Adalet Bakanlığının yetkisine bırakan 45 
sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ve 5457 sa
yılı Kanunla tadil edilmiş bulunan 2556 sayılı 
Kanunun 63 ncü maddesinin, Anayasanın 137 
nci maddesine aykırı bulunarak, Anayasa Mah
kemesince 18 . 12 . 1967 tarihinde iptal edil
miş olması savcıların teminatı sorununu günün 
konusu yapmış bulunmaktadır. 

Anayasanın 137 nci maddesi hükmü, Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesi 
ve Hukuk Devleti ilkeleri savcılar için, demok
ratik hükümler kapsıyan ve teminat sağlıyan 
bir mevzuatın hazırlanıp yürürlüğe konulması
nı zorunlu kılmaktadır. Oysa, bu maksadı sağ
lamak üzere, Hükümetçe hazırlanıp Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulan tasarı iptal 
edilen eski hükümlerden daha fazla Anayasa
ya aykırılıklar getirmektedir. 

Tarihî gelişimi içinde, kuvvetler ayrılığı 
ilkesine kesin sahip çıkan Anayasalarda sav
cıların niteliği artık sadece; suçluları itham 
edebilecek tarafsız resmî organ durumunda 
bulunmak ve kamu düzeninin koruyucusu ya
ni kanun temsilcisi olmaktan ibarettir. Savcı
ların adalet makamları nezdinde yürütmenin 
bir temsilcisi de olma nitelikleri, bugünedek 
usul hukuku zaruretlerinden değil, yürütmenin 
yargıya örtülü olarak müdahalesi isteklerinden 
doğmuştur. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin var olduğu de
mokrasilerde, yargının başladığı yerde yürüt
menin görevi biter. Eğer savcılar da yargının 
bir organı olarak ve yargı içerisinde görev gö
rüyorlarsa - ki böyle olması görevin icabıdır -
savcıları yürütmeye bağlı tutmakta görevden 
gelen bir zaruret yoktur. Bunun aksini düşün
mekle yargıyı yürütmeden ayırmak mümkün 

j olamıyacak ve bağımsız mahkemeler, bağımsız 
adalet ikeleri gerçekleşemiyecektir. 

Diğer taraftan Anayasanın 137 nci maddesi 
1 nci fıkrası aynen şöyle demektedir: «Kanun, 
Cumhuriyet savcılarının ve kanun sözcülerinin 
özlük işlerinde ve görevlerini yapmalarında te
minat sağlayıcı hükümler koyar». Kurucu Mec
lis Anayasa Komisyonunun raporunda bu hüküm 

j ile «Savcıların teminat sağlayıcı bir statüye 
sahip kılınmaları esasının tanzim edildiği» ve 
böyle bir esasın «yargı görevinin yerine getiril
mesinde lüzumlu bulunduğu» açıklanmıştır. 
Anayasada belirtilen teminatın, yargı görevinin 
yerine getirilmesindeki teminatın olsa olsa yü
rütmeye karşı konulmuş olması lâzımdır. Savcı
ların tâyin ve nakillerini Adalet Bakanı ve idari 
erkândan meydana gelen bir kurulun yetkisine 
bırakan hiçbir işlem ve sistem savcılara teminat 
getiremez. 

Sayın senatörler, Adalet Bakanlığını mahke
melerin ve savcıların başı gibi göstermek, eski 
samanlardan kalma totaliter zihniyetin dökün
tüleridir. «Savcıların tâyinlerine de karışma
dıktan sonra Adalet Bakanlığı fonksiyonunu bi
tirmiştir.» gibi düşünceler yeni Anayasa düze
sinden memnun olmıyanların tezviratından baş-

| ka bir şey değildir. Adalet Bakanlığı hiçbir 
yargıcın, hiçbir savcının tâyinlerine karışma-

I dığı ülkelerde en büyük itibara sahiptir. Batı 
demokrasilerinde, ingiltere'de ve Amerika'da 
Adalet bakanlıkları hiçbir tâyin işiyle uğraş
mazlar. Ama Amerika'da Cumhurbaşkanlıkla
rının, muavinlerinden sonra ikinci yedekleri 
Adalet bakanlarıdır. 

Adalet bakanları mülkün temeli olan adale
tin, kanun egemenliğinin ve hukuk üstünlüğü
nün mânevi temsilcileri olarak ve daima en çok 
saygıya lâyık kimseler olarak Türkiye'de Bakan
lar Kurulu protokolünde Başbakandan sonra 

i yer alırlar. Yakın tarihimizde en çok yıpran
mış olan Adalet bakanları, yargıç ve savcı tâ
yinlerine en çok müdahale etmiş ve mahkeme
lerin bağımsızlığını bu yolla etki altına almış 
bulunanlardır. 

Türkiye 1923 lerden beri bir çağ değiştirme 
dönemi içerisindedir. Uluslaşmak, bilim ve tek
noloji alanında uygarlaşarak kalkınmak amacı 

] ile içine girilen çağ değiştirme döneminde iyiyi 
I ve daha iyiyi elde etmek için, elbette, gerekli 
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mevzuat düzenlemeleri de yapılmaktadır. Çok 
partili dönemin başladığı 1946 dan beri en bü
yük huzursuzluk kaynağımız, politikadaki sert
liklerdir. Politikanın hukukla içice bulunduk
ları veya böyle görüldükleri samanlarda politi
kadaki sertlikler son derecede zararlı olmakta 
ve bu zararlı hal ise özellikle halkın ve kütle
lerin hukuka ve adalete güven duygularının 
sarsılması ile meydana gelmektedir. Politikaya 
yumuşaklık vermenin araçlarından biri de, hu
kukun politikaya âlet edilmesine engel olmak 
için, yargının tam bağımsızlığa kavuşturulma
sıdır. 1961 Anayasasının esprisinde, memleketin 
huzuru, politikanın hukuka müdahalesinin ber
taraf edilmesinde öngörülmüştür. Rejim em
niyeti ve kalkınma huzur istiyen hususlardır. 
Bağımsız mahkemeler, hâkim ve savcı teminatı 
politikada huzuru sağlıyacak yollardan birisi
dir. 

Hürriyet mücadelelerimizin başlatıldığı gün
lerden beri, meşruti ve demokratik siyasal dö
nemlerde, hukukun sübjektif görüş ve davranış
larla şekillendirilme istek ve uygulanması teşeb
büsleri toplumumuzu daima çıkmazlara sokmuş, 
bunalımlara sürüklemiştir. Mazide zaman za
man hukukun topluma bu türlü uygulanışı hu
kuka saygıyı azaltmış, toplumu bunalıma soka
rak mülkün temelini sarsmıştır. 

1961 Anayasası Türkiye'sinde herkes bilmek
tedir ki, ve bilmelidir ki, kaynağı ile ve uygu
laması ile bir bütün olarak hukuk, kurulu dü
zenin temelidir. Yerleşmiş hukuk kuralları ve 
mevcut kanunlar hukukun kaynaktaki süreci
dirler. Politikadaki, yönetimde ve kaza organ
larındaki uygulayıcılar ise, tutumları ile, hukuk 
egemenliğinin ve hukuka saygının başlaca so
rumluları olurlar, özellikle yöneticilerin, ikti
darların ve iktidarlara yakın çevrelerin hukuka 
aykırı davranışları hukukun itibarını vatandaş 
indinde parça parça eder, Bunun sonunda ku
rulu düzenin çatırdaması kulakları tırmalar. 
Mülkün temeli adaletin iktidarca saldırıya ve 
za'fa uğratılması toplumdaki birikimi hızlan
dırır, bunalımı şiddetlendirir. Bu mazide ve 
yakın mazide hep böyle olmuştur. Bir maksi
mum noktasına ulaşılınca olaylar yeni bir fiilî 
hukuk yaratarak toplumu doğal düzenine tekrar 
sokar. Bu kaçınılmaz sosyal bir sonuçtur. Hiç
bir zorlama bu kuralı bozamamıştır. Sosyal bi
limden yoksun, tarih şuuru olmıyan yöneticiler 

her vakit hukuk zorlaması içerisinde buluna
bilirler. Ve de doğal felâketin sosyal bir âfet 
halini almasına sebebolurlar. Bunların pat
lama noktasının ötesine hızla geçmiş olduğu, 
hukuka saygısızlığın hukuk egemenliğini yok 
etmiş bulunduğu hallerde artık kurulu düzenin 
korunamıyacağının örnekleri tarihin sayfaların
da, bugünün ve yarının kuşaklarının ibretleri
ne açıktır. 

Söz bu noktaya gelmiş iken, 1969 yılında 
vatandaşın hukuk ve adalete saygısını sarsıcı 
nitelikte, bâzı olumsuz davranışlardan bir ör
nek vermeden geçemiyeceğim. Geçen yıl yapı
lan mahallî seçimlerde istanbul şehir ve Bele
diye Meclisi seçimlerinin Yüksek Seçim Kuru
lunca iptal edildiği ve bunun sonunda iktidar 
basını ve iktidarı destekliyen çevrelerce Yük
sek Seçim Kuruluna ve Seçim Kanununa kar
şı açılan şiddet kampanyası hepimizin hâtıra
larında canlı olarak yaşamaktadır. 13 Temmuz
da yaptıkları basın toplantısında Sayın Başba
kan istanbul il Genel Meclisi ve Belediye Mec
lisi seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kuru
lu için şunalrı söylemişlerdir. «Yüksek Seçim 
Kurulunun kararları içerisinde, vatandaş ira
desini tamamen değiştiren nitelikte bulunan
lar vardır.», «Aslında iptal edilen tutanak de
ğil, oylardır. Ve oyların içindeki tercih ve ira
dedir.» Yüksek Seçim Kuruluna yapılan ve is
natlarla birlikte bu kurulun seçmen indindeki 
itibar ve itimadının azaldığı kabul edilerek 
bunları artırıcı tedbirler alınacağından da bah
sedilmiştir. Aradan yedi ay geçmiştir. Henüz 
bir tedbir alınmamıştır. Ama iktidar tarafından 
hukukta, vatandaş da ona karşı güvensizlik tel
kin edilerek, derin bir yara açılmıştır. Oysa 
Yüksek Seçim Kurulunun, bir yargı organı ola
rak, seçim güvenini Anayasa gereğince sağla
mak üzere yaptığı iş sadece elindeki kanunu 
uygulamaktan ibaret kalmıştır. Kanun aday 
listelerinin filân zaman süresi içerisinde veril
mesini emretmiştir. Bir parti kanununun bu emri
ne uymakta kusur edince, diğer parti de zama
nı içerisinde itirazını yapmış ve Yüksek Seçim 
Kurulu da kanunun emrini yerine getirmiş ve 
bu sonuç elde edilmiştir. Yüksek Seçim Kuru
lunun uyguladığı kanun ise, yasama organla
rından iktidar ve muhalefetin ortaklaşa oyla-
riyle çıkarılmıştır. Hâl böyle iken Yüksek Şe-
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çim Kurulunu vatandaş iradesini tamamen de
ğiştiren kararlar vermekle itham etmek, iptal 
edilen tutanak değil oylardır, oyların içindeki 
tercih ve iradedir diyerek, yargı organlarını 
vatandaşlarla karşı karşıya göstermek ve seç
men indindeki itibarsızlığından söz etmek, hu
kuku ve hukukçuyu küçük düşürmek gayre
tinden başka bir şey olmamıştır. Bunun üzeri
ne iktidarı tutan basının sorumsuz silâhsör-
leri yaylım ateşine başlamışlar, günlerce de
vam eden saldırılarını, her zaman yaptıkları 
gibi, hukukçular üzerinde bu kez hakaret ve 
küfre kadar vardırmışlardır. Bu arada bâzı 
mantıksız kalemler direnme hakkının kullanıl
masından bile söz etmişlerdir. Oysa bu hakkı, 
sosyal mukavelenin bozulması halinde, yöne
tenlere karşı yönetilenler kullanmışlardır. Mil
letler Devlete karşı, muhalefetler iktidarlara 
karşı kullanmışlardır. Tarih okuyanlar, sosyal 
politika okuyanlar, ihtilâller tarihi okuyanlar 
elbette bunları bileceklerdir. Politika hiyerar
şisinde iktidarların üstünde sadece kanunlar 
vardır. Eğer iktidarlar direnme hakkından, bu 
hakkm kullanılmasından bahsedebiliyorlarsa 
bu direnme kanunlara karşı yapılacak demek
tir. Bu ise kanunsuzluğun, egemenliğini iste
mektedir, iktidar eliyle anarşi teşvikçiliği yap
mak demektir. Kukuk ve politika ilminde ik
tidarların direnme hakkı diye bir şey yoktur. 

Çeşitli bahanelerle hukuka ve hukukçuları 
temsil eden seçkin kişiler iktidarı destekliyen 
çevrelerce yapılan saldırılar ve hakaretler son 
birkaç yılda olağan hale getirilmiştir. Yağdı
rılan hakaretler hukuka saygı sınırını çoktan 
aşmıştır. Anayasanın kesin hükümlerine rağ
men Danıştay kararları bir kenara itilmekte, 
Yargıtay kararları horlanmakta ve Anayasa 
Mahkemesi karaları açıkça yerilmektedir. Dev
leti ve mülkün temeli olan adaleti koruma gö
revi, birinci derecede, iktidarlara aidolunca bu-
tutum akıl almaz bir hal oluyor. Sadece politik 
kararlarla memleketin yönetilebileceğini sanıp 
hukuku bir tarafa itmek, hukuksuzluğu teşvik 
etmek, anarşiye ortam hazırlamak ne memle
kete, ne de kimseye fayda sağlamamıştır. 

1961 Anayasası Türkiye'sinde hukukun üs
tünlüğü ilkesi, bağımsız mahkemeler, temi
natlı hâkimler en büyük inanç kaynağımız
dır. Kamu oyunda adalete olan bu inanç reji

min kaderi üzerinde kesin etkiye sahiptir. Eko
nomik ve sosyal sorunların birikim yaptığı 
dönemlerde, hukukçuların, davranışlarında ob
jektif olabilme niteliği gittikçe önem kazanır. 
Hukuka ve hukukçuya karşı güven duygusu
nun sarsılması inançları zedeler. Hukuktan sos
yal alana kayan duygular, oradan da politik 
yapıya taşarak mülkün temelini sarsmaya 
başlar. Adalet inancının sarsılmasında 
hukukçunun sorumluluk payı herkesten fazla
dır. Bu 'yüzden hukukçular, rejimlerin kade
rinde, toplumun geleceğine önemli derecede 
etkilidirler Hukuken Anayasa ve kanunlar, 
içtihatlar karşısında objektif davranışı ile 
herkesten farklı olmak, gerçekçi bulunmak zo-
runluğundadır. Yasama ve özellikle yürütme 
organlarında, her zaman görüldüğü gibi, hu
kukun kaynağını akıldan politikaya kaydır
mak eğilimi vardır. O zaman hukuk yozlaşır, 
ilkelleşir. Hukukun kaynağı politika olunca 
hukuk sertleşir, haşin olur. Oysa hukukçunun 
elinde hukukun kaynağının akıl olması lâ-
zımgelir. Bu takdirde hukuk güven vericidir. 
Kaynağı akıldan politikaya kaydıkça hukuk 
zalimleşir, alçalır, ileri Anayasalarda, kuv
vetler ayrılığı ilkesi, bağımsız yargı organları 
ve hukukçuların teminatı ile hukukun hukuk
çu elinde politikaya alet edilmekten arınması 
sağlanmıştır. Hukukun politikaya alet edil
mesi toplumu alçaitır. Ama, hukukun hukuk
çu eliyle politikaya alet edilmesi insanlığı al
çaitır. O zaman Roma nın sukutunu hiçbir şey 
önliyemss. 

Sayın senatörler, 1S61 Anayasası, yeni bâ-zı 
Anayasal kurum ve kuruluşlarla Devlet düze
nimize istikrar getirmiş ve egemenlik anlayı
şına genişlik kazandırmıştır. Bu istikrar ve 
genişlik demokrasinin sağlam temeller üzerin
de oturtulmasını, hukuk devletinin kökleşti-
rilmesini sağlıyacak unsurlardır. Bundan asla 
şüphe edilmemesi lâzımdır. Oysa çift meclisin 
varlığı daha şimdiden tartışma konusu edil
miştir. Anayasa Mahkemesi, Anayasa düzenini 
korumak üzere aldığı her kararının sonucun
da, yerilmektedir. Danıştay kararlarının uy
gulanmaması alışkanlık haline getirilmek isti-
dadmdadır. Dikkati çeken cihet bütün bu ku
rumlar idin yapılan kötülemelerin hep aynı 
yön ve kanattan geldiğidir. Ve işin en şanssız 
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tarafı da bu yön ve kanadın, bugün Türkiye'
de, iktidarda olan partiyi desfcekliyen ve ona 
yatkın basın, kurum ve kişiler oluşudur. Bu 
görünüşü ile, sanki, iktidar Anayasa kurum 
ve kuruluşları ile savaş halindedir. Oysa 1980 
ve öncesi tecrübesinden ötürü, Anayasanın bir 
dalıa hukuk dışı ve keyfi tutum ve davranış
larla kolaylıkla ihlâline meydan vermemek 
üzere, bu Anayasa kuruluşları 1961 Anayasa
sında yer almış, rejim ve demokrasi güven 
altına girmiştir. 1961 seçimlerinden beri Par
lâmento aracılığı ile, Kanun yapma yolu ile 
Anayasa ihlâli artık bahis konusu değildir. 
Yakın tarihimizin en şiddetli buhranları ya
sama organı aracılığı ile yapılan Anayasa ih
lâllerinde meydana gelmiştir. Yürütmenin ya
pacağı Anayasa ihlâli çok daha kolay ve sık 
meydana gelse bile yasamanın yürütme üze
rindeki denetimi buhranı daima öniiyebilir. 
Bu itibarla çift Meclis, Anayasa Mahkemesi 
rejimi en şiddetli politik buhranlardan koru
yacak olan kuruluşlardır. Demokrasilerde 
yasaların ağır çıkmasının hiçbir zararı yok, 
buna karşılık hatalı çıkmasının pekçok mah
zuru vardır. Totaliter yönetimlerin karakte
rinde ise bunun tam zıddı hâkimdir. Yasaların 
çabuk çıkması, hatalı çıkmasına tercih edilir. 
Çünkü hatalı bir yasa hem kamu oyunda tota
liter rejimlerde tartışılamıyacağı için zarar 
vermez, hem de yine çabuk çıkarılacak diğer 
bir karar veya yasa ile düzeltilebilir. 

Bu sözlerimizden şu sonuca varmak istiyo
ruz. Yasama organları aracılığı ile zaman za
man ileri sürülen Anayasanın ihlâl edildiği 
iddia ve isnatlarından, korkularından artık 
Kamu oyunun arınması lâzımdır. Artık Tür
kiye'de iktidarlar çoğunluk kararlariyle ve 
yasama yolu ile Anayasa ihlâli yapamazlar. 
1961 Anayasası bu yolu kapamıştır. Herkes 
bilmelidir ki, artik Ankara'da bir Anayasa 
Mahkemesi vardır? Türkiye'de Anayasaya ay
kırı davranışlar olabilir, fakat bu davranış
lar yasama organları aracılığı ile yürürlüğe ko
namazlar. 

Ama bizim temennimiz hiç kimsenin Ana
yasaya aykırı davranışlar içerisinde olmaması, 
herkesin hukuka ve hukukçuya saygılı bulun
ması, hukuk egemenliğini herşeyin üstünde 
görmesi, fikir özgürlüğü yolu ile fikrî ve vic
danı hür kuşakların yetişmesine yardımcı ol-

j ması, Anayasa ıhak ve hürriyetlerini (kullanan 
I kurum ve kişilere karşı da saygılı bulunma

sıdır. 
Sözlerimi bitirirken Yüce Cumhuriyet Se

natosuna saygılarımı, sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — (A. P.) Senato grupu adına 

Sayın öaribolat oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler lütfen oylarını kullansınlar. Beden 
Terbiyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kat
ma bütçelerine.. Oy işlemi bitmiştir. 

A. p! GRUPU ADINA OSMAN NURİ CAN-
POLAT (Konya) — Sayın Başkan değerli se
natörler. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde, Adalet 
Partisi Senato Grupu adına, görüş ve temenni
lerimizi arz etmeden önce, Adalet Partisi Se
nato grupu olarak, Sayın Adalet Bakanının 
şâhsında, büyük kanun ve nizam saygısı için
de, kendilerini hiçbir tesire kaptırmadan, Va-
tanperane vazife gören, kudretli Türk hâkim 
ve savcılarını ve bütün adliye müntesibini şük
ranla yadetmekten derin 'bahtiyarlık duymak-

I ta olduğumuzu ifade etmek isterim. 
Büyük Türk Milletini, millî tarih şuuru 

içinde batı medeniyeti seviyesine çıkarmayı 
ideallerinin temeli haline getirmiş olan Ada
let Partisi Türk Milletini geri kalmışlıktan se
faletten ve siyasi vesayetten kurtarmak; hür 
dünyanın, demokratik, ileri ve müreffeh üyesi 
haline getirmek için çakşır. 

Medeni bir toplum olabilmenin ilk şartını 
hür bir içtimai nizam içinde yaşama saadetine 
erişmek sayıyor ve bunun tahakkuk edelbilmesi 
için de yurdumuzda âdil ve İstikrarlı bir hukuk 
düzeninin kurulması, yerleşmesi ve işlemesi za
ruretine inanıyoruz. 

Sayın senatörler, temel görüş olarak adale
tin tarafsızlığı için, hâkim ve savcı teminatı
nın Anayasa ölçüleri içerisinde muteber tutul
ması, hâkim ve savcıların tâyin terfi, nakil, 
tecziye ve emekliye ayrılmalarında, siyasi te
sirlerden uzak objektif kıstasların nazarı itiba
ra alınması gerektiğine kaaniiz. 

Bu münasebetle, hâkimlik ve savcılık mü
esseseleri üzerinde durmak istiyoruz. 

Bugün gerçek odur ki, tarafsız, uyanık, 
ciddî, vekârlı, medeni ve kanunî ölçüler içinde 
cssur ve müşfik olan bir hâkim ve savcı, 
üzerinde hassasiyetle titrediğimiz demokratik 

| rejimin teminatıdır. 
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Bu vasıflar içinde, hâkim ve savcılar, hu
kuk kaidelerini bir makina sadakatiyle tatbik 
eden resmî şahıslar değil, hergün gelişen ve 
değişen cemiyetin, terakki ve tekâmülüne hu-
kuiku intibak ettiren kimselerdir. Bu mâna 
içinde hâkim, daima bir içtihat tatbifeçisi de
ğil kendi ilmî kifayeti ve muhtevası ölçüsünde 
içtihat yaratan kimsedir. 

Değerli senatörler, büyük bir görevin ve 
mesuliyetin sahibi bulunan hâkim ve savcıla
rımızın, Anayasamız Önünde gerçek ve sağlam 
bir teminata saMp bulunduklarını memnuni
yetle ifade etmek isteriz. Ancak, Anayasanın 
getirdiği teminat hükümlerinin yarttığı bü
yük serbestiyet içerisinde, elbetteki tatbikat
ta görülen mahsurlu işleyişler vardır. Bun
lardan dolayı adalet cihazımızda hiç şüphesiz 
ki bâzı arzulanmıyan izler kalmaktadır. Mün-
tesiplerinin dahi müşteki olduğu bu mahzur
ları bertaraf etmek için Anayasanın öngördü
ğü ölçüler içerisinde denetimin kifayetli ya
pılması şarttır. 

Bunun için, Yüksek Hâkimler Kurulu nez-
dinde bu işle görevli bir kadronun ihdası, ka
rarlarında kanun ve vicdanı ile başbaşa olan, 
siyasi müdahalelerden azade bağımsız hâki
min karakter ve tabiatı icabı keyfiliğinin, ih
malinin ve suiistimalinin tesbiti için mutlaka 
bir murakabe sisteminin kurulması zaruretine 
kaaniiz. 

Anayasanın imkân verdiği ölçüde belli ko
nularda denetimi sağlıyacak Yüksek Hâkim
ler Kuruluna bağlı bir organın kurulması için 
lüzumlu kadro kanun tasarısının hazırlanmış 
ve Bütçe Plân Komisyonunun gündemine gir
miş olması memnuniyet vericidir. 

Anayasanın hâkimler için koyduğu temi
nat hükümleri yanında birde kadrosu 60 lira 
ve daha yukarı olan hâkimler için coğrafî 
teminat adı altında munzam bir teminat ta
nınmıştır. Bu teminatı haiz olan hâkimler baş
ka yerlere atanamazlar, aslında bu teminata 
bir kısım hâkimlerin sahibolmalarına mukabil 
bir kısmının bu teminattan mahrum oluşunu 
eşitlik prensibi ve Hukuk mantığiyle bağdaştır
mak mümkün değildir. 

Diğer taraftan Anayasanın getirdiği temi
natlar dışında munzam bir teminata artık lü
zum olmadığı da Anayasa Mahkemesinin bir 
kararında bil vesile açıklanmıştır. 

Sayın senatörler, Hâkim ve Savcıların 
haklı oldukları hassas bir konu vardır. O da 
kadro meselesidir. Bir memurun hak kazandığı 
halde inzibati ve kazaî hiçbir engel hali yok 
'ilken sırf kadrosuzluk yüzünden terfi ettiril
memesinin üzüntüsü şüphesiz ki, çok büyük
tür. Bu âmme hizmetinin ifasına inikâz ©den 
mahzurları da olabilir. Ker ne kadar 802,884,837 
sayılı kanunlarla Yargıtay, ilk derece mahke
meleri ve adalet daireleri için kadrolar alın
mış ve alman bu kadrolar, kısmen kadro sı
kıntısını izale etmiş isede bu yıl ve önümüz
deki yıllarda terfi edecek Ilâıklm ve Savcılar 
için lüzumlu bulunan kadrolarla ilgin kanun
ların hemen çıkarılması gerektiğine kaaniiz. 

Sayın senatörler, iyi bir adalet politikası, 
dâvaların, en az külfet ve masrafla, en seri ve 
en isabetli şekilde intacı ile mümkündür. Bu 
şekilde istihsal edilecek netice vatandaş vicda
nında saygı ve itimat yaratacaktır. Dâvaların 
uzaması, kararların tereddüt yaratısı oluşu, 
fertte ve Cemiyette adalst duygusunu sayıf-
latır. Adalete olan saygıyı yıpratır. Fertlerin 
huzursuzluğa, zorla ihkakı hakka dolayısiyîs 
Anarşiye sevk eder ve cemiyette kurulu nizam 
bozulur. Esefle ifade edelim ki, tatbikatta ada
letin tecellisi, her zaman kolay ve süratli ol
mamaktadır. Vatandaşın basit bir dâva için 
günlerce mahkemeye gelip gittiği, dâva yolu 
ile elde edeceği, ihlâl olunan hakkının değe
rinden fasla masraf ettiği görülmektedir. 

Neticede haklı, mahkemeler nezdinde hak
ikini aramaktan sarfı nazar etmekte ve haksız
lık revaç bulmaktadır. 

ilk derece mahkemeler nezdindeki bu işle
yiş tarzı, bu verimsiz çalışmalar Yüksek Mah
kemeye yargıtaya tesir etmektedir. Yargıtay 
içtihat vaz'etmek gibi esaslı fonksiyonunun 
lâyıkı veçhile ifa edemedikten başka, dosya
ların tetkiki, murafaalar senelerce uzamakta
dır. Bu mün::jbetle raportörlerin raporların
da zikretmiş oldukları hususu arz etmek iste
rim. 1988 yılında Yargıtaya gelen ceza dosya 
acİDdi 71 548. Geçen yıldan devreden 4 856, 
toplam 76 204. Çıkan 67 587.. Hukuk dairele
rine gelen dosya adedi: Geç211 yıldan devir 
18 120. Yeni gelen 103 163, toplanı 120 283. 
Buna mukabil çıkan dosya adedi 100 343. De-
mekki senede 20 - 21 bin adsdi bulan bir des-
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ya ertesi yıla devretmektedir. 1968 da bu ra
kam bunu ifade ettiği halde devir rakamı bu
nu ifade ettiği halele 1987 de devredilen dosya 
adedi 21 090 i bulmuştur. Yani şu rakamlar 
Yargıtayda dâvaların ve dosyaların süratle 
tetkik edilmediğinin bir ifadesi olmaktadır. 

Sayın senatölrler, Adliye binalarımız, ihti
yacı karşılamaktan çok uzak, adalet ve hak 
mefhumlarının ifade ettiği azamet muvacehe
sinde hiç yoktur. Denebilir durumdadır. Ada
let Bakanlığı tarafından Devlet Plânlama teş
kilatına verilen Bayındırlık Bakanlığınca da 
uygun görülen 1989 bütçe tasarısında, devam 
eden inşaatlar için 28 307 384 lira, yeniden ya
pılan sorunlu görülen ceza evleri ve adalet 
binaları için de 10 478 433 lira konulması be
lirtilmiş, buna mukabil bu miktar tahsisatlar 
bütçeye konmamıştır. 

Adalet binalarımızın tefrişi de üzücüdür. 
Adalet Bakanlığının tefriş ile ilgili olarak ceza 
evlerinde, mahkûmların iş gücünden istifade 
etmek suretiyle, standart olarak, Devlet Mal
zeme Ofisinin fiyatından yüzde otuz ucuz bir 
maliyet fiyatiyle tefriş malzemesinden etejer, 
dosya 'dolabı, ve saire imal ettirme yolundaki 
teşebbüsü ve .senelerin ihmaline uğramış, ada
let binalarının, ceza ve tevkif evlerinin, ona
rılması yenilerinin inşası hususundaki büyük 
gayretleri şayanı takdirdir. 

Suç işliyen kimseye cemiyet adına kanuni 
bir müeyyide olarak uygrdanan cezanın infa
zından maksat, onu ıslah edip yeniden suç iş
lemesini önlemek toplum?., ailesine yararlı bir 
hale getirmek ve dolayısiyle cemiyetin asayiş 
ve düzenini korumaktır. Bı esaslar getiren ve 
uygulamasına geçilen 647 sayılı Cezaların İn
fazı Hakkındaki Kanun VÖ ilgili tüzük ve yö
netmenlikler tatbikatta büyük memnuniyeti 
mucip sonuçlar vermiş lir. 

Terbiye ve ıslah e~asma müstenit infaz sis
temimizde, mahkûmların işgücünden istifade et
mek, onları işsizliğin ve ataletin karamsar dü
şüncelerinden kurtarmak için işyerlerinin ge
nişletilmesi, yenilerinin yapılması, cezaevleri
nin kendi bünyelerinde açılan okullarda ve sair 
metotlarla temin edilen eğitim ve öğretimi, mah
kûmların müşahede merkezlerinde sınıflandırı
larak açık yarı açık, kapalı cezaevlerine gönde
rilmeleri ve mazeret, özel, iş arama izinlerinden 

istifade etmeleri infaz sistemimizde olumlu so
nuçlar vermektedir. Ceza ve tevkif evlerimizin 
büyük bir kısmı, modern infaz sisteminin yürü
tülmesine ve cezaevi tekniğine uygun değildir. 
Asayişin teminine müsaidolmadığı gibi mevkuf 
ve mahkûmların sıhhat ve sağlıklarını teh-
dideder mahiyette ve bilhassa çocuk suçluların 
ruhi ve ahlâki dengesini etkiliyecek durumda
dır, 

Islahları için bütçeden gerekli tahsisatın ay
rılması en samimi temennimizdir. 

Sayın senatörler, hürriyete ve fazilete âşık 
büyük Türk milletimizin seçtiği rejim olan 
Cumhuriyetimizi, her türlü tertip ve suikast
lardan vikaye edecek tedbirlerin zaruretine ka-
aniiz çünkü, Cumhuriyet rejimi, demokrasi 
idaresi, bir kanunlar hâkimiyeti, bir millî hâki
miyet rejimidir. Bu rejimde ise hürriyetin hu
dudu, hürriyeti veren rejime tasalludun her çe
şit ve derecesini men eder. 

Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtı kuruluş 
kanunu tasarısının en kısa zamanda kanunlaş
masını, bununla Adalet Bakanlığında kurula
cak yüksek dereceli ve tecrübeli hâkimlerden 
ve savcılardan müteşekkil bir kurul teşkil olu
narak, bugün meriyette bulunan ve adedi on 
bini aşan yekdiğerini nakzeden hükümleri muh
tevi, tatbik kabiliyetini kaybetmiş, muğlâk ifa
deleri taşıyan kanunlar tetkik, tesbit ve tefrik 
edilmeli, tadilleri yapılmalı. İçtihatlar da aynı 
ameliyeye tabi tutularak sade, kolay bulunur, 
kolay anlaşılır bir kanunlar manzumesi vücuda 
getirilmelidir, 

Günümüzün sosyal ve iktisadi zaruretlerine 
ve intibak kabiliyeti az olan, adaletin süratle in
tacım güçleştiren Ceza ve Hukuk Usulü Muha-
kemeleri kanunlarının tadiline dair tasarılar kı
sa zamanda kanunlaşmak, 

Hâkim ve savcılara, adlî matbuanın, kanun 
ve içtihatların en kısa zamanda ulaştırılması 
imkânı sağlanmalı, 

Staj müessesesinin daha verimli ve olumlu 
kılmanın çareleri aranıp bulunmalı, maddî yön
den tatmin edilmeli. 

Alt kademedeki hâkimlerin istişare imkâ
nından mahrum yerler değil, ilk birkaç sene 
için tecrübe, bilgi ve görgülerini artıracak bü
yük merkezlere yardımcı olarak tâyin edilme
leri gerekir kanaatindeyiz. 
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Müdafaa müessesesi, medeni ve hukukî kıs
taslar içinde, hür ve serbest olmadıkça, bir mem
lekette kasa fonksiyonunun kemalinden bahse
dilemez. Avukatlık görevinin kutsi damgasını 
taşıyan ciddî ve vakarlı hüviyetleri içerisinde, 
avukatların istikbal endişesinden, azade ve bir 
teminatı ihraz etmeleri şarttır. Bolayısiyle Avu
katlık Kanununun ihtiyaca cevap vermekten 
uzak, Hâkimler Kanununun tadiline ait hâkim
ler ve savcılar kanun tasarısının, Yargıtay ka
nun tasarısının, kanunlaşması şayanı arzudur, 

Hâkimlerin denetimini sağlıyacak hüküm
leri ihtiva eden ve 45 sayılı Kanunun tadiline 
ait tasarının kanunlaşmasında fayda mülâhaza 
etmekteyiz, 

Adlî işlerde süratin sağlanmasına yardımcı 
olabilecek bir adlî zabıta teşkilâtının savcıların 
emrinde olacak şekilde kurulması, 

Ceza ve tevkif evlerinin asayiş meselesi 
önemli hususlardandır. Cezaevlerinin haricen 
jandarma ve dâhilen cezaevi personeli tarafın
dan korunması tatbikatta aksaklıklar yarat
makta ve pek çok nahoş hâdiselere sebebiyet 
vermektedir. Bundan bir an önce kurtulmak 
için cezaevlerinin inzibat işinin bir elden sağ
lanması temin edilmelidir. 

Adaletin en iyi şekilde ve en kısa zamanda 
tevziine iştirak eden, büyük feragatle çalışan 
zabıt kâtipleri ve mübaşirlerin durumu dikka
te alınmalı, kadro tahsisi suretiyle terfileri za
manında temin edilmeli, maaş ve ücretleri yö
nünden takviye edilmeli, maddî ve mânevi 
yönden imkânlara kavuşturulmalı ve bütün 
adalet mensuplarının mesken problemleri hal
ledilmelidir. Kanaatindeyiz. 

Yeni birtakım müesseselerin kurulmasını 
icabettiren 647 sayılı Kanun, tüzük ve yönet
melik hükümleri karşısında esasen kifayetsiz 
olan personel kadrolarının takviyesi için hazır
laman ve büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan 
tasarının biran evvel kanunlaşmasında zaruret 
görmekteyim. 

Ceza ve tevkif evleri personeli ile başkatip 
ve icra memurlarının yetiştirilmeleri ve tekâ
mülleri için açılmış bulunan kurslar müspet ne
ticeler vermiş olduğundan, bundan böyle ikurs-
ların daha geniş tutularak, daha fazla sayıda 
personelin meslekî tekâmülünün sağlanması, 
adaletin süratle intacı için lüzumlu saydığımız, 

pek çok ilk kademe mahkemelerinde bulun-
mıyan arşiv teşkilâtının tesisi noter kanun ta
sarısının, bu müesseseyi bugünkü sosyal ve ik
tisadi ihtiyaçlara cevap verecek duruma getir
mezi bakımından kanunlaşmasını temenniye şa
yan görmekteyim. 

Sat Mülkiyeti Kanununun 51 nci madde
cinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair ta
sarının biran önce kanunlaşmasında ilgililer 
bakımından büyük fayda sağîıyacağına inan
maktayız. 

Medeni Kanunun uygulaması ile ortaya çı
kan eksikliklerini tamamlamak, memleket bün
yesine uymıyan hükümlerini gerekli şekilde de
ğiştirmek ve kanun metninde mevcut tercüme 
hatalarını düzeltmek ve dilini, yaşıyan hukuk 
diline uydurmak maksadiyle uzun zamandan 
beri çalışıldığı anlaşılan önemli ve şümullü ta
sarının 1969 yılı içinde tamamlanmasını ve ya
şama meclislerine getirilmesini temenniye şa
yan bulmaktayız. 

Adlî sicil ilkel şartlarla çalışmakta olup, 
gerekli sürat sağlanamadığından bu teşkilâtın 
modern cihazlarla teçhizi işlerin süratli ve sıh
hatli görülmesi bakımından lüzumlu olduğuna 
kaniiz, 

Hazırlık tahkikatının bizzat savcılar tara
fından ikmali ve işlerin süratle intacı bakımın
dan bilhassa işlerin kesif bulunduğu savcılık
lar emrine birer vasıtanın verilmesi gerekmek
tedir. 

Sayın senatörler, bakanlığın tenkid ve te
menni mevzularını rahatlıkla başarabilmesi için 
muhtaç bulunduğu tahsisatın her bölümde ki
fayetsizliği üzerinde durarak cümlesinin ve bil
hassa önemine dikkatle dokundufelarımıznı be-
hemahal artırılması yolunda hepimizin ittifak 
etmesini, gerekli kanunların çıkarılması için 
hepimizin muntazam çalışmasını şart görmek
teyiz. 

Bugünkü tavsiye ve temennilerimizin tama-
'iiıen gerçekleşmiş olarak 1970 yılına girilmesi
ni ve 1989 yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin say
gı değer Adalet Bakanlığı camiası ve memleket 
için hayırlı olmasını Adalet Partisi Cumhuri
yet Senatosu grupu adına temenni eder yüce 
Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Alîkışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1969 yılı bütçe kanun tasarısının açık oylama-
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sına (108) sayın üye iştirak etmiş, 107 kabul, 
(1) çekinser oy kullanılmış ve tasarı kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüvü 1C09 yıl: 
bütçe kanun tasarısının açık oylamasına (108) 
sayın üye iştirak etmiş, (106) kabul (1) ret 
(1) çekinser, tasarı kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı 1969 yılı bütçesi üzerinde 
gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Programdaki gecikme nazara alınarak, şa

hıslar adına yapılacak konuşmaların, 10 dakika 
olarak tahdidini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Ankara 
Osman Ali Hooagil Yiğit Köker 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şahıslar adına söz almış olan sayın üyele
rin isimlerini açıklıyorum. 

Sayın Karakapıcı, Sayın Altan., (Sayın Al
tan la, Sayın Rendeci yer değiştirdiler, arzuları 
üzerime.) Sayın Hazer, Sayın Ucuzal, Sayın 
Turgut, Sayın Alihoeagil, Sayın Altan, (yahut 
Rendeci) Sayın Pestilci, Sayın özmen, Sayın 
Kalpaklıoğlu. 

Söz sırası Sayın Kafakapıcı'nındır. 

İBRAHİM ETSM KARAKAPICI (Urfa) — 
T^"h+erem Balkan, muhterem arkadaşlar, Ada
let Bpkanbğı Bütçesi huzurunuzda görüşülür
ü n . bu Bakanlığa bağlı adlî tıp müessesesi ve 
°;dlî tabiplik işleri hakkında kısaca bâzı müta
laalarımı ve temennilerimi arz edeceğim. 

Bundan evvelki senelerde de Senatomda ve 
Millet Meclisinde bu konular ele alınmış ve bâ-
?,\ m.ü+alâalar ileri sürülmüş idi. Ancak esefle 
görülmektedir ki, Adalet Bakanlığı ve bahu-
sns Adliye Vekili bu konulara pek önem vermi
yor görünüşünde ve davranışmdadır. Adlî Tıp 
Müessesesi, Türkiye'de yegâne ve tek mües
sese olarak bulunmaktadır. Elbetteki Türkiye'
nin her yanından bu müesseseye adlî suçlara 
ışik tutacak kararlar ve raporlar istenilmek 
üzere müracaatlar olmaktadır. Ehemmiyetle 
belirtmek gerekir ki bu ağır ve o derecede mü-
lıim teknik ve meslekî bülgi üstünlüğü istiyen 
bu müessese, kadro bakımından lâyıkı veçhile 

donatılmış ve bilhassa bu müessesede çalışan 
hekimler aded itibariyle ve maddî bakımdan 
"atmin edilmekten uzak tutulmuş durumdadır
lar. Adlî Tıp Müessesesi bina işi, gazetelerden 
iğrendiğimize göre, halledilecektir. Ancak, bu 
da yine birkaç sene sürecek gibidir. Sultanah
met Ceza Evi boşaltılmış, bu binanın onarıla
rak Adlî Tıp Müessesesine verileceği bilinmek
tedir. Teknik eleman ve malzeme bakımından 
eksiği çoktur, bunları ikmal etmek gerekir. 
Bunun yanında adlî tıp müesseselerinde ve di
ğer Vilâyet teşkilâtlarında adlî tabiplik görevi
ni yapacak hekim mevcut değildir. Muhterem 
arkadaşlar, Tıbbiyeden yeni mezun arkadaş
lar, hekimler, vilâyet ve ilçe merkezlerinde 
Hükümet veya belediye tabibi olarak, Sağlık 
Bakanlığınca çalıştırılırken, ayrıca bu hekimler 
en ağır ve sorumluluk taşıyan adlî tabiplik gö
revini de yaparlar. Eski devirlerde, yani geç
miş zamanlarda böyle bir uygulamaya bir mec
buriyet var idi. Ama bugün artık böyle bir 
mecburiyet bahis konusu olamaz. Adliye Ve
kâleti, Adlî Tabiplik Kanun ve Yönetmeliği 
ile bu işi halletmelidir. Hiç olmazsa her vilâyet
te ve işin hacmine göre bir - iki adlî tabip bu-
lım'durmak zamanı ve ihtiyacı gelmiş, çatmıştır. 
Suç işleme hallerinde, mağdur ve maznunun 
halk ve adalet ölçüsü içinde ve tam ölçüde fay
dalanması, kanaatimizce, kanaatimce yetişmiş' 
adlî tabiplerin bulunmasına ve neticeye mües
sir unsurların şahit ve materyallerin kısa za
manda tesbit, tâyin ve toplanmasında büyük öl
çüde müessir olacaktır ve bu böyledir. Adliye 
Vekâleti zaman zaman bu ihtiyaç ve mecburi
yeti elbetteki duymuştur. Ama henüz bu ko
nuda bir harekete geçtiği ve bu meselelerin hal
line doğru adım atıldığı maalesef görülmemek
tedir. 

Bir otopsi yapılmasında riayet edilecek hu
suslar, sonunda tanzim edilecek rapor ve ra
porlar çok defa noksan olmakta, bilâhar'a uzun 
boylu yazışmalara yol açmakta ve netice ola
rak hâdiseler Adlî Tıp müessesesine gelmekte
dir. Bu yüzden mahkemelerde kaydedilen za
man ve yapılan masraf büyük ölçüdedir. Bunu 
niçin baştan halletmiyoruz ve böylece Adlî Tıp 
Müessesesine yalnız daha muğlâk ve birçok tek
nik mesai ister, ister fizikî, ister kimyevî, ister 
tıbbî olsun, daha ilmî ölçülere ihtiyaç gösteren 
vakaların gelmesine çalışmıyoruz. 
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Adlî Tıpta dosyalar birikir ve vatandaş 
mahkeme sonunu ve sonucunu üzüntü ve işken
ce içinde bekler. Bu işlerde, hak ve adaletin te
cellisinde daha pratik yollar elbetteki vardır. 
Adlî Tıba intikâl etmiş birçok suç dosyalarının 
aylarca, yıllarca sürdüğünü bilmiyen var mı
dır?.. Buna kimsenin hakkı olmaması gerekir. 

Şimdi beyanlarımı toplamak istiyorum; bir, 
halen Adlî Tıpta ve diğer vilâyetlerde ayrı, ay
rı kaç adlî tabip vardır ... İki, adlî tabiplere 
verilen maaş ve tazminat tutarı ne kadardır?... 
Üç, Bakanlık bu müessesenin gelişmesi yolun
da ve adlî tabipliği cazip hale getirilmek üzere 
ne gibi faaliyetleri olmuştur ve vardır?... Dört, 
Adlî Tıp Müessesesi binası için, Sultanahmet 
eski Ceza Evi için onarım ve tahsisat bütçeye 
bu sene konulmuş mudur, ne zaman ihale edil
mesi mümkündür? Beş, hekim kadrosu az olan 
bu müessesede her sene kaç dosya muamele gör
mektedir?... Altı, vilâyetlerde blir başlangıç ol
mak üzere adlî tabip kadroları, adlî tıp kadro
ları konulması düşünülmekte midir?.. 

Muhterem arkadaşlar; ve bu arada hekim 
ve hukukçu sayın senatör arkadaşlarım. Adlî 
vakalar ve hâdiseler içinde yaşamış insanlar 
ela rak, bu konu üzerinde durulmasını ve biz
den sonra gelecek genç hukukçu ye hekimlere 
yardımcı olunmasını temenni ediyorum. Adliye 
Vekilinin bu mevzua bilhassa eğilmesini rica 
ediyorum, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeei. 
REPET RENDECİ (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Adliye Vekâ
leti bütçesi dolayısiyle, adalet mevzuu üzerin
de, adaletin süratle temini üzerinde birkaç söz 
de ben söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Adliye'de adaletin 
süratle temini mevzuu bugüne kadar şikâyet 
mevzuu olmuştur ve devam etmiştir ve edecek
tir de, öyle görünüyor. Adaletin çok süratli 
intacı, adlî hataya sebebiyet verebilir. Ama 
adaletin çok geç kalması da hakikaten adalet
sizliklere sebebolmaktadır. 

Usûl kanunlarında tadillerin yapılması mev
zuu üzerinde durulmuş, düşünülmüş idi. Fa
kat bugüne kadar bir tasarının Meclise sevk 
edildiğini bendeniz duymaJdım. Meselâ; sorgu 
hâkimleri bugün Türkiye'de bendenize göre fu
zuli birer müessese olup; adaleti, adliyeyi, dâ
vayı işgal etmekten, bir kadroyu işgal etmekten 

i ve dosyada asgarî üç ay veya dört ay gibi bir 
zamanın, bazan bir sene gibi bir zamanın ısra
rına sebebiyet vermektedir. Hâkimin bir yet
kisi yok, tevkif kararı verecek, ceza hâkimini 
tasdik edecek, tahliye kararı verecek, ceza 
hâkimi tasdik edecek. Savcılara yeminle ifade 
alma yetkisi vermek suretiyle, savcıların ha-
zıriıyacağı dosyanın, (zaten savcı açar âmme 
dâvasını) savcının açacağı dâva ile, doğrudan 
doğruya mahkemelere dâvanın intikalini temin 
etmdkle, adaletin bir nebze süratleneceği kanaa
tindeyiz. 

İkincisi; bu süratle Adliye Vekâleti Türki
ye'de mevcut, 5 - 6 yüze yakın (zannımca) ol
masa bile, 300 - 4O0 civarında bir hâkim kad
rosu, savcı ve hâkimlere tevzii etmek suretiyle, 
diğer hizmetlerin de normal görülmesi hususu
nu temin edeceğini zannediyorum. Bu ve buna 
benzer usul kanununda yapılacak tadillerle dâ
vaların daha süratle intacının temin edileceği 
kanaatindeyim. Bunu temenni olarak arz edi
yorum. 

İkinci bir mevzuu arkadaşlarım; Hukuk 
Usulü Kanununda yakın zamanda bir tadilât 
yapılmadı, iktisadi değerler ve faktörler dü-

J ne nisbetle oldukça değişmiştir. Meselâ; bir 
sulh mahkemesinin vazifesi bin liraya kadar 

I olan dâvalara bakmaktır. Halbuki bugün, bin 
i liralık dâvayı tenezzül edip, mahkemeye gö

türmeye bile vatandaş hemen, hemen üzsrmr'e 
durmaz bir hale gelmiştir. Bu sulh mahkemele
rinin işleri as durumda. Asliye Mahkemelerine 

i bin liranın üzerindeki dâvalarla, daha ağırlan
maktadır. Bu sebeplerle, bu Usul Kanununda 
yine bir tadilât yapılarak, bu vazife mevzuımun 
üzerinde durulması lâsımgelir. 

ikincisi, ikinci bir mevzuu, 50 liralık bir dâ
va kabili temyizdir. 59 liralık bir dâvayla, 
Temyiz Mahkemesini meşgul etmek, artık fuzu-

I li işle iştigal etmenin tâ., kendisi olsa gerek, 
zannımca, Bunun üzerinde de durup, bunu da 
tashih etmek gerek, Temyisds murafaalar: 
2 003 liranın üzerinde dâvalar dur aşmalı ola
rak yapılır. Yine bugünkü ölçüler içerisinde 
2 030 lira çok cüzi bir miktardır, -yüksek he
yetleri, ilim içtihat heyetlerini, 2 000 lira gibi 
bir dâva ile meşgul edip, esas kararları iç^ihat-

j Inrm ve Temyizin normal çalışmasını da güçleş
tirmektedir. Bunu da tadil edip, bu miktarı 

I da yükseltmek lâzımdır. 20 bin lira, 30 bin lira' 
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yahut t a 50 bin liraya kadar dâvalara duruşma 
tâyini, duraşmalı talep kabul edilmelidir, hu
kuk mahkemelerinde. Ceza da, tabiî bu, Ceza 
Kanununun tâyin ettiği usullere g'öre olur. 

Evet, Adaletin bu suretle süratlendirilmesi 
için daha bir çok şeyler var, fakat vaktim kısa, 
ben kısaca bu mevzulara temas ettim. 

Diğer bir mevzuu arz etmek istiyorum : Sa
yın Karakapıcı arkadaşım işaret ettiler, adlî ta
bipler mevzuuna. Ankara'da, istanbul'da belki 
bunun müşkülâtı çekilmez, fakat taşra vilâyet
lerinde hükümet tabiplerinin elinde kalmakta
dır. Hükümet tabipleri de, şimdi bâzı vilâyetler 
mahrumiyet bölgesi, bâzıları Sağlık Bakanlığı
nın durumuna göre, bâzıları da mahrumiyet böl
gesi değil. Büyük vilâyetler elbette mahrumiyet 
bölgesi olrnıyacak, Fakat Hükümet tabibini 35 
lira maaşı asli ile, yahut ta 40 lira maaşı asli ille 
tâyin ediyorsunuz, hükümet tabibi gitmiyor. 
Koskoca vilâyet merkezinde hükümet tabibi bul
mak bir mesele, adlî tabip de yok. Şimdi her gün 
değişen kimselerle otopsi yapmak, yahutta adlî 
meseleleri bunlarla halletmek zordur. Bu bakım
dan Adiliye Vekâleti, adlî tabip olmasa bile, adlî 
tabip vazifesini görecek, hiç değilse daimî olarak 
adlî meselelere yakınlığı, adlî tıp'a yakınlığı, ça
lışması ile temin edecek kimseleri, kadroları, vi
lâyetlerde tutmak mecburiyetindedir, tutmalı
dır. Buna dair hazırlıklar da yapılmalıdır. Maa
lesef yoktur. Meselâ, ben kendi vilâyetimde, 
Samsun'da biliyorum, Samsun merkezine, hükü
met tabibi bulmak bir mesele. Bazan kazalardan, 
merkezde otopsi yapmak, adlî işleri tetkik et
mek üzere kazalardan doktor getirtmek gibi bir 
durumun içerisine düşüyorlar. Şimdi buna da 
bir çare bulunması lâzımdır zannımca, 

Arkadaşlar, mühim bir mevzuu daha var, o 
da hâkimlerin murakabe ve teftiş mevzuu. Ana
yasanın 132 nci maddesi ve bununla ilgili hü
kümler, hâkimlerin her türlü teftiş ve muraka
beden uzak olacaklarını, ama kararlannda her 
türlü tesirden uzak olmaları hususunu kabul et
miş. Hâkim kararını vermiştir, dâvanın reddine 
veya sübûtuna demiştir, ama kararı altı ay yaz
maz. Bu ciheti hâkimin vicdanına değil de, for-
mal olarak şekle ait meselelerinin, teftiş veya 
murakabeye tâbi tutulması lâzımgelir; bu, Ana
yasanın 132 nci maddesine de aykırı olmaz zan
nımca. Şimdi buna dair bir teklif gelmek üzere

dir veya gelmiştir, bilemiyorum, duydum; ama, 
hakikaten böyle bir müessese lâzımdır, karar 
yazılmaz, hâkim vazifesine zamanında gelmez; 
bunlar idari iştir, hâkim aynı zamanda memur
dur; karan verirken vicdanına göre karar ver
sin ama, bir memur olarak sabahleyin sat 11 de, 
12 de, öğleden evvel hiç gelmemek suretiyle 
adliyeye uğramamak suretiyle, vazife yapan hâ
kimlerimiz de var, maalesef. Her halde Yüksek 
Hâkimler Kurulunun dosyalannda bu şikâyetler 
mevcuttur. Bu kanunun buna da çare bulacağını 
zannediyorum. 

Bir mesele daha var, muhterem arkadaşla
rım, bu mevzua girmişken onu da arz edeyim. 
Bir hâkim iyi bir vilâyete yüksek bir kadroyla 
gelmiştir, sıhhati de müsait değildir, fazla ça
lışmaya; biraz da dinlenme lüzumunu duyar, 
kendi, kendine. Bir ay rapor alır. Beğenmez altı 
ay rapor alır, bir sene rapor alır. Ama tazminatı 
devam eder. Halbuki bu tazminatı yargı tazmi
natı olarak, kürsüde çalışan hâkime verilmesi 
gibi bir düşünce içerisinde verilmiş olması lâ
zım. Diğer memurlara aynı oluyor da, hâkim 
için niçin olmasın. Buna bir müddet koyun, iki 
ay veyahutta bir aydan fazla rapor alan hâkim, 
tazminatını allamasın, maaşını alsın. Şimdi arka-
daşlanm bir sene rapor alıp, kürsüye çıkmadığı, 
adliyeye uğramadığı halde tazminatını alan hâ
kimler var. Şimdi tazminatını alıyor, maaşını da 
alıyor, eğer kendi vicdanında bir mesuliyet his
setmiyorsa, milletin verdiği parayı almaktan 
dolayı onun kendine helâl veya haram olduğu
nun münakaşasını, muhasebesini vicdanında 
yapmıyorsa, o zaman milletin parasının bu şe
kilde çar çur edilmesine veyahutta hizmet gör-
miyenlere verilmesinin üzerinde bizlerin dur
mamız lâzımgelir. Bu bakımdan böyle bir ka
nun teklifi mi getirmek lâzımdır, ne ise noksanı 
bu cihetin üzerinde de durulmasını hassaten 
rica ediyorum. 

Son sözümü şu mevzu ile kapatmak isti
yorum. Muhterem arkadaşlanm, Anayasamız 
kuvvetleri ayırmış; teşriî kuvvet demiş, kazai 
kuvvet demiş, icrai kuvvet demiş, herkesin va
zifesi aynlmıştır. Hükümet, icracı olarak, icra 
vazifesini yapacak. Ama hâkim gene «Türk 
Milleti adına» ilâmın baş tarafına yazıyor, Türk 
Milleti adına hüküm vermeye yetkili falan mah
keme. Ama o ilâmın başında yazılı «Türk milleti 
adına» ibaresini kupkuru, sadece bir klişe olsun 
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diye oraya koymıyacağız. Onun mânasını, onun 
hakiki mânasını hâkimin anlayıp, ona göre çalış
ması kararlarını, memleket menfaatlerine, mem
lekette cereyanlara, müstakbel memleketin duru
muna göre, tebellür eden fikirlere, içtihatlara, 
yeni fikirlere göre düşüncelerini ve kararlarını 
verirken, memleketi düşünerek karar vermesi 
lâzımdır. Sadece kupkuru, ben adaleti tecelli 
ettireceğim hak budur, ideal adalet budur diye 
memleket gerçeklerini kenara atarak hak i l e r 
kendilerini milletin dışında tutmamaları lâzım-
gelir. Yeni cereyanlara göre, hâdiseleri tetkik 
etmeleri lâzımgelir. Meselâ kısaca şu mevzua 
temas edeyim buraya gelmişken... 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sayın Ren-
deci, rica ederim... 

REFET RENDECÎ (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. Bir bilirkişi mevzuu var. 
Memlekete muzır bir cereyan, bir faaliyetin içe
risinde bulunulmuş, bir yazı yazılmış, dâva hâ
kime intikal etmiş; hâkim gidecek, hâkim bu
nun kanuna göre, hukuka göre suç olup olma
dığını bilecek, takdir edecek kudrettedir. Çok 
enteresan hâdiselerde bilirkişi tetkikatma gide
bilir, ama basit bir meselede, şuradan veya bura
dan iki kişi çağırıp, bunlara bir yemin ettirip, 
dosyayı verdikten sonra, bunların vereceği ka
rarla hâkimin bağlı olmaması llâzımgelir. Her 
meselede bilirkişiye gidilmesi, her mesele hâki
min kendisini mesuliyetten kurtarıcı şekilde bi
lirkişi raporu alarak, «Bilirkişiler böyle rapor 
verdi, ben de beraet kararı veriyorum.» yolla
rına gitmemeleri lâzımgellir. Benim mâruzâtım 
bunlardan ibarettir, saygı ile selâmlarım efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar ; Adalet Bakanlığının Türk Devleti teş
kilâtı içindeki yeri ve geleceğinin tartışıldığı bir 
'dönemdeyiz. Adalet Bakanlığı çok önemli görev
leri olan ve Devlet Teşkilâtında çok eskiden 
beri yerleşmiş bir müessesedir. Fakat zaman için
de bâzı ihtiyaçlar karşısında bu bakanlıkta, bu 
bakanlık teşkilâtında yeni bir revizyon yapmak 
ihtiyaç haline gelmiştir. Adliye Bakanlığından 
ayrılan hâkimler, Yüksek Hâkimler Kurulu bun
lardan birisidir ve şimdi ele alınmakta olan 
yüksek savcılar konusu da gene bu konulardan 
birisidir. 
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Muhterem arkadaşlar; hâkimlerin teminatı 
üzerinde çok durulan hassas bir konu. Anaya
sada hükümler koyduk, yerini bir Yüksek Hâ
kimler Kurulu teşkil edildi, fakat buna rağ
men hâkimlerin teminatı hâlâ münakaşalar ara
sında yer almaktadır. Bunun sebebi; sosyal 
bünyenin henüz bu konuda tam bir hazırlık 
içinde olmadığı ve görev sahiplerinin de bu be
liren ihtiyadara kendilerini henüz tamamiyle 
uyduramadığından ileri geldiği inancındayım. 

Yükseli Hâkimler Kurulu teşekkül ettikten 
sonra, çok şeyler bekliyorduk, ümidediyorduk 
ki; dür, vâki olan şikâyetler azalacak, hâkim
lerin özlük işleri daha adaletli, daha isabetli 
yürütülecektir. Fakat esefle kp-ydetmiye mec
buruz, bugün bu kurum, politik mülâhazaların 
dışında bizzat hâkimlerin kendisinden duyulan 
ihtiyaçlarla; şikâyetlerle, tam kuruluş maksa
dına göre işlemediği anlaşılmaktadır. 

Bir başka noktadan, bu kuruluş bugün ken
di içinde ve dışardan gelen tesirlerle hâkimle
rin denetlenmesi konusunun tazyiki altındadır. 
Bir başka noktadan, bu kuruluşu müstakil bir 
hale getirmişiz ama, bütçe bakımından Adliye 
Bakanlığına, Adalet Bakanlığına bağlıdır. 

Demek ki; ne yaparsanız yapınız, vazife 
alana ve sosyal bünye getirilen yeni müessese
leri tamamiyle kavrayıp, ona hazırlıklı hale 
gelinceye kadar merhalelerini geçmesi lâzım-
geliyor. 

Şimdi, Yüksek Hâkimler Kurulunun ihti
yaçları, adalet konusundaki değişiklikleri ih
tiyaç halinde burada belirtiyoruz ve muba-
tabolarak da Adalet Bakanlığını alıyoruz, işin 
mahiyeti böyledir, yani ister istemez, gerek 
Anayasamızın kuruluşu ve gerek hukuk niza
mımız içinde Parlâmento ile, bu kuruluşlar ara
sında bir liyazon, bir bağlantıyı da ancak Ada
let Bakanlığı vasıtası ile yapacağız. Yani ne 
kadar müstakil kuruluşlar için kanun çıkarır
sak çıkaralım, bir noktada bir irtibat kurmaya 
mecburuz. Onun için bu Yüksek Savcılar Ku
rulu konusunu elbette Anayasa Mahkemesi ka
rarları istikametinde yeni bir esasa bağlarken, 
bu Yüksek Savcılar Kurulunun mahkemelerle 
olan irtibatını ve kendi içindeki hizmetlerin iş
leyişini, Yüksek Hâkimler Kurulu tecrübesin
den de yararlanarak esaslı ve temelde sağlam 
kaidelere bağlamak lâzımgelcliği inancındayım. 
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Bütün bunlardan sonra, yani Yüksek Hâkim
ler Kurulu ayrılır, Yüksek Savcılar Kurulu 
ayrılır, ondan sonra bile gene Adliye Bakanlı
ğının devamı için meselelerimiz vardır, teşki
lât vardır. O balamdan ben Adliye Vekâletinin 
artık lüzumu kalmadığı yolundaki söylentileri 
pek isabetli bulmuyorum. Ama her halükârda 
Adliye Bakanlığı bütün bu yeni ihtiyaçlar için
de teşkilâtlanmak ve yeni kanunları da, geç
miş tecrübelerden yararlanarak ciddî, esaslı 
surette hazırlamalıdır. 

Bir başka noktaya daha müsaadenizle te
mas edeceğim, o da seçimler konusudur. Ma
lûm bulunduğu üzere seçim kanunlarının ha
zırlanması, uygulanması, bugün Adliye eliyle 
ve Adliye Bakanlığının merkea teşkilâtı ile 
yürütülmektedir. Yüksek Seçim Kurulu müs
takildir, hâkimler teminatlıdır, ama bir ucun
da- seçim kanunlarına yapılacak değişiklikler, 
ıslahat bu bakanlık eliyle yürütülmektedir. 
Adalet Bakanlığının bu hususta bir hazırlık 
içinde olduğunu biliyoruz. Partilerle temaslar 
yapılmış, matbuata bilgiler verilmiştir ve ara
dan da epeyce zaman geçmiştir. Şimdi Sayın 
Adalet Bakanından Seçim Kanunu değişikliği 
üzerinde yapılan çalışmaların ne safhada oldu
ğunu öğrenmek istiyorum, bir... 

Bu meyanda bendeniz daha evvel kendi 
şahsi görüşüm olarak ifade ettim ve gene edi
yorum, Seçim Kanununda değişiklik yapılır
ken, önseçimin Türk siyasi hayatında bugün 
düştüğü bu perişan durumdan kurtulması lü
zumunu bir kere daha belirtmek isterim. Ya
ni, önseçimler bugünkü haliyle devam ettiği 
müddetçe, Parlâmentonun meşruiyeti şüpheye 
düşer. Onun için bunu ıslah tedbirlerinin ba
şında tutmak lâzımgelir. 

İkincisi... Kütük meselesi; seçimlerde, han
gi parti iktidarda olursa olsun, şikâyet konula
rından birisi ya hiç değişmiyeni kütüktür. Gün
lük listelerle değil, esaslı bir kütük konusu ele 
alınacak mıdır? Bu değişiklikler içinde 

Bir başka konu da, biraz bâzıları bunu ge
niş tutuyorlar, Anayasa ile ilgili görenler de 
var, belki de öyle olabilir bir noktada. Her se
ne seçim yapmak hem politik tansiyonu artırı
yor, hem masraflı oluyor, hem teşkilâtı bez
dirmiştir, hem ilgilileri usandırmıştır, Biz par
tiler olarak bu konuda artık şikâyetçi olmıyanı 
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ben görmedim, yani iktidarda olanlar, muhale
fette olanlar, bu tekerrürlerden şikâyetçidir
ler. Seçim Kanununda bir değişiklik yapılırken 
bu konuya da el atılması lüzumuna inanıyo
rum. Bu, partilerin müşterek anlayışı içinde 
halledilecek bir konudur. Yani, Secim Kanu
nu aşağı - yukarı bir partilerarası anlaşmaya 
istinat edilerek hazırlanırsa, neticeleri hakkın
daki münakaşalar da azalabilir. Her noktada 
her partiyi ittifaka getirmek mümkün olmasa 
bile, kamu oyunda beliren bu ihtiyacı, yani se
çimlerin sık, sık tekrarlanmasından duyulan 
ihtiyaç ve şikâyetleri nazara almak; haklı, 
ciioı bir konu olur kanaatindeyim. Bu üç nok
ta yeni getirilecek Seçim Kanunu içinde mu
hakkak yer almalıdır. 

Bundan başka, merkez kontenjanı ve saire, 
bunlarda olabilir, ama bunlar bu değişikliğin 
esası ve temeli olmalıdır, benim matbuatta 
edindiğim ve partilerdeki temaslarımın sonu
cu bu değişikliklerde arz ettiğim üç noktanın, 
yani önseçim, kütük konusunu ve seçimlerin 
her sene tekrarlanmaması meselesinin ele alın
masının bir millî ihtiyaç haline geldiğini gös
termektedir. 

Bu çocuk mahkemeleri konusu da yıllar
dan beri çeşitli zamanlarda şikâyet konusu ol
muş, benim hatırladığıma göre birkaç bakan 
burada çocuk mahkemeleri kanunu hazırdır, 
geliyor, gelecektir demiştir, ama bugüne kadar 
gelmemiştir. Bu kanun da önemlidir ve biran 
evvel Meclise getirilmesi lâzımgelir. Bu husus
taki çalışmaların hazırlıklarında ileri bir saf
haya geldiğini biliyorum. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanlı
ğının 1969 yılı Bütçesi üzerinde bâzı temenni
lerde bulunmak üzere söz almış bulunmakta
yım. 

Arkadaşlarımın bir kısmı temas ettiler, 
bendeniz de temas mecburiyetindeyim. Maki-
na devrinde, motorlu vasıtaların memleketimi
zin her bakanlığında ihtiyaca yeter niabette 
veya fazla nisbette kullanıldığı halde, maale
sef Adalet Bakanlığı teşkilâtında bugün cid
dî ihtiyaçlar bulunmasına rağmen bir vasıta 
azlığı mevcuttur. Vilâyet savcılarının emrinde 
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tek bir vasıta yoktur. Vilâyetlerdeki Ceza 
mahkemeleri her gün keşiflere gider, her gün 
olan hâdiselere savcı arkadaşlarımız koşmak, 
vazifeye biran evvel yetişmek ister, vasıtasız
lık yüzünden ne savcı arkadaşlarımız vaktin
de hâdiseye el koyma imkânını bulur, ne de 
günü gününe keşif yapma imkânı sağlanır bir 
halde değildir. Bu sebeple, ne savcı arkadaşla
rımız kanunun anladığı mânada vazifesini ifa 
etme imkânını bulabilir, ne de hâkim ve vatan
daş vaktinde dâvasının, keşif yapılmaması se
bebiyle neticeye kavuşma imkânını sağlıya-
maz. 

Bu bakımdan benim istirhamım hiç olmaz
sa vilâyet savcılarının emrinde birer jeep 
arabasının bulunmasında bir mahzur yoktur. 
Çünkü, hâdiseye giderken, keşfe giderken, hu
susî vasıtalar tutulur, bunlarla gidilir, gelinir, 
bunlara bir ücret ödenir. Sene sonunda bir ba
karsınız, her mahkemenin veya savcılığın öde
diği para bugünkü bir vasıtanın bedelini bir
kaç misli de aşar. Üstelik vaktinde de bu para
ları ödeme imkân temin edilemediği hallerde, 
özel araba sahipleri, yani bir şoförü adaletin 
hizmeti yolunda, parası mukabili işe götürme 
imkânını da temin edemeyiz. 

Benim istirhamım, ne yapılıp, yapılıp bu 
bütçenin imkânları, içerisinde; görüyoruz ar
kadaşlar, şuradan çıkalım bakanlıklara, bütün 
bakanlıkların etrafı resmî arabalarla dolu. Ad
liye Bakanlığının önünde şayet Sayın Bakan 
bakanlıkta değilse, tek vasıta bulamazsınız. 
Bu, vilâyet teşkilâtlarında da böyle. Sabahtan 
akşama kadar resmî arabalar, resmî dairelerin 
önünde yatar, haftada bir, onbeş günde bir 
icabederse bir yere gidecek bu resmî araba 
fakat sabahtan akşama Savcılığın önünde va
sıta aranır, sabahtan akşama adliyenin önün
de hususi arabalar aranır, muhakkak bir hiz
mete gitmek için, işler böyle yüzüstü kalır, be
nim istirhamım, bu bütçeden mi başka bir 
yerden mi ne yapılır, yapılır hiç olmazsa bir 
yüze yakın Adliye Vekâletinin vasıtaya ihti
yacı olduğuna kaaniim arkadaşlarım. Şimdilik 
yüzü bulalım, sonra da beşyüze gitsin. Çünkü 
kaza savcıları da, kazalardaki mahkemeler de 
aynı durumda. Temennilerimin arasında de
ğerli arkadaşlarımız ifade buyurmuşlardır, 
hakikaten gardiyanlar çok güç durumda. Haf

tada yirmidört saat izinli olan bu kimseler 
haftanın altı günü ceza evlerinde sanki kader
lerinde suç işliyen insanların hali varmış gibi 
onlarla beraber düşüp kalkarlar, fakat ne is
tikballerini temin yönünden, ne de geçimleri
ni temin yönünden hizmetlerinin karşılığını 
veremediğimize kaaniim, bu yolda da bir im
kânı teinin için kanuni de olsa yardımcı olma
ya hazırlanalım, başka türlü de bir imkân sağ
lanacaksa sağlanmasında muhakkak zaruret 
vardır. Gardiyanlar da bu durumda odacılar 
da, mübaşirler de aynı durumda, Arkadaşla
rım çok afedersiniz ama geçim sıkıntısı çeken 
insanların mazbut ahlâklarını bozmak çok ça
buk olur. Onun için bir gardiyanı bir mübaşiri 
çok çabuk ifsat etme imkânı sağlanır, bu ba
kımdan bu arkadaşlara da bir imkân sağlama
nın yolunu hep beraber arıyalım. 

Ayrıca bir istirhamım daha var, Adliye 
Bakanlığımızın emrinde bir matbaa var, kul
lanılan evrakların yüzdeyiizü matbu haldedir, 
fakat görüyoruz ki, gerek icra dairelerinde, 
gerekse mahkemelerde bu basılı evrakların sı
kıntısı çekilmektedir. Bunun da vaktinden ev
vel temin edilmesinde büyük faydalar olduğu
na kaaniim. 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara'da bir ad
liye sarayına şiddetle ihtiyaç olduğunu hepi
niz görüyorsunuz, meslekten olan arkadaşla
rım da, olmıyan arkadaşlar da elbet arkadaş
ları var ziyarete gidip geliyor, hakikaten An
kara adliyesi çok sıkışık vaziyette, yani va
tandaşın kafasına yerleşmiş olan adalet mül-
nr\n temeli prensibi, esasını gidip gördüğümüz 
bu... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal bu mevzua te
mas ettiler, başka mevzu varsa onu söyleyin... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben temas edildiğinden bahsettim. Ben 
de tekrar etmekte zaruret hissediyorum, onun 
için arz ediyorum. Vaktim mi doldu? 

BAŞKAN — Doldu. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Peki efen

dim. 
Muhterem arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı 

bütçesinin Türk Milletine hayırlı olmasını di
ler, Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ed«rim. 
Sayın Turgut. 
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ÂLİ KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Adalet Ba
kanlığı bütçesi üzerinde bâzı görüş ve temen
nilerimi ifade etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Her sene Adalet Bakanlığı bütçesi mü
nasebetiyle bir çok arkadaşlarımız tenkid ve 
temennilerde bulunurlar. Birçok hususların 
yapılmasını haklı olarak isterler. Ben de ge
çen seneki konuşmamda bütün bakanlık men
suplarını ve teşkilâtını ilgilendiren temenni
lerimi ifade imkânını bulmuştum. Ancak hiç 
şüphesiz Adalet camiasının hayırlı olan bu is
teklerimizden maddi olanlarının yerine geti
rilmesinin bütçe imkânları ile bağlı olduğunu 
düşünmemiz lâzımgeldiğini ifade etmek insaf
lı olmıyan ilk şarttır. Yıllardan beri, hattâ da
ha eski tarihlerden beri iktidarlara ve muha
lefetlere mensup bütün yetkili şahıslar ada
let cihazına lâyık olduğu değerin verilmediği
ni, muhterem hâkimlerimizin yurdun en uzak 
köşelerinde sayısız mahrumiyetler içinde ça
lıştıklarını Türk Milleti adına hüküm veren 
hâkimlerimizin çok büyük bir ekseriyetle her 
türlü sarsıntıya göğüs gererek tarafsızlıkla 
vazife gördüklerini büyük bir açıklıkla ifade 
etmişler, fakat bu mahrumiyetleri ortadan kal
dırmanın ve medenî imkân ve vasıtalara ka
vuşturmanın tek yolu olan bütçe imkânlarına 
ulaşılması hususunda hemen hemen hiçbir gay
ret göstermemişlerdir. Bütçeleri tetkik ettiği
miz zaman müşahede etmekteyiz ki, diğer dev
let dairelerine büyük imkânlar verildiği hal
de Adalet Bakanlığı bütçeleri mevzuunda her 
zaman kısır ve tâbir caizse hasis davranılmış-
tır. Hâkimlerimizi çok ağır çalışma şartların
dan kurtarabilmek ve ilmî tetkiklerde bulun
malarına imkân vermek için işi çok olan yer
lerde yeni mahkemeler kurulması, mahkemele
rin hâkim ve sabit kâtibi bakımından takviye
si bütçe imkânlarına bağlıdır. Muayyen bir 
dâva sayısı esas alınarak bu sayıdana fazla iyi 
olan yerlerde yeni mahkemeler kurulmak su
retiyle hem hâkime ilmî eserler okumak, hem 
de dosyalar üzerinde esaslı şekilde çalışabil
mek imkânının verilmesinde adaletin isabetle 
ve süratle tahakkuk bakımından çok büyük 
faydalar bulunduğu aşikârdır. Bunun tahak
kuku da bütçe imkânları ile mukayyettir. Mah
kemelerimizde bilhassa genç hâkimlerimizin 
tatbikat bakımından yetişmelerini sağlıyacak 

ilmî kudretlerini artıracak kitaplıklar yoktur. 
Hâkimin eli altında her an istifade edebileceği 
bir1 kitaplığın bulunmasının faydaları inkâr 
edilemez. Ayrıca yeni içtihatları hâkime za
manında ulaştırmanın yolları bulunmalıdır. 
Hâkimlerimizi bina ve mefruşat bakımından 
halen içinde bulundukları müşkül şartlardan 
•kurtarmak, meslek şeref ve haysiyeti ile müte
nasip duruma yükseltmek de bütçe işidir. Bu 
itibarla bundan sonraki yıllarda olsun, bütçele
rin tanzimi sırasında bu temennileri gerçekleş
tirebilmek üzere Adalet Bakanlığı bütçesinin 
hakikaten lâyık olduğu seviyeye yükseltilme
si için gereken her türlü gayret ve faaliyeti 
göstermelerini ilgililerden hassaten rica ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Bakanlı
ğınca bütçe imkânları ile alâkası olımyan ger
çekleştirilmesi mümkün konular da vardır: iş
lerin süratle ve isabetle görülmesini sağlıya
cak usul ve kanun tadilleri bunların başında 
gelir. Geçen yılki konuşmalarımda Sayam Ba
kanımız bilhassa usul kanunları üzerinde ça
lışmaların tamamlanarak komisyonlara sevk 
edildiğini keza hâkimler kanun tasarısının ha
zırlandığını, diğer bâzı önemli tasarıların da 
komisyonlarda bulunduğunu bildirmişlerdi. 
Adalet Bakanlığının bu yoldaki çalışmalarını 
takdir etmemek mümkün değildir. Bakanlık 
vazifesini bihakkın yapmıştır ve yapmaktadır. 
Bu tasarıların kanunlaşmasını temin vazifesi 
yasama organlarına, bizlere düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Ceza Kanu
nunda dahi değişmesi ve vuzuha kavuşması 
gereken hükümler bulunduğu izahtan vareste
dir. Buna dair misaller arz etmek isterdim fa
kat, vakit müsait değildir. Hakikaten birçok 
maddeler bakımından Ceza Kanunumuzun da 
baştan başa gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, mahkemelerimiz
de işlerin uzamasından her zaman şikâyet edil
miştir ve şikâyetler devam etmektedir. Geçen 
seneki konuşmamda işlerin uzaması ve önlen
mesi çareleri üzerinde teferruatiyle durmak 
imkânını bulduğum için bu defa tekrarlamıya-
cağım. Ancak hâkim adaylarının staj konusu, 
usul kanunlarındaki değişiklikler, yeni mah
kemeler teşkili, Temyiz Mahkemesi daire sa
yısının artırılması, Yüksek Hâkimler Kurulu-
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na bağlı bir teftiş ve murakabe organının ku
rulması, savcılıkların nakil vasıtasına kavuş
turulması, ceza dâvalarında hakikatten lüzum
suz olan ilk tahkikatın kaldırılması, hazırlık 
tahkikatının bizzat savcılar tarafından yapıl
ması, istinaf mahkemeleri teşkili yeni hâkim
lerin ilk tâyinlerinin tecrübeli hâkimlerin bu
lunduğu merkezlere yapılması gibi geçen yılki 
konuşmamda izaha çalıştığım tedbirler yanın
da bilhassa bir hususu belirtmekte fayda mü
lâhaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Temyiz Mahke
mesinin bir tutumundan bahsedeceğim. Tem
yiz Mahkemesi sadece kararlarının tasdik edi
lişine ve bozuluşuna göre hâkimler not ver
mekte ve hâkimler aldıkları bu notlara göre 
terfi edebilmektedirler. Hâkimin az veya çok 
iş çıkarması nazara alınmamaktadır. Bu ba
kımdan birçok hâkimler sadece yüzdeyüz tas
dik edileceğine inandıkları basit dâvaları ka
rara bağlamakta, karışık gördüğü mevzularda 
karar vermekten kaçınmakta ve talik sebebi 
aramaktadırlar ve işler bu yüzden sürünceme
de kalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, adalette isabet 
kadar süratin de çok büyük önemi vardır. Bu 
itibarla adalette sürati temin edebilmek için 
iş çıkarma nisbetinin de hâkimlerin terfilerin-
de nazara alınması mecburiyeti kabul edilme
lidir. Not verilirken sadece tasdik edilmiş ol
masına değil hâkimin muhakeme kabiliyetine, 
muhakeme tarzına ve ilmî kudretine de bak
mak lâzımdır ve bütün bu esaslar bir kanun 
hükmüne bağlanmalıdır. Bu takdirde hâkim 
sadece kararını tasdik ettirmeyi değil hakika
ti arayıp bulmayı düşünecek ve böylece yük
sek mahkemenin tahakkümü yerine adaletin 
ve hakkaniyetin yükselişi tahakkuk etmiş ola-
caktıı*. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak bir husu
sa temas ederek sözlerime son vereceğim. Mah
kemelerin daha rahat çalışmalarını temin için 
zabıt kâtipliği meslekine de gereken önemin 
verilmesini, diğer memuriyetlerde olduğu gibi 
r ^ a r i ortaokul tahsili şartına bağlanmasının 
faydalarına işaret etmek istiyorum. Ortaokul 
mezunlarının da bir meslekî kurstan geçirmek 
suretiyle vazifeye getirilmesinde büyük fay
dalar olacağı şüphesizdir. Halihazırda ekseri

ya zabıt kâtipleri adliye dairelerinde odacı ve
ya mübaşir olarak çalışmakta olan kimseler 
arasından seçilmektedir. Hem de zabıt kâtip
lerinin tâyini vilâyet adalet encümenlerine 
aidolduğu için ekseriya encümenler iyi hizmet 
gören odacıları ve mübaşirleri zabıt 'kâtibi ola
rak tâyin etmekte, fakat kendileri çalıştırmı-
yarak kaza mahkemelerine göndermektedirler. 
ilçelerdeki hâkimlerimiz bu yüzden büyük sı
kıntılara mâruz kalmaktadırlar ve bu şekil 
davranıştan müteessir olmaktadırlar. Bu mah
zurlar ancak asgari tahsil şartının konulması 
ile önlenebilir. Elbette ki, müktesep haklar 
mahfuz tutulacaktır. Gardiyanların durumu 
kelimenin hakiki mânasiyle fecidir. Geceleri 
gündüzlerine karışarak çalıştıkları, icabında 
büyük tehlikelere mâruz kaldıkları halde çok 
az bir ücret almaktadırlar. Gardiyanların bu 
durumlarının ıslahında hakkaniyet ve sosyal 
adalet bakımlarından zaruret vardır. Buna 
rağmen Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür
lüğü teşkilâtının çok başarılı bir çalışma dü
zeni içinde bulunması her türlü takdirin üs
tündedir. Burada sözlerime son verirken yu
karda arz ettiğim tasarılarla birlikte hâkim
ler kanunu ve Avukatlık kanun tasarılarının 
da kanunlaşmalarının temininde ilgililerin 
himmet ve gayretlerini rica eder, bütçenin 
Adalet Bakanlığına, Adalet camiasına ve Bü
yük Milletimize hayırlı olmasını diler, saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Çok 
muhterem arkadaşlar, şâhsı adına ve grupları 
adına konuşan arkadaşlarımız hâkimler için 
çok güzel sözler söylediler. Bunlar bir kitapta 
toplansa çok değerli bir etüt, çok değerli bir 
inceleme olur. Yani bir ders kitabı olmak vas
fını haiz söylenen sözler. Yalnız sözlerin söy
lenmesi başkadır, tatbik edilmesi başkadır. Bu 
sözleri hepimiz zaman zaman söylüyoruz, söz
lerimizden de memnun kalıyoruz. Fakat neti
ce azdır, alman netice azdır. 

Şimdi ben bir iki hususa dokunacağım, Arka
daşlarımız çok geniş konuştular, Yüksek Savcı
lar Kurulu, yahutta savcıların teminatı mevzu
bahistir, Yüksek Hâkimler Kurulu var. Anaya
sa Mahkemesi ona o istikamette, yani Yüksek 
Hâkimler Kurulu istikametinde bir kurul ku-
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rulması, savcıların da o suretle idare edilmesi 
hususunda bir karar vermiş, bu bir kanun tek
lifi de yapılmıştır. Yüksek Meclislerden bunun 
nasıl çıkacağım tabiî şimdi bilemeyiz. Fakat 
ben bir şeye dokunmak istiyorum, Sayın Baka
nın hatırında tutmasını istiyorum, o da şudur; 
eğer hakikaten Yüksek Savcılar Kurulu kuru
lursa, yani Yüksek Hâkimler Kurulu gibi bir 
kurul kurulursa yani bir temennidir, bu iki ku
rulun birleştirilmesi yüksek hâkimler ve yüksek 
savcılar kurulu şeklinde birleştirilmesi, bilmi
yorum tabiî ne şekil alacağını ama, şayet o da 
Yüksek Hâkimler Kurulu gibi bir kurul şekline 
inkilâp ve istikametini gösterirse sonradan, on
ları konuşmuyorum, onların daha zamanı var, 
mutlaka bu iki kurulun kurulması ve az mas
raflı bir idareye girmesi temennisinde bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, ben itimat buyurma
nızı rica ediyorum, muhatabım kim olursa ol
sun, hangi duygular içinde bulunursam buluna
yım, bir şeyin gerçek değeri ve gerçek tarafı ne 
ise onu mümkün mertebe ifade etmek istiyo
rum. 

Şimdi mahkemeler millet namına yargı hak
kını kullanıyor diyoruz. İşte kuvvetler bu şe
kilde bölünmüştür diyoruz, muhtar müesseseler, 
olarak. Hâkimler kararında hür, müstakil, te
minatları var, hiç kimse karışmıyor, fakat bu 
bir noktada, yahut bir derecede de olsa bunun 
izale edildiği görülürse acaba millet yahutta o 
milletin temsilcileri olan bizler hiçbir şey söy
leme hakkımız yok mu acaba? İşte bu nokta 
çok mühim. Buradan şuraya geçmek istiyorum, 
hâkimler de insandır, onlar da tabiî hatâ edebi
lirler, suç da işliyebilirler. Fakat mesele bunun 
üzerinde durulmasıdır. Yani muhtar müessese
lerdir, teminatları vardır diye bu suiistimal edi
lemez. Temyiz Mahkemesinde bir üye hakkın
da birtakım isnatlar yapılmıştır, bunu bilir 
arkadaşlarımız, bu isnatlar gazetelere geçmiştir, 
bu isnatlar için fotokopiler neşredilmiştir. Neti
cede bu. Yargıtaym bir ceza dairesinde üye bu
lunan bu hâkim hakkında bir dosya düzenlen
miştir. Bu dosya Yüksek Hâkimler Kuruluna 
gitmiştir, Yüksek Hâkimler Kurulu bakabilirim 
veyahut bakamam demiştir. Ondan sonra Da-
nıştaya gitmiştir, Danıştay bu husustaki kararı 
iptal etmiştir, ondan sonra dosya tekrar Hâkim

ler Kuruluna gelmiştir, Hâkimler Kurulu dosya
yı Temyiz Mahkemesine göndermiştir ve Temyiz 
Mahkemesi de kimse, her halde evvelâ Sayın 
Başkanının yani bu işle ilgilenmesi lâzım. O da 
dosya hakkında birkaç seneden beri hiçbir ka
rar vermemiştir, arkadaşlar, işte bu noktada 
ben de milletimin mümessili olarak elbette bir 
kelime söylemek hakkımdır, yani bu dosya hak
kında ne zaman karar verilecektir. Şimdi bu hâ
kimin, bu kötü hareketi var veya yok bir neti
ceye bağlanması lâzımdır. Ama bu müessese 
muhtardır diye hâkimler teminatlıdır diye, Yar
gıtay Başkanına dokunulmaz diye falan kimse 
hakkında kelam edilmez diye bu dosya duramaz 
arkadaşlar. Bu dosyanın durmasına millet mü
saade edemez, Edemez de ne yapar millet? Mil
let vicdanında onun ıstırabını duyar. E şimdi 
Sayın Adalet Bakanı da bir şey yapamamıştır. 
Kıymetli hâkimlerimiz de kendisi ile beraberdir
ler. Muhalefete mensubolan arkadaşlarımız da 
benim bu sözümü dinliyorlar. Demin hâkim
lerin evsafını, yüksek meziyetlerini, bulunması 
lâzımo-elen şartları çok güzel tebarüz ettiren 
arkadaşlarımız da simdi benim bu sözlerimi din
liyorlar. Peki bunları halletmesi lâzımgelirken 
Yaroıtay en yüksek bir müessesedir. Onun hak
kında en küçük Hr suizanna sahibolamayız ar-
Vada^lar. Belirttiler arkadaşlarımız meseleleri. 
E böyle olduğu halde Adalet Bakanının elinde 
kanuni imkânlar yoktur, tahkik edememiştir 
meseleyi, bilemem ama Yargıtayın Başkanı da 
bu dosyayı ne yapmıştır, her halde şimdiye ka
dar bir şey yapması lâzım. Eğer kanunlar mü
saade etmiyorsa kanun böyle bir hâkim hak
kında yüksek dereceli bir hâkim hakkında Yük
sek Hâkimler Kurulu karar veremiyorsa Y a f 
tayla ilgili kurum inzibat kurulu mu ne ise. eğer 
o da bir karar veremiyorsa Adalet Bakanı ge
cikmiştir. Mevzuatı getirmekte gecikmiştir ar
kadaşlar. Onun için bunun açıklanmasını istir
ham ediyorum, sonra hepimiz diyoruz ki hele 
bilhassa Suphi Karaman Beyin izahları hâkim
lerin evsafını izah etmek bakımından fevkalâde 
çok güzel sözler. Peki ama bir Yaroıtayın ba
sında bulunan bir arkadaşın - bunu her türlü 
düşüncenin ve duygunun uzağında sövüyorum -
Bursa nutkunu mu incelemesi lâzım? Oençlere 
istikamet mi vermesi lâzım? Politik lâflar mı 
etmesi lâzım, size soruyorum, bunda anlaşmamız 
lâzım arkadaşlar. Yoksa hakkında irtikâp, va-
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zifei suiistimal, hattâ rüşvete varan idialar bu
lunan bir Yargıtay üyesinin dosyasını neticelen
dirmek midir vazifesi. Şimdi arkadaşlarımızın, 
hâkimlerimizin evsafını tâyin eden sözlerine vu
rursak eğer bugün hakikaten bu muhtar olmak, 
hür olmak; müstakil olmak kararlarında bu uy-
mıyor, arkadaşlar. Geliniz hep beraber şahsı
mıza taallûk eden meselelerde değil, politikamı
za gruplarımıza taallûk eden meselelerde değil, 
bunları atacağız bir tarafa., şimdi benim şu söy
lediğim sözde acaba Suphi Karaman Bey ne di
yor, bana koridorda söylemesini rica edeceğim. 
Çünkü imkânı yoktur, böyle bir hâkim, hak
kındaki bu durumdan sonra halen kararlara iş
tirak etmektedir, arkadaşlar. Bu hâkim ma
zide hangi vasifeyi görürse görsün onunla da 
katiyen alâkalı değilim. Ama en yakınım dahi 
olsa o müoo^esede bu şaibe altında, o dosyada 
mevcut iken Ceza Dairesinde çalışamaz arkadaş
lar. Ama bir Yargıtay Başkanı da Türkiye Bü
yük Millet Meclisini hiçe sayarak, ben müstaki
lim, muhtarım, diyecek, teminatım vardır diye
cek, kimse zaten bana dokunamaz diyecek on
dan sonra kendisinin hâkimlikle a?lâ kabili te
lif olmıyan hareketlere girecek. Üzülmesin on
ların uğraşmak istediği meselelerle o kadar uğ
raşan var ki.. 

73ir îiok*—,'"' caka %* ıaı edip bitireceğini, 
şrr:*i "'L'.k ~k Sanrılar Kurulu, işte savcıların 
t?--^-1-' ş "y'3 '"-/!-> oluycı, tehlikeye düşüyor 
ş-bîmdeY -M pr<e~^müz ki biri benim ho-
camdır, çok müteessir oldum, kalkıyorlar muha
lefete görüşüyorlar, vay efendim şöyle olacak, 
beyle olacak diyorlar. Bu telâşa ne lÜTiım var? 
Nasıl söyliysyim yani bu lüzumsuz bir hareket
tir arkadaşlar, Çünkü daha henüz kanun görü
şülmeye başlanmamış, bu Meclislerde. Ondan 
sonra farz edelim ki yani kötü bir kanun çıkar
dık, savcıların teminatlarını, Meclis teminat
larını ellerinden aldı. yahut daha genişini her ne 
ise. Bunu tetkik edecek bir merci de vardır. 
Hepimiz yine onun değeri üzerinde çok güzel 
sözler söyledik ki, bir şey demiyoruz mutabıkız^ 
e peki yani ne lüzum var, yani kalkmışlar san-
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ki daha bunlar gibi hiç düşünen yokmuş, mem
leket işte bu savcıların teminatı yüzünden artık 
ne kadar büyük zararlara uğrıyacak, efendim 
kalkmışlar muhalefet, üzerine gidiyorlar; efen
dim, yani görüştük ama şurada görüşsünler ama 
bu mevzuda lüzum yoktur arkadaşlar, işte biz
de münakaşalar bundan çıkıyor. Makale yaz
sın, efendim kendi profesördür tetkik etsin, bil
gilerini, düşüncelerini yine efkâr: umunıiyeye 
yahut ilgililere arz etmek imkânını bulur, ama 
bu yersiz bir harekettir. Yani Aman efendim 
tehlike var, buna dikkat ediniz, yersiz bir ha
reket buna da işaret etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplarının görüşlerini 4, şah
si görüşlerini 10 sayın üye bildirmişlerdir, ki
fayet takriri var okutuyorum, 

(Soldan soru soracağız sesleri) Soru hakkı
nızı mahfuz tutarız efendim. 

Başkanlığa 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müza
kerenin kifayetini arz, ve teklif ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha beş sayın arkadaş söz is
temiş vasiyettedir, takririn aleyhinde mi sez 
istiyorsunuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Birer dakika 
konuşmamıza müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Mümkün değil. Tüzüğe göre 
idare ediyoruz. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler..,. Kabul edilmiştir. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Daha evvel 
söz istemiştim, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz sonradan. 
Saat 18,30 da toplanmak üzere Birleşime ara 

veriyorum. 

Kapanma saati ; 12,56 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma tfaati : 13.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Sadık Artakmaç (Yozgat), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Koınisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162 ve 1162 ye ek) 

F - ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. Ad
liye Bakanlığı 1969 yılı Bütçe tasarısı üzerin
deki görüşmeler sona ermiştir. Söz sırası yapı
lan tenküid ve temennilere cevap vermek üzere 
Sayın Bakanındır. Adalet Bakanı Sayın Hasan 
Dinıçer buyurunuz. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, Bakanlığım bütçesi üzerinde grup söz
cüleri ve şahsi mütalâasını beyan eden değerli 
senatörler, üç saat konuştular. Konuşmaları dik
katle izledim ve hakikaten Bakanlığımı ilgilen
diren konular üzerimdeki dikkatlerinden, alâka
larından mütehassis oldum, kendilerine teşek
kürlerimi arz etmeyi vazife bilirim, ümideder'im 
ki, arkadaşlarımın temenni ve mütalâaları Ba
kanlığıma ait konular üzerinde vereceğim umu
mu lizahattla büyük ölçüde cevaplanmış olacak-
Itır. Onun dışında kalanları da ayrıca cevapla-
mıya çjalışjatfağım. Bu 'sözlerimle şunu ifade et
mek istiyorum. Konuşmalarım iki grup içinde 
olacaktır, birisi wmuımJi izahat diğeri de bu umu
mi izahatın dışında kalan ve bugün dile getiril
miş olan cidden üzerinde durulması, cevaplanma
sı gereken önemli mütalâalardır. Vaktinizin dar
lığını da hesaba katmak suretiyle bu üç saatlik 
konuşmaları mümkün olduğu kadar kısaltmak 
suretiyle özet hainde cevaplamaya da ayrıca 
gayret sarf edeceğim. 

Bugün Adalet camiası içerisinde çalışan hâ
kim, şiavcı, kâtip, başkâtip, icra memuru, ceza 

evi personeli, adlî tabip ve ücretli, maaşlı müs
tahdemler ve memurların yani Adalet Bütçesin
den maaş alanların, maaş ve ücret alanların 
adedî ifadesi 19 586 dır. Bu personelin ifa ettiği 
hizmet dosya olarak ifadesi 5 milyondur. 5 mil
yon dosya yalnız mahkemelere gelen dosya de
ğildir, bilcümle adalet müesseselerine, savcılığa, 
icraya, sorgu hâkimine, adlî tıbba gelen dosya
ların yekûnu olarak ifade ediyorum ki, bu iki 
rakam arasında hizmetin büyüklüğü ve kadro
nun buna kifayet eder ölçüde olup olmadığı ko
nusunda bir mukayeseye imkân olsun diye. 

Yalnız söz buraya gelmişken mukayeselerini
ze yardımcı olur ve bundan evvel kabul ettiği
niz bâzı kanunların faydalı neticeleri olup olma
dığını araştırmaya yine faydalı olur mütalâası 
ile muhtelif senelere ait umumi iş durumu üze
rinde bâzı rakamlar arz edeceğim. Demin arz 
ettiğim ölçü ile, yani bütün adalet dairelerine 
gelen isin toplamı olarak verdiğim ifadeler ra
kamlar ölçüsü ile o anlamda meseleyi lütfen ka
bul edin. 

Buna göre 1963 senesinde bu rakam bütün 
adalet dairelerine gelen işin dosya olarak ifade
sini temin eden rakam 1963 senesinde 4 milyon 
206 bin küsurdur. 1964 te bu 4 milyon 400 bini 
geçmiştir, yani 200 bin artmıştır. 1965 te 4 mil
yon 998 bin olmuştur, yani 5 milyona yaklaş
mıştır. 1966 da 5 milyon 125 bin olmuştur. 1967 
de bir düşüş vardır. 4 milyon 944 bin. 1967 den 
evvelki senelerde muntazam bir artma olmasına 
mukabil, 1967 de bir düşüş vardır, bu düşüşü 
alınmış olan bâzı tedbirlerin sağladığı bir düşüş 
olarak biz değerlendiriyoruz, tabiatiyle bu de
ğerlendirmedeki isalbet payı takdirlerinize taallûk 
eder. 1968 in umumi rakamını arz edecek du
rumda olmadığım idin onları veremiyorum. Fa-
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kat bize şu rakamlar 1968 in de bir çıkış değil, 
bir düşüş kaydedeceği ümidina vermektedir. Bu 
dosya ile ilgili bir bilgiyi arz etmekte fayda 
mütalâa ederim. O da adalet dairelerine, yani i 
mahkemelere gelen, dâva olarak mahkemelere i 
gelen isin hâkim başına miktarı. Gerçi böyle I 
bir mukayese bir mânada dooru delildir ?una, j 
bir mânada bu mukaveseden çıkarılacak netine- i 
ler olduğu için arz ediyorum, (lelen ise göre va- j 
«ati ise göre hâkim basına biir senede düsen 
dâva adedi 500 dür. Yani miistemi mahkemeler. 
münferid mahkemeler dâhildir. Başka duruşma
ya cıkmıyan hâkimler de idari vazifeleri itiba
riyle meselâ encümen başkanları pibi, duruşma
ya cıkmıyan hâkimlerin de bu yekûna dâhil edil
medi suretiyle hâkim basma yapılan taksimde, 
isin hâkim adedine sröre yamlan taksiminde bu 
raJkara vasati 500 dür. Yargıtay'da bu raks m 
580 dir. Simdi, dâvayı basından sonuna kadar 
inşa etmek, şahidini dinlemek, delillerini top
lamak ve hükme götürmek mevkiimde olan hâ
kimin faaliyeti ile tekemmül etmiş olan ve ka
rara b^o'lanımi's olan bir dosyayı tetkik mevkiin
de olan Yargıtay'ın faaliyetleri mukayese edil
diği zamdan elbette bu faaliyetler içerisinde Yar
gıtay'ın faaliyeti zaman alma bakımından, di
ğerlerinden daha az zaman alan bir faaliyettir. 
Bu itibarla birbirine aşağı - yukarı yakın ra
kamlar olarak mütalâası mümkün olan su tet-
kiıka.t Yargıtay'ın daha süratli is çıkarması im
kânını ve ümidini bize vermektedir. 

FilhaJkika. Yargıtay mesaisine aidolan mâru
zâtımda bu düsüncelerimlizin yer bulduğu ve 
Yargıtay'a aüdolan işlerin de geçmiş senelere 
nisbetle daha süratli bir tempo içerisinde gö
rülmekte olduğunu gösterecektir. Mahkemelere 
gelen işlerin senelik umumi durumu, hukuk, ce
za ve saire tefriki yaparak vaktinizi almadan 
umumi duruma hakkında vereceğim malûmat şu 
olacaktır. 1963 te mahkemelerimize gelmiş olan, 
yeni gelen işten bahsediyorum, devirden ve 
nakzen gelenden bahsetmiyorum, yeni gelen is
ler 1963 senesinde 1 248 105. 1964 te 1 317 535 
1965 te 1 257 234, 1966 da 1 259 320, 1967 d* 
1 230 593 tür. Yagıtay'a gelen senelik isleri 
ifade etmek gerekirse şu rakamları arz ed?bıTi-
rim. Yine gelen iş olarak arz edivorum : 1966 da 
Yargıtay'a gelen yeni iş yekûnu. 174 711 dir. 
bu rakam 1967 de 164 372 dir, 1988 in 11 aylı

ğında 140 099 dur. Bu rakamlar Yargıtay'a ge
len işin nispî bir azalma istidadında olduğu in
tibaını vermektedir. 

Yargıtay'dan çıkan işlerin nisebetine gelin
ce : 1966 da % 96,5 çıkmış. 1967 de % 100,58 i 
çıkmıştır. Burada bir içtibah hâsıl olabilir. Na
sıl olur yüzde yüzün üstünde iş çıkma gibi, Ta-
biatiyle bu gelen işe nisbettir, devir bunun dı
şındadır. Biir kısmını da demek ki bir sene ev
velinden devredilmiş işten eritme, çıkarma var-
d"T\ B"n?J2na"'s:yTl). 1966 da g"elan iş yenilensme-
miş, 96.5 i çıkmıştır. % 3,5 kalmıştır tabi devir
de ayrıca kalmıştır. 1967 de gelen çıkmış, devir
de kısmen azaltma imkânı hâsıl olmuştur. 1968 
in 11 aylığı da % 104,82 dir. Bu bir aylığı da 
bun?, zammedecek olursak, demek ki, son iki se
ne içerisinde müterakim işi azaltma gibi bir ha
yırlı neticeyi müşahede etmek imkânını bulmuş 
oluyoruz. Bunun sebepleri üzerinde şöyle bir 
t s, hinin yapabiliriz, izah yapabiliriz, malûm ol
duğu veçhile Yargıtay'da işlerin uzun müddet 
sürüncemede kalmışına karşı bir tedbir olmak 
üzere Yargıtay'daki hâkim kadrosunu, üye kad
rosunu çoğaltmıştık. Bir kanun burada kalbul 
ektiniz, Yargıtaya 30 üye kadrosu ilâve edildi. 
Bu azalmanın bu, ilâve edilen kadronun netice
si olduğunu kabul etmek yerinde olur. Burada, 
bu kanun çıkarken bâzı muhterem arkadaşları-
nrn üye adedini çoğaltmak kâfi bir tedbir de
ğildir. Daire adedini de çoğaltmak lâzımdır. Bu 
daha kifayetli bir tedbir olur, yerinde bir ted
bir olur, yerinde bir tedbir ıolur şeklindeki mü
talâaları ve temennileri üzerinde kısaca tevak
kuf etmek isterim. Üye adedi böylece çoğaltıl
dıktan sonra şimdi daire adedinin de çoğaltmak 
mevcut üyelerde daire adedini çoğaltmak lâzım 
mıdır, değil midir şeklindeki bir araştırma ve 
bir çalışma içindeyiz Yargıtay yetkilileri ile de 
temas etmek suretiyle bunu en iyi şeklini bula
rak bir neticeye götürmenin gayreti ve çalış
ması içindeyiz. 

Şimdi mahkemelere ve yargıtaya aidolan bu 
rakamlardan sonra adlî tıp müessesemizin nasıl 
bir hacmi ile karşı karşıya kaldığını ve bu işi 
"enm:"k ';om aası! bir kadroya ve imkâna safaibol-
dıığıınu arz edeceğini esasen bu noktaya bir sa
yın arkadaşım da sual sormuş bulunmakta idi. 
Adlî tıp meclisimize gelen işler çeşitlidir. Ve 
servislerine göre çeşitli işlerle meşguldür. Adlî 
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tıp meclisi kararları var. Morg faaliyetleri var. 
Müşahede faaliyetleri var, kimyahane faaliyet
leri var, fizik tetkik faaliyetleri var.. Ben bun
ları teker teker her birisine ait rakamları söy-
liyerek vaktinizi almaktan içtinabedeceğHn ama 
bütün bu -servislerin işlerinin toplamım vermek 
suretiyle sizlere faydalı bir fikir vermeye çalı
şacağım. Adlî tıbbın bütün bu servislerinin 
1966 daki iş yükünü 22 964 tür. Bunun devirle 
beraJber olan yekunu, ki 307 is devredilmiştir, 
23 171 ıdir. Bunun 22 905 i çıkarmıştır adlî tıp 
sene içerisinde ve devri 266 tır. Bu mahkemele
rin devri ile mukayese edilecek olursa adlî tıb
bın devrinin ifade ettiği rakamlar insana ferah
lık verir. 1967 deki iş durumu yeni gelen iş 
25 132 dir, artmıştır iş. Devir 266 yla beraber 
çıkan iş 24 924 tür, devir 474 tür. 1968 de bu 
rakam bir ay Inoksanı ile 11 aylık olarak arz 
edeceğim. Gelen iş yine artıyor adlî tıbba gelen 
iş maalesef 26 527 dir. Bir aylığı da bu ilâve 
edecek olursak buna 27 000 i rihathkla bula
caktır. Ve çıkan iste 25 916 dır. Bu hali ile adlî 
tıp müessesemiz gelen iş az devir vermek sure
tiyle yenmeniin gayretli içindedir. 

Adlî tıp müessesesinde bu kadar işin karşı
sındaki kadronun ve elemanın durumuna gelin
ce: Bir başkan, 8 üye, 8 yedek üye ve 16 rapor
tör ve şu^e mütehassıs müdürleri vardır. 28 de 
memur kaldrosu olmak üzere personel durumu
nun yekûnu 61 dir. Hizmetliler durumunun ye
kûnu da 52 dir. Ayrıca adlî tıp müessesenin dı
şında 40 aded adlî tıp kadromuz mevcuttur. 
Yani vilâyetlere dağılmış olan kadronun adedi 
de 40 tır. Bu 40 kadronun maalesef 8 i doludur. 
32 si münhaldir, bulamıyoruz tabiî. Bunları Hü
kümet tabiplerine ek görev olarak vermek su
retiyle işleri yürütmek gayreti içindeyiz. 

Adlî tıp mensuplarına kanunun bahşetmiş 
olduğu, haklar mevzuuna gelince: 885 sayılı Ka
nundaki son kabul ettiğimiz kanundur, adlî tıp 
ba<k?jn ve üyeleri ödeneklerinin hâkimler gibi 
maaşlarının % 60 nisbetinde bir ödenek almak
tadırlar. Böylece kadrolarına göre ödenek almak 
suretiyle nâkamlero ve savcılara muadil bir tat
bikatın içindedirler. Fakat tabiplerimizi bu tat
min etmiyor. Etmiyor ki, münhallerimizi dol
durma imkânını henüz bulabilmiş değiliz. Tabiî 
buradan tabipleri tatmin etmiyen bu tatbikatın 
hâkimleri ve savcıları tatmin etmeyişi hakikati 

ds kendiliğinden ortaya çıkıyor, ©demiyeceği ha
kikati da. Bu durum karşısında bu seneki 'büt
çemize 10 bursiyer kadrosu koyduk. Yani tıp 
fakültesinde bakanlık hesabına adlî taibibolmak 
üzere yetiştirmek için 10 bursiyer kadrosu koy
duk bunun tesirleri ve bizim ihtiyaçlarımızı 
karşılama dereceleri ne olur bilemem ama büt
çenin imkânları ancak bize bu kadar bir faali
yeti sağlamış bulunmaktadır. 

Adlî sicil müessesemizin iş hacmi çok kaba
rıktır, trafiği çok yüksek bir seviyededir. Kad
rosu buna mukabil çok azdır. Sizlere bir fikir 
vermiş olmak için bir rakam arz edeceğim. Beş 
senelik iş yekûnu 3 911 721 dir. Aşağı - yukarı 
senede 300 000 in üstünde ceza fişi, 150 000 
civarında infaz fişi, 50 000 civarında tali karar 
fişi, 300 000 civarında bilgi ve yine 350 civa
rında da bülten faaliyetleri bunlara inzimam 
etmektedir. 

Ceza evlerimiz mevzuunda her partiye men
sup değerli arkadaşlarım faaliyetimizi takdir 
eden cümlelerle bizleri taltif ettiler. Kendilerine 
teşekkür ederim. Hakikaten ceza evleri faali
yetimiz infazdan beklenen faydayı sağlıyacak 
bir zihniyet içinde ve bir sürat temposu içerisin
de ilerlemektedir. İnfazla güttüğümüz gaye 
mahkûmun cefa çekmesi, işkence çekmesi bu 
yüzden mütenebbi olması ve başkalarına da bu 
halin ibreti müessire olması noktasından değil
dir. Artık bu düşünce cezanın infazmdaM bu 
anlam tarihe karışmıştır, infazdan elde etmek 
istediğimiz netice mahkûmun terbiye ve ıslahı
dır. Cemiyet için faydalı bir hale gelmesi ailesi 
için yine faydalı ve müsmir bir insan haline gel
mesi için ne mümkünse bunu yapmaktır ve bu
nun vasıtaları olarak da makûmu eğitmekteyiz, 
mahkûmu çalıştırmaktayız, mahkûmu iş ve sa
nat sahibi yapmaktayız ve mahkûmu iyi telkin-
"lerle, iyi insan haline getirmenin bütün tedbir
lerini ve bütün tatbikatını yapmaktayız. 

Yurt sathına dağılmış olan 634 ceza evinden 
108 i bugün mahkûmu çalıştırma imkânına sahip 
-aüessese haline getirilmiştir. Ve buralarda 16 000 
mahkûm çalışır durumdadır. 3 sene evvel bu 
rakam 8 000 civarında idi. 3 sene içerisinde 
'"lahkûmları çalıştırma imkânımızı yüzde yüz ço
ğaltmış olmamız bu istikametteki çalışma tem
posunun iyi olduğunu ve takdirlerinizi toplıya-
cak bir seviyede olduğunu göstermektedir ve 
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bunu da izhardan hiçbir arkadaşım çeîdnmemiş 
durumdadır. 

Ceza evlerimizde bugün 50 000 civarında hat
tâ 50 bini de biraz tecavüz etmiş durumda mah
kûm ve mevkuf vardır. Bizim gayemiz önce 
mahkûmları sonra da mekufları çalıştırır duru
ma getirecek şekilde ceza evlerimizi tevsi etmek, 
ateiyelerle iş yerleri ile sair iş yerleri ile ço
ğaltmaktır. Yani % 100 ünü çalıştırmak imkânı
na sahibolacak bir istikamette bir faaliyetimiz 
vardır, hedef budur. Çalışan mahkûm birçok 
faydaları getirmektedir. Çalışan mahkûm ikti
sadi hayatımıza bir şeyler katar yani âtıl insan 
gücünü çakşır hale getirmenin bir gayretidir ki, 
bu plân hedeflerine uygun ve memleket gerçek
lerine intibak eden bir istikamet oluyor. Çalı
şan mahkûm memlekete istihsali ile imalâtı ile 
bir şeyler katıyor. Bu memleket hesabına fay
dadır. Çalışan mahkûm bir şeyler öğreniyor. 
Bu kendi hesabına faydadır, ailesi hesabına fay
dadır ve çıktığı zaman hayatım kazanmasının 
bir yoludur. Ve nihayet çalışan mahkûm Devle
tin kendisine yaptığı masrafın ücretinden peşin 
tahsil edilmesi gibi Devlete olan yükünü sıfıra 
indiren bir netice doğurur. Binaenaleyh, bu is
tikametteki çalışmalarımıza da devam edeceğiz, 
Ceza evlerindeki çalışma dallarım ve diğer şey
leri teker teker izah ederek vaktinizi almak iste
miyorum. Yalnız şu kadarım ifade edeyim M, 
1967 malî yılı sonunda çalışan mahkûmlara 
ödenmiş olan yevmiye miktarı 5 milyon 790 bin 
liradır. Mahkûmlar böylece kazancın zevkini al
makta, Devlete olan borçlarını ödemekte ve ar
tanım da çıktıkları zamanda ellerinde bir imkân 
olarak kullanmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de kanun ça
lışmaları üzerinde kısaca malûmat arz etmek is
tiyorum: Bakanlığımın çalışması ile yüksek hu
zurunuza kadar sevk edilmiş olan ve kabulü su
retiyle de kanunlaşmış olan kanun adedi 11 dir. 
Bunların bâzılarım dile getirmekte fayda var. 
Çünkü elde ettiğimiz neticelerle irtibatı vardır 
bunun. Bunlar içerisinde mühim olanı Adalet 
cihazımn süratle işlemesini sağlıyacak olan hâ
kim ve savcı kadrosunu çoğaltmaya matuf olan 
kanundur. Yani 882 sayılı Kanundur. Bilindi
ği gibi bununla 400 hâkim ve savcı kadrosu ve 
450 kâtip, başkâtip kadrosu ve mübaşir ve 
stajiyer kadrosu kabul buyurmuştunuz. 

Bu kadroları kabul edişin işe tesirini az ev
vel verdiğim rakamlar zannediyorum göstermiş
tir. Ama adalet cihazımn, adalet camiasının ihti
yaçları konuşan arkadaşlarımın da haklı olarak 
dile getirdikleri gibi bununla bitmiyor arkadaş
lar. Bugün iş tamamen yenilmiş değildir. Ve bu
gün halkın yine şikâyetleri vardır, azalmıştır 
belki bir nisbe, ama yine şikâyetleri vardır ve 
bu şikâyetler mahkemelerde işlerin süratle çık
madığı noktasında düğümlenmektedir. Bunu 
mutlaka yenmeye bu şikâyetleri mazide kalmış 
birer şikâyet olarak artık günlük hayatımızda 
işitilmiyen mevzular olarak yenmeye ve hallet
meye mecburuz. Bunun halli için huzurunuza 
yeni kadrolar talebi ile geleceğim. Bunu tavsiye 
eden arkadaşlarım bana cesaret vermişlerdir. 
Bununla hem daha çok mahkemeler kurmak su
retiyle hâkimlere günlük hayatlarında işleri gü
nü gününe çıkarma imkânını Bağlıyacağız, hem 
de hâkimlerin terfileri geldiğinde kadrosuzluk 
yüzünden terfi edememek gibi haksız bir tatbi
katın devamım önlemiş olacağım. Fakat mahke-
melerdeki işlerin yenilmesi ve şikâyetlerin artık 
önlenmesi unutulması yalmz hâkim, kâtip v. s. 
adlî personel adedinin çoğaltılması ile kabildir 
diye bir iddia sahibi olamam. Adedi çoğaltmak 
başka tedbirler almadıkça yine kâfi bir netice 
vermez. Bunun yanında usul kanunlarının işle
rin geç çıkmasını intaceden bâzı fuzulî merasim 
hükümleri vardır, bunları da kaldırmak gere
kir. Bunlar için hazırladığımız tasarılar ki - ge
çen sene ele bunları konuştuk - tasarıları biz ba
kanlık olarak çoktan yüksek Parlâmentoya tev
di etmiş durumdayız. Bunların süratle çıkması 
bu şikâyetlerin önlenmesi bakımından çok yerin
de olacaktır. f| 

Çıkmış olan kanunları teker teker hatırlat
mak ve izah etmek istemiyorum, sadece bir fikir 
verilmesi yani Bakanlığın çalışmasının mahiyeti 
ve şümulü hakkında bir fikir evrmek halamın
dan aded vermekle ve bir misal vermekle iktifa 
ediyorum: Böylece 11 tasarı kanunlaşmış, çık
mıştır. Bugün yasama meclislerinde olan tasa
rılarımızın adedi de 12 dir. Bu tasarılar üzerinde 
müsaade ederseniz biraz durmak istiyorum: 

Bu tasarılar arasında avukatlık kanunu tasa
rısı vardır ve avukatlığı Barolar Birliği eliyle 
tedvir etmeye ve meslekin birçok ihtiyaçlarım 
gidermeye ve birçok problemlerini halletmeye 



C. Senatosu B : 28 31 . 1 . 1969 O : 2 

yararı olan ileri bir hamle olarak ifadesi müm
kün olan bir tasarıdır. Ümidederim ki, yarınki 
Millet Meclisinde müzakereye alınacaktır. 

Mahkûmların tahliyeden evvel ve tahliyeden 
sonra korunmalarını mümkün kılan insani bir 
hüviyet taşıyan Patronaj Kanunu adını taşıyan 
kanun da malûm olduğu veçhile geçen seneden 
beri Parlâmentodadır ve Bütçe ve Plân Komis
yonunda malî kaynaklar bakımından tetkikte
dir. Hukuk ve ceza usulü kanunları sevk edil
miştir, komisyondadır. 

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât Kanunu 
sevk edilmiştir, komisyondadır. Bunun üserin-
de her partiye mensup arkadaşım haklı olarak 
durdular. Her sene bu har bütçede konuşulur. 
Hattâ müsaade ederseniz ben bunu biraz daha 
uzağa götüreceğim. 1946 dan beri konuşulur. 
Sadece benim bildiğim, ondan evvelkini bilmiyo
rum ama 1946 ile 1950 arasında Mecliste bulun
duğum zaman bir adalet mensubu olarak o za
manın iktidarına Teşkilât Kanununu getirmesi
ni temenni olarak izhar ettim ve tenkid ettim. 
Demek M, 1946 ile 1950 arasındaki meseleler 
bugün de halen yaşar meseleler halindedir. Kim
senin kusuru yoktur, nedenleri biraz da malî 
imkânlarımızla kabili izah olacak şekildedir. 

Bunu nihayet bir şikâyet mevzuu olmaktan 
çıkacak bir seviyeye getirdik ve sevk ettik. Be
nim muhterem heyetinizden en büyük istirhamım 
bu 1327 den beri halledilmemiş olan derdi hu
zurunuza kadar getirmiş olmakla yetinmiyorum, 
bunun çıkması için en büyük yardım ve müza
heretlerinizi esirgememenizi bilhassa istirham 
edeceğim. Oünkü bugün Adalet Bakanlığının 
personeli yoktur. Oradan, buradan hâkimler
den ve savcılardan yetkiyle devşirümiş, tâbiri 
mazur görün, Vekâletin bünyesinde olmıyan de
ğerli arkadaşlarımın himmetiyle meseleler yürü
tülmektedir. 

Şimdi söz buraya gelmişken savcıların atan
malarına aidolan tasarı, sevk ettiğimiz tasarılar 
arasında olması itibariyle onun üzerinde mütalâa 
beyan eden arkadaşlarıma aynı zamanda arzı ce-
vabetmek isterim. Savcıların tâyinine aidolan 
iki madde vardır. 63 ncü maddeyle 72 nci mad
de. Bu maddeler Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiştir. Bu maddelerden 77 nci madde 45 sa
yılı Kamına ait bir maddedir. 45 sayılı Kanun 
bilindiği gibi Anayasamız meriyete girdikten 

sonra tanzim edilmiş bir madedir. Yani bu 
Meclisler kabul etmiştir. Ve 45 sayılı Kanunun 
tedvin sebebi Anayasanın 137 nci maddesindeki 
navcılar için de teminat tanınır şeklinde tedvin 
edilmiş olan maddesinin icabı olarak getirilmiş
tir. O zamanın iktidarı bu maddeyi anlayışına 
göre, Anayasamızın 137 nci maddesini anlayışına 
göre bu tasarıyı getirmiştir. O zamanın Parlâ
mentosu da bu maddeye verdiği mânaya göre 
de, Anayasanın 137 nci maddesine verdiği mâna
ya göre de 77 nci maddeyi çıkarmıştır. 

Nedir bu 63 ncü ve 77 nci maddeler? Bu mad
deleri özetliyecek olursak savcıların tâyinlerin
de ve nakillerinde Adalet Bakanı bir mütalâa 
alır. Kimden? Müdürler Kurulundan. Müdürler 
Kurulu da Müsteşar, Umum Müdür ve Zat İşleri 
Müdüründen müteşekkildir. Onların bu mütalâası
nı aldıktan sonra kendi takdirine göre, kendi ira
desine göre meseleyi halleder. Böyle getirilmiş. 
Mütalâa istişaridir, Vekili bağlıyamaz. Bu Ana
yasa Mahkemesine gitmiştir, bir dâva münase
betiyle. Anayasa Mahkemesi bunu Anayasanın 
137 nci madesindeki (savcılara da teminat tanı
nır) şeklindeki görüşüne uygun, yeter bir temi
nat görmemiş, maddeyi iptal etmiştir. Şimdi bi
zim getirdiğimiz tasarı nedir? Şimdi bizim ge
tirdiğimiz tasarı bir komisyon kuruyoruz, bu işi 
bir komisyon yapsın diyoruz. Bu komisyonda 
Adalet Bakanı başkan olsun, Müsteşar ve Umum 
müdürler de üye olsunlar, 7 kişilik bir komisyon. 
Yani eskisiyle mukayese edersek eskisinde Ada
let Bakanının tek iradesini şimdi tek reye çeviri
yoruz. 7 kişilik bir komisyonda tek rey sahibidir 
Adalet Bakanı. Eski tasarıda tek irade sahibi 
yeni tasarıda tek rey sahibidir. Arkadaşlarım 
derler İri. bu eskisinden de daha geridir, Anaya
saya intibakı bakımından. Nedenini izah etme
diler ama komisyonda izah eden arkadaşımın 
izahına göre bir mütalâa arz edeyim. Derler 
ki, şimdi Adalet Bakanı orada başkandır, eski
den başkan değildi. Ama eskiden irade sahibi 
idi, başkanlığın da üstünde bir iradesi vardı, 
mütalâa ile mukayyet değildi. Ve derler ki, 
bu komisyon kuruldu ama komisyon müdiran-
dan müteşekkildir. Müdiran da Adalet Bakanı
nın tesiri, nüfuzu altındadır. Onu kıramazlar bi
naenaleyh, siyasi bir adam olan Adalet Bakanı 
ne isterse kaşiyle, gözüyle yapacağı telkin onla
ra tesir eder, binaenaleyh bu teminat değildir. 
Bu izah tarzı nazari olmaya mahkûm ve biraz 
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da vehimden doğma bir izah tarzıdır. Vehimden 
doğma bir izah tarzıdır veya öyle izah edilmek
te bâzı siyasi faydalar mütalâa edildiği için bi
liltizam yapılan izah tarzıdır. 

Kimdir komisyon üyeleri? Müsteşar, Teftiş 
Heyeti Reisi, Umum müdürler. Kimdir bunlar? 
Bunlar birinci sımfa yükselmiş hâkimlerdir. Ve 
bunlar Hâkimler Kanununa tabidir. Yani Veîdl 
bunlara ceza veremez. Ve Vekil bunların yerini 
bir istisna hariç değiştiremez. Yani Vekilden çe
kinir tarafları var mı, yok mu meselesine temas 
etmek istiyorum. Umum müdürleri Vekil sade
ce Yüksek Savcılar Kurulunun bölümlerinde 
bir başkanlık inhilâl ederse oraya atayabilir. 
Onun dışında göndereceği hiçbir yer yoktur. 
Bir Vekil Umum Müdürünü beğenmezse, Umum 
Müdürüyle geçinemezse tek bir imkânı vardır, 
o bölümde bir yer açılırsa oraya atama. O da ko
lay açılmaz. O da tekaüdolmasiyîe, istifa ile ve 
ölüm gibi sebeplerle açılır. Binaenaleyh bir Ve
kilin Umum Müdürüne veya Müsteşarına kendi 
istediğini yapmaması sebebiyle yerinden uzak
laştırması gibi her hangi bir imkânı, imtiyazı 
yoktur. Ceza veremez,, birinci sımf hâkimdir, ye
rini değiştiremez. Artık bu kadar teminat zır-
hiyle mücehhez olan muhterem hâkimleri tesir 
altında kalır şeklinde mütalâa etmek zannediyo
rum ki, meseleyi hafife almak olur. Meselede 
vehme yer vermek olur. Başka türlü bunun iza
hını ben hafif olarak yapıyorum bu izahı, başka 
türlüsünü bulamıyorum. 

Mesele bu kadarla da kalmıyor. Getirdiğimiz 
tasanda ayrıca bu heyetin de kendi basma buy
ruk olmadığını, ekseriyetin reyiyle her şeyi ya
pamadığını ifade eden bir hüküm koyuyoruz. 
Bu heyette, 7 kişilik heyette, Vekilin Başkan ol
duğu bu heyette bir atama, nakil plânı yapacak, 
ilân edecek, Resmî Gazete ile. iki sene müddet
le bu muteber olacak, burada nakiller için objek
tif kurallar koyacak, kendi getirecek, bölgeler 
tesis edecek. Bunun dışına çıkamıyacak. Bu 
herkesin malûmu olacak. Her savcının malûmu 
olacak, bunun dışına çıkamıyacak hükmünü de 
getiriyoruz. O halde bunlar da kendi başına buy
ruk değildir. Vekilin kaşına, gözüne bakarak 
hareket etmek mevkiinde değillerdir. Bu kadar 
teminatın karşısında şimdi eskisinden daha ge
ridir ve Anayasaya intibakı bakımından eskisin
den daha totaliter hükümleri getiriyor gibi bir 

mütalâaanm şu kısa mâruzâtımdan sonra yeri 
olup olmadığını ben insaflarınıza terk etmekten, 
havale etmekten başka bir söz söyliyecek deği
lim. 

Şimdi yalnız mesele buraya gelmişken bir 
noktaya daha işarette fayda var. Bütçe Komis
yonunda C. H. P. ne mensup muhterem bir ar
kadaşım bu konuya temas ederken buyurdular 
ki, Anayasa Mahkemesi kararında nasıl bir tasa
rı getirileceğinin direktifini vermiştir. Yani es
babı mucibeslnde getirilecek tasarının nasıl ol
ması lâzım geldiğini direktif olarak vermiştir. 
Sen bu direktife riayet etmiyorsun, Anayasa ka
rarlarım uygulamıyorsun dedi. 

Şimdi aynı partiye mensup, o partinin söz
cülüğünü yapan muhterem arkadaşım da benim 
bu mütalâaya verdiğim yani «icra, Anayasanın 
iptal karariyle bağlıdır, ama gerekçesiyle bağlı 
değildir. Gerekçesi sadece ışık tutar» şeklindeki 
cevabımı kınadı ve direktifin tatbik edilmesi lâ-
sımgeldiği filerini burada savundu. 

Şimdi arkadaşlarım bu işte en ince mesele bu. 
Ne Anayasa Mahkemesini küçük düşürmek, ne 
Anayasa Mahkemesinin kararlarını hiçe saymak 
ne şu, ne bu. Bu, hukuk Devleti nizamını ve 
Anayasamızın getirdiği kuvvetler ayrılığı pren
sibini anlama veya anlamama meselesidir. Hat
tâ o kadar ileri gidenler olmuştur İd, «Hukuka. 
bağh olanlarla olmıyanların meselesidir» diyen
ler olmuştur. Bizim bu tasarımızı «hukuka bağ
lı olmıyanların tasarısı» bunu kabul etmiyenle-
rin de «hukuka bağh olanların» noktai nazarı 
olarak ifade edenler olmuştur. Hattâ daha ile
ri gidenler olmuştur. Bu Parlâmento siyasi bir 
Parlâmentodur ve siyasetçilerinin sözünün dozu 
bakımından bâzan söylenen şeyleri hoş görmek 
mümkündür ama, ilim adına konuşan profesör
lerin sözünü başka türlü, değerlendirmek lâzım
dır. ilim adına konuşan bir sayın profesör de 
bu halin, Anayasaya karşı gelmek olduğunu, 
Anayasayı ihlâl olduğunu ifade etmiştir yazılı 
olarak. Yani tasarıyı böyle sevk edişimiz, Ana
yasayı ihlâldir. Tasarıyı böyle sevk edişimiz, 
gerekçesine göre amel etmeyişimiz Anayasa 
Mahkemesini hiçe saymaktır, kararlarını tatbik 
etmemektir gibi hukukî mütalâalarla maalesef 
karşı karşıyayı?:. 

Şimdi lütfen beraber teemmül edelim. Ana
yasa Mahkemesinin kararı Anayasaya göre he
pimizi bağlayıcı bir karardır, icrayı da bağlar, 
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yasama organını da bağlar kişileri de bağlar. 
Ona hiçbir diyeceğim yok. Anayasa Mahkeme
si maddeyi iptal etmiştir, yeri dolacaktır. Yeri 
dolarken aynı madde gelmez. O zaman inadolur. 
Yeri dolarken daha kötüsü de gelmez. O da 
zihniyet bakımından kabili, kabul değildir. Ama 
yeri dolarken, Anayasanın 137 nci maddesini 
nasıl anlıyorsa icra öyle getirir. Anayasa Mah
kemesinin gerekçesine göre amel etmeye mec
bursun dediniz mi bu mecburiyeti icra için dü
şünen, Parlâmento için de düşünür. Tabiî bu hu
kuk mantığının neticesi budur. 

Şimdi lütfen biran için düşünelim, Anayasa 
Mahkemesinin kararı değil de gerekçesi eğer 
bizi bağlarsa, o halde Anayasa icranın yerine 
geçmiş olmuyor mu, muhterem arkadaşlarım. 
Anayasa Mahkemesinin gerekçesi Parlâmentoyu 
bağlarsa, direktiftir dersek, o halde Anayasa 
Mahkemesi Parlâmentonun yer!ne geçmiş olmu
yor mu? O halde Anayasa Mahkemesi icranın 
ve Parlâmentonun yerine geçerse Anayasanın 
4 ncü maddesi ne olacak rafa mı kaldıracağız 
onu? Anayasa 4 ncü maddesiyle diyor ki «Millî 
hâkimiyeti 3 kuvvet millet adına temsil ede
cek» diyor. İstimal edecek. Kimdir bu 3 kuv
vet. Yasama, başta geliyor, yürütme ondan 
sonra geliyor, yargı ondan sonra geliyor. Ne 
yargının hakkına, yürütmenin veya yasamanın 
ne yasamanın hakkına yargının veya yürüt
menin ne de yasamanın hakkına yargının mü
dahalesi bahis mevzuu değildir. Bu çark böyle 
kurulmuş. Eğer meseleyi böyle anlarsak, Ana
yasanın gerekçesini nüvesi nüvesine tatbik ede
ceksin şeklinde anlarsak o zaman iste yargının 
en yüksek organı olan Anayasa Mahkemesini 
getirmiş yasamanın yerine oturtmuş oluruz. M2-
selenin hassasiyeti burada, inceliği burada, 
Onun için bu mütalâayı kabul etmemize im
kân yok. Bizim düşüncemiz 137 nci maddenin 
bize göre anlayışı, şeklindedir. Anayasa Mah
kemesi gerekçesinde başka bir izah yapmış ola 
bilir ama aynı Anayasa Mahkemesinin beş 
tane sayın üyesi de meseleyi kendi reyleriyle 
ve yazdıkları gerekçelerle başka türlü anlıyor. 
Demek ki, maddeden başka türlü anlamak 
mümkündür. Nitekim mümkün ki, Anayasa 
meriyete girdikten sonraki, iktidar ki, koalis
yon iktidarıydı, koalisyonu teşkil eden parti
lerin Hükümeti meseleyi başka türlü anlamış
tır. O zamanın Meclisi, meseleyi başka türlü an

lamıştır. Niçin bizim meseleyi bir başka açı
dan anlamamıza tahammül edilmiyor bunu an
lamak güçtür ve niçin bu Anayasayı ihlâl olu
yor bunu anlamak güçtür. 

Bir iktidara Anayasayı ihlâl ediyorsun diye 
bir profesörün söyliyebilmesi, en azından fi
kir hürriyetine değer vermemesi mânasına ge
lir. Anayasayı ben böyle anlıyorum, ben
den evvelki şöyle anlamış, benden sonraki böyle 
anlar. Benim anlayışım hatalı ise Meclisler 
bunu düzeltir, Meclislerin de anlayışı hatalıysa 
Anayasa Mahkemesini niçin kurduk, Anayasa 
Mahkemesi bir kere daha bozar. Niçin kurul
muş müesseseler varken bu kadar endişe ede
riz ve birbirimizi Anayasayı ihlâl ile suçlarız. 
Bunu anlamak hakikaten güçtür. Bunu bir 
politikacının dahi yapmadığı şekilde bir profe
sörün yapmasının cidden bir hukukçu olarak 
duyduğum üzüntüyü tarif edemem. Ne demek
tir. Anayasayı ihlâl? Anayasayı ihlâl, Yüce 
Divanın suçlusu olsun demektir. Anayasayı 
anlayışta bir münakaşaya tahammülü olmazsa, 
ilim adamı bunun tahammülünü gösteremezse, o 
halde peşin ehlivukuf Anayasayı ihlâl etti şeklin
de hazır demektir. Yok tahammül edeceğiz müna
kaşaya, tahammül edeceğiz müesseselere, işte biz 
bunu böyle getirmişizdir, böyle anlamışızdır. 
Niçin böyle anladığımızı da müsaade edin de 
izah edeyim. Bunun izahını yapmazsam mesele 
tamamen muallâkta kalır. O zaman fikrimi 
size tam mânasiyle intikal ettirememiş olurum. 

Şimdi ne isteniyor bizden. Anayasa Mahke
mesinin gerekçesinde «ne Bakan ne de umum 
müdürlerden kimse vekâletten hiç kimsenin bu
lunmadığı heyet. Bu işi tedvir etsinler. Ekse
riyetin fikri budur. Bâzı profesörlerin de da
ğıttıkları broşürde işledikleri fikir budur. 
Yani Yüksek Hâkimler Kuruluna muadil bir 
Yüksek Savcılar Kurulu kurulsun, icrayla hiç
bir irtibatı bulunmasın, bu işin. Peki acaba Ana
yasamız öyle istiyor mu? Mütalâamızı bir mes
nedi hukukiye dayamazsak, Anayasaya daya
mazsak meseleyi muallâkta bırakmış oluruz. 
indî mütalâalarla meseleyi halletmeye kalkmış 
oluruz. Anayasamız hâkimler için bir Yüksek 
Hâkimler Kurulu kurmuştur. Müesseseyi kur 
muş müessesenin fonksiyonunu tarif etmiş, 
müessesenin mensuplarının nasıl seçileceğine 
kadar meseleyi teferruatiyle tesbit etmiş
tir. Ve demiştir ki, hâkimlerin bağımsızlığı 
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esasına göre bu müesseseler işliyecektir demiş
tir. Ve muhtelif maddelerinde de hâkimleri 
bağımsız kılmıştır. Hâkimlerin bağımsızlığını 
muhtelif maddelerinde tekrar etmek suretiyle 
teyidetmiştir. Perçinlemiştir. Ama savcılar 
için, savcılar bağımsızdır dememiştir. Anayasa
nın hiçbir maddesinde bunu bulamazsınız. Savcı 
bağımsız değildir. Savcı bağımlıdır. 0 halde 
hâkimle savcının arasında Anayasamız bakı
mından, bırakın ifa ettiği fonksiyonlar bakı
mından, ayrılık vardır. Anayasanın kabul et
tiği prensipler bakımından fark var. Savcı ay
rıdır, hâkim de ayrıdır. 

Şimdi derler ki, Yüksek Savcılar Kurulu
nu kuracaksın, Anayasanın bu bozma kararın
dan sonra. Anayasa eğer böyle arzu etseydi 
Yüksek Hâkimler Kurulunu kurduğu gibi Yük
sek Savcılar Kurulunu da kurardı. Niçin kur
mamıştır? Arzusu aynı olmadığı için kurma
mıştır. Bundan daha basit bir muadelet olamaz 
zannediyorum. Anayasanın arzusunun, Anayasa 
vâzunm arzusunu müesseseyi kurmamış olmasın
dan istidlal mümkündür. Ama yalnız bir istid
lalle meselelerimizi halledebilir miyiz? Ede
riz ama, başka delili de var Anayasanın. 137 
nci maddenin ikinci fıkrası diyor ki; aynı 
maddenin; «Savcılar için de teminat tanınır» 
maddesinin ikinci fıkrası; «Ancak başsavcı, baş
kanım sözcüsü ve Askerî Yargıtay Başkanı, hâ
kimler gibi..» diyor. Yani, hâkimler gibi mütalâa 
ettiği savcı tektir. Bu da Anayasa vâzıınm ne dü
şündüğünü bu ikinci madde sarahate getiriyor. 
Anayasa böyle düşünmüşken, şimdi Anayasayı 
zorlıyalım, bir kurulu kuralım, Anayasanın dü
şünmediğini tatbik edelim demek Anayasaya 
intibak etmez, işte bizim mütalâamız bu. Ana
yasayı anlayışımız bu. Ama, bu anlayışta ha
ta edebiliriz. Siz düzeltirsiniz. Kanun huzuru
nuza gelecek. Siz de hata edebilirsiniz. Ha
talı kanun çıkarsa, Anayasaya aykırı kanun 
çıkarsa, Anayasa Mahkemesi bozsun diye, 
Anayasa Mahkemesi iptal eder. 

Hukuk Devleti içerisinde meseleler hukuk 
yolu ile halledilir. Hukukun koyduğu nizama 
riayet, hukukun koyduğu mercilere başvurmak 
suretiyle halledilir. Birbirimizi tehditle halle
dilmez. Parlâmentonun üstünde şahsi nüfuz 
ve kudretler tevehhüm etmek suretiyle de hal
ledilmez. Burada halledilir bu mesele. Bura
da münakaşasını yaparız, hatamız varsa biz 

| kabul ederiz, ikna edebilirsek siz kabul eder
siniz. Ama hepimiz hata edersek Anayasa Mah-

1 kemesi bozar. Kurulmuş müesseseler varken, 
bu müesseselerin dışında başka bir hal tarzı 
aramakta fayda yoktur. Başka bir hal tarzı 

| arar yola sapmak hukuk dışına gitmektir, hu-
j kuk dışı zorlamalardır bunlar. Bunu hukuk 

adamlarının yapmaması lâzım. Elbette bu ka-
| nun tasarısı geldiği zaman meseleleri muhtelif 

hukuk adamları ne demiştir, başka memle
ketlerde bunun tatbikatı nedir, Anayasamız ne 
demiştir, şimdi bunun karşısında olan profesör-

I lerimiz eskiden ne demişlerdir; meselelerini 
| teferruatiyle konuşacağız. Fakat, bir bütçe 
j münasebetiyle bu kadarı dahi zannediyorum M, 
\ fazladır. Ama, dile getiren arkadaşlarım çok 
j olduğu için bunu cevapsız bırakmamak gayreti 
| içerisinde arz etmiş bulunuyorum. 

| Evet, sevk ettiğimiz kanunlar hakkında iza-
j hat verirken, sıra buna gelince bu mâruzâtı 
i yapmış oldum. 

Konuşan arkadaşlarımın çoğu hâkimlerin 
I bir denetime tabi tutulması için bir organ ku

rulması noktasında ısrarla durdular. Tamamen 
kendileriyle iştirak halindeyim. Bu tasarı ha
zırlanmıştır, sevk edilmiştir, Adalet Komisyo-

| nundan geçmiştir, bir kadro ekli olduğu için 
tasarıya Bütçe Plân ve Komisyonundadır. Ara
ya bütçe girdiği için toplanamıyan bu komis
yon ilk fırsatta bunu konuşacaktır, ümidederim 
ki, çıkacaktır. 

Yargıtaya Teşkilât Kanunu Parlâmentoya 
sunulmuştur. Çocuk mahkemeleri kanun tasa
rısı geçen seneden beri Parlâmentodadır. Ko
misyondan geçmiştir. Bütçe ve Plân Komisyo
nundadır. Malî yönleri bakımından mesele tet-

I kiktedir. Noterlik kanunu tasarısı Parlâmento-
| dadır. Usulleri arz ettim. Türk Ceza Kanu-
I nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 

olan tasarı Parlâmentodadır. Ve Tedbirler Ka
nununun kaldırılmasına dair olan tasarı Parlâ
mentodadır. Böylece 11 tasan kanunlaşmış, 12 
tasan da Parlâmentoda, Meclislerin gündemin
de veya komisyonlann gündeminde muamele 
görmektedir. 

Bunun dışında üzerinde çalıştığımız tasan
lar arasında Seçim kanunu tasansı başta gelir. 
Seçim kanunu tasarısı hakikaten arkadaşlan-

| mın üzerinde haklı olarak tevakkuf ettikleri 
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gibi önem taşıyan bir tasarıdır. Seçim Kanunu 
bütün partileri ilgilendirir. Bütün vatandaşla
rı ilgilendirir. Millî iradenin tecellisinin bir 
nevi vasıtası ve usulü olması bakımından da 
başka bir mâna ve önem taşımaktadır. Seçim 
Kanununun hangi yönlerden ne gibi tadile 
tabi tutulması lâzımgeldiği noktasında siyasi 
partilerimizin hepsinin görüşü yazılı olarak 
alınmıştır. Bunlar değerlendirilmektedir. Şim
diye kadarki tatbikatın ışığı altında en iyi şek
lin ne olması lâzımgeldiği üzerinde durulmuş
tur. ön seçim üzerinde gayet titiz bir itina ile 
durulmaktadır. Siyasi partilerle bu çalışmala
rımız ilerledikçe yeni temaslar aranmaktadır. 
Binaenaleyh, mümkün olduğu kadar herkesin 
makbulü olan bir Seçim Kanunu yapmak gay
reti içerisindeyiz. Seçmen kütüklerinin ıslahı, 
her seçmen vatandaşın mutlaka kütüklere ya
zılması suretiyle oyunu atmak imkânının ken
disine bağışlanması, sağlanması mevzuunda da 
üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Fakat, Se
çim Kanunu üzerinde daha ileri bir açıklama 
yapmam, şu anda çalışmalarımızın vardığı ne
ticeler bakımından mümkün değildir. 

Ayrıca, Anayasa nizamını ihlâl eden fiille
re aidolan tasarı yani, başka bir deyimle, bu
rada konuşan arkadaşlarımın ifadeleriyle, Te
mel hak ve hürriyetleri koruma kanunu tasa
rısı üzerindeki çalışmalarımız da bitmiştir. 

Müsaadenizle söz buraya gelmişken, bu nok
tada mütalâa serdeden arkadaşlarıma arzı ce-
vabedeyim. 

Şimdi bu tasarı Bakanlar Kurulundadır. Ya
kında ümidederim ki, Parlâmentoya gelecektir. 
Tasarıyı ilân etmedik. Tabiatiyle Bakanlar Ku
rulundan geçmeden tasarı açıklanamaz. O halde 
tasarıyı kczıuşan arkadaşlarımın bilerek konuş
tuğu mebdeinden hareket edemem. Sayın Kara
man bu tasarı hakkında konulurken, «ne kas-
dedildiği bulanık» buyurdular. Yani, muhtemel 
hak ve hürriyetlerden ne kasdediliyor, burası 
bulanık buyurdular. Tasarıyı biz ilân etmediği
mize göre, kendileri de görmüş olamıyacakları-
na göre, görmüşlerse dahi son şekli kesinleş
memiş bir tasarı bize mal edilemiyeceğine göre, 
meseleyi görmeden bir teşhis koymanın nasıl 
mümkün olduğunu anlamak hakikaten benim 
için güç olmaktadır. Bulanık mıdır, berrak mı
dır, bir şey gördükten sonra belli olur. Bir şeyi 
görürsünüz, okursunuz bu belli olur.. Kendi 

kanaatine göre bu iş bulanıktır denir. Ama, gör
meden bu hükme varmak bilmiyorum yani, bu 
insanların haiz oldukları hasletlere, imkânlara 
sığar bir mütalâa değildir. 

Sonra yine buyurdular ki, temel hak ve hür
riyetler Anayasanın teminatı altındadır. Muh
terem arkadaşlarım, meselede anlaşalım. Ana
yasa hakları sayar, bu hakları korumanın ted
birini, teminatını başka yasalar getirir. Ceza 
Kanunu getirir, bu mahiyetteki kanunlar geti
rir. Anayasa, mücerret bir hakkı tanımış ise, o 
hakkı istimal Anayasanın teminatı altındadır. 
Ama o hakka karşı yapılan tecavüzler, o hakkı 
ortadan kaldırmaya matuf faaliyetler başka bir 
kanunun teminatı altındadır. Başka bir tatbi
katın teminatı altındadır. İşte biz bu kanunla 
Anayasanın tanıdığı temel hak ve hürriyetleri 
Türkiye'nin bütünlüğünü, demokratik rejimin 
istikbalini, her türlü taarruzdan ve tecavüzden 
korumak için alınması lâzımgelen tedbirleri al
ma gayreti içindeyiz. Şimdi bu tedbirleri almı-
yalım, diyorsanız o zaman anarşiye göz yuma
lım, herkes hürriyet uğruna istediğini yapsın, 
hattâ hürriyeti imhaya kadar denir. Hiçbir re
jimde hürriyeti imha hürriyeti yoktur, hiçbir 
rejimde Anayasayı tahrip hürriyeti yoktur, hiç
bir rejimde hürriyeti boğma hürriyeti yoktur. 
Lütfen tasarımızı bekleyin, görün, eğer hürri
yetleri boğdurmamak için, fuzuli hürriyetlere 
tecavüz etmişsek söyleyin. Münakaşaya hazırız. 
Ama tasarıyı görmeden iktidarı itham, bulanık 
olarak meseleyi tavsif bence doğru değildir. 
Doğru bir şey olmaz. Yanlış mabdeden hareket 
olur. Bizim, bilhassa iktidarımızın, seçim yak
laştığı için son senesinde ayakta durmak için 
sor tedbirlere ihtiyacımız yok. Buna şimdiye 
kadar iltifat etmedik, bundan sonra da iltifat 
etmeyiz. Hiçbir zaman Adalet Parti felsefesi 
buna iltifatkâr olmıyacaktır. Ama, memleketin 
kaderi için, rejimin ayakta durması için alın
ması icabeden tedbirleri almakta da hiçbir fi-
turumuz yoktur ve olmıyacaktır. Binaenaleyh, 
getirdiğimiz tasarıyı görün, eğer hürriyetler ba
kımından bir aşırılık varsa söyleyin düzeltiriz. 
Eksiklik varsa lütfen onu da söyleyiniz. Ama, 
bir tasarıyı henüz gelmeden mahkûm etmeye 
kalkışırsak o zaman memleketin gerçeklerine 
gözümüzü yumarız. Buna hakkımız yok. 

Değerli arkadaşlarım bu sevk edilmek üzere 
I olan bu iki tasarıdan başka, Adliyeciler Yar-
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dımlaşma Sandığı kanun tasarısı, Maliyenin 
mütalâası gelmiştir. Sevk edilmek üzeredir. 
Medeni Kanun üzerindeki değişiklikler hazır
lanmıştır, redaksiyonu bir sayın profesör tara
fından yapılmaktadır. Kendisine verilen mehil 
henüz bitmemiştir, ama önümüzdeki aylar için
de bu mehil bitecektir. Ümidederim, mesaisini 
o da bitirmiş olacaktır. Cezaevlerinin iç ve dış 
korunmalarına aidolan kanun tasarısı hasırdır, 
adlî zabıtanın kuruluşuna aidolan tasarı üzerin
de çalışıyoruz. Bâzı arkadaşlarım savcılar oto-
mibilli olsun dediler. Bu ancak adlî zabıtanın 
kuruluşu ile sağlanacak bir konudur, Ve niha
yet cezaevlerinin ve adalet binalarının?n bu
günkü eksik dunundan kurtarılması ve ifa et
tikleri hizmetin ciddiyeti ile, vakan ile ulviyeti 
ile mütenasip bir hale ifrağı için, izhar edillen 
temenniler, yerinde olan bu temennilere karşı 
tedbirlerimiz, tasanlar haline intikal etmiştir. 
Bunu da Maliye Bakanlığına verdik üzerinde 
durulmaktadır. Aslında meselenin plânlı dev
rede, Devlet imkanlan muvacehesinde ne oldu
ğunu bilmekte fayda var. Temenni güzel şey, 
fakat imkanlan bilmek de ayrıca lüzumlu bir 
şeydir. İkinci Bjeş Yıllık Plânımız biliyor
sunuz sizin kabulünüzle vücut buldu. İkin
ci Beş Yıllık Plânda, adalet binaları 
için sarfı öngörülen miktar 5 milyondur. 
Bütün Türkiye için bu miktar 5 milyon liradır. 
Ve bu sene bütçe mülaha^alan ile bu 5 milyon 
lira da konulmamıştır. Binaenaleyh, adalet bi-
nalannm ihtiyaca kâfi olmadığı hakikatinin ya
nında, bu gerçekleri de lütfen nazardan uzak 
tutmamanızı istirham edeceğim. Binaenaleyh, 
arkadaşlanm, tasarılar üzerindeki çalışmalan-
mız hulâsa etmek icabederse, 11 tasarımız ka
nunlaşmış, 12 tasanınız parlâmentoda tetkikte
dir. Ve 8 tasanınız da üzerinde çalışılmakta ve 
bunlardan ikisi de önümüzdeki günler ve aylar 
içinde parlâmentoya sunulacak seviyeye gelmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın Karaman arkadaşım, 141 - 142 nci 
madelerin tadili lâzımdır diye söze başladılar. 
Kendilerini dinlerken, bu cümleleri duyunca 
içimde bir ferahlık duydum. Bir müttefik bul
dum diye sevinirken sevincim yanda kaldı. 
Arkasından hemen eklediler. Dediler ki, 141 -
142 nci maddeler, cebir unsurunu koymak lâ
zımdır. Arzu ettikleri değişiklik bu imiş. Ben 
de 141 - 142 nci maddelerin bugün açık kapı-

lanndan istifade edilmek suretiyle yapılan 
faaliyetleri önlemek için bir değişiklik tavsiye 
ettiklerini sanarak sevinmiştim. 141 - 142 nci 
madeler şimdiye kadar beş defa tadil görmüştür. 
Mevzuatımıza 1936 senesinde girmiş olan 141 -
142 nci maddeler, ihtiyacı karşılamadığı için 
açık kapılarından istifade ederek faaliyetler 
devam ettiği için, çeşitli yönlerden, çeşitli sene
lerde ve çeşitli değişikliğe tâbi tutulmuştur. Bu 
maddelerde cebir unsuru vardı. Kaldınldı. Niçin 
kaldmldı? Tek parti devrinde dahi, cebir un
surunun memleket için bir felâket getireceği ha
kikati anlaşıldı da öyle kaldmldı. Şimdi demok
ratik düzen içerisinde, çok partili rejimde, bu 
geniş hürriyet havası içinde, bu tehlikeyi o gün
den daha az görmeye bilmem ki, imkân var mı? 
141 - 142 nci maddelerine cebir unsuru kovalım 
d^mek, arkadaşlar, yangın bacayı sardıktan, 
bina yandıktan sonra itfaiye çağırmak demek
tir. Bunlar tehlike suçudur. Tehlike bidayetten 
önlenmezse, tehlike kendini gösterdikten son
ra önlenmez. Ondan sonra onu önliyecek ne za
bıta bulabilirsiniz, ne savcı bulabilirsiniz, ne hâ
kim bulabilirsiniz, ne parlâmento bulabilirsiniz, 
ne siz varsınız o zaman, ne biz varız. (Adalet 
Parti sıralannda bravo sesleri).. Meseleyi cebir 
unsuru koyalım da bu işi, işlemez hale getire
lim. sekline lütfen götürmiyelim. Bugünkü haliy
le dahi, neler yapılabildiği, neler yapıldığı hepi
mizin gözümüzün önünde. Binaenaleyh, bunun 
için bir kanun hazırlığı biz yaptık. 141 - 142 ye 
dokunmuyoruz. Ama, 141 - 142 nci maddelerin 
açık kapılannı kapatıyoruz. Yalnız 141 - 142 nci 
madelerin değil, bu memleket için zararlı her 
cereyanın karşısına çıkacak bir kanun hazırlığı 
yaptık, onu getiriyoruz. 

Bu memleketi bölmek istiyen var, bu memle
keti komünizmin pençesine atmak istiyen var, 
bu memlekete teokratik nizamı getirmek istiyen 
var, bu memleketi çeşitli yönleri ile bir felâkete 
götürmek istiyen şer erbabı var. Bunlara karşı 
tedbir almazsak biz Hükümet olarak mesulüz, 
sizde Parlâmento olarak yann tarihe karşı ve 
vicdanlannıza karşı mesulsünüz. Tedbirlerini 
alacağız. Bu tedbirleri bir taraftan almanın gay
reti içinde iken, 141 - 142 nci maddelere cebir 
unsurunu sokalım demek, tahmin ediyorum ki 
memlekette olup bitenleri ya görmemek, yahut 
bunlara müsamaha edelim demektir. Sayın Ka
raman'm böyle bir yolun yolcusu olduğunu ka-
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bul etmiyorum, kendisini tanıyabildiğim kadar. 
Binaenaleyh, lütfen bu maddelerin Anayasanın 
da tetkikinden geçmiş ve Anayasaya uygunluğu 
karara bağlanmış olan bu maddelerin üzerinde 
daha fazla işlemez hale sokacak bir tedbiri bize 
tavsiye etmeyin, telkin yapmayın. 

Şimdi burada bâzı arkadaşlarımın müşterek 
bir görüşünü cevaplandırmak istiyorum. C. H. P. 
Sözcüsü Sayın Salih Türkmen arkadaşım bir 
sual tevcih ettiler. Dediler ki, Adalet Partisi mü
esseselere karşı olduğudur ve bunun sebebi ne
dir. Kendi ifadeleriyle müesseseleri A. P. ne 
karşı göstermesinin sebebi nedir? 

Sayın Suphi Karaman arkadaşım da A, P. ni 
Anayasa kuruluşlariyle (Savaş halinde) olarak 
tavsif ettiler. Tâbir kendilerinindir, savaş ha
linde.... 

Değerli arkadaşlarım, A. P. hukuk Devleti
ne inanmış, hukuk Devleti nizamını yaşatmaya, 
yürütmeye, korumaya karar vermiş ve bunun 
tatbikatını yapan bir partidir, samimiyetle bu
na inanmış bir partidir. Bunu hukuk Devleti
nin icabı olan Anayasalara bu parti karşı imiş 
gibi tasvir etmek ya insafsızlıktır, ya kasıtlı
dır. Ve gösterilmiş olan deliller de gözden ge
çirilirse delil olmaktan uzaktır. Bu kadar ağır 
hükme varmak için mutlaka bir mesnedolmak 
lâzım. Gösterilen mesnetleri lütfen beraber tet
kik edelim. Gösterilen mesnetler şunlar: Ana
yasa Mahkemesinin kararlarına karşı A. P. ik
tidarına mensup bâzı yetkili şahsiyetlerin mü
nakaşa ettiğidir. Yüksek Seçim Kurulu kara
rına karşı münakaşa ettiğidir. Var mı bunun 
dışında bir şey?... Yok. Şimdi bu yapılabilir mi, 
yapılamaz mı? Bunu yapmak müesseselere kar
şı olmak mıdır, yoksa müesseselerin yanında 
olmak mıdır, meselesini hukukî yönden müsaa
denizle münakaşa etmek isterim. 

Anayasamız 4 ncü maddesiyle millî hâkimi
yeti istimali kendi adına millî hâkimiyeti tem
sili 3 anamüesseseye vermiştir. Bu müesesele-
rin birisi yasama, diğeri yürütme, ve üçüncü
sü yargıdır. Sıraya da koymuştur, bu sıranın 
da bir mânası olsa gerek. Ama ben bu mâna
yı bir müesese diğerinden üstündür şeklinde 
anlamıyorum, böyle ifade etmek için bu sıranın 
mânası olsa gerek demiyorum. Ama, kanunda 
sıra bir mâna ifade eder, hukukçular bunu 
bilir. O halde millî hâkimiyeti istimal eden 
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bu 3 müessese üçü de Anayasa müessesesidir. 
Anayasa Mahkemesi, Anayasa müessesesi de 
Parlâmento Anayasa müessesesi değil mi? icra 
Anayasa müessesesi değil mi? Hükümet Ana
yasa müessesesi değil mi? Anayasa müessesesi... 
Anayasa müesseselerine hürmet lâzım. Kabul 
beraberim, hiçbir itirazım yok. Peki bunlardan 
yalnız Anayasa Mahkemesine hürmet lâzım, 
fakat yürütmeye hürmet lâzım değil diyebilir. 
misiniz? (Diyen yok sesleri) Demiyorsunuz 
ama, lütfen aynı hassasiyeti niye göstermi-
yorsunuz? Parlâmentoya bugün kendimiz de 
içerisinden de, dışarından da her şeyi söyleriz. 
Ama Parlâmentoya hürmetsizlik diye hiç kim
senin aklına bir şey gelmiyor, kimse çıkıp da 
müdafaa etmiyor. Hükümete tanrının günü 
ağzına geleni herkes, her şeyi söyler. Yahu Hü
kümet de bir Anayasa müessesesidir, hürmet 
ister, hürmet gösterilmezse, itibar gösterilmez
se icra vazifesini yapamaz diye niçin aynı has
sasiyeti göstermiyoruz? Ha., benim arzım bu 
hassasiyetin hepsini göstermiye mecbur oldu
ğumuzu ifadedir. Bu müesseselere hürmeti ve 
hürmet lâzımgeldiği hassasiyetini ve telkinini 
hepsi için yapmaya mecburuz. Anayasa hürme
te lâyık, Parlâmento hürmete lâyık değil, an
laşılmaz bu fetva. Hükümet değil, anlaşılmaz... 
(Söyliyen yok sesleri) Vardır demiyorum ama 
hassasiyete temas ediyorum. Gösteriyor muyuz 
hassasiyeti vicdanınıza hitabediyorum. Aynı 
hassasiyet gösteriliyor mu? (Millî Birlik sıra-
larnıdan Hükümet gösteriyor mu sesleri) (A. P. 
sıralarından konuşacaksan çık konuş, size sor
muyor sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin sizler konuşurken Sayın Bakan müdaha
le etmedi. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Müsaade edin. Binaenaleyh Anayasa 
müesseselerine karşı hürmet, hassasiyet ve onu 
itibarda tutmak hepimizin borcu. Anayasa 
Mahkemesi için de borç vardır, Parlâmento 
için de vardır, yürütme için de vardır. 

Şimdi, yasama organı kanun yaptığı zaman, 
Anayasaya aykırı ise bir kontrola tabidir. Kim 
yapar bu kontrolü? Anayasa Mahkemesi ya
par? Hangi yönden yapar? Anayasaya aykırı 
olup olmadığı yönünden, bu yönden, başka 
yönden bir kontrolü kimse tanımamış, Anayasa 
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tanımamış. Demek ki yasama organımız bir 
murakabeye tabi. Yürütme çeşitli murakabeye 
tabi. Yasama organının murakabesine tabi, ida
ri kazanın murakabesine tabi ve umumi efkâ
rın murakabesine tabi, basının murakabesine 
tabi ve -onun tabi olduğu murakabe saymakla 
bitmez. Çeşitli murakabelere tabi. Demek ki, 
Parlâmentodan Anayasaya aykırı bir şey ge
lirse bunun teminatı var, murakabe edecek mü
essesesi kurulmuş. Hükümetten gelirse çeşitli 
murakabe organları var, onun da var. Peki 
Anayasa Mahkemesinden gelirse... Var mı mu
rakabesi yok... Olamaz da... Olsun demiyorum, 
olamaz da. O halde bunun karşısında tek mu
rakabe ilmî seviyede hukukî ölçüler içinde kal
mak şartiyle yapılacak olan eleştirmelerdir. Bu 
dünyanın her tarafında yapılır, yapılması lâ
zımdır. Bu bir nevi murakabenin ifasıdır bu. 
Anayasa Mahkemesindeki sayın zevat da insan
dır, altı yüz küsur kişilik Parlâmento hata edi
yor da, onbeş kişilik Anayasa Mahkemesi hata 
etmez diye bir mantık yürütebilir misiniz? Bir 
peşin kabule varabilir misiniz? Elbet onlar da 
hata edebilir. Beşer olan her yerde hata bekle
nebilir. Binaenaleyh Anayasa Mahkemesinde ol
sun, Yüksek Seçim Kurulunda olsun, hatalı, 
kanun idışı olduğu (kanaatiyle çıkmış olan bir 
karara karşı bir eleştirme yapmak, bir münaka
şa yapmak, yalnız bu seviyede kalmak şartiyle, 
her zaman için mümkündür, doğrudur ve ya
pılması lâzımdır. Bunu dünya yapıyor, dün de 
arz ettiğim gibi. Bizim Anayasa Mahkememizin 
kararlanın Almanya tetkik etmiş kitap yapmış. 
Hukuk Fakültesinde talebe profesör bunları mü
nakaşa eder, lâzım da parlâmento da bu müna
kaşa edilmesin, konuşulmasın bunu anlamak 
güçtür. 

KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Parlâmentoda değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin, size dokunur bir kelime söylemiyorlar. 
Takibediyorum bendeniz, niye silsileyi kelâmını 
bozmaya uğraşıyorsunuz Sayın Bakanın? 

ADALET BAKANI HASAN DîNÇER (De
vamla) — Anayasa (Mahkemesi, kararı ile Par
lâmentonun kanun yapma 'haklarına tecavüz et
mişse, bunun münakaşa yeri neresidir? Elbet 
burasıdır. Yapılır bu. Bunları Anayasa Mahke
mesine hürmetsizlik diye almayın. Meselenin 

mebdei hareketi, harekette yanlışlığı burada. 
Anayasa Mahkemesinin kararlarını Parlâmento-

; nun hukukunu sıyanet bakımından, kanunların 
, icaplarını, gereklerini yerine getirme ve ifa ba-
| kınımdan hukukî kalıplar içerisinde objektif öl-
| çüler içerisinde başka maksada makrun olmak-
| sızın yaptığımız takdirde bu lüzumludur, fay-
i dalıdır, yapılabilir. Ama kötülemek maksadiyle 
| yapılırsa sizinle beraberim. Meseleyi bu ölçüler 
I içinde mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. Bu öl-
j çüîeri bırakıp da vay Anayasa Mahkemesinin 
i kararı şurası eksiktir şeklindeki bir ittihaımm 
j ne mesnedi vardır, ne de insaf île kabili izah 
| tarafı vardır. Şimdi az evvel savcıların tâyinine 
I aidolan kanunun yerini dolduracak olan tasarı 
I münasebetiyle Anayasa Mahkemesinin gerekçe-
t deki görüşüne iştirak etmediğimi ifade ettim ve 
I nedenlerini söyledim. Bu Anayasa Mahkemesi

ne hürmetsizlik midir? Mecburum bunu yap
maya, anlayışın ifadesidir, bir düşüncenin ifade
sidir, bir Anayasa anlayışının ifadesidir, hata 
olaihüliv, sevabolabilir. Ama, bunu söylemek mec
buriyetindeyim ben. Yarın bu kanun münakaşa 
edilirken, huzurunuzda müzakere edilirken de 

I bunun lehinde de, aleyhinde de konuşacaklar 
olacaktır. Eğer bunları Anayasa Mahkemesine 
hürmetsizliktir diye peşin mahkûm edersek, 
kimse ağzını açamaz arkadaşlar. Meseleleri böy
le mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. Yüksek 
Seçim Kurulunun kararı burada eleştirildi ve 
Sayın Başbakanımızın sözleri Yüksek Seçim Ku
ruluna gölge düşürmek ve ona bir nevi hürmet
sizlik olarak tavsif edildi, hayır mesele böyle 

I değildir. Yüksek Seçim Kurulunun kararının 
bir eleştirilmesinden ibarettir ve Seçim Kanu-

! nunıda yapılacak tadilât için mütalâa sorduğu-
! muz bütün partiler müttefikan demişlerdir ki, 

Yüksek Seçim Kurulunun yetkileri üzerinde bu 
noktada durun demişlerdir. Hepsi aynı ıstırabı 
terennüm etmiştir. E bu Yüksek Seçim Kurulu
nun yetkileri üzerinde böyle âmme vicdanını 
rencide edecek neticelerin olmaması için ka-

j nunda yapılması lâzımgelen değişikliği ifade et
mek Yüksek Seçimi Kuruluna hürmetsizlik de
ğildir ki. Yüksek Seçim Kurulu kanun tatbik 
etmiş, ben kanundaki eksiklikleri giderecem di
yorum. Bunu bir hükümet reisi de söyliyecektir, 
bir parlâmento üyesi de söyliyecektir, bir va
tandaş da söyliyecektir. Meseleleri mücerret ik-

1 tidarı Anayasa müesseselerine karşı göstermek 
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zihniyeti içerisinde bu şekilde ele almak, bu şe- j 
kilde monte etmekte zannediyorum ki, iktidar ! 
için helki umduğunuz zarar meydana gelebilir j 
ama, memleket menfaatleri bakımından zararlı- i 
dır (bu. iktidar Anayasa .kuruluşlarına karşı de- | 
ğildir trnnu iyi bilin arkadaşlar, iktidar Ana-
yasa (kuruluşlarının müdafüdir, yanındadır ve I 
onlarn itibarda olması için ne mümkünse onu \ 
yapıyor, yapacaktır da. I 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — İ 
Ne zamandan beri. (A. P. sıralarından, «Otur ] 
yerine», sesleri, gürültüler) j 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Lüt
fen müsaade buyurun. Sayın Karavelioğlu müza
kere usulünü biliyorsunuz. Müzakere usulü Tü
züğe göre cereyan etmektedir. Lütfen her hatip 
konuşurken Heyeti Umumiye dikkatle ve sükû
netle dinliyor. Siz de dinlemek için lütfen biraz 
kendinizi zorlayınız efendim. Devam buyurun ] 
Sayın Bakan. | 

ADALET BAKANI HASAN DİNCER (De- j 
vamla) — Binaenaleyh, kurulmuş bir plâk gibi j 
mütemadiyen her vesile ile iktidarı Anayasa • 
kuruluşlarının karşısında göstermek sadece ka- • 
sitildir. Hâkiketie, gerçekle hiçjbir bağdaşır ta- I 
rafı yoktur. Ve iktidar Anayasa kuruluşlarına ] 
hürmetkardır, Anayasa hürmeti her halde bu | 
iddiaları yapanlardan daha fazla düşünür. (A. j 
P. sıralarından bravo, sesleri) ] 

Sayın Alpaslan arkadaşım, Anayasamızın j 
2 noi maddesini dile getirerek hukuk devleti ni- j 
zamının ifade ettiği mâna üzerinde durdular. 
Kendileriyle tamamen beraberim. HaMkaten bu
gün Anayasamızın getirdiği nizam bekçiliğini 
hukuk devletinin icabı olarak daha çok Adalet 
hizmetinde vazife almış muhterem hâkimlere ve j 
savcılara vermiştir. Bugün iktidarın emrindeki | 
polis, jandarma meseleleri halletmede sadece ] 
suçluyu yakalamak, delilleriyle beraber savcıya j 
teslim etmekten başka bir vazife ifa edemez, j 
Ama, onun karşısında savcılarımızın ve hâkim-
lerimizin memleketin bütünlüğü rejimin kaderi, 
memleketin asayişi ve teminatı bakımından ya
pılması lâzımgeien kanunî işlemleri yapmada en 
büyük hassasiyeti göstermek mevkiindedirler, 
omlara emanet edilmiştir. Bu hassasiyetin göste
rildiği ölçüde rejim ayakta, bu hassasiyetin ih
mal edildiği ölçüde tehlike baştadır. 

Bir arkadaşım, Yargıtay mensuplarının suç
ları karşısında, işledikleri veya işlemeleri muh- j 

temel suçlar karşısında mevzuatımızın kâfi olup 
olmadığı konusunda isual sordular, mütalâaları
nın yanında. Bizim mevzuatımız tahkük bakı
mından bir müşkülât arz etmektedir. Çünkü 
prensflbolarak Anayasa Mahkemesinin bir mad
deyi iptalinden sonra meydana çıkmış olan bir 
durum vardır. Prenısiibolarak kanunlarımız bir 
hâkim hakkında yapılacak olan bir şikâyetin tah
kik işjini Yüksek Hâkimler Kurulunun alâkalı 
bölümünün kararı üe yüksek dereceli, yani hak
kında tahkikat yapılacak hâkimden daha yük
sek dereceli bir hâkimin yapması prensibini [ka
bul etmiştir. Ve iptal edilen maddelerde de şa
yet Yargıtay Başkanı, başsavcı ise yani en 
yüksek mevkide ise onlar için de bunu yapa
cak mercii göstermiştir. Fakat Anayasa Mah
kemesi bu prensibe öteki istisna uymaz diye 
onu iptal etmiştir. Şimdi tatbikat şudur. Eğer 
hakkında tahkikat yapılacak hâkimin üstünde 
yüksek dereceli bir hâkim yoksa, mesele mual
lakta kalmaktadır. Ama arkadaşlarımın dile 
getirdiği mevzuda tahkikatı yapacajk yüksek 
dereceli hâkim vardır. Ama oradaki ihtilâf bu
nu Yüksek Hâkimler Kurulu mu yapacaktır, 
yoksa Yargıtayın kendi bünyesi içerisindeki 
kurumu mu yapacaktır merelesi münakaşalı 
olmuş ve Danıştayda bir noktainazar ifade et
miştir. Ve dosya Yargıtaya gitmiştir. Mevzua
tımızın arz ettiğim boşluğunu doldurmak için 
tasarımızda lüzumlu hükümler sevk edilmiş
tir. Ama Yargıtayın kendi bünyesi içerisindeki 
işleme, gecikmiş olması esbabı nıucibesiyle bir 
müdahale yapmamız, hâkimlerin teminatı ve 
bağımsızlığı bakımından mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, zannediyorum ki, ko
nuşulan konuların önemli noktaları üzerinde 
durmak suretiyle arzı cevap ettim. Bakanlığı
mın bütçesi üzerinde mütalâa beyan eden ar
kadaşlarıma teşekkürlerimi ve muhterem heye
tinize de hürmetlerimi takdim ederim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, tüzü
ğümüze göre kifayet sualler/, de racidir. An
cak, kifayetten önce bir sayın arkadaş soru so
racağını beyan ettiler. Hakkı mahfuzdur, o ar
kadaşa eğer soru sormak için izin vereceğim. 
Sayın Tanyeri. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sualimin 
cevabını bakanın konuşmaları arasında bul
dum, teşekkür ederim. 
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SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 
bütçe umumi bir kanun değildir. Bütçede oyla
maya geçinceye kadar şüphe edilen her şey so
rulabilir. Bu sebeplerle vekil beyden soracağı
mız şeylere imkân verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi iki sayın üye 
soru sormak istiyorlar. İki sayın üye de burada 
konuştular. Şayet kendilerine bir hak veririm. 
O da şudur, şayet konuşmaları esnasında sual 
sormuşlar da sayın bakan beyanatı esnasında 
suallere cevap vermemiş ise, ancak onu sorabi
lirler Onun dışında soru sormak mümkün de
ğildir, kifayet sorulara da racidir. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Benim 

sorularıma sayın bakanın konuşmaları arasın
da cevap buldum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Usul hakkında... Sayın bakan 
bitmiştir efendim. Lütfen... Bir dakika Sayın 
Türkmen sualinizin eksik kalan kısmı nedir 
efendim? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Benim sua
lim, sanki bir demişim ki, Adalet Partisi ne
den bu müesseselere karşıdır. Halbuki öyle de
medim. Acaba Adalet Partisi neden bu mües
seseleri daima kendisine karşı görür. Verdiği 
kararlara karşı... Sanki biltizam yapıyor ve 
kendisine karşı bir tutum içine giriliyor. Bu
na cevap verilmesini istedim. 

Bir de Anayasa Mahkemesinin kararlarını 
tenkidedemezsiniz demiyorum. Anayasa Mahke
mesinin kararları tenkidetmek başkadır. Ana
yasa Mahkemesi veya bu müesseselerin yetki
leri haricine çıktığı başka şeydir. Bu farkı lüt
fen izah buyursunlar. 

BAŞKAN — Peki efendim. Lütfen Sayın 
Bakan. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Efendim birinci suallerine zannedi
yorum ki, cevap arz ettim. Tatmin edildiğinizi 
sanırım. Adalet Partisi ne müesseselere karşı
dır ne de meseleyi böyle göstermek... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Hayır öyle 
demedim. Sanki bu müesseseler Adalet Parti
sinin aleyhine yani partinin aleyhine değil 
Adalet Partisi niye aleyhinde olduğundan şüp
he ediyor. Eğer .böyle ise bunun sebebi nedir? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De 
vamla) — Arz edeyim. Müsaade edin. Şimdi 

Adalet Partisinde de böyle bir zihniyet yok. 
Yani bu müesseseler bana karşıdır gibi bir dü
şüncenin zerresi yoktur, Adalet Partisinde. Ne 
Adalet Partisi bu müesseselere karşıdır ne de 
aldığı kararlar bakımından Adalet Partisi ve 
iktidarı bu müesseselerin kendisine karşı oldu
ğu gibi bir vehmin içindedir. Olamaz. Bövle 
bir düşünce olamaz. Mantığa uymaz. Akla, 
iz'ana uymaz. Bu müesseseler ne Adalet Parti
sinindir, ne Halk Partisinindir, ne Millî Birli
ğindir, ne sunundur, ne bunundur. Bu müessese
ler memleketin müesseseleridir. Anayasanın ge
tirdiği müesseselerdir. Bunlar tarafsız müessese
lerdir. Binaenaleyh, tarafsız müessesenin kendi
sine cephe aldığı gibi bir duygunun içerisinde 
kalacak bir iktidar ve bir parti yok karşınızda. 
Müsaade ederseniz bunu aşağılık bir duygu ola
rak tavsif ederim. Böyle bir duygudan partimi 
de iktidarımı da tenzih ederim. Böyle bir sualin 
sorulmuş olmasına da teessüf ederim. (A.P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan, 
bitmiştir efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz vereceğim 
Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Usulden 
evvel benim de bu şekilde cevapsız kalmış so
rularım var. 

BAŞKAN — Tamam, hangisidir efendim. 
İşaret buyurun lütfen. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 
Bakan Anayasanın 4 ncü maddesi gereğince 
egemenlik hakkının yasama, yürütme ve yargı 
organları tarafından kullanılacağını ifade etti
ler. 

BAŞKAN — Doğrudur. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Şimdi 
yasama ve yürütme bir eylemin içerisindedir. 
Politikanın içerisindedir. Ve taarruza veya sa
vunmayı, konuşmayı icabettiren eylem yapabi
lirler. Ama yargı organları kendisine yapılan 
taarruza karşı bir savunma yapma gücüne sa
hip değildirler. Zaten hukukan mümkün değil
dir. Sayın Bakan bu noktaya yargı organlarına 
karşı yapılan davranışları, siyasi taarruzları ve 
sözleri nasıl yargı organı karşılıyabilir? Sayın 
Bakan bunun hakkında bir fikre sahip midir? 
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BAŞKAN — G-ayet geniş izahatta bulundu
lar efendim, o hususta. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Yargı
nın yasama ve yürütmeden ayrı bir özelliği var
dır. O kendisini savunmaya sahip değildir. 

BAŞKAN — Evet, o hususu izah etsinler. 

SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üve) — Bîr de 
Savın Bakan bu eibi yargı organlarının kararla
rının ilmî yönden araştırılacağını sövledi. Ken
disi ile tamamen beraberim. Ancak Savın Baş
bakanın benim konuşmalarımda bahsettiğim 
bu cihetlerde 13 Temmuzda yaptıkları bir basın 
toplantısında Yüksek Secim Kurulunun karar
ları içerisinde vatandaş iradesini tamamen de
ğiştiren nitelikte bulunanlar vardır. Aslında ip
tal edilen tutanaklar delildir. Ovlardıv. TecelTii 
iradedir. ondan sonrası. Bu itibarla Yüksek Se
çim Kurulunun vatandaş nebimde azalan itiba
rını ve itim adını artırıcı tedbirlerden bahsetti
ler. Sayın Başbakanın bu konuşmaları ilmî bir 
konuşma mıdır. değil midir? 

BASKAN — Simdi. Savın Karaman, elbette 
Sorularınıza, Savın Bakan imkân dahilinde cevap 
vereceklerdir. Ancak sM yü^de vüz mutmain 
k ı lmak Pİ.bİ b i r meCb"rivet kar«ii«5Tn(da do^i^dir 
ve bunun da zaten imkânı da yoktur. ts+edioin>'z 
malûmatı arz edecekler. Buyurun Sayın Bakan. 

ADAXET BAKANI HASAN DÎNOER (De
vamla) — Sayın Başkan, bu konuda zannediyo
rum ki. sravet net konuktum. Kararlar bir taar
ruz ve tecavüz kasdı olmaksızın ilmî seviyeden, 
hukukî seviveden ve memleket mercekleri yö
nünden her zaman dile getirilebilir. Münakaşa 
edilebilir. Bu münakaşa da, budur. Ve siz de ko
nulmanızın sonunda dediniz ki. Başbakan bu 
konuşmasında kanuni tedbirler getireceğini söy
lediği halde bekliyoruz bu tedbirleri de dediniz. 
Yani tedbirleri beklediğinizi ifade ettiniz. Bir 
taraftan tedbirleri bekledioinİTii ifade ederken 
bir taraftan bu konusmavı bir tedbir getirme
ye mâtûf bir izah konulmasının dışında mâna-
landırmanız bir taarruz konulması seklinde ifa
de ötmeniz bence dopru deoil. O fikrinize işti
rak etmem. Ve tedbirler de Secim Kanunun ta
dilâtı münasebetiyle gelmektedir, getiriyoruz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Yani 
Sayın Başbakanın bu konuşması ilmî midir. 

BAŞKAN — Lütfen izin vermedim. 
Sayın Bakan, bitti mi izahatınız, teşekkür 

ederim. (A.P. sıralarından alkışlar) 
Son söz senatöründür. Usul hakkında buyu

run Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın .senatörler; Bütçe müzakereleri 
başladığından beri bir husus yanlış uygulama 
görmektedir, Yüce Senatoda. Kifayet müzakere
leri sorulara da şâmildir. Her ne kadar bir tü
zük maddeci ise de bu kanunların müzakeresi sı
rasındaki bir usule aittir. Bütçe müzakerelerinde 
soru oturulan yerden soru sormak yıllardan be
ri bütçenin gelenek haline gelmiş, müzakerele
rinde gelenek haline gelmiş usullerden birisidir. 
Bu yolla kifayetin hem konuşmacılar için hem 
de bütün sual sormaları kapsıvacak şekilde alın
mış olması bütçe müzakeresini srüclektirir, im
kânsız hale sokar. Ve hele özellikle daha önce
den soru sora.ca.j5im devip de söz alanlara, sen 
istisnaisin demek büsbütün avrıcaflık kovmakta
dır. Bu itibarla bundan, sonraki uvgulamalarda 
soruların kifavet müzakerelerinin dışında tutul
masının zaruretine işaret etmek istivorum. Aksi 
halde bakaran vahııt da kifavet müzakeresi ve
rilirken bütün Senatonun avao-a kalkın ben de 
sormak istivorum falan deyip bir mahfuziyet 
dorumuna geçmesi gibi bir durum mevdana ge
lir ki. bu da, eTbette her halde iyi olmıyacaktır. 
Mâruzâtım budur, hürmetlerimi sunarım. 

BASKA.N — Saıyın Karaman, söylediğiniz 
husus kifayet takriri oylanmadan söz istemiş 
olan bütün üyelerin konuşması bittikten sonraki 
müzakerelere aittir. Kifavet takriri oylandıktan 
sonra sorulara şâmildir. Tatbikat böyledir. Son 
söz senatöründür. Sayın Altan. 

HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Bir partinin 
temsicisini unuttunuz beyefendi. 

BAŞKAN — Parti temsilcisi diye tüzüğü
müzde bir şey yok. Grup sözcüsü diye bir hü
küm var, efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
Başkan, sayın senatörler, bütçe müzakereleri 
dolayısiyle her sene Adalet Bakanlığı Bütçesi bu
rada müzakere edilir. Muhterem arkadaşlarımız 
görüş ve düşünüş ile temenilerini burada Umumî 
Heyete arz ederler. Bu arz edilen husus
lar her sene aşağı - yukarı birbirinin ay-
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nıdır bir dereceye kadar Bakanlık bunun imkân
lar dahilinde tahakkukuna çalışır. Kısmı kül
lisi maalesef şimdiye kadar tahakkuk ettirile
memiştir. Şikâyetlerimiz bunlardır ama, bu 
bakanlık bir devekuşu misali bir yandan ba
karsanız kuş olarak gösterilir, bir bakımdan 
uçamadığı için kuş değildir misali gibi, bu Ba
kanlığa da her türlü yükü yükleriz. Bütün ak
saklıkların müsdbbibi olarak bu Bakanlığı 
gösteririz. Fakat bu Bakanlığın gerek Anaya
sada gerek kanunlarda gerek vicdanlarımızda 
kendisine tevdi edilen vazifeleri istediğimiz 
gibi yapmasına da hiçbir imkân sağlamayız. 
Ne garip tecellidir ki, bugünkü Anayasa ve 
kanunlar muvacehesinde tamamen kendisine 
bağlı olmıyan kuruluşların hesabını da bu Ba
kanlıkta çıkar bir kürsüden ifade ederiz. 

Müstakil (müessesedir, Anayasa Bütçesi ko
nuşulur, bu Bakanlık sanki mesulmuş gibi bu 
bakanlık gelir burada o hususta konuşma ya
par. Yüksek Hâkimler Kurulu, Temyiz Mah
kemesi gibi müesseseler de müstakildir, yine 
bunların bütçesi konuşulur yine bu bakan ge
lip cevap verir. Anayasamızda bu müstakil 
müesseselerin kuvvetler ayrılığına dayanan 
bu Anayasamızda tamamen birbirinden ayrı 
olan bu müesseelerin hesap günü geldiği za
man sanki meeburmuş gibi Anayasa muvace
hesinde tamamen birbirinden ayrı olan bu iki 
kuvvetin, İcra organının elemanı buradan ge
lir bu Bakanlık Bütçesi dolayısiyle konuşma 
yapar. Bu bir tezattır. Anayasanın anlayışı 
içinde. Ama Tranun başka yolu var mıdır, yok 
mudur, bunu kimse düşünmez. Ben bu nokta
lara temas edip geçeceğim. Burada mühim 
olan nokta Sayın Bakanımız da burada arz et
tiler. Müstâkil birçok müesseseler var. Kuv
vetler ayrılığına dayanan müesseseler var. 
Bunlardan Parlâmentonun 450 si milletvekili 
183 ü senatör olan iki müessesenin ekseriyeti
nin sanki bir suiniyeti daima mevcutmuş gibi 
her kararı her tarafta müzakere münakaşa 
tenkid konusu olur, icra organı aynı şekilde 
en kötü ithamlara mâruz bırakılır. Ama beş 
kişilik bir Danıştay Dairesinin üç kişisinin al
dığı karar, 15 kişiden müteşekkil Anayasa 
Mahkemesinin 8 kişisinin aldığı karar müna
kaşa ve müzakere, tenkid mevzuu olduğu za
man herkesin tüyleri diken diken olur. Ve bu-

| radan içeri girilir ve bugün iktidarda bulunan 
A. P. ne çatmanın vesiylesi aranır. 

Siz 450 kişinin asgari 226 sının verdiği ka
rarı tenkid edersiniz, hattâ bâzı çevreleri su
iniyetle itham edersiniz. Ama öbür tarafta 
hiçbir zaman sanki herşeyleri düzgün hiçbir 
zaman suiniyetleri yokmuş, bu sekiz kişilik 
karar alanların içinden ikisi üçü inhiraf 
etmiş olmak gibi bir durum içinde bulunursu
nuz. Ve bu hiçbir zaman mantıkla kabili telif 
değildir. 

O da insandır aynı hamurdan gelmişiz. He
pimiz bu ortamda yetişmişiz, hepimizin ku
suru var, bu milletin insanlarıyız. Bugün bu
rada olan arkadaşlarımızdan bile seçilemedik
leri zaman şu veya bu taraftan Anayasa Mah
kemesine giren Temyiz Mahkemesine giren 
arkadaşlarımız olduğu gibi oradan tekaüt ol
duğu zaman buraya gelen arkadaşlarımız da 
vardır. Bu arkadaşlarımız geçmiş müktesep 
haklar itibariyle o mevkide bulunduğu zaman 
hüsniniyet sahibi bu müesseseye geldiği za
man suiniyet sahibi midirler? Bu hiçbir man
tığın almıyacağı tamamen mantıksız toir görü
şün ifadesidir. Evvelâ hepimiz şunu kabul et
meliyiz ki, bu memleketin Anaysanm icabettir-
diği müesseselerinde vazife alan her arkadaşın 
hüsnüniyet hareket noktasıdır. Bunu bu şe
kilde kabul ettiğimiz zaman birbirimizin gö
rüşlerine daha çok itibar etmek ve daha ob
jektif olarak onların görüşlerini kıymetlendir
mek durumuna düşer. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, yine arz edeyim. Bir ta
sarı gelir derhal bunun ardından başka dü
şünceler aranır. Meselâ arkadaşım diyor ki 
141, 142 nci maddelerin dar görüşlü şahıslar 
tarafından - eğer yanlış anlamadımsa - tatbi
ki hürriyetleri kısıtlamaktadır diyor. Bu 141 
ve 142 nci maddeler bu tarihten çok evvel 
vaz'edilmiş ve muhtelif devrelerde muhtelif 
iktidarlarca zamanında tatbikat görmüştür. 
Bu tatbikatı sırasında geçmişte bunu rahat
lıkla tatbik eden hâkimlerimiz görüşlerinde hu
kukî bilgileri bakımından yanılmışlar mıdır? 
Bunu tatbik eden hâkim arkadaşlarımızın kim
lere tatbik ettikleri ve hüküm verdikleri şöy-

I le hafızalarımızdan biraz geçirilirse kararları-
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nın çok isabetli olduğu meydana çıkar. Geçmiş 
tarihlerde komünistlikle mahkûm olanların bu
gün memleketin dışında ve içinde hakikaten 
komünizm faaliyetinde bulundukları müsel
lemdir. öyle ise o zaman bu kararı veren bu 
maddelere göre karar veren hâkimlerimizin 
kararlarındaki isabet ve maddedeki vuzuh 
her halde anlaşılmaktadır. Eğer, tek parti sis
teminde, o zamanın iktidarının o vakit ki Ana
yasa ve kanunlar muvacehesinde hâkimlere 
tesir ettiği iddia ediliyorsa, rahmetli Atatürk 
zamanında bile mahkûm olanların bulunduğu 
nazarı itibara alınırsa ve bugünkü muhalefet 
partisinin genel başkanının Reisicumhur ve 
Başvekil olduğu zamanlarda mahkûm olanlar 
nazarı itibara alınırsa o zaman bu muhterem 
zevatın da bu memleket de komünizm propa
gandalarının yapılmamasını istediği alenen 
meydana çıkar. 

Bu iki şıktan biridir. Ya hâkim bey haklı
dır, ya kanun maddeleri tam tatbik edilmiştir 
veyahut o zamanki bu muhterem şahıslar ko
münizmin bu memlekette tatbik edilmemesi 
için eğer baskı yapmışlarsa, eğer hâkimlere tesir 
etmişlerse o yönden de bu cihetten bu mem
lekette komünizm propagandasının yapılmama
sını istiyen bir ekolün mevcudolduğu meyda
na çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Altan lütfen vaktiniz 
tamam efendim. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu mevzuda da görüşülecek çok 
şey vardır, mühim olan müesseselerin vazifesi
ni suiistimal edip etmemeleri hususunda dü
şünmektir. Yalnız müesseseleri kurmak kâfi 
değildir, bu müesseselerin vazifelerini suiisti
mal ettiği düşünülüyorsa her müessesenin vazife
sini suiistimal edeceği düşünülerek gereken ted
birin alınması lâzımdır. Bugünkü bütün çatışma
larımız, fikir aykırılıklarımız bundan doğmak
tadır. Parlâmentonun, icra organının vazifesi
ni suiistimal ettiği düşünülür fakat bu gibi 
konulan müstakil müesseselerin gereken eşhas 
tarafından yürütülmesi halinde suiistimal 
olursa ne gibi tedbirlerin alınması hususu ka-
rarlaştırılmamıştır. Kanunda tam tedbirler 
alınmamıştır, ihtilâfımız bundan doğmakta
dır. Ve onun için nihai karar mercii olarak 
kendisini kabul edenlerin bu rahatlık içinde 

istediği karan verebilir hale getirilmiştir. Bu
nun bütün aksaklıkları bugün meydandadır. 
işte A. P. olarak şikâyetimiz budur, yoksa mü
esseselerin varlığından şikâyetimiz yoktur, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1969 yılı 
Bütçesi üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F - ADALET BAKANLIĞI 

(A/l) Cari harcmaalar 
Bölüm Lira 

11.000 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

ödenekler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

edenler... 
edilmiştir. 

314 
edenler... 
edilmiştir. 

22 
edenler... 
edilmiştir. 

49 
edenler... 
edilmiştir. 

42 
edenler... 
edilmiştir. 

2 
edenler... 
edilmiştir. 

12 000 

753 141 

071 350 

082 216 

850 416 

249 600 

23.000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 621 672 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 80 489 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 327 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı 1969 malî yılı (A/3) ser

maye teşkili ve transfer harcamaları Bütçesi
nin 35 000 nci Sosyal transferler bölümünün 
35 710 ncu maddesinde yer alan Adalet Bakan
lığı Yargıtay ve Ankara Adliyesi hâkim ve me
murları yardımlaşma cemiyetine ibaresinin ye
ni bir sınırlı, sorumlu adliyeciler tüketim ve 
yardımlaşma kopeoratifinin kurulması dolayı-
siyle Adalet Bakanlığı Yargıtay ve Ankara Ad
liyesi Hâkim ve Memurları Yardımlaşma Cemi
yeti ile Sınırlı Sorumlu Adliyeciler Tüketim ve 

Yardımlaşma Koopetarifine olarak değiştiril
mesini arz ederim. 

Samsun 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Bu değişikliğe Hükümet katılı
yor mu?.. Katılıyor. Komisyon?. 

KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Efendim, 
sadece Ankarada, merkezde kalması şartiyle 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — öyle midir Sayın Rendeci? 
REPET RENDECİ (Samsun) — Evet. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge

ye katılıyor, önergeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Bölüm önergede ka
bul edildiği şekliyle değiştirilmiştir, ismi. 
36.000 Borç ödemeleri 200 000 

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

Adalet Bakanlığı 1969 yılı Bütçesinin mü
zakeresi bitmiş ve bütçe kabul edilmiştir. Ha
yırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

3. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Fahri 
Korutürk ve üç arkadaşının Kontenjan Grupu 
Başkanı Cemal Madanoğlu'nun 25 nci birleşim
de grup adına yaptığı konuşmaya katılmadıkla
rına dair önergeleri 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1969 bütçesi genel görüşmelerinin yapıldığı 
28 Ocak 1969 Salı günü Kontenjan grupu adı
na çoğunluk kararı kaydiyle grup başkanı Sa
yın Cemal Madanoğlu tarafından yapılan ko
nuşma münasebetiyle aşağıdaki açıklamanın 
yapılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Bahis konusu konuşmanın grupumuzda gö
rüşülmesi sırasında Sayın Madanoğlu tarafın
dan hazırlanan metnin grupumuz hüviyetine ve 
düşüncelerine uygun düşmiyeceği ve isabetsiz 
olacağı mütalâası tarafımızdan ileri 'sürülmüş
tür. Bu itibarla Sayın Madanoğlunun konuş
masını başlangıcında ifade ettiği konuşmayı 
tasvibeden çoğunluk içinde bulunmadığımızı 
beyan etmek isteriz. 

Keyfiyetin bu suretle Genel Kurulun bilgi
sine sunulmasını saygiyle rica ederiz. 

Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. 

Fahri Korutürk 
Cumhurbaşkanınca 

S. Ü. 
Tayfur Sökmen 

Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. 

Mehmet izmen 
Cumhurbaşkanınca 

S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

(A. P. sıralarından şiddetli alkışlar - C. H. P. 
sıralarından müdahaleler ve gürültüler). 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. Malûm olduğu üzere (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

RIZA ISITAN (Samsun) — Ne zaman ve
rildi.. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Söz istiyorum.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun izah edeceğim. Bütçenin tü
mü üzerinde Kontenjan Grupu adına Sayın Ma
danoğlu söz istediler ve şu beyanda bulundu
lar; dediler ki: Grupumun ekseriyetinin görü
şünü açlklıyacağım, dediler. 
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Bu ekseriyetin dışında kaldıklarını 4 sayın 

üye Umumi Heyetin bilgilerine sunmak için bir 
takrir verdi, bu takrir okundu Yüksek Heyetin 
bilgilerine sunuldu. Mesele bundan ibaret. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bu önerge hangi tarihte verildi. Bu okunan tak
rir içtüzüğe aykırıdır. Usul yönünden söz rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Usul yönünden size söz vere-
miyeceğim. (Gürültüler). Müsade buyurun.. 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşül
mesine başlıyoruz efendim. (Gürültüler) (Kar
şılıklı konuşmalar). 

RIZA ISITAN (Samsun) — Bu önerge han
gi tarihte verildi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz vermek mec
buriyetindesiniz. Usulsüzlük yapıyorsunuz.. (Gü
rültüler). 

RIZA ISITAN (Samsun) — Hangi tarihte 
verildi önerge.. Niçin söz vermiyorsunuz.. 

BAŞKAN — Reisvekili olduğu için her de
fasında Heyeti Umumiyede bir münakaşa zemini 
hazırladıklarından dolayı Reisvekilinin Anayasa
nın 84 ncü maddesine göre Heyeti Umumiyede 
münakaşalara katılmamasını âmir hükümdür, 
Anayasa hükmü bu sebeple kendilerine söz ver
mem mümkün değildir. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Tarihini okut
madınız, .. (Gürültüler).. 

BAŞKAN — Tarihi bugünkü tarih, bugün 
verildi.. Bugün verildi efendim.. (C. H. P. sırala
rından «tarihi ne» sesleri) «tarihi yok sesleri). 

Efendim, bugün verildi. Takrir sahipleri 
burda. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumumda birşey yok beye
fendi. (Gürültüler). 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Var, söz isti
yorum. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — O ka
dar tarafsız hareket ediyorsunuz ki, bravo... (Gü
rültüler) . 
G - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. (Gürültüler). 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz vermeye mecbursunuz. 

31 . 1 . 1969 O : 2 
BAŞKAN — Gruplarının görüşlerini bildire

cek sayın üyeleri okuyorum: 0. H. P. Grupu adı
na Sayın Cemal Yıldırım, Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Sami Turan, Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Mucip Ataklı, Kontenjan Grupu 
adına Sayın Osman Koksal, Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Akif Tekin. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Ce
mal Yıldırımın. 

HAYDAR TUNÇEANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Müzakereye başlıyamazsmız. Adalet Partisi 
Grupu değil. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sıra geldiği zaman şahısları 
adına olan arkadaşları da okuyacağım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Adalet Partisi Grupu Başkanı değilsiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Taraf tutu
yorsunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bu yaptığınız taraflı tutum sizi her zaman için 
zabıtlarda tescil ettirecektir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Neden söz 
vermiyorsunuz ? 

BAŞKAN — Taraf tutmuyorum, tüzüğü ta
mamen tatbik ediyorum. (Gürültüler.) Bir reis
vekilinin Heyeti Umumiyede münakaşalara ka
tılması Anayasa hükmüne aykırıdır. Bu itibar
la kendisine söz vermiyorum. (Gürültüler). 

SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasadan bah
setmeye hakkınız yok.. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Anayasanın maddesini size oku
yabilirim. Eğer müsade ederseniz Anayasanın 
maddesini okuyabilirim. (Gürültüler). 

Buyurun Sayın Cemal Yıldırım. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Üye olarak 

söz vermeniz lâzım, hakkınız yek.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA CEMAL YILDIRIM 
(istanibul) — Sayın Başkan, değerli senatörler, 
Sayın Bakan, Silâhlı Kuvvetlerimizin seçkin 
temsilcileri; Silâhlı Kuvvetlerimizin Bütçesinin 
konuşulduğu şu sırada Meclisimizdeki bu hare
keti esefle ve teessürle karşılıyorum. Eğer bu 
Bütçe Silâhlı Kuvvetlerimizin Bütçesi olmasaydı 
biz Meclisi terk ederdik ve baş başa bırakır
dık. (C. H, P. sıralarından alkışlar). 
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Biz Silâhlı Kuvvetlerimizi her şeyin üstün
de tutarız. (A. P. sıralarından polemik yapma 
sesi) Polemiğin üstünde tutarız, herşeym üstün
de tutarız. (A. P. sıralarından bir ses «Cemal Ma
danoğlu ne diyor») 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Senin aklın ona ermez, iyi dinle. Ne dedi Ce
mal Madanoğlu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, muflana]3 et
meyin. (Gürültüler). 

C. H. P. GRUPU ADINA CEMÂL YILDIRIM 
(Devamla) — Sayın Safkanın, şu takriri va
kitsiz okuttuğunu da ifade etmek isterim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Ne dedi Cemal Madanoğlu?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA CEMAL YILDIRIM 
(Devamla) — Arkadaşlar, 

Millî Savunma Bakanlığımızın 1989 bütçesi 
teklifi, 4 milyar 483 milyon liradır. Bu miktar 
geçen sene bütçesinden 503 milyon lira fasıla 
gözükmekte ise de, Millî Savunma Bakanlığına 
birkaç hafta evvel verilen 415 milyon lira ek 
ödenek ile, yeni bütçenin geçen seneden 88 
milyon lira fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

Arkadaşlar, savunma bütçemizin Devlet 
bütçeline göre oranı, % 17,4 dür. Ve bu oran 
geçen senelerden düşüktür. Ancak ikinci Beş 
Yıllık Plânın uygulanmasiyle, kalkınma çaba
ları içinde olan memleketimizde hizmete açılan 
'her fabrikanın ve her türlü tesislerin Silâhlı 
Kuvvetlerimize millî birlik yönünden yeni güç
ler kattığına şüphe yoktur. 

Aıkadaşlar, Orta - Doğu buhranının bölge
mizle meydana getirdiği hassas durum ve Kıb
rıs sorunu yurt savunması için, daha geniş 
ölçüde ödenekler ayrılmasını gerektirirse, Bü
yük Millet Meclisinin Silâhlı Kuvvetlerimize 
£3ne içinde ek ödenekler vermesi tabiîdir. Si
yahi olayların akışının yakından takibi ile, bu 
iV'iy:>rn Mesllslerimize samanında yetiştiriîme-
"'Til ilgililerden ricc ederiz, 

1?63 Millî Scvnıma bütçesinin 4 milyar 239 
milyon lirası % C5.D bir oranla cari harcam?]?.-
r \ tabd-at konmuştur. 92 milyon lirası % 2 07 
' Cr cracıîa y?tınm harcamalarına.' bir trbci~at 
k::c ruf tur . Bununla beraber bu senenin büt-
c~ ' i r ' e , cari giderler içinde yer alan savunma 
enfr?j-tî;iik;.ür giderleri ve harb sanayiine t?h-
£İ3 edilen cem'an 470 milyon lira ile yatırım 

mahiyetindeki ödeneklerin oranı % 13 civarın
da ka'1: ul edilmelidir. 

Bu 470 milyon liralık yatırım ve harb sana
yii harcamaları için Hükümetin bu teklifi ge
tirmesinden memnuniyetimizi beyan ederiz. 

Arkadaşlar, bu oran bugünün savunma 
prer:ciplerine güre pek düşüktür. Bugünün as
kerî ve cıiconcmik anlayışına göre modern Silâh-
1-. Kuvvetlerde yatırım harcamaları hareket ve 
ateş gücünü esas tutan şu hizmetleri kapsamak
tadır : 

1. Devamlı silâh, gereç araştırmaları, ge
liştirmeleri ve imalâtı. 

2. Harakât ve eğitimle ilgili her türlü har
camalar. 

3. Savunmaya yarıyan inşaat ve diğer bir 
kısım inşaat. 

arkadaşlar, yukarda arz ettiğim esaslar için
de, bugünün belli başlı ordularında cari harca-
r-alarla personel giderlerinin oranını şöyle gö
rürüz : 

Amerika Silâhlı Kuvvet-
!r>r>îT5 |d'a 

İngiltere Silâhlı Kuvvetle
rinde 
Fr'aır-'a Silâhlı Kuvvetle-

S—y?- Rusya Silâhlı Kuv
vetlerinde 
Türk Silâhlı Kuvvetlerin
de 

Yatırım 
giderleri 

% 70 

% 76 

% 65 

% 67 

% 13 

Personel 
giderleri 

% 30 

% 24 

% 35 

% 33 

% 87 
Bisfi 

T>,'-rıi-«-n 

gelince, ilâve edilen 470 milyon lirayla 
yönetim ve diğer harcamalara giriyor. 

Açıkça arz edelim ki, cari rnasraflardaki bu 
mdye ve devamlı artış Türk Silâhlı Kuvvetle-
inH savaş gücüne çok ciddî bir etki yapmakta-

n -,-

•ı k-

~I K u r m a y Başkanl ığı ve Millî Savunma 
« m m görev ve yetki ler ini tây in edecek 
.nunıın hâlâ Meclislerimize getir i leme-

•ecı 

/C]C7 ncı 

Bu 

1̂ -31 Anpy^amı^m 110 ncu ve 
meddesi hükümlerine göre bu 
<.ır<* ipi-^e çıkarılması Anayasa 
süre 1963 te dolmuştur. O gün-emridir. 

den bugüne her iki Meclisimizde, Kaıma Büt-
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Ç3 ve Plân Komisyonunda yüzlerce Parlâmento 
iiyey. konu üzerinde daima tenkid ve temenni
lerle bulunmuşlardır. Şahsan ben 1985 senesi 
bütçe gcıüşmelerinden itibaren her senenin 
cr/vuiLira bütçelinde konuya işaret etmiş ay
rıç?: da yazdı bir soru önergesi ile Sayın Baş-
bakandan ricada bulunmuştum, Bugüne kadar 
sorıımm cevabını kendilerinden alamadım. Bu 
m!e~3Îeriin bir diğer yönü de Millî Savunma Ba
kanlığının görev ve yetkilerine dair eski ka
nunun 1, 2, ve 3 ncü maddelerinin, 12 Ekim 1966 
tarihinde An?yr*a Mahkemesi kapariyle yürür
lükten kaldırılmış olmasıdır. Bu iptal kararı 
kar-rrada Millî Savunma Bakanlığının fiilî ve 
Ihukukî durumunu takdirlerinize bırakıyorum. 

Arkadaşlar, çıkması gereken bu kanun Si
lahlı Kuvvetlerimizin başkanunu, âdeta Anaya
salıdır. Nasıl ki, Anayasası olmıyan bir dev
let düşünülemeze anakannnu olmıyan bir ku
ruluşta işlerin en doğru şekilde yürüdüğünü 
hükmetmek de müşgiildür. 

Redir bu kanunun gecikme Sebepleri? Birta
kım hissî sebepler mi? Paylaşılamıyan makam 
yetkiler mi? 

Bu kanun ürerinde bizim genel görüşleri
miz anahatlariyle : 

Atatürk'ün Cumhuriyetin ilk senelerinden 
i*:ba':3n bu iki makamın görev ve yetkilerini ke
firi olarak tâyin ve tesbit eden sistemdir. Yani 
han/kât, eğitim, istihbarat, seferberlik, millî 
•seferberlik ve kısmen personel hizmetlerini bün
yesinde toplamış, teferruattan sıyrılmış, görev 
yoku hafif, büyük vazifesiyle başbaşa bırakıl
mış bir Genel Kurmay Karargâhı. Geri kalan 
görevleri kendi varlığında toplamış bir Millî 
Savunma Bakanlığı Karargâhı. Bunun tatbika
tı senelerce Silâhlı Kuvvetler üzerinde müspet 
tesirler yapmıştır tecrübe edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin maddi gücünün 
değerlendirilmesi; 

Bir ordunun maddî gücünün değerlendiril
mesinde kullanılan bâzı muayyen ilmî ölçüler 
vardır. Şimdi bu ölçülerin ışığı altında Silâh
lı Kuvvetlerimizin maddî durumu üzerinde gö
rüşlerimizi arz etmeye çalışalım. 

Millî Savunma bütçesinden bir askerî şahıs 
basma, yılda düşen miktara göre durum şudur: 

Bu hususim tesbitinde hemhudııdolduğumıız 
devletlerle bâzı büyük devletler ele alınmıştır. 

Askerî şahıs başına düşen yıllık miktar 
Tl. 

Türkiye ordusunda 7 805 
Şimdi de sırasiyle hudut komşularımızın bir 

askerî şahıs başına düşen miktarlarını arz edi
yorum. 

Tl. 

Yunanistan ordusunda 11 192 
Bulgaristan » 13 529 
Suriye » 20 716 
Irak » 27 902 
Iran » 20 334 
S. Rusya » 112 174 
B. Amerika » 145 925 
B. Almanya » 95 745 dir. 
Toplu tetkik edilirse görülür ki, Silâhlı Kuv

vetlerimizde senede askerî şahıs başına düşen 
miktar, hududu bulunduğumuz devletler ve bel-
ılibaşlı dünya orduları içinde en düşük ve çok 
aleyhte bir seviye ifade eder. Bu durum bizi bir
takım ciddî ve kesin çareler aramaya sevk etme
lidir. 

Bir ordunun maddi değerinin ölçülmesinde 
ikinci faktör de modern tümenlerin yıllık mas
raflarıdır. 

Çeşitli ordularda bu da şöyle gözüküyor : 
Pakistan ordusunda bir tümene senede 500 

milyon Türk lirası, Yunanistan'da bir tümene 
senede 400 milyon Türk lirası, Birleşik Arap 
Cumhuriyetinde bir tümene 450 milyon Türk li
rası, Bulgaristan ordusunda bir tümene senede 
420 milyon Türk lirası, Batı - Almanya ordusun
da bir tümeni senede 2,5 milyar Türk lirası 
- bize nazaran 9 - 10 misli fazla - Birleşik Ame
rika ordusunda bir tümene senede düşen miktar 
3,5 milyar Türk lirası - bizden 13 - 14 misli faz
ladır - Türk ordusunda da bir tümene düşen 
miktar 280 milyon Türk lirasıdır. Bizde deniz ve 
hava kuvvetlerimizde askerî şahıs başına düşen 
miktar kara ordusuna nazaran senede üç - dört 
bin lira fazla olduğuna göre, kara kuvvetleri tü
menlerine düşen miktarın daha da düşük oldu
ğunu ifade etmek gerekir. 

Üçüncü faktör : Savaş gücünün yeterli ola
bilmesini sağlıyacak standartlardır. Bu konuda 
yetersiz bir durumda olduğumuzu Sayın Bakan 
Komisyonda ifade buyurmuşlardır. Silâh, araç, 
gere s, cephane mevcudu ve lojistik hizmetler ba-
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kımından asgari seviyeye ulaşmamızın 27 milyar 
liraya ihtiyaç gösterildiği malûmdur. Bu ihtiya
cın, malî ve ekonomik durumumuz, çeşitli sosyal 
yaralarımız muvacehesinde yakın senelerde kar
şılanması imkânsızdır ve adetâ bir hayaldir. Her 
üç mukayeseyi de ifade ettikten sonra arz ede
yim ki, acı gerçek bu olduğuna göre savaş gücü
müzün artırılması için Savunma Bakanlığımız 
ve Genelkurmay Başkanlığımız evvelâ kendi teş
kilât ve kadrolarında gereken reformlarla yeter
li kaynaklan bizzat Savunma Bütçesi içinde 
aramalı, bu kâfi gelmezse Devlet Bütçesine baş
vurulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, tarih boyunca mil
letinin ve vatanının en karanlık, en içinden çı
kılmaz buhranlı durumlarında meselelere çösiim 
yolan bulmuş, olan Türk Yüksek Kumanda He
yetinin realist ve cesur karar ve icraatı ile me
seleleri ve müşkülleri halletmesi tarihî ve millî 
vazifesidir. Biz bu konuda duruma nüfuz edebil
diğimiz nisbette görüş ve temennilerimizi arz 
etmeye çalışacağım. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin teşkilâtı üzerindeki 
görüşlerimiz : 

Silâhlı Kuvvetlerimizin en yüksek kumanda 
ve idare teşkilatındaki yani Millî Savunma Ba
kanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve her üç kuv
vet komutanlıâındaki hudutsuz genişlik ve şiş
kinlik Silâhlı Kuvvetlerimizin muharebe birlik
leri aleyhine ciddî bir aSırüık ifade etmektedir, 
Bu beş büyük karargâhtaki benzeri daireler şiş
kin kadrolar, yüksek rütbeli personel istihdamı, 
cari masraflarda ekonomi üstünde bir artış mey
dana getirirken bu makamlar arasındaki kırtasi 
işlemleri çoğaltmakta, seri iş çıkarmak imkânla
rını da kısıtlamaktadır. Bir başka deyimle bu 
beş büyük karargâh kara ordusu muharebe bir
liklerimizin üzerinde bir asırlık ifade etmekte
dir. Bir vücut tasavvur edelim, onun bir tasıma 
takati vardır, üzerinde beş büyük baş. Vaziyeti
miz budur. Muayven muharebe tümelleri o tü
menlerin üstünde Millî Savunma Bakanlığı, Ge
nelkurmay Baskanira ve her üc küuvyetin ku
mandanlıkları. Bu büyük karargâhlan bu vücut 
taşıyor. Taşıyor ama çok şeyler kaybederek taşı
yor. Böyle bir teşkilâtı deniz aşırı ülkeleri ve 
menfaatleri olan, müstemlekeleri olan büyük or
dular ancak kurarlar ve idame edebilirler. 

Arkadaşlar, Türk Ordusundaki tümen adedi 
çok münakaşa edilmiştir, çok değişik fikirler 

ortaya atılmıştır, Türk Ordusu beş altı tüme
ne kadar insin diyenler olmuştur. Bunun üze
rindeki görüşlerimizi de arz ediyorum. 

Malûmlan olduğu üzere bünyesinde her çe
şit sınıf ve silâhları toplamış olan ve kara mu
harebesini başlı başına verecek olan birlik tü
mendir. Bizim halen mevcut muharebe tümen
lerimizin sayısı, coğrafi durumumuz, hudutla
rımız, yurdumuza yönelen harekât istikamet
leri göz önüne alınırsa, mevcut tümen adedinde 
bir indirim şimdilik müşküldür. Altı aded 
eğitim tümeni hariç, bunun dışında altı aded de 
eğitim tümeni var. Eğitim sistemi üzerindeki 
görüşlerimizi de ileride arz edeceğiz. Aynca 
bugünün âni patlıyan harblerinde tahribedici 
hava kuvvetleri darbeleri altında yeni tümen
ler seferber edip, yığınak bölgelerine sevk et
mek imkânı da kalmamıştır. O halde bütün im
kânlarımız banştan itibaren güçlü ve kâfi sa
yıda tümenlere sahibolmak esasında toplanma
lıdır. Aynı zamanda barıştan itibaren örgüt
lenmiş yurt çapında bir plâna bağlanmış bir 
gerilla teşkilâtı stratejisinin esası olmalıdır. 
Çete harbi stratejisi bizim için NATO strate
jisinden daha az önemli değildir. Kara Kuvvet
lerimizde 14 tümenimiz için 10 kolordu karargâ
hı çoktur. Bugünkü muhabere vasıtalannm 
imkânlarının gelişmeleri muvacehesinde birçok 
memleketlerde kolordu karargâhlan kaldırıl
mış, tümenler ordulara bağlanarak veya bâzı 
müstakil harekât istikametlerinin savunması, 
görev kuvveti niteliğinde karışık kuvvetler ha
fif karargâhların mesuliyetine bırakılmıştır. 
Bu sistemin bizim içinde tetkik ve tatbike değer 
mahiyette olduğuna kaaniiz. Böyle bir tatbi
kat neticesinde 4 - 5 kolordu karargâhının veya 
daha çoğunun kaldırılması neticesinde serbest 
kalacak olan kolordulara bağlı, topçu, istih
kâm, muhabere alaylan veya taburları, ne 
varsa, kolordunun diğer bağlı birlikleri ve ka
rargâh personeli mevcut tümenlerin daha güçlü 
olmasında veya gerilla teşkilâtında kullanı
labilecektir. Bir başka mesele de bize pek el
verişli gelmiyen pertonek tümen, alay filân 
yok orada, beşli tümen, taburlardan kurulu
yor. Tümen teşkilâtının bir defa daha gözden 
geçirilmesidir. 

Arkadaşlar, başka bir sorun da Amerikan 
eğitim sisteminden aldığımız eğitim kolordu
su, eğitim tümenleridir. Bizde altı tane eğitim 
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tümeni vardır. Büyük karargâhlara sahiptir, 
büyük masraflar açarlar. Eğitim merkezleri 
teşkilât ve tatbikatının bir defa daha incelen
meye tabi tutulması. Hiç değilse piyade ve 
topçu erlerinin kendi tümenlerinde eğitim gör
meleri, komutanların bidayetten itibaren ken
di erlerine sahip çıkmaları, mükerrer nakliye 
masrafları; acemi erler almıyor askerlik şube
lerinden eğitim merkezlerine, eğitim görüyor
lar, oradan kıtalara. Bu eğitim merkezlerinde 
mükerrer masraflar ve büyük kadrolar ve bu
radaki kadrolar muharip birliklerin bünyesinden 
gidiyor oraya, aşağı - yukarı muharebe kuv
vetimizin % 25 ini de alıyor ve kullanıyor. 
Patlarsa muharebe bugünün stratejisinde ne 
işe yarar altı tümen? Onun yetiştireceği er 
ne işe yanyacaktır? Bugünün harbleri biliyor
sunuz atomla başlarsa yarım saat, on dakika. 
Harb hava kuvvetleri darbeleri altında başlar
sa, üç - beş gün. Elde ne varsa, hudutlarda 
ne varsa bununla karşılanır. Ondan sonra se
ferberlik, yığmak, nakliyat, güçsüz olmaz. 
Buradaki tümeni hava kuvvetlerinin darbeleri 
altında Polatlı'ya gönderemeyiz. Binaenaleyh, 
bizim bu hususta teşkilâttaki görüşümüz bu
dur. Güçlü muharebe tümenleri, vazifeleri 
başında bütün parazit teşkilât muharebe tümen
lerinin ve kıtalarının aleyhine olan karargâhlar 
da dâhil bütün parazit teşkilât lâğvedilerek, ufal
tılarak mevcut tasarrufların muharebe birlik
lerine şevkidir. Ve buna paralel yurt çapında 
plâna bağlanmış bir gerillâ teşkilâtı. 

Arkadaşlar, bu münasebetle şimdiye kadar 
kurulmuş olan komando birliklerinden dolayı 
Bakana, kumanda heyetimize, bilhassa teşek
kürlerimizi arz ederiz. Bu konuda iyi adımlar 
atılmıştır iki senedir. Bu kıtaların demincek 
söylediğimiz anafikir etrafında çoğaltılmasını 
bilhassa yurt savunması bakımından biz çok 
önemli görüyoruz. Biz de bir tersine dönen 
mahrut vardır. Subay mahrutu. Bu mahrutun 
altı geniştir, üstü zirve, bir nokta. Vaktiyle 
rahmetli Mareşal orayı işgal ederdi. Şimdi, bu 
mahrut tersine döndü. Küçük rütbeliler azaldı, 
büyük rütbeliler çoğaldı. Dörtbin albay, 400 
general. Arkadaşlar, bir ordunun gücü çok sa
yıda general ve amirale sahibolması ile ölçül
mez. Tarihimizin en şanlı zaferlerini kapsıyan 
Birinci Cihan Harbini, Çanakkale'yi, istiklâl 

Harbimizi yapan kumandanların bir kaçı müs
tesna hiç biri general rütbesinde değildir. Al
bay ve yarbay rütbesinde kumandanlardı. Bu
gün Silâhlı Kuvvetlerimizde, general ve ami
ral mevcutları, diğer ordulara nazaran 3-4 
misli fazladır. Dünya ordularında bizim seviye
mizde general ve amiral kullanan ordu tran 
Ordusudur. Amerika Silâhlı Kuvvetlerinde, 
kara ordusunda 100 subaya % yarım general 
isabet ediyor. Yani 200 subaya bir general de
niz kuvvetlerinde yüz subaya 0,3, 300 subaya 
bir hava generali isabet ediyor. Hava kuvvetle
rinde % 0,4 bir oran kullanılmaktadır. Diğer 
orduların da oranları vardır bende, iki sene ev
velde de ben bunları konuşmuştum, bilir Genel
kurmayımız .2 - 3 misli fazla general ve amiral 
kullanıyoruz. Ben komisyonda şurada burada 
konuşulduğu gibi şu, kadar kişiye bir general 
isabet ediyor, bunları demek istemiyorum. İki 
sene evvel yine bu kürsüden aynen bu görüşle
rimi izah etmiştim. Ben iki sene evvel bu konu
yu getirdim rakamları ile. Bu konuyu tekrar 
ele almamızın sebebi; bu rütbedeki subayların 
sayılarının lüzumundan fazla artırılması mer
kezde ve bâzı teşkilâtta yeni kadroların ihdası
nı icabettirmekte, dolayısiyle cari masraflarda 
zaruri artışlara yol açmaktadır. En basit bir 
hesapla yaptık bunu, bir general veya amiral, 
bir otomobili, bir emir subayı bir şoförü ile ve 
bir odası ile mütevazi odası ile, senede 200 bin 
lira bir masraf, cari masraflara giriyor ve bu 
Türk muhasebe gücü üzerinide tesir yapıyor. 
Arkadaşlarımızın hepsi gayet kıymetli insan
lardır. Güç yetişiyorlar. Çok müşkül şartlar 
içinde yetişiyorlar. Büyük imtihanlardan geçi
yorlar. hepsinin başımızın üstünde yeri var ve 
hepsine memlekette her çeşit hizmet var. Yeni 
bütçede 73 aded taşıt satınalınması için 6 mil
yon liraya yakın bir ödenek konmuş, ilk na
zarda sevindim bu taşıtlar muharip kuvvetlere 
az da olsa bir hareket katkısında bulunur, diye 
düşündüm. Ancak cetvelin tetkikiden, bu vası
taların % 90 nm makam arabası ve o nitelikte 
vasıtalar olduğunu gördüm. Yeni teşekkül eden 
birkaç tümen için, makam otosu mubayaası 
tabiîdir. Fakat geri kalan makam sahiplerinin 
makam arabaları mevcut değil mi? Şimdi Mec
lisin önüne çıksak acaba araba yok mu? Arka
daşlarımızı, memleketimizin imkânları içinde, on
ların da çok iyi takdir ettiği gibi taşıyacak 
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arabalar altlarında vardır. Şu altı milyon lira
yı, bu sene şuraya vereceğimize, askerî fabrika
lara verin de bir şeyler yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım bir dakikanız 
var. Lütfen ona göre. 

C. H. P. GRUPU ADINA CEMAL YILDI
RIM (Devamla) — Sayın Başkanım, benim 
beş dakikam münakaşalarla geçti. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA CEMAL YILDI

RIM (Devamla) — Hele ataşemiliterloı "e Dev
let bütçesinden araba teminini yadırgadık. 
Öteden beri askerî ataşeler otomobillerini ken
dileri tedarik ederler. Aldıkları bol tahsisat 
buna müsaittir. Bu münasebetle arz edelim ki, 
bir kısmı komutan lojmanlarında ve dinlenme 
kamplarında lüks mahiyette harcamalar vak
tiyle olmuştur. Türk Kumandanlarının gelenek
sel ve yüksek vasfı, evvelâ muayyen ve kıta ih
tiyaçlarını sağlamaktadır. 
Bu konuda kamu oyunun ve halkın dikkatinin 
Hükümet, Parlâmento, bizler ve diğer teşekkül
ler üzerinde hassas olduğunu arz etmek isterim, 

NATO ittifakı ve Türk'ye. Şüphe yokki, bu 
ittifak bizim için emniyet bağlantısıdır. Ancak 
biz, Türk Vatanının güvenliğini, evvelâ kendi 
kuvvetlerimizin iktidarında görmek isteriz. As
kerî ittifakların, fiilî yardımlarının varlığı, 
gelmesi bilhassa kara harekâtımızda, ikinci de
recede bir faktör olarak mütalâa edilmeli
dir. Harbin ilk anlarında, müttefik kara kuv
veti yardımı beklemek münkün değildir. Esa
sen kara kuvveti gönderecek güçleri de yok
tur. Dünyanın üçüncü büyük ordusunu, NA-
TO'nun üçüncü büyük kara ordusunu ben bes
liyorum. Durum bu olacağına göre, Türk Si
lâhlı Küvetlerinin harekâtın ilk safhalarında 
en üstün bir güce sahibolmaları, en önde gelen 
kaygumuzdur. Biz, NATO ittifakı emrine, ba
rış zamanından itibarîn NATOîıun ikinci bü
yük kara ordusunu, 500 bin insanı vermiş bu
lunuyoruz. Mevcut kuvvetlerimizin en modern 
silâhlarla donatılması şarttır. Bunu büyük öl
çüde temin imkânına sahibolan müttefikleri
miz. Bilhassa Amerika ve Almanya, • bugüne 
kadar olduğu gibi, modeli ikinci, üçüncü .-sı
nıf olan pek mahdut silâh y ardımın a da de
vam edeceklerse, bu ittifakın işlemesinde sa
mimiyet aramak biraz güçtür. Amerika tara
fından Hava Kuvvetlerimizin takv'yesi ve yeni-

leştirilmesinde ki, ihmal, son zamanlarda, Yu
nanistan'ın gözle görülür iltimasa mazhar ol
ması hava kuvvetlerinde, aşıkça ifade edelim 
ki, bi.3 de şüphe yaratmaktadır. Bilinmelidir ki, 
Yunanistan'ın, bu ittifaka katgısı ancak 160 bin 
kişiden ibarettir. 

Bâzı tasarruflar var bunu anahatları ile ifa
de ettim. Yalnız, bir mesele üzerinde duraca
ğım. Gemlik civarında bir hara meselesi var. Bu 
senede savunma bütçesine 4 - 5 milyon liralık 
bir yük tahmil ediyor. Buraya 40 - 59 subay 
ve astsubay ile 200 kadar erlik bir kadro bağ
lanmıştır. Burada personel lojmanları, büyük 
mikyasta inşaat, ve masraflar, yatırımlar 
yapılmış. Bursa'dan Yalova'ya gelirken, merak 
ettim gördüm. Burada at yetiştiriyorlar, ka
rakol köpeği ve tavuk ystişt'riyorlar. Büyük 
büyük hangarlar yapılmış kuluçka makinaları 
çalışıyor tavuk yetiştiriyorlar. Sordum bu ta
vuklar nereye gider. Bursa Askerî Hastanesi
ne gönderilir dediler. Şimdi Tarım Bakanlığı 
kararları bu ihtiyacı karşılıyacak durumda 
iken, tutup 4 - 5 milyon bir yatırımı oraya, di
ğer cari masrafı oraya verip en az 20 - 30 mil
yonluk bir yatırımı yapmak Silâhlı Kuvvet
lerimiz için doğru olur mu? Hele tavukçulukla 
iştigal bizi çok yadırgattı. Bunu arz edeyim. 
Askerî Şûra çalışmaları; tecrübeli ve olgun ge
nerallerden meydana belen bu kurulun çalış
maları, kuruluşundan beri ta bidayetten beri, 
senede birkaç toplantıya ve savılı günlere inti
şar etmektedir. Başka bir görevi olmıyan Bura 
üyelerinin, Silâhlı Kuvvetlerimizin meseleleri 
üzerinde inceleme ve çözüm yolu bulma istika
metinde bir mesaide bulunmaları, çok hayırlı
dır, lüzumludur, verimli bir iştir, işte bu 
meseleleri günlük isleri bu arkadaşlarımız hal
lederken, orgenerallerden kurulu Şûra, otu
racak, nereden kısarız, nereye ekleriz, sanayii 
ne yaparız, teşkilâtı ne yaparız, diye nihayet 
senede iki defa toplanırlar tâyin ve terfi ko
nuşurlar. Bu mudur ve yetişmiş en güzide ge
nerallerin vazifesi? 

Millî disiplin. Sivil okullardaki millî savun
ma öğretimi yoliyle, oradaki subay öğret
menler yoliyle gençlerimizin memleket sevgisi, 
vazife ve fedakârlık duyguları, millî dis'plin ve 
millî birlik duyguları bu okullarda görevli su
baylarımız vasıtasiyle geliştirilmelidir. Bu bi
zim mânevi gücümüzün en büyük desteği ola-
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çaktır ve bu vazifeyi en iyi subaylarımız ya
pacaktır. Gerekirse üniversitelerimizde talim 
taburları yeniden ihya edilmelidir. 

Arkadaşlar burada sözlerime son veriyo
rum. Hepinizi ebedi Başkumandan Atatürk'ün 
Ordusunun burada bulunan kıymetli general ve 
subaylarını güven ve ümitle selâmlıyorum. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Turan. 

G. P. GRUPU ADINA SAMİ TURAN (Kay
seri) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin kıymetli ve asil mensup
ları, 1969 yılı Millî Savunma Bakanlıığ bütçe 
kanun tasarısı üzerinde Güven Partisi Grupıı-
nun görüşlerini arz edeceğim. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, bağımsız Cumhu
riyetimizin, Millet, ve Ülke bütünlüğümüzün ve 
Türk Cumhuriyetinin milletlerarası haklarının 
teminatıdır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizi, her çeşit siyasi tar
tışma ve mücadelelerinin dışında tutulması ge
rekir. 

Güven Partisi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
çağdaş savaş tekniğinin icabına göre en iyi 
bir şekilde kurulmasını, yetiştirilmesini ve do
natımını millî güvenliğimizin temel şartı olarak 
görür. 

Aziz arkadaşlarım, Güven Partisi, Silâhlı 
Kuvvetlerimiz personelinin özlük haklarını ger
çek ihtiyaçlara ve Türk askerinin vekâr ve 
şerefinin uygunluğunu sağlamayı vazife sayar. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb, silâh, araç 
ve gereçleri ihtiyacının mümkün olan ölçüde 
yurt içinden karşılanmasını hedef bilir. 

Bir milletin Millî Savunma politikası teme
linde, o milletin sosyal ekonomik ve jeopoli
tik imkânlariyle, yine o milletin ve onun öi-
lâhlı kuvvetlerinin maddi ve mânevi güçleri ya
tar. 

Tarihî gerçeklere dayanarak diyebiliriz İd, 
Anadolu'muzun jeopolitiği Türkiye'mize ve 
Türk milletine hâkimiyet imkânlarını sağlar. 

Malûm olduğu üzere nükleer silâhların ala
bildiğine gelişmesi, son Çekoslovakya hâdise
leri, Orta - Doğu milletleri arasında husule ge
len anlaşmazlıklar, silâh sesleri, gerek içersin
de bulunduğumuz Orta - Doğu'da ve gerekse 
Avrupa'da huzuru kaçırmaktadır. 

Bu durum krşısmda ve bu önemli hâdiseler 
göz önüne alınarak Millî Savunma politika
mızı ayarlamak zorundayız. 

Türkiye'mizin güvenliği, Orta - Doğuda'k? 
ve Avrupa'daki bölge ihtilâfları ile yakınen il
gilidir. Dünya ve bölge şartları içersinde Dev
letimizin ve bağımsızlığımızın devamı için, iyi 
eğitim görmüş, iyi ve modern silâhlarla teçhiz 
edilmiş bir orduya ihtiyacımız vardır. Askerlik 
bir ilim ve teknik müessesedir. 

Sayın senatörler, Silâhlı Kuvvetlerimizi ça
ğın modern silâhları ile teçhiz etmek, Silâhlı 
Kuvvetlerimiz personelini ilim ve teknik ala
nında yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun 
için büyük maddi yüke ihtiyacolduğu bir ger
çektir. 

Hal böyle iken, Millî Savunma Bakanlığına 
umumi bütçeden 4 483 842 000 lira ayrılmış
tır. Bu miktarı gayrikâfi bulmaktayız. 

Umumi bütçeden Millî Savunma Bakanlığı 
hissesi 6 seneden beri yavaş yavaş bir düş
me göstermektedir. Meselâ 1962 yılında Millî 
Savunma Bütçesi umumi bütçenin % 25 ini, 
1963 yılında % 23,6 sini, 1966 yılında da % 21 
ni, 1968 yılında % 18, 42 sini alırken 1969 yı
lında % 17, 44 de düşmüştür. 

Halbuki, daha evvel arz ettiğimiz gibi, Tür
kiye'mizde bir harb sanayii kurulmaktadır. 
iki seneden beri de bu hususta büyük gayretler 
sarf edildiğini memnuniyetle görmekteyiz. 

1969 Millî Savunma Bütçesinden harb .sa
nayii giderlerine ayrılan para miktarı çok az
dır. Ordular, güçlerini millî sanayiden aldığı 
oranda, harb sanayii de milletin kalkınma
sına yardım eder. 

Topunu, tüfeğini, tayyaresini, tankını ve 
atomunu kendisi yapamıyan milletlerin silâhlı 
kuvvetlerinin insan gücü ve cesareti ne olursa 
olsun güçlü olamaz, yeterli sayılamaz. 

Sayın Senatörler, Yüksek malûmunuz oldu
ğu üzere modern, harbler insan galibiyeti ya
nında, modern malzemeyi de kati ihtiyaç hali
ne getirmişlerdir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, atalarından te
varüs ettikleri yüksek kişisel kabiliyetleri ve 
kahramanlıkları, her türlü tarif ve kıyaslamala
rın üstündedir. Bu kabiliyetlerin, modern mal
zeme ile teçhizi Hükümetimizin en kutsî vazife
lerinden biri olmalıdır. Silâhlı kuvvetlerimizin 
bugün istenilen standartlara ulaşmışlar mıdır? 
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Her devirde Silâhlı kuvvetlerimizin kahra
manlıkları baş vurulan sigorta olarak kalmış
tır. Bunun devamı ve takviyesi harb malzemesi 
ve bu malzeme ile yapılacak harb sanayiinin 
süratle kurulmasına bağlıdır. 

Raporun incelenmesinde, kuruluş halinde 
olan harb sanayiinin geçen seneye nazaran fazla 
bir gelişme göstermediği dikkatimizi celbetmek-
tedL'. Bu vesile ile Sayın Bakandan bâzı soru
larımız olacaktır. Orduda halen kaç aded kimya, 
elektrik ve Makina mühendisi vardır? Bunlar 
harb sanayiinin hangi bölümlerinde çalışmakta
dırlar? 

Türkiye'mizde mevcut atom araştırma ens
titüleriyle Silâhlı Kuvvetlerin bir işbirliği var 
mıdır? keza Silâhlı Kuvvetler kurulmakta olan 
harb sanayiimiz için, bu mevzuda gelişmiş olan 
devletlerce eğitim için eleman gönderiliyor mu? 
Bilimsel Araştırma Kurumu ile işbirliği yapılı 
yor mu? 

Millî Savunma Bütçesindeki nazarı dikkati 
çeken diğer bir husus da Bakanlığa ayrılan büt
çenin % 95,90 mn cari harcamalara % 2,07 yatı
rım harcamalarına, % 2,03 de transfer harca
malarına ayrılmış olmasıdır. 

Sayın Bakan Karma Bütçe Komisyonunda 
ki konuşmasında, cari harcamalar içerisinde ya
tırım harcamaları da olduğunu söylemişlerdir. 
Ayrıca yatırım bölümü bulunduğuna göre, bir 
kısım yatırımların câri harcamalar içerisinde 
gösterilmesinin sebepleri nelerdir? lütfen daha 
açık olarak izah buyururlar mı? 

Sayın Senatörler 

Millî Savunma Bakanlığı, birçok yeni prob
lemlerle karşı karşıyadır. Malûmunuz olduğu 
üzere kalkınmanın baş faktörü insan gücüdür. 
çalışan her insan millî ekonomimize bir güc ka
tar. Her sene nüfusumuz % 2,5 civarında bir 
artış göstermektedir. Nüfus artışına parelel ola
rak askere alınan erat miktarında da bir ar
tış olacaktır. Halen asker mevcudumuzun 
400 000 olduğu söylenmektedir. İlerideki sene
lerde bu miktar daha da artacak ve birçok üre
tici insan tüketici haline gelecektir. 

Anayasamızın 6 ncı maddesi yurt savunma
sına katılma her Türk'ün hakkı ve ödevidir. 
Bu ödev ve askerlik yükümü kanunla düzenle
nir, demektedir. Bunu düzenliyecek olan ka
nun da 1111 sayılı Kanundur. İleride bu artışı 

| ayarlamak için kanunda bir değişikliş yapılma-
I sı düşünülüyor mu 
I Yedeksubaylar için de hal böyledir. Bugün 

yalnız üniversitelerimizde 70 bin öğrenci var-
I dır. Yüksek okullar da hesaba katılırsa bu ye-
I kûn 140 bini geçecektir. Bunun neticesi olarak 

her devre alınacak yedeksubay adedi de arta
caktır. Bu mevzuda da Bakanlığın fikrini öğ-

I renmek isterik. 
Diğer önemli bir hususta subay piramidinin 

bir hayli karışmış bulunmasıdır. Bu hususta 
I da Bakanlığın fikirlerini öğrenmek isteriz. 

Güven Partisi, savunma gücümüze halel gel-
I memek ve memleket hayrına olmak şartiyle 
I her türlü hareketleri samimiyetle karşılar ve 

destekler. 
I Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Eğitim Bakan

lığına, gerek okuma - yazma ve gerekse insan 
gücü yetiştirmek yoliyle büyük bir katkıda 

I bulunduğunu raporlardan memnuniyetle öğren-
I miş bulunmaktayiz. 

Güven Partisi, Silâhlı Kuvvetlerin bilgi, tec
rübe ve teşkilât gücünden asli görevlerini ak-

I satmadan, yurt kalkınmasında da faydalanıl-
I masına büyük önem verir. 
I Sayın Senatörler, Türk tarihinde, askerî he-
I kimlik büyük ve şerefli bir yer işgal eder. 
I Yalnız hekimlik sahasında değil, memleketin 
I hürriyet savaşlarında da büyük hizmetleri ol

duğu tarihî bir gerçektir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, memleket hizmet
lerinin her çeşidi de kıymetli hekimler vermiş
tir. Gerek İstanbul Üniversitesi Tıp Fa
kültesi ve gerekse Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi kuruluşlarında çok sayıda öğretim 
üyelerini Silâhlı Kuvvetlerden almışlardır. Ku
ruluşundan beri, Gülhane Tıp Akademisi, di
siplinli ve ilmî çahşmalariyle tıp sahasında bü
yük bir boşluğu doldurmuş ve kıymetli araş
tırma ve buluşlariyle Türk tababetine büyük 

I hizmetler yapmışlardır. 

Bu irfan yuvası, maalesef hâlâ çok gayri-
müsait ve dar bir binada çok sıkışık bir vazi-

I yette çalışmaktadır, ikmali bir hayli uzamış 
olan yeni binalarına bir an evvel taşınmaları 
en büyük arzu ve temennimizdir. 

Diğer mühim meselelerden biri de, Ful - Time 
çalışan askerî hekimlerden sivil halkın istifa-

I de edememeleri keyfiyetidir. Raporda her ne 
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kadar sivil halk da askerî hastanelerde mua
yene ve tedavi edildiği yazılı ise de, bu daha 
çok poliklinik muayene ve tedviîerine mün
hasır kalmaktadır. 

Pul - Time saatleri haricinde bu hekimlere 
özel olarak muayene imkânı verilmesini mem
leket sağlığı bakımından lüzumlu görmekte
yim. Bu bahsi kaparken geçen sene Sayın Baka
nın bütçe konuşmasında Kayseri'deki askerî 
hastane iskeletinin çürük olduğunu ve yıkı
lacağını beyan buyurmuşlardı. Bu iskelet 
halen yıkümamıştu*. Ve yerinde durmakta
dır. Vatandaşlar bize bu binanın ne olacağını 
sık sık sormaktadırlar. Sayın Bakandan bunun 
biran evvel yıkılmasının teminini rica ediyo
ruz!. 

Sayın senatörler, dünyada belli başlı askerî 
güçlerin jeostrateji bakımından durumlarına 
kısaca temas etmek isterim. 

Sovyet Rusya ve onun etrafında toplanan 
komünist partileri, mümkün olduğu nisbette 
barışçı yollardan iktidara gelmeyi kabul eder 
görülmekle beraber, gerektiği vakit ihtilâl ve 
yavaş yollarına başvuracaklarını açıkta söyle
mekten geri kalmamaktadırlar. Moskova et
rafında toplanan milletlerarası komünizmin res
mî belgeleri bunu doğrulamaktadır. Şu hal
de Sovyet Rusya ve etrafındakiler, kendi dün-
Yi görüşlerini yaymak ve müttefiklerini koru 
ma bakımından, bütün barışçı görünmelerine 
rağmen, gerçekte saldırıyı meşru sayan bir 
temel anlayışın sahibidirler. Gerçi, milletler
arası komünizmin son yıllarda şiddetli bölün
melere uğraması ve Kızıl Çin ile Sovyet Rus
ya'nın çok ağır ihtilâfların içine düşmüş olma
ları, Kremlin yöneticilerini, Asya sınırlarında 
askerî teyakkuz tedbirleri almaya sevk et
mektedir. Batı'ya yönetilen Rus tehdidinin, Kı
zıl Çin meselesi olmasaydı arz edeceği tehdit
ler ve tehlikeler büyük olacak. 

Varşova Paktı içerisinde müttefiki olmas" 
na rağmen, Sovyet Rusya'nın Çekoslovakya'yr 
işgal etmekten çekinmemesi, Sovyet liderleri
nin hakiki niyetleri bahsinde hiçbir tereddü
de mahal Dirakmıyacak bir açıklık göstermiş
tir. 

Dünyamızda üretim gücünün dağılışı, şöy
ledir İd, Kuzey Amerika ve Batı Almanya bir 
arada bulundukça Sovyet Rusya ve Peykleri 

üzerinde büyük bir üstünlüğe sahibolmakta-
dırlar. Buna karşılık Sovyet Rusya, Batı Av-
rupayı dolaylı veya dolaysız biçimde ele ge
çirmeye muvaffak olursa, üretim gücü üstün-
'.iiğü Kremlin tarafına geçecektir. Buda göste-
lyor ki Sovyetlerin başlıca hedeflerinden biri 
)atı Almanyayı, üretim gücünün geniş ölçüde 

tahribine meydan vermeden ele geçirmektir. 
Sovyet Rusya Batı Avrupa'yı ele geçirmek 

isterken bu bölgedeki üretim gücünün tahrip 
olmamasını, sağlamak durumunda oluşu, Rus 
Ordularının bizatihi Batı Avrupa'yı bir meydan 
savaşı yeri haline getirmekten mümkün oldu
ğu kadar çekinmelerini gerektirecektir. Bu 
sebepledir ki, bir savaş vukuunda Ruslar, Batı 
Avrupa'ya cepheden taarruz yerine büyük bir 
ihtimalle Batı Avrupa'yı Akdeniz üzerinden 
çevirmek ve Orta - Doğu'ya inmek suretiyle 
Batı Avrupa'nın başlıca ikmal maddelerinden 
mahrum kalmasını sağlamak ve böylece Batı 
Avrupa'yı daha kolay ve daha az zararla ele 
geçirmek istiyeceklerdir. Açıktır M bu strate-
iinin yolu Türkiye üzerinden geçer. Ruslar bir 
harp vukuunda Akdenize ve Orta - Doğu'ya 
hâkim olabilmek için Türkiye'yi dolaylı veya 
dolaysız şekilde kendiJerine bağlamak istiye
ceklerdir. Sovyetlerin gerçek niyetleri ve jeost-
ratejik durumu bu merkezde olduğuna göre, 
Türkiye'nin menfaati, Sovyet Rusya'yı firenle-
'nek ve durdurmak istemekte menfaatleri olan 
iiğer devletlerle beraberdir. Memleketimizin 
içinde bulunduğu iktisadi kalkınmanın yarat
ığı şartlar ve ancak büyük nisbette sanayileş
miş bir ülkenin sahibolacağı çağdaş savaş sa
nayi tesislerine henüz sahibolmayışımızm, Tür
kiye için Batı ittifakını zaruri hale sokan un
surlardandır. Bunun yanında, Türkiye'nin Coğ
rafi ve stratejik durumu, halen dünya barışı
nı dayandığı nükleer dehşet dengesinin ko-
Tıiınıası bakımından büyük önem taşımakta-
lıi'. Türkiye'nin Atlantik ittifakı içinde bu-
: mrnayışmdan doğabilecek koordinasyon as-
aklıkları, Sovyet Rusya'da, nükleer dehşet 
bilgesinin kendi lehine bozulduğu ve bir nük
leer dünya savaşı çıkarmaktan kârlı çıkaca-
ı. kanaatini doğurabilir. Türkiye'nin duru

mu bu bakımdan, Finlandiya, İsveç, Avustur
ya, isviçre ve Yogoslavya gibi memleketlerle 
ve hattâ Kızıl Çin tecavüzüne uğradıktan son
ra Birleşik Amerika'dan askerî yardım almaya 
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başlıyan, Hindistan'a benzetilemez. Türkiye'nin 
Nükleer dehşet dengesinin muhafazası yolu 
ile dünya barışını korumaktaki rolü hayati
dir. Bu sebeple Türkiye'nin Batı ittifakından 
ayrılması veya ayrılmış görünse bile meselâ 
radar haber alma tesislerinden mahrum kılın
masını istiyen görüşler, Kuzey komşumuzda 
askerî üstünlüğü sağladığı ümitlerini doğura-
bilseek son derece de hatalı ve memleketimi
zin bağımsızlığı ve bütünlüğü açısından gafilce 
ü?ade edilen fikirlerdir. 

Sayın senatörler; 

Türkiye'nin Batı ittifakı içinde yeralması 
Ibette bağımsızlığını ve bütünlüğünü koru

mak içindir. Bu itibarla Atlantik ittifakı için
de Amerika ile yürüttüğümüz sıkı münasebet
ler sırasında bâzı ihmaller ve lüzumsuz gay-

ıtkeşlikler sonunda memleketimizdeki ortak 
avunma üs ve tesisleri bakımından yapılan an
ılmalarda egemenlik haklarımızla bağdaşım 

yan bâzı hükümlerin yer aldığı ileri sürülmek
tedir. Bu anlaşmalardaki hatalı tarafların dü
zeltilmesi için verilmiş ilk kanun teklifi Güven 
Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup baş-
kanvekillerinden birine aittir. Güven Partisi 
Grupu olarak ikili anlaşmalarda yapılacağı, 
Dışişleri Bakanı tarafından açıklanan deği-

kliklerin biran önce gerçekleşmesini bekli
yoruz. 

Sayın Senatörler; 
Bu arada, izmir'deki Nato karargâhlarının 

bilhassa Türkiye ile Yunanistan arasındaki mü-
".asebetler bugünkü şartlar içinde her hangi 
bir ciddî fonksiyon ifa edebileceğini sanmıyo
ruz. Bu karargâhların kaldırılması gerektiğine 
kaanüz. 

Bir diğer temennimiz Genelkurmayımızca, 
komanda ve barışçı, çıkarma birlikleri gibi vu
rucu güçleri NATO'ya tahsis edilmemiş birlik
ler halinde teşkilâtlanması gayretlerine hız ve
rilmesidir. 

Diğer bir temennimiz de savaş sanayi bakı
mından Türkiye'yi en kısa zamanda güçlü ha-
7Q getirecek tesislerin kurulmasına öncelik ve
rmesidir. 

Sözlerime son verirken, Millî Savunma büt
çesinin milletimize ve Silâhlı Kuvvetlerimize 
hayırlı, ve uğurlu olmasını temenni eder, şah
sım ve Güven Partisi Grupu adına Yüce Sena

toyu ve onun sempatik Başkanını ve değerli 
şerefli Silâhlı Kuvvetlerimizi saygiyle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Ataklı. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA MUCİP 
AK AKLI (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Silâhlı Kuvvetlerimizin değerli 
mensupları; Millî Birlik Grupu adına Millî Sa
vunma Bakanlığının Bütçesini eleştirirken iki 
temel esasa dayanacak, tenkidlerimizi ve te
mennilerimizi bu temeller üzerine bina edece
ği?,. Birinci temel dayandığımız görüşlerimizi 
mümkün olan açıkla kamu oyuna sunmak ola
cak. ikinci temel dayandığımızın unsurları da 
Atatürk'ün irşatları teşkil edecektir. Onun akıl
cı ve gerçekçi dehası Hükümet edeceklere ve 
millî kaderimizde sorumluluk yükleneceklere 
ışık tutacak çok şümullü esaslar bırakmıştır. 
Atatürk «bütün maddi ve mânevi varlığını va
tan müdafaasına hasretmekte teenni ve müsa
maha gösteren milletler harb ve muharebeyi 
cidden göze almış ve başarabileceklerine kaani 
olmuş addedilemezler» derken diğer bir uyar
masında da «Bence bir millette şerefin, haysi
yetin, namus ve insanlığın vücut ve beka bula
bilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâ
line sahibolması ile kaimdir» der. «İstiklâl an
layışını da istiklâli tam denildiği zaman bittabi 
siyasi, malî, iktisadi, adli, askerî, harsı ve ilâ-
hiri... Her hususta istiklâli tam ve serbestliği 
tam demektir. Bu saydıklarımın her hangi bi
rinde istiklâlden mahrumiyet millet ve memle
ketin mânayı hakikisi ile bütün istiklâlinden 
mahrumiyet demektir» şeklinde ifade ederler. 
Egemenlik kavramını da hâkimiyet hiçbir mâ
na, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve delâlette 
iştirak kabul etmez ifadesi ile tanımlarlar. 

Sayın senatörler, tarih boyunca harbler ön
lenememiştir. Bu nedenle milletlerin hayatın
da millî savunma sorunları en başta gelen so
ranlarıdır. Değişen dünya durumu ve değişen 
harb doktrinleri dünya devletlerinin bilâhara 
bloklara bölünmüş olmalarım millî savunma so
runlarına eğilirken bizi Atatürk'ün yukarda 
açıkladığım prensipleri ışığı altında daha aklî 
ve daha milliyetçi davranışlara ve eylemlere 
zorlamaktadır. Silâhlı Kuvvetlerimiz millî gü
venliğimizin temel unsuru olarak her şeyden 
önce Türk yurdunun Türkiye Cumhuriyetini 
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ve millî egemenliği korumak ve kollamak gö
revi ile yükümlü olduğuna göre egemenlik 
kavramının hiçbir surette iştirak kabul etmi-
yeceği fikri müdiri Millî Savunma, Savunma 
stratejisi ve Devlet politikamızın tek dayanağı 
ve âmir hükmü olmak zorundadır. 

Sayın senatörler, Anayasamızın 110 ncu 
maddesi Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlan
masından Türkiye Büyük Millet Meclisine kar
şı Bakanlar Kurulunu sorumlu tutmuş 111 nci 
maddesi de bu sorumluluğa Millî Güvenlik 
Kurulunu da endirekt olarak iştirak ettirmiş
tir. Anayasanın tahmil ettiği bu görevler Hü
kümetler tarafından hakkı ile yapılmadığı için
dir ki, biraz sonraki eleştirmelerimiz neticele
rine göre Silâhlı Kuvvetlerimizin maddi gücü
nün yetersiz olduğunu göreceğiz. Bü' Hüküme
tin her şeyden önce millî politikasına uygun 
bir millî savunma stratejisi tesbit edip buna 
göre bir siyasi direktifi Genelkurmay Başkanı
na vermesi icabeder. Böyle bir hazırlığa bugü
ne kadar şahidolmadığımız içindir ki, Meclis
lerin bu konu üzerinde hassasiyetle eğilerek 
denetleme görevini yapmasını zaruri görmekte
yiz. İç politikanın bir aleti olmaması gereken 
millî savunma sorunları gerçek demokratik ül
kelerde olduğu gibi Parlâmentomuzda da enine 
boyuna tartışılmalı beka unsurumuz olan Si
lâhlı Kuvvetlerimiz millî ve NATO ittifakı 
manzumesindeki istenilen standartlara ulaştırıl
malıdır. 

Sayın senatörler, şimdi millî ve milletlerara
sı vecibeleri olan Silâhlı Kuvvetlerimize sağ
lanan imkânları inceliydim. Silâhlı Kuvvetleri
mizin muhtacolduğu yıllık finansman ihtiyacı 
millî bütçe ve dış askerî yardımlardan olmak 
üzere iki kaynaktan karşılanmaktadır. 1969 
Millî Savunma bütçemiz toplam olarak 
4 000 483 842 lira olup yıllık dış yardım ise 
milyardan biraz fazladır. Böylece Millî Savun

ma Bütçesinin toplamı 5,5 milyar civarında bu
lunmaktadır. Bu miktarın hizmetlere dağılımı 
ise % 66 sı ile cari harcamalara % 34 ile de ya
tırım ve transfer harcamalarına ayrılmıştır. 
Yıllık ortalaması 1 milyarın üzerinde olan dış 
yardım devamlı ve güven verici değildir. Ayrı
ca malzeme yardım listelerinden her yıl memle
ketimizde yapılması mümkün olanlar çıkarıl
maktadır. Bunun kargılığı da millî bütçeye ak
tarılmakta fakat tahsisat yetersizliği dolayı

sıyla Silâhlı Kuvvetler aleyhinde sonuçlar ver
mektedir. 

Sayın senatörler, Silâhlı Kuvvetlerin maddi 
gücünün değerlendirilmesinde bâzı faktörler 
kullanılır. Bunlar savunma bütçesinden askerî 
şahıs başına düşen miktar. Tümenlerin yıllık 
nıajrafları. Ulaşılacak standartlar ve bütçenin 
t ölümlere tahsisindeki oranlardır. Bu hususta
ki görüşlerimizi geçen sene tafsilâtı ile arz et
miştik, Benden evvel konuşan bir hatip arka
daşım da bu noktalara temas ettiği için zamanı
nızı almamak üzere bunrn tafsilâtına geçmiye-
ceğim, yalnız vardığım neticeleri arz ederek 
konuşmama devam edeceğim. Bu faktörlerin 
ta-ıiilmden çıkardığımız sonuç, tatminkâr değil
dir, Maalesef Silârlı Kuvvetlerimiz bu yüzden 
yüksek bir maddi savaş gücüne sahip bulunma
maktadır. Durum böyle olunca Ordunun maddi 
gücünü artıracak tedbirler üzerinde durmamız 
gerekir. Kanaatimizce bu tedbirler için iki yol 
vardır. Birinci yol Silâhlı Kuvvetlere sağlanan 
imkânları açıkladığımız matematik sonuçla
ra göre artırmak. Millî bütçe imkânları
mızla bugün bunları yapmamız mümkün 
görünmemektedir. Neticesine vardığımız so
nuçlar asgari olarak bir tümen birimi başına 
Ö09 milyon lira tahsis etmektir. Bunu bugünkü 
imkânlar muzla veremediğimize göre, başka bir 
yol seçmemiz gerekir. 

İkinci yol : Yıllık masrafı asgari beş yüz 
milyon lira olan tümenlerimizi, tümen birimini 
bir kıstas olarak almak ve Silâhlı Kuvvetleri
mizi bu kıstasa göre yeniden organize etmektir. 
Bu suretle daha az mevcutlu fakat ateş ve hare
ket kudreti ve eğitim standardı yüksek bir si
lâhlı kuvvete mâlik olabiliriz. Bizim için yapıl
mam. gereken en uygun hareket tarzı budur. 

NATO stratejisinde yapılan değişiklik, böl
gesel savaşlar ihtimalini ve önemini artırmıştır. 
Bu yüzden de Silâhlı Kuvvetlerimizin savaı gü
cünü artırmaya mecburuz. Moral güç savaşın 
kazanılmasında bir unsur olmakla beraber, geç
miş çağlardaki önemli yerini maddi giic* ve bu 
gücün kullanılması ustalığına terk etmiştir. Mil
letimizin kaderi münhasıran Silâhlı Kuvvetleri
mizin kahramanlığına terk edilemez. Aynı za
manda milletlerin kaderi kifayetsiz silâhlarla do
natılmış, eğitimi noksan, ateş ve hareket kabiliye
tinden yoksun ordulara da teslim edilemez. Millî 
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savunmada Anayasamızın sorumlu kıldığı Hü
kümetlerin ve bu sorumluluğa iştirak ettirdiği 
Millî Güvenlik Kurulunun bu meselelere hassa
siyetle eğilmemiş olması karşısında görev Parlâ
mentoya düşmektedir. Sivil ve asker sorumlu
ları görevlerinin gereğini yapmaya davet etme
liyiz. Millî savunma konusunda kapalı bir otu
rum veya bir araştırma yoluna gitmeliyiz. Sena
to olarak bu bizim için kutsal bir görev sayıl
malıdır. 

Sayın senatörler, savunma ile ilgili bası me
selelere de temas ettikten sonra NATO baklan
daki görüşlerimizi açıklamaya çalışacağım. 

Önemli bir husus askerlik durumudur: Sayın 
senatörler nüfusumuz her yıl % 3 oranında 
artmaktadır. Ordu mevcudunu da bu orana 
göre artırmak mümkün olmıyacağma göre asker 
çağına giren gençlerle yedek subay olacakların 
durumları çok hassas bir hale gelmiş bulunmak
tadır. Bu hususlarda tedbirler şimdiden alın
malıdır. Bakanlığın bu yoldaki çalışmaları ne
lerdir, öğrenmek istiyoruz. 

Millî harb sanayii : Kıbrıs buhranında millî 
kuvvetlerin olmayışı ve bunu destekliyecek millî 
harb sanayiinin bulunmayışı millî gururumuzun 
rencide edilmesine sebebolmuştur. Millî harb 
sanayiinin kurulmasında sarf edilen gayretler 
yetersiz olduğu gibi mevcutlarının âtıl kapasi
teler de harekete tam olarak geçirilmemiştir. 
Millî harb sanayiimizi her imkâna başvurarak 
yeniden kurmak ve bu kuruluşta millî sanayii-
mize katkıda bulunmak imkânlarını da gerçek
leştirmek zorundayız. 

Teşkilât Kanunu ve diğer kanunlar : Bu ko
nuda arkadaşlarımızın serd ettikleri düşünce
lere tamamen iştirak ediyoruz, geçen sene de 
arz etmiştik. Mevcut kanunlar düşünülmesi, ya
pılması gereken kanunlar, süratle çıkarılmalı
dır. 

Ordu piramidi : Ordu piramidi ihtilâl ida
resinde yapılan zaruri operasyona rağmen yine 
ters dönmüş bulunmaktadır. Bir ordunun de
ğer ölçülerinden birini de küçük rütbeli subay 
kadro ihtiyaçlarının tam olması teşkil eder. Maa
lesef Silâhlı Kuvvetlerimiz bugün tam ters bir 
düzen içersinde, küçük rütbeli subay kıtlığı kar
şısında yüksek rütbeli subay bolluğu ile malûl 
bulunmaktadır. Bu hale kesin bir hal çaresi 
bulunmalıdır. Sayın Bakandan bu hususta bizi 
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aydınlatmasını diliyoruz. Piramidi teşekkül et
tiren oranlar nedir, öğrenmek istiyoruz. 

İkili anlaşmalar : Millî Güvenlikle yakın il
gili olduğu için bu konuya da değinmek ihtiya
cını duyduk. İkili anlaşmalar konusunda ta
raflar arasında görüşmeler yapıldığını fakat 
henüz bir sonuca varılmadığını biliyoruz. Aslın
da alınacak sonuçların tatminkâr olacağına da 
kaani değiliz, ikili anlaşmalar hususunda gö
rüşümüz şudur: Millî yararlar açısından za
rarlı olanlar düzeltilmeli, millî varlığımızla 
egemenlik ve bağımsızlığımızla bağdaşamıyan-
lar iptal edilmelidir. Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin toplum kalkınmasını etkiliyen faaliyetlerini 
takdirle karşılıyoruz. Ancak bu faaliyetler Si
lâhlı Kuvvetlerin asli görevlerini asla aksatma
malıdır. Bu hususta düşüncemiz şudur: As
kerlik çağına gelen kuşakların miktarının da 
fazlası ile arttığı dikkat nazarına alınarak 
yalnız askerlik ilim ve sanatını öğretecek stan
dardı yüksek birlikler yanında askerlik mü
kellefiyetini yerine getirecek ve hizmet süresi
nin çoğunu plânlı yurt kalkınmasındaki hiz
metlere verecek daha az masraflı birlikler teş
kil edilmelidir. Batı ve Doğu ülkelerinde bu
nun benzerleri vardır. 

Sayın senatörler, son günlerde cereyan 
eden ve millî hassasiyetimizle ilgili iki olay 
üzerinde de durmak isteriz. Amerikan Büyük
elçisinin Birinci Ordu Kumandanını ziyareti, 
diğeri incirlik üssündeki Amerikalı kuman
danın beyanatı. Büyükelçiler için ordu kuman
danlarını ziyaret etmek bir protokol zarureti 
olmadığı halde, Amerikan Büyükelçisinin Bi
rinci Ordu Kumandanına yapmış olduğu 2,5 
saate yakın ziyaretin tasvibi mümkün değil
dir. Hele kişiliği tartışma konusu olan bir bü
yükelçinin ordu kademelerine yaptığı ziyaret
ler iyi niyetle de olsa bugünkü şartlar içerisin
de mâkul bir sebebe dayandırılamaz. 

incirlik Hava Üssünün Amerikalı kuman
danı da ikili anlaşmalarla ilgili tartışmalara 
katılmış bulunmaktadır. Bunu asla tasvibetnıi-
yoruz. Bu husus Türk sorumlularına düşer ve 
Amerikalı dostlarımız bunu iyice bilmelidir
ler. 

Dikkatimizi çeken diğer önemli bir mesele 
de lüks inşaat ve pahalı mefruşata gösterilen 
rağbettir. Silâhlı Kuvvetlerimizin basitlik sa-
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delik ve ekonomik davranışta tarihi boyunca 
yaptığı gibi bugün de bütün müesseselerimize 
örnek olmasını ve bu güzel davranışını terk et
memesini diliyoruz. 

Çok önemli bir mesele de son günlerde Ha
va Kuvvetlerimizde vukubulan kazaların art
ması keyfiyetidir. Bu kazaların gerçek sebep
leri nelerdir? Geçen yıllara nazaran oranı ne
dir, ne gibi tedbirler alınmaktadır? Sayın Ba
kanın bunları cevaplandırmasını rica ediyo
ruz. Üzerinde durulması gereken önemli bir 
husus da dış ülkelerde kursa gönderilen su
baylara verilen kurs ödeneklerinin çok yeter
siz olmasıdır. Dışta daimi görev alanlara veri
len bol para ile kursiyerlere ödenen çok az 
miktar arasındaki bu eşitsizlik mâkul bir şe
kilde düzeltilmelidir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu 
stokların meydana getirilmesi için gereken öde
nek plânlama tarafından kabul edildiği halde 
neden bütçeye yetersiz bir miktar halinde inti
kal ettirilmektedir. Bu hususun da Sayın Ba
kan tarafından açıklanmasını diliyorum. 

Sayın senatörler NATO ve Amerika: Bir 
savunma paktı olarak kurulmuş olan NATO'-
nun stratejisi genellikle Amerika politikası 
tarafından tâyin ve tesbit edilmektedir. Rus
ya'nın Varşova Paktı kurup yönetmesindeki 
anafikir ne ise Amerika'nın NATO ve benzeri 
paktlardaki anagörüşü de aynıdır. Her iki bü
yük devletin hedefleri kendi devletlerinin bü
tünlüsünü muhafaza milletlerinin kalkınması
nı sağlıyarak, daha yüksek standartlara ulaş
mak ve nükleer harbin âfetinden yurtlarını 
koruyarak dünya hâkimiyetini elde etmeye 
imkân verecek kudreti kazanmaktır. 

Her iki devletin bu anafikri benimsemesi ga
yet tabiî olarak millî menfaatlerinin gereğidir. 
Dünya milletlerini benimsedikleri ideolojilerin 
hâkimiyetine almak için yarışan bu devler stra
teji ve politikalarına uygun gördükleri zaman 
ve yerde dünya devletlerini kendi saflarına al
mak için her çareye başvurmaktadırlar. Bu du
rum karşısında Türkiye egemenliğinden tâviz 
vermeden bütünlüğünü ve bağımsızlığını nasıl 
koruyabilir sorusuna cevap bulmamız lâzımge-
lir. İdeolojik ve tarihî nedenler, rejim farkı ve 
jeopolitik durumumuz icabı eskiden olduğu gibi 

bugünde Rusya ile askerî bir pakt içinde bulun
mamız mümkün değildir. Şu halde emniyetimizi 
NATO'da bulabilir miyiz? 

Sayın senatörler, şimdi de bu sorunun ceva
bını araştıralım. Nükleer silâhlarda üstünlüğü
nü muhafaza ettiği müddetçe Amerikan politi
kası NATO stratejisini nükleer silâhlarla kütlevi 
veya topyekûn mukabele prensibine göre tesbit 
etmişti. Bu strateji ise NATO Devletleri için bir 
güven unsuru olarak görünüyordu. Bugün Ame
rika nükleer üstünlüğü kaybetmiş, Rusya gelişe
rek dengeyi sağlamıştır. Halen dünya politika
sının temeli Amerika ile Rusya arasındaki nük
leer dengeye dayanmaktadır. Yalnız bu denge
nin bozulmıyacağmı iddia etmek mümkün değil
dir. Bu denge Rusya veya Amerika'nın yeni in
kişaf ve buluşlariyle bozulacağı gibi nükleer si
lâhlara sahip diğer devletlerin mevcut güçleri
nin artması ve taraflardan birine katgıda bulun-
masiyle de bozulabilir. Çünkü nükleer silâhlar 
artık tekelcilikten kurtulmuştur. İngiltere, Ko
münist Oin, Fransa nükleer klübün iddialı üye
leri haline geldikleri gibi İsrail dâhi bu silâha 
sahibolduğu iddiasındadır. Rusya ile Amerika 
arasında nükleer denge sağlandıktan sonra 
Amerika stratejisinde değişiklik ihtiyacını du
yarak 1962 yılından beri devam edegelen gay
retlerinin semeresini 1967 yılında alarak yeni 
stratejisini NATO Devletlerine kabul ettirmiştir. 
Bu yeni strateji ile nükleer silâhlarla topyekûn 
mukabele prensibi terk edilmiş, yerine elâstiki 
mukabele esası konmuştur. Yeni stratejiyi esas
tan Fransa, tâli unsurlarda da diğer devletler 
itiraz etmişlerse de Amerika isteklerini kabul et
tirmiştir. Bu anlaşmazlıklar şu temel esaslara 
dayanmaktadır. 

Amerika Avrupalıların nükleer silâhlar yap
mamasını, nükleer silâhların harbin başında kul
lanılmamasını, Avrupa'nın Amerika'ya güven
mesini, savunma masraflarını artırarak sadece 
konvansiyonel silâh ve araçların geliştirilmesi ve 
imalâtına harcanmasını istemektedir. Bunun an
lamı Amerika'ya sıkı sıkıya bağlı ve onun sevk 
ve idaresinde kolektif bir savunma sistemidir. 

Batı - Avrupa Devletleri ise Amerika'nın bu 
görüşünü dünya politikasında birinci derecede 
söz sahibi olmamak, Avrupa kıtasında insiyatifi 
kaybetmek, bir dostun açık ve kesin garantisin
den uzak destek ve vasiliğine bağlı olmak anla-
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nıında kabul ediyor ve bunu egemenlikleriyle 
bağdaştıramadıkları için Amerika'ya karşı olan 
güvenlerini her gün biraz daha kaybediyorlar. 
Halen NATO'daki çıkmaz bu zıt görüşlere da
yanmaktadır. Bu durum karşısında kabul edile
bilir hal tarzı şu suretle formüle edilmiştir. Ame
rika'nın güdümünde bir Avrupa değil, Avrupa'
nın kendisine özel anlayışı içinde formüle edil
miş ve fakat Amerikan müttefiki olan yeni bir 
Avrupa fikri. Eşitlik ve egemenlik hakları da 
böyle bir anlayış içinde daha az rahatsız edilmiş 
olacaktır. Temeldeki bu anlayış yüzünden Fran
sa NATO'nun askerî entegrasyonundan çekil
miştir. Diğer NATO Devletlerinin de Amerika'
ya karşı olan güvenleri büyük çapta sarsılmış 
bulunmaktadır. Çünkü NATO'nun kabul etmiş 
olduğu Amerikan tezine dayanan yeni strateji 
NATO Devletlerinin müşterek güvenliği yerine 
münhasıran Amerika'nın güvenliğini dikte et
mektedir. 

Anlayışımıza göre tesbit edilen yeni strateji
nin uygulama şekli şöyle olacaktır : Nükleer si
lâhlar Sovyetlerin bir nükleer taarruza geçme
sini men amaeiyle elde bulundurulacak, savaş 
konvansiyonel silâhlarla yapılacak, nükleer si
lâhlar ancak merkezî Avrupa'nın çökmesi veya 
Rusya'ya karşı mukavemetin tamamen kırılması 
halinde istilâyı durdurmak maksadiyle kullanı
lacak. Bu kullanışın hacmi ve zamanı da belli de
ğildir. Ayrıca NATO'nun kanatlarında belirmesi 
muhtemel bölgesel savaşlarda ise tamamen kon
vansiyonel şartlar hâkim olacaktır. NATO'nun 
kanatlarından birinde de biz bulunuyoruz. Böl
gesel harblerde Rusya'nın Amerikan üsleri bulu
nan NATO üyesi memleketlerden her hangi biri
ne nükleer silâhlarla taarruz etmesi ihtimalinin 
ve imkânının mevcudolduğu Amerika tarafın
dan da kabul edilmektedir. Böyle bir hal karşı
sında Amerika'nın Rusya'ya değil, onun peykle
rinden birine ayni silâhlarla mukabeleyi bilmisil 
yapması ancak düşünülecektir. 

Bu durum karşısında ikili anlaşmalar gere
ğince Amerika'nın yurdumuzda bulunan üsleri 
bölgesel bir harbde dahi bizi nükleer silâhların 
hedefi haline getirebilir ve buna karşılık Ameri
ka az evvel izah ettiğimiz gibi Rusya'nın peyk
lerinden birine misilleme yapar. Yeni stratejinin 
bizim için en zayıf tarafı burasıdır ve asla güven 
verici değildir. Tesbit ve kabul edilen yeni stra

teji münhasıran Sovyetler Birliği ile Amerika'
nın topraklarını birbirinin öldürücü nükleer 
darbelerinden korumak esasını getiriyor. Bu hal 
Avrupa bakımından güvensizliği gayrimuayyen 
bir nisbette artırmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, 4 dakikanız var, 
konuşmanızı ona göre ayarlayın lütfen. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — 7 dakika 
var. 

BAŞKAN — Burada Kâtip arkadaşımız da 
yar. 

MİLLÎ BİRLİK aRUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Devamla) — Yeni politika Amerika'
nın güvenliği bakımından doğrudur. Yalnız li
der olan devlet kendisini emniyete alırken dost
larını güvensizliğe terk eder ve tereddüde sevk 
ederse evvelâ birliği kendisi bozmuş sayılır. 
Böyle bir hal karşısında da Hükümetimiz millî 
güvenliğimizi böyle çürük bir tertibin garantisi
ne terk ederse görevini ihmal etmiş ve Türk var
lığını tehlikeye atmış olur. Bu yeni strateji bi
zim idin emniyet ve garanti unsurlarından yok
sun olduğundan yeni şartlara göre tedbir alma
mızı zaruri kılmaktadır. Bu tedbirler neler ola
bilir? 

Mutlak eşitlik tabiat kanunlarına aykırıdır. 
Amdlasmalar içinde hiçbir devlet böyle bir mut
lak eşitliğin iddiacısı olamazlar. Yalnız her an
laşmada egemenlik haklarımız ve millî çıkarla
rımız asla zedelenmemelidir. Açıkçası küçük 
menfaatler uğruna feda edilmemeliyiz. Bunun en 
acı misalini son Kıbrıs olayında gördük. Tarih 
boyunca millî ordumuz olan Silâhlı Kuvvetleri
mizi gerektiği an millî çıkarlarımız için kullana
mamak zorunluğu ile karşılaştık. Millî haysiyet 
ve şerefimizi rencide eden bu hal kamu vicda
nını ıstıraba bozmuştur. Durum bu olunca bir 
hususu açıklamadan geçemiyeceğim. 

Bir sayın hatip tarafından bu kürsüden millî 
ordu ihtiyacının dile getirilmesinin Hükümet 
Başkanı tarafmdan kınanmasını üzüntü ile kar
şıladık. Şerefli bir askerî hayatı bulunan emekli 
bir generalin böyle bir gerçeği dile getirmesini 
Sayın Başbakanın makamına yakışmıyacak bir 
dille maksatlı olarak kınamasını ve Meta mille
te ve orduya jurnal etmesini esefle karşıladığı
mızı belirtim ek isteriz. Devlet idaresinde ruhî 
denrasyonlar işgal edilen mevkiin gereklerini 
tahribetm emelidir. 
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Sayın senatörler, NATO'nun tesbit ve kabul 
etmek zorunda olduğu yeni stratejisi bütün 
NATO devletlerinin egemenlik ve eşitlik hakla
rını rahatsız etmekte ve daha açıkçası Amerika 
kendi varlığı için bizi ve diğer NATO üyelerini 
feda etmektedir. Bu yeni strateji ile bütün 
NATO devletleri Amerika'nın güvenliği için bir 
ileri karakol durumuna getirilmiştir. Bu bencil 
telâkki mutlaka değiştirilmeli ve Türkiye bu 
telâkkinin değiştirilmesi hususunda Avrupa dev-
İfiHerivle c^kı b^r işbirliğine girmelidir. Türkive 
nükleer silâhlara hedef oTmaıması için strateük 
Tr^ihivettHki silahlardan ve bunların üslerinden 
süratle arınmalıdır. Konvansivonel kuvvetin bir 
Tornası gibi ^örülen taktik nükleer silâhların 
kuşanma yetkileri Was,hinq4ton'a bao-lı bulun
dukça zararbdır. Bu hususta NATO içinde ve 
özellikle kanatlarda kolay isliveoek bir hal şek
line bap'l^nmalıdır. Yeni strateü ile bölgesel sa
vaş fikri daha acık olarak benimsendiğinden 
Türlkive'nin bu merceğe uygun olarak yeni bir 
strateiiyi ve taktir i tesbit etmesi gerekir. Viet
nam'da uve-ulan^n metotlar etüt edilmeli ve bi
zim için yararlı olanlar a lirim alıdır. NATO'dan 
kuvveti e-H mi *i daha. *% tahdîtK kuşanmak yet-
ki«!i"ni almalıvız. Millî kuvvetler mntlpka kendi 
İTn|VqnTqrn'mızl̂  oro^ni^e edilmeli, gösteri birlik
leri halinden çıkarılmalıdır. 

Arz ettiğimiz bn tedbirlerle birlikte evvelâ 
Aroerika, sonra, NATO Türkive'nin e germenlisi
ni. ve fl?ii.ven1i^ir<i tahrip ve istilâ edildikten son
ra kıırtarmpfk suretiyle deJSil, tahrir) ve istilânın 
b ŝlnı-rvınırçjvie beraber garanti etmeli ve bunun 
i/^n orovo(v<»n strateiivi veniden tesbit etmelidir. 
Bu t'M^'hirier kesin (Vn^k .alındılı takdimde 
N^.'TO'nım üvesi olacak kalmak p'fireVjT*. NATO'
nun verii strateüsi ve ikili anlaşmalar millî sü-
yen^imi^ i ve egemenlik haklarımızı koruya
cak 'SfP îMe tadil edilmediği takdirde, nlânlı bir 
«vı.vnVna i^e NATOVlo-n avrıbp tarafsız bir "Po
litika P-ütımenin millî yararlarımızın gereği ol
duğu kanaatindeyiz. 

S^ivm Millî Savunma Bakanımdan soruvo-
rum, NATO'nun yeni strateiisi, millî güvenliği
mizi tesminat altında bulundurmakta mıdır? Ka
naatleri menfi ise, ne gibi teşebbüslerde bulun
maktadır. Kanaatleri müspet ise bölgesel veya 
bloklararası bir harbte ne gibi yardımlara maz-

har olacağız? Yalnız Millî Savunmayla ilgili 
anlaşmalardan egemenlik haklarımızı rahatsız 
edenler var mıdır, var ise bu hususta neler ya
pılmaktadır lütfen bu hususlar mümkün olan 
açıklıkla cevaplandırılsın. 

Netice olarak sayın .senatörler, tahlile çalış
tığımız MSB Bütçesi az gelişmişliğin ve ekono
mik güçsüzlüğün yanında kifayetli bir millî 
savunma politikası olmamasından dolayı güçlü 
Silâhlı Kuvvetlerin elde bulundurulması bakı
mından çok yetersizdir. Dış kaynaklar ise güven 
verici değildir. Doğulu olmanın büyük insani 
vasıfları yanından alâyiş ve gösteriş geleneği
nin etkilerinden kurtulamadığımız için silsile! 
meratiple birbirimizi yanlış kanılara itmekte de
vam etmekteyiz. 

Ayrıca demokratik düzenin Batı anlamiyle 
isliyememesi ve Silâhlı Kuvvetlerin dokunulmaz 
bir müessese olarak görülmesi ve politikaya alet 
temayülü yüzünden bütün gerçekler kademeli 
olarak açıklıkla sorumlulara intikal etmemekte 
ve Parlâmento da murakabe görevini yapama
maktadır. Bu sebenler ve mevcut imkânsızlık
lar içerisinde Silâhlı Kuvvetleriımizin maddi gü
cünün yeterli olduğunu iddia etmek yersiz ve 
Silâhlı Kuvvetlerimizden yeterli olmalarını da 
istemek haksızlık olur. Verdiğimizin semeresini 
istivebilmek için esas görev Hükümete ve Par
lâmentoya düşmektedir. Hükümet ve biz bu gö
revimizi yapmıyorsak Silâhlı Kuvvetlerin so
rumluluğunu yüklenmiş o^an kumandanların da 
kendilerine s*örev düştüğünü unutma maları ve 
bunu sorumluluk duvp-usunun gereği olarak 
ispatlajmalıdırlar. Çünkü yüklenmiş oldukları 
sorumluluk Türk Milletinin kaderiyle ileilMir. 
Büvük Atatürk'ün ifade ettikleri gibi «Bütün 
maddi ve mânevi varlısını vatan müdafaasına 
hasretmekte teenni ve müsamaha gösteren mil
letler, hak ve muharebeyi cidden göze almış ve 
başarabileceklerine kaani olmuş addedilemez
ler.» Esefle ifade edelim ki bugün biz teenni ve 
müsamahanın en geniş şekliyle Silâhlı Kuvvet
lerimizi ihmal durumundayız. Bizce bütçeyi tas-
vilbetmek bir mâna taşımamaktadır. Millî beka
mızla ilgili olan millî savunma konusunda millet 
olarak neler yapabileceğimizin tesbit ve tâyini 
gereklerinin gerçekleştirilmesi imkânlarının ya
ratılması hayati bir mesele olarak yıllardır or-
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tada durmaktadır. Bu hususta başta Hükümet 
olmak üzere kumanda heyetine denetlemeyle 
yükümlü olan Parlâmentoya ağır sorumluluk
lar ve g'örevler düşmektedir. Bu vesileyle şunu 
hatırlatmak isteriz ki, 2 nci Cihan Harbi arife
sinde Avrupa'nın en güçlü silâhlı kuvvetlerin
den biri olan Türk Kara ve Deniz ve Hava Kuv
vetleri dış yardımlarla değil, millî bütçe imkân-
lariyle teçhiz ve teşkil edilmişti. 

Sayın (senatörler, millî güvenliğimizin belke
miği, esas unsuru olan Silâhlı Kuvvetlerimizin 
üstün maddi ve moral savaş gücüne ulaşabil
mesi için gereken tedbirlerin alınması sorumlu
luğu veya vebaliyle karşı karşıya bulunmakta
yız. Sevgi veya tepki gösterileri yerine, vazife 
yapma şuuruna ulaşmak zorundayız. Millî var
lığımızın devam ışartı budur. Biz bütün 'samimi
yetimizle söylenmesi mümkün olan hususları ar
za çalışarak, Silâhlı Kuvvetlerimize yararlı ol
maya çalıştık. Söylediklerimiz rağbet görür d? 
dertlerin çarelerinin bulunmasında medar olur
sa kendimizi bahtiyar sayacağız. 

Eski mensunları olarak şeref duyduğumu? 
Silâhlı Kuvvetlerimizi, bakanlık mensuplarım 
ve senaltör arkadaşlarımı Millî Birlik Grutra 
adına saygıyla selâmlar Millî Savunma Bütçesi
nin Silâhlı Kuvvetlerimize yararlı ve uğurlu ol
masını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu adın Saym 
Koksal. 

KONTENJAN GRUPU ABINA OSMAN 
KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S Ü) — Saym 
arkadaşlar, Kontenjan Grupunun çoğunluğunun 
verdiği bir karar üzerine konuşuyorum, (Gü
lüşmeler) 

Konuştuğumuz bütçe Millî Savunma bütçe
sidir. Diğer anîamiyîe ordu bütçesidir. Ordu 
üzerindeki anagörüşümüzü, anafikrimizi Saym 
Madanoğlu bütçenin tümü üzerindeki konuş
malarda açıkladılar. O konuşmada «millî ordu, 
ulusal ordu kavramı üzerinde durmuştuk. Bir 
cümle ile anafikrimizi açıkladığımız bu kav
ram üzerinde kanın oyunda akisler yaptığını 
gördük. Saym Başbakan da cevap verdiler. Or
du bütçesinin görüşülmesinden faydalanarak bu 
bir cümle ile açıkladığımız anagörüşümüzü bi
raz genişleteceğiz. 

Saym senatörler, Kontenjan Grupunun, kon
tenjan senatörlerinin anafikri; kontenjan sena

törlerinin fikir ve kaynağı, Anayasadır. Anaya-
'ayı günahkâr ilân edenler, günahkâr sayan-
•ar elbette ki bizim sözlerimizi tahrif edecekler 
/e basit taktiklere başvurarak bizlere cevap ve-
'eceklerdir. Bu yüzden Sayın Başbakanın, Sa
yın Madanoğlu'na verdiği cevabı normal karşı
lıyoruz, 

Yalnız Saym Başbakana ve bu gibilere şu-
~nı hatırlatmak isteriz. (A. P. sıralarından, «bu 
gibiler» ne demek sesleri, ayıp ayıp sesleri) (Gü
rültüler) (Tavzih etsin sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun, Sayın Koksal lütfen yanlış anlaşılma 
üıtimalini de düşünerek sözlerinizi ve kelimele
rinizi Senato kürsüsünün seviyesinde tutmanızı, 
vanlış anlaşılacak kelimeleri kullanmamanızı is
tirham edeceğim, 

SAFFET US AL (Bursa) — Bunu Başbaka
nınıza da hatırlattınız mı? 

BAŞKAN — «Bu gibileri» tâbirini iyi anla-
"labüecek vazıh bir şekilde tekrarlamanızı is
tirham edeceğim: 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Devamla) — Saym Başkanım, üs
lûbum ve konuşmam Sayın Başbakanın üslûp 
ve konuşmasını aşmıyacaktır. 

Sayın senatörler, hatırlatacağımız nokta şu: 
Atatürk'ün bağımsızlık ve hürriyet rejimi 

üstüne oturan ve senelerden beri sefalet ve ıs-
'-•v-'anlan pahasına yoksul bırakan geniş halk 
kütlelerini refaha ulaştırma hedefini güden 
\r= avarayı raftan tatbikata indirmek için mü
cadele edeceğiz, şiddetle mücadele edeceğiz. Sa
yın Madanoğlu'nun konuşması da bu istikamet
ledir ; 

Sayın senatörler, millî ordu, ulusal ordu ne 
demektir? Her bakımdan - lütfen sözüme dikkat 
buyurun - her bakımdan kayıtsız şartsız, ba
ğımsız bir ülkenin her bakımdan kayıtsız şart
ız . bağımsız devletinin emrinde savunma sis
temi, savunma vazifesi yapan askerî birliktir. 
Bağımsızlık bir ordunun temel unsurudur. Vaz
geçilmez, asla ve asla vazgeçilmez unsurudur. 
Emir ve kumanda cihazına, hareket plânlarına, 
savunma sistemine veyahut savunma sistemi üs
tünde kayıtlar bulunan ordular bağımsız ola
mazlar, bağımsız değillerdir. Bağımlı ordular 
ize çökmeye mahkûmdur. Bir misal arz edelim : 

Meşrutiyet devresinde Osmanlı Ordusu an
laşmalarla bir devletin kontrolüne girmişti. So-
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nu ne oldu biliyor musunuz? Sonu bu ordu çe
şitli cephelerde kahramanlıklar yaratmasına, 
bol şehit vermesine ve bol kanlar akıtmasına 
karşılık hem kendi çöktü, hem memleketi çök
tü. Sayın Başbakan konuşmalarında böyle bir 
hâdiseyi ya hatırlamıyorlar ya tarihî okuma
mışlar veyahut da tahrif ediyorlar. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, 
KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 

KOKSAL (Devamla) — Sayın senatörler, bu
gün de henüz daha mahiyetlerini ve sayılarım 
kesin olarak bilmediğimiz anlaşmalar ve ikili 
anlaşmalar vardır. Soruyorum sizlere hangi
niz biliyorsunuz? Sorumlu şahıslarız, mem
leketin, Devletin en yüksek maikammı, karar 
org'anım teşkil ediyoruz. Hangimiz biliyoruz, 
Hükümeti çağırdığımız zaman geldi mi, bize 
bilgi verdi mi? Daima kaçındı. O halde, Mec
lisler bu anlaşmaları bilmez. Ama, Meclisler 
bu kararları verecek, bilmez. 

Sonra, kamu oyuna geliyoruz. Kamu oyu 
allak bullak. Nedir? Bir Bakan çıkar, Güven 
Partisinden bir arkadaş ikili anlaşmalar üzerin
deki konuşmadan bahseder, «Yalan» der. Ya
lan mıdır ikili anlaşmalar? Kamu oyuna gi
der, kamu oyu dalgalanır. Domek yokmuş 
b'yle. Arkasından, «tesis vardır, üs yoktur.» 
denir.. Amerika'dan ses gelir, «üslerimiz», ka
r/u oyuna intikal eder. Bizde ses yok. Sonra, 
dikili anlaşmaları tespit ediyoruz, çıkarıyoruz 
meydana,» Daha sonra,, «çıkardık, bakıyoruz; 
bağımsızlığımıza, millî şer af ve haysiyetimize, 
çıkarlarımıza ve ordumuza dokunan tarafları 
var mıdır bunu araştırıyc:";^.» Sonra, üç dört 
sene geçer aradan yine bir cay yok. Kamu oyu 
bunları da duyar. Ondan sonra siyasi parti
lerimiz her gün bu ikili anlaşmalardan bahse
der ve gelecekteki tehlikelerinden kamu oyu
na bilgi verir. Kamu oyu bunları dinler, son 
seneler içinde geçen olayları da bilir kamu oyu; 
ondan sonra, Sayın Başbakan çıkar der ki, «Ne
den kaygu duyuyorsunuz.?» Neden kaygu duy
mayalım efendiler? Neden duymayalım kaygu? 
Neden Türk Milleti kaygu duymasın, neden 
onun karekterini taşıyan ve her yönü ile bilinç
li Türk Ordusu kaygu duymasın? 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Bunlar Devlet tad'ıhüdüdür Osman Bey. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale 
etmeyin. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Devamla) — Sayın arkadaşlar, ba
ğımsızlık üzerinde bu millet mücadele vermiş, 
dünyayı yenmiştir. Türk Milletinin en mukad
des ilkesi bağımsızlıktır. Binaenaleyh, her 
Türk vatandaşının bu ilke üzerinde hassat ol
duğunu bilmek gerekir. Evet, belki bu ilke üze
rinde hassas olmıyanlar bulunabilir. Nitekim, 
istiklâl Mücadelesinde de vardı, işte bunlar 
millilikten çıkmış şahıslardır. Bunlar Ata
türk'e komünist demişlerdir, bunlar Atatürk'e 
âsi demişlerdir, bunlar Atatürk'e eşkiya de
mişlerdir. Bugün de Madanoğlu'na tevcih edi
yorlar. Neden? Şu ortam içinde bağımsızlık 
kaygusunu.. (A. P. sıralarından gülüşmeler ve 
gürültüler.) Bağımsızlık kaygusunu, bağımsız
lık kuşkusunu kürsüye getirdiği için. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın 
Koksal, çok ağır ithamlarda bulunuyorsunuz. 
Atatürk'e dil uzatanlar seviyesine inmiş hiçbir 
kimse bulunamaz bu çatının altında. Bu iti
barla sözümün başındaki ihtarıma lütfen riayet 
ediniz. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Devamla) — Sayın Baş'kan, Başba
kanın söylediklerinden bir milimetre yukarı 
çıkmıyorum. Okuyayım isterseniz? «Kemikleri 
sızladı.» diyor. (Adalet Partisi sıralarından 
«Doğru, doğru sesleri.) Şimdi size kemikle
rin nasıl sızladığını anlatacağım. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
O sözleri söyletene söyle sen. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen süku
neti muhafaza edelim. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Devamla) — Sayın arkadaşlar bu 
ortam içinde, karmakarışık ortam içinde ve en 
mukaddes bildiği ilkesi üzerinde, böyle karı
şık ortamda ben zannetmiyorum ki, bir Türk 
evlâdı kuşku, kaygı duymasın. Yok olmaz böy
le şey, olmaz. Yok öyle Türk vatandaşı. (A. P. 
sıralarından «Allah, Allah sesleri) Türk genç
liği, gerçekçi aydınlar, gerçekçi öğretmenlerin 
bilmem mücadelelerinin temeline indiniz mi? 
Temelinde iki neden yatıyor. Birisi bağımsızlık, 
diğeri de sömüren sosyal düzenin, Anayasa 
sosyal düzenle değiştirilmesidir. Elbette ki bu, 
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ortamda gençlik, bunlar vazifelidir. Atatürk de 
bunlara emanet etmedi mi? 

Sayın arkadaşlar, bunların mücadelelerine 
hak vermeliyiz. Ortam bozuk, ortamı düzeltir
siniz... 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — O ortamı 
siz getirdiniz. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Devamla) — Şimdi madem sual 
sordular, ortamı bozanı da açıklıyayım. Sayın 
arkadaşlar, yalnız lâf atarsanız, belki 10 dakika 
konuşacaktım, yarım saat olur, mesele bu. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, müddetiniz mu
kayyettir, ona göre o hudutlar içinde konuşma
nızı istirham edeyim. Artırmak mümkün değil
dir. Çünkü, Anayasa sınırlamıştır, Senatoyu 
10 gün içerisinde bütçeyi görüşmekle sınırla
mış, bu çerçeve içerisinde de cüzitamîar ayrı 
ayrı müzakerelerinde sınırlandırılmıştır. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Devamla) — Sayın Başkanım, ben 
artırayım demedim, 15 dakika konuşacaktım 
dedim, çatmalar olursa yarım saat olur dedim. 
Mesele bu. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Devamla) — Şimdi, sayın arkadaş
lar, Sayın Madanoğlu hakikatte Sayın Başba
kana büyük bir fırsat bahsetmişlerdi. Nedir o 
fırsat? Bu karmakarışık ortamı ve bağımsızlı
ğı mukaddes bilen Türk Milletini bu gibi or
tamdan çıkararak, iyi bir ortama geçirmesi için 
bir fırsat vermişti. Şimdi bu fırsatı biz Sayın 
Başbakanın değerlendireceğini ve şu sözlerde 
değerlendireceğini zannediyorduk. 

Sayın Başbakan, çıkar kürsüye, arkadaş
lar, ikili anlaşmalar vardır, fakat, bağımsızlığı
mızı, millî menfaatlerimizi, millî şeref ve hay
siyetimizi ordumuzu, zedeliyen, gölgeliyen ta
rafları yoktur. (Adalet Partisi sıralarından kaç 
defa söyledi sesi.) 

Bir Devlet adamından bunu bekliyorduk. 
ikincisi, veyahut ikili anlaşmalar vardır, bun
ları tesbit ediyoruz, bağımsızlığımıza gölge 
düşürücü taraflarını değiştireceğiz yırtacağız 
ve size de yakında müjde vereceğiz. (Adalet 
Partisi sıralarından kaç defa söyledi sesleri.) 

i. CENAP EGE (Aydın) —Bütçe Ko
misyonunun zabıtları duruyor. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Devamla) — Sayın senatörler ne 
görüyoruz biz Başvekilin konuşmasında, diyor 
ki, hudutta askerlerimiz şu kadar kar altında 
şu kadar soğukta vazife görüyorlar. O halde, 
ordu millîdir. (Adalet Parti sıralarından gü
rültüler.) Bunu demek istiyor. Başbakanın ko
nuşmasını okumanızı tavsiye ederim. Sonra, 
biz, esas üzüldüğümüz, tekrar bu kürsüye ge
lişimizin sebebi bu. Türk Milletinin büyük bir 
mücadele ile, dünya devletlerini yenerek kazan
dığı bağımsızlık üzerinde konuşmanın ağırlığı 
olmalıdır. Sayın Başbakanın bu konuşması ile, 
anladık ki, bağımsızlık, millî Devlet, millî ordu 
kavramı üzerinde bilinçli değil. Şimdi arkadaş
lar, kamu oyu daha allak bullak oldu. Çünkü 
Sayın Başbakan, bağımsızlığımızı, millî haysi
yetimizi, millî şerefimizi ve millî menfaatleri
mizi koruma mevkiinde. Bunlar da bilinçli de
ğilse nasıl koruyacak bunu. (Adalet Parti sı
ralarından gürültüler, sana soracak sesi.) işte 
arakdaşlar, işte sayın senatörler, Atatürk'ün 
ruhunu ıstıraba götüren, şehitlerimizin kemik
lerini sızlatan Sayın Başbakanın bu bilinçsiz 
ve bu kadar kutsi bir ilke üzerinde hafif ko
nuşmasıdır. 

Şimdi, yine Sayın Başbakana bir fırsat ve
riyoruz. Çıksınlar kürsüye, Türk Milletinin 
hassas olduğu mevzuda, derli toplu bir konuş
ma yapsınlar. Bilmemek. (Adalet Parti sırala
rından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Koksal itiraz celbede-
cek şekilde konuşmayın lütfen, fikirlerinizi, bir 
silsile altında beyan edin efendim. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Devamla) — Zannediyorum Sayın 
Başkan, Başkanvekili de alkışladılar. 

Sayın senatörler, bilmemek pek ayıp değil. 
Biz, yine Başbakan çıkıp da, bu şekilde bir ko
nuşma yaparsa, sizi temin ederim, kamu oyu 
daha allak, bullak olacaktır. Onun için tavsiye 
ederim, Atatürk'ün nutkunu okusunlar, tarihi 
okusunlar. Bağımsızlık mücadelesi verenlerin 
çoğu hayattadır. Onlarla konuşsunlar. Otursun
lar ondan sonra güzel bir konuşma hazırlasın
lar ve Devlet adamı lisanı ile, üslûbu ile bura
da konuşsunlar ve bu suretle de kamu oyunu bi-
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zim istediğimiz istikamete, iyi istikamete sevk j 
edelim. Aksi takdirde ne Türk Milleti, ne or
dusu bu kaygıdan kurtulamaz. 

Sayın senatörler, anlaşmalar bugünkü dün
ya çerçevesi içinde emniyetimiz bakımından, 
anlaşmalar, ittifaklar yapmak, ittifaklar man
zumesi içinde bulunmak normaldir. Fakat, 
yalnız ve fakat, bağımsızlığımıza, şeref ve hay
siyetimize, millî menfaatlerimize dokunan ta
rafları olmamalıdır. Hattâ, karşı devletin de 
bu mukaddes ilkelerine riayet etmeli. Bu su
retle anlaşmalar, dostluklar samimî olur, istik
bal için verimli olur. Başka türlü dostluklar 
yürümez. Sözümüzü sununla bitireceğiz. Türk 
Ordusu, Atatürk'ün bağımsızlık anlayışı isti- I 
kametindedir. Sayın Başbakana hatırlatırız. 

Saygılarımızla. (Soldan ve ortadan alkış
lar..) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Tekin. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AKİF 
TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun sayın üyeleri, muhterem Millî Savun
ma Bakanlığı erkânı, huzurlarınıza Adalet 
Partisi Grupu adına Millî Savunma Bakanlığı 
1969 malî yılı bütçe tasarısı hakkında görüş 
ve temennilerimizi arz etmek üzere çıkmış bu
lunuyoruz. 

Sayın senatörler, Türk Silâhlı Kuvvetleri r 
millî güvenliğimizin temel unsurudur. Türk 
yurdunu, Türkiye Cumhuriyetini ve millî ege- I 
menliği kollamak ve korumakla vazifeli ve 
sorumludur. Bundan başka Silâhlı Kuvvetleri
miz, ook taraflı ve ikili anlaşmalarla üyesi bu
lunduğumuz milletler içindeki müşterek sa
vunmada kendisine verilen görevleri yapmak
tan da sorumlu bulunmaktadır. Bu bakımlar
dan Silâhlı Kuvvetlerimizin personel, silâh 
araç, gereç ve hizmetler yönünden muayyen 
bir standartta bulundurulması lâzımgelmekte-
dir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi, miktar 
olarak her sene artmaktadır. Ancak devlet 
bütçesinin artışı karşısında, onunla orantılı 
olarak artmakta ve bir gerileme göstermekte
dir. Yani artan ekonomik gücümüzün daha 
çok kalkınma için sarf edildiği açıkça görül
mektedir. iktisadi kalkınmamızı geliştirirken 
buna muvazi olarak millî güvenliğimizin de 
kendiliğinden kuvvet bulacağını da gözden | 
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uzak tutmamakla beraber, kalkınma ile millî gü
venlik dengeli bir şekilde yürütülmelidir. Türk 
Silâhlı "Kuvvetlerinin görevini en iyi şekilde ifa
ya elverişli standartlara yükselebilmesi, yalnız 
millî bütçeden ayrılan kaynaklarla sağlanma-
maktadır. Dış askerî yardımların sağladığı im
kânlar da önemli bir kısmını teşkil etmektedir. 
Böylece devlet bütçesi içerisindeki gerileme ön
lenmiş olmaktadır. Millî Savunma Bakanlığı
nın 1968 bütçesine nazaran, % 12,64 fazla olan 
1969 malî yılı bütçesinin, modernleştirilmesi 
ve sosyal şartların iyileştirilmesi gayretini 
güttüğümüz Türk Ordusuna yetmiyeceği ve 
ancak çoğalan malî imkânların silâh altına 
alman kur'a eratının artan miktarları masrafı
nı karşılamaktan ibaret kalacağı açıkça görül
mektedir. Şurasını belirtmek isteriz ki, Ordu
muzun kuruluşu yalnız personel gücüne da
yanmamakta hareket kabiliyeti, ateş gücü ve 
şevki idare bakımından en son yenilikleri 
bünyesinde bulundurmaktadır. Eğ-itimin yapıl
ması, kumanda heyetinin yetiştirilmesi, teknik 
silâhlarla ve bu silâhlara dayanan taktik usul
lerle ve modern strateji bilgileriyle olmakta
dır. 

Sayın senatörler, Dünyanın Batı Bloku, 
Doğu Bloku, tarafsızlar diye üç siyasi grupa 
ayrıldığı malûmunuzdur. Blokların hali hazır 
durumları, liderlerin blok içindeki tutumları, 
anahedefleri ve bu hedeflere varmak için tat
bik ettikleri metotlar değişmemiş bulunmak
tadır. Batı ve Doğu arasında meydana gelen 
nükleer denge manevra sahasını daraltmış ol
duğundan hali hazırda bir sükûnet hüküm sür
mektedir. Ancak nükleer silâhların büyük dev
letlerin inhisarından çıkarak, diğer devletlerin 
eline geçmesi ve yayılması, netice olarak den
genin bozulmasını sağlıyacaktır. Klâsik silâh
lar sahasında gelişmeler süratle olmuş ve mo
dern yıkıcı silâhlar meydana çıkmış bulun
maktadır. 

Orta - Doğu'daki Arap ve israil çatışması
nın devam edeceği sanılmaktadır. Stratejik iç 
harb manevrası sahası içinde bulunan israil 
stratejik dış harb manevra sahasında bulunan 
Arapların müşterek taarruzlarını önlemek için 
daha hazırlık safhasında bulunan Arap kuv
vetlerini imha etmek taktiğini kullanmakta
dır. Yurdunu ancak bu şekilde savunabilme 
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imkânına sahibolan israil her Arap harb hazır
lığını yerinde imha etme taktiğine devam ede
ceği anlaşılmaktadır. 

Millî dâvamız olan Kıbrıs meselesi nihai 
bir çözüme bağlanamamış bulunmaktadır. Yu
karda anlattığımız bu durumlar karşısında 
milletlerarası muhtemel bir harb için daima 
hazır, kuvvetli ve uyanık bulunmak lâzımgel-
mektedir ve millî varlığımızın korunabilmesi 
için de kuvvetlerimizin çağdaş ordulara sahip 
çağdaş orduların sahip bulunduğu harb, silâh 
ve araçlanna sahibolması lâzımgeldiği açıkça 
görülmektedir. Türkiye jeopolitik durum iti
bariyle Doğu ile Batının birleşmesinde yer al
dığından bu suretle iki taraftan da gelecek 
tehdit ve tehlikelere mâruz bulunmaktadır. 
Kollektif bir savunma düzeni içinde savunma 
gücümüzün artırılması bir zarurettir. Harbe 
hazırlık bakımından en küçük bir ihmalin hem 
kendimizi ve hem de içimde bulunduğumuz it
tifak zümresini baskına mâruz bırakabileceği 
daima ıgöz önünde bulundurmak zorundayız. 
Türkiye'nin dünyanın ve kendi bölgesinin bu 
kritik durumu içinde Büyük Atatürk'ün yurt
ta sulh, cihanda sulh prensibine bağlı olarak 
hür ve müreffeh yaşıyabilmesi için iktisadi ve 
sosyal şartları yanında kendisine düşecek va
zifeyi yapacak güçte bir orduya sahibolması 
şart; olmaktadır. 

Sayın senatörler, şurasını ehemmiyetle be
lirtmek isteriz ki, ondu siyasete âlet # edilme
melidir. Orduyu halka karşı göstermek heve
sine kapılanlar ve Türk Milletinin göz bebeği 
millî ordumuza halk ordusu ismi takmaya yel
tenenler vardır. Bunlar süratle önlenmelidir. 
Ordumuz 27 Mayıs 1960 harekâtından bu yana 
süratle siyasetin içinden kendisini çıkarmış 
bulunmaktadır. Bunun içindir ki, A. P. daima 
orduya takdirlerini ve sevgilerini sunmakta
dır. Bir ordu ne kadar modern olursa olsun, 
ne kadar iyi teçhiz edilirse edilsin siyasetin 
içine itilirse muharebe gücünü kaybeder yurt 
savunmasını başaramaz hale gelir, Balkan Har
bi bunun en bariz ve en acı misalini teşkil et
mektedir. 

Tarihten bu yana kuvvetli ordulara karşı 
zayıf milletler yurtlarını savunurlarken gece 
muharebelerine, baskınlara ve çete harekâtı
na başvurmuşlardır. Zamanımızda da bu un
surlar ehemmiyetini kaybetmemiş, gerilla mu

harebeleri şeklinde inkişaf etmiş bulunmakta
dır. Gayrinizami harb dediğimiz bu şekil ha
rekâta memleketimizin jeopolitik durumu mü
sait bulunmaktadır. Yurdumuzun icaplarına 
göre hazırlık plânlarının yapılmasında fayda
lar olduğuna biz de inanmaktayız ve Silâhlı 
Kuvvetlerimizin bu plânları yapmış olduğuna 
da kaani olmaktayız. 

Sayın senatörler, her sene askere alman 
kura eratı artmaktadır. Bu artış Millî Savun
ma bütçesinde de artmalara sebebolmaktadır. 
Yüksek Plânlama cari harcamalarda senelik 
artışı yüzde 4 hesaplamıştır. Bu artışı her se
ne fazlalaşan kura eratı alıp götürmektedir. 
Bu suretle artan miktar Genelkurmayın tesbit 
ettiği kuvvet hedeflerinin üzerine çıkacaktır. 
Diğer taraftan Anayasa, askere almanın kısıt
lanmasını men etmiş bulunmaktadır. Zira Ana
yasanın 60 ncı maddesi yurt savunmasına ka
tılma her Türk'ün hakkı ve ödevidir demekte
dir. Ancak bu durum karsısında beden kabi
liyetleri üzerinde durarak hasta, sakat, ileride 
orduda işgöremiyecekler ile, belirli bir testi 
kaza namıyanların askere alınmaması cihetine 
gidilme çareleri aranmalıdır. 1111 sayılı Kanu-

Millî Savunma bütçesi 4 483 482 000 lira 
olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. Senede 
vasati olarak Amerikan askerî yardımı, 114 
milyon dolar civarındadır. Bundan başka Al
manya ve italya'dan da gerekli yardım gel
mektedir. Ancak, bu yardımların süresiz de
vam edeceği düşünülemez. Bunun için harb 
sanayiimizi geliştirmek çareleri aranmalıdır. 
Bu cümleden olarak Alman askerî yardımının 
bu maksat ve istikamette kullanılmasının plan
lanması ve bütçeden 186 milyon liranın ayrıl
masını kuvvetli bir adım olarak görmekteyiz. 
Bu ayrılan ödeneklerle jet revizyon atelyesi, 
tank palet ve taşıyıcı tekerler fabrikası, tersa
ne, Doğu'da istihkâm anatamir fabrikası su
altı mayın imal ve tamir fabrikası, sualtı ve 
suüstü silâhları çaplama ve tamir fabrikası, 
paraşüt imalâthanesi, diğer tersane ve tamir 
fabrikaları tevsii işinin yapılmasını, treyler 
alçak hava savunma silâhları, roket, sis, işa
ret, aydınlatma bombaları etütleri gibi çalış
maları takdirle karşılarız. Zırhlı ve motorlu 
araç yapılmasını, ağır silâh ve cephane ve uçak 
imalâtına geçilmesini de temenni etmekteyiz. 
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nun 5 nci maddesine göre kara, deniz, hava as
kerliği müddetleri iki yıldır. Cari masrafları 
azaltmak ve buna mukabil istihsali çoğaltmak 
maksadiyle, terhis mahiyetinde süresiz izin 
verilmesi üzerinde de durulmasını yerinde mü
talâa etmekteyiz. Silâhlı Kuvvetlerimizin Türk 
Genelkurmayının tesbit ettiği, kuvvet hedefi
nin altına, bütçe mülâhazası ile düşürülmesine 
karşı olduğumuzu katiyetle ifade etmek iste
rik. 

Millî Savunma Bakanlığı araştırma ve ge
liştirme Başkanlığı faaliyetleri Silâhlı Kuvvet
lerimizin muharebe kabiliyetini artıracak yeni
likler bulmak esasına dayanmaktadır. Bu mü
essesenin teşkilâtı ve çalışmaları inkişaf et
tirilmeli ve bu vadide ilerlemiş dış memleket
lerle çalışması temin edilmelidir. NATO en-
frastrüklür hizmetleri; NATO'ya dâhil üye 
devletlerinin tesis ettikleri müşterek fondan 
yapılan sabit ve daimî tesisleri ihtiva etmek
tedir. Bu tesisler hem savunma gücümüzü ar
tırmakta ve hem de sivil maksatlarla kullanıl
maktadır. Ayrıca döviz sağlamış olmaları ve 
iş sahası yaratmış bulunmaları bakımından da 
faydalanıldığmdan bu fon üzerinde bundan 
böyle dikkatle durulması icabetmektedir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ifa ettiği hiz
metler arasında toplum kalkınmasına katılma
sı hususu üzerinde de durmak isteriz. Bu ka
tılmalar üç şekilde vukııbulmaktadır. Evvelâ 
okuma - yazma ve sivil sektörde geçerli sanat
ların öğretilmesi ve eğitim ve öğrendikleri 
birçok bilgileri terhislerinde yurt içinde kal
kınmaya katılmaları suretiyle olmaktadır. Bun
dan başka askerliklerini yapmakta oldukları 
süre içinde çalışmaları ile yurt kalkınmasına 
yardım etmektedirler. Daha sonra da kendi 
hizmetlerini yaparlarken, kalkınmaya yarıya-
cak unsurları temin ederek sivil sektöre ver
mek suretiyle yapmaktadırlar. Ezcümle Harita 
Genel Müdürlüğü, ulaştırma, enerji üretimi, 
sulama, ormancılık, tapulama iskân, madenci
lik, zirai reform çalışmalarında kullanılan hari
taları vermek suretiyle hizmetini yapmakta
dır. 

Millî Savunma sağlık tesisleri askerlik ça
ğına giren erkeklerin tümünü sıhhi muayene
den geçirmekte ve hasta olanlarını tedavi et
mektedir. Aynı zamanda polikliniklerinde hiç 

ücret almadan sivil halkı muayene etmek ve 
hastane tedavisi yapmaktadırlar. Silâhlı Kuv
vetlerimiz okuma - yazma öğretmek, sanayii
miz için sanatkâr yetiştirmek, ağaçlandırma, 
teraslama ve kardeş köy projeleri ile kalkın
mamıza fiilen katılmış bulunmaktadır. 1969 yı
lında hudut karakolları inşaatına devam edil
mesini, askerlik şube binalarının yapılmasını, 
lojman ihtiyacının giderilmesi çalışmalarına 
devam edilmesini memnuniyetle karşılamakta
yız. Ordu Yardımlaşma Sandığı malî ve idari 
bakımdan muhtar bir teşekküldür. Üyelerine 
emeklilik, maluliyet, ölüm yardımları, mesken 
edinme kredileri vermek suretiyle yaptığı sos
yal hizmetler dışında memleket kalkınmasını 
öngören plân esasları çerçevesinde ticari ve sı
nai sahalarda yatırımlar yapmak suretiyle 
kalkınmaya iştirak etmektedir. 

Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma 
Bakanlığı kuruluş görev ve yetki sorumluluk
ları hakkındaki kanun tasarılarının hazırlan
masını ve Meclislere Itiran evvel şevkini ehem
miyetle hatırlatmak isteriz. 

Harb okulları kanun tasarısı, Harb akade
mileri kanun tasarısı, Silâhlı Kuvvetler iaşe 
kanunu, Millî Müdafaa mükellefiyeti kanunu 
yerine hazırlanan Millî Savunma yükümlülüğü 
kanunu tasarılarının Meclislerimizce çıkarıl
masına gayret gösterilmesini temenni ederiz. 
Harb Okulu birkaç senedir, iki sene üzerinden 
tedrisat yapmaktadır. Uygulanmakta olan As
kerî Personel Kanunundan subaylara ait esas
lar Harb okulunun dört sene olduğuna göre 
konulmuştur. Aksi takdirde kanunun derpiş 
ettiği terfi mahrutunun teşkili güçleşecektir. 
Büyük Atatürk bir ordunun kıymeti emir ve 
komuta heyetinin kudreti ile ölçülür demiştir. 
Subayların bilgili olarak yetiştirilmeleri bakı
mından da harb okulu kanununun biran evvel 
çıkarılarak tedrisatın dört yıl üzerinden ya
pılması uygun olacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığında vekâlet hizme
ti ve ek görevler subay ve astsubaylara çok 
verildiği halde ücret verilmediği bu haliyle 
diğer bakanlıklara örnek teşkil ettiğini açıkla
mak isteriz. Aynı zamanda açık maaşlı kad
rosuz istihdam (L) cetveli bulunmamakta, yal
nız Harb Tarihi Encümeni çalışmaları için (E) 
cetveli uygulanmaya devam etmektedir ki, 
bu hususu biz de yerinde mütalâa etmekteyiz. 
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1969 malî yılı bütçesi, 1968 malî yılı bütçesine 
nazaran 503 milyon liralık bir artışla huzurla
rınıza gelmiş bulunmaktadır. Silâhlı Kuvvetler 
personelimizin şahsi feragat ve fiilen çalışma
ları, yaratıcı kabiliyetleri ile 1969 yılında ta
hakkuk ettirecekleri hizmet yekûnunun bu 
bütçenin fevkinde olacağını tebarüz ettirmeyi 
bir vazife biliriz. 

Sayın senatörler, sözlerime burada nihayet 
verirken, 1969 malî yılı Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinin Türk Milletine ve kahraman 
Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ve başarılı ol
masını Adalet Partisi Grupu adına candan te
menni eder, hürmet ve saygılarımızı sunarız. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Süleyman De
mire!. (A. P. sıralarından sürekli alkışlar, 
bravo sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler, hepinizi saygı ile selâmlıyo
rum. Huzurunuza devam ettirilmek istenen bir 
münakaşanın devam eden kısmına iştirak et
mek için geldim. Biraz evvel buradan sizlere 
hitabeden ve aslında Millî Savunma bütçesi 
vesile ittihaz edilerek birkaç gün evvelki bir 
görüşmeye cevap veren sayın senatörün orta
ya koyduğu bâzı hususların doğrultusuna ge-
tirtilmesinin gerektiğine inandığım için huzu
runuzdayım. 

Evvelâ şunu ifade edeyim, bu konuşma ya
pıldığı gün cevap verilmediğini merak ettim. 
Sadece konuşmanın yapılıp, biz söyliyeceğimizi 
söyledik, denmesi kâfi değildir. Yok olmak bir 
mazeret de değildir. Bulunmak esastır. Acaba, 
bu şekildeki konuşmalar Yüce Senatoya hita-
betmek için mi yapılıyor, yoksa birtakım baş
ka mihraklara hitabetmek, hoş görünmek, ha
laskar rolünde olmak, kurtarıcı rolünde ol
mak, memleket elden gidiyor, ey ehli vatan, 
kalkın, ne duruyorsunuz, gelin bu işi düzelte
lim demek için mi yapılıyor. (A. P. sıraların
dan bravo essleri) Evvelâ, bunu ayırdetmek 
lâzım. Her ne için yapılıyorsa yapılsın birta
kım ithamlar bu konuşmanın içinde mevcut
tur. Yarın bu zabıtları tetkik edecek olan ne
siller bu ithamların cevapsız kalmış olmasına 
razı olmayacaklardır. Ben onun için huzuru
nuza geldim. (A. P. sıralarından bravo sesleri 
alkışlar) Yoksa bu konuşmanın... 

MUZAFFER YÜRDAKULER (Tabiî Üye) 
— Sayın Başkan, burada yalnız senatörler al
kışlar, milletvekilleri alkışlamaz. 

BAŞKAN — Şu halde vazifenizi yapın, 
idareci üyesiniz. 

MUZAFFER YÜRDAKULER (Tabiî Üye) 
— Siz yapın. 

BAŞKAN — Şu halde sizi vazifeye davet 
ediyorum, efendim. 

KİNYAS KARTAL (Van Milletvekili) — 
Gocunma.. 

SüPHi KARAMAN (Tabiî Üye) — Yarası 
olan gocunur. 

MUZAFFER YÜRDAKULER (Tabiî ttye) 
— Yakalamanız lâzımdı. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Vazifeye davet ediyorum, ben 
yakalıyamam vazife sizindir. (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — O milletvekili
ni dışarı çıkartın. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, 
(Gürültüler) Bir dakika efendim, (O. H. P. 
sıralarından ve orta sıralardan şiddetli gürül
tüler) Bağırmakla mesele halledilemez. Bir 
dakika şayet, bir milletvekili alkışa iştirak et
miş ise idareci üyelerimiz vardır, vazifeye da
vet ediyorum. Başkan olarak vazifeye davet 
ediyorum idareci üyeleri. (Gürültüler) Lütfen 
efendim, sayın milletvekilleri lütfen tezahüra
ta iştirak etmesinler. (O. H. P. sıralarından 
dışarı çıksın sesleri) 

Saym Kartal, lütfen münakaşalara iştirak 
etmeyin ve iştirak ettiğiniz için lütfen "başka 
bir taraftan müzakereleri takibedln. Rica edi
yorum, efendim. (Gürültüler) İştirak etmeyin. 
İştirak ederseniz istirham edeceğim dışarı çık
m a m . Buyurun Sayın Başbakan 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yoksa yapılmış bulunan konuşma
nın Türk efkârı umumiyesini kaynatacağı 
Türk efkârı umumiyesinde birtakım yanlış fi
kirlere, zehaplara, iltibaslara meydan vereceği 
için huzurunuzda değilim. Bu gibi konuşma
lara alıştık. Bunlar bugün bıı kürsüden yapılan 
konuşmalar değildir. Memleketimizde bu şekil
de konuşanlar hürriyet havasının verdiği im
kânlardan faydalanarak mevcuttur. Tabiî ki 
bu kürsü aziz milletimizin en hür küsülerinden 
biri olarak her türlü konuşmaya açıktır. Onun 
içindir ki, muhterem heyetiniz de bu kürsünün 
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hürriyetinden faydalanarak her akla gelenin 
ölçü içinde olsun olmasın gerçek olsun olmasın, 
mantıklı olsun olmasın her akla gelenin söy
lenmiş olmasına .bu misallerle alışa gelmekte
dir. Bu hususu belirttikten sonra ister istemez 
sayın konuşmacının ifade ettiği bâzı konulara 
temas edeceğim. Bu temasım şayet millî Türk 
Devletine bir tecavüz olmasaydı gayet kısa ola
caktı. Bağımsız Millî Türk Devletine sayın se
natör tecavüzde bulunmuştur. Buna îkimsenin 
hakkı yoktur. Bunu ne yapmak için bulunmuş
tur? Millî ordu, kendi tabirleri ile ulusal or
duyu izah etmek için bulunmuştur. Anlaşılıyor 
ki, bir evvelki münakaşada konuşma yapan sa
yın senatör kendisine çok kötü bir avukat bul
muştur. (A. P. sıralarından bravo sesleri) Bir 
şeyi tashih ederken başka bir şey yıkılmıştır. 
Böyle olur. Aslında bâtılı müdafaa etmek müm
kün değildir ama yapıldığı zaman da yapanlar 
yapıldı saysa bile dinliyenler yapıldı saymaz. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri) Bâtılı mü
dafaa etmiştir sayın senatör (C. H. P. sırala
rından anlaşılamıyanı bir müdahale) Dinlerse
niz. Eğer sabır eder dinlerseniz nereden nereye 
geleceğimizi anlarsınız. Dinliyeceksiniz, Bu 
kürsü size de açıktır. Çıkacaksınız cevap vere
ceksiniz. Davet ediyorum, sizi (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Balkan 
müsaade ederse konuşurum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Başbakan, de
vam edin. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Sayın Başba
kan, siz değil Başkan davet eder. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben davet ediyorum. Başkan bu da
veti size ulaştırsın. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kok
sal davet etti. O zaman alkışlıyordunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Başbakanı olarak bu kürsülerde herkesin ko
nuşma hakkı var da bizim konuşma hakkımız 
yok mu? Biz umumun hukukunu müdafaa edi
yoruz. Binaenaleyh, kendimizi bu kürsülerden 
konuşurken kimseden izin almaya kimsenin 
müsaade ettiği nisbette konuşmamızı ona göre 
ayarlamaya mecbur değiliz. 

31 . 1 . 1969 O : 2 
Muhterem senatörler, bütçenin genel görüşme

si üzerinde cereyan eden münakaşalar esnasında 
yapılan konuşma elimdedir. Aynı konuşma za
bıtlarda da vardır. Bu konuşmada şayet ikili 
anlaşmaların memleketimizin neresine dokun
duğu sorulsaydı ona cevap verirdik. Şimdi bu 
bir yanlış atılmış adıma kılıf aramaktır. Bu 
şekildeki müdafaa... Bakınız ne diyor. Yine 
okuyacağım. Milleti kendisini ayakta tutacak
tır. Onun içindir ki, ordu millet kaynağımı 
içinde ulusal ordu olmayı özler durur. Bundan 
gayet açıklıkla ordunun ulusal ordu özleyişi 
içinde bulunduğu henüz oraya erişemediği, çün
kü erişmiş olsa özlem bitecek mânası çıkmak
tadır. Ben zannettim ki, bugün konuşan sayın 
senatör özür dileyecekler. Yönelttiğiniz hücum 
bize değildir. Siyasi kadroya değildir. Gnu da 
söyledim. Siyasi kadroya keşke hücumu yö-
neltseydiniz. Yönelttiğiniz hücum daima kim 
olursa olsun kim tarafından yöneltilirse yönel
tilsin bizim hassasiyetle heyecanla, azimle 
karşılayacağımız bir hücumdur. Sordum. Yine 
soruyorum. Türk ordusu ulusal ordu değil mi? 
Bugün Türk Ordusu ulusal ordu değil mi? Ge
lin bunu söyleyin. Bunun altından kalkamazsı
nız. Gelin söyleyin. Evet deyin, hayır deyin. 

Şimdi bakıyoruz. Sayın senatör bugün ulu
sal ordu kavramını anlatmak için buraj/a geli
yor. ulusal ordu kavramından sadece sözünün 
sonunda bir defa bahsediyor, yahut iki defa. 
Ulusal 'ordu •kavramını bir kenera atıyor. Ba
ğımsızlık, ikili anlaşmaların içine giriyor ve 
Atatürk. Atatürk, bağımsızlık, ikili anlaşmalar. 
Birçok kereler söyledik. Söylemeye ihtiyaç yok 
ama mademki, bir münakaşayı açtılar yine söy-
liyeliim. Atatürk sizin, inhisarınızda değildir. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) Ata
türk Cumhuriyeti ne Sayın Madanoğlu'na ne 
Sayın Köksal'a emanet etmemiştir. (A. P. sıra
larından bravo sesleri ve alkışlar) Cumhuriyet 
aziz milletimizin hep beraber sabibolduğu hep 
beraber benimsediği ve temelinde kan bulunan, 
temümde acı bulunan, temelinde feryat bulu
nan, temelinde göz yaşı bulunan ve bütün bun
lara aydınlık tutan bir müessesedir. Siz Cumhu
riyetin dostu olacaksınız da, siz Atatürk ilke
lerine bağlı 'Oİacalksmız da başkaları niçin bağlı 
olmıyacak? 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Prensip
ler lâzım. (A. P. sıralarından, sus sesleri) Pren
sipleri benimsemezseniz olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı lütfen sükû
neti bozmıyalım. Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Simidi Sayın senatör, daha evvel bu 
iddiada bulunmuş bu kürsüden de meydan boş 
olduğu zaman bir gece yarısı onun için şimdi 
kuşkulandı. Size de gelecek sıra. (A. P. sırala
rından alkışlar ve bravo sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söyleyin ama, 
tehdit yok. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Başba
kanlık bütçesi konuşulduğu zaman bulunsaydı-
nız, gitmedeydiniz, dinlerdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı lütfen efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Aslında sayın senatörün konuşması 
mantık ölçüleri bakımından 'bir zincir teşkil et
miyor. Birbirine eklenmiş, söylene söylene bir
biri ile irtibatında birtakım müşküllerle karşı
laşılmış, bâzı iddialar. Bu iddiaları yapan sayın 
senatörü kendi iddiaları ile mahkûm edeceğim, 
bizzat kendi, iddiaları ile, gönül ister ki, evvelâ 
şunu ayıralım, bu müzakereler bitmeden bu söz
lerin sahibi gelip, «Türk Ordusu millî ordudur.» 
kendi tâbirleri ile, «Ulusal ordudur.» desinler. 
Demedikleri müddetçe her vesile ile kendileri 
münakaşanın içinde olacaklardır. 

Şimdi münakaşama devam etmeden önce, 
sayın senatörün bir tutumunu daha eleştirece
ğim. Bu tutum kendisinin, «millet adına konuş
tuğu» tutumudur, bir. İkincisi de ordu adına ko
nuştuğu tutumudur, iki. 

Gayet tabiî ki, her senatör kendi fikirlerini 
söyliyecektİL1, her senatör bütün Türkiye'nin se
natörüdür. Kendi fikirlerini söyliyecektir. Ama 
herkesin, «Benim fikrim milletin fikridir.», «Be
nim fikrim ordunun fikridir.» demeye ne dere
ceye kadar yetkisi ve hakla vardır... Millet na
mına ve ordu namına bu kürsülerden konuşmak 
için Türkiye'nin bir vesayet sistemi içinde ol
mam lâzım. Türkiye vesayet sistemi içinde ise bu 
kürsüler mevcudolmaz. Size ne konuşmanız söy
leniyorsa onu gelir konuşursunuz. Kürsüler olsa 
bile hür olmaz.. 

Onun içindir ki, millet adına, ordu adına 
konuşmaları da çok yadırgadığımızı huzurunuz
da ifade etmeliyim. 

Şimdi sayın senatör, «Anayasayı günahkâr 
sayanlar sözlerimizi tahrif edeceklerdir.» dedi. 
Sözlerin neresini tahrif etmişiz? Anayasa bir 
dokümandır. Yazılı bir belgedir. Yazık bir bel
genin günahkâr vasfı ile vasıflandmlmasına im
kân yoktur. Bir defa, «günahkâr Anayasa» tâbi
rinin kullanıldığını hatırlamıyorum. Kim kul
landı, onu da bilmiyorum. Ama, bu bizim tara
fımızdan kullanıldı deniyorsa, kim kullandıysa 
şahsını ilzam eder. 

Şimdi geliyorum tahrife: Neyi tahrif etmi
şiz. Aldığımız not şu: «Ulusal ordu olmayı öz
ler, durur.» Bunun neresini tahrif etmişiz? 
Söylenen şey bu. Bütün konuşma da bunun üs
tüne bina edilmiştir. Neyi tahrif ettiğimizi de 
gelip söylemesi lâzımdı. Tahrif etmiştir diyor. 

Bunlan söylemek kolay. 
Muhterem senatörler, Türkiye yeni bir çağ

dadır. Bu çağın bariz hususiyetlerinden bir ta
nesi sadece söylemenin kâfi olmadığı, hattâ 
sadece söyliyenin «Ben söyledim doğrudur» gibi 
bir tavrın içinde bulunmasının kâfi olmadığı; 
söylenende gerçeğin bulunması gerektiği, zi
hinlerin bunu aradığı çağdır, Türkiye'nin için
de bulunduğu bugünkü çağ. 

Onun içindir ki herkes ne söylerseniz bunun 
içinde ne var, ne kadar gerçek, bunlara bakı
yor. Söylediğiniz husus doğru değildir, tahrif 
edilmiş hiçbir şey yoktur. 

«Anayasayı raftan tabana indireceğiz» di
yor sayın senatör. «Bunun için mücadele ede
ceğiz» «Şiddetle mücadele edeceğiz» diyor. 
Buyurun, kim mâni oluyor sizin mücadele et
menize... Hiç kimse mâni olmuyor. Buyurun 
yapın mücadelenizi. Ama mücadelenin bir tek 
şekli var, bir tek şekli.., iki şekli yok. Bağlı-
mısmız Türk Anayasasına? Bağlı iseniz mü
cadelenin bir tek şeklini kabul etmeye mec
bursunuz. Bu şekil siyasi mücadele şeklidir. 
Parti olacaksınız, çıkacaksınız meydanlara. 
Söyliyeceksiniz fikrinizi. Halkın sizi tasvibedip 
etmediğini göreceksiniz. Bu tecrübeden geçme
den, bu kademelerden geçmeden geleceksiniz 
buraya, mücadele edeceğiz, şiddetle mücadele 
edeceğiz diyeceksiniz; bu olmaz. Yani şöyle ol
maz: Hangi şekilde mücadele edeceğinize şa
şarlar. Çünkü Anayasa için mücadele edece-
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ğiz diyorsanız Anayasanın tarif ettiği yollar
dan mücadele etmedikçe mücadeleniz meşru 
olmaz. Nasıl mücadele edeceksiniz şiddetle. 
Söylediklerinizi yani kanaatinizce Anayasa 
şimdi rafta imiş de tabana indirecek misiniz. 
Tabana indirme işini nasıl yapacaksınız? Bu
nu. merak e*tim. birçok kimse de merak et
miştir. Orta yere bir parti programı koyacak
sınız. Öyle diyor Türk Anayasası. Türk Anaya
sasında iktidarlar ancak seçimle tâyin edile
cektir, iktidara talibolmakla iktidar olunma
sına imkân yoktur. Arkasında milletin rızası 
bulunmıyan hiçbir iktidar Türkiye'de ayakta 
duramıyacaktır, gelemiyecektir ayağa. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi bir yol var, açık, izne falan da tabiî 
değil. Katiyen izne tabiî değil. Bir siyasi parti 
kurarsanız, yahut kurulmuş partilerden biri
ne girersiniz. Çıkarsınız dersiniz ki siyasi par
ti kurdu iseniz, programınızı o şekilde yazar
sınız Bir seçim beyannamesi yazarsınız, çı
karsınız radyolara. Yurdun her köşesini dola
şırsınız, bu hüviyetiniz olmadan dolaşırsanız 
size necisiniz diye sorarlar? Niçin geziyorsu
nuz diye sorarlar. Ne yapmak istiyorsunuz di
ye de sorarlar. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Anayasa
nın içerisindeki hakla. 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî üye) — Se
yahat hürriyeti var.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Seyahat hürriyeti var, istediğiniz ye
re gidersiniz de konuşunca bunu sorarlar. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Anayasa
nın 70 nci maddesi var Sayın Başbakan.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın Yıldız biz sizin söylediğiniz 
her şeyi dinliyoruz. Söz de atmıyoruz, lâf da 
atmıyoruz. Taş olup dinliyoruz. (Gülüşmeler) 

Müsaade edin de biz söyleyelim, siz dinle
yin. Zaten bu diyalogu kurmaya mecburuz 
beyler. Yani şu kürsü karşılıklı konuşmanın 
yeri olacaktır. Medeni ölçülü, memleketin me
selelerini gerçeklere dayanarak gerçeklerin 
kinde mütalâa ederek formüller bularak, ça
reler bularak yürütmeye mecburuz. Yoksa her-
İses birtakım peşin fikirleri ile yola çıkarsa 
yarı yolda kalır. 
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Şimdi, «Şiddetle mücadele edeceğiz» diyor 

sayın senatör. Ben buna, haydi hayırlısı, Allah 
kolaylık versin diyeceğim. 

Şimdi geliyorum bağımsız Devlet ve bağım
sız ordu mefhumuna. Bugün ulusal ordudan 
sonra bağımsız Devlet ve bağımsız ordu mef
humlarının da bu kürsüden ifade edildiğini 
gördük, işte bunun üstünde duracağını. Gelin 
söyleyiniz, her kimin şüphesi varsa Türkiye 
Cumhuriyetinin bağımlı mı bağımsız mı. oldu
ğunu ifade etsin. Türkiye Cumhuriyetini bağlı-
yan kimse yok.. Türkiye Cumhuriyetinin her 
türlü kararlarını Yüce Parlâmentosu verir. Tür
kiye Cumhuriyetinin hangi devletlerle müna
sebette bulunması lâzımgeldiğini dikte mi edi
yorlar? Dikte mi etmişlerdir? Eğer sizi rahat
sız eden durum NATO ittifakı ise, CENTO itti
fakı ise herhalde NATO ittifakına hiç kimse 
Türkiye'yi zorla sokmamıştır. Yine çıkmaz eli
nizde. Zorla durun falan diyen yok size. 

Şimdi bağımsızlık nedir? Bağımsızlık bugü
nün ölçüleri içerisinde bağımsızlık, bugünün 
ölçüleri içerisinde diyorum, bağımsızlık her 
memleketin kendi istediğini yapmasıdır. Türki
ye kendi istediğini yapmıyor mu? Türkiye'nin 
kanunları başka mihraklardan mı dikte edi
liyor? O zaman siz Parlâmento müessesesini kö-
tülüyorsunuz. Türkiye her istediğini yapıyor, 
yapagelmiştir, NATO'ya kendi arzusu ile gir
miştir. Şimdi şayet NATO âzası olması Türki
ye'nin ki, onun üçünü maddesine göre ikili an
laşmalara girmiş olması Türkiye'de müşterek te
sisler meydana getirilmiş olması, müşterek İç
sizler - altını çizerek söylüyorum - meydana 
getirilmiş olması bağımsızlığın ihlali ise bir 
de bunlara bakalım. Bunlar ne zaman olmuş? 

İkinci Dünya Harbinin sonunda Şimal kom
şumuz Türkiye'den Kars'ı, Ardahan'ı, Artvin'i 
istemiş, toprak istemiş Türkiye'den, ikinci Dün
ya Harbinin sonunda Şimal komşumuz Türki
ye'den boğazlarda hak istemiş. Bunun üzerine 
Türkiye kendi emniyetini tarsin için ikinci 
Dünya Harbi sonunda galip devletlerin karşı
lıklı birbirleriyle gerginliğe gittiği bir devre
de sadece kendi emniyetleri için kurmuş bu
lundukları NATO paktına müracaat etmiş. Bi
zi de alın bunun içine demiş. Değil mi? Kimse 
gelip zorlmamış, Türkiye'yi. Ve alın demiş. Bu 
NATO devletlerinden bir çoğu da Türkiye'nin 
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NATO'ya dâhil edilmesine karşı çıkmış. Uğraş
mışım girelim NATO'ya diye, nihayet 1952 sene
sinde NATO'ya girmişiz. Ve bu bir andlaşma 
olarak T. B. M. Meclisinden geçirilmiş, tasdik 
edilmiş, kimse bunu olup bittiye de getirme. 
mistir; saklısı gizlisi de yok. 14 devlet 15 
Devlet bir savunma paktı meydana getü*mişler. 

Sonra ne olmuş? Aradan zaman geçmiş, se
neler geçmiş 1960 ihtilâli olmuş. Zaman geç
miş karma hükümetler kurulmuş. 4 tane kar
ma Hükümet. Sonra ne olmuş? 1965 seçimleri 
gelmiş, Ad&let Partisi tek başına iktidara gel
miş. Türkiye ne 1965 te başlıyor, ne 1965 te 
bitiyor. Şimdi buraya g'elip her şeyi 1965 te 
başlamış gibi göstermenin, bunun üzerine fikir 
bina etmenin insanı mahcubeden tarafları var
dır. Bakınız nasıl vardır? Derseniz ki NATO 
ittifakı ve onun icapları Türkiye'yi bağımsız 
hale getirımştİr, Türkiye, bağımsızsa Atatürk 
bağımlı hale getirmiştir, işte bu bağımsız ba
ğımlı lâflarını sayın senatör de karıştırdı, karı
şıyor birbirine. Türkiye şayet bağımlı ise, ba
ğımlı hale getirdi ise bunun çaresi var. Bunun 
için hiç birbirimizi incitmeye lüzum yok. Ama 
illâki benim dediğim olacak. Hayır. Parlâmen
tolarda nasıl karar verileceği parlâmentoların 
tüzüklerinde yazık. Neden senin dediğin olsun? 
Ben herkesten akıllıyım da ondan derseniz bu
na kimse itibar etmez. Karar nasıl verilecek? 
Karar ekseriyetle verilecek. Gelirsiniz kâfi ek
seriyeti bulursunuz, bunların hepsini değişti
rirsiniz. Her halde Türkiye'nin bağımlı olma
sına rıza gösterecek kimse yoktur. Aziz Sena
tomuzun üyele ri arasında, aziz Millet Meclisi
mizin üyeleri arasında, 635 tane değerli üyenin 
bu büyük müessesede hiç kimse Türkiye'nin 
bağımlı olmasına rıza göstermez. Ama siz der
seniz ki benim dediğim doğru, 634 kişinin de
diği doğru değildir. Hayır derler. Yapacağınız 
da bir şey yoktur, istediğiniz kadar mücadele 
edin. Tek şey doğru ile eğrinin kıstasını ken
di zihninizde tesis edebilmenindir. Onun için 
Meclisler teşkil edilmiş, Meclislerin çalışması 
birtakım kurallara, kaidelere bağlanmış ve 
buradan kanun çıkarıyorsunuz. Aleyhinde rey 
verdiğiniz kanun tatbik edilmiyecek mi Türki
ye'de? Bu olmaz, herkesin ittifak ettiği bir 
konu bulmak fevkalâde müşküldür. Onun için
dir M her mesele için bir rey ekseriyeti aran
mış. 

Şimdi geliyoruz eğer Türkiye'nin NATO "da 
olmasından dolayı ve bu sebeple ikili anlaşma
ların. Türkiye'de mevcudolmasından dolayı ba
ğımsızlığını kaybetmiş de Atatürk ilkeleri zede
lenmiş ise Sayın Koksal sizin günahınız burada 
herkesten büyüktür. Eğer Atatürk'e, Ata
türk'ün ilkelerini zedelemek gibi bir töhmet 
altında bırakacak bir kimse arıyorsanız evvelâ 
kendinize bir bakınız. 27 Mayıs 1960 sabahı 
NATO'ya ve CENTO'ya bağlıyız diyen siz de
ğil misiniz? (A. P. sıralarından bravo sesleri 
şiddetli alkışlar) Bakalım ikili anlaşma, ikili 
anlaşma... 50 defa söyleyin, 50 defa bu kürsü
ye gelecek. Ne olmuş? 1947 ise 1950 arasında 
bir tane ikili anlaşma imzalanmış. 1950 ilâ 1960 
arasında 47 tane imzalanmış, 1960 Mayısı ile, 
19'60 Mayısının sonu ile 1961 sonu arasında 4 ta
ne imzalanmış. Yani iki dudağınızın arasın
dan çıkan her şeyin kanun olduğu devrede... 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Her za
man bunu kullanıyorsunuz. Biz hukuka bağ
lıyız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın Karaman... 

BAŞKAN — Sayın Karaman lütfen dinle
yin söylenenleri herkes dinledi. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bu yan
lıştır, her zaman böyle söyleniyor, rica ede
rim. 

BAŞKAN — ikili anlaşmalardan zatıaliiniz 
bahsettiniz. Zatıalinizin söylediklerine cevap 
veriyorlar. Bunda fena bir şey yok her halde. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 1961 sonu ile 1964 Ağustosu arasında 
da 6 tane imzalanmış, 1965 ten 1968 in bugü
nüne kadar da hiç imzalanmamış. Neyin 
kavgasını yapıyorsunuz? Ne zaman imzala
nırsa imzalansın. Evvelâ böyle deyin. Ga
yet tabiî ne için biz... Devlette tenıadiyet ol
duğunu biz biliriz. Ve öyle yaparak geliyoruz. 
Ama ben şimdi daha bir şey demedim ki, sizi 
hic töhmet altında bırakmaıdım, kimseyi bırak
madım da'ha. Biz ikili anlaşmaları almışız, bun
ları günün şartlarına, memleketimizin bugün 
eriştiği merhalede siyasi konjonktürün icapla
rına, 10 - 15 senelik tatbikatta eksik noksan ka
lan, görülen hususlara göre müzakereye tabi 
tutmuşuz. 
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Dememişiz ki, bu anlaşmalar bizim zamanı
mızda imzalanmadı, bize ne. Böyle bir şey deme
mişiz. 

Şimdi 'bakınız mantık silsilesine. Bu mantığı 
bir iki yerde daha vereceğim. Madem ki, NATO 
vardır, madem ki, ikili anlaşmalar vardır, öyle 
ise bunlar bizim hükümranlığımızı, bağımsızlığı
mızı ihlâl etmektedir. Öyle ise Adalet Partisi 
iktidarı Atatürk'ten uzaktır. Buyurun. Bundan 
bu çıkar mı? Çıkmaz. Niçin 27 Mayıs 1960 dan 
1981 sonuna kadar NATO'dan çıkmadınız bey
ler? Niçin 27 Mayıs 1960 dan 1961 sonuna kadar 
ikili anlaşmaları kaldırmadınız? Haberiniz mi 
olmadı. Yani sonradan mı farkına vardınız? E, 
bunları söylerseniz, bunları da size söylerler. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Başkan söz 
verirse söyliyeceğiz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — O usullerinize tâbi. Benim onu garan
ti etmeme imkân yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sayın 
Yıldız ben size cevabı verdim. Başka bir zaman 
bu mevzuu kürsüye getirmek her zaman eliniz
de o hakkınızı her zaman kullanabilirsiniz, 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın senatör diyor ki «Başbakan ta
rih bilmiyor» kendi fikridir o. Tabiî herkesin ne
yi bülip neyi bilmediği için imtihan heyetleri ku
rup imtihana falan tâbi tutmuyoruz. Siz de öyle 
bilin. Ben biliyorum, siz bilmiyorsunuz gibi mü
nakaşaya da girmiyeceğim. Yalnız burada bir 
hususu daha karşılamak dazım. «Osmanlı İmpa
ratorluğu yabancı orduların kumandasına, or
dularını verdiği için yıkılmıştır» şeklindeki bir 
beyanınıza katiyen iştirak etmem. Osmanlı İm
paratorluğunun niçin yıkıldığını tesbit için bu
rada her halde bir seminer açsak günlerce uğraş
mamız lâzım. Niçin yıkıldığını. Tamamen sizin 
dediğiniz faktörlerin dışında çok mühim sebep
lerden bundan dolayı yıkılmıştır, diyebilecek 
çok faktör var. Balkan Harbini neden kaybet
tik? Balkan Harbini niçin kaybetti Osmanlı or
duları? G-elip bunu söyleyin. Ben de şimdi size 
söyliyeyim, siz bunun aksini söyleyin. Balkan 
Harbinde Osmanlı orduları en iyi mücehhez, en 
iyi giyinmiş ve en iyi şekildeydi. Niçi kaybetti?.. 
E... Ordunun içine siyaset girdi de onun için 
kaybetti. (Bravo sesleri) Dört günde Midye -
Enez hattına geldik Adriyatik'ten, dört günde. 

İttihatçı - İtilâfçı diye ordunun subaylarını iki
ye böldüğünüz takdirde, harbin ne kadar müş
kül hale geddiğini Balkan Harbi faciasında gö
rürüz. 

Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması için yüz
lerce sebep vardır. Buraya getirip de Osmanlı 
ordularının başka devletlerin emrine verilmiş ol
masından dolayı Osmanlı İmparatorluğunun yı
kıldığını söylerseniz, yine o günün kumandan
larına, yine o günün ordularına haksızlık yap
mış olursunuz. Haksızlık yapmış olursunuz. Ben 
burada hüsnüniyetle, iyi niyetle bu memlekette 
hizmet eden herkesi müdafaa edeceğim. Suriye 
orduları Kumandanı Cemal Paşa kimsenin em
rinde değildi. Çanakkale'yi müdafaa eden Mus
tafa Kemal Paşa ve diğer paşalar kimsenin em
rinde değildi, (Liman Von Sanders sesleri) Ça
nakkale'yi Liman Von Sanders mi kazandı. (A. 
P. sıralarından bravo sesleri ve alkışlar) 

Osmanlı orduları Birinci Dünya Savaşında 
büyük kahramanlık göstermişlerdir. Büyük şe
caat göstermişlerdir, Kafkasya'da, Arabisan'da, 
Romanya'da, Çanakkale'de büyük kahramanlık 
göstermişlerdir. Bu orduların yıkılışı, başka 
memleketlerin emrine verdiğinize bağlarsanız, 
bu orduların kahramanlıklarını ucuzlatırsınız. 
Siz ne kadar ucuzlatmaya çalışsanız, tarih altın 
sayfalarla yazılıdır. Bunlar ucuzlamaz. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri alkışlar) 

Şimdi sayın senatörün bir tutumuna daha de
ğineceğim. Buradan nasıl konuşmak lâzım, ne 
konuşmak lâzım? Diyor ki, «kendisi gelip şöyle 
konuşması lâzımdı» diyor. Neden Neden sizin 
dediğiniz gibi konuşacağım? Herkes kendi ka-
fasiyle hareket ediyor. Kendi kafamız, kendi 
zihnimiz, kendi inancımız neyi icabettiriyorsa 
bu kürsülerden öyle konuşacağız. Öyle konuşu
yoruz, öyle konuşmaya devam edeceğiz. Sizin 
dediğiniz gibi konuşmıyacağım. (Millî Birlik 
G-rupu sıralarından herkes öyle sesleri) Herkes 
öyledir. Ben herkesin öyle olup olmadığını eleş
tirmiyorum ki. Ben bize yöneltilmiş bir tenkidi 
cevaplandırıyorum. Nasıl konuşması lâzımdıyı 
cevaplandırıyorum. 

Şimdi geliyoruz. «Bağımsızlık, üzerinde mü
cadele vermiştir, Türkiye, dünyayı yenmiştir» 
Bu gerçektir. Ondan sonra dönmüş, bağımlı mı 
olmuş? Neden bağımlı olmuş? NATO'ya girmiş. 
Böylece Atatürk'ün yolundan izinden ayrılmış. 
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Şimdi muhterem senatörler yine biraz maziye 
dönelim. Çok dönmiyeceğiz, yani, gayet kısa. 
Türkiye kendi millî güvenliğini hiç kimseye bı
rakmaz. Bırakamaz da zaten. Millî savunma, 
milî güvenlik öyle bir şeydir ki, kendiniz yapa
caksınız. Kalkınmasını da bırakamayız. Kalkın
ma öyle bir şeydir ki, başkaları gelip sizi kal-
kmdırıverecek değildir, kalkınmayı da kendi
niz yapacaksınız. Ama Türkiye kendi millî gü
venliğini ve millî savunmasını yaparken bir ka
rar vermiştir. Bu karar şudur : 

Bu aziz vatanın, ecdat yadigârı aziz vatanın 
her karış toprağı için savaşacağız, karar bu. 
Siyasi direktif istiyor bir sayın senatör. Siyasi 
direktif bu. Her karış toprağı için savaşacağız. 
Siyasi direktif bu, hedef bu. Her karış toprağı 
için. Bu savaşı yaparken gücümüzü takviye et
me imkânlarını bulursak, hayır ben bunu iste
miyorum mu diyeceğiz? Gücümüzü takviye im
kânlarım aramıyacak mıyız? O zaman affetmez
ler, o zaman vebal altında kalırsınız. Asloîan 
Türkiye'nin savunulmasıdır. Türkiye'yi savu
nurken kaynak buluyorsanız, silâh buluyorsa
nız, vasıta buluyorsanız, imkân buluyorsanız; 
bunun milliliğe aykırı olan neresi var? Bunların 
hepsini millî savunmamız için yapıyoruz. Türki
ye NATO Paktının içinde şu paktın içinde, bu 
paktın içinde başka bir memleketi savunmak 
için bulunmuyor muhterem senatörler, Türkiye 
kendi savunma gücünü artırmak için bulunu
yor. Ama bir paktın içine girince karşılıklı ve
cibeleriniz olacak. Hep alacağız, hiçbir şey ver-
miyeceğiz, Hiçbir yere almazlar sizi. Bunlar 
yani biz akıllıyız da başkaları bizden akılsız 
lıll? 

Karşılıklı menfaatler var. Karşılıklı menfa
atler, bugün sınırı millî menfaatler, her devle
tin millî menfaatleri tarafından tâyin ediliyor. 
Gayet tabiî ki, NATO'ya kabulünü, NATO'ya 
girmesini kabul eden devletlerin de menfaati 
var, bizim de menfaatimiz var. Hayır sade bi
zim menfaatimiz var, onların yok, bunu diye
meyiz. Zaten bu takdirde anlaşma olmaz. Onun 
için bir güvenlik sistemine kendimizi bağlamak 
ihtiyacını duymuşuz, bağlamışız. Dünya şartla
rının icaplarına göre de her şeyi takibetmekte-
yiz. Acaba bizi tehdideden ne olmırj. Sadece Şi
mal komşumuzun toprak isteği olmamış. Bisi 
tehdideden bunun yanında bir de komünizm 

tehdidi olmuş. Hiç kimse yanlış anlamasın di
yeceğim hususları : 

Komünizm korkusunu biz bir heyula haline 
getirmiş değiliz. Biz komünizmden korkmayız. 
Millet olarak korkmayız. Ama bunu söylerken 
de komünizm tehlikesine hiç aldırmayız, bu mâ
nayı çıkarmayınız. Komünizmin beynelmilel he
defleri olan ve fevkalâde enteresan bir strateji 
ve taktik güden ve dünyaya hâkim olma gibi 
bir gayesi bulunan bir cereyandır. Bunun kar
şısında biz elimizi kolumuzu bağlayıp durmayız 
ama, her gün komünizm korkusu, faşizm korku
su, teokratik devlet korkusu diye evimizden çı-
kamıyacak hale de gelmeyiz. Binaenaleyh, hür
riyetin değerini aziz Türk Milleti çok iyi bili
yor. Her ne sebeple olursa olsun, hürriyetlere 
uzanacak elleri kıracaktır. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) Onun içindir ki, bu kararlılığın 
içinde mütalâa ediniz bizi. İşte bu tehdit orta
dan kalkmamış ki, Türkiye'nin savunmasından 
meclislere karşı mesul olan Hükümetiniz; sizin 
Hükümetiniz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Türkiye Cumhuriyeti ordusu; sizin Hükümeti
niz savunma meselelerinde bir yolu izlemeye de
vam ediyor. 

Şimdi burada dönelim. Bu gruplaşmalar ne
reden çıkmış? Yani, bir memleketin savunma 
sistemini takviye etmek istemesi, savunmaya 
önem vermesi ve savunmaya önem verirken, 
ba^ka memleketlerle savunma paktları kurması 
fikri nereden çıkmıştır? Şimdi dönüyoruz sa
yın senatöre; bir Balkan Paktı var. bir de Sa-
dabat Paktı var. Bunlar Aziz Atatürk'ün kafa
sından çıkan ve onun zamanında kurulmuş 
paktlardır. Türkiye bağımsızlığını mı kaybet
miş Sadabat Paktına girmekle, Türkiye bağım
sızlığını mı kaybetmiş Balkan Paktına girmek
le? (Adalet Partisi sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

SAFFET URAL (Bursa) — Üs mü vermiş, 
bu paktlarda? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bu ülkenin menfaatleri üzerinde has
sas olmıyan insanlar şu tarihte de görülmüş, bu 
tarihte de görülmüş. Sayın senatörü, kendisi 
gibi düşünen herkesi, yalnız bu meclisler içinde 
değil, bütün Türkiye sınırları içersinde davet 
ediyorum, bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Böy
le; 1920 lerde de görüldü idi, başka devirlerde 
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de görülür, birtakım insanlar gayrimiliî hale ge
lir derseniz, müfteri vasiyetine düşersiniz ve 
müfteri olmaktan da sizi hiçbir şey kurtaramaz, 

Öğretmeni gerçekçi öğretmen, gerçekçi ol-
mıyan öğretmen; gençliği gerçekçi gençlik, ger
çekçi olmıyan gençlik diye ayırınız, ondan son
ra da geliniz Türkiye'nin millî menfaatlerinden 
bahsediniz. Muhterem senatörler, bu millî men
faatler meselesi; herkes söyleyince millî menfa
atlere uygundur veya millî menfaatlere aykırı
dır, deyince bitmez. Millî menfaatlere uygun
dur deyince, siz söylediğiniz için uygun olmaz; 
millî menfaatlere aykırıdır deyince de siz söyle
diğiniz için aykırı olmaz. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Siz söylerseniz 
olur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİRSL (De
vamla) — Ben söylersem de olmaz. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi attığı her adımın, Türkiye'
nin gidişatındaki her hususun, Türkiye'nin men
faatlerine uygun mu, uygun değil mi olduğunu 
tâyin edecek yegâne mercidir. Ne Sayın Köksai'-
dır, ne Sayın Madanoğlu'dur... Artık bu isi, Dev
let size emanet edilmiş gibi bir fikirden çıkar
maya mecburuz. Ama, siz öyle düşünmek is
terseniz, düşünmeye devam edin. Ama ben tav
siye ediyorum. Devlet hiç kimsenin sayesinde 
ayakta durmuyor, Türkiye'de Devlet milletin sa
yesinde ayakta duruyor. (Adalet Partisi sırala
rından «bravo» sesleri.) 

CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, bu kadar uzatmaması 
lâzım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz müdahale 
etmeyin. Ne demek? Bir Başbakan, bütün grup-
ların tenkidlerine mâruz kalacak, ona cevap ver-
miyecek, siz mi müdahale edeceksiniz efendim? 
(C. H. P. sıralarından «siz niçin sinirleniyorsu
nuz, sinirlenmeyin.» sesleri.) Başkanın vazifesi
ne müdahale ettiği için sinirleniyorum. 

CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bu kadar asabi olmak yakışmaz. 10 da
kika, şahsiyat yapmadan kısaca cevap vermesi 
lâzım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, söz vermedim, 
konuşmayın lütfen Sayın Madanoğlu. 

Tüzükte nasıl konuşulacağını yazar, lütfen 
bunu bilmeniz lâzım. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın senatör dediler ki, kendisine 
bir fırsat verilmişti,.. Ne imiş o fırsat? Ortalık 
karmakanşıkmıg, bu karmakarışık ortamın 
düzeltilmesi için ne yapılması lazımmış. 
Bunları söyleme fırsatı verilmişti. . Eh... 
Bunları sorsaydmız, bunların cevaplarını 
verirdik. Bize bir fırsat verildiği gerçek
tir. Bu da bir zamandan beri birtakım mihrak
ların - kimse üstüne alınmasın - yani, şunu de
mek istiyorum; Türk Ordusu üzerinde açmak is
tedikleri bir spekülâsyona cevap vermek fırsatı 
verilmiştir, O fırsatı da iyi kullanmadığımıza 
kaaniiın. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) iyi kullandığımıza kaaııiiro. Sayın Sena
tör, size Türk Ordusu millî ordudur, dedirtmiye-
ceğiz. Türk Ordusu millî ordu değildir dedirtmi-
yessği^ 

ikili anlaşmalar var, soruyorsunuz sualleriniz 
cevaplanacak, ikili anlaşmalara dair şu metnin 
içinde hiçbir şey yok. Sormadığınız şeye cevap 
nv. verecektik? 

Şimdi nereye bağlanıyoruz? ikili anlaşmaları 
sor Tilmiz, Millî Savunma Bakanı cevap verir, 
ben cevap veririm, ikili anlatmaları sorarsınız, 
Hariciye Vekili cevap verir. Zabıtlar doludur ce
vaplarla, Daha Bütçe Komisyonunda geçen gün 
Hariciye Vekili cevap verdi. 

Şimdi geliyorum, bir başka mantık örneğine. 
Ben demişim ki; «Ordu hudutta vazife görüyor, 
şu halle ordu millîdir». Ben böyle bir şey deme
dim. Benim söylediklerimden bu neticeyi çıkar
mak için, benim söylediklerimi hiç anlamamak 
lâzım, hiç anlaşılmamış benim, söylediklerim. Ga
yet sarihti, benim sözlerim, kısa kısa cümlelerdi. 
Herkesin anhyabileceği bir lisandı. Ben dedim 
ki; «Bugün bu memleketin sınırlarını bekliyen, 
nakıs yirmi derecede, nakıs kırk derecede vatan 
hudutlarında vazife gören ve bu suretle de, her
kesin evinde,-sıcak yuvasında uyumasını temin 
eden Türk Silâhlı Kuvvetlerine ulusal olmanın 
özleyişi içinde gider durur diyemezsin.» dediğim 
bu. Buradan çıkar mı bu mâna? Hayır. Gördü
nüz, mü tahrif çinin kim olduğunu? 

Şimdi geliyor sayın senatör, diyor ki, «Ba
ğımsızlık, millî Devlet, millî ordu üzerinde Baş
bakan bilinçli değil.» diyor. Onun için de «millî 
menfaatleri koruma mevkiinde değil.» diyor. 
Zannediyor musunuz ki, Türk Parlâmentosu ve 
Türk halkı millî menfaatleri, millî Devleti, millî 
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orduyu bilmiyen, bu hususta bilinci olnııyan 
kimseleri ayakta tutar. Zannediyor musunuz bu
nu? 

Şimdi muhterem senatörler, size bir Hükü
metin nasıl ayakta durduğunu isah edeyim. Bir 
Hükümet nasıl teşekkül eder? Msnsubolduğu si
yasi parti, seçim kazanır ye şu Parlâmentonun 
seçilmiş 150 üyesinin 100 tanesi de bu partiye 
aittir. Yani, 2/3 i, % m sı. Şu sıraları doldu
ran insanlar bu memleketin değerli evlâtlarıdır. 
Yani, siz Başbakanın millî Devlet, millî ordu 
bağımsızlık üzerinde neyi bilip, neyi bilmediğini 
bileceksiniz de bu arkadaşlar bilmiyeeek mi? 
Millet Meclisinde de seçilmiş 450 üyenin 263 ü 
yine Adalet Partisinindir. Bunların her birisi 
kendi çevrelerinin ve bu memleketin hepiniz gi
bi değerli evlâtlarıdır. Yani, sizde takdir olacak 
da, bu arkadaşlarda takdir oimıyacak mı? Ge
lelim bunlar nereden seçilmiş gelmiş. İste bir 
kaynak vardır. Aziz Millet. Evvelâ millî men
faatlere hizmet etmenin ilk şartı milleti tanımak
tır. Ve onun iradesini kabul etmektir. Eğer mil
leti tanımaz, milletin iradesini kabul etmezseniz 
millî menfaatleri hizmet edeceğinizin ölçüsünü 
nereden bileceğiz, Sonra, güven oyu müessesesi 
var. Hükümet seçilir; Hükümet öyle rasgele 
ayakta durmaz. Hür basım vardır, hür bacını. 
hür Parlâmentosu, hür muhalefeti bulunan bir 
memlekette ve bu hürriyetlerin de sınırından 
kimsenin şikâyetçi olnıadîğı memlekette, hattâ 
suiistimalinden birtakım, şikayetlerin bulunduğu 
bir memlekette, siz bu kürsüden gelip, millî 
Devlet, millî ordu, bağımsızlık ürerinde bilinç
sizlikle itham ederseniz kendi bilinçsizliğinizi 
gösterirsiniz. (Adalet Parti sıralarından bravo 
sesleri),.. Ne hakkında, müdafaaya yeltendiğiniz 
Anayasa hakkında. Söylediğimiz sistemi, müda
faaya yeltendiğiniz Anayasa getirmiş. Evvelâ 
sisin riayet etmeniz lâzım. Yani, biz buraya ras
gele toplanmış gelmiş değiliz. Ben de rasgele 
bu kürsüye çıkmış değilim. Acaba, şüpheniz te
melde mi? Yani Anayasayı indireceğiniz taban
da mı şüphe. Evvelâ siz inin tabana. Neden 
şüphe ediyorsunuz. Yani bizim hepimizin yan
lış seçilip geldiğimizi zannediyorsunuz, balkı 
kandırıp geldiğimizi mi zannediyorsunuz? Bunu 
da söyliyeyim, o saman milletle beraber sizin 
karşınızdayız. (Adalet Parti sıralarından bra
vo sesleri ve alkışlar). 

Güven oyu müessesesi var. 226 oy ile güven
sizlik oyu tekemmül eder. iste Millet Meclisi. 
Binaenaleyh, Hükümetler rasgele ayakta duru
yor değil ki, bu sistemi de yine Anayasa vaz'et-
miş. Kaidelere riayet edeceksiniz. İşinize ge
len kaidelere riayet edin, işinize geimiyene ria
yet etmeyin, Anayasanın istediğiniz maddesini 
kabul edin, istemediğiniz maddesini kabul etme
yin, nasıl olacak millî Devlet? Millî hâkimiyete 
dayanmıyan bir Devlet, millî Devlet olamaz. 
Türkiye Cumhuriyeti millî hâkimiyete dayan
maktadır. Atatürk'ün arkasına hemen sığınma-
sm kimse. Takibederiz, takibeder bulur çıkarı
na. Evvelâ Türkiye Cumhuriyetinin temelinde 
yatan bir prensip vardır. Hâkimiyeti milliye 
prensibi, Hâkimiyeti milliye, sadece bir grup in
sanın iş başına gelip, ondan sonra milletin ne 
yediğini, ne içtiğini hiç sormadan, hakimiyeti 
milliye do olmaz ki. Milletin rızası bulunmıyan 
ysrde hâkimiyeti milliye olmaz. Türk Anayasa
sının temeli bu Atatürkçülüğün temeli bu. Eğer 
bu temele inanmıyorsanız. Atatürk prensiplerin
den de istediklerine inanmak, istediklerine inan
mak gibi bir ihtiyarınız yok. Hele buna inan
mıyorsanız, diğerlerine inanmanız ski kurtar
maz, Buna inanmanın kâfi olmadığını biliyoruz, 
Ama temeldir, lâzımdır. 

Şimdi, sayın senatör beni kürsüye davet edi
yor, çıksın diyor, şunlar?, şunları söylesin. Ben 
çıktım, neyi lüzumlu görüyorsam onlan söyle
dim. Ee\'i lüzumlu görüyorsam da onları söylü
yorum. Türkiye'nin bağımsızlığına, şeref ve hay
siyetine dokunan bir şey yoktur. Sis gelin var
dır deyin. Eğer bütün bunlara temelden kargı 
iseniz, Ye Türkiye'nin bir üçüncü dünya Devleti 
olmasını istiyorsanız. Bizim dış politikamız bu 
değildir. Siz, milletin rızasına dayanarak iktida
ra gftlir=e".\s vs millete derseniz ki, bütün rnem-
kd ^"'"Tİen, iplerimizi koparacağız, hiç bu rnem-
kok?:l3rk) münasebetimiz olmıyacak. Kendi ya-
^mr^la kendimiz kavrulacağız. İttifakların hep
sinden çâzüleceğiz. Böyle bir beyanname çıka-
rirsmız ve millet sizi seçerse. O zaman bu poli
tikayı yürütürsünüz. Ama, elinize böyle bir be
yanname almadan buraya gelir de biz söylüyo
ruz yapın derseniz biz memleket için, millet için 
neyi doğru buluyorsak onu yapacağız. 

Türkiye NÂTO'nun bir âzasıdır. Türkiye mil
lî menfaatleri gerektirdiği sürece NATO'mın 
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asası olacaktır. Bu âza olma karşılıklı ne gibi 
taahhütleri icabettiriyorsa, millî menfaatlerimi
ze uygun ne gibi taahhütleri icabettiriyorsa, 
Türk politikası açık, başkalarını şüphelendirme
ye lüzum yok, inanmazlar sonra size. itibarı
nız kaybolur. Ne ittihaz ettikse ona sadıkız. 
Millî menfaatlerimiz neyi icabettiriyorsa da, onu 
yine sulhçü yollardan aramaya, bulmaya çalışı
rız. Bunu yapmaktayız. 

Şimdi sözlerimi şöyle bağlıyacağım: Sayın 
senatör, burada bir müdafaayı yapacağım diye. 
daha çok zor duruma düşmüştür. Çünkü, tezat
larla dolu, bir biri iie irtibatlı olmıyan, gerçek 
olmıyan, gerçeklerle bağdaşmıyan velhasıl kökü 
olmıyan birtakım beyanlarda bulunmuştur. Ve 
aslında, yapılmış bir hatayı tamir edeceğim der
ken, ikinci bir hata yapmıştır. Türk Devleti ba
ğımlı, Türk Ordusu ulusal olmayı ösler durur. 
Tablo bu değil Türkiye'de. Bu olmıyacaktır 
Türkiye'de tablo. Siz Türk Ordusunu, bağımsız 
ordu tâbirinin içine sığdırmakla aslında yine bir 
yanlışlık yaptınız. Bağımlı ordu. Bu bağımlı or
du tâbirini kullanmakla yine bir yanlış yaptınız. 
Yani, ordu ulusal ordu olmaktan çıktı, şimdi 
bağımlı ordu oldu. Niye? Çünkü Devlet bağım
lı olunca, ordu da bağımlı. 

Muhterem senatörler, bir Devleti ve bir Dev
letin ordusunu ayrı ayrı iki unsur halinde dü
şünemezsiniz. Bir Devletin ordusu Devletinin 
bir parçasıdır. Ve Devlet bağımsız da, ordu ba
ğımlı. Böyle bir şey de düşünülemez Ordunun 
ne yapacağını, hangi görevi ifa edeceğini, hangi 
vazifeyi yapacağını Türk Anayasasına göre, 
T. B. M. M. tâyin eder. Müdafaa etmeye mec
bursunuz Türk Anayasasını. T. B. M. M. bağım
lı mı?.. Bunu T. B. M. M. nin hiçbir üyesi kabıü 
etmez. Eğer böyle bir şeyi kabul ederse en doğ
ru hareket bu sıralarda oturmamaktır. (A. P. 
sıralarından brovo, sesleri.) T. B. M. M. bağım
sız, Devlet bağımsız, bütün müesseseleri bağım
sız, yani bir Devletin istiklâl mefhumu içerisin
de. Niçin ordusu bağımlı olsun? Binaenaleyh 
ulusal ordu özlemi gibi bir ithamdan sonra, bir 
de bağımlı ordu çıktı ortaya. Bağımlı Devlet, 
bağımlı ordu... Bu Devlete yöneltilmiş bir teca
vüzdür ve Devleti tahkir etmeye hakkınız yok
tur. (A. P. sıralarından bravo sesleri) T. B. M. 
M. ni tahkir etmeye hakkınız yoktur. Türk Or
dusuna kim olursanız olunuz dil uzatmaya hak

kınız yoktur. (A. P. sıralarından bravo sesleri 
ve şiddetli alkışlar.) Müdafaa edeceğiz derken 
çok daha gömüldünüz. Bu hususu konuşmaya 
devam, ettiğiniz müddetçe konuşmaya devam 
edeceğiz ve şunu ifade edeceğim; işiniz zordu 
biliyorum, mızrağı çuvala sığdırmaya çalıştınız, 
mızrak çuvala sığmadı hepinize saygılarımı su
narım. (A. P. sıralarından, şiddetli ve sürekli 
alkışlar, bravo sesleri.) (Orta ve sol sıralardan 
ayağa kalkarak söz istemeler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen sı
ra ile hepinizi dinliyeceğim. Sayın Madanoğlu 
buyurunuz efendim, 

CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan 15 dakikayı geçmemek 
şartiyle (Gürültüler) 10 dakikayı, Türk Ordusu
nun özleminin ne olduğunu arz etmeme müsaade 
buyurunuz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Madanoğlu, söz bi
liyorsunuz ki, sıra ile verilir. (Gürültüler) Bir 
dakika, bir dakika efendim arz edeyim, şimdi 
şu bütçe müzakereleri Anayasa ile 10 gün içeri
sinde bitirilme tahdidine bağlanmış. Tamam mı 
efendim? Bunun üzerine bir program yapılmış,. 
bütün gruplar daha önceden tekabbül etmişler, 
her grupa 30 ar dakikalık bir hak tanınmış ve 
bu hususta Yüksek Heyetin oylarına sunulmuş 
kabul edilmiş. Binaenaleyh bu bir genel görüş
me değildir ki, her istiyene söz vereyim. Eğer 
mümkün olsa size söz veririm ama hiç bir suret
le söz vermem mümkün değil, (ö. Halk Partisi 
sıralarından sataşma var, sesleri.) 

SAFFET ÜEAL (Bursa) — Sataşma var. 
BAŞKAN — Ne sataşması efendim, nereden 

çıkarıyorsunuz? (Gürültüler) (C. H, P. sıraların
dan müfteri dedi, bir Başbakan müfteri demez 
sesleri,) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Usul hak
kında söa istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istiyorsunuz. 
Efendim. Neyin usulü hakkında efendim? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — sizin bu 
mesele hakkındaki tutumunuz hakkında. Söz ver
memek hususunda verdiğiniz cevap Tüzüğe ay
kırıdır tamamen. Bunu ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Benim tutumum, ispat mı 
edeceksiniz? Şimdi bir dakika efendim müsa
ade buyurun. Ben size söylediğimi, arz edeyim; 
benden söz istediler, Sayın Yıldız, Grupları adı-
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na sez istediler. Ben de kendilerine dedim ki 
bir kanun müzakeresinde gruplar her istediği za
man konuşabilirler, ancak Tüzüğümüzün bir 
maddesine göre bütün gruplar konuşmadan 2 nci 
bir söz bir başka grupa verilemez. Ama bütçe 
müzakerelerinde takibedilen usûl bunun tama
men dışındadır ve bu daha önceden Heyeti Umu-
yenin kabul ettiği şu esaslara göre yapılır, bu 
sebepten kendilerine söz veremiyeceğimi beyan 
ettim, bunun nesinin usulü? 

SAFFET UR AL (Bursa) — Şartlıdır. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Nesini? İspat edemezsiniz ki. 
Ben sise usul hakkmda söz veremem Heyeti 
Umumiyenin kararma iktiran etmiş okujrayım 
müsaade buyurun. (Gürültüler) Lütfen efen
dim, müdahale etmeyin. Başkanlık içinden çı
kar meselenin. Okuyorum efendim: «Bakan
lıklar ve katma bütçeli genel müdürlüklerin 
bütçelerinin görüşülmesi sırasında grup sözcü
lerinin konuşmaları 30 ve diğer sözcülerin ko
nuşmaları 15 dakika ile tahdidedilecektir» den
miş ve bu da tahdidedilmis, Heyeti Umumi-
yenin oylariyla tahdidedilmis. Sise artık bu
nun üzerine usul hakkında söz vermem mümkün 
değildir (0. H. P. sıralarından nasıl mümkün 
değildir, usul hakkında söz reddedilir mi ses
leri) (Gürültüler,) Millî Savunma Bakanlığı
nın Bütçesi üzerinde gruplarının görüşlerini bil
diren rayın üyelerin konuşmaları bitmiştir. Şim
di şahısları adına söz istiyen .. (Gürülütüler) 
Efendim, Sayın Yıldız sıradasınız, şahsınız adı
na CGZ istemişsiniz o zaman konuşursunuz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Usulsüz
lük yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Usulsüzlük yaptığıma kaani 
olsam her zaman için söz veririm, (Gürültü
ler) 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Hem hâ
kim ve hem de davacı olamazsınız, Sizin söy
lediğiniz gibi olsa idi hiçbir saman Başkanların 
tutumu hakkında usul konuşması olmazdı. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Elimde Heyeti Um ilmiyenin ba
na verdiği bir ölçü varken bunun dışında baş
ka ölçü aramam mümkün değil. (G-ürültüler) 
Şahısları adına söz istiyen sayın üyeleri okuyo
rum: Sayın Arıburun, Sayın Işıklar, Sayın 
Tunkkanat, Sayın Ariukmaç, Sayın Yıldız, Sa
yın Şenocak, Sayın Aksoby, Sayın Hazer, 
Sayın Baysoy, Sayın Ural, Sayın Akça, Sayın 
Bora. (Gürültüler) Bir dakika Sayın Yıldız 
siz5 söz vermedim Sayın Köksal'ı dinliyorum. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan sataştılar, 
onun için söz istiyorum. (Gülüşmeler ve gürül
tüler) 

BAŞKAN — Hangi hususta sataştılar efen
dim? (Gürültüler) Başkanlık Başbakanın ko
nuşmasında her hangi bir sataşma olduğu kana
atinde değildir. (Gürültüler) Bu bakımdan sa
taşmayı kabul etmiyeceğim efendim. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca 3. 
Ü.) — Direniyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz, hay hay efen
dim. Sayın Koksal kendisine sataşma okluğu 
kanaatini izhar ettiler ve direniyorlar. Sataşma 
olup olmadığı hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Sataşmayı kabul edenler,.. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Devlete 
hakaret ediyor, ondan sonra sataşma arıyor. 

BAŞKAN — Kabul etmiy enler,., Kabul edil
medi efendim. Şimdi söz sırası Saynı Anbu
run'un olmakla beraber çalışma saatimiz dol
muştur. 19,30 da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

O » »a 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma sacvti : 19,40 

BAŞKAN — Başkanı ekili Mehmet ünaldı 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozga vt), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, birleşime 
devam ediyoruz. Söz sırası Sayın Tekin Arıbu-
run'undur. Buyurun Sayın Arıburun. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — İçtüzük tatbi
katı bakımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, zatiâliniz Reisve-
kilisiniz, lütfen biraz Reisvekiline yakışır hare
kette bulununuz, çok istirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Siz de Başkana 
yakışır şekilde hareket ediniz, Tüzük hükümleri 
gereğince tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size söz vermiyeceğim Sayın 
Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz vermek 
mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Size söz veremem Sayın Ata
lay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Keyfî hareket 
edemezsiniz, söz vermek mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıburun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Keyfî hareket 

edemezsiniz, Sayın Başkan söz vermeye mecbur
sunuz. 

BAŞKAN — Ben size söylüyorum, ben size 
burada fuzuli olarak kürsüyü işgal ettirmem, 
Sayın Atalay. Söyliyeceğiniz sözler muteber 
değil, burada kabul edilmiş... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu şekilde 
Başkanlık edemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, burada Heyeti 
Umumiyenin kabul ettiği bir usul var, onu tat
bik ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Keyfî hareket 
ediyorsunuz, Tüzüğü yanlış tatbik ediyorsu
nuz. Burayı çiftlik gibi keyfî idare edemezsi
niz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıburun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — istediğiniz şe
kilde idare edemezsiniz. 

BAŞKAN — Size bir ihtar veriyorum. O ka
dar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İstediğiniz ka
dar verin. (A. P. sıralarından otur otur ses
leri) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıburun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Senatoyu keyfî 

şekilde idare edemezsiniz. Böyle bir tatbikat 
yoktur. 

BAŞKAN — Bana şimdiye kadar yapılmış 
tatbikattan gösteremezsiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gösteririm. 
BAŞKAN — Gösteremezsiniz, Bütçe müzake

relerinden gösteremezsiniz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İzin verin gös

tereyim, Tüzük hükümlerine göre söz vermek 
mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem Millî Savunma Bakanı, kıy
metli arkadaşlarım; Millî Savunma Bakanlığı
nın bütçe müzakereleri için özel görüşlerimizi, 
şahsi görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Eski bir asker olmak sı-
fatiyle Silâhlı Kuvvetlerimizin burada mevcut 
erkânına bütçe münasebetiyle ehemmiyetli gör
düğüm ve faydalı gördüğüm 1 - 2 hususu arz 
etmek istiyorum. Son birkaç sene içinde as
kerlik yani stratejik taktik ve malzeme yenilik
leri ilâhiri gibi birçok yönden çok dikkate de
ğer bâzı küçük harblerin vukubulmuş ve bâzı
larının da hâlâ da devam etmekte olduğu ma
lûmlarıdır. Meselâ geçen Pakistan ve Hindis
tan arasındaki silâhlı çatışmada Pakistan'ın 
kullanmış olduğu antitak füzelerinin harb üze
rinde yarattığı tesir ve neticeler ve sonra 
Arap - israil savaşında hava kuvvetlerinin kul
lanışı ve bilhassa Napalm - alev bombaları ve 
bunların korkunç tesirleri de harb üzerindeki 
tesirleri ve alınan neticeler üzerinde ve istih
barat işleri üzerinde aldığımız bâzı bilgiler bâzı 
ibretler. 
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Vietnam savasında gerilla savaşı ve konu
lan, nasıl yapıldıkları, usulleri ve antiğe-
rilla konuları ve metotları büyük çapta kulla
nılan helikopterler, havanlar, füzeler, muha 
bere ve ikmal işleri ilâhiri.. gibi birçok dikkato 
değer hususlar olmuştur. Bunlar her biri bi
zim bilhassa üzerinde önemle durmakta oldu
ğumuz yahut olmamız icabetten Silâhlı Kuv
vetlerimiz yönünden de dikkatle etüt edilmesi 
icabeden bâzı silâh, vasıta ve usul ve tedbirlerin 
adapte edilmesi veya üzerinde durulması veya 
kabul edilmesi icabeder kanaatindeyim. Bunun 
için genel olarak millî savunma sahasında 
millî sanayi meselesi üzerinde ehemmiyetle du
rulması da ve bunun içinde çok yeterli araş
tırma, geliştirme yapılarak yeni bir plân, prog
ram ve bunları yapabilmek için de lâzımge!?n 
kanuni teşebbüslerin yapılması veya lüzumu 
üzerinde dikkatlerinizi çekmek için bir kanaate 
vâsıl oldum. Bilhassa helikopter harb sanayii 
kurulması lâzımgeliyor bizde kanaatimce, Muh
telif füzeler harb sanayii. Sivil atom enerji 
komisyonu veya kurumu ile müştereken as
kerî bir atom sanayiin temellerinin atılması ve 
çalışmalarına başlanabilmesi. Deniz harb sana
yiin hızlandırılması, gibi bütün bu hususların 
çok iyi ve şümullü ve sürekli bir araştırma 
geliştirme bir de plân ve koordinasyon ve ça
lışmasının tahakkuk ettirilmesi ve Devlet Plân
lama Dairesi ile birlikte çalışarak tatbikata ge
çilmesinin lüzumlu olduğuna bunun için yeni 
bir konsepsiyonla işi girişilmesi lâznngeldiği-
ne kanaatindeyim. Bunun dışında 1 - 2 ehem
miyetli hususu da dikkatlerinize arz etmekte 
yeniden fayda görmekteyiz. Kıtalarda ve as
kerî okullarda ve müesseselerde millî, hamasi 
konular üzerinde çok ehemmiyetle durmak ve 
muhtelif tarzda konferanslar, anma toplantı
ları hususi broşürler, kitaplar, neşretmek, hu
susi temsiller yapmak gibi faaliyetler tertibet-
mek de çok mühimdir. UnutmıyaJım ki, her yem 
gelen nesil gerek erler gerek astsubaylar, ge
rek subaylar üzerinde hattâ kumanda heyetinde 
yükselmekte olan genç subaylar üzerinde dur
mak ve bunların birçok hususları bizler gibi bil 
mediklerini, anlamadıklarını, anhyamadıklarını 
öğrenmediklerini kabul etmek lâzımgelir. 

Binaenaleyh, bâzı memleketlerde şahidol-
duğum gibi bâzı konular üzerinde gezici 
profesörler, eski askerlerden yahut o konu

lar üzerinde yetkili olarak bu kudreti ka
biliyeti bilhassa teslim edilmiş olan bâzı ze
vata böyle gezici tarzda bir konferanslar an
ma törenleri yaptırmak ve bir asker için her 
rütbeden her kademeden asker için lüzumlu 
olan daima üzerinde durulması ve telmih edil 
mesi, beslenmesi icabeden hamasi ve millî hu
suslar üzerinde tarihten de birçok misaller ge
tirmek ve halletmek suretiyle yoğun çalışma
nın lüzumlu olduğu kanaatindeyim. Bunu ih
mal etmemek icabeder. Veriyoruz kâfi değildir 
sayın arkadaşlarım. Dersler arasında verilen 
hususlardan ziyade hususi tarzlarda toplantı
larla bu hususu vermek hem bu işi yapanlar 
için hem de alıcılar için çok daha enteresan 
çok daha meraklı, çok daha hazır durumda 
bunlardan çok şeyler öğrenici bir durum ya
ratmış olur. Bunun üzerinde hassaten rica edi
yorum. 

ikincisi, askerî okullarda bilhassa rejimler 
üzerinde bütün şüpheleri giderici ve tenvir edi
ci eğitim veya konferanslar serisi uygulanması 
da çok faydalıdır. Askerî talebe hattâ subay
lar kulaktan dolma çoğu kere yanlış veya mak
satlı olarak muhtelif kaynaklardan aksettirile-
gelen birçok cereyanların tesiri altında bırakıl
masının ve onlara hakikat nerdedir, doğru na
sıldı, bunların içinde nasıl ayıklanacaktır da 
doğru bir karara varılacaktır, öğrenilecektir. 
Bunları öğretmek bildirmekte zannediyorum en 
mühim vazifelerden bir tanesidir. Bilirler de
meyiniz, Bugün bizler dahi şaşırıyoruz. Bu mü
nasebetle şunu da arz edeyim ki, hiç şüphesiz 
kıtalarda, silâhlı kuvvetlerde alışagelinmiş bu
lunan bâzı usuller askerî usuller, askerî kaide
ler hattâ münakaşa usul ve kaideleri hattâ 
disiplin anlayışı yönünden büyük mikyasta ay
kırı gibi görüken bâzı münakaşalara şahidolur-
sumız. Olunur, biz de şaşırırız, dinliyenler şaşı
rır. Bir aralık yenibaştan uzun uzun düşünmek 
zaruretini duyarız. Bu gibi şüpheli hallerde bı
rakmamak lâzımgelir, bilhassa genç subayları 
ve talebeyi. Bunlar üserinde muhakkak bilgi 
ve otoriteye dayanan ve milliyetçi zevat tara
fından muntazaman anlatılması, izah edilmesi 
icabeden bâzı konferanslar verilmesi icabeder. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Başkanım, hiç 
şüphesiz bugün burada az evvel cereyan etmiş 
olan şiddetli bâzı münakaşaların burada alış-
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kını olmıyarak zaman zaman ancak misafir I 
olarak veya bir vazife itibariyle gelen Silâhlı 
Kuvvetlerimizin büyük erkânının dahi bâzı hu
suslarının gariplerine gitmiş olması muhtemel
dir. İşte askerî okullarda bilhassa rejimler üze
rinde durulması için, bilhassa istirham ettiğim 
konu da fiilen şahidi olduğunuz bu konudur. 
Bu kürsü hiç şüphesiz hepimiz inanıyoruz ve 
biliyoruz. Millî hâkimiyete güvenenen inanan 
ve o rejimi kabul etmiş olan metodun insanların 
kürsüsüdür. Milletin kürsüsüdür. Milletin kür
süsüdür. Burada herkes bu kürsüye çıkma 
hakkını haiz olan herkes, şüphe ettiği husus
ta, inanmak istediği hususta ve sorup öğren
mek istediği bâzı hususlarda aykırı gibi gözü
ken birçok tarzda münakaşaya da girebilir, I 
faydalıdır, iyidir. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Başkanım, bu 
çatının altında vatanperverliğinden hiç şüphe 
edilmiyen herkesin aynı kıratta olduğuna hie 
şüphesiz hepimiz eminiz. Bazan en samimî en I 
hassas konular üzerinde dahi karşılıklı olarak 
münakaşa edebiliriz, hattâ taraflarca birbiri
mizi şüphesiz gidermek için bâzı aksi şeyler 
de pekâlâ söyliyebiliriz. Bu demek değildir ki 
buıadan kanun çıkmaz, veyahut da burada ka
nunu görüşülen bilhassa MSB gibi memleketin 
ve milletin göz bebeği olan, hakiki yüreğinde 
yatmakta olan, onun evlâdı olan büyük bir 
tevekkülün şu veya bu sebeple her hangi bir 
tarafından, her hangi bir inancında şüphesi 
olsun. 

Burada biz konuşuruz, münakaşa ederiz, 
müzakere ederiz, buranın âdeti budur, usulü 
budur. Burada fikirler çarpışır ama burada 
kalır. Doğruyu buluruz. Daima doğruya gide
riz. Bunun için hem bilhassa sayın ordumuzun 
erkânının hem genç subaylarının hem de dışa
rıya intikal ettiği zaman şu veya *bu sebeple 
genç mensuplarının bilhassa okulda bulunan 
genç mensuplarının şaşırmamaları icabeder. iş
te onun için bu vesile ile rejimler üzerinde, 
usuller üzerinde, prensipler üzerinde onların 
daima en doğru şekilde, her hangi bir tesirden 
azade olarak tenvir edilmeleri lâzımgekliği ka
naatine vardım. Zannediyorum ki, siz de şahid 
oldunuz. 

Bu vesileyle sözüme son verir, 1969 bütçesi- j 
nin milletimize ve göz bebeği Silâhlı Kuvvetle- j 

rimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi 
saygılarla sevgilerle selâmlarım. (A. P. sırala-
rmdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Işıklar. 
SIRRI ATALAY (Kars) —Sayın Başkanım 

söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sıraya alıyorum efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır ben usul, 

hakkında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında size söz vermi

yorum. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Nasıl vermez

sin keyfinle mi?.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkımı 

kullanacağım söz vermeye mecbursunuz. 
BAŞKAN — Efendim bir dakika. Sayın Ata-

lay siz de Reislik yapıyorsunuz, müsaade alma
dan konuşmayın. Şimdi Anayasamızın 84 ncü 
maddesi Reisvekillerinm, Reislerin Meclis müna
kaşalarına katılmamasını âmirdir. Fakat, de
vamlı ve ısrarlı bir surette Sayın Atalay bunu 
yapmak ister. Bendeniz reisvekillerinm Meclis 
münakaşalarına katılmamaları kanaatinde oldu
ğum cihetle Anayasanın bu maddesi gereğince 
- çünkü Meclis Reisliğinin bir mehabeti ve oto
ritesi vardır - Meclis münakaşalarına katılmak 
suretiyle Reisin veya Reisveıkilinin bu otoriteyi 
kaybetmesi iyi bir şey değildir. Ben bu kanaat
teyim, Anayasa da böyle âmirdir. Bu itibarla Sa
yın Atalay'a söz veremiyorum, ama bunu anla
tamıyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Bakanlık görevini kötüye kullanmaktasınız. 
Yanlış tatbikattasınız. Anayasanın 84 ncü mad
desi gereğince görevlerin yerine getirilmediğin
de istisnai hal olarak konuşma yetkisi vermiş
ti:'. Anayasanın bana verdiği bu hakkı siz de ver
meye mecbursunuz. Niçin anlamamazlıktan geli
yorsunuz? Bu hakkı vermeye, usul hakkında 
konuşma hakkı vermeye .mecbursunuz, alacağım, 
alacağım. 

BAŞKAN — Alacağım demeyin size usul 
hakkında söz vereceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet hakkımdır 
gayet taibiî alacağım. 

BAŞKAN — Söylemek istediğinizi Heyeti 
Umumiye dinlesin o bakımdan söz vereceğim. 
Yani bir şey söyliyeceğinizi zannediyorlar. O 
bakımdan sös vereceğim. 

Buyurun Sayın Işıklar. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir başkan 
bir başjkana 1>öyle hitabeder mi?... 

HÜSEYİN ENVER IŞIKLAR (Samsun) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve 
bakanlık erkânı. Bugün Dünya ordularında bü
tün tarih boyunca kullanılmış olan malûm silâh
lara bir de nükleer, kimya ve biyolojik silâhlar 
dediğimiz yeni silâhlar mevcuttur. Bu yeni silâh
lar büyük çapta kütle tahrip silâhları olup yal
nız cephede muharebe eden, muharip unsurlara 
değil, harbe girmiş milletlerin topyekûn insan, 
hayvan ve nebatatı dâhil bütün canlılarına ve 
tesir sahası içindeki çeşitli cansızlara tesir ©den 
silâhlardır. 

Aynı zamanda tesirleri günlerce, aylarca de
vam eden silâhlardır. Nükleer silâhların ikinci 
Dünya Harbinin neticesine nasıl tesir ettiği ve 
ne büyük bir tahrip kudretine sâhibolduğu he
pinizin malûmudur. İkinci Dünya Harbinde kul
lanılan Atom bombası 20 kilotonluk bir bomba 
olduğu halde, bugün büyüklü küçüklü çeşitli 
kilotonda ve tesirleri çok daha muazzam nükleer 
silâhlar icadedilmistir. Birinci Dünya Harbinde 
kullanılan ve beynelmilel anlaşmalarla kullanıl
ması yasak edilen o zamanın zehirli gazları da 
terk edilmiş, bir tarafa atılmış ve unutulmuş bir 
ailâh değildir. Bilâkis ikinci Dünya Harbine ta
kaddüm eden zamanlarda bütün milletler zehirli 
gaz muharebeleri için muazzam hazırlıklar yap
mışlar ve fakat; çeşitli sebeplerle ikinci Dünya 
Harbinde bu silâhları kullanmamışlardır. 

Nükleer silâhların mevcudolduğu bir zaman
da artık kimya silâhlarının kullanılmasına lü
zum olmıyacağı gibi bir kanaat doğar gibi ol-
muşsıa da, İkinci Dünya Harbinden bugüne ka
dar savaş kimya silâhları devamlı, sistemli ve 
çok gizli çalışmalar sonucunda insanlığı hayret 
ve dehşetler içerisinde bırakacak, bir harb silâ
hı haline gelmiştir. Muharebe yapacak insanın 
en hassas yerlerine tesir eden bâzısı âni ve şid
detli öldürücü, bâzısı en başta dimağ olmak üze
re çeşitli uzuvlara akla hayale getiremiyeceği-
miz kadar acaib tesirler icra edici kimya silâh
ları icadedilmistir. Nükleer silâhların tesir ede
mediği yerlere tesir imkânına sahibolan bu kim
ya silâhlarının bir 3 ncü Dünya Harbinde kul
lanma ihtimalinin fazla olacağı da düşünülmek
te ve söylenmektedir. Şimdiye kadarki muhare
belerde kullanılmamış olmasına rağmen biyolo
jik silâhların yani mikrop harbinin yapılma ih-

I timaline karşı birçok milletler hazırlıklı bulun
maktadır. Nükleer silâhlardan ve kimya harbi 
silâhlarından daha geniş bir sahaya ve daha ko
laylıkla yayılmak durumunda olan ve daha ucu
za malolan biyolojik silâhlar bu vasıfları dola-
yısiyle bir stratejik silâh niteliğindedir. Bir as-
ya gribinin kısa bir müddet içerisinde nasıl 
memleketlere ve kıtalara sirayet ettiğini haıtır-
lıyacak olursak biyolojik silâhların şehirlerden 
şehirlere, milletlerden milletlere, kıtalardan kıt
alara ne kadar çabuk yayılacağını ve harb ha
linde bunların ve bu sebeple birçok mahrumi
yetler içinde olan canlılara ne muazzam tahrib 
ve moral tesiri yapacağını tasavvur etmek müm
kün olur. 

Muhterem arkadaşlar, bu silâhların tesirin
den korunmanın çok çeşitli yolları bulunmakla 
beraber nükleer silâhların bâzı tesirlerinden kim
ya silâhlariyle biyolojik silâhların hemen hemen 
bütün tesirlerinden canlıları koruyacak olan bir 
zamanlar bir numaralı silâh ismiyle anılan bir 
maske mevcuttur. Çok basit olan ilk maske za
manla tekâmül etmiş, bugün arz ettiğim bu ye
ni silâhların çeşitli tesirlerinden en iyi koruyu
cu bir hale gelmiştir. Maske yalnız silâhlı kuv
vetler mensupları için değil, bütün vatandaşlar 
için en lüzumlu koruyucu bir vasıtadır. Silâhlı 
kuvvetlerle vatandaşlara en iyi ve modern mas
ke temini için sivil savunma teşkilâtiyle de koor-
dineli bir çalışma yapılmasını çok lüzumlu ve 
hayati görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, nükleer silâhların, bi
yolojik silâhların ve kimya silâhlarının strate
jik ve taktik alanda kullanılmalarına, bu silâh
larla alâkalı araç ve gereçlerin kullanılmaları
na, bu silâhlara karşı korunmaya ait pek çok 
talimname, kitap, broşür ve talimat mevcuttur. 
Evvelce bunlarla meşgul olan bir ABC dairesi 
vardı. Burada bulunurken bu neşriyatı topla
yıp üst üste koydum, boyuma yakın bir yük
seldik tutacak kadar çok olduklarım gördüm. 
Bunları okumak, yalnız okumak değil öğren
mek, yalnız öğrenmek değil silâhlı kuvvetler 
mensuplarına öğretecek kadar ihtisas sahibi ol
mak senelere, çok senelere muhtaçtır. Kendi sı
nıf talimnameleriyle genel şevki idareyle ilgili 
çeşitli talimnameleri okuyup incelemeye, dol
gun ve yorucu mesai müsaade etmezken ABC 

I silâhlarına ait talimnameleri okuyup öğrenmek 
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için çok özel bir gayret ister. Bu silâhlan, silâh
lı kuvvetler mensuplarına öğretecek olan subay 
ve astsubaylar için özel bir sınıf teşkiline imkân 
yoksa bu subay ve astsubayların bu öğretim 
teşkillerinde uzun seneler kalması ve teşkiller-
deki yetişmiş elemanların hepsini birden boşalt-
mıyacak şekilde kademeli tâyin yapılması gibi 
tedbirler alınmasının büyük faydaları olacağı 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bugün ilim, fen ve bil
hassa teknikte ilerlemiş, olan milletlerin bu iler
leyişlerini araştırma ve geliştirme çalışmaları 
sonunda elde ettikleri bütün dünyaca kabul 
edilmiş bir hakikattir. Yurt müdafaası gibi ha
yati önemi haiz bir vazife görecek olan silâhlı 
kuvvetlerdeki araştırma ve geliştirme çaîışma-
larmın büyük millî savunma camiasını içine 
alacak ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu ile irtibatlı çalışmasını sağlıyacak 
bir şekilde bir teşkilâtlanmaya tabi tutulması da 
faydalı olacaktır. Bu arada bu teşkilâtın bütün 
imkânlardan faydalanarak bütçesinin artırıl
ması çalışmalarında kolaylıklar sağlıyacaktır. 
Bugün bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi var
dır. 10 sene evvel bu üniversite birkaç basit ba
rakada kurulmuştur. 10 sene sonra bu hale gel
miştir. Onun için bir ada içinde birkaç aletle 
kuracağımız bir lâboratuvarı kücümsemiyelim. 
Bu lâboratuvar 10 sene sonra iftihar edeceğimiz 
hale gelir ve kuranlar her zaman hürmetle 
yâdedilir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin jeo
politik durumu malûmdur. Bu durum asırlardır 
dünya ve Türkiye stratejisine tesir etmiştir. 
Muhtelif yönlerde kara hudutlarımız değişik 
denizlerde deniz hudutlarımız, boğazlarımız, ha
va indirmelerine müsait alanlarımız, nehirleri
miz, dağlarımız ve hele Anadolu'nun kenarına 
kadar dayanmış komşu adalarımız vardır. Bun
lar sebebiyle Türkiye çeşitli cephelerde çeşitli 
muharebe şekilleri tatbik edecek bir coğrafi 
bölgededir. Madem ki çeşitli cephelerde çeşitli 
muharebe şekilleri tatbik etmek zorunluğu var
dır, şu halde bu şartlar altında hareket, sürat 
seyyaliyet, çeviklik baş faktör haline gelmekte
dir. Dağları, denizleri, boğazları, nehirleri kısa 
zamanda aşan ve bir cepheden bir cepheye sür
atle ulaşan yegâne birlik hava indirme birliği
dir. Bilhassa Türkiye'nin özel bir harekâta gi
rişmesi halinde böyle bir birlik muvaffakiyetin 

başı olacaktır. Bu evsafta, kuvvet ve kudrette 
bir hava indirme birliğinin teşkil edilmesi sene
lerce evvelden beri arzuladığım bir şeydir. îlk 
subay çıktığımız zaman Türkiye'de tank yoktu, 
Türk ordusunda, yalnız piyade okulunda var
dı. Erlere tankı öğretmek için tahtadan tank 
modeli yapar üstüne kılıf geçirir böyle tank 
eğitimi yapardık. Bugün çok şükür zırhlı tü
menlerimiz vardır. Bugünkü mevcut küçük ha
va indirme birliklerimizin de zamanla hayal et
tiğim kuvvet ve kudrete geleceklerine eminim. 

Muhterem arkadaşlar, kısa bir süre önce 
Orta - Doğuda İsrail ile bâzı Arap devletleri 
arasında bir harb oldu. Bugün de tam mâna-
siyle sona da ermiş değildir. Jeopolitik durumu 
çok fena olmasına rağmen İsrail ordusu birkaç 
gün gibi kısa bir müddet içinde büyük başarı
lar elde etti ve geniş topraklar ele geçirdi. İs
rail ordusunun başarı sebepleriyle Arap ordu
larının perişan duruma düşmelerinin sebepleri 
hiç şüphe yok ki silâhlı kuvvetlerimiz tarafın
dan teferruatlı olarak tesbit edilmiştir. İsrail 
ordusunu başarıya götüren ruh ve çalışmaları
nın aynen noktası noktasına bizim çalışma prog
ramlarımız içerisine ilâve edilmesinde, Arap or
dular? nm başarısızlık sebeplerinin yeni bir ib
ret numunesi olarak bütün silâhlı kuvvetleri-
"dzo tekrar tekrar ve her vesileden istifade 
ederek çeşitli yollarla duyurulmasında namüte
nahi faydalar olduğunu belirtmek isterim, 

Bu arada 5 mermide bir vuruş yerine, bir 
mermide bir vuruş sağlıyacak şekilde eğitim 
geliştirilmesinin şart olduğunu bunu da dünya 
"ailelerini bir tarafa bırakarak yalnız vazife 
aşkı ile meşgul bulunan çalışkan Türk subayla-
rmın başaracağına emin bulunduğumu belirt-
~n9k isterini: 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

H. ENVER IŞIKLAR (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. Muhterem arkadaşlar, Millî 
Savunma Bakanlığımızın 1969 yılı bütçesinin 
silâhlı kuvvetlerimize, memleket ve milletimize 
hayırlı ve başarılı olmasını diler Yüce Heyeti
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay, usul 
hakkında.: 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, bütçenin Anayasanın emrettiği müd
det içerisinde çıkması şüphesiz ki, hepimizin gö-
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nülden arzusudur. Ve bu hususta ayrıca görev 
yüklenmiş bir arkadaşınızım. Bütçenin günü 
içerisinde çıkması için şüphesiz ki gayretlerimiz 
olacaktır ve Başkanlığa bir yardımcı olarak 
kendimizi, görmekteyiz. 

Ancak İçtüzük hükümlerinin Cumhuriyet 
Senatosu geleneklerinin ve hukuk kurallarının 
da bekçiliğini yapmak ve onlara sahip çıkabil
mek de bizim görevlerimiz arasındadır. Biraz 
önce Sayın Başkan uzun söz mücadelesinden 
"sonra bir şeyler biliyor zannıyla çıkacak şekil
deki hafifinden tarizlerine asgari bir cevap ver
mek zorunluğumu kişiliğim yönünden vermek 
isterim. Kişi herkesi kendisi gibi zanneder. 
Muhterem arkadaşlarım konu şudur: İçtüzüğü
müzün 61 ve 56 ncı maddelerinde 2 prensip var
dır. 61 nci maddesi «Sözün müddetini tesbit 
eder. Konuşmalar, yazılı şu kadar olacaktır, 
sözlü konuşmalar 10 dakikadan fazla tahdidedi-
lemeyecektir. Gruplar bu talhdide tabi değil
dir. Her hangi bir şekilde grupların konuşma
ları tahdide tabi değildir. Ancak Cumhuriyet 
Senatosu gruplarının gösterdiği anlayışı ve gös
terdikleri gerçek bir yardım, aralarındaki mü
nasip mutabakat üzerine bu bütçelerde tahdide 
uğramaktadır. Münasip bir mutabakat olmak
ta bu içtüzüğün 61 nci maddededir bu, madde 
yazılı sorular şudur, kişiler adına konuşmalar 
10 dakikadan aşağıya olamaz ve son fıkrası da 
bu hükümler gruplar hakkında uygulanamaz. 
Bu sarih hükme rağmen gruplar haklarından 
feragat eder. Danışma Kurulu grupların top-
lanmasiyle bütçeler görüşülmeden önce grupla
rın adına yapılacak konuşmaları 30 ar dakikay
la tahdidetti. Başkanlık Divanı Danışma Ku
rulunun kararı burada oylandığı zaman 21 nci 
Birleşimde Başkanın tebliği aynen şöyledir. Za
bıttan okuyorum. «Sayın Gündoğan Danışma 
Kurulunun 7 nci fıkrada belirtilen yahut 7 nci 
maddede belirtilen 2 hususu var, biri grupların, 
diğeri üyelerin. Şimdi grupları konuşuyoruz. 
Grupların Bakanlıklar ve katma bütçeli umum 
müdürlükler bütçeleri üzerindeki görüşmeleri
nin 30 ar dakikayla sınırlandırılması hususu iç
tüzüğün 61 nci maddesindeki âmir hükmü sak
lı kalmak üzere ancak müddeti içerisinde büt
çeyi bitirmek üzere münasip bir mutabakata 
varılmak kayıt ve şartiyle ve 61 nci maddedeki 
âmir hüküm bir gelenek haline gelmemek üze

re bir mutabakat neticesi olarak 30 dakikayla 
tahdidine rıza gösteriyor musunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Gösteriyorsunuz.» O halde 30 
ar dakikayla tahdit grupların mutabakatı üze
rine kararlaştınlmıştır. Bu bir nedir? 61 nci 
maddedeki grupların konuşma müddetleri, ya
ni grup sözcüleri bir defada konuştukları za
man bu konuşma müddetleri ne olacaktır; mü
nasip mutabakat ve iradelerini izhar etmeleri 
yani haklarından grupların feragat etmeleri 
üserine 30 ar dakikaya indirilmiştir. Halbuki 
grupların 2 nci defa söz isteyip konuşmaları 
hususunun 61 nci maddeyle ilgisi yok. 

işte Başkanın yanlış tatbik ettiği husus bu
rası. Bu 56 ncı maddededir. Görüyorsunuz 
ki, verilen kararda 61 nci maddeden söz edil
mekte ve karar münhasıran 61 nci maddede 
grupların münasip mutabakatı ve iradelerini 
kendi iradelerini kullanmak suretiyle hakların
dan feragat etmeleridir. Halbuki 56 ncı madde 
ra hükmü taşıyor. «Başkan söz alanların ad
larını sırasiyle kurula bildirir, komisyon veya 
grup adına söz istendiği takdirde komisyon 
başkanı veya sözcüğüyle, grup başkan veya söz
cüleri sıraya bağlı değildirler. Ancak bir ko
nu üzerinde bütün gruplar adına konuşmalar 
bitmeden evvelce konuşmuş olan grup sözcüsü
ne yeniden söz verilmez.» Demek ki gruplar 
adına yapılacak konuşmalar, her hangi bir şe
kilde sınırlı değildir. Ancak bir tek sınır gö
zükmektedir. Grup Cumhuriyet Senatosunda 
5 tane varsa bu 5 grup adına söz bitmeden bir 
önce konuşmuş grupa söz verilmez. Danışma 
Kurulunda grupların bütçe üzerinde bir defa 
görüşme yapacaklarına dair her hangi bir ko
nuşma geçmediği gibi ve Danışma Kuruluna 
iştirak eden grupların bu yolda haklarından 
feragat etmedikleri Başkanlık Divanına gelen 
Danışma Kurulu kararında grupların bir defa
ya mahsus olmak üzere 30 ar dakika konuşma 
kaydı bulunmadığına ve Genel Kurul da bu yol
da karar almadığına göre, Sayın Başkan 61 nci 
maddedeki 30 dakika tahdidi, biraz önce alı
nan kararı zabıttan aynen okudum, 61 nci mad
de tasrih edilmek suretiyle alınan bir kararın 
ışığı altında 56 ncı maddedeki bir haktan Cum
huriyet Senatosunu nasıl mahrum edebilir? 
Hangi hakla Cumhuriyet Senatosunu mahrum 
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edebilir? Sarahaten alınmayan bir halktan mah
rumiyet şöyle dursun, demokrasinin beşiği sayı
lan Amarika-da sarahaten vatandaştan alındık
ları bediini olarak açık olmayan Anayasa hak
lan 'dahi kişilerden alınamaz. 

Kaldı ki, İçtüzük sarih olarak bir hakkı ba
ğışlamış. Neymiş?.. Âmir olarak demiş ki, Cum
huriyet Senatosunda gruplar 1 - 2 - 3 defa konu
şabilir. Yeterlik önergesi hariç daha sonra söz 
alanların sonunda gelmek üzere. Ama biz bunu 
peşin olarak Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunda ne Danışma Kurulunda söz konusu etme
diğimiz ve karar vermediğimiz halde şimdi Baş
kan burada kendisinin Cumhuriyet Senatosunun 
Genel Kurulunun üstünde görerek tıpkı bizim 
Molyer yazan 1877 nin ilk başkanı gibi sanki 
uhrevi kudreti ve bütün yetkileri sahip, padişah 
adına başkanlık ediyormuşçasma «yetki benim
dir söz veririm veya vermem». Hayır. Bu yetki
ye hiç kimse sahip değildir. Başkanlık bir ha
kem görevidir, Başkanlık bir hâkim yeri değil
dir. Bir hakemlik görevi görülen bir yerdir. İç
tüzük ve Anayasa kaidelerine bağlıdır. Şimdi 
biraz önce Başkanın «Bana misal verin» demele
rinin örneklerini vereyim. 

Daha Başbakanlık Bütçesinin görüşülmesin
de C. H. P. adına Sayın Mehmet Hazer C H. P. 
nin ilk görüşlerini yüksek huzurlarınızda sa
vunmuştu. 2 nci defa C H. P. Grupu adına Sa
yın Fikret Gündoğan söz almış bir defa konuş
muş bulunmaktadır. Bu tatbikatlar bir ay ol
madı 15 gün önce % 70 Emekli Sandığı Kanu
nunun görüşülmesi sırasında Sayın Fikret Gün
doğan grup adına zannedersem tümü üzerinde 
söz almış, Sayın Ekrem Özden bilâhara söz al
mıştı. işte size en yakın bir tarihte, en yakın, 
hafızalarımızın çok yakın bir tarihinde bir ka
nun üzerinde bir bütçe tatbikatı üzerinde bu 
tatbikat var. 

Şimdi böyle tatbikatlar, örnekler olmasa da
hi Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisin
de içtüzüklerin yerini alacak İçtüzükte sarih 
hüküm olmazsa ancak gelenekler kurulabilir. İç
tüzükte sarih hüküm bulunmasına ve bu sarih 
hükmü ortadan kaldıracak grupların münasip 
mutabakatları ve iradeyi şartlan bulunmadığı 
takdirde başkanın kendiliğinden bu hakkı «ben 
kaldırınm, binaenaleyh, ben söz vermiyeceğim» 
demesi mümkün değildir arkadaşlarım. İşte size 
huzurunuzda İçtüzük, işte tatbikat ve bunun da-

I ha acı tatbikatları daha geçmiş yıllarda olmuş
tur. Sayın Fikret Turhangil hafızama çok güve
nirim, siyasi hayatımın kuvvetli mesnetlerinden 
biri de budur. Sayın Fikret Turhangil Bütçe mü
zakereleri sırasında grup sözcülerine ikinci defa 
söz vermiyeceğini izhar etmiştir. Haksızsınız de
mişimdir. Hemen onu takibeden Dışişleri Bakan
lığı Bütçesi görüşmesi sırasında C. H. P. Gru-
pıına, benim mensubolduğum siyasi partinin gru
pu olduğu için değil, hakkını istimal ettiği için 
vermiş bulunuyorum. Derhal söz vermişimdir. 
Çünkü İçtüzüğün sarih bir hükmüdür. Şimdi İç
tüzüğün bu sarih hükümlerini biz hem tatbik 
edeceğiz, hem Başbakan bulunduğu bir celsede 
ise tatbik etmiyeceğiz. Başkanlık yapılacak sıra
da bu tatbikatlarda bilâkis özel bir durum hu
sule geldiği zaman eğer İçtüzüğe bağlılık 
gösterirsek bize şeref, ama aksini yaparsak 
Genel Kurul önünde kendi siyasi partimiz için 
dahi bize şeref getiren hususlar olmaz. Sayın 
Başka:ı, İçtüzüğün 56 ncı maddesini Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulu zımmen açık veya 
her hangi bir şekilde ortadan kaldırmış değil
dir. Bu sebeple içtüzüğün 56 ncı maddesini 
bir arkadaşımız kullanmak istediği zaman onu 
vermek mecburiyetindesiniz. Takdir hakkınız 
yoktur. Vermek mecburiyetindesiniz. 

Saygılar arkadaşlanm. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

ÖMER UGUZAL (Eskişehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 

Sayın Atalay'a söz vermemekte ısrar edişimin 
sebebi, bu- kürsüye 56 ncı madde ile 61 nci mad
deyi getireceklerini bildiğim içindi. 

Çünkü, bu kürsüde Riyaset Makamını işgal 
eden hiçbir arkadaşın bu maddeleri bilmemesi 
mümkün değil. Ancak, geçmiş tecrübelerden 
faydalanarak müzakerelerin Anayasanın tâyin 
ettiği hudut içerisinde cereyan etmesini temin 
maksadiyle Sayın Koçaş ile, Sayın Yurdakuler, 
bir cetvelle çalışmayı tesbit ve tahdideden bir 
mesainin neticesini Danışma Kuruluna getirdi
ler. Danışma Kurulunda uzunuzadıya Sayın 
At alay in itirazı üzerine bu mesele görüşüldü, 
61 nci ve 56 ncı maddelerde grupların hakla
rının. doğrudan doğruya tahdidedilemiyeceği ve 

I fakat grupların kendi rızalariyle tahdidi müm-
| lıün olduğu kanaatine vanldı ve bu çalışma 
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usulümüzü tesbit eden maddeleri Danışma Ku
rulu kabul etti. Danışma Kurulu burada bu 
kabul ettiği husus Yüksek Umumi Heyetin 
tasvibine vaz'edildi. Yani, oya vaz'edildi. Şim
di Anayasa Mahkemesinin kararına göre de, 
Meclislerin aldıkları kararlar İçtüzük mahiye
tindedir. Ancak içtüzüğü değiştirmemek sure
tiyle. Yani, o karar o mesele caridir, aldığı ka
rar İçtüzük mahiyetindedir. Ama devamlı su
rette içtüzüğün o maddesini değiştirmiş sayıl
maz, şeklindedir. 

Şimdi Anayasanın 10 günde bitirilmesini em
rettiği bir hususu özel bir usulle müzakere et
meyi önceden gruplar kabul etmiş ve Heyeti 
Umumiyenin oyuna iktiran etmiş. Bu itibarla, 
gruplara vekâlet bütçesi üzerinde otuzar daki
ka konuşma yetkisi verilmiş, yetkiler tahdide-
dilmiş daha doğrusu. Bu itibarla 30 dakikadan 
fazla ve ikinci defa ama, sırf bütçe müzakere
lerinde cari olmak şartı ile ikinci defa söz ver
mek mümkün değil. Aksi takdirde kabul edi
len, geçmiş tecrübelerden istifade suretiyle 
meydana gelen esere riayet edilmemiş olur ve 
Anayasanın emrettiği tarihte, müddet içerisin
de de müzakereler bitmemiş olur 

Yüksek Heyetin takdirlerine arz ediyo
rum. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
ikinci defa konuşamaz diye, bir karar, bir tek 
kelime lütfedip gösterebilir misiniz? 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, 
bunları Divanda yaparsınız, burada olmaz öyle 
iş. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, buyurun. 
Lütfen karşılıklı konuşmıyahm. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, zaruri bir - iki açıklama
dan sonra 10 dakika müddetle tahdidedilmiş 
olan konuşmama başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa ikili anlaş
malar hususundaki balonu söndürmek lâzım. 
İkili anlaşmalar 1954 senesinde temel anlaşma 
olarak bir anlaşma imzalanmıştır. Ondan son
rakiler uygulama anlaşmalarıdır. Sayıları 55 e 
yükselmiştir, yahut 90 a çıkmıştır o ayrı mese
le, bunlar temel anlaşmadan kuvvet almakta
dır. Ve bu anlaşma, bu temel ikili anlaşma, bu
gün sözde yürürlükte olan anlaşma, yabancı bir 
devlete üst verdiği için, topraklarımıza asker 

verdiği halde ne Büyük Millet Meclisinden ge
çirilmiş, ne de bir kararname ile ilân edilmemiş 
olduğu için bugün muteberlik durumu dahi mü
nakaşa konusudur. Bunu Sayın Millî Savunma 
Bakanı burada iken şöylece bir mimlemek iste
rim. 

İkinci husus, Anayasayı yapan biziz arkadaş
lar. Anayasanın rejimini şu memlekette mute
ber olmasını, yürümesini istiyen biziz. Sayın 
Başbakan kürsüye... 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, lütfen efen
dim, Millî Savunma Bütçesi üzerinde konuşun. 
Başka bir münakaşaya zemin hazırlamıyalım, 
rica ederim. Buyurun. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
siz de müdahale etmeyin. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Müdahale etmeyin efendim. 

Efendim, ondan sonra Başbakan ve Adalet 
Partisi iktidarı tutum ve davranışları ile, söz
leri ile değil, tutum ve davranışlariyle Anaya
sanın karşısında. Sonra Sayın Başbakan kür
süye çıkıyor, mantıklı bir konuşma sözde yapı
yor, mantık, mantık diyerek, mantığı katlede
rek bizi Anayasanın karşısında, kendisini de 
Anayasa ile kucak kucağa gösteriyor. Ne za
mandan beri oldu bu? Vallahi memnunuz buna 
yani, çok memnun olduk. (ö. H. P. ve Millî 
Birlik sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Elbette arkadaşlar, dünyada milletler oldukça, 
milletlerarasında harbler da olacak, paktlar da 
olacaktır, elbette. Yalnız zamanında o zama
nın şartlan içerisinde yapılmış paktlar değişti-
rilmiyecek diye bir konu yoktur. Günün şart
larına elbette uydurulacaktır. Eğer bir pakt bi
ze vaktiyle faydalı olan bir pakt bugün imti
yazları birden koparmak suretiyle millî bütün
lüğümüzü, millî çıkarlarımızı haleldar ediyor
sa, ve ordumuzu millî ordu olmaktan alıkoyu
yorsa; o zaman ne yapalım, bu anlaşmaya de
vam mı edelim. Elbette ki, tasfiye edilmesini 
istiyeceğiz. 

Şimdi arkadaşlar bu hususta bilhassa Ada
let Partili arkadaşlarımızın dikkatle dinleme
sini istiyorum. Çünkü, biz anlaşmalar olmasın, 
efendim, Anayasayı yıkalım, parçalıyakm id
diasında değiliz. Anlaşma var. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Biz mi öyleyiz? 
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HAYDAE TUNÇKANAT (Devamla) — 
Ama biz bâzı gerçekleri ortaya koyacağız ki, 
bunları bilmiyen arkadaşları bilerek, hükümet
leri ikaz edip, hükümetlere yardımcı olmak is
tiyoruz. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Şimdi asıl konuya geçiyorum. 

Sayın Millî Savunma Bakanı Bütçe Komis
yonundaki konuşmalarında «Daima iyi eğitim 
görmüş, iyi teçhiz edilmiş, memleket güvenliği 
için yeterli bir kuvveti hazır bulundurmaya mec
burdur.» diyor. Bu gerekçe ile beş yıllık bir 
plân içerisinde modern savaşgücü yüksek bir 
silâhlı kuvvet meydana getirmek ve cari har
camalarda mümkün olan tasarrufu yapmak, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin harb gücünün artırıl
ması ve sosyal şartların geliştirilmesi için, 
yatırım harcamalarına önem vermek gibi iki 
hedef tesbit edilmiş olduuğnu söylüyorlar. 
Bugünkü ve gelecek bütçe imkânları ile ve hat
tâ senede ortalama 114 milyar dolar tutarın
daki dıştan yapılan askerî yardımlarla bunun 
gerçekleşmesine imkân yoktur. Bakanın bu sö
zü bir temenni veya arzudan ileri geçemez. Millî 
bütçeden verilen beş milyar liranın % 80 i cari 
harcamalara gitmektedir. Bunlardan nasıl kı
sıntı yapılacağını Sayın Bakan açıklamıyorlar. 
Askerlik süresini mi indireceklerdir, ordu mev
cudunu mu azaltacaklar, yoksa doğru dürüst 
eğitim görmiyen erleri izinli mi gönderecekler
dir? Bunlar belli değil, iyi eğitim, yeterli cep
hane, yakıt, araç, gereç ve silâh ister. Bu da 
para ile olur. Bütçede görülen sembolik rakam
lar bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Kal
dı M, harb için yeterli stoklar da yoktur. Yine 
kendi sözleri ile, «Silâhlı Kuvvetlerin istenilen 
standartlara henüz ulaşamadığı bir gerçektir.» 
Senede altı celp yapılmaktadır. Bir celp ter
his olmak üzere izinde. Bir celp eğitim merkez
lerinde, birbirinden ikişer ay fasılalarla gelmiş 
dört celpli kıtada bunlara tekâmül eğitimi yap
tırmaya imkân var mıdır? Kıtalar daha ziyade 
askerî transit merkezi gibi çalışmaktadır. Bu 
düzende maddi imkânlar temin edilse dahi 
kıtaların eğitim standartlarını yükseltmeye 
imkân yoktur. Hele merkez komutanlıkları, 
merasim bölükleri ve bandolar için en iyi erle-

I rin kıtalardan alınarak, kadroları şişirilmiş bu 
gösteriş birliklerine verilmeleri kıtaları çok 
zayıf duruma düşürmekte ve eğitim standart
larını düşürmektedir. Silâhlı Kuvvetlerimizin 
beş sene cari harcamalara ancak yeten bu büt
çelerle modern teçhizatlı ve harb gücü yük
sek bir hale getirilmesine de imkân yoktur. 
Eğer Sayın Bakan ümidini dış yardıma bağla-
dıysa bundan da ümidini kessinler. 16 seneden 
beri bu vaitlerle beslenen Silâhlı Kuvvetlerin du
rumu yine kendilerinin konuşmalarında ve bütçe 
raporlarında açıklanmış bulunuyor. Taşıma 
suyla değirmenin dönmiyeceğini anlamamız ve 
plânlarımızı, hesaplarımızı buna göre yapmamız 
icabetmektedir. 

Sonra bunun sakıncaları da çok. Yardım ve
ren devlet kendi arzuları dışında bu silâh araç 
ve gereçlerin kullanılmasını yasaklıyabiliyor. 
Birinci Kıbrıs çıkarmasında Amerika Birleşik 
Devletleri Cumhurbaşkanı Jhonson'un mektubu, 
son Kıbrıs çıkarmasında ise NATO Başkuman
danlığından Genelkurmay Başkanlığına verilen 
notayı zikretmek isterim, Millî Ordumuzun 
Hükümetin izlediği millî politikayı ve millî çı
karlarımızı destekleme görevinden nasıl alıko
nulduğuna yakın tarihimizden ciddî ve yakın 
örnekler vermiş bulunuyorum. Birinci Dünya 
Savaşında Almanların gerek Türk Ordusu için
de bulunan subay ve kumandanları ve gerek»3 
askerî yardım misyonları, ve istanbul'daki elçi
leri aracılığı ile Türk Silâhlı Kuvvetlerini ken li 
emperyalist emelleri uğruna kullandıkları ta
rihî bir gerçektir. Büyük Atatürk bundan acı 
acı şikâyet ederek kurduğu yeni Türkiye Cum
huriyetinin Millî Ordusuna direktifler ve öğüt
ler vermiştir. Bu bakımdan Anayasaya aykırı 
ve millî olmıyan İzmir'deki NATO Karargâhı 
kaldırılmalıdır. NATO plânlarına göre Ege 
Denizi ve üzerindeki hava bölgesi bir alarm ve
ya savaş durumunda Yunanlıların kontrolunda 
olacaktır, izmir civarındaki üslerden kalkan 
Türk uçakları bir dakika sonra Yunan hava sı
nırlarına ulaşmakta ve NATO'ya göre de Yu
nanlıların emrine girmektedir. Deniz Kuvvet
leri için de durum böyledir. Egedenizine gire
cek donanma Yunan kumandanlarının emrine 
girecektir. Bu durumun düzeltilmesi için Ku
zeyden - Güneye, Eğeyi ortadan ikiye ayıracak 
bir hattın Doğusunun Türk kontrolü altına ve-
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rilmesi şeklindeki bir plânı Hükümet NATO'ya 
götürmeyi düşünmüş müdür veya buna benzer 
bir plân NATO'ya daha evvel görütülmüşse Mm 
tarafından ve nişin geriye alınmıştır, bunun da 
açıklanmasını bilhassa rica ederiz. 

4 sene önce karasularımızı 4 milden 8 mile 
çıkaran bir kanun çıkarılmıştır, buradan. Bu ka
nun acaba niçin hâlâ uygulanmaz? Türkiye'nin 
millî politikasının Türk Ordusunun desteklen
mesini bu olaylar zorlaştırmaktadır. NATO ya 
bağlıyız, fakat NATO'nun da bize ne kadar 
bağlı olduğunu elbette bilmek isteriz. Millî or
dunun millî politikayı destekleme arzusu veya 
istemi kadar normal bir şey olamaz. Fakat bir 
ordu dış tesirlerle millî politikayı destekleme 
durumuna getirilirse o bağların kaldırılması 
için, onları gün ışığına çıkarmak da millî bir 
görevdir. Senelerden beri bu gerçekleri bu 
"k-îîTr«iilew1or» r u l o 0v>+-tvit7OT*T3'? onrmıp. dPÖ'isTrnvnv. 

Muhterem arkadaşlarım, NATO plânlarmda-
dır bu, Amanos Dağlarını Türkiye'nin savunması 
için ilk hat olarak kabul eden NATO plânına 
mukavemet ederek bunu Erzurum'daki, onun 
ilerisindeki mevzilere götürmek için büyük bir 
mücadele verilmiştir. İşte NATO'nun plânı bu
dur. Bu plân; biraz evvel Sayın Başbakan de
diler ki, Türkiye'nin her karış toprağı savunu
lacaktır. Nasıl savunulacak, işte NATO plânı?, 
Bundan evvelki plân. Amanos dağlarında - Er
zurum'u falan bırakmış - sonradan biz geliriz, 
sizi kurtarırız,. Bu millî plân mıdır? Ve ordu 
millî vazifesini bu suretle mi yapar? (A. P. sı
ralarından sen varken, nerdeydi, sesleri) NATO 
içerisinde muhterem arkadaşlarını. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim. 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, burada bir hususu da
ha açıklamak mecburiyetindeyim. Bizim zama
nımızda da bu ana anlaşmaya göre hazırlıkları 
1957 - 1958 - 1959 ve 1960 m başında yapılmış 
olan - Sayın Tekin Arıburun buradadır - İbrahim 
projesi, yani Türkiye'de jüpiterlerin kurulması, 
üs verilmesi hususunda mevzileri bizzat gitmiş 
kendileri seçmişlerdir. Burada Adalet Partisinin 
içerisindedir, açıklasınlar.. Bunları bilelim. O 
zaman yapılmış ve sanki ortada başka bir şey 
yokmuş gibi 27 Mayıs'tan iki gün sonra hemen 
getirilmiş bu anlaşma o zamanki Hükümete de 

! imzalattırılmıştır. Formalite bakımından. Ger
çekleri ve zaman hazırlanmış? Ama biz sen 
ben diye söylemiyoruz arkadaşlar. Ne zaman ya
pılmışsa yapılmış. Eskiden yapılmış, biz siz 
yaptınız demiyoruz. Ama garip bir vehim içe-

• risinde bakıyoruz Adalet Partisinin bakanları 
buraya çıkıyor, sizin zamanınızda yapıldı, neden 
değiştirmiyorsunuz?.. Yok arkadaşlar, sen - ben 
kavgasını bırakın. Millî çıkarlarımız neyi ica-
bettiriyorsa onu yapalım. Sen yaptın, ben yap
tım diye biz sizi suçlamıyoruz. 1954 senesinde 
yapılmış diyorum. Bizim zamanımızda da var
sa da; arkadaşlar bilmemek ayıp değildir. 
Kaldı ki, biz bunlara temas da ettik. Baktık M, 
anlaşmalar çok kötüye doğru gidiyor, toplayın 
şunları dedik. Sayın ihsan Sabri Çağlayangü'in 
55 tane dediği anlaşma emri o zaman verilmiştir. 
Şimdi ikinci bir anlaşma daha yapılıyor. Bunun 
da Meclislerden geçirilmesi lâzım arkadaşlar. 
Geçirilmezse ne bileceksiniz ne yapıldığını, ki
me ne verildiğini? El oğlu böyle bir gizli an
laşmayı yakaladığı zaman istediği gibi tefsir 
edip onun imtiyazım alıyor. Ondan sonra gay
ret dayıya, öle ki, kurtulasınız. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, vaktiniz ta
mam efendim, lütfen toparlayın. 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Devamla) — 
Efendim, bağlıyorum, Bir de efendim bu arada 
Ordu Yardımlaşma ile Volvo Fabrikası arasın
da vaktiyle yapılmış bir anlaşma vardı. Bili
yorsunuz muhterem arkadaşlarım Sayın Cum
hurbaşkanı ve Bursalı olan bakanlar gittiler 
büyük bir merasimle Bursa'da büyük bir fabri
kanın temellerini attılar. Hükümet 10 milyon 
dolar olan bunun dış finansmanım temin edece
ğini vadetti, gittiler orada da aynı şekilde 
konuştular. Fakat bir müddet sonra dış finans
man 10 milyon dolar maalesef temin edilemedi. 
Sonra duyduğumuza göre Cumhurbaşkanının 
da aracılığı ile bu Devlet Plânlama Dairesinin 
ele yardımcılığı, ile büyük bir başarı diye ilân 
edildi; ne olmuş? .Bu yerli firmanın bütün his
selerinin yüzde 48 i bu yabancı firmaya devre
dilmiş. O satmalmış ve bu suretle bu millî olan 
firma, yani şirket yarıyanya yahut yarıya ya-
km bir şekilde yabancı şirketle ortaklık kurmuş 
olmaktadır, bunun da biz kasıtlı olduğunu tah
min ediyoruz, çünkü evet filân filân yabancı 
şirketlerle yabancı sermayenin aleyhindedir, bu-
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nu söndürmek için efendim, Ordu Yardımlaşma 
da yabancı şirketlerle işbirliği yapıyor, anlaşma 
yapıyor, şu halde bu is muteber değil, ordu 
girdiğine göre biz de elbette bunda mazuruz. 

Efendim, beni sabırla dinlemiş olduğunuz 
için hepinize teşekkür ederim, saygılarımla, (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ege, Komisyon adma söz 
mü istediniz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLi İSKENDER CENAP EGE 
(Aydın) — Çok muhterem arkadaşlarım, gün
lerdir, komisyon dâhil Yüce Senatomuzda büt
çe müzakerelerimiz devam eder. Bu bütçe mü
zakereleri her sene bu Yüce Senatoda ve Mec
liste devam ederken kimler takibeder, kimler 
takibetmez, kimler hakikaten bütçenin Anaya
sanın 94 ncü ve içtüzüğümüzün 88 nci madde
si gereğince zamanında yetişmesi için gayret 
gösterir, kimler de konuşmak için konuşur, orası 
hepimizin malûmu. Yalnız bir noktayı burada 
belirtmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın Atalay, Sayın ünaldı düellosunu bir
kaç gecedir burada takibediyoruz. Muhterem 
arkadaşlarım, geçen sene de böyle bir hazin 
vaziyet oldu. 

BAŞKAN — Sayın Ege, ne hakkında konu
şuyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Büt
çenin zamanında yetişmesi için konuşuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Bilmem lâzım efen
dim. 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İSKENDER CENAP EGE 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Atalay usul hakkında burada bir direnme üze
rinde hassasiyet gösterdi. Haklı bir direnme, 
haksız bir direnme, onun üzerinde duracak de
ğilim, onu Başkanlık Divanında halletsinler. 
Fakat ben arzu ediyorum ki, Sayın Başkan, 
Başkanlık Divanını işgal ettiği zaman arkadaş
larımız, şu usul hakkında kendileri için tatbik 
ettikleri hassasiyeti Divanda da göstersinler. 

Muhterem arkadaşlar, dikkat ediyorum ko
nuşmalar, zaten geri kaldık, birgün geciktik 
ve bu gecede de İçişleri Bakanlığı Bütçesini çı
karacağız, buradan saat 4 te gideceğiz, 
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j saat 10 da gelip yine toplanacağız. Muayyen 
J arkadaşlarla toplanacağız muhterem arkadaş

larım. Gerçekleri gizlemiyelim. Bu muay
yen arkadaşlara eziyet etmiye kimsenin 
hakkı yoktur. Ben rica ettim başkanlar
dan hususi olarak, muhterem başkanlar, bu 
bütçe konuşmalarında bütçenin, hangi bütçe 

I konuşuluyorsa, onunla ilgili konuşmalar yapıl
sın dedim. Efendim, biz kürsüye çıkan hatibi 
durduramayız, dediler, öyle ise program yap
mayın muhterem arkadaşlar. Bütçe müzakeresi, 
deyin, gelsin buraya 10 gün herkes istediği 
yerden istediği şeyi konuşsun. Dikkat ediyo
rum, bütün konuşulan NATO mevzuu, NATO 
ittifakları, ikili anlaşma. Ne ilgisi var muhte
rem arkadaşlarım, bu kadar derinliğine bu 
mevzuun burada müzakeresinin. (Ooo sesleri) 
Müsaadenizle. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. Sayın Ege. 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLi İSKENDER CENAP EGE 
(Aydın) — Lütfen dikkat buyurun sözlerime 
muhterem arkadaşlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Beyler rica ederim. Yanlış fi
kirde söylenebilir bu kürsüden, doğru fikirde 
söylenebilir. Yanlış da doğru da sahibine ait
tir. Müdahaleniz fazla oluyor rica ederim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, şurada üç saattir 
devam edilen müzakerelerin karşılıklı çekişme
den başka bir şey olduğunun dışında vicdanı 

I bir kanaate vardınız mı? 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başbaka

na sordunuz mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN

VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
— Bu sual çok zavallıca bir sual. Ben üç saat-

I ten bahsettim Başbakandan bahsetmedim. Bi
raz itidalinizi kullanın. 

BAŞKAN — Sayın Ege lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitabedin. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN
VEKİLi İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
— Bu kadar herkesi herkese kul köle sanmayın 

I arkadaşlar. Herkes burada haysiyetiyle, şere
fiyle çalışıyor. 

SAFFET URAL (Bursa) — Boş yere zama-
I nı işgal ediyorsun. 
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
— Evet zatıâlinizin müdahaleleriyle oluyor, 
alınan zamanlar değil mi? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Sayın 
Ege beyanatınıza devam edin efendim, karşı
lıklı görüşmeyin. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şaşırdı, şa
şırdı. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
— Şaşırmam, şaşırmam şaşıracak bir şey yok. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Çok şaşırdı. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
— Üzüntüm var, üzüntüm var neye şaşırayım. 
Şimdi bir şey söyletecektim, belki ben pişkin 
değilim onun için şaşırıyorum. Cevabını alma
yın şimdi. Şaşırmış şaşırmış. Neyi, kimin kime... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ege cevap vermeyin 
lütfen. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
— Şaşırabilir de insan burada. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan eğ-er böyle söylerse ben de cevap veririn, 

BAŞKAN — Görüyorsunuz müdahale ediyo
rum Sayın özden. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
Yakışmaz size beyefendi, oturduğunuz yerde 
alay eder gibi «Şaşırdı, şaşırdı.» Kiminle alay 
ediyorsunuz, ne hakla? Oturun yerinize, alırsı
nız cevabını işte. 

BAŞKAN — Sayın Ege... Lütfen efendim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
Şaşırdı... Ben sabırla burada saatlerden beri din
ledim, oturdum orada. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Vazifen 
orada. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
Vazifem orada, evet, sizin de vazifeniz sadede 
gelmek, onun için Sayın Başkandan rica ediyo
rum. (C.H.P. sıralarından biz sadetteyiz.) Siz 
sadette misiniz, değil misiniz belli değil. (C.H.P. 
sıralarından senden öğrenecek değiliz sesleri) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sen sadedi, 
saadeti bilmezsin. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Çok dırlanıyorsun artık yeter, utan biraz. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu... (Gürültü
ler) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sen edepsiz
sin, utanmaz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ege, çok is
tirham ediyorum sayın üyeler. Burada 16-17 sa
at devamlı olarak vazife gören arkadaşınızı da 
düşünün istirham ediyorum. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
Muhterem arkadaşlarım, hepinizden özür dile
rim. Benim ifade etmek istediğim şu : Sayın baş
kanlardan istirham ediyorum, mevzular üzerinde 
konuşulsun. Hangi bütçe üzerinde konuşuluyor
sa onun üzerinde konuşulsun. Şahsiyete kaçıl
masın. Başkanın bu hakkı var muhterem arka
daşlar, bu hakkı var. Müdahale etsin. Kime icab-
ederse etsin, başkandır edebilir, etsin. İstirham 
ettiğim nokta bu arkadaşlar. Ve NATO mev
zuuna avdet ediyorum, kısaca, NATO'dan bah
sederken şunu demek istedim : Bunlar Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesinde daha ariz amik konuşula
cak meseleler. Hattâ bunlar muhterem arkadaş
lar gizli celselerde, çok daha açık konuşulması 
lâzımgelen meseleler. Geliniz, gizli oturum ya
palım bu meseleyi açalım ariz amik konuşalım. 
Bu vatanın... 

SAFFET URAL (Bursa) — Temin et. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
Temin etmek benim gücümün içinde ise ben te
min etmeye çalışırım. 

SAFFET URAL (Bursa) — Havanda konu
şuyorsun. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
Muhterem arkadaşlar bu tahrikler oldukça bu
raya çıkan elbette söyliyeceğini tamamlıyamaz 
ve sadet dışına da kaçar. Ben sözümü bitirmeye 
çalışıyorum, hâlâ havandan ve sudan bahsedi
yor. 

BAŞKAN — Sayın Ege istirham ederim, 
söyliyeceğinizi söyleyin de müzakereye devam 
edelim efendim. 
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
Müsaade ediniz efendim. Bu şekilde bu kürsü 
işgal edildiğine göre biraz da biz işgal etmiş 
olalım, yani netice buraya varıyor. Çünkü sö
zünü ikmal etmeye imkân verilmezse insana el
bette mevzuu tamamlıyamaz. İstirhamım bun
dan ibaret muhterem arkadaşlarım. İstirham edi
yorum. Tek tek konuştuğumuz zaman meseleler 
üzerinde anlaşmış görünüyoruz ama buraya çık
tık mı hepimizi bir kahramanlıktır buruyor ne
dense. onu da anlıyamıyorum, teşekkür ederim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Asker kaçağı 
kahramanlık taslarsa böyle olur. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlarım, maruzatım çök kısa olacak. Silâhlı 
Kuvvetlerimizde eşitim esastır ve bu eğitimin 
sürekli olması şarttır. Ancak bu eşitimin kamu 
menfaatini zedeliyen. fert hürriyetini ve men
faatini ihlâl eden bir istikamette yapılmamış ol
ması şarttır. Bu vesile ile Ankara'da yapılan 
topçu atışlarından bahsetmek isterim. Bu atış
lar esnasında atış menziU içerisinde kalmış ol
masından dol avı zaman saman ve bazan da sık 
sık fasılalarla Kızılcahamam ile Ankara ara
sında bulunan Ankara - İstanbul asfaltı sevrüse-
fere kapatılmakta ve yüzlerce vasıta saatlerce 
orada alıkonulmaktadır. Netice olarak seyahat 
hürriyeti ihlâl edilmektedir. Bu yüzden tüccar 
ve is adamı zarar görmekte, turist yolundan ol
makta ve programını aksatmakta, belirli bir 
saatte belirli bir yerde bulunmak mecburiyetin
de olan kişiler islerine zamanında yetişememek
tedirler. Diğer taraftan atış günlerinin tesbi-
tinde daha müsait şart ve imkânların göz önün
de tutulmadığı da müşahede edilmektedir. BTe-
selâ srecen Ramazan Bayramının arife fâınü de 
bövle bir memnuiyetle yolcular yollarından alı
konulmuştur. Ovsa ki o gün trafiğin en sıkışık 
oldu on bir güırdü, yollar Ankara''dan İstanbul'a 
giden, İstanbul'dan Ankara'ya gelen vasıtalarla 
dolUD tahmisti. Böyle sıkılık bir günde atış eği
timi yapılmasındaki isabet derecesini takdirleri
nize bırakıyorum. 

Sayın senatörler, bu mâruzâtımla bahis ko
nusu ettiğim, topçu atışları eğitiminin bu saha 
dışında yapılması imkânının bulunup bulunma

dığı ve bu hale son verilip verilmiyeceğini öğ
renmek istiyorum. Kaatime göre sözü geçen yo
lun atış menzili dışında bırakılması mümkün
dür. Başka bir deyimle eğitim alanının daha baş
ka yerle intikal ettirilmesi mümkündür. Sayın 
Bakanımızın bu konu üzerinde bilgi vermesini 
ve müessir tedbirler almasını rica ederim. Yüce 
Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar, bir - iki noktaya değine
rek sözlerimi bitireceğim. Senatodaki konuşma-
1 arımızı şu ya da bu mihraka yönelmiş konuş
malar olarak yermek haksızlıktır. Çünkü biz 
^Gözüme bakın ne istediğimi anlayın» diyenler
den olmadığımız gibi, biri gizli, biri açık iki 
başlı yaratıkları da değiliz. Bağımsızlığımıza 
gölge düşürüp düşürmediğini - bir anlaşmayı 
arz edeceğim - siz de düşünün. 

7480 sayılı Kanunla 5.3.1959 da kabul edil
miş Anlaşma. «Karşılıklı işbirliği paktı âzaları
nın yukarda zikri geçen beyannamede müşterek 
emniyetlerini korumak, - Beyanname 24 Şubat
ta Bağdat'ta imzalanmış - müşterek emniyetle
rini korumak ve doğrudan veya bilvasıta teca-
vüce mukavemet etmek hususundaki azimlerini 
nazarı itibare alarak 1 nci madde - Silâhlı Kuv
vetlerin kullanılması dâhil olmak üzere Ameri
ka'nın Anayasasına uygun, gerekli her türlü 
harekete geçecektir» diyor. Yani Anayasa uy
gulanacak, Amerika'nındır. Kullanılacak silâhlı 
kuvvetler Amerika'nındır, kullanılacak yer Tür
kiye'dir ve Türkiye'de bilvasıta saldırılara kar-
<ÎI, dolaylı saldırılara, yani cephedeki düşmana 
değil. İste bu anlaşmayı ben Komisyonda da 
Sayın Bakana arz ettim, Sayın Bakan bunun bir 
kısmını okudu, lâtakrebüsselâte dfdi ve entüm 
sükkera demedi. (Gülüşmeler) İşte entümsük-
kerasmı ben okudum. Bu anlaşma bir haysiyet
sizlik veriyor dedim. Bunu Türkiye Cumhuriye
tinin reddetmesi lâzımdır. Bektaşi gibi «Hoca 
namaz kılmayın dedi, ama ne zaman? Sarhoş 
olunca kılmayın dedi.» Anlaşmanın da bu kısmı 
böyledir işte. (A.P. sıralarından ne zaman ses
leri) 1959. (Neye kaldırmadınız sesleri) 1959 
Anlaşması ne zaman olmuş, neye kaldırmadınız 
boş lâflarına cevabım, mesele meydana çıktık
tan sonraki tutumdur haysiyetli, yoksa şu za-

J man olmuş bu zaman olmuş hikâyesi boşuna 
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lâftır. Şimdi meydana çıkmış. Meydana çıkmış
t ır durum, Amerika'nın tutumu da zaten son 
yıllarda belli oldu. Anlaşmalar da şimdi mey
dana çıktı, bütüniyle, tartışıyoruz. O zaman 
durumumuz nedir, Şimdiki tutum ne ise cevap 
odur. 

Arkadaşlarım, millî ve millî olmıyan lâfı 
NATO standardı içinde bir deyimdir, cetveli 
açarsanız Türk kuvvetleri millî kuvvetlerden 
sayılmaz. Açar bakarsınız, NATO kuvvetleri 
millî kuvvetler, bu lâfı o da kullanıyor, onun 
için lâfı yadırgamıyalım orada vardır. Şimdi 
geliyor, biz NATO'dan çıkalım, mıkalım değil, 
NATO'nun ayıplarını giderelim diyor. Sayın 
Başbakan kalkıyor bunu Balkan Paktına benze
tiyor. Balkan Paktında Mareşal Fevzi Çakmak 
Genelkurmay Başkanlarının Başkanı idi. izmir'
deki Tümgeneral, Orgenerale emir vermiyordu. 
(C.H.P. sıraTarmdan bravo sesleri( Onu bura
da göremezsiniz. îşte Anayasanın verdiği hakla
rını beraber kullanacağız. 70 nci madde var, 
Anayasanın başlangıç kısmı da var. Birine yan 
çiz, birine sahip çık. Bu böyle iki taraflı olmaz 
bu. Nasrettin Hoca da kabul etmez bu oyunu. 

Arkadaşlarım, bu noktaya dokunduktan son
ra, ikinci temas edeceğim nokta gerçekte, bazan 
geliyoruz şu kurumu savunuyoruz, bu kurumu 
savunuyoruz. Hükümet üyeleri, Sayın Başbakan 
«Onların savunucusu siz misiniz?» diyordu. Bu 
arada bir tanesini de Komisyonda arz ettim. 
Savın Bakan «Yoktur böyle bir şey» dedi. Ben 
dedim ki, şikâyetçiyim, kimden... Millî Güven
lik Kurulundan. Balkanı Cumhurbaşkanıdır. 
Başbakan var, Genelkurmay Başkanı var, kuv
vet komutanları var, bakanlar var. Neden bun
lara cevap vermiyor dedim, yok böyle bir sev 
dedi, Moskof subayı diyorlar dedim, bayır dedi. 
Okuyorum simdi; 14 Ocak 1969 bir daha yazıldı 
inatla, «27 Mayısın yuvalarından alıp Yassıada-
ya tıktığı Türk vatandaşları orada gördükleri 
zulüm ve işkence karsısında ve bunları yapan
ların da kendi vatandaşları olduğunu düşündük
çe, Moskof eline esir düşmüş oîmaıa bin defa 
ehven karsılardı» diyor. Sonra bu işlerden de 
Millî Birlik Komitesinin haberi yoktu. Demek 
ki yazı, Millî Birlik Komitesini hedef almıyor, 
oradaki subayları alıyor. Ben de diyorum ki, o 
subaylar orada iken, Sayın Genelkurmay Baş
kanı Sıkıyönetim Komutanı idi, Sayın Cumhur-
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I başkanı Genelkurmay Başkanı idi. Sayın Ahmet 
Topaloğlu şimdi Millî Savunma Bakanıdır, bu 
subaylar ordudadırlar. Bunlara saldırıldığı za
man eğer siz ses çıkarmazsanız subaya saldırılı
yor, 27 Mayısa saldırılıyor, kimseden izin alma
dan konuşmak durumundayız. îşte bunu söyle
mek için ikinci konuyu aldım. Bunlara bu sal
dıran mezar ısırganı ölü artıkları ile beslenen 
haysiyet pazarının ucuz paçavralarına Devlet 
kesesinden yüzbinlerce lira da reklâm veriliyor. 
Kışkırtmak için. 

îşte bu hezeyanları yapanlardan yana mı
sınız Sayın Bakan, yoksa o subaylardan yana 
mısınız? Açıkça bunu istiyorum. Evet Millî 
Güvenlik Kurulunun belki Yassıada'da, Bal-
mumcu'da konuk kalmış üyelerine bir şey de
mem ama. doğrudan doğruya ordu içinde o ka
demeye çıkmış insanlarına daha çok yerme hak
kım vardır. Siz, öbür görevliler, her kurum sa
vunulur, subayım her şeyden önce. Subaya sö-
vü'düğü zaman ayrıca kendi hakkımı da kulla
nıyorum. îşte ben bunları söylerken neden ra
hatsız olunur, neden bu anlaşmaya sahip çıkılır. 
27 Mayısa sövmek rahat da, onu savunmak suç 
mudur? Biz söylediğimiz zaman kıskırtıyorsu-

j nuz. O fesatçılara neye cevap yok, Devlet Hazi
nesinden para var. Fakat cevap yok. 

Arkadaşlarım, bu adamlar, bu yazarlar işte 
orazeteler önümde, bu paçavralar. Bir taraftan 
orduya bir sözümüz yok. Ama subaya daha bir
çok ayıplar içinde yazıyor, olduğu gibi söver. At 
üzerinde yeMesirmenine saldıran bu donkisot-
lara elbette cevap vermek hakkımızdır. Sonra 
adına konusuvormusuz subayların. Adına konu-
oacağım, kendi adıma da konuşuyorum, elbette 
saldırılan her müessese adına konuşuyorum. 

Arkadaşlarım, Sayın Demirel uyarmalarımı
za «Fesat bitsin, fitne bitsin der» diye buradan 
o^vap verir. Fesatçılara da, fitnecilere de kol
tuğunu açar. Biz arkadaşlarım, fesatçıları koltu
ğu altında besliyenlerden izin alarak konuşmı-
vacağız. O konuşma zorunluğumuz yok. Onu da 
bir kez daha sÖ37İemek isterim. Ayrıca böyle 
kimselerden de 27 Mayıs ve askerlik dersi al-
mıyacağız. Bilinçlesmiş Türk Ordusu ne Yunan 
örneğidir, hiçbir Türk generali de Güney Ame
rika'nın operat generali değildir. Bunu da bil
diğimiz içindir ki, burada çıkıyoruz ordu karar-

I gâhlarmda yabancı elçinin konferans vermesini 
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de yeriyoruz, bu da yanlıştır diyoruz. Bütün 
bunlar bize verilen hakları kullanmaktır. Cum
huriyet Senatosunda çok garip tartışmalar da 
olur. Bütün ömrünü vatana, hizmete vermiş tec
rübeli bir korgenerale bir bakıyorsunuz ki, as
kerliği bile arızalı, dünkü bir yedek teğmen çı
kıyor askerlik dersi veriyor. Başka, her şey söy-
liyebilir, ama askerlik dersi veriyor. Biz ne böy
le birisinden askerlik dersi almaya mecburuz ve 
ne de 27 Mayısın askerliğin anlamını ona öğ
retmeye mecburuz. 

Sayın Balkan yukarda konuşurken bir de bi
ze törenleri yermemizi beğenmediler. Evet ar
kadaşlarım, ben Doğu'da yapılan törenleri yer
miştim. Dediler ki, Sayın Bakan rastladı, Sayın 
Başbakan geçerken atış yapılırken tam oraya 
geldiler. Simdi soruyonım; uzmanlar da lütfen 
cevap versinler, ben uzun yıl topçuluk hocalığı 
yaptım, tatbikat hocalığı yaptım. Bizim zama
nımızda talimnamelerde böyle anayollar üzerin
de taniklı toplu atışların yapılması, ya da baş
bakanların geois anma atış rastlatmak diye bir 
madde yoktu. Bu madde yeni çıktı ise, askerî 
bilgim bayatladıpı için bunu da lütfen bize ver
sin öğrenelim. Böyle Başbakan geçerken anayol 
üzerinde tatbikat olur mu? Bunları burada söy
lerken. tekrar ediyorum, asıl yerdiğimiz görevli
lerdir. Tek taraflı konusmıyahm. Anayasanın 
bir tarafına sahip, bir tarafına sahip çıkmamak 
desüdir. Türkive Devletine yönelmiş, sunun za-
manmda, bunun zamanında olmuş bütün anlaş
malar, anlamı ne ise ona göre isl^m görmelidir. 
Yoksa filân yaptı falan yapmadı diye bir şey 
yapma. Sonra bana dediler ki, sen hep Beyrut'u 
örnek getMvorsun, Bevrut'ta da bunlar oldu di
yorsun. Doğrudur; Günkü John Poster Dullas-
bu isleri ya.pan büyük kahraman John Fostur 
Dullas'm dört tane aleti vardı. Kamil Samundu. 
İskender Mirza idi, Nuri Essait, bizimkilerdi. 
onlarla ortak yapardı bu isi. Dördü de elham-
dürillah aynı şartlarla gittiler. 

BASK ÂN — Vaktiniz tamam efendim. Lüt
fen bağlayınız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Efendim, 
Sayın Başkan ne derse tabiî benim konuşmama 
grup adma da söz vermedi, şimdi de tamam de
di, söyliyeceklerim dafoa epey var idi. 

BAŞKAN — Kabul edilen esası tatbik edi
yorum Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Artık esası 
bana göre değiştiği için, konuşmamın sonunu 
bitirirken... 

BAŞKAN — Yani böyle söylüyorsunuz diye 
esasın dışına mı çıkayım. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hayır efen
dim, esasın dışına zaten çıktınız, esasın içine sok
mak da benim elimde değil. Yalnız arz ediyo
rum. (C.H.P. sıralarından gülüşmeler) Çünkü 
grup adına söz vermediniz, konuşturmadınız. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Pekiy efen

dim, o halde sonuç olarak siz yaptınız biz yap
tık tartışması bir yana, ikili anlaşmalardaki 
ayıpları giderelim. NATO'dan çıkalım değil, 
NATO'nun ayıplarını da giderelim. Millî kuv
vet deyince polemik yapmıyalım, Türkiye kuv
vetleri büyük ölçüde başkalarının emrinde gö
rev almak üzere ön anlaşma yapmışlar. Ama 
haysiyetli Türk Ordusu komutanları bunu yap-
mıyacak, o ayrı bir şey. Eminim... Kendi inisiya
tifleri kullanılacaktır. Bugün onlar rahatsızdır. 
Ama, onun rahatsızlığını siyahi bir bağ ile 
artırmak hakkımız değildir. Saygılar sunarım. 
(C.H.P. ve Tabiî üyeler sırasından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şenocak?.. Yok. Sayın 
Aksoley. 

MSBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım. Millî Savunma Ba
kanlığı 1969 malî yılı bütçesi görüşülürken, 
birkaç hususu Yüce Senatoya arz etmek için 
şahsım adma söz aldım, 

1. Bütün savaşlarda, özell'kle Millî Müca
delede, vatansever,, vefalı, cefakâr Türk kadı
nının hizmetleri hepinizin malûmudur. Çocu
ğunun sırtından çıkardığı giysiyi ıslanmasın 
•'i.ive taşıdığı mermiye sardığı anlatılan fedakâr
lıklar arasındadır. 

Sayın senatörler, 
Neye bu tablo ile sözlerime başladım; peşi

nen söyliyeyim, asil Türk kadınının her mes
lekte şerefle hizmet gördüğüne ve göreceğine 
inandığım içindir. 

Sayın arkadaşlarım, 

Bir zamanlar Harb okuluna kadın öğrenci 
almıyordu. Bugün Harb Okulundan mezun 
olmuş, kıymetli kadın subaylarımız, kadın su
bay doktor, kadın subay yüksek mühendis var
dır, şerefle görev yapmaktadırlar. 
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Ancak nedenini bilmediğim bir sebeple Harb 
okulunun kapıları Türk kızlarının yüzüne ka 
pandı. 

Harb Okuluna kızlarımızın alınmaması ka 
rarı Anayasamızdaki eşitlik prensibine aykırı 
dır. 

Onikinci madde : Herkes, dil, ırk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep 
ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
(Burada kadın erkek arasında eğitim eşitsizliği 
vardır.) 

Bakanlığın çeşitli bürolarında, doktor ve 
eczacı olarak askerî hastanelerde, mühendis ve 
kimyager olarak askerî fabrikalarda, tamirha
nelerde, öğretmen olarak askerî okullarda, 
hekim olarak askerî adlî teşkilâtta başarıyla ça
lışabilirler. 

17 . 4 . 1968 tarihli Cumhuriyet Gaztesinde, 
komşu iran Hükümeti Parlâmentoya bir tasarı 
sunarak «Evli ve çocuklu olmıyan, 30 yaşını 
geçmemiş olan iran kadınlarının 2 yıl mec
burî hizmete tâbi olmalarını» hükme bağlamak 
istemiştir ve yine : israil ordusunun her hiz
metinde, hattâ cephede kadını görevlendir
miştir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Türk kızları benden soruyor; kadın sena

tör, kadın milletvekili oluyor da neden subay 
olmuyor?., ve yine neden bizi subay olmak gibi 
şerefli bir meslekten mahrum ediyorlar, diyor 
lar. 

Bende Atatürk devrimlerine candan, gönül 
den bağlı bir kadın arkadaşınız olarak, bu so
ruyu, Sayın Millî Savunma Bakanının bilgisine 
arz etmeyi bir görev bildim. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi başka bir konuya 
geçiyorum : 

Askerî müesseselerde, subay, astsubay, as
kerî memur bir de sivil personel vardır. Bun
lar aynı odada, yanyana veya karşı karşıya 
masalarda aynı hizmeti görürler. Orduda ça-
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lışan sivil personel de, zamanında ve duruma 
göre, subay, astsubay ve askerî personel gibi 
aynı yerlerde ve aynı şartlar altında çalışmak
tadırlar. Ancak : Subay, astsubay ile polis ve 
gümrük muhafaza teşkilâtında çalışan resmî si
vil bütün personelin tayin bedelleri yakın bir 
zamanda 75 liradan 165 liraya çıkarılmıştır. 

Türkiye'de 75 lira tayin bedeli hiçbir mantık, 
hak ve hukuka sığmıyacak şekilde, yalnız, Millî 
Savunma Bakanlığı camiasında görevli sivil 
personele verilmektedir. Aynı odada ayni hik
meti gören personelin birine 165, diğerine 75 
lira tayin bedeli vermek, sosyal adaletsizliğin 
tipik bir misalidir. Âdeta sen 165 liralık, sen
de 75 liralık yiyeceksin demektir. 

Bu konuyu Yüce Heyetinizin delaletiyle Sa
yın Millî Savunma bakanlığının hak ve ada
let duygularına tevdi ediyorum. 

Ve yine : Ordu Kamp Yönetmeliğine, orduda 
çalışan sivil personel ithal edilmemiştir. Bu 
personel yazın bir kampa giderek dinlenmekten 
mahrumdurlar. 

Ve yine : Sağlık yardımından sadece kendi
leri istifade ederler. Bu konu Yüksek Heyeti 
nizin bildiği gibi müşterek ıstırabımızdır. 

j Bütün Devlet personelinin ve onların aile
lerinin emekli, dul ve yetimlerinin sağlık 

| yardımından faydalanmalarını Hükümet ehem-
j miyetle ele alarak yakın zamanda tahakkuk et

tirmelidir. Yüce Senatoya da tercüman olarak 
bu dileğimi tekrarlıyorum. 

i Sayın senatörler, 
I Bir başka konu : 
i Subay öğretmenlerle aynı fakülteden mezun 
| olan, aynı işi j/apan, aynı sorumluluğu taşı

yan, iç Hizmet Kanununda askerî şahıs sayı
lan, nöbete giren, millî eğitim okullarında su
bay öğretmenler gibi komutanının müsaade
siyle ders okutabilen, bu sivil öğretmenlerin 
özlük haklarına gelince; subay öğretmenlerden 
çok farklıdır. 
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Subay öğretmen 

1. Derslerde yıprandığı kabul edilir, hizmeti 
ona göre hesaplanır. 

2. Fakültede okuduğu yıllar hizmet süre
sine eklenir. 

3. Baremlerinde 35 liralık derece yoktur. 
Bir de zam almışlardır, Sivil arkadaşlarımdan iki 
maaş üstedir. 

4. 165 lira tayın bedeli alır. 
5. Kıta tazminatı alır. 
6. Elbise ayakkabı alır. 
7. Kendisi ve ailesi sağlık yardımı görür. 

(Aynı zamanda) 

Millî Eğitim Bakanlığının, her derecede ÂL 
okullarında uygulanan hizmet ve özlük hak!ar 
da bunlara uygulanmaz. Ne idareci olur im, 
kam ücreti alır, ne de yüksek okullarda çalı 
şanlar belli bir ödenek alabilirler. Âdeta sahip 
siz gibidirler. 

Askerî okullarda hizmet gören sivil öğret
menlere, ya Millî Savunma Bakanlığı, yahut 
Millî Eğitim Bakanlığı sahip çıkmaktadır. 

Bu hususu da Sayın Millî Savunma Bakanı
nın bilgisine sunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sözlerimi bitirmeden evvel, Sayın Millî Sa

vunma Bakanına şükranlarımı ifade etmek is
terim. 

İstiklâl Madalyası almak istiyen Muharij 
gazilere, yakın ilgi göstermişlerdir. 

Madalya verme işiyle ilgili şubeye 60 perso
nel vermek ve gece mesaisi yaptırmak sure
tiyle, muamelenin tacilini tonun etmeye gayret 
etmişlerdir. 

Sayın Millî Savunma Bakanlığının Muha
rip Gazilere gösterdikleri ilginin yanı başın
da, Sayın Maliye Bakanının tutumu üzüntü 
vericidir. 

Sayaın Maliye Bakam 1969 malî yılı Büt
çesinin tümü üzerindeki beyanlarında 1 Mart 
1968 den sonra istiklâl Madalyası alanların du
rumuna hiç temas etmemişlerdir. 

Bugünkü durum sudur : 
Millî Mücadeleye katılmış olan bir kısım 

gaziler, 1 Mart 1968 den evvel istiklâl Madal
yası aldıkları için 1005 sayılı Şeref Aylığı Ka
nunundan faydalanırlar. Fakat bir kısım ga-

Sivil öğretmen 

1. Yıpranmaz, kıdem almaz. 

2. Eklenmez. 

3. Bütün dereceler vardır. Hiç zam alma 
mışlardır. iki derece alttadırlar. 

4. 75 lira alır. 
5. Almaz. 
6. Almaz. 
7. Yalnız kendisi alır. 

ziler de, 1 Mart 1968 den sonra istiklâl Madal
yası aldıkları için faydalanamazlar. Bu, hakka, 
adalete aykırı bir işlemdir. 

Sayın arkadaşlar, 
Biraz evvel Sayın Başbakanın Senato kürsü 

sünden hararetle öğdükleri bu Muharib gazile
rin hepsi, aynı hizmeti görümş, Millî Mücade
leye katılmış ve istiklâl Madalyasını haketmb-
lerdir. 

Sayın Hükümetin bize kanıyla insanüstü 
emekleriyle bir vatan veren gazilerin haklarıru 
korumalarını, onların da 1005 sayılı Kanımdan 
faydalandırılmalarını sağlamak için lâzımgelsn 
ilgiyi göstermelerini ve Sayın Millî Savunum 
Bakanının bu konunun bas savunucusu olma
sını diliyorum. 

Yüce Senatoyu ve Silâhlı Kuvvetlerin sa
yın mensuplarını saygıyla selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Milî Savunma Bakanlığı 1969 
bütçesi üzerinde beş sayın üye gruplarının gö
rüşünü, 6 sayın üye de şahsi görüşlerini beyan 
etmişlerdir. Kifayet takrirleri var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki 

müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Yiğit Köker 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ederim. Saygı

larımla. 
Nahit Altan 
Çanakkale 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın 
Ural. 
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SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; M.S.B. bütçesini mü
zakere ettiğimiz şu anda inanıyorum ki bü
tün söylenecekler söylenmemiştir ve daha ko
nuşacak üç - dört arkadaşımızın birkaç nok
tada olsun Hükümeti uyaracak, ona, muhteme
len yardımda bulunacak faydalı konuşmaları 
olacaktır. Daha birkaç kişinin konuşması ça
lışmamızı daha uzun zaman uzatmıyaeağı inan
cındayım. Esasen eğer Sayım Başkan, Komis 
yon Başkanı, Başbakan uzun zaman bu kürsü
yü işgal etmeselerdi hepimizin konuşması için 
yeterli zaman bulunacaktı. Şimdi meseleyi ace
leye getirip, «Orduya selâm mesele tamam» 
haline getirmiyelim. Millî Savunmamıza gös
terdiğimiz önemi göstermek, ortaya kovmak 
üzere geri kalan üç - dört arkadaşımızın da 
konuşmasına fırsat ve vesile vermenizi bilhas
sa istirham eder. saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Daha önce soru haklarının mah
fuz tutulmasını istiyen sayın üyelerin soru 
hakları mahfuz tutulmak şartı ile kifayet tak
rirlerini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanı Sayın Topaloğlu. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Karma Bütçe Komsiyonunda müzakere ve kabul 
edildikten sonra huzurunuza gelen ve tetkikleri
nize sunulan Millî Savunma Bakanlığının 1969 
yılı bütçe teklifinin tetkik ve müzakeresi do-
layısiyle, Yüksek Heyetinizi Türk Silâhlı Kuv
vetleri adına saygiyle selâmlarım. 

Konuşmama Millî Savunma politikamızı, 
bütçe teklifimizi etkiliyen faktörleri, Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinin strüktürünü, si
lâhlı kuvvetlerimizin imkân ve faaliyetlerini, 
czslîikle geçen yıllarda tahsis edilen bütçe
lerle ifa edilen hizmetleri bilgilerinize sunmak
la başlamak istiyorum. 

Bundan sonra, sayın üyelerin bütçemiz hak
kında grupları ve şahıslan adına yapmış olduk
ları tenkit ve temennilerin izahların dışında 
kalan hususlarına da cevap arz etmeye çalışa
cağım, 

Sayın Senatörler, nükleer silâhların korkunç 
tahrip gücünün Doğu - Batı münasebetlerinde 
meydana getirdiği detant havası son Çekoslo
vakya olaylarından sonra bir sarsıntı geçir-
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Elektedir. Dünya sulhunun devamı için Doğu 
- Batı arasında tesisine çalışılan itimat havası
nın nasıl, ne şekilde, ne zaman tesis edilebilece
ği de bugün bilinememektedir. Diğer taraftan 
bu detant havası silâhlanma yarışına mâni ola
mamakta, ve silâhlanma hızından hiçbir şey 
kaybetmeden devam etmektedir. Çekoslovak 
olaylarından sonra, yapılan NATO Savunma Ba
kanları toplantısında NATO Anlaşmasına dâ
hil ülkelerin savunma gücünü artırıcı tedbir
lerin alınması gerektiği hususunda da görüş 
birliğine varılmıştır, içinde bulunduğumuz Or
ta - Doğu. bölgesi ve bu bölgede yaşıyan mil
letler münasebetlerinde sıksık ihtilâflara ve 
krizlere şahidolmaktayız. Türkiye'nin güven
liği Orta - Doğu'da teessüsünü arzuladığımız 
bölge sulhu ile yakından ilgilidir. 

Kısaca temas ettiğimin dünya ve bölge şart
lan içerisinde ve özel jeopolitik durumu iti
bariyle de en küçük politik ve taktik ikaz im
kanlarına sahiholmıyan Türkiye daima iyi eği -
tim görmüş, iyi teçhiz edilmiş memleket gü
venliği için yeterli bir kuvveti hazır bulundur
maya mecburdur. 

Muhterem arkadaşlarım, milletlerin silâhlı 
kuvvetleri kendi hükümetlerin takibedecekleri 
siyasetin başlıca dayanağıdır, ikinci dünya 
harbi öncesi ve sonrasındaki devrelerde millet
lerin Cemiyeti Akvam ve Birleşmiş Milletler 
çalışmaları ile harbi önlemek için yaptıkları ke
sif faaliyetlerin dünya sulbüne bir çare bul
duğu, da söylenemez. Dünya ve bölge sulhları
nın korunması için bugün düşünülebilen tek 
çarenin kuvvet dengesi olduğudur. Bu gerçek
ler karşısında büyük Atatürk'ün Yurdda sulh 
cihanda sulh sözünde ifadesini bulunan Türki
ye'nin iç ve dış siyaseti Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin bu görevi yapabilecek bir kuvvet seviye
sinde bulundurulması ile mümkündür. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin istenilen standart
lara henüz ulaşamadığı da bir gerçektir. Ancak 
kendisine verilen imkânları e? iyi bir şekilde 
değerlendiren Türk Silâhlı Kuvvetlerinin de-
vamh. ve ciddî bir hazırlık içinde bulunduğuna 
v: her türlü güven itimadınıza lâyik olarak ve
rilecek görevleri en iyi bir şekilde başaracağı
na da güvenmenizi istirham ederim. 

Sayın senatörler, devamlı bir sulbün korun
ması çarelerinin bulunamadığı, tehdit ve tehli-
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kelerin de devam ettiği bu dünyada Türkiye 
sulhun korunmasına hizmet ettiğine inandığı. 
kollektif savunma paktlarının faydasına ve 
Atlantik Anlaşmasının da devamının 20 yıldan 
beri olduğu, gibi bundan sonra da sulha hizmet 
edeceğine kaanii bulunmaktadır. Misaki milli 
hudutları içerisinde taarruzi hiçbir emeli bu-
lunmıyan Türkiye bir savunma paktı olan 
NATO'mm üyesidir. Ekonomisinin gelişmesi ve 
halkının refahını temin için Türkiye'nin sulha 
ihtiyaç1, vardır. Sulha hizmet ettiğine inandığı 
NATO ittifaknm devamından bu bakımdan fay-
dr, ummaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yukarıda arz ettiğim gerekçe ile Türk Silâh

lı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını daima önplânda 
mütalâa eden Hükümetimiz; savunma politikası
nı, dolayısiyle savunma harcamalarım şu iki 
gayeyi tahakkuk ettirecek şekilde yürütmek
te dii". 

1. Devletimizin bekasını, egemenliğini, gü
venliğini etkiliyen faktörlerle, memleketimize 
müteveccih tehditler göz önünde tutularak ha
zırlanan millî stratejik konsept içinde Beş Yıl-
hk Kuvvet hedeflerinin tesbit ve tâyini suretiyle 
modern, savaş gücü yüksek, müessir bir silâh
lı. kuvvet meydana getirmek. 

2, Yukarıdaki hedefin tahakkuku ile bir
li! ite, Millî Savunma bütçelerinin hazırlanma
sında memleketimizin malî imkânlarının ve gü
cünün göz önünde bulundurulması suretiyle en 
mâkul bir istek tavanı içinde cari harcamalar
da mümkün olan tasarrufu yapmak, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin, harb gücünün artırılması ve 
sosyal şartlarının geliştirilmesi için yatırım 
harcamalarına önem vermek. 

Yukarıda arz edilen bu iki gayenin dengeli 
olarak tahakkukunda en uygun şeklin bulun-
masmdaki zaruretin önemini takdir buyurur
sunuz. Zira, ekonomik kalkınma ve güvenlik, 
birbirlerinden ayrılmaları mümkün olmıyan iki 
anaf aktör dür. 

Huzurlarınızda bulunan Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesiyle ekonomik kalkınmamızın 
gerektirdiği harcamalar göz önünde tutularak, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının sağlan
masına çalışılacaktır. 

Sayın senatörler; 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin modernizasyonu 

ve harb gücünün artırılması ve cari masrafla-
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rmır. finansman ihtiyacı dış askerî yardımlar 
ve millî bütçeden sağlanmaktadır. 

Dış askerî yardımlar : 
1947 yılı Temmuz ayında varılan bir anlaş

maya göre Birleşik Amerika'dan alman askerî. 
yardım ile, NATO Bakanlar Konseyinin, NATO 
malî imkânları yetersiz bulunan diğer üye 
Üyesi ve millî gelirleri yüksek olan devletlerin 
devletlere yardım etmesi konusunda almış ol
duğu (Âcil yardım) kararı muvacehesinde Al
manya ve İtalya'dan aldığımız yardımlardan 
ibarettir. 

1948 yılında başlıyan ve bilhassa Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin harb gücünün artırılmasına 
müteveccih askerî yardımlar 1968 sonu itiba
riyle 2 milyar 517 milyon dolara baliğ olmuş
tur. 

Bu yardımın 20 senelik ortalaması senede 
114 milyon dolardır. Alman Askerî Yardımı, 
1964 yılında başlamış ve her sene 50 milyon 
mark olarak gerçekleşmiştir, italya'dan 1968 
yılında 750 milyon Liretlik bir askerî yardım 
alınmıştır. Almanya ve italya ile 1969 yılı askerî 
yardım konuşmaları devam etmektedir. NATO 
Savunma Bakanlarının son Ocak ayı toplantı
sında, NATO üyesi memleketlerin 1969 - 1973 
kuvvet plânlarının müzakere ve kabulü sıra
sında Türkiye'nin millî bütçeden daha fazla 
bir fedâkârlıkta bulunamıyacağı hakkındaki 
görüşümüz kabul edilmiş, Türkiye'ye yapılacak 
askerî yardımların artırılması Bakanlar ka
rar suretine ithali kabul edilmiştir. 

Bu askerî yardımlar dışmda NATO müş
terek fonundan memleketimize yapılan enfrast-
rüktür yatırımları için, sarf edilen para mikta
rı 1968 sonu itibariyle 3,9 milyar Türk lirayı 
bulmuştur. Enfrastrüktür tesislerinin memle
ketimizin savunma gücünün artırılmasındaki 
faydaları yanında sivil ve ekonomik hizmetle
re ve bilhassa ulaştırma hizmetlerindeki fay
daları büyük olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım;. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin cari harcamala

rı, modernizasyonu ve harb gücünün artırılması 
için son 4 yılda Büfccs kanunları ile tahsis edi
len ödenek miktarı 14 Milyar 292 Milyon lira
dır. Bu ödeneklerin ortalama olarak; % 46 sı 
Personel giderlerine, % 21'i erlerimizin yiyecek 
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ve giyim; kuşamına, % 13 ü Silâhlı Kuvvetleri
mizin savaş gereçlerine, % 12 si yatırımlara, 
% 8 i çeşitli hizmetlere sarfedilmiş bulunmak
tadır. 

1965 yılından beri sistemli olarak cari mas
raflarda tasarruflara riayet edilerek, bütçe 
tavanı içinde Silâhlı Kuvvetlerimizin harb gücü
nü artırıcı faaliyetlere ve sosyal şartlanıl ge
liş "irilmesine önem verilmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin modernizasyonu ve 
sosyal şartlarının iyileştirilmesine ayrılan öde
nek miktarı her yıl bir evvelki yıla nazaran te
rakki kaydederek gelmiştir. Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinin Genel Bütçedeki oranında 
düşme kaydedilmesine mu'kabil, bütçe içerisin
de bilhassa enfrastrüktür ve harb sanayii yatı
rımlarında terakki kaydedilmiştir. Bu sahalara 
ayrılan ödeneklerin, Millî Savunma Bakanlığı 
büteslerine nazaran oranı : 

1965 te % 17,00 
1966 da % 17,04 
1D87 de % 19,20 
1968 de % 20,34 
1989 da % 23,04 e çıkmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım; son dört yılda ka

nunlaşan bütçenin; 
1 Milyar 439 milyon lirası Enfrastrüktür hiz

metlerine, 
97 Milyon lirası Sağlık sektörüne, 
40 milyon lirası Eğitim sektörüne, 
180 milyon lirası Konut sektörüne, 
23 milyon lirası Turizm Sektörüne, olmak 

üzere, toplam 1 Milyar 759 milyon lirayı bulan 
bu ödenekle bitirilen ve devam eden işleri kısa
ca Yüksek Heyetinize arz etmek isterim. 

Bu devre içerisinde yani 1965 yılından bu 
yana: 

50 Karargâh binası, 121 er pavyonu, 51 ser
vis binası, 1 hudut protokol binası, 56 hudut ta
kım ve manga karakolu, 22 Hudut gözetleme 
kulesi, 54 askerlik şubesi, 20 revir, 11 hastane. 
1 dikimevi 1 basımevi, 18 muhtelif depo, 15 or
duevi, 2895 dairelik lojman ve bunların dışında 
çeşitli tevsi, onarım ve restore faaliyetleri. 

Muhterem arkadaşlarım; huzurunuzda bu
lunan 1969 malî yılı Bütçe teklifinde; 

Enfrastrüktür hizmetleri için 443 milyon 
950 bin, 

Sağlık sektörü için 24 milyon 992 bin, 

i Eğitim Sektörü için 15 milyon 890 bin, 
I Konut sektörü için 30 milyon, 

Turizm sektörü için 22 milyon lira olmak üze
re 536 milyon 832 bin lira yer almaktadır. 

Bu ödenekle, 1968 yılından sari inşaatların 
tamamlanmasına devam edilecek ve ayrıca; 10 
aded Garnizon kütüphanesi, 230 dairelik lojman, 
45 aded karargâh ve servis binası ile er pav
yonu, 6 fırın, 10 askerlik dairesi ve şubesi, 5 
eğitim tesisi, 1 radar tesisi, 1 nükleer lâboratu-
var, 1 fotogrametri binası, 1 muhabere tesisi, 1 
imuhrip, 4 çıkarma aracı imali gibi yeni yatırım
lara başlanacak, bunların dışında onarım, res
tore ve tevsi faaliyetlerine devanı edilecektir. 

Değerli arkadaşlraım; dış askerî yardımla
rın aksaması, azalması veya tamamen kesilmesi 
ihtimalini göz önünde tutan Hükümetimiz harb 

j sanayiimizin geliştirilmesi konusunu Önemle ele 
j almış bulunmaktadır, ilk defa 1967 malî yılm-
1 da başlıyan bu faaliyetlerimiz için 1967 ve 1963 

malî yılları bütçelerinde 223 milyon lira ayrıl
mış bulunmaktaydı, bu ödenekle; jet revisyon 
atölyesi, 

Tank yenileştirme tesisleri, 
Tank' Palet ve taşıyıcı tekerlek fabrikası, 
Ağır bakım kademe ve tamir tesislerinin ge

liştirilmesi, 
Mühimmat ve bâzı özel tip malzeme imali için 

tezgâh temini, 
Muhtelif tersane tesislerinin tevsii ve ona-

j rımı, 
Çeşitli bot, şalopa ve tanker imali gibi plân-

I ların gerçekleştirilmesine başlanmış ve bu yolda 
ciddî ilerlemeler kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Huzurunuzda bulunan 1969 malî yılı Bütçe 
teklifinde, 32 milyon lirası teçhizat sefer stok
ları karşılığı olmak üzere harb sanayii için 
186 milyon lira ayrılmıştır. Bu ödenekle; biraz 

I önce arz ettiğim hizmetlerin ikmaline devam edi
lecek ve ayrıca; 

1 hiioıım bo'iu, 2 denizaltı inşası, Doğuda 
yeni bir istihkâm Anatamir Fabrikası tesisi ve 
suü'jiü - Sualtı silâhları, çaplama tamir 

I fabrikaları kurulması, mayın imal ve tamir 
fabrikası tesisi, kurşun izabe tesisatı alımı, pa
raşüt imali ile ilgili tesisat ile Alçak Hava Sa
vunma silâhlan Koket ve çeşitli bomba imali ça-

I lışmalarına başlanacaktır. 
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Sayın senatörler; Bir kısım arkadaşlarımı
zın, Silâhlı Kuvvetlerimiz haroamalarının bü
yük bir kısmının cari hizmetlere ayrıldığı hak
kında bir kanaat sahibi olduklarını görmekte
yiz. 

Bu Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
strüktüründen ileri gelmektedir. Ve - bir bakı
ma gördüğünüz zaman - bütçenin % 95 i cari
ler, harcamalar bölümünde, ancak % 2 civarın
da bir kısmı yatırımlar kısmında, yeni plânla
manın tesbit ettiği yatırımlar kısmında mütalâa 
edilmektedir. Ama Millî Savunma Bakanlığı cari
leri içerisinde, Millî Savunma Bakanlığının harb 
gücünü artırıcı bütün faaliyetleri bulunmaktadır. 
Meselâ harb araç ve gereçleri ödeneği dediği
miz ve cariler içinde mütalâa edilen silâh mu
bayaası, tanker imali ve bir hücum botu imali 
gibi tesisler ve Silâhlı Kuvvetlerin eğitim ve 
yetiştirilmesi gibi Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
harb gücünü artırıcı yoldaki masraflar bu ca
riler arasında mütalâa edilmektedir. 

Sayın Senatörler, Silâhlı Kuvvetlerin harb 
gücünü artırıcı çalışmalar yapmasını bize tav
siye ederken her halde bundan maksatları harb 
vasıtalarını almamızı tavsiye etmektir. Me
selâ bir hücum botu yapmak, bir çıkarma ge
misi yapmak, herhalde Silâhlı Kuvvetler bakı
mından bir yatırımdır. Ama Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesi içerisinde bunlar harb, savaş 
gereçleri ödeneği olarak cariler arasında mü
talâa edilmektedir. Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinde yalnız hastanelerin, subay lojman
larının, erat pavyonunun dahi değil, subay loj
manlarının ve orduevinin yapılması yatırım 
olarak mütalâa edilmekte, bunun dışında ama 
bir harb gemisinin imali savaş gereçleri içeri
sinde mütalâa edilmiş bulunmaktadır. O halde 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin carilerinin 
yüksekliğini mütalâa ederken, Millî Savunma 
Bahınlığı bütçesinin strüktürü üzerinde de 
durmak gerekir. Meselâ savunma alt yapı te
sisleri, büyük onarım giderleri gemi yapım ve 
onarım giderleri tersane giderleri, 

Hava meydanları ve yolları ve depoları ya
pım, bakım ve onarım giderleri, 

NATO Enfrastrüktür tesislerinin gerektir
diği her türlü giderler, bir de cariler arasında 
mütalâa edilmektedir. 

İşte bu miktarlar, meselâ 1969 malî yılı Büt
çemiz için 355 milyon 161 bin lirası savun

ma enfrastrüktür hizmetlerine, 
88 milyon 553 bin lirası makina - teçhizat alım
larına, 

92 milyon 882 bin lirası yatırım harcama
larına ve 

613 milyon 793 bin lirası da savaş gereçleri 
ve savaş stokları için olmak üzere 1 milyar 150 
milyon 389 bin liralık hizmetlerimiz savunma 
gücümüze. 

Bu miktarlar, bütçe strüktüründeki cari gi
der diye adlandırılan hizmetler tutarı olan 4 
milyar 177 milyon liradan düşünce gerçek cari 
giderlerin % 95,78 değil, % 69,41 e düşecektir. 
Millî Savunma Bakanlığı yatırımlarını % 2,13 
değil, % 12,31 olmasının, biraz sonra diğer 
memleketlerin bütçeleriyle bunu kıyasladığım 
zaman personel masrafları, yatırımlar bakımın
dan daha vazıh bilgiye varmış olacaksınız. 

Bu son arz ettiğim rakamlarla, Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesi içerisindeki yatırım
lar miktarı % 34 e yâni harb gücünü artırıcı 
masraflar Millî Savunma Bakanlığı bütçesi içe
risinde harb gücünü artırıcı masraflar yüzdesi 
% 34 e baliğ olmaktadır. Bütün personel giderleri 
bütçemizin % 45 ini teşkil etmektedir. Diğer 
gelişmiş memleketlerin ordularında bu miktar 
meselâ Japonya'da % 43, Kanada'da % 41, 
İtalya'da % 39 dur. Bu izahatımla Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçemizde cariler oranının 
dışarıdan göründüğü gibi, yâni tüketici cari
lerin yüksek bir oranda olmadığı Millî Savun
ma Bakanlığı carilerinin harb gücünü gelişti-
ricT cariler olduğunu, bunların bir kısmının, bu 
izahatımla Yüksek Heyetinize arz etmiş bulu
nuyorum. 

Sayın senatörler, kanun çalışmalarımız hak
kında da daha evvel yaptığım konuşmada da 
Millî Savunma Bakanlığının Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin personel rejimi ve diğer haklarının 
korunması için Meclislere sevk edilen kanunlar
dan 15 inin 1965 den bu yana kanunlaştığını 
ifade etmiştim. Bunların dışında mühim ola
rak, Silâhlı Kuvvetler iaşe kanunu tasarısı, 
harb okulları kanunu tasarısı, harb akademi
leri kanunu tasarısı diğer komisyonlardaki mü
zakerelerini bitirmiş ve Karma Bütçe Komisyo
nundan bir an evvel çıkması beklenilmektedir. 

Askerlik Kanununun biraz sonra da temas 
edeceğim ve Yedeksubay Kanununun, 1076 sa
yılı Kanunun değiştirilmesi için hazırlık çalış-
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maları hayli yürümüştür, Bakanlık çalışmaları 
hayli yürümüştür, bu Şubat ayı içerisinde 17 
ve 25 Şubat tarihleri arasında toplanacak As
kerî Şûra gündemi içerisinde, bu 1111 sayılı As
kerlik Kanununun ve 1076 sayılı Yedek Subay 
Kanununun bugünün ihtiyaçlarına göre yeni 
baştan ele alınmasını ve burada varılacak ka
rara göre de, yüksek huzurunuza bu kanunun 
bir an evvel getirilmesini ümidetmekteyim. 

Sayın senatörler, şimdi de müsaadenizle hu
zurunuzda bulunan Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinin hizmetler dağılışı itibariyle rakam
ları hakkında malûmat arz edeceğim. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 4 mil
yar 299 968 000 lirası cari harcamalara, 92 882 000 
lirası yatırım harcamalarına, 90 992 000 lirası 
transfer harcamalarına olmak üzere 4 milyar 
483 842 liradır. Bütçe Komisyonunda cari har
camalarda genel tasarruf mülâhazası ile alınan 
karar mucibince Millî Savunma bütçesinden de 
120 milyon lira kesilmiş, böylece huzurunuzda
ki bütçe 4 milyar 177 000 000 lira olarak gel
miş bulunmaktadır. Aslında Silâhlı Kuvvetleri
mizin modernizasyonu ve sosyal şartlarının ge
liştirilmesine ayrılan ve bizim anlayışımıza gö
re, Millî Savunma yatırımı sayılması gereken 
ödenek miktarı bu bütçe içerisinde 1 milyar 
33 000 000 liradır. 

Sayın senatörler, huzurunuzda bulunan büt
çe ile Silâhlı Kuvvetlerimizin 1969 malî yılının 
savunma hizmetlerinin programlandırıldığı gibi 
yürütülmesine çalışılacaktır. Yüksek Heyetini
ze arz etmek isterim ki, Türk Silâhlı Kuvvet
leri, Cumhuriyetimizi, millî egemenliğimizi, ül
ke bütünlüğünü ve anlaşmalarla sağlanmış hak
larımızı koruyacak ve kendisine verilecek her 
görevi tarihine yakışır bir inançla yerine geti
recek güçtedir. (Alkışlar) 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin tümü 
üzerinde anahatları ile kisa bu izahatım, takdim 
konuşmamı yaptıktan sonra, sayın senatörlerin 
grupları ve şahısları adına yaptığı konuşmaları, 
tenkidleri ve temennileri cevaplamaya çalışaca
ğım 

Sayın Gemal Yıldırım'in bütçemiz hakkında
ki bilhassa bütçenin bünyesi hakkındaki müta
lâalarına aynen iştirak ederim ve kendilerine 
bütçenin strüktürü hakkında yapıcı bir konuş
ma yaptıkları için de huzurunuzda teşekkür 
ederim, 

Silâhlı Kuvvetlerimizin bugünkü bütçe ve 
millî imkânlarımız muvacehesinde er başına 
yaptığı tahminler ve bir tümen için yaptığımız 
masraflar hakkındaki tahminler doğrudur. An
cak Sayın Yıldırım, Türkiye'nin şartlarına gö
re, küçük ama bir Amerikan tümeni veya Al
man tümeni gibi fazla masraf ederek harekât 
kabiliyeti fazla tümenler mi kurmak lâzım, 
Türkiye'nin coğrafi durumuna göre, yoksa Tür
kiye'yi tehdideden kuvvetleri nazarı itibara ala
rak Türkiye'nin savunması için bugünkü Türk 
Genelkurmayının hazırladığı plân gereğince bir 
kuvvet statüsü mü tutmak lâzım? Bu bir mü
nakaşa konusudur. Elbette kendileri de bir as
ker olarak görüşlerini söylediler. Ama Türk 
Genelkurmayı da Türkiye'nin savunması için 
asker mevcudunu, birlik adedini ve mevcudunu 
Türkiye'nin coğrafi durumuna, arazi durumuna 
göre plânlamış; meselâ, filân.bölgenin savun
ması için hareket kabiliyeti olan zırhlı ve hare
ket kabiliyeti olan bir tümenle mi, ama mevcu
du biraz daha fazlalaştırarak tutmak mı daha 
Türkiye için faydalı, bütün bunlar mütalâa edil
miştir. Diğer taraftan Türkiye, henüz harb sa
nayiini kendisi kuramamış ve dışardan askerî 
yardımlar gören ve millî bütçeden - biraz evvel 
arz ettim - millî bat çesinnı ancak °/;o 34 ünü 
Silâhlı Kuvvetlerinin harp gücüne ayırabilen 
bir devlettir. Elbette ki, bir memleketin Genel 
kurmayı savunma hizmetlerini tanzim ederken, 
memleketin malî imkânlarını ve gücünü, coğ
rafî durumunu, milletin gücünü hepsini hesaba 
katmaya mecburdur. Konuşmamda dedim ki, 
millî güvenlik ve millî kalkınma birbirinden 
ayırdedilemez. Silâhlı Kuvvetlerimizin gücünü 
artırıcı, savunma gücümüzü artırıcı tedbirler 
getirirken, memleketin millî kalkınmasını da, 
malî imkânlarını da beraber düşünmek mecbu
riyetindeyiz, Binaenaleyh, bu ikisini beraber 
mütalâa ederek yapılmış bir plân içerisinde 
bugünkü kuvvet hedefleri elde tutulmaktadır. 

Bir çok konuşan arkadaşlarıma de. cevap 
olur diye şunu arz edeyim ki, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin mevcudunu ve Türkiye'nin sa
vunması için yapılmış plânları hiç kimse bize 
dikte etmemekte hiç kimse siz şu kadar kuvvet 
bulunduracaksınız veya savunma tedbirlerinizi 
böyle alacaksınız, diye bir telkinde bulunma
makta, Türk Genel Kurmayı yani, Nato üyesi 
memleketler kendi millî plânlarını hazırlamak-
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ta ve kendi millî plânlarını memleket savunması 
iein ihtiyacı olan millî plânlarını Natoda-n ge
çirmektedirler. Geçen Ocak ayında biraz evvel 
arz ettiğim memleketlerin 1989 - 1973 plânları 
görüşüldü dersem, bu plânlar Türkiye'nin plâ
nı, Türk Genel Kurmayının hazırladığı, yaptı
ğı plândır. Ve bunun üzerinde en ufak Nato-
nun bir müdahalesi yoktur. Çünkü, Türkiye'
nin savunması Türkiye'ye müteveccih tehdit
leri, nazarı itibara alarak Türkiye'nin hazır
ladığı tamamen millî olan bir plândır. 

Sayın Cemal Yıldırım, Silâhlı Kuvvetler 
mahrutu üzerinde durdular. Doğrudur. Ama, 
1907 yılında çıkan ve henüz iki yıllık tatbikat 
süresi olan ve asıl tatbikatına 1970 yılında baş
lanacak olan 926 sayılı Personel Kanunu ile si
lâhlı kuvvetler mahrutunu birden temin etmek 
mümkün değildir. 1970 de tatbikine başladık
tan sonra oldukça uzunca bir zaman içerisinde 
kanunun istediği ideal nıahrut teşekkül ede
cektir. Ve bugün söyledikleri gibi, yükse'k rüt
belerde kabarıklık vardır. Bugün 1940, 1941 
ve 1942 yıllarının kabarık harbokulları mev
cutları albay rütbesin dedir. Ve bisim bugün al
bay mevcudumuzun yüzdesi kanunun derpiş 
ettiği yüzdenin iki misli durumundadır. Bu 
şartlar zamanın, devrin icaplarıdır. Ama, 1941 -
1942 yılının kabarık albay kadrosuna göre si
lâhlı kuvvetlerimizin mevcudunu artıramıya-
cağımıs gibi, bugüne kadar hizmet etmiş bu 
arkadaşlarımızı da silâhlı kuvvetler dışına ata
mayız. Ve kendilerine artık, size ihtiyacımız 
yoktur, deyip yapamayız, Kanunlarımız buna 
müsait değildir, Anayasa buna müsait değildir. 
O halde devirlerin bundan evvelki İkinci Dün
ya Harbinin kabarık kadrolarının bugün getir
diği ve Personel Kanununun tatbikatına ta
mamen gsçilnıediği için sil^lı kuvvetler mah-
rutundaki kabarıklığın birden halledilmiyece-
ğini; Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununun 
müzakeresi sırasında buradaki konuşmamı ha-
tırlıyan arkadaşlarım, hemen bizden bunu sa
nırım ki, istiyemezler. 

General miktarı ise, hafızalarınız tazedir, 
kanun yakında, yani iki sene evvel Senatonuz
dan çıkmıştır. Yani silâhlı kuvvetler bünyesin
deki subayın yüzde 1.5 u nisbetinde general 
anevcudolacak idi. Tatbik ettiğimiz nisbet 1,35 
tir. Ve bu nisbeti her yıl biraz daha aşağı düşü-

I rerek, ideal olaralk yüzde 1 e düşürmeyi düşü
nüyoruz. Ama birden, biraz evvel söylediğim 
kabarık kadrolar arasından ve bir devrin bize 
bıraktığı bir durumu birden ıslah etmenin ve 
ideal mahrutu teşkil etmenin mümkün olmadı
ğını da sayın arkadaşlarım takdir ederler. 

Sayın Yıldırım Bursa civarındaki bir askerî 
haradan bahsettiler. Bu askerî hara bilhassa 
hudut köpeği ve at yetiştirmek için açılmıştır. 
'Tavukçuluk ve sair şeyler yan işletmelerdir. 
Ayrıca bilhassa orduda geçen devre bütçelerin
de arz ettiğim silâhlı kuvvetlerin sosyal faali
yetleri arasında saydığımız köyünden silâhlı 
kuvvetlere gelmiş memleket evlâdını en büyük 
mektep olan Orduda, bunlara ziraat bilgisi ver
mek için, tavukçuluk, arıcılık, at bakımı, hay
van bakımı gibi bâzı bakımları kurslar halinde 
1 nci Ordunun personeline göstermek için bu 
hara böyle bir görev yapmaktadır. 

Sayın Yıldırım yine pentomik tümen dedi
ğimiz beşli kuruluşların artık zamanı geçmiş 
bir kuruluş olduğunu söylediler ki, bu çoktan 
silâhlı kuvvetler bünyesinde tatbikata geçilmiş 
ve pentomik tümenler bugün ordu bünyesinden 
tamamen kaldırılmış bulunmaktadır. Her hal
de kendilerinin haberleri olmamıştır. Pento
mik tümenler devrinden tekrar üçlü kuruluşa 
Türk Silahlı Kuvvetleri geçmiş ve bunu başa
rıyla da yürütmektedir tekrar. 

Askerî Şûra üyelerinin bilgilerinden, tecrü
belerinden istifade edilmesini söylediler. Bu 
tecrübelerden istifade edilmekte ve kendileri
ne etütler, kanunlar hakkında ve askerî me
seleler hakkında mütalâaları istenmekte ve 
vazifeler verilmektedir. 

Sayın Güven Partisi Sözcüsü Sami Turan, 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin rakamla
rı üzerinde durduktan ve bunun kifayetsizliği
ne işaret ettikten sonra, yani bu bütçe rakam
ları ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb gücü
nün artırılamıyacağı ve daha çok tahsisat ve
rilmesi temennisinde bulunduktan sonra bilhas
sa harb sanayime önem verilmesi, bu ödenek
lerin artırılmasını ifade ettiler. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bir harb sa
nayiini kurmalk hemencecik oluveren bir iş de
ğildir. Evvelâ bu harb sanayiini işletecek ele
manı da beraber yetiştirmek gerekir. Nitekim, 
kendileri bunu anlamış olacaklar M, bana sor-
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dukları sualde kaç tane mühendis, kaç tane 
kimyager olduğunu da sormaktadırlar. Bir* 
harb sanayii yetiştirilmiş harb sanayii erbabı 
ile ancak yürütülebilir. 1967 ve 1968 yılların
da ayırdığımız 223 milyon lira bu sene ayırdı
ğımız 186 milyon lira ancak bugünkü elimizde
ki kadro ve imkânlarla sarf edeceğimiz miktar
dır. Bir memlekette harb sanayii yalnız ve 
yalnız Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kendi imkân
ları ile kurulacak değil, memleketteki diğer 
yan sanayii de beraber mütalâa ederek kurul
ma:! mümkün olan bir sanayidir. Harb sa
nayii kendi nevine has özellikleri olan ve çün
kü harb silâhlarmdaki terakkilerin süratle ge
lişmesi içerisinde üzerinde dikkatle durulması 
gereken ve bugün sizin kabul ettiğiniz bir silâ
hın bir sene sonra modasının geçmesi ihtimali
ne karşı, çok dikkatli olunması ve yeniliklerin 
takibedilmesi lâzımgelen bir sanayidir. Onun 
için harb ^ sanayiinde adımlar dikkatle atılma
lıdır ve birden bir para sarfı da mümkün de
ğildir ve ancak sarf edilebilecek miktarlarda 
harb sanayiine para ayrılmaktadır. 

Sayın Sami Turan ne kadar mühendis ol
duğunu sormuşlardı. Toplam olarak 51 albay, 
61 yarbay, 58 binbaşı, 17 yüzbaşı, 11 üsteğmen, 
7 teğmen olmak üzere Türk Silâhlı Kuvvetleri 
bünyesinde 209 mühendis ve kimyager bulun
maktadır. 

Sayın Sami Turan, 1111 sayılı Askerlik Ka
nunu ve Yedek Subay Kanunu üzerinde ne ya
pılıyor, dediler. Biraz evvel cevap arz ettim bu 
iki kanun üzerinde artan nüfus karşısındaki se
nede celp eratında 35 000 - 40 000 kadar bir ar
tış kaydetmektedir ve bu artışlar ortalama Millî 
Savunma bütçesinde 150 milyon civarında ta
mamı celbedildiği takdirde, ki ilerde bu daima 
artacaktır, bir artış yapacaktır. Bunun için 
kurra eratının celbi süresi için 1111 sayılı Ka
nunda çalışma yapılmaktadır. 

Ayrıca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yedek 
subay ihtiyacının ihtiyacından fazla bugün ye
dek subay olmak imkânını elde eden yüksek 
okul ve üniversite mezunu kimselerin yetişmesi 
karşısında 1076 sayılı Kanun üzerinde de çalış
malar süratle devam etmektedir. Bu, 17 - 25 
Şubat tarihleri arasında toplanacak Askerî Şû
rada bu konu ümidederim ki, konuşulacaktır. 

Sayın Mucip Ataklı konuşmasında bütçemiz 
hakkında bizim de görüşümüze uygun bir tah

lil yaptıktan sonra Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
bilhassa son NATO elâstiki mukabele konsepti-
nin kabulünden sonra yani, mahallî veya böl-
gevi harblerin konvansiyonel bir güçle defedil-
mesi, bir nükleer harbten evvel bir konvansi
yonel mukabelenin derpiş edilmiş bulunduğu 
yeni konsept muvacehesinde Türkiye'nin bir 
konvansiyonel harb için güvenliği üzerinde ba
kan bir fikir sahibidirler, yahut yeterli midir, 
diye bir sual tevcih ettiler. Bu mesele üzerinde 
Hükümetiniz dikkatle durmuş yeni konseptin 
kabulünden sonra silâhlı kuvvetler standardı 
üzerinde ve silâhlı kuvvetlerimizin konvansiyo
nel gücü üzerindeki taleplerimizle beraber ol
muştur. Daha evvel nükleer, topyekûn bir nük
leer mukabelenin icabettirdiği bir sürede kabul 
edilen konsept ile elâstiki mukabele konsepti-
nin kabulünden sonra, yani mahallî konvensi-
yonel bir harbin derpiş edildiği bir konsept 
içinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeni bünyesi 
üzerinde durulmuştur. Ve defaatle burada 1966 
daki bu konsept üzerine 1966 - 1971 yıllarını 
kapsıyan 670 milyon dolarlık askerî yardımın, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine yapılan askerî yar
dımın bu elâstiki mukabeleyi yapacak bir kon-
vensiyonel güce Türk Silâhlı Kuvvetlerini ulaş
tırmanın bir programı olduğunu ifade etmişim
dir. Ve yine Türk - NATO kuvvetlerinin artı
rılması teklifi karşısında biraz evvel yaptığım 
konuşmada Türkiye'nin millî bütçesinden yapa
cağı imkânların mahdutluğu karşısında Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin bu konsept muvacehesin
de Türkiye'ye yardımının artırılmasını teklif 
ettiğimizi ve tarafımızdan bunun NATO bakan
lar karar suretine de dercedildiğini ifade etmiş
tim. Elbetteki bir konsept değiştirilirse o kon-
septe göre icabeden kuvvet hedefleri de deği
şir. Yani Sayın Ataklı, bir konsept değişmiştir 
ama mesele açıkta bırakılmamıştır. Değişen 
konsepte göre kuvvet hedefleri de plânlanmış
tır. Yani Genelkurmayımız ve Hükümetinim bu 
hazırlıkları buna göre yapmış ve gerek yardım
lar gerekse silâhlı kuvvetlerin plânları bu kon
septe göre değişikliğe uğramıştır. Bir konsept 
değişirse kuvvet hedefi ve kuvvet plânları da 
beraber değişir ve değiştirilmiştir. Buna göre 
yapılmıştır. 

Ordu piramidi ters dönmüştür, dediler. Bi
raz evvel ordu piramidi hakkında yani ordu 
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piramidinin niçin bugün böyle olduğunu izah et
miştim. Hakikaten genç subayların daha az ol
duğu, yani piramidin arzu edilen piramidin te
şekkül etmediğini, bilhassa albay, yarbay rüt-
belerindeki çoğunluğu ve bunun sebeplerini bi
raz evvel arz etmiştim. Ve burada kabul ettiği
niz, iki sene evvel kabul ettiğiniz Personel Ka
nunu ise ancak 1970 yılından sonra tatbikata 
girecektir ve bunun birden, bu piramidin teşek
kül etmiyeceği ve bunun bir saman içerisinde 
piramidin teessüs edeceğini de kabul edersi
niz, 

Sayın Mucip Ataklı ikili anlaşmalara da te
mas etmişler fakat ikili anlaşmalara hem Sayın 
Haydar Tunçkanat, hem Sayın Ahmet Yıldız te
mas ettiği için bunu ayrı bir konuda Sayın Yıl
dız ve Saym Tuckanat'a cevap verirken bu ikili 
anlaşmalar mevzuunda ve Sayın Yıldız'm yarım 
okuyup indiği ve burada okuyacağım bütün 
maddelerini, dolaylı anlaşmanın maddelerini de 
okuyacağım, bu kısımda o zaman izahatı vere
ceğim, 

Saym Ataklı yurt dışına gönderilen kursi
yerlerin malî sıkıntılarından bahsettiler, mesele 
Maliye Bakanlığiyle aramızda konuşma konusu
dur ve bu meselenin halli için çalışmalar yapıl
maktadır. 

Sayın Mucip Ataklı Hava Kuvvetlerimizde 
son yıllarda kaza adedinin artış sebebi üzerin
de durdular. Hava Kuvvetleri eğitim uçuşla-
rındaki. kaza adedinin sebepleri çeşitlidir ve bu
rada bu kazanın sebebi şudur veya bu kazanm 
sebebıi. budur demek mümkün değil. Ama üzü
lerek ifade edelim ki, son yıllarda kırım zayia
tından küçük bir nisbette bir artış vardır ve bu
nun için eğitim üzerinde dikkatle durulmakta
dır ama sebebi şudur diye eğer biisek zaten o 
sebebi, kaldırırız ortadan. Yani biz kırımın bir 
zayiatın sebebi şudur diye bildiğimiz gün o se
bep ortadan kaldırılır ama bu şeyler eğitim sıra
sındaki uçak kazaları ki, huzurunuzda üzüntü 
ile ifade edeyim daha iki üç gün evvel yine kö
tü hava şartları içinde iki jet pilotumuzun kay
bı da yine gazetelerde okudunuz, radyolarda 
dinlediniz bir kötü hava şartı içerisinde yapıl
mış bir zayiattır. Bütün bunların önlenmesi için 
Hava Kuvvetlerimiz dikkatle çalışmak ve bil-
h::32, eğitim üzerinde dikkatle durulmaktadır. 

Bu NATO mevzuu konuşulduğu zaman sayın 
arkadaşlarını da hep bir şey var, Kibrıs konu

sunda askerimizi kullanmadık. Bunu herkes çı
kar burada söyler ve bilhassa Saym Millî Bir
lik Komitesi üyeleri. Ve ben de son Kıbrıs me 
selesinde Millî Savunma Bakanı ve işin içinde 
olan bir insan olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin kullanılmaması idin en ufak bir ikaz veya 
en ufak bir şeyden haberdar olmamış bir kim
se olarak, bunun böyle olmadığını ve son Kıb
rıs krizimde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kullanıl-
maması için bize en ufak bir ikazda ve müma-
naaitta bulunulmadığını ifade etmişimdir ve bu
nu üç seneden beri hep ederim. Ben söylerim, 
gene sayın arkadaşlarım söylerler, gene söyle
rim. Ve bugün Sayın Tunçkanat bir şey de ilâ
ve etti, «Türk Genelkurmayına verilen noita», 
dedi, yanımdaki arkadaşlarıma sordum hiçbiri
sinin haberi yok, nereden duydu kendileri böyle 
bir notayı. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) - Sa
yın Balkanın araştırmasını tavsiye ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Bir de şimdi Genel
kurmay Başkanına nota çıktı. Evvelce Johnson 
mektubu vardı. (C. H. P. sıralarından, «vardı 
tabiî» sesleri) inönü'ye yazılmış bir Johnson 
mektubu vardı. Şimdi bir de Genelkurmaya ve
rilmiş nota çıktı. Sordum arkadaşlarıma, ilk de
fa duydum bunu, Sayın Tunçkanat da burada. 
Son Kıbrıs krizinde Türk Genelkurmayına veril
miş nota diye bahsettiler, böyle bir nota veril
memiştir. Hele Genelkurmay Başkanına nota ve
rilmek âdetten değildir. Eğer bu nota ise, hü
kümetlerden hükümetlere verilir, Genelkurmay 
Başkanlarına nota verilmez. Türk askerinin kul-
kanılmaması için Genelkurmay Başkanına nota 
verilmez. Biraz evvel böyle bir ifadede bulun
dular, bunu sureti katiyede reddederim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii üye) — Na
sıl reddedersin Saym Bakan?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Yok,. Yanımda Ge
nelkurmay ikinci Başkanı var, sordum, Harekât 
Başkanı yanımda, siz mi bileceksiniz onlar mı 
bilecek. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Araştırın Sayın Bakan bulacaksınız. 

BAŞKAN — Neyse Saym Tunçkanat dinle
yiniz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Bu iş bu bütçede çıktı, 

— 541 — 
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bakalım başka şey de ne çıkacak. 
Şimdi Sayın Ahmet Yıldız ve sayın Haydar 

Tunçkanat'ın buradaki konuşmalarına arzı ce-
vabetmeye çalışacağım. Vs konuşmama başlar
ken ikide birde sayın Yıldız yerinden kalkıp, 
70 nci maddeden bahsettiler. Anayasanın 70 nci 
maddesini okuyacağım, ve bugün sabah merak et
tim. Buradaki mevcudiyetinim münakaşa eimek-
istemiyorum evvelâ, bunu peşin söyliyeyim. 

HAYDAE TUNÇöANAT (Tabiî Üye) — 
Ne olduğumuz belli, orasını bir mühürliyelim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Hüsnüniyetle söyli
yeyim, böyle bir münakaşa konusu yek. Bunu 
katiyen şey yapmayın. Bu 70 nci maddeyi sa
bahleyin okudum. Gerekçesini okudum, Anaya
saya konulmuş her maddenin bir gerekçesi var. 
Bu madde şunun için konmuş: konuşanlar var, 
tenkidedenler var. Bu 70 nci maddede sizlerin 
burada şerefli hizmetlerinize devam etmeniz için 
Anayasanın 70 nci maddesinde, ikinci fıkrasın
da 157 sayılı Kanunun altına imza koyan Millî 
Birlik Komitesi üyeleriyle, Cumhurbaşkanının 
seçeceği 15 kontenjanın seçilmesi hakkındaki 
madde bu. Çünkü burada bulunan sayın sena
törler bir partiden seçilmişlerdir, tüzükleri var-
'dır, programları vardır. Onlara cevap arz eder
ken, Bakan, olarak cevap arz ederken maksat

larını kolay anlarım. Onun bir programı, tüzü
ğü var, ona göre cevap arz edeceğim. Sayın ar
kadaşların1. benim, bütçemde hep mütehassıstır
lar, konuşacaklardır. Acaba bu Anayasa kendi
lerine burada görevlendirirken ne demiş, han
gi gerekçe ile kendilerine buraıda bir görev ver
miş, dikkatle okudum, yok bir şey. Sadece Sayın 
Ahmet Yıldız bir yerinde diyor ki, işte bu 157 
sayılı Kanuna imza koyan Millî Birlik Komite
si üyeleriyle Cumhurbaşkanının seçeceği müte
hassısı, onlara mütehassıs diyor, onları söylüyor, 
ama sizin ne olduğunuzu söylemiyor. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Ne 
olduğumuz belli. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Belli onun için söyle
miyor, belli. Tamam demiyor bir şey, okudum 
esbabı mucibeyi. Diyor ki, adedle birlikte 42 ki
şi olacak, 42 tane müstakil üye olacak Senato
da diyor. Yani tarafsız üye olacak, diyor, ta
rafsız üye olacak diyor, müstakil demiyor, par-

[ don tarafsız, Ve Millî Birlik üyeleriyle Cum
hurbaşkanı Kontenjanı beraber olunca 42 tane, 
tarafsız üye olacak, diyor. Güzel yani orada 
öyle anlaşılıyor ki, Ahmet Yıldız'dan burada 
paı :11er münakaşa ederken tarafsız bir kötü ki
şiyi biz buluyoruz. 

I AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Onlar de-
| ğil, vilâyetlerden gelecek olanlar. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
| PALOĞLU (Devamla) — Yo yo, Sayın Ahmet 
[ Yıldız, 70 nci maddenin esbabı mucibesi bu. 

70 nci maddenin esbabı mucibesini okuyunuz. 
Şimdi 70 nci maddenin esbabı mucibesinde bula
mayınca daha evvel Kurucu Meclis zaptında 
rnvakka t 5 nci maddeye sonradan sizin almdı-

j ğınızı öğrendim. Muvakkat 5 nci maddeye bak-
j tim orsda. muvakkat 5 nci maddede şunu söylü-
| yor. Diyor ki, demokratik düzenin bu Anaya

saya gere bütün teminat müesseseleriyle kuru
luşunda olduğu gibi yerleşmesinde de değerli 
hizmetleri ifa edeceklerine şüphe yoktur. Şimdi, 
buldum diyorum ki, sayın Millî Birlik Komitesi 
üyeleri Türkiye'de bu Anayasanın getirdiği de
mokratik nizamın korunmasında diğer arkadaş
lara partilere yardımcı. 70 nci maddede yok. 
Muvaikkat 5 nci madde var, buldum. Demek ki, 
dedim; çünkü sizi cevaplarken Anayasanın size 
verdiği demokratik nizamı kurma vazifesinizi 

I hfvtjrhyarak sizi bu sahada hep yardımcı bula-
| epğiz. Ama bilmiyorum bu istikamette miyiz? 

îıı.^nlîph bu demokratik nizamın kurulması için, 
ki bu AÎIOyabada büyük bir çaba gösterilmiştir. 
Ve yerleştirirken taşlar birer birer yerleştirilir 

j :./..'. 73 c-lzler de bu demokratik nizamın yerleş
ti! ilmesine faydalı olmanız için böyle' nadide 

j t ^ l a r gibi yerleştirilmiş ama şimdi bundan bu 
demekratik nizamın yerleşmesi için çalışan arka
daşlarımız ve Sayın Ahmet Yıldız'm da 70 nci 

I maddenin esbabı mucibesinde söylediği gibi ta-
I rsfs?z olmaıı gerekçesi içinde burada yapılan 
! nıünaka^Iar, partilerarası münakaşalarda sa

yın arka da şiarımızı yapıcı bulmak ve onlardan 
! yardım beklemek her halde hakkımızdır. Ama 
I üzülerek ifade edeyim. Ben buruya geldiğim 

her bütçede, her bütçemde bir münakaşayı ve 
muayyen istikamette bir münakaşayı hep sayın 

J arkadaşlarımdan gördüm. 

Bu NATO ya girdiği zaman, NATO ya gir
dik o halde Türk Silâhlı Kuvvetleri biraz evvel 

I söyledim ki, plânı Türk Genel Kurmayı yapı-
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yor. Kuvvet hedefini Türk Genel Kurmayı j 
tosfcit ediyor. Sadece bu millî programlar mil
lî plânlar NATO dan geçiliyor. Ama derhal 
biz -derhal burada Türk Silâhlı Kuvvetlerini 
millî plânları tatbik eden ve Türk Genel Kur-
mayında yapılan plânları tatbik eden bu Silâh
lı Kuvvetlerin millî olup olmadığında tered
düde diyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bu neden geliyor? 
Yani artık bakacağız, Şapkanı sen nereden alı
yorsun? Yeril mi arkadaş, ayakkabın yerli mi, 
e?maşırm yerli mi o halde millîsin. Artık bu
raya kadar mı götürelim bu meseleyi. Yani 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin millî oluşunu, ol
mayışını giydiği çamaşıra, elbiseye kadar mı 
götürelim. Tekrar ediyorum. Sizler de Türk 
Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet etmiş in
sanlarsınız. Bulunduğunuz müddette süre içe
risinde plânlarımız, savunma plânlarımız NATO 
tarafından mı dikte edilir. Türk Genel Kurma
yından mı yapılır? Millî bir plânı tatbik eden 
t ir ercimııın millîlik vasfını nereden kaldırıyor
sunuz? Ve demin bir arkadaşım dedi ki, öyle 
bir plânki Saym Tunçkanat galiba Amanosttar-
dan yukarısını terk eden bir NATO plânı. Yok 
arkadaşlarım böyle bir plân. Söyledim yanım
daki arkadaşlarıma, «var mı böyle bir plân?» 
diye. «Yok» dediler. Ve size tekrar edeyim. Bu
gün plânlarımızdaki savunmalar hudutlardan 
başlar arkadaşlarım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Ne 
zaman başladı hudutlardan? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Ama bugün hudutlar
dan baslar, o halde millî, öyle ise millî. Siz di
yorsunuz «ne zaman başlar» diye? Ne zaman 
başlarsa savunma hudutlardan başlamış o halde. I 
O halde siz de bunu kabul ediyorsunuz. Niye o 
zaman bu ordunun millî veya gayrimillî olduğu 
münakaşasına girişiyorsunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Neden girişmiyclim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Var burada sizin de 
var. 

«Şu ikili anlaşmalar balonu artık patlasın» 
dedi Sayın Tunçkanat. Bu 4 seneden beri ben 
burada Millî Savunma Bakanlığı Bütçesini geîlir 
takdim ederim. 4 seneden beri benim bütçemde j 

| ikili anlaşmalar konuşulur. Hariciye Bakanlığı
nın Bütçesinde konuşulur. Başbakanlıkta konuşu
lur. Ve çıkılır buraya cevap verilir, denir ki iki-

| li anlaşmalar nasıl yapılmış ve hattâ ben söyle-
j dim, dedim ki, var bu anlaşmalar, yapılmış. Bu 

ikili anlaşmalar yapıldığı zamanları bunun için
de menfaatimize olup olmıyanlarmın ayırtıldı
ğını, müzakerelerin olduğunu Hariciye Vekili 
defaatle anlattı. Oturuldu, konuşuluyor yakında 
huzurunuza getireceğim dedi.- Ve yine Hariciye 
Vekili demin dediniz ki, bu Meclise gelmelidir, 
elbette gelecektir. Bütün bu mevcut 58 anlaşma 
bir tek anlaşmaya raptedilecek ve anaanüaşma 
bu Meclisten geçecektir. Ve bunu söyledi Hari
ciye Bakanı., O halde yine tekrar bu ikili anlaş
ma balonu patlasın. Arkadaşlar bu ikili anlaş
manın biz ne zaman nesini müdafaa ettik? Ve 
dedik ki, bu ikili anlaşmalar olmuş. Bir hükü
metin temadiyeti vardır. Biz bu temadiyete isti
naden bugün biz mesuliyet sahibi olarak bu me
seleyi ele aldık, toparladık. Oturduk müzakere 
ettik, konuşuyoruz. Konuştuk. Hariciye Vekâleti 
ve Genelkurmay müştereken çalışmalarını he
men hemen bitirmiştir. Ve yakında huzurunuza 
getireceğim diye Hariciye Vekili beyanda bulun
du. Hâlâ nesi hangi balonu patlasın bu ikili an
laşmaların. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başbakan getirdi bu kürsüye. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın Başbakan ge
tirmedi. Ve buraya Saym Koksal getirdikten 
sonra getirdi, Saym Koksal getirdi. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko
nuşmayın. 

I MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Saym Ahmet Yıldız, 
her konuşmasında bir dolaylı yardım anlaşma
sından bahseder. Burada bu maddeleri aynen 
okuyacağım. Bütün madde madde okuyacağım. 
Ve sizin hakemliğinize müracaat edeceğim. İn
şallah Ahmet Yıldız, Saym Ahmet Yıldız bir da
ha bu meseleyi huzurunuza getirmekten vazge
çer. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — 1 nci mad
de yeter. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Madde madde okuyo-

] rum, Saym Ahmet Yıldız. 
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Madde 1. — Türkiye Hükümeti tecavüze mu
kavemet etmeye azimlidir. Tamam mı? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — O değil. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET T0-

PALOĞLU (Devamla) — işte bu. Türkiye'ye 
karşı tecavüz vukuunda... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kan, 7480 sayılı Kanunla onaylananı istiyorum. 
Kanunlar Dergisi Mecmuası cilt 42, sayfa 752. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — 5 Mart 1959 tarihli 
metin bu. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Kanunlar 
mecmuası cilt 42, sayfa 752 deki metin. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOGLU (Devamla) — İşte metin bu. Size 
metni aynen okuyorum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Başka me
tin yazmışsınız. O başka.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Hariciye Vekâleti an
laşmalar dairesince... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, müsaade edin 
efendim. Bir kere izin almadan konuşuyorsunuz. 
İkincisi Sayın Bakan resmî bir makamın beyana
tını yapıyor. İtimat etmeniz gerekir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — 7480 sayılı 
Kanundur, bu. Sizin yukarda okuduğunuz o de
ğil diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
nunlar Mecmuası cilt 42, sayfa 752 de yazılı olan 
ve 1 nci maddeyi aynen aldım, Meclisin Kütüp
hanesinde. Sizin yukarda da okuduğunuz bu. 
Her ne şekilde verilmişse verilmiş bunları söyle
miyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PAL OĞLU (Devamla) — Metin basılmış anlaş
ma imzası ile burada Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti adına Fatin Rüştü Zorlu, Amerika Bir
leşik Devletleri adına, Hükümeti adına Fletcher 
Warren tarafından imzalanan anlaşma 5 Mart 
1959 tarihli anlaşmanın metni budur. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben d 3 ka
nunlar mecmuasını aynen veriyorum. Okuduğu
nuz bu değil. Buna uymuyor. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOGLU (Devamla) — Benim okuduğum bu
dur. Ve burada sizin söylediğinizde de aynen te
cavüze karşı denir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Doğrudan 
doğruya tecavüz veya bilvasıta tecavüz... , 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Tecavüz doğru. Ah
met Bey, burada Türkçe mi öğreneceğiz. Teca
vüz nereden gelir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bilvasıta 
tecavüz nasıl olur, lütfen izah edin Sayın Ba
kan? 

BAŞKAN — Sayın Yıldız lütfen efendim 
Sayın Bakanı dinleyin, eğer eksik bıraktıkla
rı bir taraf varsa ben şurayı, şurayı iyice an
lamadım, veyahut da iyice izah edilemedi, da
ha iyi izahını istiyorum dersiniz, izah ederler 
efendim. Lütfen. 

AHMET YILDIZ (TaJbiî tiye) — Sayın Ba
kana yardım ediyorum Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın silsilei kelâmı
nı bozmayın rica ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın Ahmet Yıldız 
bil vasıta tecavüzü, demin de kendileri bana 
söyledi, bakan dedi ki, bana, Lübnan'ı kasdet-
miş olmamı söyliyerek Sayın Bakan; yani bir 
iç karışıklıkta Amerika Kuvvetlerini çağır
mak mânasına anlamaktadır, kendileri daima 
böyle bir anlam içerisindedirler. Çünkü bunun 
bir zaman propagandasını yapmışlar, kendile
rini buna inandırmışlardır. Sayın Ahmet Yıl
dız'm kafasından bunu çıkarmaya imkân yok, 
Ama, bu anlaşma iran - Pakistan'ın NATO 
üyesi olamadıkları için, NATO'ya girmek iste
mişlerdir. NATO'ya giremeyince Amerika'nın 
garantisini istemişlerdir ve bu İran ve Pakis
tan'la, yapılan anlaşma CENTO üyesi olan 
Türkiye ile de aynı anlamda yapılmıştır. Bu 
anlaşmanın mahiyeti budur ve bu anlaşmada 
sadece Türkiye'nin tecavüze mâruz kalması ha
linde ve Türkiye'nin talebi halinde NATO it
tifakından ayrı olarak CENTO üyesi olan Tür
kiye'nin Amerika'dan İran ve Pakistan'ın ar
zusu üzerine aldığı garantinin Türkiye'ye de 
verilmesinden ibarettir Ahmet Bey. Mesele si-
zin bir zamanlar kendinizi inandırdığınız ve 
memleketi inandırmaya çalıştığınız istikamette 
o zamanın Hükümeti tarafından yapılmış bir 
anlaşma değildir bu anlaşma. Bu anlaşma NA
TO ittifakı dışında bulunan CENTO üyeleri
nin CENTO'ya istişari olarak giren Birleşik 
Amerika Cumhuriyetinin garantisini almak 
için yapılmış bir anlaşmadır. Siz kendinizi bir 
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zamanlar bir havaya inandırdınız Ahmet Bey, 
bundan bir türlü uzaklaşamamaktasmız.. Size 
metni okuyorum, meselenin müzakeresini, ya
pıldığı yeri tarihî müzakereyi öğrenirseniz an
laşmanın bu anlamda yapılmış bir anlaşma ol
duğunu siz de kabul edersiniz, Türkiye'de hiç
bir devrin müdafii olarak değil ama iç mesele
leri için iç ihtilâfları için dışardan kuvvet is-
tiyen hükümetler Türkiye'de gelmemiştir ve 
hiçbir zaman gelmiyecektir. (A. P. sıraların
dan bravo sesleri) 

Sayın Haydar Tunçkanat Ordu Yardımlaş
manın Volvo Şirketiyle anlaşmasını da «mak
satlı olarak Türkiye'de yabancı sermaye düş
manlığı vardır, bak görüyor musunuz Türk Si
lâhlı Kuvvetleri de bir yabancı sermaye al
mıştır demek için bunu yaptırdılar» diye çok 
üzücü kötü bir bühtan içine girdiler. 

Çok muhterem arkadaşlar, Ordu Yardım
laşma Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bünyesinde 
mütalâa edilemez. Ordu Yardımlaşmada Türk 
subayının parası vardır, ama Ordu Yardım
laşmanın idaresi tamamen hususi hukuk hü
kümlerine göre idare edilen ve üyeleri sivil
lerden, yönetim kurulu üyeleri sivillerden, bâ
zı profesörlerden hocalardan müteşekkil idare 
ve yönetimi onların elinde bulunan tamamen 
hususi hukuk hükümlerine göre idare edilen 
bir müessesedir. Bu, Ordu Yardımlaşmanın 
yaptığı tetkikat üzerine kendi menfaatini mü
talâa edip ve Volvo Şirketini de ortaklığa al
ması ve bunda menfaatini görmesini Türk Si
lâhlı Kuvvetlerini yabancı sermayeye maksatlı 
olarak itilmiştir diye bir bühtanda bulunmak 
en azından hafifliktir Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
İade ederim Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Ve bunun Silâhlı 
Kuvvetlerle ve Hükümetle arkadaşımın söyle
diği gibi en ufak bir alâkası yoktur. Sadece 
burada Türk subayının parası vardır, bunun 
dışında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve Türk su
bayının bunda alâkası yoktur. Ve bunu Silâhlı 
Kuvvetlerin bir müesessesi gibi, veya ordunun 
bir müessesesi gibi mütalâa etmek yanlıştır. 

Sayın Ahmet Yıldız'm bir sözüne de üzün
tülerimi söylemeden geçemiyeceğim. Sayın Ma-
danoğlu bütçenin tümü üzerinde yaptığı bir 

konuşmada biraz evvelden beri bahsettiğim 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, Türk Ordusunun 
millîlik vasfı üzerinde yapılan bir münakaşa 
ve bunun üzerinde Sayın Başbakanın konuş
masını vesile ederek «arızalı bir yedek teğme
nin bir yetişmiş, tecrübeli kolordu kumandanı
na askerlik dersi göstermesini» kınadıklarını 
ifade etti. Sayın Başbakan arızalı bir yedek 
teğmen değil, vazifesini seve seve yapmış ve 
yedeksubaylığını arızasız olarak yapmış bir 
kimsedir. Ve yapılan münakaşa burada bir as
kerlik münakaşası değil, yapılan münakaşa bir 
teknik münakaşa değil, yapılan münakaşa bu
rada bir fikir münakaşasıdır. Sayın Madanoğ-
lu burada, kendisinin de iyice anlayıp anlama
dığı belirsiz bâzı cümlelerle ki, nesli o cümle
leri - ben şahsan Sayın Madanoğlu'ndan daha 
gencim, oradaki Türkçeleri, Sayın Ahmet Yıl
dız bunu çok iyi öğrendi ama - oradaki keli
melerin çoğunu o yazıdaki kelimelerin çoğunu 
ben bilmiyorum ve yaşı çok genç bir yazıyı 
gelip burada okumaları ve bunu bu şekilde ifa
de etmeleri karşısında Sayın Başbakanın Türk 
Silâhlı Kuvvetleri için söylenen bühtanları 
reddeder bir konuşmasını vesile edip Sayın 
Yıldızın «Arızalı bir yedek teğmenin tecrübeli 
bir kolordu kumandanına askerlik dersi ver
mesini kınadım» demesini de üzüntü ile kar
şıladığımı ben kendilerine ifade etmek iste
rim. 

Sayın Enver Işıklar bu devirde de kimya 
harbinin önemine değindiler, modern harbde 
kimya harbi hiçbir zaman önemini kaybetme
miştir ve bunun üzerinde söyledikleri gibi has
sasiyetle durulmaktadır. NBC Okulumuz, AR-
GE Teşkilâtı ile işbirliği halinde çalışmaları
nı yapmaktadır. Modern devrin ordularında 
kimya harbinin kalkacağı pek yakında gözük
müyor. 

Sayın Sadık Artukmaç İstanbul - Ankara 
yolunun zaman zaman kapatıldığını ifade etti
ler, top atışları sebebiyle. Evvelâ şunu arz 
edeyim ki, bu mesele bir sözlü soru konusu 
idi. Ben buraya bu sözlü soru için 7 defa gel
dim, üçer saatten 21 saat bekledim, cevap ve
remedim. Son anda arkadaşım ben gelmediğim 
için galiba yazılıya çevirdi, kendilerine cevap 
arz edeceğim o zaman tenvir etmek isterdim. 
Evvelâ buradaki top atışları MKE tarafından 
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yapılan yani bakanlığıma bağlı bulunmıyan 
Sanayi Bakanlığına bağlı bulunan MELE tara
fından yapılan bir atıştır. Askerler tarafından 
yol kesilmesi ise bir hizmet yardımıdır. Ancak 
Millî Savunma Bakanlığı ile MKE idaresi müş
tereken çalışarak Konya Karapınar bölgesinde 
yeni bir atış meydanı, poligonu yapılmıştır ve 
bu sene Temmuz ayı içerisinde bu poligon Zir 
poligonu Konya Karapınar bölgesine taşına
caktır. 

Sayın Tekin Anburun yeni <bâzı harblerin 
yakinen takibedilmesi, israil harbinin, Pakis
tan harbinin, burada tank füzeleri üzerinde, 
israil harbinde uçakların bir hava harbinin 
önemi üzerinde, Vietnam'da gerilla harbleri 
üzerinde durulması, bunların takibedilmesi ge
rektiğini tavsiye ettiler. Bu hususlar Grenelkur-
mayımızca daima takibedilmekte ve buna gö
re tertipler alınmaktadır. 

Sayın Akif Tekin Millî Savunma Bakanlı
ğı bütçesi hakkında bilhassa harb sanayii ge
liştirilmesi, kanun çalışmalarımıza hız veril
mesi temennisinde bulundular. Kendilerine ya
pıcı tenkidlerinden dolayı teşekkür ederim. 
Bu tavsiyeleri istikametinde çalışmalar yapıla
caktır. 

Sayın Mebrure Aksoley, Anayasada kadın 
ve erkek ayrımı olmadığı binaenaleyh, kızları
mızın da harb okulunda okutulması temenni
sinde bulundular. Türkiye'nin nüfusu ve bu
günkü şartlarına göre kız talebelerin alınıp 
harbiyede okutulmasına ihtiyaç yoktur. Çün
kü biraz evvel de arz ettim, gerek 1111 sayılı 
Kanunda gerek 1076 sayılı Kanunda tadiller 
yaparak asker alma mevcudunu azaltma çare
leri düşündüğümüz bir sırada bir taraftan da 
kızlarımızın alınıp harbiyede okutulması gibi 
Millî Savunma bütçesine yeni bir istikamette 
veya erkek talebe yerine kız talebe almak su
retiyle böyle yeni bir teşkilâta girmeyi düşü-
nemenıskteyiz. özür dilerim. 

Sayın Mebrure Aksoley haklı olarak sivil 
memurların tayın bedeli ve bâzı sosyal hakla
rına değindiler. Bu mesele üzerinde Bakanlı
ğım da dikkatle çalışmaktadır. Bu istikamette 
Maliye Bakanlığı ile temas halindeyiz, ümide-
derim ki, kendilerini memnun edecek bir neti
ce alına. 

Gok muhterem senatörler, bu izahatımla sa
yın senatörlerin grupları ve şahısları adına 

bütçemiz hakkındaki tenkid ve temennilerine 
tesbit edebildiğim nisbette arzı cevabetmiş bu
lunuyorum. Bu tenkidlerin bize ışık tutanları 
olmuştur. Bunlar bütçemizin tatbikatında ve 
önümüzdeki yıl bütçelerinin ihzarında bize yar
dımcı olacaktır. Millî Savunma Bakanlığı büt
çesi hakkında tenkid ve temennilerde bulunan 
arkadaşlarıma cevap vermek için epeyce bir 
zaman vaktinizi aldım. Bu süre içerisinde beni 
dinlemek zahmetinde bulunan sayın senatörleri 
saygılarımla selâmlarım. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sorum var 
Sayın Başkan. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. Şu
nu evvelâ arz edeyim Sayın Yıldız, kifayet 
takriri oylanmadan önce söz istiyen sayın üye
ler, soru sormak istiyen sayın üyelerin hakla
rı mahfuz tutuldu. Size ancak konuşmanız es
nasında tevcih etmiş olduğunuz suale tam ve 
kâmil cevap verilmemiş ise böyle iddiada ise
niz o hususu açıklamak üzere zatıâlinize söz 
veririm. Sayın Koçaş, buyurun sorunuzu. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Saym Başkan, Sayın Bakandan müsaade eder
seniz iki sorara olacak. Bir tanesi Silâhlı Kuv
vetlerimizin sefer stoklarının tamam veya nok
san oluşu bir görev ânında başarının en önem
li faktörlerinden birisi olacaktır. Bu münaka
şa götürmez bir gerçektir. Ancak bütün bu 
gerçeklere rağmen memleketin imkânları muva
cehesinde bu hususun bir anda sağlanmasının 
mümkün olmıyacağı da tabiîdir. Bu durum kar
şısında sefer stoklarının tamamlanması ancak 
plânlı ve programlı bir faaliyet ve icraatla 
mümkün olabilir. Yani her yıl muayyen bir 
ödeneğin bu işe tahsisiyle muayyen bir süre
nin sonunda bu neticeyi sağlamak mümkündür. 
Ve zannediyorum bu prensipler sizden evvelki 
Hükümetler ve bakanlığınızca da benimsenmiş
ti. Bu izahatım muvacehesinde şu hususları öğ
renmek istiyorum. Bakanlığınızın da böyle bir 
programı var mıdır? Bu plânın tahakkuku için 
bir teşebbüsünüz var mıdır? Varsa bu teşebbüsün 
sonucu, şu andaki durum ve imkânınız nedir? 
Birinci sualim bu efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan tek tek 
cevap verin. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET T0-
PALOĞLU (Devamla) — Sefer stoklarının 10 
yılda muayyen bir seviyeye ulaştırılması için 
senede 212 milyon lira ayrılması derpiş edilmiş 
idi. Fakat bütçe mülâhazalariyle bunları üzü
lerek ifade edeyim sağlanamamıştır. Ancak 
Hükümetin senede 212 milyon lira verilmek su
retiyle 10 senede yapılması derpiş edilen mu
ayyen stok seviyesi için bir toplu imkân sağla
ması ve bunun birkaç yılının birden sağlanma
sı cihetine gidilmesi Hükümetçe düşünülmekte
dir. 

SADİ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. (A. P. sırala
rından «Böyle mahrem sual sorulur mu» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan açıklıyabildiği 
nisbette açıklıyor efendim. Buyurun Sayın 
Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Dikkat buyurulursa teşekkür ederim Sayın Ba
kan dedim. Benim sualimin cevabının tamamı 
değil. Ama ancak bu kadarını Sayın Bakan ce
vaplandırabilir. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, Buyurun lütfen 
ikinci sualinizi sorun. Kısa olsun, efendim. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim, ikinci sorumu Sayın Bakanın izahatı 
dolayısiyle sormaya karar verdim. Aynı suali 
geçen sene de sordum. G-eçen seneki Sayın Ba
kanın izahatı pek tatminkâr değildi. Ama bu
günkü izahatı biraz daha tatminkâr olmuştur. 
NATO'ya dâhil olmıyan CENTO devletlerine 
verilen bu garantidir şeklinde bulundu. Bu iran 
ve Pakistan için çok tatminkâr. Ama yine aynı 
geçen seneki sorumu soruyorum. NATO ile da
ha önce üyesi bulunan Türkiye'ye sırf NATO 
üyesi olmadığı için İran ve Pakistan'a verilen 
garantiyi vermeye lüzum var mı? Sayın Ba
kan, bu sualin arkasından şunu da belirteyim 
Sayın Bakanın, Türkiye'nin içişleri hiçbir ya
bancı kuvvetin karıştırılmaması hususunda geç
miş Hükümetler kadar gelecek Hükümetlerin 
de müsaade etmiyeceği hususundaki garantile
rini teşekkürle karşılıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Ko
çaş. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Mesele bir CENTO 
toplantısında alınmış bir karar üzerine yapıl-

I mış bir müzakeredir. Türkiye bir CENTO üye
si olduğuna göre Türkiye'nin bilhassa CENTO 
bölgesinden dolayı gelecek bir taarruza karşı, 
çünkü CENTO kurulduğu saman CENTO'da, 
bir kanadın korunması için kurulmuş bir aske
rî pakt değil, ekonomik pakttır ama askerî 
jönü olmıyan bir pakttır ama bunun da bu 
paktı yapan milletlerin de işbirliğinde dolaylı 
bir saldırıya, yani esasen şimdi Saym Ahmet 
Yıldız'm söylediği sözün de cevabı burada çı
kıyor ve dolaylı bir surette bu ittifak sebebiyle 
gelecek bir taarruza karşı da bir savunma ga
rantisini verilen bir anlaşmadır bu anlaşma, 

BAŞKAN — Saym Tunçkanat, 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim, Saym Bakandan iki sorum olacak. 
Bir tanesi Volvo ile ilgili, Ordu Yardımlaşma 
ilgili. Daha evvel de Volvo Şirketiyle Ordu 
Yardımlaşma arasında yapılan anlaşmanın dış 
finansmanın Bakanlık veya Hükümetçe 10 mil
yon dolar civarında temin edileceği bildirilmiş 
inidir, bildirilmemiş midir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Evvelâ şunu arz ede
yim ki biraz evvel de söyledim. Volvo, hususi 
hukuk hükümlerine göre işîiyen bir şirkettir. 
Ilesele, Hükümet tarafından da yani evvelâ 
bir Silâhlı Kuvvetler veya MSB. lığı müessesesi 
olarak burada münakaşa edilecek bir konu de
ğildir. Yalnız sizi tatmin etmek için ifade et
mek istiyorum. MSB. lığı bütçesiyle Hükümet 
icraatiyle birgüna alâkası olmıyan, bir âmme 
hizmeti olmıyan tamamen bir hususi hukuk 
hükmüyle işliyen bir hükümdür. Ve bütçemle 
ve cevap vermekle mükellef olmadığım bir ko
nudur. Evvelâ bunu arz edeyim şimdi cevabını 
vereyim. Hükümet hiçbir zaman bunun dövizi
ni vereceğini ifade etmemiştir. Bunu sadece 
Ordu Yardımlaşma Yönetim Kurumu Bakşanı 
Bakanlığımın personel başkanı olduğu ve Or
du Yardımlaşma Kanununa göre de ben Ordu 
Yardımlaşma Genel Kurulu Başkanı olduğum 
içüı burada size malûmat arz ediyorum, mesele 
ama Millî Savunma Bakanı olarak değil, ve 
Hükümet âzası olarak değil, ve Hükümet ola
rak izahat vermeye mecbur olduğum bir konu 
olarak değil. (A. P. sıralarından, vermeyin o 
saman sesleri.) Mesele bu. Tamamen iste söy
ledim hususi hukuk hükümlerine göre işliyen 

I bir müessese bu. 

547 — 



C. Senatosu B : 28 31 . 1 . 1969 O : 3 

BAŞKAN — İkinci sorunuzu lütfen Sayın 
Tunçkanat, 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Bu sorumla ilgili ikinci kısmı sormaktan vaz
geçiyorum, ayrıca kendilerine cevaben müra
caat edeceğim. 

Sayın Başkan 2 nci sorum şudur. Türkiye'
de Amerikalılara ait dinleme yani komünist ül
kelerde yapılan muhaberatı dinleme üstleri 
tesisleri vardır. Tesisleri vardır. Pek gizli bir 
şey değil, gazeteler de yayınlıyor bunları. Şim
di, büyük bir kapasitede olan bu dinleme ci
hazları, Türkiye'deki yapılan gerek orduya, ge
rekse özel clarak Hükümetin yapmış olduğu 
gizli yayınlan da haberleşmeleri de dinlemek 
iktidar ve kapasitesizdedir. Acaba bu kendi 
istihbaratımızın, gizli olan şeylerin bu tesisle
rin almasma önlemesine karsı Millî Savunma 
Bakanlığı ne gibi bir tedbir almışlardır bu hu
suslarda acaba bizi aydınlatıcı ve tatmin edici 
bilgiler verebilirler mi? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞ-LU (Devamla) — Evvelâ ben bunun 
teknik tarafını bilmiyorum, fakat benim bildi
ğini, bunlar bir dinleme değil bir elektronik 
kestirme cihanlarıdır. Ve bir dinleme cihazı de
ğildir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Efendim çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan; Sayın Bakana yardımcı olacağım diye ay
nen buradan sorumu okuyarak arz edeceğim. 
Notun başlangıç kısmını ben okuyayım ve bir 
de soru soracağım. (Oradan okusunlar sesi.) 

Burada şimdi diyor ki, «Türkiye Hükümeti 
ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti...» 
diye başlıyor. Uzun olduğu için orada oku
madım. iki sayfadan fazla. Onu okumıyaca-
ğım. Şu 3 ncü paragrafta maddeden önce «teca
vüzün hangi cinslerden olacağını anlatmak 
üzere alman, 3 ncü paragrafta dediğim gibi 
orada rak, rak olarak yazılı o «rak» lardan biri
si bu, olarak gibi. «Karşılıklı işbirliği Paktı 
âzalarının yukarda zikri geçen beyannamede.» 
Beyanname, 24 Şubat 1955 te Bağdad'da im
zalanmış, Bağdad Paktı zamanında. «Beyan
namede müşterek emniyetlerini korumak ve 
doğrudan doğruya veya bilvasıta» ingilizcede 

direct, indirect, doğrudan doğruya sizin dedi
ğiniz gibi CENTO dolayısiyle değil asıl bu di
rect, indirect, «doğrudan doğruya veya bilva
sıta tecavüze mukavemet etmek hususundaki 
azimlerini beyan etmiş olduklarını nazarı iti
bara alarak» dediklerinin sonunu okuyorum, 
hepsini okuyabilirim arzu ederseniz. Onun için 
okumuyorum, «Amerika Birleşik Devletlerinin 
Anayasasına uygun gerekli her ütrülü hareke
te girişilecektir.» 

Şimdi burada (bilvasıta) kısmı üzerinde 
duruyorum, diğer birçokları var ki paktın ge
reği olabilir. NATO Paktında olur, CENTO'-
da olur. Ama burada bilvasıta tecavüz deyin
ce siz bunu ne anlıyorsunuz? Cepheden yapı
lan bir taarruz mu yoksa dışardan kışkırtılmış.. 
içerden yapılan değil, biz böyle anladığımız 
için (bilvasıta) yi böyle yorumluyoruz, siz 
böyle anlamıyorsanız o zaman mesele yok, an
layış farkı olur. Yoksa suçlamak için değil. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Orada bir şey daha 
var, «Türkiye'nin tamamiyeti mülkiyesine» iba
resi var mı? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Var. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Devamla) — Tamamiyeti mülkiye
ye tecavüz, bir iç hareketle olur mu Sayın Yıl
dız? Tamamiyeti mülkiye ve istiklâle tecavüz 
nereden gelir? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Her taraf
tan olur, içeriden de olur. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Olabilir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, müsaade buyurun, Dersim'de bunu 
gördük, içerden de olur, dışardan da. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika. Sa
yın Yıldız efendim, soru müessesesi karşılıklı 
münakaşa müessesesi değil. Rica ederim. So
runuzu sorun, Sayın Bakan da cevabını versin
ler. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın Ba
kan, her paragraf kendi içinde bir anlamı 
kapsıyor. Bu paragraf doğrudan veya bilvası
ta paragrafıdır. Tamamiyet olanları da var, 
başka türlüleri de var. Bütün maddeler içinde 
ayrı ayrı durumlar var. Durumlardan bir tane
si budur. Doğrudan doğruya veya bilvasıta te-
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cavüz. Biz bunu öyle anlıyoruz. Siz nasıl an
lıyorsanız rica edeceğiz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Bilvasıta tecavüz, biz
zat kendisi değil, başka bir Devleti de aynı 
istikamette size tecavüz ettirmek için. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Devlet yok 
burada. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Tecavüz, Devlet de 
yok, orada var mı, talebe var mı, içten halk 
var mı? öyle ise?... 

Şimdi tecavüzü meselâ Türkiye'ye tecavüzü 
derpiş edilen muhtemel Devlet değil de başka 
bir Devleti de yanma alarak, onu tahrik ede
rek yaptırdığı tecavüz bilvasıta tecavüzdür. 
İşte burada derpiş edilen tecavüz NATO it
tifakının derpiş ettiği hedefi ve gayeyi. Ama 
burada bilvasıta yani, başkalarına da yaptır
dığı tecavüz bahis mevzuudur. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan, tamam 
efendim, teşekkür ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Çok teşekkür ederim 
sayın senatörler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz senatöründür. Sırada 
Sayın Hazer var. Sayın Hazer? Yok. Sayın 
Baysoy, buyurun. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; aklıma takılan bir iki 
ufak konu üzerinde görüşmek için söz aldım. 

Onlardan birisi şu : 
Ben ortaokuldan başlıyarak fakülteyi bi

tirinceye kadar kamp yapanlardanım. Ve bu 
kamplar bize ta çocukluğumuzdan itibaren bir 
askerî ruh, bir disiplin aşılıyordu. Acaba bu
nun ne mahzurları görüldü de kaldırıldı? 

Sonra, yine hiç olmazsa tatil zamanımızın 
muayyen bir kısmını işgal ediyordu. Ve gerek 
yaptığımız hareketler bir nevi jimnastik, beden 
eğitimini, yerine getirmiş, hem de hiç olmazsa 
askerliği daha çok küçük yaşta benimser bir 
hale geliyorduk. Bugün bunu tamamiyle terk 
ettik. Yalnız, muayyen sınıflarda galiba as
kerlik dersleri var. O da haftanın muayyen sa
atlerine inhisar ediyor. Ben bunun tekrar ih
dasını acaba düşünülür mü diye düşünürüm. 

Konularımdan bir tanesi de sade Milli Sa
vunma Bakanlığını değil, biraz da İçişleri 
Bakanlığını ilgilendirir. Mamafih, iyi bir tesa

düf zaten bütçeler birbiri arkasında olduğu 
için, bu mevzuu da açabilirim. 

Sayın arkadaşlarım, bizim bir sivil savun
ma teşkilâtımız var. Fakat ben bu sivil savun
ma teşkilâtının bir türlü fonksiyonunu an
lamıyorum, kusura bakmayın. Bâzı tamimler
le, muayyen kendilerine göre çalışmalarla 
yarlıklarını hissettirmeye çalışıyorlar. Fakat, 
gayet tabiî ilgili arkadaşlar bunu yakînen bilir
ler ; biz bundan üç sene evvel bir Parlâmento He
yeti olarak İsrail'e gitmiştik. Boş zamanımızda 
gezilerimizin sonunda beni bir özel geziye gö
türdüler, benim meslekdaşlarım, veteriner arka
daşlarım. Bir kibıısu ziyaret ettik daha 
evvel gruplarda ziyaret etmiştik ama, bu 
hususi ziyaretimde işin daha, derinliklerine in
dim. Kibusta inekçiliği idare eden şef bizi kar
şıladı. öğlen sağımı yapılıyordu hayvanlarda. 
Onu tetkik ettik, fakat bu arada kendisine ne 
sordumsa o kadar rahatlıkla cevap veriyordu ki, 
hayretimi mucip oldu .Karşımdaki acaba bir ve
teriner midir, bir ziraatçi midir diye? Nihayet o 
iş bittikten sonra bizi yemeğe götürdüler «Ye
meği de burada yiyin» dediler. Onların umumi 
yemekhanesine gittik. Sordum arkadaşlardan, bu 
arkaidaşım dedim, o kadar rahatlıkla sorularıma 
cevap verdi ki, ben eski gezdiğim kibuslarda 
böylesini görmedim dedim, arkdaşımızın mesle
ki nedir? dedim. Dediler ki, «Albaydır» emekli 
mi? dedim, «Yoo emekli değil» dediler. Ya nedir? 
Şimdi onlarda bir tane resmi elbiseyi giyen bir 
ordu, bir de böyle zaman zaman muhitin istih
saline zarar vermiyecek şekilde yeni askerlik 
usullerini gösterecek ikinci bir ordu var. Hafta
nın üç günü bu albay, o ordunun alay kuman
danı olarak idare ediyor, onun haricindeki za
manda da yetiştiği kibusun inekçiliğini hâlâ 
idare ediyor. Şimdi bundan maksadım şu : 

Nihayet bunu resimlerde de gördük, resmî 
ordunun yanında, Arap ülkelerine sivil elbiseler
le giden askerler de gördük. Ama o askerler, 
gözümle gördüm ki, ötekiler kadar yahut öteki
lere yakın bir şekilde eğitilemiyordu. Ben, bi
naenaleyh, memleketimizde tatbik edilen bu 
sivil savunma teşkilâtında elbirliği ile duru
lup, şöyle daha faal hale getirmesinin faydalı 
olacağı kanaatindeyim. 

Mâruzâtım bu kadar, hepinizi saygiyle se
lâmlarım. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı 1969 
yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler sona ermiş
tir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

a - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 957 400 906 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 603 378 754 
BAŞKAN — Bu bölümde iki takrir var oku

tuyorum. 
Sayın Senato Başkanlığına 

1969 malî yılı Bütçe kanunu tasarısına bağlı 
cetvellerden (R) 13 ncü sayfadaki 13 330 ncu Sa
vaş gereçleri ve savaş stoklan alımları ve gi
derleri maddesine ait (E) cetveline 8 No. lu fık
ra olarak eklenilmiş olan, 

«237 sayılı Kanuna göre kullanılan (Binek 
ve makam otoları) taşıtlar savaş gereci sayılmaz 
ve bu tertipten alınmaz.» 

Sökündeki açıklamanın metinden çıkarılma
sını müsaadelerini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Birinci takrir 18 ncı madde ile, 
ikinci takrir 52 nci madde ile ilgili olduğu ci
hetle bu kere sadece Yüksek Heyetin bilgile
rine sunulur. 

Bölüm Lira 

13.000 Bölümü oylarınıza sunuyorum. 
BAŞKAN — Kaİml edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 16 116 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 711 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 64 220 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17.000 Savunma enfrastrüktür hiz
metleri 443 950 201 

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

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 92 882 003 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
malar 30 QQQ 000 

BAŞKAN — Bölüm 32 000 ile ilgili bir tak
rir var, okutuyorum. 

Sayın Senato Başkanlığına 

1859 malî yılı bütçe kanunu tasarısının Millî 
Savunma Bakanlığına ait (A/3) sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları cetvelinde aşağıda ya
zılı değişikliğin yapılmasına müsaadelerini arz 
ve teklif ederim. 

Değişiklik 

1. 32,000 nci Kamulaştırma ve satmalmalar 
bölümünün 32.100 ncü Kamulaştırma ve satmal
ına bedeli maddesinden 500 000 lira düşülerek 
bu madde miktarının 25 666 000 lira ve 32.000 
nci bölümde 30 168 000 lira olarak düzeltilme
sini, 

2. Düşülen 500 000 liranın 35,000 nci Sosyal 
transferler bölümünün 35.720 nci maddesine ilâ
vesi ile 400 000 lira olan bu madde rakamının 
900 000 lira ve 35.000 nci bölüm rakamının da 
1 776 000 lira olarak tesbitini, 
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3. 35.720 nci madde isminin de (Türk Si
lâhlı Kuvvetleri ile ilgili dernek ve vakıflara 
yardım) şeklinde yazılmasını, 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Bu takrire Hükümet katılıyor 
mu? 

HÜKÜMET ADINA MİLLÎ SAVUNMA BA
KANI AHMET TOPALOĞLU (Adana Milletve
kili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İSKENDER CENAP EGE 
(Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılmaktadır. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi takrirde gösterildiği şekilde düzeltme ya
pılarak bölümler okunacaktır. 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

34.000 Malî transferler 41 078 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 276 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 17 972 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKANLIK DİVANININ Cİ-SNEL KURULA SUNUŞLARI 

4. — Parti Grup Başkanlarının, Büyük Türk 
Milletinin ve aziz Vatanımızın sarsılmaz gücü ve 
teminatı olan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri
ne Cumhuriyet Senatosunun Güven ve takdirle
rinin t ey iden ula-ştırûmasına dair önergeleri. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi
nin kabulü münasebetiyle; Büyük Türk Milleti
nin ve aziz vatanımızın sarsılmaz gücü ve temi
natı olan Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
Cumhuriyet Senatosunun güven ve takdirlerinin 
teyiden ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

31 Ocak 1969 
Adalet Partisi Grup C. H. P. Grup 

Başkanı Başkanvekili 
Bursa Ankara 

Şeref kayalar Hıfzı Oğuz Bekata 
G. P. Grup M. B. Grup 

Başkanvekili Başkanı 
Artvin Tabiî Üye 

Fehmi Alpaslan Fahri özdilek 
Kontenjan Grupu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Cemal Madanoğlu 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... ittifakla kabul 
edilmiştir, gereği yapılacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı 1969 yılı bütçesinin 
memlekete ve millete, Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
hayırlı ve uğurlu olmasım dileriz. Teşekkür ede
riz. 

H) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü, 

b) Jandarma Genel Komutanlığı. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1969 yılı büt
çe tasarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Grupların görüşlerini bildirecek sayın üyele
rin isimlerini okuyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Tanyeri, G. P. 
Grupu adına Sayın Seyhan, Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Ataklı, A. P. Grupu adına Sayın ib
rahim Tevfik Kutlar. 

Şahsi görüşlerini bildirecek olan sayın üye
leri sırayla okuyorum. Sayın Karakapıcı, Sayın 
Artukmaç, Sayın Turgut, Sayın Şenocak, Sayın 
Dikeçligil, Sayın Hazer, Sayın ismen, Sayın Bo
ra, Sayın Türkmen, Sayın Ayrım. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Tanyeri buyuru
nuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
C. H. P. Grupu adına İçişleri bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi açıklamaya çalışacağım. Sözlerime 
Senatoya saygılarımı sunup, değerli idarecilere 
aziz meslektaşlarıma, fedakâr zabıtamıza, Gru-
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pumuzun sevgilerini ifade etmekle başlamak is
tiyorum. 

Sayın senatörler, 
İdare, âmme hizmetlerinin ifası ve kanun 

hükümlerinin tatbik ve icrasını temin eden re'-
sen hareket yetkisini haiz bir kudrettir. Bu kud
ret, bütünlüğünü muhafaza etmek şartiyle mer
kezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 
dayanmaktadır. 

Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından 
coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu 
hizmetlerinin gereklerine göre illere ve iller de 
diğer kademeli bölümlere ayrılır. 

1961 Anayasamız, idari ünite olarak vilâyeti 
ele almıştır. Bu nokta üzerinde esaslı olarak 
durmak lâzımdır. Zira zaman zaman bâzı zeva
tın eyalet teşkilâtına gidilmesinden, ilçenin üni
te olarak ele alınmasından bahsetmekte bulun
dukları görülmüştür. 

İdareyi ve idari metotları yeniden düzenler
ken Anayasanın bu hükmünün göz önünde bu
lundurulmasında zaruret vardır. 

Bugün Anayasaya göre uygulaya geldiğimiz 
prensip merkeziyet ve ademi merkeziyettir. Bu 
iki sistemin karşılıklı fayda ve mahzurlarım ber
taraf ve telif etmek için iki usul kabul edilmiş
tir. Bunlardan birincisi yetki genişliği, diğeri 
de idari vesayettir. 

Merkeziyetin görünen ilk mahzuru işleri ge-
ciktirmesidir. Bunu önlemek ve âmme hizmetle
rine akıllılık ve çabukluk vermek bir vilâyetin 
başında bulunan memura merkezin karar alma 
ve uygulama gibi âmme kuvvetinden doğan yet
kilerinin geniş bir kısmının devri ile kabildir. 
Bu suretle merkeziyet bir nevi ademi merkeziye
te doğru yaklaşmış ve fakat bunu kullanan kim
se merkezin memuru olduğu ve kullandığı yetki
ler merkeze ait bulunduğu için ademi merkezi
yetin mahzurları doğmamış, hizmetlerin yurt öl
çüsünde tanzim ve temşiyetinde denge muhafa
za edilmiş olmaktadır. 

Tarihî akım içinde Devletimiz daima merke
zî olmuş ve bu hüviyetini muhafazaya itina gös
termiştir. Bunun zaruri neticesi olan hiyerarşi
nin kırtasiyeciliği gerektiren yavaşlığı karşısın
da da yetki genişliği bir ileri görüş olarak mü
talâa ve tedvin edilmiştir. 

idareyi ve idari metotları yeniden düzenle
me çalışmalarında Anayasanın bu prensipleri 

göz önünde tutularak yetki genişliğinin merke
ziyetin bütün pürüzlerini ve özellikle bürokra
siyi ortadan kaldıracak şekilde kullanılması sağ
lanmalı, böylece yetki devri problemi çözülme
li, fakat bu, belli makamlarda gerçekleştirilme
li, bu suretle işlerin aksamasına, murakabesiz 
kalmasına, âmme hizmetlerinin hatalı bir şekil
de tanizHi ve temşiyetine sebebiyet veren kuru
luşlara yer evrilmemeîi veya bunları da deneti
me alabilecek ademi temerküz eşeli teşkil edil
meli, fakat bu, asla bir kademe olarak mütalâa 
edilmeyip plân hazırlanması ve uygulamasına in
hisar ettirilmelidir. 

En iyi niyetlerle ve ileri bir hamle olarak 
tedvin edilmiş olan 5442 sayılı Kanundan sonra 
merkezî idarenin valilerin yetkilerini kısmaya 
matuf davranışları ve 1961 Anayasasının kabu
lünü mütaakıp girişilen bölge teşebbüsleri ve 
bunların mahallî seviyedeki başarısızlığı bu en
dişeyi haklı göstermektedir. 

Bu suretle kurulmuş olan bölge teşkilleri, il 
idaresi Kanununun açık hükümlerine rağmen 
yanlış bir tefsir sebebiyle valilerin denetim ve 
gözetimi dışında bulunmakta, bölge merkezleri 
aieleksel her Bakanlık için ayrı ayrı yerlerde 
kurulmakta ve bu kabîl çeşitli kuruluşlar bir 
bölgede bulunmalarına rağmen kendi aralarında 
bir koordinasyondan ve bunu gerçekleştirecek 
bir makamdan yoksun bulundukları için mura
kabesiz kalmakta ve aynı konular ayrı ayrı etüt 
ve hattâ yatırım mevzuu yapılmaktadır. 

Diğer taraftan bu eğilim o kadar artmıştır ki, 
bâzı Bakanlıklar, Anayasanın yukarda işaret et
tiğimiz maddesinin açıklığına rağmen, birkaç 
vilâyeti birden müştereken ilgilendirmiyen, mev
zuu, yalnız bir vilâyetin iç bünyesini teşkil eden 
hizmetler için dahi bölgeler teşkil etmeye başla
mışlardır. 

İdarede ve özellikle plân uygulamasında ve 
proje tanziminde sıkıntı yaratan bu problemin 
çözülmesi ya hükümetlerin bölge kuruluşlarını 
Anayasanın lâfzına ve esprisine uygun olarak 
ancak çok zaruri ve millî seviyedeki hizmetlere 
hasretmesi veya bunları koordine edecek bir ma
kam ihdas etmesine vabestedir. Aksi takdirde 
âmme hizmetleri çeşitli bölge kuruluşları tara
fından tanzim ve temşiyet edileceğinden Anaya
sanın vilâyet idaresinde öngördüğü yetki geniş
liği prensibi ortadan kalkmış ve bu, sırf polis 
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amirliğine müncer olmuş bulunur M, esas ka
nun vâzunın maksadının bu olmadığı aşikârdır. 

Filhakika tarihî gelişim içinde 5442 sayılı 
Kanun idareye, Fransa'nın ancak 1964 yılında 
ulaşabildiği bu zihniyeti 1949 yılında getirmek 
lüzumunu hissetmiş olmasına rağmen uygulayı
cılarda bunun henüz tebellür etmemiş bulunma
sı, daha açık bir ifade ile valiye içişleri Bakanlı
ğının memuru nazariyle bakılması ve ihtisasları
na dair hizmetlerin tanziminin hazırlanması ka
rar ve murakabesinin bunlara tevdii bir nevi kıs
kançlık uyandırmıştır. Bunun neticesi kelimele
rin çeşitli anlamlarından zorla çıkarılan surî tef
sirlerin, buna dayanan bölge teşkillerinin mey
dana gelmesi, yetki çekişmeleri sebebiyle işlerin 
aksaması, isabetsiz görüşler dolayısiyle yatırım 
imkânlarının öncelik taşımıyan gösteriş alanla
rına kaydırılması ve aynı istikamette gelişmesi 
lüzumlu çeşitli potansiyelin tekatudan mütevel
lit ataleti olmuş, bu, yapılmak istenilen refor
mun bünyeye inmiyerek kabukta kalmasından 
ve cevherin aynı kalarak biçimde yapılan deği
şikliğin bünyede istenilen tahavvülü ve beklenen 
hareketi tevlidedememesinden ileri gelmiştir. 

Bugün idarede ve idari metotlarda yapılmak 
istenen reorganizasyon zihniyette değişiklik ya
pılmadan gerçekleştirilirse diğer ıslahat proje 
ve hareketleri gibi biçimde ve potansiyelin hare
ket ihtiyat ve olanaklarını tam olarak yansıt
mak kudretinden mahrum kalmaya mahkûm ola
caktır. 

Ancak zihniyette yapılacak değişiklik ile, 
hattâ hiçbir yeni tedvine gitmeden, yetki geniş
liği prensibi kalkınma ve vetiresinin tamamına 
oturtulmuş, yatırımların proje ve uygulama ça
lışmalarında istenilen sürat ve canlılık ve çeşitli 
alternatifler ihtiva eden yatırını mevzularında 
en isabetli seçim sağlanmış olur. 

Aksi takdirde valilerin plân karşısındaki du
rumu bu yıl istanbul'da yapılan eylenceli top
lantılar gibi bir moral takviyesinden ileri gide
mez. 

İdare ve idari metotlar yeniden düzenlenir
ken değinilmesi gerekli bir nokta da valilerin 
nasıl intihap ve tâyin edilecekleri hususudur. 
Vali tâyinlerinde takdir önplânda olmakla bera
ber bunun idarenin bir sakat olduğu hususunun 
göz önünde tutularak objektif kriterler içinde 
kullanılması lâzımdır, özellikle tahvillerde va

linin, hukukun kabul edeceği gerçek bir lüzum 
dışında, bir plân devresi içinde vilâyetinde ka
labildiği takdirde kalkınma hamle ve hızını ger
çekleştirebileceği dikkat nazarına alınmalı, bun
larda partizan zihniyet ve istekler etken olma
malıdır. 

Valilerin merkez emrine alınmaları ve bura
da çalıştırılmaları usulü, kanunların öngördüğü 
sebep ve miktarda olmak, 5439 sayılı Kanun, 
maksadın dışına çıkılarak, bir kıyım makinası 
olarak kullanımamalıdır. 

Bu kanun kadrosuzluk sebebiyle hizmetlerin 
aksamasını önlemek maksadiyle tedvin edilmiş 
olduğuna göre buna dayanılarak büyük masraf 
ve gayretlerle cidden iyi yetişmiş kıymetli vali
lerimizin, partizanca bir düşünüşün netictesi 
içişleri Bakanlığının odalarında âtıl bir koğuş 
hayatına mahkûm edilmesi ve kendilerine hiçbir 
hizmetin verilmemesinde ısrar olunması bu mak
sat ve âmme hizmeti ve menfaati anlamiyle te
lif edilemez. 

Bugün İçişleri Bakanlığında 31 Merkez Va
lisi bu durumda beklemekte, Hükümet hiçbir 
müessesesinde mevcut bulunmıyan zengin ve de
ğerli potansiyeli sebepsiz âtıl bir durumda mu
hafaza etmekte, binnetice bundan memleket ve 
âmme hizmeti müteessir olmaktadır. 

Devlet memurlarının mevcudiyetlerinin sebe
bi âmme hizmeti olduğuna göre merkez valileri
nin bu kaydın dışında tutulmalarına hukukî im
kân yoktur. 

Sayın Bakan bu müesseseyi menkûbiyet ye
ri olmaktan kurtaracak, çalışmasını sağlıyacak 
tedbirlerin alınacağım tekrar tekrar beyan bu
yurmuş olmasına rağmen aradan üç yıl geçmiş 
olduğu halde ele almamış, olduğu gibi bırakmış
tır. Esasen kendileri bu süre içinde hiçbir re
form kanununu çıkarmaya muvaffak olamamış, 
gerek idare, gerek mahallî idare problemleri 
mühmel kalmış, ancak bol bol sözlerinin edilme
sinden de geri durmamıştır. 

Kaymakamların nakil ve tahvillerinde de 
yönetmelik esaslarına riayet edilmediği, özellikle 
nakil kararnamelerinin zamamnda çıkarılmadığı 
üzüntü ile müşahede edilmektedir, Derece üstü 
ilçelerde sürelerini doldurmuş olanların durumu 
da yeni bir esasa bağlanmadığından bu gibile
rin meslekle ilgileri zayıflamaktadır. Bunu ön
lemek için kendilerinin valilik için en tabiî aday 
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telâkki edilmesi ve yeni tâyinlerin buna göre ya
pılması yerinde bir davranış olur kanaatindeyiz. 

Burada bilgi ve görgülerin artırılması için 
düzenlenen dış seyahatlerin de objektif bir kıs
tasa bağlanması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Hukuk işleri müdürlerinin durumlarının ele 
alınıp buraların atalet ve menkubiyet yeri ol
maktan çıkarılması, bunun için de kendilerinin 
plân koordinasyon işlerinde çalıştırılması ve bu 
suretle âtıl kapasitenin harekete geçirilmesi ted
birlerinin alınması düşünülmelidir. 

Üzerinde durulacak bir husus da bucak mü
dürlerinin durumudur. 

Yaygın, fakat haksız bir kanaat bunların de
virlerini ikmal etmiş ve fonksiyonlarını yitirmiş 
olmaları sebebiyle lâğvedilmesi şeklindedir. Ka
naatimizce mesele bu şekilde konulmaktan ziya
de bu zengin ve yetişkin potansiyelin toplum 
kalkınması metotlariyle yeniden ne şekilde ça
lıştırılmalarının faydalı olacağı tarzında ortaya 
konulmak ve eldeki personelin bu istikamette de
ğerlendirilmesi ve gelecek için de değerli lise 
mezunlarına istihdam yaratmak imkânları araş
tırılmalıdır. 

Her sektörde önemli bir sıkıntı kaynağı olan 
kadro konusu içişleri Bakanlığında da sıkıntı 
yaratmakta, özellikle mülkiye müfettişleri bu
nun ıstırabını çekmektedirler. Esasen teftiş 
kadrosu artan ihtiyaçlar karşısında kifayetsiz 
kalmış, bunun neticesi 5439 sayılı Kanunla istih
dam yoluna gidilmiş ve bölece bu güzide ele
manlar arasında bir tefrik yaratılmış olmasına 
rağmen vilâyetlerin teftişi iki yıldan üç yıla çı
karılmak zarureti hâsıl olmuştur. 

Bunu önleyici tedbirlerin alınması yeni bir 
kadro kanununun getirilmesiyle mümkündür. 
Devlet personel rejimini düzenliyecek kanunun 
yakın sürede yürürlüğe konması, Hükümetin tu
tumu karşısında düşünülemiyeceğine göre hiç 
değilse bu kanunun şevki ve böylece müessese
de bir ferahlık yaratılması, aynı zamanda genel 
idare ve ademi merkeziyet kuruluşlarının mo
dern zihniyette yapılacak öğretici denetimden 
uzak tutulmaması temenniye şayandır. 

idare âmirlerine ödenek verilmesini kabul 
eden kanun özellikle maiyet memurlarını da 
kapsadığından meslek yeni bir cazibeye kavuş
muştur. Bunu gölgeliyecek partizanca davra
nışlarla idare barınılamaz bir hale getirilmezse 
mevcut deeğrlere yenilerin de katılmasiyle teş-

1 kilâtm toplum kalkınmasını süratle gerçekleşti
recek bir seviyeye ulaşacağı ümidini taşımakta
yız. 

Ancak ilçe kademesinin nüvesini ve bütün 
büro ve zaman zaman faal idare çalışmalarının 
mihrakım teşkil eden tahrirat kâtiplerinin de 
durumlarının ele alınmasının yerinde olacağı ka
naatindeyiz. 

Burada özellikle ilçelerin büyük ıstırabını 
çektikleri ve idarecinin yıpranmasının önemli 
bir unsurunu teşikl eden 5917 sayılı Kanuna da 
değinmeyi zaruri telâkki etmekteyiz. Zilyedli-
ğe vâki tecavüzün ihkakı hakka müncer olma
ması ve dolayısiyle fert ve toplum huzurunun 
halelden vikayesi için bir zabıtai mania tedbiri 
olarak vaz'edilmiş olan bu kanun tatbikatta fert
ler nazarında gayesinden uzaklaştırılmış, karar
lar âdeta tasarruf belgesi gibi telâkki edilmeye 
başlanmış, bundan da Elmalı'da vesair yerlerde 
zaman zaman vukua geldiği gibi büyük huzur
suzluklar doğmakta ve idareci yıpranmakta bu
lunmuştur. Bu itibarla kaldırılmasının ve yet
kinin masrafsız ve basit ve serî usulü muhake
meye tabi tutulmak şartiyle sulh mahkemelerine 
verilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz. 

İl İdaresi Kanununun coğrafya durumuna, 
iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gerekle
rine göre tesbit edilmesini öngördüğü mülki 
teşkilâtın bu espri içinde revizyona tabi tutul
masında isabet vardır. 

idareyi ve idari metotları yeniden düzenler
ken bu problemin de önemle ele alınıp turizm 
ve endüstrileşmenin ışığı altında yeniden dü
zenlemesi lâzımdır. Ancak bu operasyonun ga
yet tarafsız ve kanunun koyduğu objektif kri
terler içinde vücuda getirilmesi, Abana'da oldu
ğu gibi köylerin partizanca bir zihniyetle tabiî 
bağlantısından koparılıp uzak ünitelere gitmek 
zorunluğunda bırakılmaması bilhassa göz önün
de tutulmalıdır. 

Sayın senatörler, 
Köyün çeşitli sebeplerle ittiği vatandaşların 

şehre hücumları, bu ünitelerin kendilerini kabu
le henüz hazır bulunmamaları, sanayileşmenin 
gerçekleşmemiş ve dolayısiyle işsizlik problemi
nin çözülmemiş olması sebebiyle bir sefalet şe
hirleşmesi meydana getirmiş, bunun neticesi kor
kunç bir işsizlik, bunun yanında bir arsa pekü-

I lâsyonu ortaya çıkmıştır. Şehirleşme hızı sana-
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yilesmenin çok üstündedir. Şu halele şehirleş
menin, Sayın Başbakanın düşündükleri gibi sa
nayileşmenin bir kriteri olduğunu kabule imkân 
yoktur. Fakat bu sebeple tarladan arsaya in-
kılâbetmiş toprak değeri büyük oranda artmış 
ve bu haksız vergi vatandaşların olduğu kadar 
belediyenin ve Hükümetin sırtına yüklenmiştir. 
Buna mukabil belediyelerin takatleri bu plânsız 
ve gecekondu gelişmeyi karşılıyacak oranda art
madığından, nâzım ve inkişaf plânları da bulun
madığından buralarda oturmak emniyet, sıhhat 
ve selâmet noktalarından bir problem olmakta
dır. Bugün dahi İstanbul'un en mutena yeri sa
yılan Suadiye'de lâğımların sokaklara aktığını, 
kokudan, pislikten oturmak söyle dursun sokak
tan geçmeye imkân olmadığını söylemek diğer
lerinin durumunu izaha ve vahameti anlatmaya 
kâfi geleceği kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan durmadan artan hayat paha
lılığının esnafın murakabesizliği sebebiyle va
tandaşın kesesine daha da ağırlaşmış nisbette 
inikası bu bozuk düzenden doğan ıstırabı büsbü
tün artırmaktadır. Belediyelerin çeşitli baskı
lar altında halkın bugün dahi biricik gıdası olan 
ekmeğin fiyatları üzerinde sık sık oynaması, fab
rikacıların daha fazla kazanmak hırsı ile. Hükü
metin zamansız dağıttığı ilâçlı tohumluk buğda
yı halkın elinden ucuz fiyatla alıp ekmeklik una 
karıştırması, süt meselesinin halledilmemiş ol
ması, çöp problemi, esasında kifayetsiz imar 
plânlarının uygulanmasındaki keyfilik ve mura-
kabesizlik mahalli idarelerin ve onlardan me
det uman vatandaşın bugünkü durumunu anlat
maya kâfidir. 

Belediyelerimizin ıslahı mahallî idarelere 
Anayasanın 116 ncı maddesinin öngördüğü, gö
revleriyle orantılı gelir kaynaklarının süratle 
sağlanmasiyle kabildir. 

Bütün vaitlere, söylevlere rağmen malî tev-
zin, emlâk, belediye gelirleri, belediye kanun
larının çıkartılmamış olması, esasında kifayet
siz gelirlerin de Hükümetçe zanıanmcla dağıtıl-
mamakta bulunması veya tevzide partizanca 
davranüması bugünkü durumun biricik âmilidir. 

Bu kanunların süratle çıkartılması, halen 
vergilendirme dışı kalmış olan fuel oil, mayi 
gaz ve asfaltın da bunlara ithal edilmesi ye
rinde olacaktır. Anayasa Mahkemesinin iptal 
ettiği lâvha ve liman işgal resimlerini yeniden 

düzenliyecek kanunun da henüz sevk edilme
mesi belediyeleri zarara uğratmaktadır. 

Belediye kanununun, Belediye Ceza Kanu
nunun yeni esaslara göre tedvin edilmemiş bu
lunması kuvvetli başkan prensibine rağmen be
lediyelerde istenilen ahenk ve çalışma sürati
ni sağlamamış, bilâkis bir atalete sebebolmuş-
tur. Bunun için belediye başkanlarının ödenek, 
izin gibi problemlerinin objektif esaslara bağ
lanması, mahallî idareler meclislerinde oldu
ğu gibi komisyonlarında da nispî temsil esa
sının kabul olunması şarttır. 

Belediyelerin Devlet plânına muvazi beşer 
yıllık plândan mahrum olmaları, plân uygu
lamasının bir kontrola tabi tutulmamış bulun
ması bunların bir taraftan kalkınma hızına 
plânda öngörülen katkılarına imkân vermek
te, diğer taraftan imkânların verimsiz, gös-
terilişli yatırımlara yönelmesine yol açmakta
dır. 

Bunun yanında belediye başkanlarının 237 
sayılı Kanuna aykırı bir lüks otomobil salta
natının başlamış olduğunu da ifade etmek is
teriz. Geniş bir yerleşme ünitesinin büyük 
sorumluluğunu üzerlerinde taşıyan değerli 
başkanlarımızı bu devirde hizmetleri yaya 
kontrola teşvik etmeyi düşünmemekle beraber 
bunun her halde Mersedes, impala gibi lüks 
arabalarla yapılmasının da zaruri olmadığı ka
naatindeyiz. Her halükârda 237 sayılı Kanu
nun hükümlerinin göz önünde tutulmasının, 
eğer buna ihtiyaç kalmamış ise kanun oto
ritesinin vikayesi noktasından ilgasının dü
şünülmesinin zaruretine inanıyoruz. 

işaret etmek mecburiyetinde olduğumuz bir 
husus da belediye başkanlarımızın arabaları
na bayrak asmaları merak ve ihtiyadıdır. Bi-

• .lindiği gibi araçta bayrak asmaya ancak Dev
let temsilcileri yetkilidir. Eğer kendilerinin 
mutlaka bir işaret taşımak zorunluğu varsa 
Bakanlıkça şekil ve ebadı tesbit olunacak bir 
fors kullanmaları isabetli olur. Belediyeler ko
nusunda son olarak idari vesayet derecesinin 
tanziminden zabıtanın yeniden düzenlenme
sine kadar olan idari, malî ve sosyal alanları 
kapsıyacak yeni kanunların biran evvel geti
rilmesini lüzumlu saydığımızı ifade etmek is
teriz. 

Görevi vilâyet sınırları içinde köy, kasa
ba ve şehirlerde ikâmet eden halkın müşte-
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rek ihtiyaçlarını gidermek olan il mahallî ida
resi de bünye ve fonksiyonları ve malı kay
naklan itibariyle yeni bir düzenlemeye muh
taçtır. Bu kanunlar da henüz ele alınmamış, 
binnetice vilâyet hükmi şahsiyeti yardımlarla 
yaşar, alil bir mevcudiyet halinde bırakılmış
tır. 1329 Kanununun iktisadi kalkınma şartla
rı olarak tesbit ve tevdi ettiği görevlerin ço
ğu çeşitli sebeplerle merkez tarafından de-
ruhde edilmiş bulunmaktadır. Bunların bâzı
larının iadesi ve toplum kalkınması anahedefi 
göz önünde tutularak âmme hizmetlerinin ve 
yatırımların kamu tüzel kişileri arasında bölüş
türülmesi prensibine uygun şekilde bâzı yenile
rinin ilâvesi suretiyle fonksiyonlarının tesbiti 
gerekmektedir. 

Gerçekten sonsuz derecede çeşitli olan ihti
yaçların zaruret derecelerine göre sıralanması 
ve en mübreminin önplâna alınmasının takdi
ri hiç şüphesiz bunları dışardan müşahede 
edenden ziyade duyan, hisseden, ıstırabını çe
ken tarafından daha iyi yapılar. 

il mahallî idarelerinden bahsederken Sayın 
Bakanın Konya'da ti Genel Meclisinde siyasi 
nutuk vermesini yadırgadığımızı söylemeden 
geçemiyeceğiz. Kanunen yasak ve meclisin 
feshini müeddi olan bu davranışın sebebini an-
lıyamadığımızı da ifade etmek isteriz. Diğer 
taraftan bâzı valilerimizin kanunları gerekti
ği gibi uygulamadıklarmı da işaret etmek is
teriz. Örneğin istanbul Valisi, duyduğumuza 
göre son kabul edilen Avans Kanununu noksan 
uygulamış ve memurların üç aylık avansını ver
mek istememiştir. Bunun sebebini de öğrenmek 
isteriü. 

Mahallî idarelerin en ufağı ve fakat en yay
gını olan köy de ele alınmamıştır. Köy Kanu
nunun hemen ele alınarak çıkarılması,, mahal
lî plânlamanın bütün yurt için gerçekleştiril
mesi ve 15 senelik perspektif devrede hangi 
köyün nüfusunun ne olacağının, ekonomik ve 
sosyal gelişmeyi sağlamak için buralarda ne 
gibi tedbirler alınması gerektiğinin ve bunla
rın yıllık finansmanlarının ne şekilde temin edi
leceğinin riyazi katiyetle tesbiti gerekmekte
dir. Bunun için de her meskûn sahanın bün
ye tahlillerinin yapılması, envanterlerinin vü
cuda getirilmesi ve yukarıda işaret edilen so
nuca varmak için bünyede değişiklik yapıl

ması yani ziraatten sanayie geçmek zarureti 
varsa bunun da plânda gösterilmesi lâzımdır. 
Diğer taraftan köyün yeniden düzenleme so
nucunda sağlam ve yeterli gelir kaynaklarına 
kavuşturulması, kalkınmayı kolaylaştıracak çe
şitli fonlar tesisi tavsiyeye şayandır. 

Plânın 1967 diliminin İçişleri Bakanlığında 
kurulmasını öngördüğü toplum kalkınması 
enstitüsü Kanununun henüz hazırlanıp sevk edil
memiş bulunması Devlet plânının da Sayın Ba
kan üzerinde etkileyici olmadığını göstermek
tedir. 

Diğer taraftan belediyelerin, özel idarelerin 
ıstırabını çektikleri Artırma Eksiltme ve ihale 
Kanunu ve diğerleri dururken Bakanlığın pro-
tokal ve cenaze işlerini düzenlemekle uğraştı
rılmasın! garip karşıladığımızı ifadeden ken
dimizi alamıyacağız. 

Nüfus konusu üzerinde bilhassa durmak 
isteriz. 

Bir taraftan artan nüfus karşısında teşki
lâtın yetersizliği, diğer taraftan kullanılmak
ta olan defterlerin fersudeleşmiş, âdeta hiç
bir kıymet ifade etmez hale gelmiş olması hem 
Devletin, hem fertlerin haklarını tehlikeye dü
şürmüş bulunmaktadır. Artık eldeki kütükler 
kullanılmaz hale gelmiştir. Âmme hakları ile 
ferdî hakların tâyininde mahkemelerin bun
lardan çıkartılan kayıtlarla karar verdikle
rini düşünmek bu alanda süratle reorganizasyo-
na gitmek zorunluğunu bütün açıklığı ile orta
ya koyar. Şu halde çıkarılacağı vadedilen yeni 
nüfus Kanununun süratle çıkartılması, teşki
lâtın bu espiri içinde yeniden düzenlenmesi, 
Hükümetin bu çok önemli âmme hizmetinden 
kadre, araç ve gereç esirgememesi bugün kad
rosuzluk sebebiyle terfiden yoksun, hayat 
pahalılığından mustarip fedakâr nüfus me
murlarına elini uzatıp personel rejiminin ıslahı
na kadar görevlerine uygun bir tazminat ver
meyi kabul ederek kanunu sevk etmesi bilhas
sa temenniye şayandır. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var ona göre to
parlayınız efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Devamla) — Sayın Başkan, toparlamaya çalı
şacağım fakat içişleri Bakanlığı gibi geniş bir 
Bakanlığın bütçesinde bana 2 - 3 dakika mun
zam zaman hakettirir kanaatindeyim. 
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Bu konuda üzerinde hassasiyetle durulma
sı gereken bir husus da eski harflerle yazıl
mış kütüklerin Türk harflerine çevrilmesi nok
tasıdır. Bu, hak zıyaını önlemek için yeni 
bir tahririn yapılmasını zorunlu kaldığı gibi, 
buna intizaren çıkarılacak kayıtların istihracın
da çok dikkatli ve emniyetli kimselerin kulla
nılmasını da zaruri kılan bir keyfiyettir. 

Bir mesele de mültecilerin durumudur. Ki
lis'te, Nizip'de, Oğuzeli'nde yüzlerce mülteci 
vardır. Bunlar senelerce evvel gelmiş, dürüst 
hareketleriyle muhitte sevilmiş, evlenmiş, ço
luk çocuk sahibi olmuş namuslu kimselerdir. 
Yıllardan beri vatandaşlık muameleleri ikmal 
edilmediğinden nüfuslarımıza geçmemekte, ço
cukları nesepsiz kalmakta, okullardan diplo
ma alamamaktadırlar. Bu konunun da üzerine 
eğilinmesi ve acıklı durumlarına özellikle aile 
ve nesep hukuku noktasından bir son verilme
si lâzımdır. 

Sayın senatörler; 
Hükümetin memleketteki siyasi cereyanlar 

ve kütle hareketlerine karşı büyük bir hassasi
yet göstermesini tavsiye ederiz. Anayasamızın 
lâyiklik ilkesinin zedelendiği, teokratik Dev
let özlemini ifade eden sözlerin sık sık duyuldu
ğu ve fakat Hükümetin bunların karşısında 
gerekli hassasiyeti göstermediği bir vakıadır. 

Son günlerin modası komando birliklerinin 
el altından desteklendiği hakkında kulağımı
za haberler gelmektedir. 

Ayrıca bir siyasi teşekkülün organize milis 
kuvvetleri kurmasının gayesinin artırılması, 
bâzı çevrelerin de desteklediği bu kuruluşun 
memleketi nereye götürmek istediğinin düşü
nülmesi yerinde olur. 

Sayın Başbakan 1965 te henüz iktidara gel
meden verdiği bir demeçte «idarenin âczi yü
zünden yurtta aşırı cereyanların artmakta» ol
duğunu beyan buyurmuştu. İktidarlarının ara
dan geçen üç yılı içinde bunların eksilmeyip 
fazlalaştığı ifadelerinden ve getirmek istedik
lerini duyduğumuz kanun tasarılarından an
laşıldığına göre aynı mantıkla idarelerinin da
ha fazlalaşmış bir acz içinde bocaladığını söyle
mek yerinde olur. 

Hükümet, yurtta huzur ve selâmeti sağla
mak mecburiyetindedir. Bu, onun ilk ve önemli 
vazifesidir. Bunu mevzu kanunlarla temin ede

miyorsa yenilerini çıkartmaya teşebbüsten zi
yade dün huzuru sağlamakta olan bu kanun
ların bugün kâfi gelmemesinin nedenlerini araş
tırmalı ve böylelikle huzursuzluğun tabanında 
yatan gerçek bozukluğu bularak onu gidere
cek tedbir kıymetini haiz çareler bulmalıdır. 
Kanunların şiddetlendirilmesinin veya mevcut
ların şiddet yollarına saparak uygulanmasının 
istenilen neticeyi doğuramıyacağı Likürg ve 
Solandan beri demokrasi tarihinin ortaya koy
duğu gerçeklerdir. 

Hükümetin öğrenci hareketleri karşısında
ki basiretli hareketini tasviple karşıladığımı
zı ifade etmek isteriz. Fakat aynı tasvibi İstan
bul Teknik Üniversitesi Talebe Yurduna gece 
yarısı zorla girerek öğrencileri don gömlek 
dışarıya çıkartan ve bir masum yavrumuzun 
ölümüne sebebiyet veren toplum zabıtasının 
davranışı için ifadeye imkân yoktur. 

Özellikle istanbul Emniyet Müdürünün ga
zetelerde çıkan beyanatına göre yurda girilme
mesi için emir verilmiş olmasına rağmen bunu 
dinlemiyerek icraata geçilmesini zabıtada mev
cudiyeti çok lüzumlu olan disiplin ile kabili 
telif saymayız. Halkın emniyetini, selâmetini 
Bağlamakla görevli bir teşkilâtın ilkel ihkakı 
hak duygusu içinde hareketini memleketin âti
si noktasından tehlikeli sayarız. 

Sayın Sükan'ın toplum zabıtasına askerlik
lerini komando birliklerinde yapmış kimseleri 
almak düşüncesini ve bu teşekkülde komando 
birlikleri kurmak hevesini doğru bulmadığı
mızı ifade etmek isteriz. Zira ordudaki koman
do birlikleri düşmana karşı görecekleri özel 
vazifeler için sert, kırıcı, mücadeleci olarak ye
tiştirilmektedir. Toplum zabıtasında bu şekil
de yetiştirilmiş bir birliğin hangi düşmana 
karşı kullanılacağını anlıyamadığımızı belir
tiriz. Nitekim dağdaki eşkiyanm takibi ama-
ciyle kurulmuş jandarma komandolarının Kilis 
şehrinde kaçakçılığı önlemek gayesiyle kulla
nılması büyük şikâyetlere yol açmıştır. Kırıcı 
hareketlere başlamanın bir niyeti addettiği
miz kalkan yaptırmak, anatomi dersleri ver
dirmek gibi tutumu tehlikeli sayarız. 

Aynı endişeyi Sayın Sükan'm geçenlerde 
valilere yaptığı genelgede serd ve bilâhara 
Sayın Başbakanın teyidettiği polisin suç vu
kuunda üniversitelere davetsiz girebileceği fi-
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kirlerinde de duyduğumuzu söylemekten ken
dimizi alamıyacağız. 1960 dan bu yana uygula-
nagelen teamül ile olduğu kadar Sayın. Sü-
kan'm Orta Doğu üniversitesi olaylarındaki be
yanı ve genelgesinin ilk maddesiyle çelişki 
teşkil eden bu tutumun uygulamada tereddüt
lere ve biıınetice vahim olaylara sebebiyet 
verecek olmasından çekiniriz. Diğer taraftan 
Sayın Bakanın bu genelgede mâni zabıta ile 
adlî zabıtayı birbirine karıştırdığını sanıyo
ruz. Bilindiği gibi idare âmirleri mâni zabıta 
âmiridirler. Adlî zabıtanın âmiri savcıdır. Şu 
halde suç vukuunda ne şekilde hareket ede
ceğini tâyin edip gerekli tedbirleri almak ve 
emir vermek adlî teşkilâta aittir. Sayın Ba
kan sözünü ettiğimiz genelgesiyle yetkisini 
aşmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın artık Sayın 
Tanyeri konuşmanızı daha önce tesbit edilen 
müddete göre hazırlamanız icabederdi. Ve 13 
saatten beri burada oturan arkadaşı da düşün
meniz lâzım. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Devamla) — 2 - 3 dakika daha müsaade eder-
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim ama çabuk. 
Lütfen buyurun. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Diğer ta
raftan görevi vatandaşın emniyet ve selâmeti
ni sağlamak olan zabıtanın bu vazifesini hem 
kendisi ve hem yurtdaş için en iyi ifa edecek 
duruma getirecek şekilde yetiştirilmesini de 
işaret etmek isteriz. Filhakika bir taraftan 
istanbul'da, diğer taraftan Gaziantep'de bâzı 
zabıta mensuplarının ihmal ve meslekteki ace
milikleri yüzünden katil kurşunlarla, polis 
âmir ve memurlariyle vatandaşların aziz ha
yatlarına son verildiğini esefle hatırlatırız. Po
lisimizin vatandaşın selâmetini tehlikeye dü
şürecek tutum ve davranışlara yönelmesi, ida
renin ve icraanm buna kayıtsız kalması, za
bıtayı daima yanında kendine yardımcı gör
mek istiyen halkda menfi bir tepki yaratabi
lecek, ona karşı gönlünde bir husumet duy
gusu tevlidedebilecek niteliktedir, iyi haslet
lerini, vatanperverliğini, vazife duygusunu ya
kından bilip tanıdığımız polisimizi bu şekil
de yanlış davranışlara sevk etmeye hiç kimse
nin hakkı yoktur. Bu noktada Hükümeti özel
likle ikaz etmek isteriz. 

Muhtelif yerlerde, dağlarda silâhlı olarak 
dolaşıp halkı tehdit eden kanun kaçaklarının 
' iran evvel yakalanıp adalete teslim ve bu 
suretle köylünün huzura kavuşturulmasını Hü
kümetten bilhassa bekleriz. 

Bugün şehirlerimizde emniyetin kemaliyle 
mevcudolduğunu, halkın gece evinde huzur için
de yattığını kolaylıkla söylemeye imkân yok-
tuı\ Ekonomik ve sosyal buhranların etkisiyle 

aşmış olan hırsızlık vakaları bir gece
de aynı mahalle, hattâ sokakta birkaç evin so
yulmasına varacak raddeye gelmiştir. Her 
ne kadar Sayın Bakan enstitü dışında bâzı is
tatistik! rakamlarla bunun aksini ileri sür
mekte ise de bizim müşahedelerimiz ve halkın 
kanaati bu merkezdedir. 

Sayın senatörler, bitiriyorum;. 

6815 sayılı Kanunla kaçakçılığın meni iç
işleri Bakanlığına devredilmiştir. Kanuna göre 
bu vazifeler Bakanlıkça Jandarma Umum Ko
mutanlığı vasıtasiyle ifa olunur. Diğer taraf
tan 5442 sayılı Kanunun 11 nci maddesi mem
leketin sınır ve kıyı emniyetini sağlamak gö
revini valiye vermiştir. Bu iki kanun arasında 
mevcut çelişme 6815 sayılı Kanunun 6 ay için
de düzenlenmesini emrettiği tüzük de henüz 
yapılmadığından hudut vilâyetlerinde teda
hüllere sebebolmaktadır. Bugünkü uygulama 
mesuliyetin tamamen valiye aidolmasına mu
kabil ilgililer tarafından parolanın verilmeme
si halinde kendilerinin gece hudut emniyet 
bölgesinden içeri girmelerine, bu bölge içinde 
bulunan köylere gitmelerine bile imkân ver
memektedir. Diğer taraftan kaçakçılığın ger
ek nedenlerine eğilip temelde yatan ekono

mik sorun halledilmedikçe bunun zabıta tedbir
leriyle önleneceğine kaanii bulunmadığımızı arz 
etmek isteriz. Nitekim hudut emniyet hattı ola
rak kabul edilen alanda milyonlaca lira sarfı 
ile en münbit arazinin kamulaştırılıp mayın
lanması, yanlış ve zamansız bir misilleme ka-
rariyle hudut halkının Suriye'deki çok de
ğerli topraklarından edilerek pasavan kapıları
nın kapatılmış olması böylece hürriyetlerin kı
sıtlanması ve toprak sahiplerinin muztar du
ruma düşürülmesi pahasına kaçakçılık dur
mamıştır. 

Bu konuda son olarak Kilis'de ve diğer hu
dut şehir ve kasabalarında hudut pazarları 
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açılması fikrinin neden gerçekleştirilmediğini 
Sayın Bakandan sormak isteriz. 

Trafik konusu, üzerinde hassasiyetle du
rulmasını gerektiren bir hal almıştır. Karayol
ları Trafik Kanunu ile ödev tamamiyle emni
yete verilmiş olduğundan ve Devlet birçok yer
lere bu hizmeti götürememiş bulunduğundan 
saha boş kalmıştır. Bunun pek çok dedi kodu-
lara ve kazalara sebebiyet vermekte olan eh
liyet verilmesinden trafik kontrolünü en ücra 
yerlere götürmeye kadar her sahayı kapsı-
yan bir tesise kavuşturulması, mazisi şerefle 
dolu polisin şüphe altında kalmaktan kurta
rılması lâzımdır. 

Diğer taraftan şehirlerde olduğu kadar 
şehirlerarası yollarda mevcut kapasite, artan 
trafiği karşılıyacak durumda değildir. Bu
nun için trafik konunun ve karayollarının bu 
istikâmetlerde seferber edilmesini lüzumlu sa
yarız. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, yani ne kadar 
geçtiğini biliyorsunuz. Artık söylememe lüzum 
yok, daha biteceği de yok, yazınızın. Hayır dü
zeni bozarsak ondan sonra sizden sonra herkes 
aynı havaya girerse müzakereleri bitirmemiz 
mümkün olmıyacak. istirham ederim. 

O. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Devamla) — Sayın Başkan hiçolmazsa müsaa
de edin 1969 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesinin 
idarecilere, zabıtamıza, aziz ve değerli meslek
taşlarımıza ve Türk Milletine hayırlı olmasını 
temenni edeyim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Seyhan, Güven Partisi 
Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA NECİP 
SEYHAN (Hakkâri) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler; içişleri Bakanlığı 1969 
yılı Bütçesi üzerinde Güven Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupunun görüşlerini arz etmek için 
söz almış bulunmaktayım. 

İçişleri Bakanlığı uhdesinde bulunan hizmet 
ve vazifelerin mahiyeti ve şümulü bakımından 
öteden beri devlet kuruluşunda ağırlığı olan 
foir bakanlıktır. Yurdun emniyet ve asayişinin 
temini, ahvali şahsiye sicillerinin tesbit ve tan
zimi, hudud sahil ve kara sularımızın muhafa
zası, sivil savunma hizmetlerinin ifası, mahal
lî idareler üzerindeki vesayet görevinin yapıl
ması gibi geleneksel anavazifeler yanında kal-

I kınma plânı ve programları da bu bakanlığa 
çeşitli vazife ve mesuliyetler tahmil etmiş bu
lunmaktadır. içişleri Bakanlığı yukarıda [kısa
ca temas ettiğimiz bu önemli hizmetlerini mer
kez ve taşra teşkilâtı vasıtasiyle yürütür. Mer
kez teşkilâtı başlıca : 

I Tetkik Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Ma
hallî idareler Genel Müdürlüğü, Nüfus işleri 
Genel Müdürlüğü, Özlük işleri Genel Müdürlü
ğü, Sivil Savunma İdaresi Başkanlığından iba
rettir. Memleketimizin genel emniyet ve asayi
şi, hudud, sahil ve karasularımızın muhafazası 
ise bu bakanlığa bağlı Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafın
dan temin olunur. 

Bakanlığın taşra teşkilâtı ise vali, kayma
kam ve bucak müdürleri tarafından yürütülür. 
Şimdi bu kuruluşlara ait vazifeleri ve temenni
lerimizi kısaca arza çalışacağız. 

Bakanlığın 1968 yılı Bütçesi üzerinde Kar
ma Bütçe Komisyonu, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisinde yapılan tenkidlerle sayın 
bakan tarafından bu tenkidlere verilen cevap
lar bastırılmış ve bütün Parlâmento üyelerine 
dağıtılmıştır. Memnuniyetimizi mucibolan bu 
çok istifadeli gördüğümüz usulün diğer bakan
lıklar tara/mdan da benimsenmesini temenni 
ederiz. Bu arada Türkiye'de ilk defa İçişleri 
Bakanlığı tarafından ele alman mevzuat çalış
malarına da kısaca temas etmeyi bar kadirşi
naslık vazifesi saymaktayız. 

Malûm olduğu üzsre İçişleri Bakanlığına 
ait hizmet ve vazifeleri düzenliyen kanun ve 
tüzüklerin bir çoğu eski tarihlerde ve hattâ Os
manlı İmparatorluğu zamanında tedvin edil
miştir. Ezcümle, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun halen yürürlükte bulunan tdarei Hu-
susiyei Vilâyat bölümü 1913 yılında, Sicilli 
Nüfus Kanunu 1914 yılında, Köy Kanunu 1924 
yılında, Belediye Kanunu 1930 yılında, îl İda
resi Kanunu 1949 yılında, bütün derneklerin 
bağış ve yardımlarını hattâ tertibedecekleri pi
yangoları düzenlemekte yegâne dayanak olan 
Cem'i İanat Nizamnamesi ise 1331 yılında, yani 
ben doğmadan evvel yapılmıştır. Hızla ilerli-
yen sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar karşısında 
âmme hizmetinin, bir çok hükümleri tatbik ka-

I biliyetini yitirmiş, bu eski mevzuatla yürütüle-

559 — 



C. Senatosu B : 28 31 . 1 . 1969 O : 3 
miyeceğini ileri bir görüşle anlamış bulunan 
İçişleri Bakanlığı yetkilileri bakanlık hizmet 
ve teşkilâtına ait bütün mevzuatı yeni baştan 
ele almayı lüzumlu görmüşlerdir. Bu görüş içe
risinde Bakanlık bünyesinden teşvik edilen 30 
elemanla, ki bunun yansı mülkiye müfettişi
dir, içişleri hizmet ve teşkilâtını yeniden dü
zenleme adı altında tamamen ilmî ve tatbikî 
esasına dayanan bir hizmet ve teşkilât araştır
masına 18 aydan beri başlanılmış bulunmak
tadır. 

Bu çalışmanın maksadı, şümulü ve tarzı bü
tün üyelere dağıtılmış olduğu anlaşılan şu üs
tünde Türkiye haritası bulunan kitapta mev
cuttur. Meslek heyecanı ile çırpman ve en iyi
yi meydana getirmek için titiz bir çalışma tem
posuna girmiş bulunan bu genç arkadaşlar sa
dece masa başı çalışmasiyle yetinmemekte, 
memleketin değişik eğilimli bölgelerinde tatbi
kî çalışmalar da yapmakta, çeşitli kuruluşlar
dan ve şahıslardan anket suretiyle alman bilgi
lerden de istifade etmektedirler.. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin öteden beri 
müşteki olduğumuz bir husus vardı. Bu husus 
tasarıların bakanlıklarda yeteri kadar incele
meye tabi tutulmadan belirli bir ihtiyacı karşı
lamak maksadına matuf olarak Meclise intikal 
ettirilmesidir. Tatbikatta görülen aksakların 
neticesi kısa fasılalarla tadilâta tabi tutulan bu 
çeşit kanunlar yamalı bohça haline gelmekte ve 
içinden çıkılmaz değişiklikler bunları tattbik 
edenleri de zor duruma sokmaktadır. Şunu 
memnuniyetle ifade edeyim ki, İçişleri Bakanlı
ğı her işte olduğu gibi bu mevzuda da önceliği 
diğer bakanlıklara bırakmamış, yepyeni bir an
layışla karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Bu ça
lışmalar yılların içimize sindirdiği kırtasiyeci
liğe son vereceği gibi hizmetin çok daha iyi bir 
seviyeye ulaşmasını da sağlıyacak ve Bakanlı
ğın ihtiyacı olan kadronun tesbitine de yardım
cı olacaktır. 

Diğer bakanlıklarımızın da bu anlayış içinde 
çalışma yapmalarını tavsiye ve temenni ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, Devletin ve Hüküme
tin vilâyet, kaza ve bucaklarda yegâne temsil
cisi olan idare âmirlerinin yetki ve teminatları 
mevzuuna da temas etmeyi lüzumlu görmekte
yim. 1949 yılında yürürlüğe giren 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu mülki idare âmirlerini zamanın 

icaplarına göre lüzumlu yetki ile teçhiz etmiş 
ise de birçok bakanlıklar teşkilât kanunlarını 
tadil etmek suretiyle îl İdaresi Kanununun yet
kiye mütaallik hükümlerini baltalamışlardır. 
Bunun dışında son yıllarda kurulan Karayolları, 
Devlet Su gibi bölgesel teşekküller de idare 
âmirlerine her hangi bir yetki tanımamış 
bu teşekküllerle idare âmirlerinin müna
sebeti tamamen kesilmiştir. Çeşitli ve şü
mullü hizmet anlayışı içinde çalışması lü
zumuna kaani bulunduğumuz idare âmir
lerini gerekli yetkilerle teçhiz etmek zorunlu
luğu aşikârdır. Mülki idare âmirlerine yetki ve 
mesuliyetler verilirken dikkatli davranılmasım 
ve ifrata gidilmemesini de tavsiyeye şayan gö
rürüz. Fazla yetki mesuliyet duygusunu zedeli-
yeceği gibi hizmetin ifasında da aksaklıklar 
teviideder. 

Bakanlığın üzerinde durmaya değer bir me
selesi de valilik müessesesidir. Vatandaşın hu
zur ve güvenlik içinde yaşamasını sağlıyan dev
letin ve hükümetin temsilcisi ve hizmetlerinin 
yürütücüsü olan köy belediye ve il özel idarele
ri olarak tavazzuh etmiş bulunan mahallî ida
relerin devlet genel idaresi ile ahenk içinde ça
lışmalarını temin ve murakabe eden devletin 
bütün hizmet ve çalışmalarını halka götüren 
mevzuatı âdil bir şekilde tatbik ederek devlet 
gücünü vatandaş gönlüne saygı ve sevgiyle yer
leştiren sosyal adaleti sağlıyacak olan plânlı ve 
toplum kalkınmasının en büyük sevk ve idare 
unsuru olan bu müessese 1950 den bu tarafa 
sık sık büyük darbelere mâruz bırakılmıştır. 

Yukarda sıraladığımız vazife hizmetler kar
şısında vali tâyinlerinde ne derece hassasiyet 
gösterilmesi icabedeceği lüzumu da kendiliğin
den ortaya çıkar. Hal böyle iken vali tâyinle
rinde bakanlık mensuplarını hata ve sevapla-
riyle birlikte yakinen tanıma mevkiinde bulu
nan genel müdürlerin ve kurul başkanlarının 
mütalâasına lüzum görülmeme geleneğinin de
vam ettirilmesini ve yan tesirlerle tesbit ve ter
cih yapılmasını müessesenin ağırlığiyle kabili 
telif görmediğimizi üzülerek ifade ederiz. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı mad
desi valilerin lüzumunda tâyinlerdeki usule gö
re kadro ve aylığıyla merkez emrine alınarak 
bakanın tensibedeceği işlerde çalıştırılmasını ka
bul etmiş ve bu amaçla 3 kadro alınmıştır. 
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Emekliliği iptal edilen valiler için 630 sayılı Ka
nunla alman 15 kadroyla birlikte merkez vali
leri kadrosu 18 e yükselmiştir. Bundan başka 
5438 sayılı Kanun 2 nci maddesiyle bakana ta
nınan yetki sonucu merkezde kadrosuyla çalı
şan vali adedi devamlı surette artmıştır. Halen 
bakanlıkta 18 merkez vali kadrosuna mukabil 
42 vali bulunmaktadır. Bunun 12 si Teftiş Heye
tinde çalıştırılmaktadır. Bunun dışında 5438 sa
yılı Kanuna müsteniden "işendi kadrolariyle va
liliklerde istihdam edilen ve bilâhara geri çeki
lenlerden 12 mülkiye müfettişi Teftiş Heyetin
de 17 yüksek dereceli memurdan 15 i Tetkik 
Kurulunda ve 2 si de Emniyet Genel Müdür
lüğü emrinde çalışmaktadır. Bu kimseler valilik 
vasıflarını haiz değiller idiyse niçin valiliğe 
atanmışlardır. Haiz iseler niçin geri çekilmiş
lerdir? Pekçoğu meslekte temayüz etmiş olan 
bu arkadaşların haksız ve yersiz bir tasarruf 
neticesi pek genç yaşta kenara atılmışlar kendi
leri teşvik edici, onore edici vazifeler vermemesi 
bu kıymetli zevatı haklı olarak bedbinliğe sevk 
etmiştir. Bakanlık bir taraftan kalifiye eleman 
sıkıntısı çekerken, diğer taraftan mesleke yıl
larca emek vermiş, vasıflı kimseleri âtıl vazi
yette bırakmaktadır. Vali, kanunların ken
disine verdiği yetki ve mesuliyetler içinde ça
lışır. Vazifesini yapmıyan politik oyunlar pe
şinde koşan valilerin çeşitli şekilde teczi
ye edilmesine hiç kimse itiraz edemez. An
cak vazifesinin idraki içinde çalışan yıl
lık plân ve programları gerçekleştiren bir vali 
bâzı çevrelerin usulsüz tekliflerini yerine getir
mediği için merkeze alınır ve yerine maksatlı 
tâyinler yapılırsa bu durum müesseseyi kökün
den sarsar. Partizan idarecilerin ne onu işbaşı
na getiren iktidara ve ne de memlekete hayır 
getirmediğini 1950 den bu tarafa açıklıkla mü
şahede etmiş bulunmaktayız. Yıllardan beri 
üzerinde sözü edilen ve faka,t çeşitli nedenlerle 
bir türlü ele alınamayan il idari teminat mese
lesi vardır. İdare âmirlerinin yan tesirlerle te
dirgin edilmeden yurt hizmetinde gönül rahat
lığı içinde çalışabilmesini temin amacını güden 
bu önemli meselenin artık ele alınması zamanı
nın geldiğine kaani bulunmaktayız. Bakanlı
ğın aksayan taraflarına cesaret ve vukufla el 
atan Sayın Bakandan bu önemli meseleye de 
eğilmesini müesseseyi istikrarlı ve itibarlı hale 
getirmesini bilhassa temenni ediyoruz. 

Bugün yetki ve vazifelerinin bir çoğunu yi
tirmiş bulunan bucak müdürlüğüne de temas 
etmek isterim. Şurası muhakkak ki bucak mü
dürlüğünün bugün fonksiyonu kalmamıştır. 
Nitekim bir müddet evvel istanbul Ankara, 
izmir gibi büyük vilâyetlerimizde bu teşkilât 
kaldırılmıştır. Yan mevzuatta değişiklik yap
mak suretiyle bu teşkilâta gerekli yeri verme
li veya tamamen kaldırılmalıdır. Bu hususta 
Sayın Bakanın düşüncelerini öğrenmek isteriz. 

Memleketimizde en büyük belediyeler de 
dâhil olmak üzere bütün belediyeler malî acz 

j içindedir. Günden güne gelişen umumi ve müş-
î terek hizmetleri halen yürürlükte bulunan 5237 

sayılı Belediye Gelirleri Kanunuyla karşılamak 
mümkün olamamaktadır. Bütün üye arkadaş
larımız seçim bölgelerindeki belediye başkan
larından gelen yardım taleplerine bir çare bul
mak için her gvm. İller Bankasının kapısını aşın
dırır bir hale gelmişlerdir. Bakanlığın bu mev
zuda ne gibi tedbirler aldığını da bilmek isteriz. 

Nüfusu 2 bini aşan köylerde belediye kurul
ması tevali etmektedir. 1589 sayılı Belediye 
Kanununun 7 nci maddesindeki kurulacak be
lediyenin gelirlerinin kanunlarda yazılı hizmet-
lerin ifasına yetip yetmiyeceğine ve teklifin 
faydalı olup olmıyacağma ait hükmü üzerinde 
dikkatle durulmadığı için, yeni kurulan bu be-

I lediyeler hem iller Bankası eliyle dağıtılan be-
j lediye hisselerini azaltmakta ve hem de hiçbir 

belediye hizmeti ifa edilememektedir. 1955 yı
lında teftiş ettiğim bir kasaba belediyesinin iki 
yıllık malhallî gelirinin 64 lira olduğunu hâlâ 
h?,tırlaran. Muhtara, belediye başkanı, bekçi
ye, zabıta unvanım kazandırmaktan öteye git-
miyen bu usullere nihayet verilmeli ve yukar-

' da arz ettiğim madde hükmü üzerinde dikkat-
• le durmalıdır. 

j Şaihsi hallerin tesbiti medeni, 'siyasi ve sos-
I yal sahada şahısların halk ve (menfaat mükel-
| lefiyetlerinin belli e'dilmesinde esas teşkil eder. 

Yurdumuzda bu fonksiyonları yerine getirebile
cek olan nüfus sicilileri 65 yıllık bir maziye sa
hiptir. Nüfus kütüklerinin asılları ve halen 
kurulan esas defterlerinin bir kısmı Arap harf
leriyle yazılı şeklini muhafaza etmektedir. Bun
dan başka vilâyet ve kazalardaki nüfus teşki
lâtı da imkânsızlık içinde kıvranmaktadır. Ye
teri kadar kırtasiye gönderilmez, yazı makina-
sı odacısı dahi yoktur. Mefruşat ise kırık dö-
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kük sandalyeden ibarettir. Bakanlığın bu teş
kilâta gereken önemi vermesini temenni ede
riz. 

Mülkiye Teftiş Heyetinin mûtat teftişler dı
şında çok sayıdaki şikâyetleri de kısa zamanda 
ve tam bitaraflık içinde neticelendirmekte ol
dukları rahatlıkla söylenebilir. Bu değerli ar-
kadaşlarimızm yabancı memleketlerde inceleme 
yapmalarını imkân ve fırsat hazırlamaları için 
bütçeye konulan 290 bin liralık bir ödeneğin 
ileri bir görüşün mahsulü olduğuna inandığımı
zı memnuniyetle ifade ederken önümüzdeki se
nelerde bu ödeneğin daha da artırılmasını tav
siye ederiz. 

ıSivil savunma teşkilâtının lüzumuna inanı
yoruz. Ancak bugünkü haliyle verimli bir hiz
met anlayışı içinde olduğuna da kaani değiliz. 
Bu teşkilâtın modern anlayış içinde Batıdaki 
emsallerine uygun olarak yeniden ele alınması 
icabeder. 

Değeri arkadaşlarım, Bakanlığın idare 
âmirleri dışında kalan merkez ve taşra teşkila
tındaki memurlarının durumuna da temas etme
yi kaçınılmaz bir vazife saymaktayız. Nüfus 
teşkilât ve personelinin statüsü 1915 tarihli bir 
nizamnameye dayanmaktadır. Çok eski bir 
geçmişin cemiyet ve hukuk anlayışına g'öre teş-
Mlâtîanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonuna 
geldiğim şu sıralanrda bir nebze de mahallî 
olan jandarmanın hatalı bir tatbikatına kısaca 
işaret etmek isterim. 

1110 sayılı Yasak Bölge Askerî Memnu Mm-
takalar Kanununa göre Çukurca'da bir yasaK 
bölge . üç sene evvel ihdas edildi. 

Kazaya gelecek şeker, un, nebati yağ, gaz
yağı, ve lâstik ayakkabı vesikaya tabi tutuldu. 
Elbette Hükümet bunu lüzumlu görmüş ve 
böyle bir karar almış. Bunun münakaşasını ya
pacak değiliz. Yalnız vatandaşı hakikaten çok 
sıkıntıya sokan bir tatbikat hatası vardır. 
Bu da şöyle; dışarıdan yani, Çukurca'nm dışın
dan umumiyetle Van'dan mubayaa ederler. Bu 
beş çeşit maddeyi Çukurca'ya getirmek isti-
yen bir esnaf, evvelâ kaymakama bir dilekçe 
verir. Kaymakam vilâyete bu dilekçeden ba
hisle bir yazı yazmakta, vatandaş bu yazıyı alıp 
vilâyete gitmekte. Vilâyet kendisine bir belge 
veriyor. Bu belge ile Van'a gidiyor, daha doğ

rusu bu belge dönüşte lâzım olacak ya, Van'a 
gidiyor ve oradan lüzumlu eşyasını aldıktan 
sonra bir kamyon tutuyor, dönüyor Çukur-
ca"ya. Şimdi Çukurca'ya bu belge ile o kapı
dan geçmek de mümkün değil. Çünkü, kamyo
nun şoförünün Çukurcu'ya giriş vesikası bu
lunmamaktadır. Bu sebeple vatandaş eğer gece 
gelmişse, bir gece daha Hakkâri'de beklemekte, 
ertesi gün vilâyetten şoför için alacağı giriş bel
gesi ile ancak kazasına gitmekte, elbetteki bu 
usul de vatandaşa fuzuli olarak üç dört giino 
mal olmaktadır. Hattâ şunu üzülerek ifade 
edeyim ki, bendeniz de seçim bölgemin bu ka
zasına gittiğim zaman, bana şu vesikayı verdi
ler. Yani, bu vesika verilmeden seçim bölge
min kazasına gitmekten mahrum kalacaktım. 

Şimdi Sayın Bakandan öğrenmek istediğim 
şu; bu usul demin arz ettiğim Askerî Memnu 
Mmtakalar Kanununda yok. Kanunun madde
sinde ki - tadil edilmiş bir madde - valiye çe
şitli yetkiler vermiş. Şimdi vatandaşın arzu 
ettiği memnu mıntaka kalksın falan diye bir 
şey değil, yalnız diyorlar M, hiç olmazsa bu 
belgeyi yani alacağı maddeyi Çukurca'ya sok
mak sokmak için lüzumlu olan bu belgeyi kay
makam versin, vilâyete gitmiyelim. Birincisi 
bu. 

ikinci, Van'dan alacağımız o eşyayı getirir
ken kapıdaki nöbetçi bizden şoför için vesika 
istemesin. Çünkü, onu almak için Zap vadisin
den vilâyete çıkmak 8 kilometrelik aşağıdan 
yukarı kadar yokuştur. Hem de tabiî saat 5 ten 
sonra geldiği takdirde vatandaş bir gece daha 
Hakkâri'de kalmak zorunda kalıyor. Bu, vatan
daşı manen ve maddaten çok üzüyor. Sayın 
Bakandan bilhassa bunu rica edeceğim. 

Bundan başka vatandaşın çok masum bir 
isteği daha var o da şu; diyorlar ki, biz zati 
ihtiyacımız, çoluk çocuğumuz için meselâ Van'a 
gittiğimiz zaman yahut Hakkâri'ye gittiğimin 
zaman iki çift lâstik ayakkabı alıyoruz. Bun ^ 
dahi vesika istiyorlar diyorlar. Bunların da o 
kapıdan serbestçe geçmeleri temini her halde 
mümkün olur kanısındayım. Sayın Bakanı-
• mızdan bilhassa istirham ederim. 

Değerli arkadaşlarım, vaktimizin mahdudo-
luşu mevzulara fazlaca eğilmeyi maalesef ön
lemiş bulunmaktdaır. 

Bütçenin memlekete ve millete hayırlı ça-
| lışma imkânları vereceğinden emin olarak hu-
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zurunuzdan ayrılırken, hepinizi grupum ve şah
sım adına saygı ile selâmlan (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Ataklı. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, içişleri Bakanlığının değerli men
supları ; 

Yurt idaresinin tümü üzerinde yaygın bir 
hizmet sahasına ve etkili bir yetkiye sahip bulu
nan İçişleri Bakanlığının Bütçesi ve faaliyetleri 
hakkında M. B. Grupunun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

İçişleri Bakanlığı, bir taraftan Merkezi ida
re Inıruluşunun bütün idari bölümdeki parçala
rının başları olan ve ayrıca mahallî idarelerin 
üzerinde vesayet yetkisini kullanan idare âmir
lerinin bağlı olduğu bakanlık olması, diğer ta
raftan da yurdun iç emniyet ve asayişini koru
mak ve kullanmakla yükümlü teşekkülleri de 
bünyesinde bulundurmak itibariyle Devletin ya
pısında çok önemli bir yer işgal etmektedir. 

Hizmet sahası çok geniş ve önemi de aşikâr 
olan bu Bakanlığın bütçesi üzerindeki eleştirme
lerimizi umumi idare ile ilgili meseleler. 

Mahallî idarelerle ilgili meseleler, emniyet 
asayiş ve sivil savunma ile ilgili meseleler ol
mak üzere üç grupta arza ve sonUşlara varmaya 
çalışacağız. 

Umumi idare ile ilgili meseleler: 
Umumi idarelerle ilgili meselelerin başında. 

mevzuat meseleleri gelmektedir. 

Yıllarca evvel, o günün şartlarına göre ha
zırlanmış olan kanunlar yönetmelikler, bugünün 
sosyal gelişmeleri karşısında maksadı karşıla
maktan uzaktır. 

il idaresi Kanunu, Cem'i ianat Nizamnamesi 
hükümleri günün ihtiyaçlarına cevap veremez 
haldedirler. 

Bu yoldaki çalışmaların biran önce bitiril
mesi gerekir. 

Devlet protokolünü yeniden düzenliyecek ha
zırlığın süratle bitirilmesinde fayda vardır. 

Diğer önemli bir husus da bölge idare mahke
melerinin biran önce kurulmasıdır. Bu alan-

. daki çalışmalar süratlendirilmelidir. 
Bakanlığı il yıllıklarını çıkarma gayreti, 

mülki idare bölümleri ve haritaları ile köyleri
mize adlî kitapların yayınlanması faaliyetleri 
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memnuniyet vericidir. Bu çalışmalar aksatıl
madan devam etmelidir. 

Sayın senatörler; 
Devlet idaresinin modernleştirilmesi, günün 

şart ve htiyaçlarmı karşılıyacak tarzda Devlet 
mekanizmasının işletilmesi için gerekli tedbirle
rin alınması şarttır. 

Bugünkü durumu ile idari bölge teşkilâtımız 
modern anlayıştan uzak, halkın ihtiyaçlarını 
karsılıyamacbğı gibi, Hükümetin arzu ve irade
sini de yeteri derecede halka ulaştıramamakta-
dır. 

Çeşitli mülahazalarla kurulan, kaldırılan ve
ya merkezleri değiştirilen ilçelerle, ilçe olmak 
şartım kazanmış bucaklar ve köy idari taksima
tımızda yeniden esaslı bir değişiklik ve revizyon 
yapılması zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. 
Kısacası bir idari reform ihtiyacı kaçınılmaz 
hale gelmiştir. 

Bu ihtiyaç şiddetle kendisini hissettirirken 
yeni ilçe, bucak, köy gibi kuruluşlara gidilme
melidir. ve idari reform tasarısı üzerinde titiz
likle durularak mümkün olan suretle gerçekleş
tirilmesi sağlanmalıdır. Diğer önemli bir hu
sus, nüfus dairelerinin durumudur, önemli bir 
görevi ifadan sorumlu olan bu daireler, yerleş
me ve mefruşat halamından yetersiz ve perişan 
halde olduğu, gibi, kütüklerin tutuluşlarında ya
ralan yanlışlıklardan dolayı eleman Mfayetsizli-
ğ ile de iyi işlemez bir durumdadır. Bu yüzden 
nüfus dairelerinin faaliyet ve noksanlıkları üze
rine ciddiyetle eğilmek gerekmektedir. 

Sayın senatörler; 
Her devrede Hükümetler idareciyi kendi gö

rüş ve politikasının gereğini direnmeden yerine 
.sretiren özel bir üst kademe memuru telâkki et
tikleri için meslekte huzur asla hâkim olama
mıştır. 

Devlet teşkilâtının koordinatörü durumunda 
bulunan vali ve kaymakamların fonksiyonlarını 
yapabilmeleri ve Devlet çarkının işlemesinde ki
fayetli olabilmeleri, huzur içinde iş görme ve 
memuriyetinin haysiyetini koruyan garantilere 
sahiholması ile mümkündür. 

Kanun ve nizamlara veya mevzuata uygun 
hareket eden ve şüphesiz Hükümet politikasının 
karşısında olmıyan bir vali veya kaymakamın 
rahatça iş görmesini temin edecek teminat gerek 
meslek ve gerek hizmet yönünden kaçınılmaz 

563 — 



O. Senatosu B : 28 31 . 1 . 1969 O : 3 

"bir zarurettir.. İdarecilerin tam tarafsız olması 
ve onların tarafsızlığından şüpheye düşürecek 
tasarruflar yapılmaması gerekir. 

Vali ve kaymakamlar arasında hemen her 
devirde kütle halinde nakil ve tâyinler yapılmaz 
ve birçoğu en verimli çağlarında merkeze alına
rak, kalkınması gereken Türkiye'mizde birde 
idari atalet mekanizması kurulmuştur. Her de
virde şikâyet konusu olan bu tarz tasarrufların, 
düşünülmemiş olsa dahi, partizanlık nedenine 
dayandırılması önlenemez. Bu ise devamlı hu
zursuzluk, idarede gevşeklik, halka emniyetsiz
lik yaratır. Bu arada bâzı idarecilerin de parti
zanca davranışları siyasi huzuru da bozar. 

Her nedense, muhalefette iken bu konu üze
rinde bütün hışım ve hassasiyet ile tenMdde bu
lunanlar, aynı tasarrufları iktidara geçer geç
mez tekrarlamayı bir vazife sayıyorlar. Bu hali 
samimiyetle, devlet idaresi gereği ile bağdaştır
mak bizce mümkün olamamaktadır. 

Demokratik rejimlerde, iktidarların sonsuz 
olmadığı düşünüldüğü takdirde, memlekete hiz
met gayesi ve samimiyetini taşıyan siyasi parti
ler ister iktidarda, isterse muhalefette olsunlar 
tarafsız idarenin gereklerine daima saygılı ol
mak zorundadırlar. Bilhassa muhalefette iken 
tenkid ettikleri ve reddettikleri eylem ve işlem
lere, iktidara geçişte asla tevessül etmemeli bi
lâkis muhalefette iken söylediklerini gerçekleş
tirmeye çalışmalıdırlar. Esefle ifade edelim ki, 
A. P. nin içişleri Bakanı Sayın Sükan'm, muha
lefette iken, partinin şiddetle muhalefet ettiği 
tasarrufları fazlası ile yapması çok ibret verici 
bir davranıştır. 

Bütün temennimiz bundan sonra bu hatalı 
yola gidilmemesi ve gidilmesini önliyecek ve ida
re adamlarının huzur ve memuriyet haysiyeti 
içinde vazife görmelerini sağlıyacak teminat mü
essesesinin getirilmesidir. Bilhassa kalkınma 
plânının uygulanmasında, plânlı devrenin idare 
adamlarına yüklemiş oldukları görevleri yapa
bilmeleri için her türlü partizanca tazyik ve teh
ditten idareciler kurtarılmalıdır. 

Mahallî idarelerle ilgili meseleler : 
Mahallî idarelerimizin, 1961 Anayasasında 

ifadesini bulan espri içerisinde daha geniş bir 
muhtariyet anlayışından yararlanmaları için gü
nün ihtiyaçlarına, sosyal hukuk devletinin ge
reklerine cevap verecek şekilde mevcut kanun
larda değişiklikler yapılması gerekmektedir. 

Bir mahallî idarenin daha geniş bir muhtari
yet anlayışı içine sokulabilmesi, daha şümullü 
malî ve idari istiklâli olmasiyle mümkün olur. 

Mer'i kanunlar ve mevzuat, mahallî idareleri, 
umumi idarenin idari vesayeti ve malî esareti 
içerisinde bulundurmaktadır. Anayasanın da is
teğine uygun olarak, bu aksaklıklar süratle dü
zeltilmelidir. 

Köy, Belediye, Belediye gelirleri, özel idare
ler kanun tasarıları ile gerekli yönetmenlikler 
kısa zamanda hazırlanmalıdır. 

Bu husustaki çalışmaların bir kısmının Mec
lise sevk edildiğini, bir kısmının da sonuçlandı
rılmak üzere bulunduğunu memnunlukla öğren
miş bulunuyoruz. 

Formalitelerin basitleştirilmesi, iş üzerinde 
eğitime önem verilmesi, çeşitli mevzuat çalışma
ları da takdirde karşılanacak hususlar olup. Bu 
yoldaki faaliyetler mümkün olan süratle gerçek
leştirilmeli ve devam etmelidir. 

Emniyet ve asayiş : 
İçişleri Bakanlığının en önemli görevlerin

den birisi de emniyet ve asayişin korunması ve 
sivil savunma hizmetlerinin güven verici bir 
hale getirilmiş olmasıdır. 

İçişleri Bakanlığı bu görevlerini kendisine 
bağlı ve mer'i kanunlarla sorumlulukları tâyin 
ve tesbit edilmiş olan Jandarma Genel Komu
tanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sivil Sa
vunma Teşkilâtı vasıtasiyle yerine getirmekte
dir. 

Biz burada emniyet ve asayişin korunmasiyle 
ilgili teşekkülleri inceliyerek, görevlerini yap
madaki yeterlik derecelerini tesbite çalışacağız. 

Belediye hudutları dâhilinde görev yapan po
lisimizin mevcudu, toplum polisi haricolmak üze
re genel nüfusumuza göre 2 200 kişiye bir polis 
düşecek orandadır. 

Bu miktar, polis bölgesinde takriben binde 
bir oranındadır. Diğer devletlerle mukayese edil
diğinde polis miktarının az olduğu görülür. 

Polis adedi bakımından yetersizdir. 10 yıllık 
ihtiyaç trafik polisi dâhil olmak üzere 32 000 
kişi olarak hesaplanmış ve plânlamaya geçil
miştir. Tahakkuku bütçe imkânlarına bağlan
mış bulunmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü 
1969 yılında yapacağı hizmetler karşılığında ay
rılan ödenek toplam olarak geçen yıla nazaran 
40 918 960 lira fazlalıkla 408 618 197 liradır. 
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Artan Sosyal problemler her hizmet dalında 
olduğu gibi, zabıta hizmetlerimin de büyük öl
çüde genişlemesine ve komplike bir hal alması
na sebebolmuştur. Bunun neticesi olarak bütçe
deki artış normaldir ve plânlanan ihtiyaçlara 
cevap verecek durumda değildir. Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin artırılması zarureti 
vardır. 

Önümüzdeki yıl bütçesinde bu hususun dik
kate alınacağını umarız. 

Sayın senatörler : 
Huzur ve sükûnu sağlıyan emniyet ve asayiş 

hizmetleri bir toplumun kalkınması ve devam
lılığı için zaruri bir unsurdur. 

Suç ve suça tesir eden faktörler toplumların 
sosyal bünyeleri ve idari düzenleri ile yakmen 
ilgüidir. 

Emniyet ve asayişi teminle yükümlü olanlar 
bu faiktiörleri iyi bilmeye mecburdurlar. Anıcak 
bu sayede önleyici tedbirlerin alınması mümkün 
olur. 

Maalesef bugünkü durumu ile polisimiz, alde-
den yetersizlik yanında, sosyal gelişmeleri yakı-
nen 'takibetme yeteneğinden de yoksun bulun
maktadır. Ayrıca bozuk düzen dolayısiyle de 
görevde yeterli olmaktan uzak görünmektedir. 

Büyük şehirlerimizde asayiş ve emniyeti ih
lâl eden öyle olaylar cereyan etmektedir M, bun
ların müşevvikleri failleri mulhitte bilindiği hal-

. de önleyici tedbirler alınamadığından olayların 
tekerrürüne mâni oluııamıyor. 

Yol kesen, haraç alan, insan soyan, büyük 
şehirlerde hayat bölgeleri ilân eden, hak ve hu
kuk tanımıyan, yurdu boydan boya bir kaçak
çılık pazarı haline sokan bu sokak kabadayıla
rına, bu halk düşmanlarına haddini bildiremi-
yen bir emniyet teşkilâtının görevini tam olarak 
yaptığımı iddia etmek mümkün değildir. 

Belli suç faillerinin faaliyetlerine mâni ola-
mıyan bir emniyet teşkilâtından, faili meçhul 
suçlan adalete teslim etmesini beklemek ise faz
la iyimserlik olur. 

Emniyet teşkilâtında çak değerli, vazife şu
uruna ermiş elemanlar bulunduğu gibi, yüklen
diği kutsal görevin haysiyeti ile bağdaşamıya-
cak vasıfları haiz kişilerin de bulunduğu bir ger
çektir. Bunun nedenini, emniyet kadrolarına alı
nan kişilerde özellikle toplum polisinde, aran
ması gereken vasıflar, yerine her devirde adam 
kayırmak, maksatlarumı taJhakkulku için kulla

nılacak adam bulmak zihniyetinde buluyoruz. 
Bu hal polise olan güveni sarsmakta vazife şuu
runa ermiş emniyet mensuplarını üzmektedir. 

Bir emniyet teşkilâtı, mensuplarının taraf
sızlığı, âdil oluşu ve insanca hareketleri niısbe-
tinde itibar kazanır. Konuyu ilgilendiren, Düz
ce, izmir, Konya olaylarında olduğu gibi, emni
yet mensupları ve idareciler tek taraflı hareket 
ederlerse onların bu davranışlarını tasvibetmek 
asla mümkün olamaz. 

Bununla beraber biz, bu tek taraflı davra
nışların asıl müsebbipleri olarak polisimizin ço
ğunluğunu görmüyoruz. Bizce asıl suçlular, po
lisi yanlış ve kanunsuz yola iten idareciler, her 
tutum ve davranışı ile tek yönlü hareket eden 
içişleri Bakanı, buna göz yuman Başbakan ve 
bunları denetlemiyen Adalet Partisi yöneticile
ridir. 

Vaktiyle partilerine karşı yapılan saldırıyı 
her vesileden istifade ile kınayanlar, son yıllar
da Anayasanın teminatı altında bulunan kuruluş
lara ve mensuplarına yapılan saldırıları teşvik ve 
tertübedenlere ve kaba kuvvet gösterilerinin ka
nunları çiğnemesine karşı tepki göstermemeleri
ni, samimiyetle bağdaştıramıyoruz. (A .P. sıra
larından, «Ne imiş o.», sesleri) 

Biraz sonra anlarsınız ne olduğunu. Özellik
le böyle bir davranışın sahibi; asayiş ve emni
yet temini ile sorumlu bir içişleri Bakanı olur
sa bu memlekette hukuk devletinin varlığından 
bahsetmek çok zor olur. 

Bu iddiamızın en açık örneğini Konya olay
larının mahkeme kararı ile tescil edilmiş bulu
nan hükümlerinde bulmaktayız. Hukuk devle
tinden, tarafsız idareden, eşit kanun tatbikatın
dan balhsedenler, bu kürsüden A. P. iktidarının 
tutumunu benimsemeyenlerden yakışıksız bdr 
üslup ile şikâyet etmelerini anlamak zordur. Bu 
düşüncede olanlara özelikle Konya olayları 
hakkındaki mahkeme kararından arz edeceğim 
pasajları, dikkatle dinlemelerini tavsiye ederim. 

Emperyalizmi kınaima mitingine mâni olmak 
niyeti ile tertilbedilen ve fiilen saldırı sekinde 
icra edilen mukabil toplu gösterinin yapılması 
doin kanun yollarına başvurulmadığı, netice iti
bariyle bu şekildeki mukabil gösterinin kanuni 
bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

Karana 8 nci sayfasında ; 
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«Saldırıya karar verildiği anda ilk hedef ola-
r-Jk Hükümet binasının pencere camları taşlarla 
kırılmıştır. 

Bunu mutaakıp Öğretmenler Derneği, sonra 
gazete ve kitap evleri, sonra pavyon, lokanta 
ve aile bahçeleri, gazino ve bâzı evlere tecavüz 
vâki olmuştur. 

Hükümet binasına saldırının lâik düzen aley
hine Öğretmenler Derneğine ve kitaplıklara ve 
Yeni Konya Gazetesine vâki saldırıların laik dü
zen ile "birlikte Anayasanın başlangıcında belir
tilen Atatürkçülük ülküsünde anlamını bulan, 
devrimci, ilerici, özgür düşünceye mütevakkıf 
bulunduğu açık olarak tezahür etmektedir.» 
Taarruza uğrayan diğer yerlerin, tahrip neden
lerimi de tahlil ettikten sonra, «Bu saldırıların 
Komünizmle mücadele şeklinde anlaşılmasına im
kân yoktur. 

Toranş Belediye Gazinosuna saldırının se
bebi bu yerin isminden dolayı duyulan taassu
bun etkisi iledir. Tahribe uğrayan diğer yer
lerde aynı şekilde ve aynı maksat altında plân
lanmış, düşünülmüş, önceden tahriplerine ka
rar verilmiş ve fiilen icra edilmiş yerlerdir ki, ; 
hiçbirisi tesadüfen taarruza uğramamıştır.» ) 

Kararın 9 ncu sayfasında; j 
«Konya olayları çok eskiden beri Türkiye'- > 

riin muhtelif yerlerinde olagelen ve komünizm- \ 
le mücadele slagonu altına ve siperine sığına- j 
rak yapıla gelen parça parça olayların birike ! 
birike taşıp patlaması ile husule gelen irticai \ 
bir harekettir.» I 

Yine aynı safhada : j 
«Bütün bunlara göre dâva mevzuu olayın 

asıl suçluları sadece ve elbette mahkemeye sevk 
edilenler ve kaba kuvvet halinde ortaya çıkan- ; 
lar değildir. i 

Yukardan beri izahına çalıştığımız durumu , 
yaratanlar, bu duruma seyirci kalanlar, işleri 
örö^as etmeye çalınanlar hattâ bilerek veya • 
Mmiyerök teşvik eder duruma girenler, ve [ 
omuzlarında Cumhuriyet kanunlarının harfiyen j 
tatbik sorumluluğunu taşıyan kimseler, bu gi- ', 
bi hallerde her türlü hislerden azade lâik hu- ; 
kıık gereği ne ise, bu gereğin bilincine ermiş I 
sorumlular olarak görevlerini tereddütsüz yap
mış olmaları lâzımgelirdi. Bunu yapmıyarak ! 
Hükümet binasının dışardan kuşatıldığı kori
dorlarının ve valilik makamının fiilen işgal al- ; 
tına alındığı anda sorumlu şahısların Cumhu

riyet kanunlarını harfiyen tatbik edecekleri 
yerde bunu geriye iterek yerine şahsi düşünce
lerini ikame edip meselelere çözüm yolu aradık
ları anda memleketi anarşi içine itmiş oldukla
rını idrak etmeleri icabederdi.» 

Kararın 10 ncu sayfasında ise: 
idare ile yurttaşlık sorumlulukları kısaca 

tahlil edildikten sonra: 

«Demokratik idarelerde bu muvazeneyi te
min etmek birindi derecede Devlet vazifesidir. 
Muvazeneyi bozanlar kim olursa olsun suç iş
lemiş sayılırlar. 

Bunu korumak vatansever idarecilerin ve 
sorumlu kişilerin vazifesidir. İdare bu göre
vini en az Kor?ya olaylarında yerine getirme
miştir. Hâdiseler Konya'yı yerinden sarsar şe
kilde cana, mala, Devlet dairelerine, polis kuv
vetine kar^ı saldırı halini almış olmasına rağ
men hâdiselerin ertesi günü Cumhuriyet Sav
cılığının re'sen takibata geçerek bulabildiği 
kadar sanık hakkında takibat yapabilmesi dı
şında idarece her hangi bir şahıs hakkında 
takibat yapılmamış bir zabıt varakası dahi tan
zim edilmemiş olması calibi dikkat olarak müşa
hide edilmiştir. 

Aynı sayfanın başka bîr yerinde ise; 

«Saldırgan, kaba kuvvetin amacına erip yı-
krp yakarak yerlerin tamamiyle tahribinden 
so^ra şifahi olarak ordudan yardım istenmiş 
olması zevahirin kurtanlmasmdan ötede fiilen 
önleyici bir yardım olmadığı görülmüştür He
men hemen bugünkü suç mevzuu olan hâdisele
ri yapan şahıslar, bundan iki sene kadar evvel 
Konya'da Devlet Tiyatrosunda oynanmakta 
olan (Hülleciler) piyesinin temsili vesilesi ile 
aynı şekilde toplu hadde ayaklanmışlar en az 
1.71 sayılı Kanun hükümlerini ihlâl eylemişler
di... Fakat hiçbir kimse bu suçları yapanları 
takibe taM tutmamış buna cesaret dahi edilme
miştir :» Yine kararda. 

«Yöneticilerin bu türlü davranışları suçlula
rın cesaretlenmesine kendilerimi} kanun üstü 
kişiler haline geldiklerine dair inancın doğma
sına, yaptıkları fiillerin cezasız kalacağına dair 
kötü geleneğin yerleşmesine ve netice olarak 
en ufak bahanelerle cüret ve cesaretlerini ileri 
götürerek idareciler üzerinde ve toplum üzerin
de birer militan, baskı unsuru olarak meydana 
çıkacaklarına şüphe edilmemek: lâzımgelir. (Va-
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li Vekili Mustafa Tütüncü'nün dosyada mevcut 
Hamle Gazetesinde beyan edildiği üzere, vilâ
yet makamını işgal eden sanıklara karşı kanuni 
muamele yapması yerine onlara pasif mukave
met ediniz, şeklindeki beyanı Hükümet bina
sının camları, nümayişçiler tarafından tah-
ribedilmiş ve Devletin malı taarruza mâruz 
kalmış olmasına rağmen suçluların bulunmadı
ğı, hâdisenin hiçolmazsa bir zabıt varakası ile 
tesbitine dahi tevessül edilmeden gece yarısın
dan sonra camcı dükkânlarının sahiplerinin ya
taklarından kaldırılarak dükkânlarını açtırıp, 
camcıları Hükümet binasına götürerek sabaha 
kadar Hükümet binasının camlarını taktırmak 
ve hâdise vuku bulmamış gibi davranarak suçu 
örtbas etmeye kalkışmak ve suç delillerini orta
dan kaldırmak ve saldırının maksat ve gayesi
ni başka şekilde göstermek gibi şahsi düşünce
lerin kanun yerine konularak hareket edildiğini 
gösterir. 

Konya olayında, idare yukarda işaret edi
len zihniyet İçinde hareket etmiştir. 

Konya ikinci Asliye Ceza Mahkemesi, Kon
ya olayları ile ilgili suçlu ve tanıkların ifade
lerine ve maddi delillere göre durumunun tahli
lini yaptıktan sonra idarenin yetersizliğini, bir 
de sanıklar için tahfif sebebi olarak görmüş ve 
cezaların buna göre tesbit etmiştir. Bu husus
ta kararda ifade edilen hükmü aynen arz edi
yorum. 

(Sayfa 15 -16) 
«Yukarda geniş şekilde îzaflı eylediğimiz 

idarenin görevini harfiyen yapmaması hali 
muhtırayı imzalayan saniklar yönünden dekle
rine takdiri tahfif sebebi olarak takdir ve ka-
*bul edilmiştir. Zira daha evvel esnaf dernek
leri salonunda toplantının yapılmasına başla
nıldığında, vazifesini bilen idarece bu şahısla
rın suçlara teşebbüs halinde iken önlenebilece
ğine mahkemenin kanaati vardır.» 

Konya olayları hakkında Konya ikinci As
liye Ceza Mahkemesinin, vermiş olduğu karar 
metninden ve tetkiklerimizden çıkardığımız so
nuçlar şunlardır. 

1. Konya olaylarında idare katiyen göre
vini yapmamıştır. Bilâkis tutum ve davranış
ları ile olayın çakmasına yardımcı olmuştur. 
idare Konya olaylarının aslî suçluları meyanm-
dadır. 

Haklarında her hangi bir işlemin yapılıp 
yapılmadığını öğrenmek isteriz. 

2. Hükümetin, özellikle emniyet ve asa
yişin korunması ile sorumlu İçişleri Bakanının, 
aşırı akımlar hakkındaki tek taraflı görüşleri 
ve bu yüzden yanlış tutum ve davranış içeri
sinde bulunmaları, Lâik Devlet düzenine kar
şı olan hareketlere cüret ve cesaret vermekte
dir, onları teşvik ve tahrik ederek kanunları 
ihlâle sevk etmektedir. 

Bu himayekâr tutum tarafsızlıkla asla bağ
daşamaz. Bakan tarafsız olmazsa idareden de 
tarafsızlık beklenemez. 

3. Sayın içişleri Bakanı, seçim bölgesi olan 
Konya'da tutumu ile olaya sebebiyet verenleri 
himaye etmek suretiyle en azından görevini kö
tüye kullanmıştır. 

4. Milyonlarca maddî hasara sebebiyet ve
ren, mânevi çöküntüsünün takdirinde değer öl
çülerini aşan Konya olaylarının önlenmesi 
mümkün iken idarenin beceriksizliği ve parti
zanlığı yüzünden mâni olunamaması da devlet 
otoritesinin ve itibarının sarsılmasına sebebol-
muştur. 

5. Konya olayları son yıllardan devam 
edegelmekte olan, fakat hükümet tarafından 
daima bir siyasi istismar konusu yapılarak in
kâr edilen irticai ayaklanmanın mahkeme ka
rarı ile tescil edilen en somut bir örneğidir. 

6. Görevini bu derece ihmal eden bir ida
reden can ve mal emniyetini sağlaması beklene
mez. 

lAyrıca, Meclis Başkanının bir tertipcisi 
olan Sayın İçişleri Bakanının emrinde bulu
nan böyle bir idareden tarafsız tutum beklene
mez. Konya olaylarının idareden ve onun en 
başından teşvik tahrik ve himaye gördüğü bü
tün açıklığı ile ortadadır. 

Bu gerçek karşısında; izmir, Düzce, Orta -
Doğu ve diğer gençlik olaylarının da iktidarın, 
partizan İçişleri Bakanı eliyle, özgürlükleri 
kısıtlayıcı tedbirlerin alınması için gerekçe ya
ratma gayretlerinin eseri yapmaktadır. 

Bu haliyle idareye yön verenler, yanlış tu
tum ve davranış içinde olup millî huzurun bo
zulmasında, Atatürk ilke ve devrimlerinin tak
ribinde baş rolü oynamaktadırlar. 

Sayın senatörler : 
Biz grup olarak her aşırı cereyanın karşı

sındayız. Bizim için komünizm ile irtica ve ir, 
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ticayı besüyen akımlar, millî varlığımız için 
en büyük iki tehlikedir. Ve bu iki a t kutup 
ekseriyetle hedeflerine ulaşmada yekdiğerinin 
yardımcısı halindedirler. 

Bunlarla mücadele, evvelâ mevcudiyetlerini 
kabul etmekle mümkündür. 

Bundan sonra yalnız zabıta kuvveti ile bu 
aşırı akımların önlenemiyeceğine, sosyal ve eko
nomik tedbirlerin esas müessir olacağına inan
mak gerekir. 

Üçüncü olarak zihniyet benzerliği dolayı-
siyle daha güçlü ve tehlikeli olduğu halde, on
dan daha zayıf ve milletçe benimsenmesi asla 
mümkün olamıyan bir akımı karşıya almak di
ğer akımı himaye ve teşvik etmek bu milleti 
felâkete sürüklemenin en veballi yoludur. İk
tidar millî ve bütünlüğümüzle ilgili meseleler
de tarafsız olmaya mecburdur. İktidar her iki 
tehlikeli akımın da tesirsiz hale getirilmesi hu
susunda hak ve hukuka bağlı olarak tarafsız 
hareket ederse bu davranışlarını tasvibetmiye-
cek bir küçük ekalliyet kalır. Aksi takdirde 
Millî felâketimizin baş sorumlusu olmaktan 
kendisini kurtaramaz. 

Toplum polisi, bu sakat zihniyetin yöneti
minde olduğu için yararlı olamamaktadır. Bu 
zihniyetle bütün büyük şehirlere teşmili düşü
nülen toplum polisinin, yanlış, zararlı ve ka
nunsuz kaba davranışları devam ederse benim-
benmiyen bir duruma düşmesi mümkündür. 

Bu bakımdan toplum polisinin, tam taraf
sız bir şekilde hareket etmesi sağlanmalı, bu 
yolda eğitime tabi tutulmalıdır. Özellikle ka
nun yolu ile gösteri ve toplantılar yapanların, 
kanunsuz saldırı yapanlar tarafından rahatsız 
edilmemeleri ve kanunsuzluğun himayesi yolu
na gidilmemelidir. 

Geçmişte yapılan kanuni bir çok toplantı
lar, toplum polisinin saldırganların yanında ol
duğunu açıkça ısbatlamıştır. 

Bu tarz hareket, telâfisi mümkün olmıyar 
neticeler doğurur ve kanun devleti niteliğinin 
silinmesine sebebolur. 

(Sayın senatörler; 
Yurdumuzda trafik problemi bir arap sacı, 

millî bir felâket, bir keşmekeş halindedir. Ka
nunların yetersizliğini bu hale sebep olarak 
göstermek kâfi değildir. 

Bu bütçe ile çok büyük imkânsızlıklar içe
risinde bulunan jandarmamızı modern hâle ge
tirmemiz mümkün görülmemektedir. Barışta 
çok şümullü görevleri yapmakla mükellef olan 
jandarmanın silâhlı kuvvetlerimizin bir unsu
ru olarak yurt savunmasına da iştirak zarure
ti jandarmanın önümüzdeki yıllar bütçelerinde 
daha iyi imkânlara sahip kılınmasının zorunlu 
kılmaktadır. Bakanlığın bu hususta gereken 
gayreti göstereceğini ümidetmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
İçişleri Bakanlığı bütçesi ve faaliyetleri hak

kındaki M. B. Grupunun görüşlerini özet ola
rak tekliflerimizle birlikte arz ederek sözlerimi 
bağlıyacağım. 

1. İçişleri Bakanlığının, teorik alanda yap
tığı çalışmalar yararlıdır. Mülki idare bölüm-
"eri, köylerimiz, adlî kitaplarla, mülki idare 
bölümleri harita çalışmaları il yıllıklarının dü
zenlenmesi faaliyetleri ve idarede reformu sağ-
1 yacak faaliyetler ve şartlara uygun olarak 
eski kanunların yenilenmesi çalışmaları mem-
nunyiet vericidir. Bu faaliyetler hızını artıra
rak devam ettirilmeli ve sonuçlara ulaşmalıdır. 

2. Bakanlığın, çeşitli tatbikatlarını taraf
sız bir idare anlayışı ve demokratik rejim zih
niyetiyle bağdaştıramıyoruz. 

Özellikle İçişleri Bakanlığı gibi bir önem
li yeri işgal eden zatın, her şeyden evvel peşin 
hüküm sahibi olmaması, kanun eşitliğine say
gılı bulunması ve tamamen tarafsız olması ge
rekir. Sayın İçişleri Bakanının çeşitli tutum ve 
davranışı ekseriyetle tek taraflı, kendini ka
nun üstü gören, parti farkı gözeten, tertipler 
peşinde koşan bir haleti ruhiye içerisinde tes-
bit ettiği hedefe yönelmiş bir durum göster
mektedir. 

Bizce bu hareket tarzı yanlıştır. Anayasa
nın ruhiyle ve lâfziyle bağdaşamaz, hukuk dev
leti kavramiyle anlaşamaz ve bütün idare ka
demelerine sirayet ederek huzursuzluğu ar
tırır. 

Bizim temennimiz sayın bakanın, kendisini 
frenliyecek hattâ bunu zorluyacak partizanlık
tan sıyrılıp tarafsız bir tutum içerisine girme
sidir. 

3. Emniyet kuvvetleri, görevlerini tam ola
rak yapmamaktadır. Bunda personel noksan-
lığınnı rolü varsa da, asıl mesele psikolojik-

— 568 — 



0. Senatosu B : 28 31 . İ . 1969 O : 3 

tir. Bir emniyet mensubu, davranışlarını maa
lesef âmirinin temayülüne uydurmak mecburi
yeti ile karşı karşıya bırakılmıştır. Dış parti
zan tehdit ve tazyikler, âmirlerin tutumu, ma
iyetlerini himaye yeteneklerinden yoksunluğu 
olaylarda emniyet mensuplarını adalete, lâkay-
diye ve çoğu zaman da kanunsuz hareketlere it
mektedir. Füze asrında artık dayak maziye gö-
mülmelidir. Polis ve Jandarma karakollarında, 
hapishanelerde, müdüriyetlerde feryatlar artık 
işitilmemelidir. Bunu temin edecek te!k yol ka
nun hâkimiyeti ve tarafsız idare zihniyetidir. 
Bütün kademeler buna uymalıdır. Uymaya mec
burdurlar. Demokratik rejimlerde kanunsuz 
hareketlerin gizli ve cezasız kalmıyacağı unu
tulmamalıdır. 

4. Fikir özgürlüğü Anayasanın teminatı 
içerisinde olduğu müddetçe, bunları suçlamak 
baskı yapmak, siyasi polisin beceriksiz rapor
larının mesnedine dayanmak, tanınmış kişileri 
takip, muhaberatını kontrol, devrimci kuruluş
ları gözetlemek gibi sakat ve dürüst olmıyan 
yollara tevessül edilmemelidir. 

5. Tüm olarak polisi ve özellikle toplum 
polisi hükümetin değil, devletin polisi haline 
getirilmeli ve evvelâ bu polisin başındaki âmir
ler kanunlara itaatkâr, tatbikatında tarafsız 
olmaya mecbur edilmelidir. 

6. Kanunlar her aşırı akıma, kanunun ver
diği imkânlar dahilinde tatbik edilmelidir. 

Devlet gücünün her kötü ve yıkıcı akıma 
ve faaliyete mâni olacağı kanısındayız. 

Bunun dısmda kişi ve teşekküllerin kanun 
tatbikçisi rolünde bulunması ve bunların çe
şitli tertiplerle devlet kesesinden beslenmesini 
asla tavibetmiyoruz. 

Bunun tasvibi devletin aczi demektir. De
mokrasinin gelişmesi ve kökleşmesinde tarafsız 
idarenin çok büyük payı olduğu inancındayız, 

Bu inançla ve tarafsız bir idareye doğru 
adım atılacağı ümidiyle bakanlık mensuplarını 
ve Yüce Sesatoyu M. B. Grupu adına saygı ile 
selâmlar bütçenin İçişleri Bakanlığı mensup
larına yararlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Kut
lar. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM TEVFİK 
KUTLAR (Gaziantep) — Sayın Balkan, değer
li senatörler, kıymetli meslekdaşlarım, 

Görüşmekte olduğumuz içişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı dâhil) bütçesi üzerinde A. P. Gru
pu adına görüş, tenMd ve temennilerimizi] yük
sek huzurlarınıza arz edeceğim. 

Görüşlerimiz; A. P. nin gerçekçi, memleketçi 
ve objektif olma prensibine uygun açıdan ola
caktır. 

İçişleri Bakanlığımızın yükümlü olduğu hiz
metler; memleketin huzur, sükun, hürriyet için
de kalkınma, vatandaş şahsi ahvali, mal, can, 
mesken ve ırz emniyeti ile sahil muhafaza ve 
bir kısım hudut emniyeti ve mahallî idarelerin 
Devlet veseyat murakabesidir. 

Bu geniş âmme hizmetini ifa eden eleman
ların valisinden, yurdun en ücra köşesindeki 
jandarma karakolunun erine varıncaya kadar 
bütün görevlileri günün 24 saatinde çeşitli iş
lerle meşgul ve çeşitli kanaat ve inanç taşıyan 
vatandaşla karşı karşıyadır. Bu çok yönlü gö
revin icra mevkiinde bulunan mensuplarının va
zifelerinin ağırlığı takdir buyrulur. 

Oldukça güç bir ortam içinde çalışan bakan
lık mensupları hakkındaki tenMdlerimiz, mem
leket realiteleri ve insaf ölçüleri içinde kaldığı 
takdirde kendilerine mânevi kuvvet ve kudret 
kaynağı olacağı şüphesizdir. 

Kıymetli arkadaşların; dünyada imar, sos
yal, teknik, ekonomik ve bir kelime ile medeni 
hayatta her gün büyük bir değişklikler olduğu 

I ve bu geniş çaptaki hareketin çeşitli yayın ve 
ulaştırma vasıtaları ile dünyanın her tarafına 
dağıldığı malûmlarıdır. 

Medeni âlemdeki bu değişmelerin elbette 
33 milyonluk Türkiye'mize de etkisi olacaktır. 

İşte bu ortama rağmen Türkiye hürriyet için
de kalkınmasını yapmak ve medeni âlemin ica-
bettirdiği muasır seviyeye erişmek zonmluğun-
dadır. Bu kadar ağır hizmetlerin muhatabı 
olan idarenin elbet de yetkilerinin de bu oranda 
olması iktiza eder. 

Yürürlükte bulunan 5442 sayılı İl İdare Ka
nunu ile idare âmirlerine verilen yetkiler az ol
mamakla beraber; çıkarılan yeni yeni kanun, 
yönetmelik, genelge ve fiilî hallerle bu yetkiler 
kısıtlanmış bulunmaktadır. 

içişleri Bakanlığının günün isteklerine cevap 
verecek yeni İl İdaresi kanunu tasarısını hazır
lamakta olduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 
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Ancak, yeni kanun tedvin edilinceye kadar 
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ncu maddesi
nin, koyduğu hükümler kanunun Türk idaresine 
getirmek istediği yetki espirisine uygun olarak; 
valilerin, ilde Devletin ve Hükümetin temsil
cisi ve ayrı ayrı her bakanlığın mümessili ve 
bunların idari ve siyasi yürütme organı olduğu 
hususunun bütün bakanlıklarca benimsenmesi 
halinde isler her yönden daha iyi bir şekilde 
yürütülecektir. Ve "bu anlayışa plânlı kalkınma 
devresinde ihtiyaç vardır. 

Demokratik siyasi bir rejime sahip memle
ketlerde temel müesseselerden olan mahallî ida
relerin önemi malûmlarıdır. 

Anayasa ile Hükümet programının ışığı al
tında mahallî idarelerimizin yeni imkânlara 
kavuşturması hususundaki çalışmalar tamamlan
mıştır. Bu bakımdan: 

a) 1930 tarihinde yayınlanan 1580 sayılı 
Belediye Kanunu tasarısının Bakanlar Kuru
luna sevk olunduğu, 

b) 1913 tarihli idarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun yürürlükte bulunan idarei hususi-
yeyi vilâyat kısmı yerine kaim olmak üzere 
il özel idaresi Kanunu üzerinde bakanlıkların 
görüşlerinin alındığı, 

c) 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanununun 
yerine kaim olmak üzere hazırlanan yeni Köy 
kanunu tasarısının son şeklini aldığını memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Sözü edilen bu 
kanunların Meclise biran evvel şevkleri şayanı 
temennidir. 

özel idare, belediye ve köy tüzel kişilikle
rinin bugünkü malî imkânları doğmakta olan 
dev şehirlerin ve gelişen sosyal hayatın icabet-
tirdiği imar, kültür ve medeni ihtiyaçların zaruri 
kıldığı masrafları karşılamaktan uzak olduğu 
bir gerçektir. 

Sözü edilen bu idarelere gelir kaynağı bul
mak bakımından 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununu yerine kaim olmak lidere birisi içişleri 
Bakanlığınca ve diğeri de Maliye Bakanlığınca 
hazırlandığı öğrenilen kanun taşanlarından bi
risi üzerinde anlaşmaya varılarak biran önce 
yasama organlarına sevk edilmesi ve bu müesse
selerin malî imkâna kavuşturulması zarureti 
aşikârdır. 

Diğer taraftan, mahallî idareler müessese
leri, işletmeleri ve teşebbüslerine dair kanun 
ile Mahallî idareler ihale kanunu tasarısının 

ve belediye muhasebe usulü tüzük ve yönetmeli
ğinin günün şartlarına uygun olarak hazırlan
dığı öğrenilen tasarılarının realize edilmesi za
manı gelmiş bulunmaktadır. Türkiye'mizde bi
na ve arazi tahriri 1931 tarihli 1834 ve 1933 sa
yılı kanunlara göre yapılmıştır. O tarihten bu 
yana yeni tahrir yapılmamıştır, mevzii tahrir
lerle yetinilmiştir. 38 senedir her bakımdan de
ğişikliğe uğrıyan gayrimenkullerin tahririne da
ir hazırlanmakta olan kanun tasarısının yasama 
organlarına şevki hem mahallî idareleri büyük 
bir gelir kaynağına kavuşturacak hem de vergi 
adaletini sağlamak bakımından önemli bir rol 
oynıyacaktır. 
, Kıymetli arkadaşlarım, 2 seneden beri Bakan
lık bütçesine konan 10 milyon liralık ödenekten 
az gelirli 399 belediyenin yararlandığı memnu
niyetle öğrenilmiştir. Bilhassa yeni kurulan 
belediyelerin böyle bir yardıma ihtiyacı olduğu 
takdir buyurulur. Bu gayeyi sağlamak için 
önümüzdeki yıllarda bütçeye daha fazla ödenek 
konularak yeni kurulan ve bütçeleri 200 000 li
radan az olan belediyelere yapılan 25 er bin 
liralık yardımın en az 3 sene devam ettirilmesi 
şayanı arzudur. 

Sayın arkadaşlar, şimdi memleketimiz için 
büyük önemi olan diğer bir konuya geçiyorum. 
Kalkman Türkiye'mizde kilometrelerce uzanan 
yollar boyunca yeni yeni benzin istasyonları ve 
turistik eserlerin kurulduğunu takdirle görüyor 
ve memnun oluyoruz. 

Fakat; bunların yanı başmda gayrifenni, 
göze hoş görünmiyen, ihtiyaca cevap vermek 
şöyle dursun, yüz kızartıcı, çok iptidai ve mem
leketin gelecekteki imarını tehdideden birçok 
yuvaların mantar gibi bittiğini de esefle müşa
hede etmekteyiz. Gerçi bu konu içişleri Bakan
lığını doğrudan doğruya ilgilendirmez gibi görü
nürse de İmar ve iskân Bakanlığı ile yapılacak 
ortak bir çalışma ile belediye hudutları haricin
de yapılan bu gibi inşaatın bir nizama bağlan
ması zamanının geldiği bir gerçeğin ifadesidir. 

Diğer taraftan; İstanbul, Ankara ve İzmir gi
bi adedi her gün biraz daha artmakta olan bü
yük şehirlerimizin hudutları içerisinde bulunan 
belediyelerin müşterek hizmet ve tesis konula
rını tedvin eden mevzuatın biran evvel Mec
lislerimize getirilmesi inancında olduğumuzu be
lirtmek isterim. 
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Saygı değer senatörler, nüfus kütüklerinin 

eskimiş olduğu ve ahvali şahsiye sütunlarının 
yeni icaplara uymadığı, Cumhuriyet devrinden 
beri yeni bir genel nüfus yazımı yapılmadığı 
malûmlarıdır. Bu büyük noksanın giderilmesi 
için halen Büyük Millet Meclisinde bulunan 
Nüfus ve Genel Nüfus yazımı kanunu tasarısı
nın biran önce çıkarılması şayanı arzudur. Cemi-
ianat Nizamnamesinin de günün ihtiyaçlarına 
uygun olarak tedvin edilmesi gerekir. 

Kıymetli arkadaşlarım, her gün biraz daha 
gelişmekte ve tatbik sahası bulmakta olan de
mokratik rejimimizin felsefesi içinde ve Anayasa 
ışığı altında idarenin icraatını daha yakından 
yargı mercilerinin denetimine tabi tutmak zo-
runluğu ile karşı karşıya bulunduğumuzu gör
mekteyiz. Bu önemli konuyu halletmek bakı
mından idare mahkemelerinin kurulmasına dair 
olan tasarının biran önce çıkarılması başta gelen 
dileklerimizdendir. 

Bakanlığın aldığı tedbirlerle halen münhal 
bulunan 90 kaymakamlığın 1969 Mart ayında 
60 a indirileceği ve bir müddet sonrada münhal-
lerin tamamen kapatılacağı memnuniyetle öğre
nilmiştir. 

Çalışmaların kısa bir zamanda sonuçlanaca
ğını ümidederiz. 

Sayın arkadaşlarım, buraya kadar içişleri 
Bakanlığının merkez işlerine ait görüşlerimizi 
açıklamış bulunuyorum. Şimdi de Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
arz edeceğim. 

SayAi değer senatörler, dünyanın her tara
fında yeni yeni çıkan toplum olaylarının hür ve 
demokratik bir rejimle idare olunan Türkiye'
mizde de tezahürlerine her gün şahidolmaktayız. 
Bu olayların cnleyiciliği ve takipçiliği görevi 
Türk zabıtasının asli vazifesidir. Bugünkü Po
lis Teşkilâtı 1937 yılında kabul edilen Emniyet 
Teşkilâtı Kanununa göre kurulmuştur. Aradan 
geçen 32 senelik zaman içerisinde yurdumuzda 
her yönden büyük değişiklikler olmasına rağ
men Emniyet Teşkilâtı bu gelişmeye ayak uy
duracak şekilde organize edilmemiştir. 

Zabıtanın önleyici ve takipçi olmak gibi iki 
asli vazifesi olduğu malûmlarıdır. Ve esas va
zifede mâni zabıtadır. Emniyet Teşkilâtı bu 
hizmetini lâyıkı veçhile görebilmek için ve bu 
günkü toplum hareketlerine müessir olabileceği 

kadro, vasıta ve eğitime muhtaç olduğu takdir 
buyurulur. 

Anayasa düzeninin demokratik usullerle ko
runmasını sağlamak için Emniyet Teşkilâtımızın 
son üç yıl içinde reorganizasyon çalışmalarına 
önem verdiği ve muvaffak olduğu memnuniyetle 
görülmektedir. 

Hizmetin lâyıkı veçhile görülmesi için yapı
lan plânlı ve programlı çalışmaya hızla devam 
olunduğu memnuniyetle görülmektedir. 

Medeni memleketlerdeki polis kadrosuna na
zaran Türk polisi kadrosu mukayese edilemiye-
cek kadar azdır. Size mukayese imkânını sağ
lamak bakımından birkaç misâl arzında fayda 
ummaktayım: 

1965 yılında Türkiye'mizde 1 026 kişiye 1 po
lis düştüğü halde, Bonn'da 157, Viyana'da 168, 
Paris'te 321, Tokya'da 320, Waşinğton'da 453 
ve Londara'da da 492 kişi düştüğü tesbit edil
miştir. 

Yapılan tetkikata göre, her ilçede polis teş
kilâtı kurmak ve büyük şehirlerde mâni zabı
tayı temin edebilmek için daha 29 bin polis me
muruna ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Halen 
572 ilçemizden ancak 355 inde Emniyet Teşki
lâtı var. Bu ilçelerden 105 nin kadrosu son iki 
sene içersinde verilmiştir. Polisin hizmet ettiği 
alandaki nüfus sayısının 11 milyon olduğu tah
min edilmektedir. Bu hesaba göre bugün için 
bir polis memuruna düşen nüfus sayısı henüz 
1 000 in altma inmiştir. 

Demokratik nizamın sokak hareketleri ile 
bozulmasına mâni olmak ve çeşitli toplumsal 
olayları önlemek amacı ile 1966 yılında istan
bul, Ankara, İzmir, Adana ve Zonguldak illerin
de kurulan toplum polisinin bu kısa hizmet dev
resinde fonksiyonunu basarı ile ifa ettiği ve za
man zaman diğer illerdeki emsali hâdiselere de 
muvaffakiyetle müdahalelerde bulunduğu ma
lûmlarıdır. 

Toplum polisi teşkilâtının daha 10 ilimize 
1969 yılında teşmili kararlaştırılmıştır. Bu te
şebbüsü memnuniyetle karşılarız. Yalnız; sözü 
edilen teşkilâtın ikmâli için halen Millet Mecli
sinde bulunan 5 000 kişilik kadroya ait tasarı
nın biran önce kanunlaşması şayanı temennidir. 

Sayın senatörler, son senelerin aktüel konusu 
olan ve hemen her gün şahidi bulunduğumuz 
trafik olayları bir âfet halini almış olduğundan 
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bu konuya da kısaca değinmekten kendimi ala
mıyorum. 

Türkiye'de senede ortalama 16 bin tarafik 
kazası olmaktadır. Bu kazalardan asgari 3 000 
vatandaşımız ölmekte 13 bin vatandaşımızda ya
ralanmakta veya sakat kalmaktadır. Kaza ye
rinde tesbit edilen zarar ortalama 34 - 35 milyon 
liradır. Buna elden çıkacak vasıtaların tamiri, 
ölen ve sakat kalan ve yaralananların da istihsal 
güçlerinin azalması ilâve edildiği takdirde millî 
gelire senelik 700 milyon liralık zarar verdiği 
bir gerçektir. 

Trafik kazalarının nedenleri üzerinde yap
tığımız incelemeye göre, bunun % 70 nin şo
förlerin, % 21 nin yayaların, % 6,6 sının vasıta
ların ve % 2,4 nun de yola ait kusurlardan mey
dana geldiği tesbit edilmiştir; 

Binaenaleyh bu kusurların izalesi için : 
a) ihtiyacı karşılıyacak kanun çıkarılması, 
b) Trafiği kontrol edecek eğitilmiş polis 

kadrosu sayısının artırılması, 
c) Halkın eğitimi, 
ç) Trafik tekniği denilen trafik işaretleri

nin beynelmilel kaidelere uygun olarak konul
ması lâzımdır. Bunun içinde Bakanlıkça hazır
landığını memnuniyetle öğrendiğimiz Trafik 
kanunu tasarısının biran evvel çıkarılması lâ
zımdır. 

Sayın Başkan ve kıymetli senatörler; nüfus 
artışı ve büyük bir şehirleşme hareketi içinde 
gelişen Türkiye'mizde toplumsal konuların her 
gün biraz daha çoğaldığı ve Cemiyetler Kanu
nunun boşluğundan istifade edilerek birçok ku
marhanelerin ve diskoteklerin açıldığı bir ger
çektir. 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun ka
bul edildiği 1938 tarihinde Türkiye'mizde 205 
cemiyet vardı. Bugün bunların adedi 36 670 e 
yükselmiştir. 

Mevcut kanun, türlü ad ve maksatlarla ku
rulan cemiyetlerin demokratik nisam içinde 
memleketimize faydalı bir şekilde faaliyette bu
lunup bulunmadıklarını kontrola yeterli olma
dığından günün icap ve ihtiyaçlarına cevap ve
recek bir Cemiyetler Kanununun biran önce 
yasama organlarına şevkinde zaruret bulundu
ğu kanısındayız. 

Saygı değer senatörler, Bakanlık ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün son senelerde gerek büt
çe, gerek kadro ve gerekse hizmet bakımından 

! büyük inkişâf kaydettiği görülmektedir. Bunun 
bütçe ile ifadesi şöyledir: 

1965 bütçesi 240 441 950 lira olduğu halde 
1969 bütçesi 408 618 197 lira, 1968 yılı ile 1969 
yılı arasındaki artış ise 40 918 960 liradır. 

Sayın arkadaşlar, Emniyet Genel Müdürlü
ğünün bu bütçe ile neler yaptığını çok kısa bir 
zamanda yaptığım tetkikata göre şöylece özet-
liyebilirim. 

Emniyet Teşkilâtı 67 ilimize telsizle bağlıdır 
ve buralarla mors usulü ile muhabere edilmek
tedir. Bu suretle emniyet ve asayiş konusunda
ki gizlilik ve sürat temin edildiği gibi muhabere 
masrafında da büyük nisbette tasarruf sağlan
mış olmaktadır. 

j 1964 yılında polisin elinde % 90 mın miadı 
dolmuş 491 motorlu vasıta mevcut iken bu mik
tar 1988 de 1 081 e çıkarılmıştır. Sipariş veri
len 133 vasıta da geldiği takdirde bu vasıta 
adedi 1964 teki vasıta adedinin 3 misline çıka
rılmış olacaktır. Trafik suçlularının ve olay
larının takibi için bütün Türkiye'ye SSB siste
mi telsiz cihazla telefon konuşması imkânına 
kavuşturmuştur. 

İstanbul - Ankara arasındaki illerin bu cihaz
la teçhiz edildiğini ve diğer illerin cihazlarının 
da şevki için geceli gündüzlü çalışıldığını biz
zat gördüm. 

Burada toplum zabıtasının da teşkilâtlan
makta olduğunu ve toplum hareketlerini önle
mek bakımından büyük hizmetler ifa edildiğini 
memnuniyetle belirtmekten zevk duymakta
yım. 

Her konuda olduğu gibi Emniyet Teşkilâtı
nın da daha iyi hizmet görebilmesi için meslekî 
eğitime tabi tutulmasının zorunluğu takdir buy-
rulur. Bu gayeyi tahakkuk ettirmek için kapa
lı bulunan istanbul Polis Okulu açılmış ve iz
mir'de bir polis okulu faaliyete geçirilmiştir. 

Bundan başka Gölbaşı - Eymir Gölü civarın
da Hazineden 4 500 dönümlük bir arazi alındığı 
ve burada eğitim sitesinin kurulacağını mem
nuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Bu site 26 milyon liraya malolacak ve 3 se
nede bitirilecektir. 1969 Bütçesine bu maksatla 
5 milyon lira ödenek ayrılmıştır. 

Sayın senatörler, Emniyet Teşkilâtımız ko
nusunu bitirmeden önce, son günlerin konusu 
olan uyuşturucu maddeden de bir nebze bahse-

I deceğim. 
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Uyuşturucu maddelerin gayrimeşru yollar
dan imâl, satış ve kullanılmasının kontrolü yal
nız bir millî problem değil. Milletlerarası büyük 
önemi olan bir mesele halini almıştır. Dünyada 
afyon istihsalinde başta gelen bir memleket ol
mamız nedeniyle Hükümetimiz bu konuda ge
rekli tedbirleri almış bulunmaktadır. 

1969 yılından itibaren büyük şehirlerimizde 
uyuşturucu madde kaçakçılığı kontrol ve taki
bi için yeni büroların faaliyete geçirileceğini 
memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Son zamanlarda memleketimize akın eden 
hippylerle mücadele gayretleri şayanı şükran 
olmakla beraber bunların memleketimizden ta
mamen temizlenmesi lüzumuna kaani bulunmak
tayız. 

Sayın senatörler, şimdi de genel emniyet ve 
asayiş konusunda büyük bir yeri ve sorumlulu
ğu bulunan Jandarma Genel Komutanlığı Teş
kilâtından söz edeceğim. 

Jandarma Teşkilâtının yurdun nüfus, eko
nomik ve sosyal gelişmelerine paralel olarak ar
tan asayiş sorunlarını karşılıyacak yeterlikte 
olabilmesi için personel, silâh, teçhizat, eğitim 
tesisleri, bina ve lojman durumlarının da artı
rılması ve medeni icaplara uydurulması lâzım
dır. 

Bugün Jandarmanın elinde bulunan silâhlar 
ordunun eski silâhlarıdır. Bunlar ağırdır, suç
lu takibinde jandarmayı yorduğu gibi pratik de 
değildir. Bu bakımdan jandarmanın modern 
hafif ve seri ateşli silâhlarla geniş nisbette teç
hiz edilmesi şayanı arzudur. 

Her sene artan nüfusa göre jandarma kad
rosu çoğaltılmaktadır. Halen 100 km. lik sa
haya 4 ve 680 kişiye de 1 jandarma düşmekte-

4İir. 
Karayollarındaki büyük gelişme ve buna 

mukabil jandarmanın elindeki motorlu vasıta
nın azlığı mâni zabıta vazifesini lâyıkiyle 
görmeye imkân vermemektedir. Bu bakımdan 
jandarmanın motorlu araç ve telsizle takviye
sine zaruret vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar, 5 dakikanız var, 
ona göre ayarlayın lütfen. (Yarım saat oldu 
sesleri) Saat tutyoruz efendim, niye böyle iti
matsızlık gösteriyorsunuz? istirham ederim 2 
arkadaş aynı zamanda saat tutuyorlar. Daha 7 
dakika var diyorlar, görüyorsunuz. 

A. P. GRUPU ADINA 1. TEVFİK KUTLAR 
(Devamla) — Jandarma Genel Komutanının 
yurt dışından aldığı silâh, vasıta ve malzeme
nin 5383 salyılı Kanunun 17 nci maddesinden 
istifade ettirilerek gümrük muafiyetine tabi 
tutulması şayanı temennidir. 

Mülki teşkilâta paralel kuruluşları bulu
nan sabit jandarma birliklerinin yurdun her 
tarafında köylere varıncaya kadar emniyet, 
asayiş ve bâzı ahvalde tebligat görevi gören 
erlerinin günlük iaşe bedeli 4 liradan aylığı 120 
liradır. Halbuki bulundukları yerin belediye ra
yicine göre iaşe edilen askerlik şubesi erlerinin 
aylık iaşe bedellerinin 150 - 180 lira tuttuğu 
ifade edilmektedir. Bu konuda ilgililerin ge
rekli incelemeyi yaparak jandarma erleri iaşe
lerinin haddi lâyıkma çıkarılması şayanı arzu
dur. 

Yurdun emniyet ve asayişi bakımından teş
kil edilen komando birlikleri 2 tabur, 1 bölük 
halinde faaliyettedir. Bu birlikler çevik, seri 
ateş ve hareket kabiliyeti olan toplu jandarma 
birliğidir. Araç, personel ve silâh bakımından 
yüksek seviyededir. Faaliyetleri takdire şayan 
bir şekildedir. Bilhassa 1968 yılında hizmete 
11 aded helikopterin faaliyete girmesi hem 
asayiş konusunda, hem de felâkete uğrayan 
vatandaşlara hizmet yolunda büyük faydalar 
sağlamıştır. 

Jandarma eğitim sahasında da büyük mu
vaffakiyetler başarmaktadır. 

Sayın senatörler, sahillerimizin muhafazası 
ve iskenderun'dan başlıyarak iran hududuna 
varıncaya kadar hudut muhafazası ile mükel
lef olan fedakâr jandarmamızın muhtacolduğu 
vasıta, teçhizat, silâh ve bina konusunda Yük
sek Meclisleriniz bütçe imkânlarına göre âza
mi fedakârlığı yapmakta ve son üç sene için
de küçümsenmiyecek ödenekler koyduğu şaya
nı şükran olmakla beraber bilhassa iskende
run - iran hudut karakol binalarının uzun müd
det evvel iptidai ve dam halinde yapılmış ol
ması ve çok yıpranmış bulunmaları üzüntü
müzü mucibolmaktadır. Onun için bu karakol 
binalarının bir plân ve program dâhilinde yeni
lenmeleri şayanı arzudur. 

Diğer taraftan kaçakçılığın daha esaslı 
bir şekilde önlenmesi için bilhassa Güney hu
dudumuza paralel Yaz, Kış geçit sağlıyan yol
larının yapılmasında fayda ummaktayız. 
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Bu hususta Hükümetimize çok teşekkür ede
rim. Kilis, Oğuzeli, Nizip hudut bölgelerindeki 
175 köyün elektriklenmesine karar vermiştir. 
Bu yol da yapıldığı takdirde kaçakçılığın ön
lenmesine çok faydalı olacaktır. 

1968 bütçesine nazaran 1969 Jandarma Büt
çesinde 33 240 199 liralık bir artış vardır. 

Sayın arkadaşlar, halen merkez ilçeleri ile 
birlikte 639 ilçeden ancak % 70 inde jandarma 
subayı vardır. Diğerleri astsubaylarla idare 
edilmektedir. 1969 senesinde bunların da su
baylarla doldurulması şayanı temennidir. 

Jandarma Devlet anlayışından hür ve de
mokratik Devlet anlayışına geçmeyi başarmış 
ve halka demokrasinin icaplarına göre muame
le yaptığı, yasanı şükran olarak görülmektedir. 

Büyük mahrumiyetler içinde vazife gören 
jandarmamızın yeni yeni motorlu vasıta, telsiz, 
ve yeterli personelle teçhiz edildiğini görmek 
bizi bahtiyar bırakacaktır. Yurdun her tara
fında çeşitli hâdiselerle karşı karşıya kalan 
yurdun emniyet, asayiş ve kaçakçılık gibi 
önemli büyük vazifelerini gören jandarmanın 
erinden genel komutanına kadar bu fedakâr 
çalışmalarını grupumuz adına şükranla anma
yı bir vazife addederim. 

Sayın senatörler, konuşmama burada son 
verirken içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının 
bütçelerine ait mütalâa ve tenkidlerimizin yur
dun huzuru uğrunda çalışan bu teşkilâtı her 
bakımdan desteklemek gayesine matuf olarak 
bir defa daha ifade etmek isterim. 

İçişleri Bakanlığı tarihimiz boyunca büyük 
vazifeler görmüş ve Büyük Türk Milletine lâ
yık bir teşkilâttır. Demokratik ve Anayasa re
jiminin ışığı altında memlekette anarşiye hiç
bir zaman imkân vermiyecek şekilde çalışmak
tadır ve bu çalışmaya devam edecektir. 

Yurdun huzur ve sükûnu yolunda çalışan 
Bakana, müsteşara, genel müdürlere, Jandar
ma Genel Komutanına ve bütün meslektaşları
ma şükranlarımı arz ederken 1969 bütçesinin iç
işleri Bakanlığına ve Türk Milletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını Ulu Tanrıdan niyaz eder, 
hepinizi Adalet Partisi Grupu adına saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi şahsi görüşlerini bildire
cek sayın üyeleri okuyorum : Sayın Karaka-
pıcı, Sa^ın Artukmac, Sayın Turgut, Sayın Şen-

ocak, Sayın Dikeçligil, Sayın Hazer, Sayın 
ismen, Saym Bora, Sayın Türkmen Sayın Ay
rım, Sayam Yeşilyurt. 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı buyurun. 
İBRAHİM ETHEM KARAKAPICI (ürfa) 

— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar 
Dahiliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle şu 
anda söz almamın sebebi halen uygulanan şek
liyle hem mensubolduğu memur zümresini ve 
hem de vatandaşı bizar eden" nüfus idareleri ve 
nüfus işlemleriyle ilgili görüşümü şahsım adına 
arz etmek içindir. 

Türkiye'de ben de kaaniim ki, en çok ihmale 
uğrıyan ve kendi haline bırakılmış bir daire 
varsa o da nüfus idareleri ve onların men
suplarıdır. Memuriyetten gelen bir kimse ola
rak daha evvel gezdiğim il ve ilçelere de ve 
son zamanda bilhassa tetkik ettiğim Urfa Nü 
fus Müdürlüğünü kütüklerinin perişan hali ve 
bu dairede çalışan memurların bütün gayretle
rine rağmen bir nüfus kaydının vatandaşa an
cak 10 günde verebildiklerini her daire me
muru mesai saatini tamamlayınca işini bırak
tığı halde bu memurların bayram ve Pazar ta
tillerinde ekseriya çalıştıklarını bizzat gördük. 

Savcılıktan mahkemelerden, askerlik, şube
lerinden sağlık dairesinden ve diğer vilâyst-
lerden türlü sebeplerle istenilen nüfus kayıt
ları geciktirilmesi güç olan hallerde günlük 
mesai saati içinde intacedilmektedir. Bir nüfus 
kaydının bulunması kütüklerin param parça 
olmasından dolayı ben bir nüfus kütüğünün 
parçalarını saydım 100 parçadan ibaretti. En 
az yarım saati bazan bir günü almaktadır. 
Elbette ki, A. P. İktidarı bu halin kendi zama 
nmda olmadığını rahatlıkla söyliyebilir, biz 
de hak veririz. Kim düzeltecek bunu? Köyden 
gelmiş vatandaş nüfus dairesinin önünde gün
lerce oturur. Bankadan kredi alacak nüfu^ 
örneği çıkacak. Veya kaydı bulunacak, araya 
mutavassıtlar girer. İmkânsızdır. Bunun için 
memuru Pazar bayram ve mesai harici çalıştı
rırlar iş ancak bitirilir. Bu Dahiliye Vekâle
tine yakışan bir hal değildir. Eski arap harf
leriyle olan kütükleri okumak artık bir ihti
sas işi olmuştur. O halde ne yapmalıdır. 

Benim bildiğim, meslekim icabı bir hastaya 
ilâç yazmaktır. Bu meselenin reçetesini yasa
cak ve tedavi sağlıyacak şahıs ve müessese 
elbette ki, Dahiliye Vek:leti olmalıdır. Ma-
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lûmunuz olduğu veçhile nüfus, yazımı 1904 te 
yapılmıştır. Aradan geçen zaman 65 senedir. 
Şimdi hem sorularımı ve hem de temennilerimi 
kısaca sıralayayım. 

1. Yeni bir nüfus yazımı eski tabiriyle tah
riri nüfus yapılacak mıdır; bunun hazırlığı var 
mıdır? 

2. 1914 yılında çıkan Nüfus Kanununun 
yerine Meclise verilmiş bir nüfus ve nüfus ya
zımı kanunu çıkacak mıdır? 

3. Bu teşkilâtın fedakâr memurlarının di
ğer memurlar gibi kadro tazminat ve saire hak
lara sahip kılacak bir hazırlık var mıdır? 

4. Daire mensubu memurların kendi sa
halarında iyi yetişmeleri için meslekî ve genel 
bilgi bakımından bir okul açılması ve eğitilmsi 
düşünülmekte midir? 

Hulâsa olarak arz edeyim ki, bu perişan 
hale bir son verilmeli. Memur ve vatandaş mü
nasebetlerinde bu sahada lüzumsuz ihtilâtlarm 
önlenmesi zaruri bir hal almıştır. 

Cümlenizi şahsım adına saygılarımla selâm
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Saym 
Başkan değerli arkadaşlarım, Atatürk devrim
lerine bağlı bulunduğunu Atatürk ilkelerinin 
uygulayıcısı ve inkilâbm bekçisi olduğunu 
her vesileyle ifade ve beyan etmekte bulun
muş olan Hükümetin kavli ile fiilî arasında 
uygunluk bulunmadığını müşahade etmek üzü
cüdür. Gerçekten Hükümetimiz sandıktan çık
manın rehaveti içerisinde, Atatürk ilkelerine 
aykırı hareketlere müsamahalı yumuşak, olay
lara göz yumucu bir tutum içindedir. Halen 
kanunların ciddiyetle uygulanması mânasında 
almakta olduğum bir otorite buhranı vardır. 
Her sahada bir nemelâzımcılık vardır. Bu
nun neticesi olarak vatandaş kanunlarla me-
nedilmiş olan bâzı fiil ve hareketlerin rahat
lıkla yapılabileceği ve yapıldığı kanısı içine 
girmiş bulunmaktadır. 

Meselâ 1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka ik-
tisası hakkındaki kanunu ele alalım. Bu kanun 
Türkiye halkının şapkadan başka her hangi 
bir şey giyemeyeceğini emir etmekte ve aksi
ne hareket edenler hakkında takibat yapılaca
ğını hükme bağlamış bulunmaktadır, ki, bu 
hüküm bence Atatürk devrimlerinden en 

önemli bir konunun müeyyidesini teşkil etmek
tedir. Buna rağmen, bugün Hükümet merkezi 
Ankara'da bile başına kalpak veya Şapka Ka
nununa ayları başka bir nesne giyen kişilerin 
elini kolunu sallaya sallaya, rahatça gezdikle
ri görülmekte ve bunların her hangi bir kovuş
turmaya tabi tutulmadıkları esefle müşahede 
edilmektedir. 

Ankara'da durum böyle olduğuna, yani 
Atatürk devrimleri zincirinden bir halka bu 
şekilde koparılmış bulunduğuna göre, Anado
lu'nun diğer şehir ve kasabalarındaki duru
mun vahameti kendiliğinden meydana çıkar. 
Gerçekten Kıyafet Kanununa aykırı hareketler 
buralarda daha çok görülmekte ve bunların hiç
bir veçhile takibe tabi tutulmadığı anlaşılmak
tadır. 

Atatürk devrimlerine bağlı ve bu devrimle
rin koruyucusu olduğunu beyan etmiş olan Hü
kümetimizden bu durum muvacehesinde koruyu
culuk görevini ne şekilde yapmakta olduğu
nu öğrenmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Türkiye 
trafik kazaları yapan ülkelerin hemen hemen 
başında gelmekte ve trafik düzeninin sağlam 
bir şekilde kurulamamış bulunması hepimize 
üzüntü kaynağı olmaktadır. Bu milletin bütçe
sinden istenilen miktarda ödenek verilmiş ol
masına, yine istenilen miktarda kadro ve araç 
tahsis edilmiş bulunmasına rağmen, trafik ka
zalarını önleyici esaslı tedbirlerin bugüne ka
dar alınamadığı görülmektedir. Bunun sebebi
ni kanun ve müeyyide eksikliğine yüklemenin 
yersiz olacağı kanısındayım. Fikrimizce kaza
ların başlıca sebeplerini istihdam politikasın
daki eksiklikte ve personelin eğitim noksanlı
ğında aramak lâzımgelmektedir. 

Değerli senatörler, Türkiye'de trafiğin en 
sıkışık olduğu bilinen ve bir numaralı Devlet 
yolu olan Ankara - İstanbul asfaltında kanaa
timce, trafik kontrollerine gereği kadar önem 
verilmemesi, 430 kilometrelik bir sahada mah
dut miktarda trafik ekiplerinin vazifelendiril
mesi bu olumsuz sonuçları meydana getiren 
misallerden biridir. Trafik ekipleri yakın me
safelerde ve devamlı surette faaliyete geçirilir
se ve bu ekiplerin faaliyetleri ayrı bir mura
kabeye tabi tutulursa, personelin vatandaşlara 
müsamahasız, tarafsız ve nazik bir tutum içe
risinde işlem yapması hususu sağlanır ve bu-
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na önem verilirse burada trafik kazaları sayı
sının çok azalacağı ve hattâ nadiren meydana 
geleceği kanısındayım. Sayın Bakanın bu ko
nuda aydınlatıcı ve ümit verici beyanlarını 
beklemekteyim. Ancak «Parlâmentoya yeni bir 
kanun tasarısı sevk ettik bu tasarı kanunlaş
tığı takdirde Türkiye'de trafik problemi kal-
mıyacaktır» tarzında konuşmıyacaklarını ümi-
detmekteyim ve istihdam politikası ile persone
lin çalıştırılma tarzı ve nitelikleri hakkındaki 
düşüncelerinin açıklanmasını rica etmekteyim. 

Değerli senatörler, şehir içi trafiği de ay
rı ve önemli bir problemdir. Büyük şehirlerde 
dolmuş şoförlerinin ölüm saçan gayrinizami 
hareketleri Yüce Heyetinizce bilinmektedir. 
Bunların belirli duraklarda müşteri almaları 
ve belirli duraklarda müşteri indirmeleri sağ
lanamamıştır. Şehir içi trafik kurallarına ay
kırı hareketler önlenememiştir, keyfî hareket
lere son verilememiştir, müeyyidelerin gerekti
ği şekilde uygulanmadığı görülmektedir, müsa
mahalar ölümlerin kaynağı olmaktadır. Bu ve
sile ile Sayın Bakandan şunu da soruyorum. 
Ankara Belediyesi sınırları içerisinde bir sene 
zarfında vukubulan trafik kazalarının sayısı 
nedir? Bu bir sene içinde kaç kişi hakkında 
kovuşturma yapılmıştır? 

Sayın arkadaşlarım, maruzatımı burada bi
tiriyorum. Hepinize teşekkür eder saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turgut. 
ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, içişleri Ba
kanlığının muhterem mümessilleri; içişleri Ba
kanlığı bütçesi münasebetiyle bâzı görüş ve 
temennilerimi ifade etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Sözlerime Sayın Bakanımıza ve İçişleri Ba
kanlığının kıymetli mensuplarına teşekkürleri
mi ifade etmekle başlıyacağım. 

Bütçe münasebetiyle yapılan bütün tenMd 
ve temenniler sayın bakanlıkça büyük bir dik
kat ve itina ile takibedilmekte, incelenmekte 
ve gerektiği değer ölçüsüne vurularak, müm
kün olduğu nisbette, yerine getirilmektedir. 

içişleri Bakanlığının çalışma tarzındaki sü
rat ve intizam her türlü takdirin üstündedir. 
Bakanlığa intikal ettirilen konuların kırtasiye
ciliğe boğulmadan, her hangi bir tatbik suiisti
maline uğramadan, neticeye ulaştırıldığını 

görmek, (netice müspet olsun menfi olsun) va
tandaşa muhakkak bir huzur ve itimat ver
mektedir. Vatandaşın can emniyetini, mal em
niyetini sağlıyan, memleket asayişini huzuru 
ve iç varlığın koruyucusu mevkiinde olan bu 
çok önemli bakanlığı üstün bir vukuf ve liya
katle ve tatlı bir disiplin altında gece gündüz 
demeden, sıhhatini ve hayatını vakfedercesine 
çalışarak idare eden ve hakikaten takdire lâ
yık üstün başarı gösteren çok değerli bakanı
mıza ve kendisinin bu davranışlarına anlayış
la mukabele eden ve ona uygun gayretle ça
lışma gösteren bakanlık yetkililerine tebrik ve 
teşekkürlerimi sunmayı, yerine getirilmesi ge
reken bir vazife saymaktayım. 

Mahallî idarelerimizin başında bulunan 
idarecilerimizin de bakanlık merkez teşkilâ
tına uygun bir otorite ve süratli çalışma ham
lesi içinde bulunmalarını bilhassa temenni et
mekteyim. 

Mahallî idarelerin çalışma mevzuları için
de bulunan ve vilâyette halli gereken birçok 
meselelerin mahallinde halledilerek neticeye 
bağlanması, bütün meseleler merkezde hükme 
bağlanır şeklindeki anlayışın önlenmesi, ida
recilerimizin bütün konulara vukufla ve iyi 
niyetle eğilmeleri ile ancak mümkündür ve 
bu takdirde, merkeze gelen vatandaş akını da 
durdurulmuş olacaktır, işini yerinde görebilen 
ve gördürebilen vatandaş, bir sürü masraf ve 
zahmet ihtiyar ederek, Hükümet Merkezine 
gelmeyi elbet istemez. Bu vasıf ve kabiliyet
teki idarecilerin, teşkilâtına her bakımdan hâ
kim olan idarecilerin yurt kalkınmasına kat
kısı da o nisbette müessir ve faydalı olacağı 
şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlarım; geçen yılki büt
çe müzakereleri sırasında yapılan tenkid ve 
temennilere cevap teşkil etmek üzere içişleri 
Bakanlığında hazırlanan kitapta geçen sene-
ki konuşmamda temas ettiğim bütün mesele
lere cevap vermiştir. 

Yalnız bir konu cevapsız bırakıldığı için 
bu konuya kısaca temas etmek istiyorum. Va
tandaşa silâih taşıma ruhsatı verilmesindeki 
güçlüklerin ortadan kaldırılmasını, ruhsat ver
me işinin sadece muayyen miktar arazisi ve 
hayvanı olanlara hasredilmiyerek, her namuslu 
ve sabıkasız kişiye talebi halinde silâlı taşı-
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ma, ruhsatı verilmesini temenni etmiş, suç iş
lemeye mütemayil ruhsatsız silâh taşımaktan 
çekinmiyen şahıslar karşısında, ruhsatsız silâh 
taşımanın cezasını göze alamayan namuslu va
tandaşlarımızın silâhsız oluşlarındaki muva
zenesizliğin tehlikelerine işaret etmiştim. 

Birleşik Amerika'da, Anayasasında vatan
daşın silâh taşımasına mâni kanunun yapıla
mayacağına dair hüküm bulunduğunu da ifa
de ederek, vatandaşın silâhlı olmasının daha 
başka sayısız faydalan bulunduğunu da söyle
miştim. 

Bu mevzudaki fikirlerimde ısrar ediyor ve 
silâh taşıma ruhsatı verilmesinin mümkün ol
duğu nisbette kolaylaştırılmasını istirham edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, trafik kazaları ko
nusu; üzerinde en büyük önem ve hassasiyet
le- durulması gereken mesele halini bütün can
lılığı ile muhafaza etmektedir. Karma Plân ve 
Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulan rapor 
münderecatından öğrendiğime göre; trafik ka
zaları % 70 nisbetinde şoför ve sürücülerin 
kusurlarından meydana gelmektedir. Bakanlı
ğın trafik kazalarının önlenmesi için ihtiyaca 
uygun mevzuatın hazırlanması yolunda çalış
malarda bulunduğunu biliyoruz. Ancak, trafik 
kazalarının % 70 i şoförlerin kusurlarından 
ileri geldiğine göre, diğer tedbirler yanında, 
çalışmaların daha ziyade bu istikamette teksif 
edilmesi gerektiği izahtan vareste bir keyfi
yettir. Bu görüş trafik cezalarının ağırlaştırıl
masında, şiddetli bir zaruret olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Birçok kişinin ölümüne sırf ted
birsizliği ve dikkatsizliği yüzünden sebebolan 
şoför, şimdiki halde olduğu gibi, az bir ceza 
ile kurtulmakta devam ederse ve elinden ehli
yeti bir daha verilmemek üzere alınmazsa, 
trafik kazaları, hiç şüpihe etmeyiniz, aynı sü
ratte devam edecektir. 

©erci gayrikasti suçlardandır ama, trafik 
kaidelerine riayetsizliğin ook fecî neticeler 
doğurduğunu da bilmiyen kalmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, trafik kazalarını 
önlemenin kanaatimce tek yolu çok sıkı ve ba
şarılı bir kontrol sistemiyle birlikte trafik ce
zalarının, hâdisenin vahametine uygun şekil
de artırılmasından ibarettir. 

Bakanlıkça bu yönde yapılmakta olan ha
zırlıklarında çabuklaştırılmasını ve trafik ka-
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nun tasarısının biran evvel kanunlaşmasının 
teminini rica etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir konuya daha 
değinmek istiyorum. Evvelce bütün ilçe mer
kezlerinde jandarma komutanlığı subaylar uh-
desindeydi. Şimdi ise hemen hemen bütün ilçe
lerimizde bu vazifeyi jandarma astsubayları 
görmektedir. Bu durum jandarma subayı nok
sanlığından ileri gelmekte ise, yetiştirme yo
luna gitmekte birçok faydalar olacağı şüphe
sizdir. Kıta subaylarının çok şişkin kadrolar 
içinde bulunmalarına rağmen, jandarma subay 
kadrosunun çok dar tutulmasının sebebini an
lamak mümkün değildir. Bir ilçe jandarma 
birliğinin başında bir subayın bulunmasının 
idare yönünden, asayiş yönünden, jandarma 
erlerinin bâzı iyi görülmiyen davranışlarının 
önlenmesi bakımından büyük faydaları olaca
ğını ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir konuya daha 
temasta fayda mülâhaza etmekteyim. Kanaa
timce, üniversite muhtariyeti konusu memleke
timizde yanlış anlaşılmakta ve aşırı solculara 
en geniş tahrik imkânı verecek şekilde tat
bik suiistimaline uğramaktadır. Üniversite 
muhtariyeti; zabıtanın suç işlemiş olan üniver
siteye, hâdiseye el koymak ve suçluları yakala
mak maksadiyle giremiyeceği mânasında anla
şılmamalıdır. Mevzuatımızda polisin suç iş
lenmesi halinde, suç ihbarı halinde bunu önle
yici tedbir almak üzere üniversiteye giremi-
yeceğine dair hiçbir hüküm yoktur. Bugüne 
kadar teessüs ettiği ileri sürülen tatbikat, ka
nuni mesnedi olmaması bakımından, bir teamül 
olarak kabul edilemez. Kanunlara aykırı olan 
teamül, hukukî mânada bir teamül olarak an
laşılamaz. Aksi halde memlekette suçluluğun 
himayesi gibi sakîm bir tatbikat ortaya çıkmış 
olur M, huzur ve asayiş bakımından büyük za
rarları olacağı aşikârdır. 

Ceza Kanunumuzda yer almış bir mesken 
masuniyeti bahsi vardır. Suç işlenmiş olması 
halinde, hâkim karariyle zabıta meskene gire
bileceği, gibi acele hallerde hâkim kararını bek
lemeye dahi lüzum olmadığı halde üniversitenin 
bir özel meskenden ziyade masuniyet içinde 
bulunabileceğini kabul etmek, en esaslı hukuk 
kaidesine aykırı bir davranış olur. 

Bu itibarla, gerektiği anda polisin üniver
siteye tereddütsüz girmesi, anarşiden medet 
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uman ve memleketimiz için büyük tehlike ol- \ 
ma arzu ve temayülünü besliyen aşırı solcula
rın hainane maksatlarını önlemesi bakımından 
büyük faydaları sağlar. 

Bâzı çevrelerin aşırı solu küçümser bir gaf
let içinde bulunmalarına rağmen, bu memleket
te, dernekleriyle, gizli açık teşekkülleriyle ve 
arkalarında koskoca bir komünist âlemle gü
zel yurdumuzu bir Sovyet peyki haline getir
mek istiyenlerin bulunduğu ve devamlı, sis
temli, hummalı bir faaliyet içinde bulundukla
rı bir vakıadır. Sayın Bakanımız geçen yılM 
konuşmalarında bu faaliyetlerden uzun uzun 
bahsettiler. Memleketimizde kayda değer ma
hiyette bir sağ tehlike bulunduğu şeklinde za
man zaman ortaya atılan iddialar, şahsi kana
atime göre; bu çevrelerin aşırı solu küçük ve 
tehlikesiz bir azınlık halinde gösterme gayret
lerinin bir neticesidir ve bir taktiktir. Elbette-
kL. 

BAŞKAN — Sayın Turgut vaktiniz doldu, 
lütfen bağlayınız efendim. 

ALİ KEMAL TURGUT (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. Elbette ki, vatanını seven 
herkes, hudut komşumuz ve çok büyük bir teh
like kaynağı olan, millî varlığımıza kastında 
şüphe olmıyan komünizmin amansız düşmanı
dırlar. 

60 milyon soydaşımız komünist diktatörlü
ğü altında inlerken, bundan bir kelime ile ol
sun bahsetmiyerek, Vietnam'ın müdafii kesi
lenlerin içyüzlerini bu asil milletin kahir ço
ğunluğu pek iyi bilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, vatan düşmanları 
mücadeleyi içte vermektedirler. Bu iç mücade
lede uyanık, millî menfaatleri müdrik zabıta 
mensuplarımızın en üstün vazife duygusu için
de çalışmakta, vatanı vatan hudutları içinde 
korumanın asil görevini ifa etmekte oldukla
rına inanmalarını, çok dikkatli olmalarını is
tirham eder, bütçenin büyük milletimize ve 
İçişleri Bakanlığı mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şenocak? Yok. 
Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, bu geç vakitte elbette konuşmak zor ola
cak. Dinliyen arkadaşlarımız için de zor ola
cak. Yalnız hakikaten ben konuşmaları dinle- j 
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dikten sonra içişleri Bakanlığının ve mensu
bu arkadaşlarımızın işlerinin gayet zor oldu
ğunu bir kere daha anlamış bulunuyorum. 

Şimdi, her arkadaşımız tarafsız idareden 
elbette bahsediyorlar, sonra fikir akımlarından 
da bahsediyorlar. Ve bilhassa yeni Anayasa 
birçok meseleler getirmiş ve fikir akımlarına 
da fırsat ve zemin hazırlamıştır. Şimdi bir ar
kadaşımız fikrini beyan ederken, bir fikrin sa
hibi ise o fikrin müdafiiliğini, yani o fikrin 
ağır basma tarafına doğru konuşuyor. Diğer 
bir arkadaşımız da yine başka türlü ifadede 
bulunuyor. Ondan osnra da biz diyoruz ki, 
Türkiye'mizde iç idarede huzur olsun, filân ol
sun.. Arkadaşlar önce kendimizden başlayıp 
ve cidden bir tarafsız gözle Türkiye'de olup 
biten hâdiselere bakar ve olup biten hâdisele
ri kendi açımızdan değil, kendimize göre de
ğil de tam bir net, berrak gözle ortaya serdi
ğimiz gün cidden içişleri Bakanının çalışması
na imkân ve fırsat verebiliriz. Bunun dışında 
olamaz.. Ben bakıyorum, geri akımları kimler 
kabul edecek? Kim edebilir? Ben de Cumhu
riyet neslinin çocuğuyum ve Cumhuriyet dev
rinin içinde gelişmiş bir insanım. Diğer parti
min mensubolduğu arkadaşlar da Öyle. SanM 
bunların hepsi geri akımı müdafaa ediyorlar, 
ondan sonra geri akımların teşvikkârı oluyor
lar.. Yok böyle bir şey.. Ama, kendisinin du
rumuna göre olan, yani sosyalizm perdesi al
tında aşırı hareketlere hiçbir temas etme, de
ğinme yok. Peki Türkiye'nin varlığını, içişle-
lerinin nizamını isterken, bir tarafta bir hâdi
senin doğuşunun sebebi, âmili ne? Ona karşı 
bir hâdise cereyan ediyor, o hâdisenin sebebi 
ne? Diyeceksin ki, bu böyle oluyor ama, öbür 
hâdise de böyle... içişleri Bakanlığı bunun üze
rinde hassasiyetle durmalı, yapmalı, diyecek
sin. O zaman tarafsız bir görüşle mütalâaları
mızı serd ederiz. Yoksa tek taraflı bir görüşle 
hem idare adamları rahatsız olur, hem o ida
renin başında bulunan bakan da rahatsız ola
bilir. Benim kanaatimce, samimiyetle ifade 
edeyim ki, cidden içişleri Bakanı ondan son
ra tamimleri ile hareketleri ile tarafsız bir 
idare içerisinde bulunmaya gayret eder... 

Muhterem arkadaşlar, bu iç huzurun sağ
lanması için; elbette Türkiye'nin iç huzuru sağ
landığı gün kuvvetli bir devlet olacaktır. Bü
tün devletler için, milletler için böyledir, iç ni-
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zam bozulduğu takdirde o devletin kuvvetlili-
ğinden bahsedilemez ve söylenemez de. Ama 
bizim Türkiye'mizde maalesef iç huzuru bozan 
âmiller, sebepler vardır, olageliyor. Siyasiler 
tek taraflı konuştukları için bu tevali, ediyor, 
gidiyor. Meselâ ben seçmenime gittiğim vakit 
bana diyor ki, yahu siz idaredesiniz, memleketi 
idare ediyorsunuz.. Biz iktidardayız ama ben 
devlet kapısına gittiğim vakit bana tarafsız 
muamele edilmiyor, diyor. Ve cidden böyle bu. 
Şimdi diğer muhalefette olan arkadaşlarımız 
da diyor ki, Türkiye'de tarafsız idare yapmı
yorsunuz.. O halde ne o ne bu.. Politikacılar 
mütemadi surette iç nizamın ahengini temin et
mekle mükellef olmazlarsa ve kendi açıların
dan mütalâa eder, kendi açılarından fikirlerini 
söylerlerse, emin olunuz iç idarede huzuru, ni
zamı bizim temin etmemize imkân ve ihtimal 
yoktur. O halde bütün sözcü arkadaşlarımız, 
tarafsız olan Millî Birlik Grupu mensubu arka
daşlarımız ve diğerleri Türkiye'nin selâmeti ba
kımından hâdiselere, net, berrak bir gözle bak
mak, öyle mütalâa etmeli. Tarafsızlık bu, Tür
kiye'nin selâmeti bu, Türkiye'nin yükselmesi 
bu, Türkiye'nin iç huzuru bu. 

Muhterem arkadaşlar, ben yukarda okumuş
tum, ama burada bir fikri tekrar etmek âdetim 
değildir, fakat mecbur kaldım, yine ben bu ta
rihî vesikayı şu vesikalara geçsin, şu zabıtlara 
geçsin benden sonraki nesil okusun diye tekrar 
edeceğim. 

Bu Cevdet Paşanın Ruslar hakkındaki teşhi
sidir. Cevdet Paşa gibi bir Devlet adamına bir 
bilgine aittir. Cevdet Paşa şöyle diyor : Moskof -
lar bizim memleketimize bir fenalık yapmak ka
rarını verdikleri zaman en zalim fakat aynı nis-
bette başkalarının ele alamıyacakları mevzua 
yapışırlar. Çünkü bu memleketin siyasileri kar
da yürürler fakat izlerini belli etmezler, inkâr, 
iftira, isnat gibi beşeri redaetlerin her çeşidi bu 
insanlara mahsustur. Moskofun mütebellir bir 
kanaati yoktur. Fenalık yapmaya karar verdiği 
anda bu mezmum fiil için nasıl kılık, kıyafet, 
tefekküre ihtiyaç varsa derhal buna intibak 
eder. Zehirini akıtıp darbesini vurduktan sonra 
da bu ihaneti irtikâbedenlere karşı tehevvüre iş
tirak eder. Hattâ kendi ef'alinden dahi davacı 
olur. Ben Bosna Hersek'te teftiş devrine çıktı
ğım zaman Moskof maslahatgüzarı Sırp çete
cilerinden şikâyet ediyordu. Zaptiyelerimizin 

I yakaladığı eşkiya reisinin üzerinde kendi imzası 
ile teşrif mektubu çıkmış idi. Her türlü siyasi 
nezaketi bir tarafa bırakıp bu el yazısiyle yazıl-
mış mektubu gösterdim. Utanmaz bir eda ile sı
rıttı. Bu icrai vazife ederken yazılmıştır, ama şu 
anda vazife başında değilim. Devam ediyor, bu 
memleket ile hududumuzu, bu komşuluğumuzu 
ilga etmek mümkün olmadığına göre istikbâlde 
de başımıza gelecek olan hâdiselerde Rus devlet 
ve milletinin her türlü kastinden nefsimizi berî 
tutmanın mümkün olmıyacağını bilelim. 

Şimdi Türkiye'mizde elbette bir iftira kam
panyası vardır, iyi iş görenler, çalışanlar, va
tanperverler, dürüst insanlar efkârı umumiye-
nin nazarından düşürülmek, gölgelenmek için 
her türlü iftiraya başvuruluyor ve buna bizim 
gençlerimiz de bilmeden âlet oluyor. Ve bu su
retle iş nizamında huzursuzluk oluyor. E.. Şim
di Dâhiliye Bakanından şunu bunu istiyoruz, 
meselâ Dâhiliye Bakanı içişlerinin başında, ve 
memleketin; âsayişiyle mükelleftir, iç nizamını 
korumakla mükellef. Dâhiliye Bakanını elbette 
kötüliyecekler. Dâhiliye Bakanı iş yapacağı va
kit izmir'e bakarsın Türkiye'nin mabedine bom
ba koyarlar, arkadaşlarımız bunu dile getirmez
ler, söylemezler, elbette efkârı umumiye bomba 
atıldığı vakit ondan sonra buna karşı reaksiyo
nu olacaktır. Eğer geri varsa geri bir akım do
ğacaktır, o zaman diyecekler ki, Türkiye'nin 
emniyetine ve içişleri Bakanına sen öğrettin de 
bu bomba hâdisesi oldu. Fecaata bakınız siz. 
Yani nasıl şu vesikaya uyuyor, Türkiye'nin içe
risindeki hareketler, dahilî nizamı aksatmak 
için. 

Diğer tarafta eşkiyalık oldu. Ve jandarmaya 
karşı gelindi, iki kişi öldü. Ve buna karşı derhal 
efendim, gördünüz ya vatandaşlara yapılan zul
mü, hırsızlık yaptı filân geldi, karakolda hâdise 
yok, dayak yok, gördünüz ya vatandaşa kara
kolda dayak atılıyor falan, filân ediliyor. On
dan sonra emniyet kuvvetlerine karşı gelinmiş, 
benim genç neslimden bunu' beklemem, biz de 
gençlik çağında kaldık. Yetiştik, üniversitede 
Türkiye'nin kuvvetlerine kanuna itaat edecek, 
kanunu tatbik edecek polisine, jandarmasına 
genç karşı geliyor. Giriyorsunuz içeriye, gördü
nüz mü ya zehir hafiye oraya kadar girdi Tür
kiye'nin Bakanına bunu söylüyor. Halbuki Tür-
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bu hareketler doğru değildir. Türkiye'nin niza
mını sarsıyor diyecek. (G. P. sıralarından biz 
söylüyoruz, sesleri) diyen arkadaşlarımıza teşek
kür ederiz ve Türkiye'nin iç nizamı böyle düze
lir. Dağdaki şakinin teşvikçisi, eğer hırsızlık ar
tıyorsa onun müsebbibi siyasi polemiklere giri
şerek münakaşalara girişen siyasilerdir. Ve iç 
nizamı destekleyici olmama keyfiyetlerindendir. 
Ben bu samimiyetle söylüyorum, partizanlıkla 
değil, içimden gelen hisle konuşuyorum, ben hiç
bir zaman için fikirlerimde partizanlık yapmam, 
ve partizanlığın da karşısındayım. Memleketi
min kaderini ve bizim tutuşumuza bağlarım. Ve 
memleketimin istikbalini, geleceğini, canımdan 
da her şeyden de sizler gibi emin bilirim. Çünkü 
bu vatan bizimdir. 

Genç arkadaşlarımız ve gençler Türkiye'de 
hareket ederken tarihin geliş seyrine, akışına, 
nereden ne geleceğine dikkat etmelidir. Bizim 
Türk milletini tarihi boyunca hiç dış kuvvet tek 
başına yıkamamıştır. Yakın tarihimizde de böy
le. Ancak, ancak işte bu kardeş kavgalarını teş
vik etmekle, birbirimize düşürmekle yapmıştır. 
Kanı canı bir olan bu memleketin genç evlâtları 
Atatürk'ten ve birlikten, beraberlikten bahseder
ken tam Kuvayı Milliye ruhuna aykırı olarak 
hareket etmektedirler. Ve ona doğru siyasiler 
de fikir serd ediyorlar. Arkadaşlar bu olmaz. 
Eğer biz Kuvayı Milliye ruhunu çocukları, eğer 
Millî Mücadelenin bize emanet ettiği bu memle
ketin üzerinde yaşıyor ve onun bekçisi isek Tür
kiye de cidden ondan sonra neyin nereden gel
diğini hesabedip ona göre adım atmak mecburi
yetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil doldu vakti
niz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 
Sayın Başkan, bağlıyorum. Muhterem arkadaş
lar. Türkiye'de maalesef şunu kabul edelim M, 
çocuklarımıza yine ben kabahat bulmuyorum. 
Gerek fikir çekişmelerini, doktrin münakaşala
rını okuduğum tarihî vesikanın ışığında başka 
milletlere, komşumuza alet olarak, yakındır bize 
komşumuz, onun komşuluğundan kurtulamıyo
rum, oraya doğru götürülüyor ve götürülmek is
teniyor. Ve karşı tarafta millet kendi millîliğini, 
benliğini korumak için bir direnmeye doğru gi
diyor. Tıpkı İstiklâl Mücadelesinde olduğu gibi. 
Daha millî hükümet kurulmadan Anadolu'nun 

birçok yerlerinde müstevlilere karşı hareketler 
vardı. Eğer bu iç nizamı korumayıp da Türki
ye'ye tehlike getiren aşırı akımlar olduğu tak
dirde ona sahip çıkan bizler ve siyasiler olmaz
sa iç nizam bozulursa millet kendi varlığım ko
rumak için harekete geçer ve iç nizamdan şikâ
yetçi olur. Onuun için her şey bizde. Onun için 
bir tarafta birinden bahsederken birini bağrına 
çekiyorsun, komünizmi, ondan bahsetmiyorsun, 
ayaklanma, filân yerde şu yakılma filân yerde 
bu olma, karşıya bu çıktı. Elbette o olabilecek. 
Onun için siyasi ve siyasi partilerde bulunan ar
kadaşlarımız iç nizamın bekçisi olan arkadaşla
rımız, benim kanaatimce, smimiyetle söylüyo
rum; gerek benim kanadım, gerek öbür kanat 
net ve berrak gözle vatanın selâmeti namına ba
kıp iç nizamın ahengini kurmalıyız. Haksızlık
lara haksız, doğrulara doğru demeliyiz. Bütçe 
memlekete hayırlı olsun, hürmetlerimle. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Hazer?.. Yok. Sayın îş-
'nen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, 

içişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüş
lerimizi arz ederken 27 Mayıs sonrası Anaya
sasında öngörülen ilkeler ışığında Hükümet 
uygulamasını gözden geçireceğiz. 

Türkiye Cumhuriyeti demokratik, lâik, sos
yal bir hukuk Devleti olduğuna göre İçiş
leri Bakanlığının ve ona bağlı emniyet teşkilâ
tının ve diğer teşekküllerinin bu ilkeyi, yani 
demokratik sosyal bağımsız hukuk Devleti il
kesinin ne derecede koruduklarını incelemek 
gerekir. 

Bugün Türkiye'de içişleri Bakanlığının uy
gulaması Anayasa ilkelerinin tamamiyle kar-
şısmdadır. Türkiye'nin bağımsızlığını, hukuk 
Devleti olma niteliğini koruyanlara karşı ve bu 
akımlara karşı içişleri Bakanlığı bütün teşki
lâtını seferber etmiş ve Türkiye'yi 27 Mayıs 
1980 öncesinin şartlarına uydurmayı bütün Dev
let imkânlarını kullanarak çaba harcamakta
dır. 

Türkiye'nin tam bağımsızlığı, Türk halkının 
kendi uğrunda hür bağımsız ve bütün ihtiyaç
ları sağlamış bir hale gelmesi için ortaya sü
rülen görüşler iyi niyetli açık temennileri ik
tidar partisinin ve onun yurt içinde programını 
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yürütme görevini üzerine alan içişleri Bakan
lığını huzursuz kılmaktadır. Menfaatlerini sa
vundukları bir avuç çıkarcının haksız kazanç
larının kaynaklarını ve nedenlerini söylemek 
ve halkımızın geri kalmışliğınm fukaralığın ne
denlerini ortaya koymak iktidar partisince en 
büyük suç sayılmakta ve bu hareketler ve fi
kir akımları zorla suç sahasına sokulmak iste
nilmektedir. Anarşi yaratmak, Türkiye'yi şu
radan veya buradan gelecek tehlikeye mâruz 
bırakmak, ancak Anayasaya saygısızlıkla mey
dana gelir. Anayasaya bağlı olan insanlar, Tür
kiye'nin tam bağımsızlığını istiyen insanlar 
yurdumuzun yerli ve yabancı soyguncularının 
rahatça çalıştığı bir alan olmaktan kurtarıl
masını istiyenler, Anayasayı demokrasiyi ve bu 
yurdun bu halkının haklarını kendi çıkarla
rının üstünde savunan insanlardır, iktidarın 
bu saydığımız ilerici vatan severlere karşı çık
mış olması Anayasa ilkelerini ortadan kaldır
maya çalışmakta ve anarşi böyle doğmaktadır. 
Anarşiyi yaratan iktidarın özellikle emniyet 
teşkilâtının Anayasa insan haklarına ve fikir 
özgürlüğüne aykırı tutum ve davranışlardır. 
Bu tutum ile iktidar memlekette kanun çerçe
vesi içinde haklarını kullanmakta olan bağım
sızlığımızı savunan Türk ulusunu biran önce 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını istiyen-
lere karşı haksız davranışları aklı başında va
tandaşları tedirgin etmekte, vatandaş haklıyı 
haksızdan doğruyu yalandan ayıramaz bir hale 
getirilmek isteniyor kanısını uyandırmaktadır. 
işte anarşi, işte fesat buradan doğmaktadır. 
içişleri Bakanhğı eşkiyalarla kongre basanlar
la, partilere saldıranlarla uğraşmayı bir yana 
bırakarak öğrencilere, öğrenci kuruluşlarına, 
öğretmenlere ve Türkiye işçi Partililere tuzak
lar kurmayı kendine hemen hemen tek iş alanı 
olarak seçmiştir. 

İçişleri Bakanlığının ve özellikle emniyet 
teşkilâtının Anayasa dışı davranışlara, namus
lu insanlara komplolar kurma faaliyetine bir 
son vermesi lâzımdır. Bu lüzumlu dilimiz dön
düğü kadar her vesilede anlatmaya çalışıyo
ruz. Buna karşılık gördüğümüz talebe federas
yonlarının kongresini bastırmak Anayasa ilke
lerine ve eğitim programlarına göre Türk ço
cuklarını yetiştirmeye çalışan fedakâr öğretim 
zümresini tertiplerle valilikler eliyle işten el 

çektirmek ve yurt sorunlarını ele alarak ana
lizlerini yapan namuslu yazarları sindirmeye 
çalışmaktan öteya geçmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, siz Devleti, Dev
letin kuvvetlerini eşkiya yaptınız çıktınız. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — öyle kabul 
ediyorsanız... Vatandaş hak ve hürriyetlerinin 
bekçiliğini yapmak değil, tam tersine bâzı va
tandaşlara düşman gibi davranmakta olduğu
nu görüyoruz. Meselâ Anayasanın Taşova ilçe
sine bağlı Belevi köyünde 1968 Kasım ayı mey
dana gelen olay dehşet vericidir. 

Sayın senatörler, olayı yerinde incelemek 
üzere Belevi köyüne gitmiştik. Bütün köylü 
halkının huzurunda, olayı tesbit ettik. Ve 
Amasya Valisi ile de bu mevzuu uzun uzun gö
rüştük. 

Kısaca özetlersek, Belevi köyüne yakın ve 
köylü tarafından önemi kavranmış ciddiyetle 
korunmakta oldukları hemen yamacında bir or
man var. Bu ormana yolu olmıyan ve biraz 
uzakta Geydoğan köyü bulunuyor. Geydoğan 
köyünün yakacak ihtiyacı bu ormandan karşı
lanmak üzere resmî organlarca izin verilmiş
tir. Ancak Belevi köyü tarla arazisinden geçil
mesi istenmiştir. Belevi köylüleri kıt olan ara
zi varlığından tütün tarlalarını bozarak Geydo-
ğan'a yol vermek istemezler. Bir - iki Km. ka
dar ötede Dereli köyünden mevcut yoldan ya
rarlanılmasını öne sürerler. Fakat Geydoğanlı-
lar ısrarla Belevi'den geçmek isterler. Ve de 
yüksek makamlara yaptığı müracaatları kaza
nır ve içişleri Bakanlığından gelen telgraf üze
rine Belevi'den zorla geçilmesi emri verilir. 
150 jandarma eri ve çavuşu bu geçişi sağlamak 
üzere görevlendirilir. 

BAŞKAN — Sayın İsmen üç dakikanız var. 
HİKMET İSMEN (Devamla) — Hayır altı 

dakikam var. 

BAŞKAN — 10 dakikanın geçtiğini fark 
etmiyorsunuz. Kâtip arkadaşa da sorabilirsi
niz. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Bunu ayrı
ca hesabedebilirim. Vaktim geçiyor. 

Şimdi her ne sebepten olursa olsun bu iki 
köy halkı birbirlerine karşı gergindirler. Bura
da bakanlık yetkililerince bu gerginliği artıra
cak kardeşi kardeşe düşman edecek köyden çık
mış jandarmayı köylü kardeşine ateş açtıracak 
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davranış ve emir yerine bu iki köy halkını uz- j 
laştıracak şekilde bir tutum beklenirdi Hükü
met yetkililerinden. 

Meselenin seyrinden, sonucundan ve köylü
lerin açıklamalarından anlaşıldığına göre, ida
reciler Belevi köyü halkına karşı anlayışlı dav
ranmamışlardır. işi jandarma zoru ile söktür-
meye kalkmışlardır. Oysa bunun yerine ikna 
yoluna başvurabilirlerdi. Hele, Belevi köyü hal
kı ile Geydoğan köyü halkı arasında öteden beri 
sert ve zaman zaman vuruşmalara varan bir 
geçimsizlik olduğu gerçeği ortada iken ve bu 
gerçek idareciler tarafından tamamen bilinir
ken, meseleyi jandarma zoru ile halletmeye 
kalkmak düpedüz düşüncesizliktir, düpedüz 
idaresizliktir. Açıkçası bu olayda idareciler, 
insan idare etmek yollarından çok uzak dür
müşlerdir. 

Belevi köyü olayında onbeş yaşmda bir gene 
kızla ellibeş yaşında bir kadın ölmüştür. Ayrıca 
biri çok ağır olmak üzere önün yaralı vardır. 
Belki o ağır yaralı da simdi ölmüştür. Bu, halk 
hesabına çok acı ve çok düşündürücü bir olay
dır. Çünkü köylü kendi meselesi içinde idare
cilik şuuru ile değil, jandarma kursunu ile kar
şılanmıştır. Devlet idaresi demek insanları öl
dürerek meseleleri halletmek değildir. Aslmda 
devlet idaresinden beklenen sev, insanlar ada
sındaki meseleleri kimsenin burnunu kanatma
dan halletmektir, 

Jandarma Belevi köyü halkının istekleri 
karşısında hâdiseye meydan ve^miyeeek şekilde 
davranmalıydı. Jandarma, meseleler karcısında 
halkı ezip geçmek yerine, halkı, ne yapmadı 1 -̂
zımgeldiğine inandırmak yollarını bilmelidir. 
Jandarma sorumsuzca ve yokyere insan canına 
kıyan bir devlet kuvveti olmaktan c ı rnak dır. 

Bu feci olaydan sonra hiçbir resmî ilgili, hiç
bir şekilde Belevi köyüne gidip köylüyü teskin 
etmek, teselli etmek yönünde bir hizmette bu
lunmamıştır. Bu da, devlet yönetenlerin halka 
karşı olan yapısını açıkça gösteren bir örnek
tir. Ve bu İçişleri Bakanhğınm vatandaş hak 
ve hürriyetlerinin bekçi olmadığına bir örnek
tir, 

Ve de matem içinde, çaresiz kalmış köylü 
kardeşlerimize reva görülen salimce bir uygu
lama örneğidir. 

Bu olay ve vaktimin davbğmdan ayrı ayrı 
değinemiyeceğim bunun gibi olaylar, köy ve kent 

sorunları, ya İçişleri Bakanlığının tertibi ya da 
göz yumduğu olaylar vatandaşlarda emniyet, 
huşur, güvenlik, inançlarının yitirilmesine yol 
açmaktadır. Ve işin önemli tarafı bu güvensiz
lik dolaylı olarak devlete duyulması gereken 
güveni de tehlikeli şekilde azaltmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı bütçesi 1969 malî yılında 
% 3,29 artış göstermektedir. Emniyet Genel 
Müdürlüğü % 11.52, Jandarma Teşkilâtı % 7 
artış ve toplam olarak % 21,81 artış görülmek
tedir. Fakat bu artışlar rahatlık yaratacağına 
Msi endişelendirmektedir. Bu artışlar nedeniyle 
İçişleri Bakanlığı mevcut toplum polisine bir o 
miktar daha eküyecek, halkımıza huzur yerine, 
telâş, güvensizlik getirecek öğrencilerin, işçile
rin bu değerli varlıklarımızın daha çok adedde 
toplum polisi tarafından coplanmasını, köylü 
halkımızın, yıllık millî gelirimizin yarısının 
üreten emekçi, maslum tertemiz insanlarımızın 
jandarmalar, kendi öz kardeşleri tarafından 
kurşunlanmalarına sarf olunacak. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi bağlayın 
Sayjn İsmen. 

HİKMET İHI&EN (Kocaeli) — Bağlıyorum 
Başkanım, 

Bu tutum ile İçişleri Bakanlığının Anayasa 
ükele^ine ve bu Anayasa ilkelerine göre vatan
da^ hak ve hürriyetlerinin bekçiliğini yapabile
n i m e inanmak m ü l k ü n delildir. 

Bu nedenlerle İni-k:H Bakanlığının bütçesi
ne beya* oy vermek imkanı yoktur. 

Yüce- Senatoyu saygıyla selâmlarım. (Alkış-

BAŞKAN — Sayın Bora. Yalnız Sayın Bo
ra çok hazırlandınız saati lütfen siz tesbit edin 
efendim.. 

ARSLAN BOEA (Tunceli) — Ben sM faz
la yormıyacağım Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın sentörler ve Sayın Da-
diliye Vekâletinin mensupları. Jandarma Genel 
komutanlığı Bütçesi üzerinde kısa olarak bir
kaç noktaya temas etmekle yetineceğim. Sayın 
senatörler, jandarmanın memleketteki fonksi
yonunu Yüksek Huzurunuzda izah ve tafsilini 
şahsan zait addediyorum. Çünkü, devletin en 
önemli âmme hizmetlerinden birini teşkil eden 
jandarma faaliyeti hakkında millî hayatımızın 
mevcut ihtiyaç ve arzularını tebarüz ettirmek
te kanaatimce mühim bir borcun ifası mesabe-
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sindedir. Bu bakımdan bu mühim Devlet hiz
metinin ifasında, üzerinde durulması lâzımgelen 
birkaç noktaya temas etmekte fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Birinci nokta, jandarmanın mevcudiyetini 
ilgilendiren 1706 sayılı Kanun bugünün ihtiyaç
larına cevap vermekten çok uzaktır. Binaena
leyh, jandarma teşkilâtına terettübeden bilû
mum vazifelerin suhuletle ifa edebilmeleri için 
de mezkûr kanunda gerekli değişikliklerin ya
pılması zarureti meydana çıkmıştır. 

Memlekette emniyet asayiş temini itibariyle 
de vazifeleri birbirinin hemen hemen aynı olan 
emniyet ve jandarma teşkilâtları arasında garip 
bir fark müşahade edilmektedir. Emniyet men
suplarına fazla mesai zammı tediye edildiği hal
de jandarmaya bu zammın verilmemesi haklı 
gösterebilecek tatminkâr bir sebep bulmak güç
tür. 

Temenni ederim ki bakanlık en kısa bir za
manda bu garip ve haksız farkı telâfi edecek bir 
kanunu Yüksek Meclise sunsun. Binaenaleyh, 
Vekâletin bu hususta vukubulacak bir va'adı 
bu teşkilât mensuplarını memnun edeceğini bu
rada kaydetmekte ayrıca fayda mülâhaza ede
rim. 

Üçüncü nokta: Jandarmanın kendi görevini 
lâyıkı veçhile yapabilmesi ancak hareket ka
biliyeti ve muhabere imkanlafınm mevcudiyeti 
ile mütenasiptir. Bu maksatla 1969 yılı Bütçesin
de ayrılan tahsisat da yeterli değildir. Bu itibar
la jandarma sınıfından beklenilen görevin ifası 
için asgari iki ilâ üç yıllık kısa bir plânlama 
devresine başlanması ile mümkün olacağı ka
nısındayım. 

Dördüncü nokta sabit jandarmaların gün
lük iaşe bedelleri 4 liradır. Müfrez vazife gören 
karakollardaki bir ilâ 5 erin bu para ile iaşele
ri istenildiği şekilde temininin mümkün olamı-
yacağı pek tabiîdir .Hele kontrolsuz bir piyasa
nın hâkim olduğu Türkiye'de günlük 4 lira ile 
nasıl geçinileceğim yüksek takdirlerinize bıra
kıyorum. Halbuki karacı bir erin tayın bedeli 
165 liradır. Hiç olmazsa 165 lira üzerinden tâyin 
bedelinin jandarmaya tatbik edilmesi yerinde 
alınmış demokratik bir karar olacaktır. 

Bu hususta Bakanlığın göstereceği her tür
lü hassasiyet ve faaliyet bu sınır mensuplarını 
bahtiyar edecektir. Esasen malî portesi de 18 

milyon liradır. Binaenaleyh, vekâlet bu parayı 
kendi bünyesi içinde temin etmekte bir zorluk 
çekmiyeceğini ümidediyörum. 

Beşinci nakta, bugünkü jandarma sınıfı
nın aslî vazifesi emniyet ve asayişi temin olduğu 
halde geçici, meselâ hapishanelerin dış emni
yetlerinin de koruma vazifelerini yapmaktadır 
ki bu haller de jandarmayı aslî vazifesinden çok 
uzaklaştırmaktadır. Esasen hapishanelerin dış 
emniyetinin sağlanması Adalet Bakanınma 
aidolduğuna göre bu vazifenin de bu Bakanlık 
tarafından yürütülmesi lâzımdır. Bu bakım
dan her iki bakanlık arasında bu hususta bir 
anlaşmaya varılması isabetli olur. 

BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı. 
ARSLAN BORA (Devamla) — Bitiyor zaten 

efendim, bitiyor. 
Altıncı nokta: Bugün ordudaki general ter

fii 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu ile yapılmakta ve bu terfiler de sınıf
ların yüzde nisbetine göre ayarlanmaktadır. 
Jandarma sınıfından da halen iki general mev
cuttur. Halbuki terfie lâyik ve müddetleri dol
muş birçok kıymetli jandarma subay arkadaş
larımız mevcuttur. Binaenaleyh, Kara Kuv
vetlerinde olduğu gibi jandarma sınıfına düşen 
yüzde nisbetinin uygulanması için Millî Savun
ma Bakanlığı ile bir mutabakata varılmasını Sa
yın Bakanın gerekli yardımlarını esirgememele
rini bilhassa istirham ediyorum. 

Sözlerime son verirken içişleri Bakanlığı 
mensupları ve Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünün bütün mensup
larını Yüce Senato huzurunda saygiyle selâm
lar Bütçenin memlekete hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, sayın Senatoyu hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığının 1969 yılı 
Bütçesi üzerinde dört sayın üye gruplarının 
görüsünü, altı sayın üye de şahsi görüşlerini 
belirtmişlerdir. Kifayet takrirleri var, oyları
nıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 

içişleri Bakanlığı 1969 yılı bütçesi üzerinde
ki müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

583 



C. Senatosu B : 28 31 . 1 . 1969 O : 3 

Sayın Başkanlığa ' 
Konu aydınlanmış olduğundan içişleri Ba

kanlığı bütçesi hakkındaki müzakerelerin kifa
yetini teklif ediyorum. Kabulüne delâletlerinizi 
arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Takrirleri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlef... Kabul edil
miştir. 

Yapılan tenkid ve temennilere Sayın Bakan 
cevap vereceklerdir, içişleri Bakanı Saym Fa
ruk Sükan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) — Saym Başkan, Yüce Se
natonun değerli üyeleri; içişleri Bakanlığının 
1969 yılı bütçesi münasebetiyle serdedilmiş bu
lunan kıymetli fikir ve mütalâalara ve ya
pılan tenkidlere içişleri Bakanı ve içişleri Ba
kanlığı camiası adına en samimî şükranlarımı 
arz ve beyan etmek isterim. 

Üç seneden beri, şans eseri olarak, içişleri 
Bakanlığının bütçesi Senatoda daima geç saat
lere isabet etmektedir. Bu yüzden daha rahat 
ve etraflı- maruzatta bulunmak imkânı gerek 
kıymetli senatörlerimiz tarafından, gerekse iç
işleri Bakanı olarak bendeniz tarafından müm
kün olamamaktadır. Geç saatlere kadar sarf 
ettiğimiz gayretleri ve sabrı yakinen takdir 
etmekle beraber, müsaade buyurulursa yapılan. 
tenkidler ve temenniler münasebetiyle, içişleri 
Bakanı olarak, biz de görüşlerimizi, anahat-
lan itibariyle, mümkün olduğu kadar, Senatoyu 
sıkmadan arz etmeye gayret edeceğiz. 

Kıymetli senatörler, içişleri Bakanlığı hiz
met ve görevleri ve mesuliyeti kanunlarımızla 
tasrih edilen ve tahlil edilen vazifelerin dı
şında üstünde değerlendirilir ve içişleri Ba
kanlığının faaliyetleri ve hizmetleri daima ka
nun sınırları dışında bir kıymet kazanır ve o 
şekilde münakaşaya ve tenkide tâbi tutulur. Şu
rasını samimiyetle arz etmek istiyorum ki, biz 
bu görüşleri, bu temennileri ve serdedilen mü
talâa ve fikirleri gayet müspet mânada değer
lendirmeye ve hizmetlerimiz için rehber telâkki 
etmeye gayret sarf etmişizdir. Bu defaki, b\î 
seneki bütçemiz münasebetiyle yine serdedilmiş 
bulunan fikirleri yine aynı anlayışla, aynı tole
ransla- ve aynı mesuliyet anlayışı içerisinde 

kıymetlendirmeye ve bu yıl için yapılacak 
hizmetlerde rehber ittihaz etmeye gayret sarf 
edeceğiz. 

Yapılan tenkidlerin esasını yine idarenin ıs
lâhı, idarede yeniden düzenleme konusu teşkil 
etmektedir. Çeşitli vesileler ile arz ettiğimiz 
üzere, Türk idaresi, esası itibariyle, Türki
ye'nin bugünkü şartlarına, gelişen ve değişeu 
Türkiye'nin şartlarına cevap verebilecek bir 
bünyede bulunmamaktadır. Umumi olarak TürrC 
administrasyonu eskimiştir. Türk idaresi yeni 
şartların, yeni icapların cevabını verebilecek, 
onları karşılıyabilecek durumda değildir. Bu 
cümleden olmak üzere içişleri Bakanlığının hiz
met ve teşkilâtına istikâmet veren mevzuat ve 
alışkanlıklar keza Türlüye'nin, kalkınma Tür
kiye'nin, plânlı kalkınma devresine giren 
Türkiye'nin çeşitli sosyo - ekonomik şartları 
haiz olan faaliyetler bulunan çeşitli siyasi ve 
fikri hareketlerin bulunduğu bir memlekette 
bu faaliyetleri karşılıyabilecek tarzda tanzim 
edilmiş bir idari sistem, tam mânası ile, ku
rulmuş bulunmamaktadır, işte bu düşünceden 
hareketle ve bu vakıalar muvacehesinde İçiş
leri Bakanlığı kendi hizmet ve teşkilâtını yeni 
baştan tânzim etmeyi esas ittihaz ederek, üç 
seneden beri çalışmalara girişmiş bulunmakta
dır. 

Şu hususu arz etmek isterim ki, idarede ıs
lâhat, idarede reform, kolay bir konu değildir. 
Islahatın bütün mânası ile yapılabilmesi, re
form hareketinin sosyal ve ekonomik bünyeye 
müessir olacak tarzda yeniden tanzimi, zan
nediyorum ki, günlük ve geçici olan hâdise
lerin yarattığı tesirlerle, ona cevap verebilecek 
mahiyette alınacak tedbirlerle mümkün ola
maz. Gayet kolaydır; mücerret hâdiselere 
göre günün şartlarına göre, günün heyecanına 
göre bâzı tedbirler almak mümkündür, bâ^ı 
kanunlar çıkarmak mümkündür. Fakat bu ha
reket, idarede reform değil palyatif tedbirler-
•'.11.'. geçici tedbirlerdir. Bir arkadaşımızın ifade 
buyurduğu gibi, böyle çıkan kanunlar yamalı 
bohça hüviyetinde daha henüz isdar olunmadan, 
yürür'üğe girer girmez ölmeye mahkûm ihtiyaç
ları karşılamıyacak mahiyette geçici tedbirler 
mahiyetinde kanunlardır. Kanunların içtimai 
bünyeye, hale ve cemiyetin geleceğine cevap ve-

i rebilecek tarzda esaslı tetkika, esaslı araştırma-
! ya istinadederek çıkartılması zarureti vardır. Bu 
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takdirdedir ki, bu tarzdaki kanunlar reform ka-
rektcri taşır ve bu tarzdaki kanunlar cemiye
tin haline ve istikbaline cevap verebilir. 

İdarenin bugünkü durumuna bir göz atacak 
olursak, her vesileyle herkes taraf o elan ve mes
ul kimseler tarafından yaşanarak tecrübelere is
tinaden belirtildiği üzere, idareye istikamet ve
ren, içişleri Bakanlığı Hizmet ve teşkilâtına vü
cut ve istikamet veren kanunların en sonuncunu, 
asli kanunların en sonuncusu 25 senelik bir ma
ziye sahiptir. Bir vesileyle arz ettiğim gibi, İç
işleri Bakanlığı hizmet ve teşkilâtına istikamet 
veren kanunların sayısı 137 dir. Bu 137 kanun
dan 19 tanesi Osmanlı devri idaresinden kalma
dır ve halen mer'idir, Bunlardan 49 tanesi 1920 -
1930 yılları arasında isdar edilmiştir. 69 tanesi 
1930 - 1943 yılları arasında çıkartılmıştır. Şu 
vaziyet karşısında İçişleri Bakanlığına istikamet 
veren kanunlar, bugünün şart ve ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek mahiyette olamıyacağı beda-
hati ortada bulunmaktadır. Kaldı ki, bu kanun
lar 1293 Kanunu Esasisi, 1921 Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu, 1924 Teşkilâtı Esasiye Kanunu, niha
yet 1961 Anayasasiyle Türk Conüyetine temel 
hükümler olarak cemiyete istikamet veren, ce-
miytin refah ve kalkınmasına vücut veren ana
yasalar ve kanunlardır. Değişen şartlara ve çe
şitli hâdiselere zannediyorum ki, ve vakıadır ki, 
o o-irnim ihtiyaçlarına göre isdar edilmiş olan 
kanunlar bugünün ihtiyaçlarını karşılamak du-
r.vinunda değillerdir. Türkiye'nin bugünkü ihti
yaçlarına ve bugünkü şartlarına cevap verebi
lecek mahiyette kanunları, ki mer'i olan kanun 
sayısı, bu, mazisi de bu şekilde bulunduğuna gö
re, hazırlamak, çıkarmak ve arz ettiğim anlayış 
içerisinde ilmî ve cemiyet ihtiyaçlarına uygun 
tarzda çıkaralbilmek, zannediyorum ki, kolay bir 
iş değildir ve bir zaman meselesidir. 

Bu vesile ile şunu da arz etmek istiyorum. 
2 nci Cihan Harbinden sonra Garp meanleketle-
~v^)-Tn -Tn^npıı şprtlar, ekonomik ve sosyal ve 
politik şartlar, fikir hareketleri muvacehesinde 
Garp memleketlerindin, kıta Avrupa'sının her 
memleketinde Almanya'da, Fransa'da, italyada 
vs ingiltere'de buna mümasil diğer Avrupa 
memleketlerinde 2 nci Cihan Harbinden sonraki 
hâdiseler dolayısiyle idari reform hareketlerine 
girişilmiştir. İktisadi reform hâdiseleri vâki ol
muştur. Bunlara karşı idarenin yeni baştan tan
zimi meselesi birkaç senede mümkün olamamış

tır, Meselâ Fransa'da Anayasa 5 nci Cumhuri
yet 1958 de değişmiş olmasına rağmen, idari re
form kanunları, usun etütlerden sonra, ancak 
14 Mart 1964 tarihinde bir kararname ile, bir 
komisyon hazırlığı neticesMe meriyete konabil
miş; italya'da, Anayasaları 1948 de çıkarıldığı 
halde, idari reform kanunları 1962 senesinde an
cak ortaya konabilmiştir. Buna ait çalışmalar 
içişleri Bakanlığı bünyesinde üç seneden beri 
yapılmaktadır. Bu ilmî tetkikat 15 aylık, 18 ay-
T"k bir araştırma ile neticelenmiştir. Araştırıma, 
İçişleri Bakanlığının 30 ilâ 35 kişilik kıymetli 
elemanları marifetiyle nazarî ve kapalı odalar
da değil, ama arz ettiğim gerçeklere uygun ve 
ilmî metot içerisinde tam bir hazırlıkla, hâdise
lerin mahalline gitmek suretiyle ve değerlendir
mek suretiyle yapılmaktadır. Meselâ; içişleri 
Bakanlığının hizmet ve teşkilâtına tevdi edilen 
görev sayısı üç bin. Bu üç bin görevin tasınifi 
ve onların ilmî surette araştırılması, 243 branşa 
ayrılmak suretiyle 7 ekip tarafından yapılmak
tadır. il genel idaresi, nüfus işleri, umumi zabı
ta, sivil savunma, belediye, köy ve özel idare
ler olmak üzere 7 grup arkadaşımız bizzat alâ
kalı ve mevdu vazifeleri gerek merkezde gerek
le en ücra yerlere gitmek suretiyle bizzat tetki-
k:3 tabi tutmaktadırlar. İşte bunun neticesinde-
dir ki, şimdiye kadar mevcudoimıyan, şikâyeti 
yapılan, ama umumi olarak şikâyeti yapılan, 
fakat teferruata ve esasa girilmeden birçok va
kıalar tesbit edilmiş bulunmaktadır. Zaman ol
muş obaydı çok entresan olan bu araştırmaların 
neticelerini sizlere arz ederdim. Fakat bunlar
dan bir misali vermek istiyorum. 

Meselâ; yapılan araştırmalarda köy idaresi
ne ait, bugünkü köy idaresinin durumunu belirt
mesi bakımından fevkalâde enteresandır, köy 
mahallî idaresine, çoğunluğu Köy Kanunu ile 
olmak üzere. 10 ayrı kanun ve bir yönetmelik
le 115 görev verilmiştir. Araştırmalar bu 115 
görevden sadece ikisinin bütün köylerde yapıla
bildiğini, 30 görevin bâzı köylerde yapıldığını, 
geriye kalan 83 görevin ise hiçbir köyde yapıl
madığını ortaya koymuştur. Yapılan iki görev
de köyde çıkan bulaşıcı hastalıkların Hükümete 
bildirilmesi ve köye gelen sağlık personeline 
aşılama işinde yardım edilmesinden ibarettir. 

Köy, aynı zamanda bir merkezî idare kade
mesidir de. Muhtar köyde Hükümet temsilcisi-
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dir. Bu köyde köye 163 ayrı merkezî idare gö
revi verilmiştir, halen mer'i kanunlara göre. 

Belediye idaresi de aynı tarzda. 37 ayrı ka
nun, İM tüzük, 202 tane görev sayısı var. Bun
lardan ancak yüzde muayyen miktarı aşağı -
yukarı yüzde 40 ı en iyi belediyede görülebil
mektedir. Özel idareler de aynı tarzda, 

Bunları şunun için arz ediyorum. Bu araş
tırma yapılmadan bugünkü fiilî durumun iç yü
zü sureti katiyede nazarî olarak bilinir veyahut-
da umumi mahiyette bilinir. Fakat içyüzü bilin
mez. Hâdiselerin ve hakikatleri niçyüzü bilin
meden Devlet idaresine istikamet verecek esaslı 
ihtiyaçları karşılayan, cemiyetin yarınına isti
kamet veren kanunlar hazırlanamaz. 

Arkadaşlar, biz bu anlayış içerisinde araş
tırmaya büyük ehemmiyet veriyoruz. Ve Cum
huriyet tarihinde de bu araştırma ilk defa ya
pılmaktadır. Nazarî bir araştırma değildir, tam 
manasiyle gerçeklere uygun ve geçmiş hâdise
lerin bütün teferruatı ve geçmiş tatbikat ve tec
rübeler nazarı itibara alınarak, garp memleket-
ierindeM tatbikat da nazarı itibara alınarak 
yapılmaktadır. Bunların ilk merhalesi Mayıs 
sonunda neticelenecektir ve ondan sonra mes
lekî kuruluşlar, ilmî kuruluşlarla bunların mu-
hassalası alınacak ve mevzuat olarak icabe-
denleri getirilecek, idari kararlar da ayrıca tat
bik mevkiine konulacaktır. Onun için, reform 
kanunlarının gerçek mânada reform karakteri, 
ilmî mânada reform kanunlarını İçişleri Ba
kanlığı, sözü edilmiştir, çıkaramamıştır vakıa
sının hakikate uygun olmadığım ve insafla ka
bili telif bulunmadığını arz etmek isterim. Hele 
bu sözler bir idareci tarafından söylenirse bunu 
yadırgadığımı da beyan etmek isterim. Çalış
maları içişleri Bakanlığına gelinmek suretiyle 
görülür ve hattâ gidilen mmtakalarda, bizatihi 
kendi seçim mmtakalannda çalışmaların ne 
tarzda olduğunu müşahede edilir ve burada 
ona göre beyan buyurulursa hakşinaslık yapıl
mış olur. Bu şahsan İçişleri Bakanı için değil, 
ama içişleri Bakanlığının kıymetli ve bu işe 
gönülden heyacanla katılan kimseleri teşvik 
bakımından lüzumlu addederim. 

Diğer bir mevzu bucaklar konusu. Bilfarz, 
arkadaşlar yapılan araştırmaya göre bugün na
hiye müdürlerimiz günde ancak iki evrak imza 
etmektedir. Kanunlarla mevdu vazifelerin hiç
birisini ifa etmemektedirler. Hemen ilâve etmek 

isterim, bucaklar bu sözlerimle bucaklar kaldı
rılmalı mıdır, kaldırılmamah mıdır? Bu konu 
esaslı surette tetkike tabi tutulmaktadır. Kal
dırıldığı takdirde yerine ne ikâme edilmelidir? 
idari ünite olarak ilçe yapmak imkânı var mı
dır? Kaldırılmadığı takdirde daha iyi fonksi
yon görmeleri için ne gibi tedbirler almak ikti
za eder? Bütün bunlar uzun bir araştırma neti
cesi ortaya çıkar. Biz ise hissî, keyfî, muayyen 
bir tandansın tatbikatı olarak, ceffelkalem 
senelerce uzun vâdesi olan bir kuruluşu yerine 
daha iyisi ikâme edilmeden kaldırmanın ilmî 
olmadığını, bunun muahhar ihtilâflarının fazla 
olacağını takdir buyurursunuz. 5917 sayılı Ka
nunun, gayrimenkullere tecavüzlerin derine 
aidolan kanunun yapılan araştırmalara göre 
31 tane eksiği tesbit edilmiştir. Hepsi. Bunla
rın icabı yine bu araştırmaların neticesinde or
taya konacaktır. Bütün bu arz etiğim daha te
ferruata ait il idare kanunlarına, ilçe idare 
kurullarına, fevkalâde kanunlarla mühim işler 
mevdu, idari, kazai ne hususi yetkiyi haiz, ama 
idare kurullarının bugün fonksiyonu iki tek 
mevzu: Ya memurun muhakemesi veya meni 
muhakemesi ve askerlik işleri. Ondan gayri 
mühim konularda sureti katiyede vazife gör
mezler. Kaldı ki, bu idare kurullarının büyük 
kısmı da, % 65 i de bu arzu edilen formasyonu 
sahip kimselerden müteşekkil değil. 

Diğer taraftan vergi itiraz komisyonları: 
Vergi itiraz komisyonlarının hali ortada. Yani 
hem vatandaşın hukuku aranacak, hem de Dev
letin vergisinin hakikaten kaçırılıp kaçırılma-
lığı ve iyi tanzim edilip edilmediği konusu 
araştıracak. Ama, bunların başkanı olan valiler 
ancak bir evrak için, bugünkü şartlar içerisin
de, 2 dakikalık bir zaman verebilmektedir. 

Arkadaşlarım; yine araştırmalara göre bu
gün valilerimiz, ki bir senede mesai günü 275 
gündür, gündeki çalışma saati 6 - 8 saattir. 
6 saatini lüzumsuz ve hakikaten vilâyet işleri
ni tesbit edecek tanzim edecek, vilâyetin kal-
kmmasiyle, vilâyetine ait mühim konularda 
karar verecek zamanlara değil, bu gibi lüzum
suz işlere hasretmek mecburiyetinde kalmakta-
lır. Vasati olarak bir vali günde her dakikada, 
!ıer iki dakikada bir bu muayyen evrakı imza
lamakta. Vali muavinleri de aynı şekilde. Bu 
kabîl işlerle meşgul olmaktadır. Âmiri itadır-
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lar, Devletin sarf işlerine yetkilidirler. Vali 
muavinine bu işe yetki devri yapılmıştır. Bu 
kadar mühim evrak vali muavinin önünde bir 
dakikada imzalanır gider, tetkik edilme imkân 
ve samanı yok. Yani arz etmek istediğini hu
sus şu; İdare bu kadar bürokrat, bu kadar kır-
tasiceyi vs asli vazifesi dışında birçok işlerle 
yüklemli. Bu senelerden müdevver usul, mev
zuat ve alışkanlıklar sebebiyle meydana gelmiş. 
Bütün bunların ayıklanması idarenin günün 
şart ve ihtiyaçlarına uygun süratle, verimlilik
te çalışması ve istikbale ait birçok ihtiyaçları 
karşılıyabilecek duruma getirilmesi, işte ara et
tiğim gibi, bu tarzda araştırmayla mümkün
dür. Bizim anlayışımız bu. Bu hale gelmeden, 
şahsan içişleri Bakanı olarak, ben yarım ya
malak kanunla Yüce Meeüslerin huzuruna gel
mek kararında değilim arkadaşlar. Ümidederim 
ki bu araştırmalar daha devam eder .Bu seneki 
bütçemiz bir seçim yılının son bütçesini teşki] 
etmektedir. 4 ncü senenin bütçesidir, seçimler 
yapılacaktır ve millet iradesi nasıl tecelli eder
se o tarzda Hükümetler kurulur ve milletin hin 
metlerini ona niyabeten görürler. Biz 3 senelik 
devremizde bu, anlayışla hizmet ettik. 

Şimdi önemli bir noktaya geliyorum. 4 se
neye yakın 3,5 seneye yakın içişleri Bakanlığı 
hizmet devremizde, çok şükür Türldye açık bir 
" Parlömaırter rejim, acık bir demokrasi, her şey 
serbest, Parlâmentonun hor şekliyle, basilliyle, 
üniversiteleriyle; çeşitli müesseseleriyle tam ve 
kâmil mânada hürriyet içerisinde kaklar isti
mal edilir ve her şey acrk cereyan eder. Dev
let güvenliğini, Devlet oteriterirn korumakla 
mükellef bir Bakanlığın başında bulunuyoruz, 
3,5 seneden beri çeşitli murakabeye tabiiz ve 
her hâdisenin hesabı agrardize edilerek bura
da sorulur. Gayet samimî arz ediyorum. Bir 
tek partizanca hareketin, bir kanun dışı hareketin 
tek takibedilmemiş hareketin ve hâdisenin mü
şahhas, objektif olarak, vicdanlı olarak bu kür
süye getirildiğine şahidolamadım. 

Hemen Konya hâdiselerine geliyorum. Mü
şahhas verdiğiniz için. Konya hâdiseleri zuhur 
etmiştir. Hâdise daha neticelenmemiştir, Ana
yasanın 132 nci maddesine göre sarih konuşa
mıyorum, dosya temyizdedir. Mahkeme kararı 
vardır, fakat temyiz edilmemiştir, neticelenme
miştir karar. Okuduğunuz gerekçeye göre o sa
nıkların lâikliğe aykırı ve başka suçlarla tec

ziye edilmesi lâzmıgelir, Ama bu insanları, 171 
.'•ayılı Kanuna göre tecziye etmiş hâkim. Bu 
..imdi görüşüne göre bugün kesinleşmemiştir. 
blesialeşnıomiş bir dâva, Temyizden çıkmamış 
::r lâva hakkında insanları mahkûm etmeyi, 
.eşinen hukuk Devleti anlayışı ve hak duygu
su olan bir kimse yapamaz. Yapamaz. Diğer 
;araftan idareyi hiç kimse itham edemez. Biz 
işte elimde vesika, Şûrayı Devlete hâdise günü 
2 tane müfettiş göndermişiz. Kaldı ki, kendi 
nıntakam. Aksanı Konya'ya varır, varmaz ba
lina geçti, radyo ile ilân edildi. Kanun dışı 
biçbir harekete, kaba kuvvete, zora sureti ka
ryede Hükümet olarak müsamaha ve müsaade 
deraeyis. Bunun müsebbipleri yakalanır ve 
daleie tevdi edilir. Bizim vazifemiz bu. Bizim 
arifemiz Anayasa ve kanunlar muvacehesinde 

rabıtanm vazifesi suçluyu bulup adalete tevdi 
itmektir. 50 tane insanı yakalamış tevdi et-
rnş, öbür taraftan mülkiye müfettişi gitmiş, 
'İaresin kusuru olup olmadığını, oradaki vali 
/ekilinin kusuru olup olmadığını tetkik ettir-
ni§, mülkiyj müfettişleri gelmiş valivekiü ve 
İare hakkında Şûrayı Devlete Türk Ceza Ka
rımın 230 ncu maddesi gereğince lüzumu mu-

bakemo karan talebi ile valivekiü hakkında 
lo ;yayı göndermişiz. Çûrayı Devlet suçsuz bul-
"iuş. bu arkadaşımız hakkında âdemi takip ka
zarı vermiş, O hakle; hem haktan, hukuktan 

• ^rUv-in^. kem de hakka hukuka riayet et-
ÎSÜTİZ, O, da kesinleşmemiş mahkeme kara

ndır ama, bu Şûrayı Devletin kararıdır. Sayın 
Mucip Ataklı, lütfen hizmet gören insanlara 
bakşinas olmak lâzım,. Sonra hakka, hukuka 
/e demolîratik rejime, hukuk Devleti idaresi 
rrersiplerine inanan insanlar sokak hareketle-
±:i yapanların, anarşistlerin yanında olamaz
lar. Olamazlar. Hatırlarsınız 27 Temmuz günü 
'ıbdiso'ıer sebebiyle Meclisin tatil olduğu bir za-
rıaııda rSeciis açılıncaya kadar Mecüste otu-
•ara,k Gömeri Yürüyüşü Kanununu ihlâl eden 

bâzı talebelerin yanında zatıâîiniz, poz verip re
cini çektirdiniz,,. Fotoğrafları ile sabit. Bunlar 
'..ananen suçlu kimselerdi. Mecüsin ila kilomet
re sabasına Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre 
kimse giremez,, gösterilerde bulunamazlar. Bu 
insanları aldınız yanınıza, fotoğraf çektirdiniz. 
öelâl Kargılı, Bilâl Moğal'la... Bunlar sabit. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Yasak mı 
fotoğraf çektirmek? 

•1 f !7 .ü : 
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İÇİŞLEEi BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — D abasını da söy üyeyim. Türkiye'de 
ne kadar; bilhassa Ankara'da, sokak hareket
lerinin elebaşıları, anarşist hareketlerden ya
kalanan ve adalete tevdi edilen kimselerin, ta
lebe sıfatlı bir grupun büyük bir kısmının 27 
Mayıs Millî Devrim Derneğinin üyesi olduğu, 
zatıâlinizin başında bulunduğu derneğin üyesi 
olduğu vakıa, kayıtlarla sabit. Eica ederim 
yani, biraz hakşinas olalım. Bir taraftan ka
nun, nizam; öbür taraftan kanuna, nizama ay
kırı olan insanları teşvik. Gayet samimî arz 
ediyorum.,. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Açıkla
yın yani. 27 Mayıs Millî Devrim Derneğine ka
yıtlı olmak suç mudur? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Hayır efendim. Kayıtlı üyeler bu 
anarşist hareketlerin içerisinde adalete tevdi 
edilmiş kimselerdir, diyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, lütfen müdahale et
meyin. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Olabilir. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — İşte söylüyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ataklı, lütfen müdahale 

etmeyin, efendim. 
MUCİP ATAKLI (Tabu Üye) — Bakana 

cevap veriyorum ben de Saym Başkan. 
BAŞKAN — Sis söylediniz, Sayın Bakan cevap 

veriyor. Sizin ayrıca hele oturduğunuz yerden 
cevap vermeniz mümkün değil. Oturduğunuz 
yerden mümkün değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Gayet soğukkanlı ve gayet objektif, 
mesul bir insanın ağırlığı içerisinde arz ediyo
rum. Kanun dışı her türlü hareket, nereden ge
lirse gelsin, bizim takibimize mâruz kalmıştır. 
Hiçbir suçlu ve suç sureti katiyede müsamaha 
görmemiş ve takipsiz bırakılmamıştır. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Polis ya
parsa bu kanun dî.31 hareketi kim takibedecek-
tir? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Da
vamla) — O dahi; Türkiye'de kanunlar vardır, 
kanunların tâyin ettiği merciler vardır, onlar 
onun suçunu tâyin eder. Ama suçluyu arsıımıza 
göre tecziye etmek, arzunuza göre teşvik edip 
bırakmak, kanunlarla bizim yetkimiz dâhilinde 
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değildir. İstiyelim, istemiyelim, hoşumuza git
sin gitmesin, eğer suç işlenmişse, kim tarafın
dan işlenirse işlensin, onun icabı yapılır. Hiçbir 
makamın, hiçbir sıfatın, hiçbir yerin suç işlen
diği takdirde masuniyeti yoktur ve imtiyazı 
yoktur. Bu anlayış içerisinde çok rica ederim; 
bundan evvel üç defa bütçe müzakeratı yapıl
dı, her defasında ricada bulundum, kanun dışı 
hareketlerde ihmalimiz, müsamahamız hangi 
hâdise ise müşahhas olarak ortaya konsun, bu
rada münakaşalı yapılsın. Ama hizmet gören 
insanlara ve vicdanı ile ve kanunların ancak 
kendilerine yetki tanıdığı, salâhiyetlerle hizmet 
gören insanlara peşin hükümle ve muayyen en
dişelerle sitemlerde bulunmak, ithamlarda bu
lunmak hakşinaslık değil. Ben bu hususu daha 
fazla büyütmek istemiyorum. 

Arkadaşlarım, aşırı cereyanların her şekli 
tarafımızdan takibedilmiştir. Efkârı umumiyeyi 
alâkadar eden; üç sene zarfında, üçbuçuk se
neye yakın, mühim hâdiselerin suçlarının suç
luları tarafımızdan yakalanmış ve adalete ve
rilmiştir. 

Düzce olayı; o değil bir Amerikalıyı öldür
me olayı gibi, İrfan Vural olayı gibi, ona mü
masil, 33 seneden, beri aranan birçok şekavet 
ve katil olaylarının suçluları yakalanmıştır. Bu 
de-faki bütçe müsakeratında Şark ve Cenubi 
rarki vilâyetlerinde iki sene evvel dile getiri
len şekavet olaylarından bahsedilmiyor. İki se
ne evvel burada bunun büyük münakaşaları ya-
Tjüdı. Haklı, haksız ithamlara mâruz kaldık.. 
Haklı olan tarafları vardı, onları geniş yürekle, 
-amimiyetle müspet tenkid olarak kabul ettik, 
tedbir almaya tevessül ettik ve tedbirlerini al
dık. Ama bugün, çok şükür, Devlet huzurunu 
bozacak tarzda hâdiseler fevkalâde az olmakta
dır. Önlemek mümkün değildir. Her cemiyette, 
insan olan her yerde suç vardır, suçluluk var
dır, suçlu vardır. Hele sosyal, ekonomik ve po
litik birçok problemleri olan bir memlekette ve 
hak ve hürriyetlerin alabildiğine suiistimal 
edilmek için çaba sarf edilen bir memlekette, 
diğer taraftan değişen dünya şartları içerisin
de cereyan eden birçok fikir hareketlerinin ve 
zamanın, mesafenin çok daraldığı bir çağda el
bette ki, dünya hâdiselerinin Türkiye'de reper-
küsyonları olacaktır. Bunların tesirleri ile Tür
kiye sıçrıyacaktır. Bütün bu vakıalar muvacehe-
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sinde Türkiye'de emniyet ve asayişe müessir hâ
diseler cereyan edecektir. Ama asioîan kanun
lar bakımından bunun bir muvazene içerisinde 
takibidir. Ve yetkili mercilere tevdiidir. Bun
ları yaparken söyliyebilir misiniz, Anayasada 
tesbit edilen, kabul edilen temel hak ve hürri
yetlerin özüne dokunulduğuna dair bir tek mi
sal verebiliyor musunuz? Neden bahsediliyor? 
Bakıyorsunuz bir üniversite olayında üniversi
tenin hususiyetini, talebenin hususiyetini, diğe 
suçlu gibi mütalâa etmemeden mütevellit biraz 
müsamahakâr hareket etmişizdir. Sesler yükse
liyor; Devlet âcizdir, Devlet otoritesi za'fa düş
müştür. Ondan sonra yine kanunların kabul et
tiği ve kanunlarla salâhiyetleri tesbit ediler 
bir olayda, meselâ bir grev olayında, efendim 
neden greve fırsat verdiniz? Grev Anayasaca 
haktır. Ama kanunsuz hale geldiği takdirde 
kanunun vazifeli kıldığı mesul kimseler gider 
yakasına yapışır. 

Singer grevinde olduğu gibi. Singer gre
vinde değil, Singer işgal olayında olduğu gibi 
Bir denemedir. Cevizli'deki Singer Anonim Şir
ketine ait bina, orada Sayın İsmen'in partisine 
mensup zevat tarafından işgal edilmiştir. Hem 
de poliplere tecavüz edilmiştir. Tahribat yapıl
mıştır. Ne yapılmıştır? Bir 24 saat mühlet ve
rilmiş, bütün yollar denenmiştir. Yaptıkları ha
reket kanunsuzdur, diye bildirilmiştir. Savcı 
karar almıştır. Savcının kararı 24 saat ikna için, 
can, mal( emniyetini korumak için ve muslihane 
yollarla hâdise çıkartmamak için zabıta kuvvet
leri sabır göstermiştir, 24 saat sonra tecavüz 
artmıştır, zabıta gaz bombası kullanmıştır, müte
cavizleri yakalamış ve adliyeye tevdi etmiştir, 
6 tanesi de tevkif edilmiştir. 

Zannediyorum ki, bunlardan memnun olmak 
lâzım. Ama gazetelerdeki o günkü manşet; mem
leket anarşiye gidiyor âdeta... Şimdi bunlar bit
ti. öbür taraftan Üniversite Rektörlüğü binası 
işgal ediliyor. Ne sebeple işgal ediliyor? Edebi
yat Fakültesinde yine Fikir Kulüpleri Federas
yonuna mensup bir hanımefendinin doçentlik 
tezi kaJbul edilmedi diye. Hiç Edebiyat Fakül
tesi ile alâkası olmıyan ve her anarşist harekete 
ismi karışan, şimdi de halen hapisanede bulu
nan; teşhir etmemek için isimlerini zikretmiyo
rum, malûm; giriyorlar, Üniversite Rektörlük 
binasını işgal ediyorlar, Senatoyu çalışamaz ha

le getiriyorlar ve Üniversite Senatosu da üni
versiteyi süresiz olarak kapatıyor. Kanuna gö
re süresiz olarak kapatılan üniversitenin, öğren
ci Yönetmeliğinin 17 ncı maddesine göre, o an
dan itibaren iç ve dış muhafazası zabıtaya ait. 
Zabıta ne yapacak? Suçluları yakahyacak, suç 
tekevvün etmiştir, yakalıyacak adlî mercilere 
tevdi edecek. Burada da bu oldu. Haberi alır al
maz suçlu olduklarını anladılar, kaçtılar. Za
bıta iki gün sonra yakaladı, adliyeye tevdi etti, 
9 tanesi halen mevkuf. Rica ederim bunları 
yapmak, Hükümet ve Bakanlık olarak anarşiyi 
teşvik mi? Yoksa huzuru tesis için vazife yap
mak mıdır? Bundan memnun olmak lâzım, bu 
hâdiseleri de zikretmek lâzım. 

Şu hususu arz etmek istiyorum; îşcen Ha
nımefendi... 

HİKMET tŞMEN (Kocaeli) — İsmen... 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — İsmen Hanımefendi, affedersiniz. 
i 

Türkiye'de bugüne kadar ne kadar kanun dı
şı, anarşist hareketler, işgal gibi, fabrika işgali 
gibi, Singer grevini misal verdim, daha diğerleri 
de var, Kavel var, Emaye - İş var; daha çok, 
Keban olayı var... üniversitenin ve sokak hare
ketlerinin her şekli, yani rıhtım olayları, 6 ncı 
filo olayları; ne kadar kanun dışı hareketler 
varsa bunların içerisinde Türkiye İşçi Partisi 
mensubu ekseriyettedir. Ve malûm kişilerdir. 
Partinizden 76 kişiyi ihracedersiniz, 76 kişinin 
içinde 30 dan fazlası rnüseccel komünist. Ne 
hazindir ki, ne garip tesadüftür ki, Türkiye'de 
komünizm propagandası yapan ve bu maksatla 
yakalananların % 90 ı İşçi Partisine mensuptur. 

Şimdi burada şunu arz etmek istiyorum. Bu 
mesele vuzuha kavuşmuştur, üç seneden beri 
söylüyoruz. Deniyor ki, İçişleri Bakanı Mc 
Cartyzmvari, mübalâğalı, bir sol fobisi içerisin
de, Türkiye'de aşırı bir sol fobisi içerisinde hâ
diseleri büyütüyor, mesul makam olduğu halde 
icabını yapmıyor. Yani alâkalı mercilere icabın
da vermiyor, veyahut da bunların lâfını yapı
yor, fakat bizatihi tedbir alma durumunda ol
duğu halde, gereken şekilde bu iş ifa edilmiyor. 
Şimdi bu sene, 1969 senesinde aşırı sol ve Türk 
solu hususunda Türk efkârı umumiyesi ve Türk 
Parlâmentosu vuzuha kavuşmuştur zannediyo
rum. Türkiye İşçi Partisinin 3 ncü Kongresi 
ve ondan sonraki fevkalâde kongresi münasebe-
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tiyle cereyan eden, kendi aralarındaki efkârı 
umumiyeye, basma intikal eden, cereyan edenT 
ve serd edilen fikirler bu meselede vuzuha ka
vuşturdu herkesi. Partilerine «Sosyalizm» keli
mesini koydular, gerek Genel Başkanları, gerek 
karşısında olan Sayın Aren, sarih şekilde bir 
cins, bir tek tip sosyalizm vardır, bu - onların 
tâbiri ile - bilimsel sosyalizmdir. Ondan gayri 
sosyalizm yoktur, diye; bu beyan da burada 
müsaade ederseniz o kısmı da tescil ettirmekte 
fayda mülâhaza ediyorum, okuyacağım. 

T.İ.P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar 
11.11.1968 günü partisinin 3 ncü büyük kongre
sinde «Sosyalizm kapitalizmden sonra gelen aşa
manın adı olarak tektir. Üretim ilişkilerinin 
farklılığı bakımından, öz ve biçim bakımından 
bir tanedir.» Sayın Aren; bunları gecen seneler
de bütün Mecliste ve burada zabıtlara da tescil 
'ettirmiş bulunuyor. Sayın Aren 21 Mart 1969 
tarihli Yön dergisinde çıkan ve sonra da And'da 
19.11.1968 tarihinde 99 ncu sayfada çıkan beyan
ları ile «Bir sistem ve model olarak ancak tak 
bir sosyalizm vardır. Türkiye için ayrı bir sos
yalizmden bahsetmek, Türk insan ve toplumu
nun di^er insan ve toplumlardan temelli olarak 
farklı değer yargılarla ve gelişme kanunlarına 
sahip ve tabi oMıısımu kabul etmek demek olur 
ki, bövle bir şeyin yanlışlığı apaçıktır. Bizim 
partimizin program ve tüzüğü bilimsel sosya
lizmin temel ilkelerinden esinlenerek yazılmış
tır ve partimiz sosyalist bir partidir, program 
ise sosyalizme giden bir programdır» demekte
dir. Çetin Alt an da «Onlar uyanırken» adlı ki
tabının 65 nci sayfasında bir tek sosyalizm 
vardır. Bugün sosyalizm denince akla sadece bi
limsel sosyalizm gelir, demektedir. Bilimsel sos
yalizmin felsefedeki yeri Marksizmdir, Bu tü
züklerine de geçmiştir. Bu bir mânada aksiyon
dur, eylemin tâ kendisidir. Yani fikrî bir hü
viyette kalmış değil, bütün faaliyetleri, tatbi
katı ile iş aksiyon sahasına, tabirleri ile eylem 
sahasına ve propaganda sahasına intikal etmiş
tir. Kanaatimizce suçtur. Anayasamıza göre suç
tur. Diyeceksiniz ki, niçin vermiyorsunuz? Evet 
burada bizim vazifemiz bunları anlatmak, tes
cil ettirmek bir; ikincisi, adlî mercilere, yetkili 
mercilere de tevdi etmek... Bunları da tevdi et
tik. Bundan evvelkilerde olduğu gibi Başcavcı-
lıktadır, bunları da tevdi etmiş bulunuyoruz. 

Bizim vazifemiz bu. Nihayet mesele, gayet tabu 
yetkili mercilerin, Türk hâkiminin kararına ait
tir, ona söyliyecek bir sözümüz yoktur. Yalnız 
bunları tescil ettiriyoruz, bütün faaliyetleriniz 
itibariyle. Onun için sizin konuşmanızı yadırga
madık. Zaten yazılmış, verilmiş bir nutuk. Yaz
mışlar, siz de burada bir kısım kelimeleri dahi; 
yüksek tahsil mezunusunuz, zekisiniz, biliyorum, 
meslekinizde isim yapmışsınız, ama kendinize 
aidolmadığı için burada onu da okuyamadınız. 
Bunu da tescil ettirmek istiyorum. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Şaşılacak 
sey. Bu o kadar basit ki... Benim yazdığımı baş
kasının yazdığı şeklinde gösteriyor ve bunu da 
ikna ederek söylüyorsunuz. Şaşılacak şey... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Ben sizi sükûnetle dinledim. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Başkası yaz
mış da ben okumuşum gibi söylüyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Yani arz etmek istiyorum ki, inana
rak, kanaat getirerek, tamamen düşünerek ve 
fikir. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Yalnız müşa
hedeniz olarak kabul ediyorum, o kadar. 

İÇİŞLERİ E AKANI FARUK SÜKAN f De
vamla) — Gayet tabiî benim müşahedem. Bunu 
arz ediyorum efendim. 

Ve konuşmanızın her yerinde zaten belli gö
rüşleriniz. İlk hedefiniz de Türk zabıtası. Polis 
ve jandarma... Hele toplum polisi... Bu memle
ketin, sizin görüşünüze göre basının derdi. Bü
tün hareketlerin, bütün hâdiselerin yaratıcısı 
polis. Malûm taktik, enternasyonal komünizmin 
taktikleri malûmdur. İlk defa hedef zabıta... Za
bıta, polis... Tabiî askere gücü yetmez, o kuvvet
tir, o işine gelinceye kadar ya ya ya, şa şa şa 
der, ama öbür kuvvetler bittikten sonra akıbet 
belli olur. Tabiî asli hedef de o; erişemediği için 
onun yanında... 

Çekoslovak hâdiseleri ortada... Bu sizin mü
nakaşalarınızla da bellidir artık. Yani T.İ.P. 
kendi beyanlarından, bizatihi kongrelerinde res
mî ağızların yaptıkları beyanlarından sabit ol
muştur ki, T.İ.P. Marks ve Lenin'e istinadeden, 
Marks ve Lenin felsefesini benimsemiş ve bu 
esası özü ile, şekliyle kabul etmiş bir partidir. 
Cumhuriyet gazetesinde çıkan Komanter; tek-
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zihiniz de olmadı, onun da tarihini size verebi
lirim. 

BAŞKAN — Onları niçin okuyacaksınız Sa
yın Bakan? 

KADRİ KAPLAN (TaM Üye) — Kapatıl
masına ait karar mı okuyacaksınız Sayın Ba
kan? 

ÎÇlŞLERl BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Hayır efendim. Ben vakıaları arz et
tim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Kapatıl
masına dair karar mı kabul edeceğiz Sayın Ba
kan? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Hayır efendim, tabiî sizin rahatsız 
olduğunuzu bilmem. Yalnız bizim vazifemiz; 
biraz evvel arz ettim, bu Anayasaya göre kapat
ma kararının mercii vardır. Ben vakıaları dile 
getiriyorum. Vakıaları Yüce Meclise arz ediyo
rum. Bizim vazifemiz budur. Aksini iddia eden
ler aksi tarzda konuşur, onlar da mukabil delil
lerini ortaya koyarlar, kapatma, kapatmama yet
kisi kanunlarımızda, Anayasamızda musarrah. 
Yalnız biz bu vakıayı tesbit ederek diyoruz ki, 
Türkiye işçi Partisi Marksist ve Leninist bir 
esasa dayanmaktadır. Çıkan ihtilâf esasa ait de
ğildir. Uygulama ve stratejisinin tesbit'i ihtilâfı
dır. Bunları tesbit ediyoruz ve alâkalı mercilere 
de bunları tevdi ediyoruz. Takdir tamamen yet
kili makamlara aittir. Ne benim mesul insan ola
rak kapatma yetkim vardır, ne de onun karşı
sında olanların reaksiyon göstermesi doğru bir 
hâdise ve harekettir. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Pek gari
bime gitti, acaibime gitti de reaksiyon ondan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın 
Kaplan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Bu memlekette acaibe gidecek çok iş
ler var. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bir parti 
için böyle konuşulmaz. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, Sayın Kaplan, 
bir dakika Sayın Bakan, söz vermedim Sayın 
Kaplan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sayın Kaplan hiçbir zaman bilirim ki 
kendine aidolmıyan bir mevzuun müdafii değil

dir. Ve reaksiyoner de değildir. Onun mensup
ları vardır, onlar müdafaa ederler. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Anayasa 
var ama Sayın Bakan, böyle konuşulmaz ki. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Sayın 
Kaplan demin Sayın Işmen konuşurken hiç mü
dahale etmediniz ama. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Nesine 
müdahale edeceğim. 

BAŞKAN — Daha çok fena şeyler söyledi, 
müdahale etmediniz efendim. Neye müdahale 
ediyorsunuz? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Anayasa 
var, bir parti varken bir Bakan böyle hüküm 
verirse, biz neye oturuyoruz burada anlamıyo
rum. Yani biraz tuhafıma gitti doğrusu. 

BAŞKAN — Tekrar ediyorum, fikrinize uy
gun düşmezse tekrar etmezsiniz. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Ama bu 
kürsüden içişleri Bakanı hüküm veremez, hâkim 
gibi. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN rDe-
vamla) — Tekrar ediyorum, hükmü Türk hâ
kimi verecektir. Ben vakıaları arz ettim. Lüt
fen hislerinize mağlûholmadan dikkatle dinle
yin. Arz ettim, münakaşa etmeyin. Rica ede
rim hen sizi sükûnetle dinledim. Beni dinlemek 
mecburiyetindesiniz, sükûnetle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Heyeti Umumiye-
ye IıitabS'din lütfen efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sayın Başkanım tekrar ediyorum, 
bunları biraz evvel konuştular, hakikaten çok 
ağır şekilde Türk zabıtasını, Cumhuriyet zabı
tasını itham ettiler ye Cumhuriyet kanunlarına 
göre Hükümeti Anayasa ilkelerinin tamamen 
karşısında ve onun, o ayaklar altına alan «dav
ranışlarla itham öden bir arkadaşımıza, bir si
yasi parti teşekkülünün mensubuna cevapları
mı veriyorum. Ve tekrar ediyorum diyorum 
ki, bizim vazifemiz, mesul insan olarak, bun
ları tescil ettirmek. Yüce Parlâmentoya vakı
aları arz etmek. Ayrıca yine vazifemiz yetkili 
mercilere bu vesikaları tevdi etmek. Biz bu va
zifemizi ifa ediyoruz. Karar bize ait değildir, 
Yüce Senatoya ait değildir. Karar, kapatma 
karan, kapatmama karan gayet tabiî Türk 
adliyesine aittir. «3 ncü defa tescil ediyorum,, 

bunda tevahhuş edecek, bunda sinirlenecek, 
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bunda reaksiyon gösterecek bir taraf yoktur, 
zannediyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım rakamlar ortada; iş
lenen suçun cinsi, şekli, mahiyeti ne olursa ol
sun takbie mâruzdur. 

Bir arakadaşımız ifade buyurdular ki, Kıya
fet Kanununa aykırı davranışlar artmıştır ve 
hiçbir takibe mâruz kalmamıştır ve takibedil-
nıemiştir diye, Sayın Artukmaç zannediyorum. 
Meselâ, yalnız bir tanesini alıyorum, Şapka 
Kanununa muhalefet, 1960 da 166, 1961 de 247, 
1962 de 116, 1963 te 386, 1964 te 660, 1965 te 
627, 1966 ela 376, 1967 de 459, 1968 in 10 aylık 
364 hâdisenin faili, yani kanuna muhalefetten 
sanık kimse adalete tevdi edilmiştir. Buna mü
masil yine lâikliğe ayları bütün suçlar ki yekû
nu, 726 dır, 1968 senesinde. Adalete tevdi 
edilmiştir. Yine ona mümasil komünizme, ko
münizm propagandası yapan kimseler de Türk 
adliyesine tevdi edilmiştir. Bunların içerisin
de mahkûm olanlar vardır, takipte olanlar 
vardır, mahkemesi devam edenler vardır, be-
raet edenler vardır. Teferruatiyle onu da arz 
edebilirim, arzu eden arkadaşlarıma. 

Şimdi arkadaşlarım bir hususa daha vuzuh 
bulması bakımından temas etmek istiyorum 
Zabıta hangi a&valde üniversitlere girer konu
su zannediyorum ki, son olaylar dolayısiyle ak
tüel bir hale gelmiştir ve günün konusu halin
dedir. Şir?diye kadarla tatbikat ve mevzuat 
kanun hükümlerine göre durum şöyledir: 

Üniversitelerde, yani Anayasamızın 120 nci 
maddesine gere idari özerkliğe sahibolan ma
lik olan üniversitelerde, üniversiteye bağlı ku
ruluşlarda kamu düzenini ihlâl edebilecek ma
hiyette vukua gelen olaylarla adlî suçların vu
kuu halinde, şimdiye kadar ki tatbikat ve ka
nuni durum şöyle: Eğer kamu düzenini ihlâl 
edebilecek mahiyette bir olay zuhur etmişse, ve 
mâni zabıta bakımından, idari zabıta bakımın
dan gerekli tedbirler alınması lâzımgeliyor ise, 
bu ahvalde üniversite yetkili makamları tara
fından talep ve müracaat olmadan zabıta gir
mez Buna ait hukukî bir hüküm, mevzuatımız
da bir hukuk kaidesi yok. Giremez diye hü-
k-im yok. Ancak, bugüne kadar olan tatbikat 
™. G-̂ rp memleketlerinde câri olan husus böy
ledir, Mâni zabıta bakımından zabıta üniver-
v+*ye. fakülte makamlarının, üniversite ma
kamlarının yamlı, sarih talepleri vukuu halin

de, müracaatı halinde girer. Bu olmadığı tak
dirde girmez. Ama giremez diye mevzuatımız
da bir hüküm yoktur. 9 seneden beri tatbikat 
böyledir. Yassıada kararları da böyledir, mâ
ni sabıta yönünden üniversite makamları yazılı 
talepte bulunmadan zabıta üniversite ve fakül
telere girmez, mâni zabıta tedbiri almaz. Ta
lep vâki olursa girer. Ama bir adlî suç işlen
miş ise, suç işlenmiş ise zabıta o zaman adlî bir 
hâdise zuhur etmiştir, yani adlî zabıta fonksi
yon görür ve hiç kimseden izin ve müsaade ta-
lebetmerlen suçluyu yakalamak, suç delillerini 
hoplamak ve hâdiseleri önlemek için zabıta 
üniversite ve fakültelere girer. Müsaadeye 
tabi değildir. Suç işlenmesi halinde, ama bu
nunla beraber savcıhğa haber verir. Türkiye'de 
adlî zabıta kuruluşu ayrıca yoktur, bütün za
bıta aynı samanda adlî zabıta fonksiyonunu 
icra eder. O itibarla, suç işlendiği zaman sav
udan emir olarak suç yerine giremez, hadise
ye müdahale edemez diye bir hukuk kaidesi de 
yok, kanunda böyle mâni bir hüküm de yok
tur. Fakat şu hususu ars edeyim, valilere yap
tığımız tamimde de belirtilmiştir. Şimdiye ka-
-1ar biz üniversite ve gençlik hâdiselerini, me
denin nezaketini ve hususiyetini göz önünde 
bulundurmak suretiyle itinalı hareket etmişiz
dir. 

Hâdisenin mahiyetine göre, suçun işlendiği 
verin özelliğine ve şartlarına, göre, zabıta mü
dahalede daima dikkatli olmaktadır ve olmuş
tur. Yani hâdise eğer, önlenecek mahiyette değil 
de daha büyüyebilecek, vahamet kesbedebilecek 
bir durum arz ederse, hâdisenin mahiyeti itiba
riyle, suçun mahiyeti itibariyle zabıta o anda 
girmez. Birkaç gün sonra girer; Orta - Doğu hâ
diselerinde olduğu gibi. Orta - Doğuda suç işlen
miştir, fakat araba yandıktan sonra haber bize 
intikal etmiştir. O anda bize haber verilmemiş
tir, daha önceden de haber yoktu. O anda eğer, 
araba yanarken zabıtanın üniversiteye, Orta -
Doğu Teknik Üniversitesine girmesi halinde, za
ten yanmış bitmiş olan, o anda bitmiş olan hâ
dise belki heyecanlanan ve muayyen şekilde tan
siyonu yükselen talebe gruplarının üzerinde, da
ha vahim olaylara sebebiyet verecek tesirleri 
olabileceği mülâhazası ile, o anda değil ertesi 
gün hâdiseye zabıta, jandarma mmtakası olması 
hasebiyle jandarma subayları el koymuştur. 
Savcılık o anda, onu da arz edeyim, hâdiseyi ha-
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ber alır almaz içişleri Bakanı olarak bendeniz 
hem Başsavcıya malûmat vermişimdir, hem de 
üniversite rektörü ile ben ve Ankara Valisi, Em
niyet Müdürü çeşitli görüşmeler de yapmıştır. 
Savcılığa zabıtaya ihtiyacolup olmadığı hususu 
hâdisenin büyüme istidadı var ise, derhal müda
hale edebileceği hususu da arz edilmiş, bildiril
miş. Ayrıca üniversite rektörünün de içerde bu
lunan Amerikan Büyükelçisinin can emniyetinin 
bulunup bulunmadığı, yani muhtel olup olma
dığı hususu, tehlike bulunup bulunmadığı hu
susu defaatle kendisinden sorulmuş. Neticede; 
o anda katiyen zabıtanın gelmesinin yanlış ola
cağı kanaati hâkim olmuş ve bu yüzden zabıta o 
anda içeri girmemiştir. Ama, savcılık hâdiseye el 
koymuş ve adlî rabıta görevi başlamış, savcıya 
yardımcı olarak jandarma ve polis vazife gör
müştür. Genelge dikkatle okunursa harfiyen 
böyledir. Tamamen ikinci fıkrası da okunursa 
görülecektir ki, şu tâbir vardır; «işlenen suçun 
mahiyetine ve işlenen suçun mahalline göre, ma
hiyet ve hususiyetlerine göre zabıta müdahaleye 
karar verir. Ve anında savcıyı da mallûmattar 
kılar» Aynen bu tâbir vardır. «Savcıyı da anın
da malûmattar kılar» tâbiri vardır ve bu tama
men hukukîdir. Esasen bu tamim idare hukuku 
profesörlerine, Anayasa Hukuku profesörlerine, 
ceza hukuku profesörlerine, dekanlara ve rek
törlere de tarafımızdan gönderilmiş, aksine, bu
güne kadar, tek mütalâa gelmemiştir. Bununla 
beraber, bunun münakaşası yapılır, hukukî ba
kımdan durum böyledir. Aksine hukuk kaidesi 
getirmek lâzım, obiektif hükümler getirmek lâ
zım. Bir cürmümeşhut halinde zabıta eğer oraya 
giremez, orada suç masuniyeti ve suçüu imtiyazı 
var diye kabul ederse, zannediyorum ki, asıl o 
zaman zabıta hata etmiş ve kanuni yetkilerini 
kullanmamış olur ve suç işlemiş olur. 

Kıymetli arkadaşlarım, üniversite hâdiseleri 
dünyanın her yerinde cereyan etmiştir. Türki
ye'de de Haziran ve Temmuz aylarında üniversi
te talebeleri çeşitli sebeplerle Türkiye'de haklı. 
mâkull olanlarının yanında haklı olmıyan birçok 
hâdiselerin müsebbibi olmuşlardır. Temmuz hâ
diseleri, talebe hareketleri karşısında idarenin 
tutumu, zannediyorum ki, herkesçe müsellem 
bulunduğu üzere, kabul edildiği üzere, ihti
yatlı, soğukkanlı ve basiretli olmuştur. Ve bu 
yüzden vahim olaylar çök şükür cereyan etme
miştir. 

Gümüşsüyü olayının münakaşası Mecdiste ce
reyan etmiştir. Sayın Salih Tanyeri'nin İstanbul 
Emniyet Müdürüne atfen verdiği beyan haki
kate uygun değildir. Ertesi gün de aynı gaze
tede emniyet müdürü tarafından tekzibedilmiş-
tir. İstanbul Emniyet Müdürü tarafından o be
yan tekzibedilmiştir. «Yeni İstanbul Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürlüğüne : Gazetenizin 23.7.1968 
günlü nüshasının 1 nci sayfa 8 nci sütununda 
- Muzaffer Çağlar açıkladı. - Yurt basılması ola
yında toplum polisi emrimi dinlememiştir baş
lıklı haber tetkik edildi. Haberin metninden de 
anlaşılacağı veçhile, 16 - 17 Temmuz 1968 gecesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Yurduna 
girilip girilmemesi mevzuunda her hangi bir be
yanda bulunmadığım açıkça görülmektedir. 
Keyfiyetin bu yolda tavzihini saygılarımla rica 
ederim. İstanbul Emniyet Müdürü Muzaffer 
Çağlar.» 5 . 8 . 1968 tarihli, Yeni İstanbul ga
zetesinde çıkan yazı 30 . 9 . 1968. Ayrıca Mu-
aaffer Çağlar'm olayflarla ilgili açıklaması Tek
nik Üniversite öğretim üyelerinin yayınladığı 
bildiri hakkında İstanbul Emniyet Müdürü Mu
zaffer Çağlar da şunlan söylemiştir : «Bir dev
letin misafirlerine günlerce devamlı tecavüzler 
olmuş, bu arada bâzı vatandaşların mallan, can
ları tehlikeye girmiştir. Atılan taşlar, yapılan 
tecavüzler sonunda polis şefleri, polisler yara
lanmıştır. Vatandaş malı olduğu kadar Devletin 
mallan da tahribe uğramıştır. Buna rağmen po
lis, olaylann cereyan ettiği gece saat 21,30 dan 
ertesi sabah 4,30 a kadar suçludan yakalamak 
için yurt kapısında beklemiştir. Nihayet içerden 
tutuklanmış bulunan emniyet âmiri kanlar için
de salıverilince polis suçlulan yakalamak için, 
Polis Vazife ve Salâhiyetler Kanununun kendi
sine verdiği yetki ile yurda girmiştir Böylece 
suçlular yakaüanmış, adalete teslim edilmiş ve 
tevkif edilmişlerdir. Cereyan edenler bunlardan 
ibarettir. Polisin kimseye ne kini, ne de düşman
lığı vardır.» Bu da İstanbul Emniyet Müdürü
nün beyanıdır. 

Arkadaşlar, Gümüşsüyü olaylarında; - ora
da bulunan, yakınlan olan veya müşahede eden
lerden dinledikleri takdirde - poflis sabrını so
nuna kadar kullanmıştır. Gümüşsüyü caddesi ve 
arkasındaki yolları 48 saat ne vasıtayı ne insanı 
geçiremez hale getirmişlerdir. Karşıdaki otelle
rin camları, çerçeveleri indirilmiş, birçok araba 
tahribedilmiş ve ayrıca polis dövülmüş, hakare-
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te mâruz kalmış, bir polis şefi içeriye alınmış T 
kaburga kemikleri kırılmış, yani alenî şekilde I 
suçlar işlenmiş. Aynı zevat gitmiş Beyoğlu so- I 
kaklarında veya diğer yerlerde çeşitli suçlar ir-
tikâbetmiş. Bu insanlara her halde emniyet mü
samahakâr olamazdı. Esasen olduğu takdirde o 
zaman Devlet otoritesi zâ'fa düşürülmüş ve âciz I 
bir idare olarak tenkide tâbi tutulurdu. Kanuni I 
yetkiler kullanılmış ve suçlular da ertesi gün 
adliyeye tevdi edilmiş ve tevkif edilmiştir. 

idari bakımdan yapılan şikâyetler de yine 
adliye tarafından tahkik edilmektedir. Binaen
aleyh, Temmuz olaylarında idarenin gösterdiği 
'basiretli soğukkanlılık diğer talebe hareketlerin
de de tam mânasiyle yerine getirilmeye gayret 
edilmiştir. I 

Kıymetli arkadaşlarım, maruzatım birçok 
yönleriyle uzun oluyor. Fakat bir hususa daha 
işaret etmekten kendimi alamıyacağım. Bugüne I 
kadar 3 sene zarfında çeşitli toplum olayları ol
muştur. 3 sene zarfında yekûnu 403 olan toplum 
olaylarının 72 tanesinde kanun dışına çıkılmış
tır, 700 küsur suçlusu adalete tevdi edilmiştir. 
Yine bir hayli grev olayı cereyan etmiştir ve 
grevlerin de 43 tanesinde - 3 sene zarfında - ka
nun dışına çıkılmış, onun da 800 küsur sanığı 1 
adalete tevdi edilmiştir. 

Bunu şunun için arz ediyorum : Toplum I 
olaylarında, belki bu olayların büyük kısmı, 
Anayasamızın getirdiği bâzı müesseselerin ve ka
bul edilen hak ve hürriyetlerinin istimalinin 
yanlış anlaşılması veya kasıtlı tatbikatı netice
sinde zuhur etmiştir. Burada polis kırıcı olmak
tan, sert olmaktan daima tevakki edebilmiştir. 
Hatalar olabilir, ifade edildiği üzere; polis teş
kilâtımız, zabıta teşkilâtımız günün şartlarına 
ve yeni müesseselere, yeni toplum hareketlerine 
tam mânasiyle adapte olmak, onlara göre yetiş
tirilmek ve eğitilmek durumunda bir zabıtadır. 
Diğer taraftan hâdiseleri yakinen bütün sena
törler takdir etmektedirler ve bilmektedirler ki, 
Türk polisi 1960 ihtilâl hâdiselerinden sonra mo-
ralman haksızlıklara mâruz kalmıştır. Onlardan 
çeşitli hâdiseler sebebiyle rızkını haksızlıklara 
kurban olarak yalnız rızkını maaşından temin 
eden bu insanların geçmiş hâdiseleri nazarı iti
bara alarak çeşitli günlük olaylar karşısındaki 
tutumunu ve içerisinde bulunduğu psikolojik 
durumu takdir edeceğinize inanıyorum. Bütün 
vazifemiz işte bu moral çöküntüsünde bulunan | 

r Türk zabıtasını yükseltmek onu daha çokiti-
I barlı hale getirmek ve diğer taraftan toplumun 

hâdiselerine göre yeni zabıta kuvvetleri yetiştir
mek. Toplum polisimiz bu maksatla kurulmuş-

I tur. Eğitimine itina edilmektedir ve sayılan da 
artırılacaktır. 

I 1965 yılında 500 aded yeni alınmış olan top-
I lum polisine mukabil, bugün 3 600 toplum polisi 

vardır. Dün Bütçe Karma Komisyonundan 5 000 
adedinin daha kadrosu Meclislere intikal etmek 
üzere komisyondan geçirilmiştir. Yakında 5 000 
aded de Devlet asayiş ve emniyetinde Türk Mil
letine hizmet edecek ve güç kazandıracaktır. Ta
biî bundan huzursuzluk duyanlar, tevahuş eden
ler olabilecektir. Bunun sayısını daha çok arttı
racağız. 

İkinci Beş Yıllık Plânda Türk polisinin sayı
sını 30 000 in üstüne çıkaracağız. Yalnız aded 

I değil eğitimini modern vasıta ve malzeme ve teç
hizatını da bir plân içinde sağlamak gayretinde
yiz. Bütün hedef Devletin otoritesini muhafaza 
etmek, kanunları hâkim kılmak, vatandaşın ma
lını, canını, ırzını korumak ve yurtta iç huzur 
ve sükûnu güvenliği sağlamak. Bu Türk zabıta
sının, Türk Devletinin hükümetlerin asli vazife
sidir. Bu idrak ile gayret ediyoruz. 

Yine Türk zabıtası Devlet nizamı aleyhine 
I müesses Anayasa nizamı aleyhine, rejim aleyhi

ne girişilecek her türlü hareket ve faaliyeti ka
nunların kendisine tanıdığı yetkiler içerisinde 
takibedecek icabını yapacak, bunlan yaparken 
arz ettiğim gibi kabul eden hak ve hürriyetleri 
özüne dokunmadan yapacak. Bugüne kadar biz 
hürriyet nizamımızı ve hak ve hürriyetleri anar
şi hareketlerin karşısında dahi muhafaza için 
âzami itina göstermişizdir. Bu yüzden zaman 
zaman tenkide mâruz kalmışızdır ve kalmak
tayız. Bu hareketler karşısında Devlet otorite
si bir gün hâdiseler muvacehesinde za'fa düştü 
diyenler memleket anarşizme doğru sürükleni
yor mu diye endişe gösterenlerin ertesi gün 
bâzılarının çeşitli tedbirlere ve zabıtanın vazi
fesini yapması karşısında Hükümet şiddet ted
birlerine gidiyor, Hükümet tethiş kanunları 
getiriyor diye tenkid etmektedirler. 

Şu hususu bu vesile ile arz etmek isterim ki, 
biraz evvel söylediğim anlayışta yani günün 
şart ve ihtiyaçlarına cevap veremiyen mevzuat 
boşluklarının doldurulması hususunda Hükü
metimizin hazırlığı vardır. Bunların sureti ka-
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tiyede hassaten cemiyet nizamını korumak ve 
kanun boşluklarını kapamak gayesine matuftur. 
Burada âzami şekilde temel hak ve hürriyetin 
özüne dokunmıyacak tarzda hazırlıklar yapıl
maktadır. Zannediyorum ki bu kanunların 
Meclislerde müzakeresinden sonra cemiyet ni
zamımız Devlet otoritesi ve kanun hâkimiyeti 
konularının münakaşası daha az olur ve cemi
yet huzura kavuşur. 

Bunları yaparken tedbirlerin Hükümetçe 
yalnız zabıta tedbirleri, polisiye tedbirleri ve 
cezai tedbirlerden ibaret olduğu görüşünün 
hâkim olduğu anlaşılmamalıdır. Gayet tabiî 
meselenin sosyal taraflan vardır, ekonomik 
taraflan vardır, kültürel ve fikrî taraflan var
dır. Bütün bunlar bir manzume olarak değer
lendirilmektedir. Plânlı devrenin icabı olarak 
Hükümet bütün aşırı cereyanlarla mücadeleyi 
yurtta huzur ve sükûnun sağlanmasını, asayiş 
ve emniyetin korunması konulannı çok taraflı 
değerlendirmeye gayret etmektedir ve ona göre 
tedbirlere tevessül olunmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlanmın münferiden ifade 
buyurduktan bâzı hususlar vardır. Müsaade 
buyurulursa onlan kendilerine yazılı olarak 
arz etmek isterim. Esas itibariyle üç seneden 
beri tatbik ettiğimiz ve çıkardığımız neşriyat ve 
kitaplarda da arkadaşlarımızın sorulan cevap-
landmlmakta ve görüşleri de değerlendiril
mektedir. Kendilerine o tarzda cevap arz ede
bilirim, arz etmeme müsaadelerinizi rica ede
rim. Böylece konuşmamın sonuna gelmiş bulu
nuyorum. Gösterilen alâkaya ve beni dinle
mek sabnnı gösterdiğiniz için de hepinize şük-
ranlanmı arz ederim. Suallerinize muhatabol-
mak ve onlan cevaplandırmaya çalışmak da 
benim vazifemdir. Hürmetlerimle selâmlanın. 
(Alkışlar) 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz bir noktayı işaret 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yani söylediğiniz, tenkidini 
yaptığınız bir husus açıklanmadı, onu mu ifa
de etmek istiyorsunuz?. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Efendim, 

biz ve birçok arkadaşlanmız meselelerin derin
liğine, genişliğine tenkidini yaptık. Fakat Sa-
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ym Bakan vecîz konuşmalan arasında bunla-
n cevaplandırdı, bâzılarını hiç cevaplandırma
dı. Ve sözlerinin nihayetinde bunlan geçen se-
neki gibi bir pembe kitapla Parlâmento üye
lerine tevzi etme hususunu izhar buyurdu. Vak
tin geç olmasına rağmen bu talepleri memnu
niyetle karşılarız Ancak kitap basılmcaya kadar 
bu tedbirleri alıp almadığını anlıyabilmek için 
müsaade ederlerse bir sene gibi bir müddet 
beklentiydim. Kısa bir zamanda bunu bizlere 
bildirsinler. Yalnız, bu dağlarda silâhlı gezen 
kanun kaçaklarından bahsetmiştik, kendileri 
yanlış anlamadımsa, bunların artık hiç kalma
dığını veya az bir miktara indiğini ifade bu
yurdular. Bizim temennimiz, gelecek yıllar 
bütçelerinde Sayın Bakan böyle bir kitabı 
sayın Parlâmento üyelerine gönderdiği zaman 
bu kanun kaçaklannın hangi vilâyetlerde ne ka
dar vardır, isimleri ile miktarlarını eklerse 
memnun oluruz. Ancak, yeni aldığım bir habere 
göre İslâhiye'nin bir inzibat eri Remzi Ökkes si-
I3h.I1 olarak dolaştığını ve halkı tehditleri ile 
korkutup fidye için onları rahatsız etmeye baş
ladığını öğrendik, Bu nokta ürerine de sayın 
Bakanın eğilmesini rica edeceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, arkadaşımın ifade 
bııyurduklan hususa bir sene beklemek sure
tiyle değil, hemen en kısa zamanda kendileri
ne yazılı olarak takdim edebilirim. Vilâyet vi
lâyet kanun kaçaklarını ve faili meçhul suçla
rın, firarda olan ve faili meçhul suçlanıl kim
lerden ibaret olduğunu da kendilerine arz ede
bilirim. Yalnız ben konuşmamda sureti katiye-
de bunlar tamamen önlenmiştir, demedim, ge
çen senelere nazaran bu gibi şikâyetlerin Par
lâmento tarafından takdirle karşılanarak azal
dığını ve tenkid konusu yapılmadığını arz et
tim, bunların olmıyacağını da beyan etmek 
istemediğimi de yine sözlerime ekledim. 

Bir hususu arz edeyim, meselâ Siirt'te halen 
kanun kaçağı durumunda olan 220 kişi var. 
Ama biz 270 kişiyi de yakaladık. Bunlan söy-
liyebiilrim. Hepsini teker teker verebiliriz. Ken
di mıntakasmdan da verebilirim. Araban ve 
Yavuzeli'nde bir komanda birliğimiz halen 18 
tane kanun kaçağını yakalamak için bir hafta, 
on gündür faaliyet halinde. Binaenaleyh, islâ-

I biye'de ökkeş konusunda biliyoruz, o da takip 
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altındadır, ismen söylediklerine hiç bakmadan 
söyliyebilecek durumdadyım. Çünkü teker teker 
bunların şahsan dosyalarını tetkik etmiş ve ta
kipte bulunan bir kimseyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
ıSayın ismen sizin konuşmanızda cevaplanmı-
yan bir kısım mı oldu, onun için mi söz isti
yorsunuz, soru sormak istiyorsunuz? 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Ba
kanın verdiği cevaplardan ötürü bâzı sorula
nım olacak ve bu sorularım üç tanedir. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın ismen verdiği 
cevaplardan dolayı üç tane soru diyorsunuz,.. 
Yeniden soru sormak mümkün değil. Kifayet 
takriri oylandı. Sorulara da şamildir. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Benim ko
nuşmalarımda üç mesele yanlış anlaşılmış, bun
ların cevaplarını mutlaka öğrenmem lâzım. 
Bu itibarla müsaade edeceğinizi umuyorum. 

Birinci sorum şu : Singer olaylarından bah
settiler. Burada İşçi Partililerden bahsetti, 
tabi olabilir ve bu arada şunu da ifade ede
yim ki Türkiye'de zaman geçtikçe işçi Par
tililer daha da çoğalacaktır, bu böyle bilin
sin. 

BAŞKAN — Yalnız kısa olsun Sayın İs
men. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Singer işga
linden bahsettiler ama esas başlangıç sebebini ve 
neticesini söylemediler onu öğrenmek istiyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Efendim, Singer Fabrikasında 550 
işçi çalışır. Bu 550 işçinin büyük kısmı Türk -
İş'e bağlı Çelik - iş Sendikasına bağlıdır. Bun
lardan az bir miktarı Maden - iş Sendikasına 
bağlıdır. Maden - İş Sendikası da DİSK'in 
yan koludur. Yani DİSK TİP'in malûm or
ganıdır. Şimdi toplu sözleşmeyi de konunları-
mıza göre ekseriyette olan sendika yapar, yani 
Çelik - İş yapmıştır. Şimdi bundan münfail 
olan Maden - iş Sendikası mensuplan hadise 
yaratmak için zaten mürettep malûm kim
seler, Kemal Türkler Beyefendi malûm. En 
aşağı çünkü bu gibi işlerden 10 tane dâvası 
var, tahrik etmiştir ve grev hadisesi olmadan 
hadise yaratmak için girmiştir. Makul meşru 
ve kanuni hiçbir sebebi olmadığı Kartal Cum
huriyet Savcılığı ve ondan sonra da Kadıköy 
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I Ağırceza Mahkemesinin altı tanesini tevkifi 
I ile teyid ve sabit olmuştur. 

HİKMET İSMEN (Davamla) — Bu ce
vabınız beni tatmin etmedi çünkü benim 
sorumun cevabı o değil. 

BAŞKAN — Sayın İsmen ikinci sualinizi 
I sorun. Sayın İsmen yalnız rica ederim beni 

bir dakika dinleyin. Yani soru müessesesi kar-
I şıhklı münakaşa müessesesi değil, onu hatır-
I latmak istedim, ikinci suali buyurun. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — İkinci so
rum efendim, deminden beri Sayın Bakan ga
yet uzun bir şekilde ne kadar dikkatli olduğu 
ve hareket ettiği, saniyesinde meseleleri bu-

I lunduğunu ve gözünden hiçbir şeyin kaçma
dığını ifade ettiler. Temmuz ayında İstanbul'-

I daki öğrenci olaylarında ölen talebe Vedat 
Demircioğlu'nu kimin öldürdüğünü bulabildi
ler mi? Katil kimdir? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Bunun adli raporu sabittir. Mahke
mededir. ölen Vedat Demireioğlu benim hem-
şehrhndir. Taşkentlidir. Babası Belediye Meclis 
üyesidir ve bana Taşkent fahri belediye meclis 
üyeliği tevcih etmiştir. Babasının mektupları 
da bendedir. Kimlerin yaptığı hakkında ve ya
pılan ithamların ne kadar haiksız olduğuna 
dair teşrif edin mektubunu size okuyayım, 
göstereyim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Ben ba
basının kim olduğunu sormadım. 

Tıbbî adlî raporu ortadadır. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Sureti katiyede kesici bir cisimle, si
lâhla olmadığı ve sert bir cisimle olduğuna dair 
tıbbi adlî raporunda takdim edebilirim. Mahke
me devam etmektedir. Mahkeme neticesinde 
taayyün edecektir hanımefendi. 

BAŞKAN — Soru üç, ve son soru. Üç soru 
dediniz ve ben ona göre verdim efendim. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Üçüncü so
rum, Saym Bakan İşçi Partisine birçok suçlama
larda bulunduktan sonra, Partiden 76 'kişinin 
çıkarıldığını ve bunların 30 unun müseccel ko
münistler olduğunu söyledi. Evvelâ İşçi Parti
sinde müseccel komünistler kaydolunamaz bu 
bir. İkincisi. 

I BAŞKAN — Biz izah yapıyorsunuz, sora 
sormuyorsunuz Sayın ismen. 
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HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Biraz izah 
etmeden nasıl sorayım efendim. Sayın Bakanın 
verdiği cevapla itham ediyor. Bu 76 kişiden 
30 unun müıseccel komünist olduğunu söyledi
niz. Bunlar kimlerdir ve ne zaman tescil edil
mişlerdir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Meselâ bir isim vereyim bu daha ye
nidir, dünden. Süleyman Ege, Komünist mani
festosunu dağıtırken yakalandı ve mahkemede 
dün tevkif etti, siz ihracettiniz. Çeşitli ko
münizm propagandasından suçludur ve sizin 
tarafınızdan ihraç edildi, ismi de Süleyman 
Ege. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Müsaade eder mi
siniz efendim. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan, teşekkür 
ederiz. (Alkışlar). Siz soru soramazsınız Sayın 
Bilgen, çünkü kifayet kabul edildi. Son söz se
natöründür, Sayın Türkmen yok. Sayın Ayrını 
buyurun. 

ZÎYA AYRIM (Kars) — Muhterem Başkan, 
sayın senatörler; İçişleri Bakanlığı 1968 yılı 
bütçe tenkit ve temennilerimizi diğer taraftan 
teşkilâtın reorganize edilmesi hakkındaki çalış
malarının iki kitap halinde bize sundular. Hiz. 
meti geçen personele ve Sayın Bakana teşek 
kürlerimi arz ederim. Geçmiş yıllarda bütün 
konuşmalarımda doğu illerindeki jandarma teş
kilâtını tenkit etmekle geçirmiştim. Fakat bu 
yılda huzurunuzda kendilerine teşekkür etmek
le yetineceğim. Bilhassa bu teşkilâtın motorlu 
vasıtalarla hâdise mahallerine daha çabuk ola
rak yetişmesini temin bakımından teçhiz edil
mesini telsizlere kavuşturulmasını istirham edi
yorum. 

Şunu belirtmek isterim ki, idare âmirlerinin 
zabıta teşkilâtımızın başlarının iyi kişilerden 
seçilmesi kanunlarımızın tam tatbikini vatandaş 
arasında huzurun teşkilini sağlamakta başlıca 
unsurdur. Bunu başta jandarma teşkilâtına te
şekkürlerimde bilhassa kendi bölgeme gelen 
âmirlerin iyi çalışmaları hakikaten bölgemizde
ki şakilerin kısa bir zamanda temizlenmesine 
sebeboldu. Bilhassa vali ve kaymakamların se
çilmesinde titiz hareket edilmesi elzemdir. Son 
yıllarda artık Türkiye'de hamdolsun vali, bil
hassa kaymakamlık yapacak hukuk mezunu ve 
mülkiyelilerin sayısı hayli artmıştır. Son gün
lerde çıkarmış olduğumuz Tazminat Kanunu ile 

de bilhassa kaymakamların seçiminde artık her 
Hukuk Fakültesi mezununun veyahut Mülkiye 
mektebi mezununun kaymakam olmasından si-
yade bu işte ehliyet sahibi olan ve meslekte iki 
üç yıl içerisinde çalışmış bilhassa muvaffak ol
muş olan kişilerin seçilmesine itibar edilmelidir. 
Ben seyahatlerimde şuna sâhidoldum. Meselâ 
bizim bâzı anânelerimiz vardır. Hakikaten on
lardan vazgeçmemeliyiz. Bir kaymakam gör
düm. Kazanın içerisinde kilotla top oynuyor 
halkta toplanmış alay ediyor. Oradaki jandarma 
kumandanı da alay ediyor, hâkimi de alay edi-
yar. Bu gibi şeylerin önüne geçilsin. 

Emniyet teşkilâtına biraz değinmeden geçe-
miyeceğim. 

Muhterem senatörler, Ankara'nın içerisinde 
bulunuyoruz. Hergün trafik polisi ile karşı 
karşıyayız. Benim vasıtam yoktur. Ama dol
muşlarda gidip gelirken bâzı hâdiselere şâhido-
luyorum. Hakikaten üzülüyorum. Bu hâdiseleri 
de ilgililer daha iyi biliyorlar. Meselâ Kızılay'
dan bir dolmuşa biniyoruz. Orada taksilerin du
racağı duraklar da vardır. Trafik polisi geliyor 
bakıyorsun taksiler yok. Polis biraz geriye çe
kiliyor. Hemen taksiler orada duruyor. Ve va
tandaşın hepsinde bana şu şüphe gelir M, her
halde trafik polislerinin bu vasıtalarla ilgileri 
vardır. Bu bakımdan alâkalılar bilhassa Anka
ra'daki bu trafik mevzuu ve polis üzerinde 
dursunlar, trafik polislerinin vatandaşa daha 
iyi, nazikâne muamele yapmasını temin etsin
ler. 

Trafik polisinin diğer bir durumunu da ara 
etmeden geçemiyeceğim. Muhterem arkadaşlar, 
bölgelerimizde geziyoruz. Yazın bir kazada 
bir dükkânda otururken bir telefon geldi, bir 
vilâyetimizin. Bir vatandaş telefon ediyor bin 
lira istiyor. Sordum nedir Efendim, ehliyet ala
cak işte bin lira para istiyor, bin lira. Muhterem 
arkadaşlar, iktidarda bulunan bir partinin bir 
mensubu olarak hakikaten hicap duydum. Ama 
diyeceksiniz, bu işler yalnız bizim iktidar za
manında mı oldu? Fakat ben Adalet Partisi 
iktidarı zamanında bu gibi hâdiselerin artık or
tadan kalkmasını istiyorum. Çünkü bir ehliyet 
Türkiye'nin her tarafından para ile alınır satı
lırsa olmaz, bunlar. Bunlar için de dövize, kre
diye ihtiyaç yok. 

Nüfus hizmetlerini Sayın Bakan vatanda
şın kolayca gidebileceği nahiye merkezlerine 
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kadar götürebileceğini vadetmişti. Benim ka
zamın nüfusu, nüfus sayımına göre 30 bin, fa
kat nüfusta kayıtlı muhterem arkadaşlar 25 
bin, beş bin noksan. Bizim kazada nüfus sayı
mı günleri yani Pazar günü bir maç olmaz, 
fevkalâde bir toplantı da olmaz. Bu aradaki 
fark nerden geliyor? Ketum nüfustur, vatan
daş nüfus memuruna geliyor kaydettirmek için 
nüfus memuru sert bir yüz gösterince veya bir 
menfaat temin edemeyince bırakıp gidiyor. 
Bir de 20 sene sonra asker çağma gelince 
orayı boyluyor. Bilhassa bu hususların da üze
rinde durulması ve düzeltilmesi lâzımdır. Haki
katen bugün vatandaşın en çok ilgili olduğu 
ve en çok da şikâyetlerin bulunduğu iki daire : 
Bir tapu, bir de nüfus dairesi. Yani bunu dü-
zeltmiyecek derecede âciz olmıyalım. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım bağlamanızı rica 
edeceğim. 

Y. ZİYA AYRIM (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. Bir de üç sene evvel bir serbest pazar du
rumundan bahsetmiştim. Demin öyle zannediyo
rum ki, C.H.P. li arkadaşım da dokundular. Bu 
serbest pazar işinde biran evvel bir hal yoluna 
giderek Doğu illerindeki kaçakçılığın önlen
mesinde mühim tesiri olacağına inanıyorum. 
Bütçenin memleketimiz ve İçişleri Bakanlığı 
mensupları için hayırlı olmasını temenni ederim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1969 yılı 
Bütçe tasarısı üzerindeki görüşmeler nihayete 
ermiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

H - İÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 12 751 213 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İçişleri Bakanlığı 1969 

yılı bütçesinde 7 Ocak 1969 tarihinde 1 Mart 
1969 tarihinden itibaren yürürlüğe girme s 
üzere kabul olunan 1078 sayılı Mülki İdara 

Amirliği Tazminatı hakkındaki Kanunun ge
rektirdiği gideri karşılamak üzere içişleri Ba
kanlığı bütçesinin 12.710 maddesine temsil öde
neği için konulmuş bulunan 7 798 bin liradan 
6 698 bin liranın tenzil edilerek bu miktann 
12.590 Mülki idare Amirliği Tazminatı madde
sine aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hakkari Manisa 
Necip Seyhan Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı?... Hükümet ve Komisyon katılıyor. 
Zaten 12.000 nci bölümün içerisinde bir mua
meledir. Bölümün umumi yekûnu üzerinde bir 
tesir icra etmemektedir. Takriri oylanma ı 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 12 665 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 994 406 
BAŞKAN — Kafbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 384 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 1 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 118 615 551 

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

35.000 Sosyal transferler 131 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 36.000 Borç ödemeleri 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

a — Emniyet Genel Müdürlüğü 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 307 797 493 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 58 301 785 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 725 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 210 994 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 5 386 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 20 505 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 85 032 

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

35.000 Sosyal transferler 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B - Jandarma Genel Komutanlığı 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 260 936 788 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 210 308 150 

Bölüm Lira 

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

15.000 Hizmet giderleri 1 766 052 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 163 875 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 11 315 451 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 591 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 5 481 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 750 000 

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

içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1968 
yılı bütçe tasarıları üzerindeki müzakereler bit
miş ve bölümler kabul edilmiştir. Bu bütçele
rin memlekete ve ilgili Bakanlığa hayırlı va 
uğurlu olmasını dilerim. 

Bugün 1 . 2 . 1969 Cumartesi günü saat 
10,00 da toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 04,12 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı bütçe kanununa verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler -: 108 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Mucit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
J Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANlSx\ 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersaın 

MARDİN 
ibdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Işıt&n 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
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Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenecak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Mehmet Izmen 

Fahri Korutürk 
Nadir Nadi 

Tayfur Sökmen 

Ragıp Üner 

[ÇekinserJ 

TEKİRDAĞ 
Hayri Muracuoğlu 

[Oya kaülmtyanlar] 

BURSA 
I. Sabri Çağlıyangil (B.) 
Cahit Ortaç 

DENlZLÎ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgeoı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozıoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

»&<i 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunduk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYBLSR 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin öegür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırn Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçk-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIH 
Ali Celâlettin <jto§kun 
İskender Cenap Ege 

Üye sayı» : 183 
Oy verenler : 1(08 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenUr] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılnuaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
NTsıhit A l t a n 
İ l e t i l i b X X 1 U C X 1 X 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

•Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Otarşi Uçaıgök 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüsoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mümin Kınlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoığlu 

• 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canbolat 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaostmanoğlu 
Orhan Süersan 

MARDİN 
A^durrahman Bay ar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Ayni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykol 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeylıi 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sesai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldı* 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bek. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Menmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
1. Sabrı Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddeden] 
KARS 

Mehmet Hazer 

[Çekinser] 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

[Oya katilmıyanlar] 

CUMHURBA ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Fahri Koratürk 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Uner 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ B;eler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(BO 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Sevtket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten (1.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (1.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

28 NOI BİRLEŞİM 

31 . 1 . 1969 Cuma 

Saat: 10,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

IB - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


