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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Üyesi Hüseyin öztürk; pahalılığın ya
rattığı ıstırabı dile getirerek; Hükümetin, en 
kısa zamanda, gerekli tedbirleri alacağına inan
dığını belirtti. 

Konya Üyesi Mehmet Varışlı; uçak seferleri 
ve bunların daha emniyetli yapılabilmesi için 
nçak personelinin eğitilmesi ve Konya'ya uçak 
seferleri tertibedilmesi lüzumu üzerinde konuş
tu. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden bâzılarına 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi okun
du, izinler kabul edildi. 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan Nevşehir Üyesi ibrahim Şevki Atasağun 
ile İzmir Üyesi Nazif Çağatay'a tahsisatının ve
rilebilmesi için karar ittihazına dair Başkanlık 
tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

istanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 554, 570, 
Kars Üyesi Ziya Ayrım'm 562, 
İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'nun 564, 569, 
İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in 566, 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm 568, 574, 
Malatya Üyesi Hamdi özer'in 567 sayılı söz

lü sorularının görüşülmesi ilgili bakanların ve 
Kırşehir Üyesi Halil özmen'in 527, 
Tabiî üye Haydar Tunçkanat'm 571, 572 

Sivas Üyesi Hüseyin öztürk'ün 573 sayılı 
sözlü sorularının görüşülmesi soru sahipleri ve 
ilgili bakanların hazır bulunmamaları sebebiyle 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Millî hava sanayiimizin kurulması için Türk 
Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi amaciyie ka
tılma payı ihdası ve millî piyango hâsılatının bu 
gayeye sarfını temin hakkında kanun teklifinin, 
havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iş
tiraki ile kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca se
çilen üyeleri Cemal Madanoğlu ile Osman Kok
sal'm yasama dokunulmazlıkları hakkında Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu görüşüldü ve rapor kabul edildi. 

4 Ağustos 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 23,45 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

Ilaıjri Mumcuoğhı Kudret Bayhan 
Kâtip 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk. (Sivas), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — 97 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz tahassül etmiş
tir, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Kültür 
Ihıl-ammn, Atatürkçülüğün «Yeni Atatürkçü

lük» ad^ altında bir ideoloji haline getirilmesi 
hakkındaki konuşmasına dair demeci. 

420 — 
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BAŞKAN — Gündem dışı dün iki sayın üye
ye bugün için söz verileceği ifade olunmuştu. 
Birinci sırada Sayın Celâl Ertuğ vardır. Buyu
run efendim. 

Afimizi rica ederek bir hususu arz edeceğim. 
Gündemimiz yüklüdür, kısa olması istirhamı ile 
rica ediyorum. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; son günlerin çeşitli olayları 
arasında belki dikkatlerden kaçan, yahut lâyik 
olduğu kadar alâka çekmiyen bir konuda maru
zatta bulunacağım. 

Bu, revizyonist bir görüşle Atatürkçülüğün 
«Yeni Atatürkçülük» diye ibr ideoloji haline 
getirilmesi lüzumuna işaret eden bir görüştür. 
Bu görüş sahibi eğer lalettayin bir vatandaş ol
sa idi, belki huzurlarınızı işgal etmlyscsktlın. 
Fakat, bu görüşü televizyonda, radyoda ve basın 
toplantılarında ısrarla ilân eden zat, Cumhuri
yet Hükümetinin Kültür işleri Bakanıdır. 

Muhterem, arkadaşlarım, Cumhuriyet tarihin
de ilk defa olarak bir sorumlu tarafından Ata
türkçülüğün revizyona tâbi tutulması, değişti
rilmesi lüzumu ilân edilmektedir. Şimdi size 
Sayın Bakanın kendi ifadesinde tesbit ettiğim 
•hususu birkaç satır halinde okumama müsaade
lerinizi rica edeceğim. Sayın Bakan diyor ki: 

«Yeni Atatürkçülüğün tarifi şudur: 
Atatürkçülük bir gelişmedir. Atatürkçülük 

toplumun gelişen, değişen şartlarına uymalıdır. 
Bu ekonomik ve mânevi yenden olmaktadır. 
Ekonomik yönde toprak reformu yeni Atatürk
çülüğe çok iyi bir örnektir. Mânevi yönde İslâ-
miyetin müesseselerinden lâiklikten ayrılmamak 
kaydı ile yararlanacağız. Meselâ; haccı değil, 
zekâtı teşvik edeceğiz, % 99 müslüman olan bir 
ülkede gerçek dindarların bağlandığı îslâmiysti 
baş tacı edeceğiz.» demektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu tarifi ve 
reformist, Atatürkçülükte reform yapmayı öne
ren görüşü yadırgamamak mümkün değildir. Ev-
v.~2J ŞU suali irad etmek gerekir; biz Atatürkçü
lüğü, daha doğrusu Atatürk ilkelerini bütün 
özellikleri ile bünyemize tatbik etmeye muvaf
fak olmuşuz ve onun gösterdiği ufukları aşmı
şız, bitirmişiz de; eskimiş bir teori haline mi 
gelmiştir Atatürkçülük ki, yeniden onu reviz
yona tâbi tutmak gerekmektedir, 

Muhterem arkadaşlarım, 12 Mart öncesinde 
her siyasi kanaat sahibinin ve birçok kişilerin 
kendine göre bir Atatürkçülük tarifi yapması 
çabasına düşmesi dikkate şayan bir olaydı ve 
Türkiye'nin siyasi, sosyal bünyesinde birtakım 
kargaşalıklara sebebohnuştur. 

Şimdi Sayın Kültür İşleri ile görevli Baka
nımızın bu görüşünü verdiği örneklerle izah 
etmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de büyük 
bir sıkıntı vardır. Bu sıkıntı, 10 Kasım 1933 
de fani hayata veda eden Büyük Atatürk'ün fi
kir hayatının da sanki bir sandukaya konup kit-
lenip bir tarafa saklanmasıdır. Atatürk, aksi
yonla teoriyi bünyesinde meczetmiş müstesna 
bir dehadır. Atatürk bir aksiyon adamı olduğu 
kadar, hattâ ondan çok daha fazla bir fikir ada
mıdır, bir düşünürdür. Atatürk'ün bize miras 
bıraktığı fikir mahsullerini bilememek, tanıya
mamak gibi bir zarf ile malûldür. Üniversite
lerimizde anketler yapılmıştır. O anketlerde 
gençlere, şu soru sorulmuştur, 25 seneden beri 
Atatürk'ten ne okudunuz? Verilen cevap hep 
aynıdır, Atatürk'ün büyük nutkunu okuduk. 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürk bir düşün
ce sisteminin vâzııdır ve asıl bugün yaşıyan 
Atatürk, yarınlara ulaşmış olan Atatürk öyle 
50 senede 100 senede eskiyecek bir konsepsi-
yon değildir. Atatürk, kendi çağını çok aşmış, 
geleceklere gitmiş ve bizi geleceklere doğru 
götürmek istiyen bir dehâdır. Binaenaleyh, 
Atatürkçülüğü bugünün günlük veya yarının, 
24 saatlerin, ayların, yılların ölçüsü içerisinde 
düşünmek büyük hatadır. 

Sayın Kültür Bakanımızdan bir ricada bu
lunacağım, Yüksek Huzurlarınızda. Atatürk, 
'birçok konularda, birçok konuşmalar, beyan
lar yapmıştır. Meclis açılış nutuklarında, 
muhtelif vesilelerle, öğretmenler huzurunda, 
her yerde. Büyük nutuk !bir şaheserdir ve bu
gün şunu size haber vereyim muhterem ar
kadaşlarım, dünyanın her taralımda, bilhassa 
uygarlığa yeni kavuşan ülkelerde, Afrika'da, 
Asya'da Atatürk düşüncesinden kütüphaneler 
kurulmuştur. Rusya'da Atatürk'ün büyük nut
kunun 3 noü edisyonu «basılmaktadır. Bulga
ristan'da, Atatürk'ün büyük nutku (bugün bas
kı halindedir. 1919 - 1923 arasında, Atatürk 
hakkında New-York Times gazetesinde 239 
tane başmakale yazılmıştır. 

— 421 — 
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Muhterem arkadaşlarım, Atatürk Anadolu'
ya çıktığı gün bir düşünce adamı olarak çık
mıştır ve bize bıraktığı mirasın en kıymetli ta
rafı, onun fikir hazinesidir. Sayın Bakandan 
şimdi ricam §u olacaktır. Lütfen Atatürk üze
rinde çalışmalarına, tetkiklerine Kültür Ba
kanlığı görevinden evvel Atatürk incelemesi 
yapmasını tavsiye edeceğim, kendisinden. 
Çünkü, kendisini kınamıyorum, maalesef on
dan evvelki nesillerin, bizim neslimizin, biz
den evvelki neslin kusurudur bu. Size arz 
ettim, 25 senedir üniversitelerimizden çıkan 
çocuklar Atatürk'ün gençliğe hitabesinden baş
ka bir şey okumamışlardır, bilmiyorlar. Ata
türk'ü tanımak ve 12 Marta bizi getiren fikir1 

kargaşalığından kurtulmak için kültür işleri
mizde görevli, sorumlu bakanın Atatürk ince
lemesi yapması ve Atatürk'ü fikrî hüviyeti ile 
olduğu gibi tanımasını ve bize lütfen yeni bir 
Atatürkçülükten, Atatürk düşüncesinde reviz
yonist olmaktan, islâmiyette reform yapmak
tan da kaçınsınlar. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Bakan aynı za
manda diyor ki, biz islâmiyette zekâtı teşvik 
edeceğiz, haccı kısıtlıyacağız mânasına her 
halde. 

Şimdi efendim, Atatürk ve Atatürk'ün lâik
lik düşüncesini de Türkiye'ye yaymak mecbu
riyetindeyiz, itikat ve ibadeti serbest bırakmış, 
din ve devletin, Osmanlı Devletinde karışık 
bir halde bulunan din ve devlet müessesesini 
birbirinden ayırmıştır. Atatürk'ün lâiklik dü
şüncesi budur. Atatürk, Halife ile Devlet 
Başkam olan Padişahı, aynı zamanda medrese
lerin, ulema denilen sınıfın başkanı olan Pa
dişahı görevlerinden ayırmış ve 429, 430, 431 
sayılı kanunlarla ahkâmı şeriyeyi de lâğve
den, hilâfeti lâğveden ve tevhidi tedrisatı te
min eden, tevhidi tedrisatı getiren, yani eği
timi medreseden alıp Millî Eğitim Bakanlığına 
veren kanunların üçünü beraber çıkarmıştır. 

Atatürk, daha bize 50 - 100 sene yetecek bü
yük bir fikir hazinesi bırakmıştır. Atatürk'
ün görüşleri üzerinde bizim revizyon yapma, 
onları birtakım yeni şekillere sokma hakkı
mız yoktur, hiç kimsenin hakkı yoktur. Ata
türk'ün fikirlerini ancak, Atatürk dirilirse ken
disi değiştirebilir. (Bravo sesleri..) Atatürk. 
ebedi bir hayata sahibolmuştur. Türk Mille

tinin bünyesinde, Atatürk bize daha uyun yıl
lar yetecek ilkeler, prensipler bırakmıştır. 
Bunların pek çoğunu, mühim bir kısmını halk 
efkârı da benimsemiştir. Meselâ Atatürk de
miştir ki «Bizim millî eğitim politikamızın 
esası, memleketimizin sahibi aslisi ve hakiki 
efendisi olan Türk köylüsünü cehaletten kur
tarmak hedefidir...» Şimdi bu görüşü değişti
recek miyiz arkadaşlar? Daha buna benzer çok 
şeyler var. Hepiniz pek güzel biliyorsunuz. 
Atatürk bize, yıllar ve yıllarca yetecek bir fi
kir hazinesi bırakmıştır. Elverir ki, biz ve baş
ta bizim Sayın Kültür Bakanımız olmak üze
re Atatürk'ü etüt eden, Atatürk düşünesi 
üzerinde bir araştırmalar yapan, müsabakalar 
teşvik eder çabalar içerisine girsin. 

Sizi bunun için rahatsız ettim. Zannediyo
rum ki Atatürk'ün ruhu, onun en büyük eseri 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsü
sünden bu dileği dile getirmekle şadolmugtur. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Samsun Vyesi Fethi T ev et oğlu'mm, Hü
kümetimizce Çin Halk Cumhuriyetinin taranması 
yolundaki çalışmalara ve bunun memleketin hay
rına olmnjacağına dair demeci 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertuğ, 
Sayın Fethi Tevetoğlu. Fethi Beyefendi zatıâli-
lerindsıı de istirhamda bulunacağım efendim, 
gündem yüklüdür. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, değerli Senatör arkadaşlarım; Yüce 
Senatonun kuruluşundan bu güne kadarki tu
tanakları incelenirse görülür ki, mensubu bu
lunduğum A. P. ister muhalefette, ister koalis
yon veya iktidarda bulunsun, çeşitli zamanlar
da daim'a bu Yüce Kürsüye geldiğimde Millet 
ve memleketimiz için hayatî değer taşıyan Tür
kiye'nin iç ve dış politikasına ait önemli konula
rı ve bilhassa Türk Gençliğine, Türk öğretmen 
kuruluşlarına, okul ve üniversitelerimize, işçi
lerimize ve Türk siyasi partilerine ve parlâmen
tomuza, dolayısıyla Cumhuriyetimize ve demtfk-
rasi rejimimize musallat olan yıkıcı faaliyetleri 
neşterleyip açıklayan, bunlara karşı alınması 
zarurî tedbirleri dile getiren, savunan ve ilgi
lilerin bu hususlara dikkatini çeken, kamu oyu
nu uyaran ve vazifelileri göreve çağıran bir ar
kadaşınız olmuşumdur. 

— 422 — 
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Bugün de önemi ve sorumluluğu çok kısa bir 
zamanda beklenmedik bir «oldu-fcütti» ile kar
şımıza çıkabilecek son denece mühim bir *dış ve 
yine o kadar ehemmiyetli bir iç dava ve rejim 
meselesi hususunda Yüce Senatonun, Sayın 
Erim Hükümetinin, Türk basınıyla kamu oyu
nun ve bütün ilgililerin dikkatini çekmek ve 
son dakikada dahi olsa, millî haysiyetimizi kı
racak ve millî çıkarlarımızı son derece ağır za
rar ve tehlikelere sokacak, Büyük Milletimizin 
tarihî, şerefli diplomatik gelenek ve göreneğine 
tamamen aykırı bir yanlış Hükümet tasarrufu
na, yeni bir «oldubitti» ye dur demelerini yet
kili ve sorumlulardan istemek üzere Yüce hu
zurunuzdayım. 

Sayın Senatörler! Bildiğiniz gibi, komünist 
âlemin, yani Moskova ve Pekin'in son Dünya 
savaşı öncesinde, sırasında ve sonrasında gös
terdikleri kesif faaliyet ve çalışmalar ve de
mokrasi âleminin affolunmaz gafletleri sonucu 
bütün dünya iki kampa ayrılmış ve bilhassa 
bâzı ülke ve milletler Lenin plânına uygun ola
rak iki ayrı parçaya bölünmüşlerdir: Güney 
Kore - Kuzey Kore; Milliyetçi Çin - Kızıl Çin; 
Güney Vietnam - Kuzey Vietnam ve Batı Al
manya - Doğu Almanya, bunun örnekleridir. 

Birleşmiş Milletlerde, Avrupa Konseyinde, 
Avrupa Ekonomik topluluğumda, CENTO ve 
NATO'da Yurt ve Millet olarak Büyük Ata
türk'ün kurduğu bölünmezliğini muhafaza et
meyi yedisinden yetmişine kararlı Büyük Türk 
Milleti daima gerçek demokratik rejim taraflı
sı hür milletler safında olmuş ve komünist blo-
kun karşısında bulunmuştur. 

Dış politikamızda, ikiye parçalanmış bahtsız 
ülke ve milletlerin arasındaki mücadelelerde bi
zim yerimiz ve sempatimiz, hattâ Kore'deki gibi 
bilfiil desteğimiz, hiç şüphesiz kendi kurtuluşu
nu ve yeniden birliğini sağlamıya çalışan Milli
yetçi, antikomünist taraflarda olmuştur. Bu se
bepledir ki, yıllardan beri Güney Kore, Milli
yetçi Çin, Güney Vietnam ve Batı Almanya hü
kümetleriyle diplomatik, ticari, kültürel ve eko
nomik münasebetler kurmuş ve geliştirmiş bu
lunuyoruz. 

Son 3-4 aylık diplomatik münasebetler so
nucu, Sayın Erim Hükümeti, vazifeye başladığı 
ilk günden bu yana, kendilerinden beklenen 
acele ve mühim yurt ve millet sorunlarını çöze

cek başlıca sihirli çare imiş gibi ileri sürdükleri 
«Kızıl ÇinU tanımak» muamelesini gizli görüş
melerle tamamlamışlar ve bir füze hızı ile, fa
kat bir kanser yayılışı vahametinde geliştirdik
leri bu diplomatik tasarrufu, çıkan haberlere 
göre, bugün - yarın bir «oldu - bitti» hâlinde 
Türk Milletine ve Dünyaya ilân etmek, açıkla
mak üzeredir. 

Sayın Türk Başbakanının sık-sık yerli Ma-
oculann Devletimizi nasıl bir kızıl tehlikeye sü
rüklemekte suç üstü yakalandıklarından bah
settiği bu buhranlı günlerimizde hangi zaruret, 
mecburiyet ve makûl sebeple fayda ve zarar
ları, netice ve mahzurları hesaplanmadan böyle
sine acele bir diplomatik tasarrufa gidildiğini 
anlamak ve durumumuzla, Sayın Erim'in müs-
bet beyanlarıyla bu hareketi bağdaştırmak 
mümkün değildir. 

Dışişleri Bakanı Sayın Olcay, iki gün önce 
davet olunduğu Millet Meclisi Dışişleri Komis
yonunda «Kızıl ÇinM. tanıma» nın makûl ve 
mücbir bir sebebini, Türk Milletine sağlayacağı 
ümid edilen her hangi bir ticarî, ekonomik ve
ya diplomatik faydanın mevcudiyetini, hiç san
mıyoruz ki izah edebilmiş bulunsunlar. 

Şu tarihî gerçeği peşin olarak işaret ve 
tescil etmek istiyoruz ki: Kızıl Çin'in tanınma
sıyla Türkiye'ye hiç bir fayda sağlanamıyacağı 
gibi, bilâkis son derece ciddî zararlar, tehlike
ler, kızıl püsküllü belâlar gelecektir. 

Kızıl Çin'in henüz Birleşmiş Milletlerdeki 
durumu bir karara bağlanmamışken; Kızıl Çin 
bizim hudut komşumuz bulunmadığı hâlde; 
bu güne kadar Orta ve Uzak - Doğuda izledik
leri ve uyguladıkları politikanın sonuçlan mey
danda bulunan Birleşik Amerika'nın Cumhur
başkanı tarafından Kızıl Çin'e yapılacak ziya
retin daha tarihi ve bu münasebetin nasıl bir 
gelişme göstereceği, hangi sonuca varacağı bi
linmezken; Türk hariciyesinin, gümrükten mal 
kaçırırcasına Kızıl Çin nezdinde kendiliğinden 
acele ve hassasiyetle münasebet ve müzakereye 
talip oluşu ve kalkışı ve bilhassa Kuveyt gibi 
küçük Mr ülkenin bile yıllarca önce 
tanıdığı Kızıl Çin ile 9 yıldır diploma
tik ilişki kurmaya yanaşmadığı ve hele 
Mısır, İtalya gibi ibret alınacak örnekler önü
müzde bulunduğu hâlde, telâş ve acele ile ge
liştirilen bu tasarruf, belirtmeye mecburuz ki, 
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millî çıkarlarımızı son derece zarara sokacak ve 
rejimimizi son derece tehlikeli bir uçurumun 
kenarına sürükliyecek ve itecek 'diplomatik ve 
ideolojik bir deprem felâketinden başka bir şey 
değildir. Kızıl Çin'i tanımak ve Dünya diploma
si tarihinde eşine rastlanılmayan bir devletler 
hukuku kabalığı - tabirim mazur görülsün, 
devletler hukuku rezaleti ile yıllardır dostane 
ilişkiler sürdürdüğümüz Milliyetçi Çin'e «Bu
yurun kapı dışarı» demek, Türk'ün asalet ve 
ananesine yakışmayan bir tutum ve davranış 
olarak diploması tarihimize gölge düşürecek ve 
bir kara leke sürecektir ki, sayın Profesör 
Erim'in Hükümet başkanı olarak bunu tasvib 
edebileceğini, buna rıza ^öisiterebileceğini hav
salamız asla kabul etmek istemiyor. 

Son yıllarda demokratik rejimimizi kökün-
dsn yıkarak Kızıl Çin rejimini Türkiye'ye sok
mak için işi silâhlı çatışmalara, şehir eşkiyalı-
ğana, banka soygunculuğuna vardırmış yerli 
Mlaocuları Sıkıyönetim Mahkemelerimizin idam 
cezası talebiyle adalet huzuruna çıkardığı kri
tik bir anda, hariciyemizin yersiz, zamansız 
ve ölçüsüz bir davranışla Kızıl Çin'in teklifi ve 
şartı diye Milliyetçi Çin Hükümetiyle her tür
lü münasebetlerimizi kesip, dost bir memleketin 
temsilcilerini sınır dışı etmeye ve yüzlerce, bin
lerce kızıl ajan tayfasından ibaret Kızıl Çin 
elciliğini Beyazıt Kulesine çekilen cinsten kızıl 
bayrağıyla Türkiye'de oöreklendirmeye kalkış
ması, bu ülkeyi ve milleti yakın gelecekte ye
niden ve önüne geçilemez vahamette korkunç 
olaylara sahne etmenin ciddiyet ve sorumlulu
ğuna taşımaktadır. 

Orta - Doğu komando kamplarındaki maocu 
eşkiya yetiştiren Kızıl Çin talim - terbiye ekibi

ni Türkiye'nin kalbi Ankara'ya sokup yerleş-
tirtmek demek olan «Kızıl Çin'i tanımak oldu
b i t t i s i bir kaç diplomatımızın gaflet ve çaba
sıyla bize telâfisi imkânsız ne korkunç tahrik, 
tahrip ve millî felâketlere mal olacaktır bunu 
görmeye ve hesaplamaya mecburuz ve vazifeli
yiz. 

Bu itibarladır ki, iş başındaki sorumlu Hü
kümetin Yüce Meclislere ve ilgili komisyonlara 
sür'atle izahat vermesini istiyor ve bu diploma
tik tasarrufun, mesele Parlâmentoda görüşül
meden bir oldubittiye getirilmemesini tarihî 
bir uyarma görevi sayarak Yüce Senato huzu
rundan vazifelilere ve Türk kamu oyuna duyu
ruyorum. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım; (A.P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşeikkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, üç tane öncelik ve 

ivedilikle görüşülmesi istemlerini taşıyan öner
ge var. Bu önergelerden bir tanesi, özel yüksek 
okul öğrencilerinin öğrenimlerine ilişkin tada
rıdır, daha evvel verilmiştir. Diğer iki önerge 
ise, Sayın Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'-
in imzasını da taşıyan Harb Okulları ve Harb 
Akademileri kanun t ayrılarına ilişkindir. 

Öncelik itibariyle özel Yükssk Okul öğren
cilerine ilişkin tasarıya ait önerge vardır. Sa
yın Alâeddin Yılmaztürk müsaade eder misi
niz, Sayın Bakanın mazereti nedeniyle bu iki 
tasarının müzakeresi için? Kabul ediyor musu
nuz efendim? 

ALÂEE'Diff YILMAZTÜRK (Bolu) — Ta
biî efendim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — Harb Okulları kanun tasarısının mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye 
alınmak-suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi : 1/160; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1257) (S. Sayısı ; 1644) (1) 

(1) 1644 S. Saydı oasmayazı tutanağın 
nundeıdır. 

so-

BAŞKAN — Şu halde önergeyi takdim 
'ediyorum. 

Senato Başkanlığına 
Gündemde blunan Harb Okulları kanun ta

sarının, diğer konulara takdimen, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve> teklif ederim. 

Perid M'2-lsn 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — önerge üzerinds ?öz istöyan 
sayın üye var mı efendim? Yok, öncelik tek-
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lifini evvelâ oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... öncelikle müzakeresi 
kabul edilmiştir efendim. 

Tasarı hakkında tanzim edilen raporun ve 
muhtevi bulunduğu maddelerin okunmasına lü
zum olup olmadığını oylarınıza sunacağım. 
Okunmasını kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Okunmaması kabul edilmiştir, efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Sayın Fahri Korutürk, başka var mı 
efendim? 

Sayın Hükümet ve Komisyon yerlerindeler. 

Buyurun Sayın Fahri Korutürk. 
FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; Millî 
Sarvunma Bakanı Sayın Ferid Melen'in, şimdi
ye kadar Parlâmentomuzda muhtelif vesile
lerle beklemekte olan Millî Savunmaya ait tasa
rıları birer birer, kemali azimle ele alıp, tahak
kuk ettirmek yolundaki mesaisini cidden tak
dirle karşılamak lâzımdır. Bendeniz evvelemir
de buna şükranlarımı arz ederim. 

Bu meyan da bugün de yeni bir kanunun 
müzakeresi ila karşılaşmaktayız, Filhakika ge
cikmiş olan kanunların biran evvel mevkii tat
bike konulmaıı şayanı arzu olmakla beraber, 
bu kanunların aradan geçen zaman içerisinde 
icabata uygun şekilde tekâmülü üzerinde bâzı 
değişiklikler yapılmasıda arzuya şayandır. 
Meselâ Harb Okulları Kanunu çok uzun za
mandan beri Senatoda ve Millet Meclisinde mü
zakere sırası beklemekte idi. 1946 senesinde 
iSaym inönü zamanında ele alınmış, 19S5 sene
sinde tekrar Koalisyon hükümetleri tarafın
dan ele alınmış, 1970 senesinde ele alınmış ve 
netice itibariyle bugün ancak müzakeresi müm
kün olabilmiştir. Bu tasarı, o zaman esas iti
bariyle düşünülmüş olan prensipler etrafında, 
ancak bir madde üzerinde esaslı bir tadil ile 
karşımıza gelmiş bulunmaktadır. Bu tadil zan
nediyorum ki, şimdiye kadar Harb Okllarımı-
zın idaresinde âmil olan ve prensibolan, ancak 
1928 senesinde neşredilmiş olan talimatname
nin aradan göçen zamana muadil bâzı tekâmül
leri ihtiva etmesi ile yetinecek mahiyette bir 
değişiklik taşımama-ktadır. Çünkü, 1928 sene
sinden sonra bildiğiniz gibi, dünya bir ikinci 
Cihan Harbi yaşamıştır ve ikinci Cihan Harbi
nin getirmiş olduğu bir çok yenilikler vardır. 

Türk subayının, Silâhlı Kuvvetlerinin kayna
ğı olan Harb Okullarının bu tekâmülden isti
fade etmeleri arzuya şayandır. Esbabı mucibe-
si okunmamış olan bu tasarının içerisinde zik
redilen hususat, şüphesiz 1928 senesinde meri
yette bulunan Zabit Yetiştirme Talimatname
sinden sonraki zaman içerisinde teknik alan
da ve harb alanında, genel kültür sahasındaki 
tekâmülleri dikkate almak üzere yeniden ele 
alındığı ifade edilmektedir. Görüyoruz ki, o 
zaman iki sene olan Harb Okulları tahsilinin 
nihayet üç seneye çıkarilmasiyle iktifa edil
miş olduğu neticesine varılmıştır. Harb Okul
ları iki sene iken bu kanunla üç seneye çıkar
tılmıştır. Esas itibariyle subay sınıfımızın, di
ğer eğitim sahasındaki ele alınmış reformla
ra muvazi olarak yeni bir reform ile ele alın
masını ve onun da üniversite ayarında bir tah
sile tabi tutulması lâzımdır. 

iSubaylarımızı yalnız harb ihtiyacına göre 
yetiştiridiğimiz takdirde, kendilerinin meslek
ten ayrılmaları halinde, hem şahsan hüsrana 
kapılmış olduklarını ve hem de cemiyete nâfi 
birer şahıs olaraktan tutunamadıklarını gör
mekteyiz. Bu balkımdan kendilerine başlangıç
ta, bugünün ihtiyacı olan üniversiteye muadil 
bir tahsili vermek, yani 4 senelik bir tahsille 
işe başlamak, kendilerini başlangıçta cemiyete 
hazırlamak hususunda, hem cemiyete müfit 
ıolmak ve hem de kendilerini Silâhlı Kuvvetler
den ayrıldıkları takdirde başika bir branşda 
yetiştirmek imkânını vermek hususunda büyük 
bir hizmet etmiş olacağız. 

Biliyoruz ki, askerlik 45 senedir. 16 senesi 
subaylık, 13 senesi üst subaylık, 16 senesi ami
rallik, generalliktir. Harb Okulundan çıkan öğ
rencilerimiz her hangi bir sılhhi sebebe, her 
ıhangi bir sicil memnuiyetine mâruz kalmadık
ları takdirde, büyük bir hızla zamanı doldur
mak suretiyle "binbaşı ve albay olmakta ve ami
rallik, generallik kapısını zorlamaktadırlar. Ya
rım asırdan beri Türk Ordusu, arzu etmekte ol
duğu mahrutu yerine oturtmaya muvaffak 
olamamıştır. Bundan evvel kabul etmiş olduğu
nuz 926 sayılı Kanunun muaddel şekliyle bâzı 
tadiller düşünülmekte ise de bunlar - o zaman 
da arz ettim. - gayet nazaridir. Bilfarz bizde 
buıgün % 1,5 olan amiral ve general nisbeti-
nin 8 - 10 senede % 1 e indirilmesi düşün ül-
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mektedir. Albayların da aynı surette muayyen 
bir nisbete indirilmesi düşünülmektedir. 

Halbuki; önümüzde kanunların ne kadar 
kısa zamanda tadile tabi tutulduklarına delil 
verecek bir çok sebepler vardır. Anayasa ta
dilini mevzuu bahis etmiyorum, aradan 10 sene 
(geçmiştir,, bir ihtiyaçtır, müzakere edilmektedir. 
Fakat, geçen sene kabul ettiğimiz Finansman 
iKanumı, Personel Kanunu ve buna göre 4 sene 
evvel kabul etmiş olduğumuz 926 numaralı As
kerî Personel Kanunundaki tadilât bizim ka
nunları zamanın ihtiyacı ve tekâmülü dolayı-
siyle değil, daha çok süratle birtakım acele-
düşünceler altında de almış olduğumuzu, bil
hassa Millet Meclisinden sonra Senatoda da Se
natonun ağırlığına uygun bir şekilde tartışıl
madan kabul etmiş olduğuna bir misaldir. Bu 
bakımdan burada da Harb okullarını yalnız üç 
seneye çıkarmış olmakla maksadı temin ede-
miyeceğiz ve bu Harb okullarından çıkan kim
selerin yine 29 sene sonra amirallik kapısın
da bulunduklarına şahidolacağız. Bunların ay
rılmaları için sıhhi sebep ve sicildeki bozuk
luk mevzuubahsoluyor. 

Arkadaşlar, harb okullarında okuyanların 
sıhhi sebepten ayrılmaları pek nadirdir. Çün
kü, fiziki şartları kendilerinin gayet iyi yetiş
melerine imkân sağlar, disiplin altında yakar
lar. Bu bakımdan oradan çıkan kimselerin, 
25, 26 sene sonra sıhhi bakımdan Silâhlı Kuv
vetlerden ayrılmaları beklenemez. Sicille ayrıl
maları hususunda da; sicil ne kadar genişleti-
lir.se genişletilsin, esas itibariyle sicil; beden 
kabiliyeti, karekter ve meslek bilgisi olmak üze
re üç esasa istinadeder ki, bunları da bir di
siplin altında yetişmiş, genç Türk evlâtlarını 
yetiştiren Harb okulları ocaklarından çıkan 
kimselerin sicillen meslekten ayrılmalarına bir 
vesile vermez. 

Bu itibarla, görüyoruz ki, subaylar mek
tepten çıktıktan kısa bir müddet sonra muay
yen kademeleri atlıyarak amirallik kapışma 
gelmektedir. Birtakım yan terfiler ileri sü
rülmektedir. Fakat bunlar hiçbir zaman kâfi 
gelmiyor. Ben yalnız bahriyeden size bir mi
sal arz etmek isterim. Osmanlı İmparatorluğu 
bu asrın başında Akdenizden çekildi. Basra 
Körfezinde komodcrluklarımız vardı. Akdaniz-
de olduğu gibi Kızıl Denizde gemilerimiz var
dı, Derne'de komodorluğumuz vardı, Preveze'de 

komodorluğumuz vardı. 1903 inkilâbı yapıl
madan evvel, hepsi bunların, gelip Halice birik
ti. Bizim hocalarımızın anlattığına göre bir ge
minin üzerinde kayıtlı olan subayların aynı 
gün maaş almaya gelmeleri halinde, o geminin 
batması ihtimali mevcut olabilecek kadar su
bay fazlalığı varmış, 

Bu bakımdan 1908 inkilâbı bâzı tasfiyeler yap. 
ti. istiklâl Harbi bâzı zayiat verdi. Bundan 
sonra muhtelif sebeplerle yine subaylarımız 
da bâzı azaltmalar oldu. Bilhassa 1960 İhtilâ
linden sonra subay sınıfında mecburi bir tas
fiyeye gidildi; buna zaruret vardı. Benim o za
man refakatımda mevcut 30 u mütecaviz amiral 
var iken, 1960 senesi ihtilâlinden sonra iki 
amiral kalmıştır. Bulgun, 1971 senesinde amiral
lerin mevcudu 30 un üzerine geçmiştir. Bu ba
kımdan Harb okullarına verilecek statüde ya
ni bir prensibe gitmekliğimiz lâzımdır. Bunla
ra Harb okulundan kadro ihtiyacına göre çı
kan subayların amiralliğe gelmeden evvel baş
ka şekil ve sebeplerle askerlik dışına çıkma
larına ve kendilerini başka sahada yetiştirip, 
hem şahısları için ve aydına ihtiyaçolan bu 
memleketin başka sahalarında müfit olabilecek 
için, hukuka, iktisada, diğer şubelere gitme
leri imkânını vermekte hiçbir mahzur yok
tur. Bunun için kendilerine bir temel üniver
site eğitimi vermek şarttır. 

Burada Genelkurmay Başkanına tahsil sü
resini 4 seneye kadar yükseltmek imkânı veri
liyor. Bu indî bir ifadedir. Bu kanuniyet kay
bettikten sonra kumandanların şahsi düşün
celeri ile daima değişmeye tabidir. 926 sayılı 
Kanun kabul edildiği zaman, «terfi etmek sı
rası gelmiş olan, kadroda yeri varsa edecek, 
etti ise çıkacak.» dendi. Fakat, görüldü ki, bu 
suretle birçok kimseler dışarıya çıktığı tak
dirde hüsran içerisinde kalıyor. Memlekette ge
niş bir işsizlik oluyor. Bir yeis yaratıyor. Ya
ni bu kanunun tatbik edilememesin deki acılık 
bizi bâzı tadillerle bu sene Temmuz ayında ye
nilikler getirmeye mecbur etti. 

Binaenaleyh, kısaca arz etmek isterim ki, 
memlekette bugün reform zihniyeti ile girişil-
mekte olan geniş faaliyet içerisine, eğitim re
formu içerisine Harb Okulları reformunu da, 
reformcu bir zihniyetle ele alarak, 3 sene olan 
Harb Okullarını 4 sene olarak; bir üniversite 
ayarında bir esasa tabi tutmak ve oradan çı-
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kanlan subaylıklarından, üst subaylığa geçer
ken bir kontrola tabi tutmak, devam edebilecek
leri üst subay, yani binbaşı, yarbay, albay yap
mak; olamıyacakları, kadro olmamakla idare
nin tahdidettiği miktardan az olan kısmı, «siz 
buyurun, teşekkür ederiz, serbestsiniz. Haya
tınızı yeniden kurunuz. Zaten üniversite me
zunusunuz.» demek suretiyle sivil hayata ak
tarabilmek lâzımdır. 35 yaşında olan bir insan 
yeni baştan hayatını kurmak imkânını haiz
dir, gider kendisine yeni bir hayat kurar. 
O zaman kadro kendi ölçüsünde mahrutunu 
muhafaza etmiş olabilir. Aynen, üst subay, es
ki tâbiri ile ümera, sınıfının da erkân sını
fına geçmeden evvel yeniden bir kadro ile kar-
şılaştınlmaları ve mesleke lâzım olanların mes
lekte kalmaları ve kalmıyanlarını harice gön
dererek kendilerine başka sahalarda hem şa
hıslarına nâfi, hem cemiyete nâfi bir hala sok
malarına imkân vermeliyiz. 

(Sayın arkadaşlar, bildiğimiz gibi bu son 
kanunda general ve amirallerin bekleme sü
relerini 16 seneye çıkardık. Yani, subaylar 16 
sene hizmet edecek; asteğmen, teğmen, üsteğ
men, yüzbaşı 16 sene hizmet edecek; binbaşı, 
yarbay, albay 13 sene hizmet edecek; general 
ve amiraller tek harice cıkmasınlar, hariçte 
çok erken yaşta hizmetten mahrum edilmesin
ler diyerek, bekleme müddetlerini 16 seneye 
çıkardık. Bu pahalı bir idaredir. Niçin rütbe
leri yükseltelim? Niçin bir albayın salâhiye
tini daha genişletmiyelim? Bunlar başka mem
leketlerde böyledir. Misal verecek olsam, Harfo 
Okulları üzerinde misal verecek olsam, bâzı 
memleketleri misal getirsem, onlar büyük mem
leketlerdir, onlardan misal getirmeyin dene
bilir. Başkalarını getirsem, onlar vaktiyle bi
zim emrimizde olan devletlerdi, onlardan mi
sal getirmeyin denebilir. Fakat, bugün bunu 
söylemek mecburiyetindeyim, Birleşik Ameri
ka'da Sovyet Rusya'da 4-4,5 senedir harb okul-
lan. Romanya'da, Yuyoslavya'da 4 senedir. Bu 
bakımdan ben Millî Savunma Bakanlığının, bu 
zihniyetle, memlekette eğitim sahasında re-
rema gidildiği bu anlayış havası içinde, Türk 
Ordu'sunun kaynağı olan Harb Okullannı da bir 
üniversite statüsüne geçirecek mahiyette bir 
çalışma içerisine girmesini temenni etmekte
yim. Bu takdirde büyük bir fedakârlık olmı-
yacaktır. Esasen Deniz Harb Okulu, Hava Harb 

Okulu, Kara Harb Okulu lâboratuvarları hoca
ları tesisleri ve birçok imkânlariyle bugün üni
versiteye intibak edecek bir mahiyettedir. 
Bu hususta bir fazla fedakârlığa, maddi feda
kârlığa zaruret yoktur. Subaylarımızın elle
rine vermiş olduğumuz diplomanın 3 sene olma-
siyle, yani üniversite tahsiline muadil olma-
siyle onların bilâhara hayatlarında çektiği ıs-
tırabî subay olanlanmız bilir. Fakat, subay
larla temas eden arkadaşlanmız da bilir. Bi
naenaleyh, gerekir ki, bir reform anlayışı içe
risine girdiğimiz şu günlerde Harb Okulu me
zununa da üniversite diplomasını vermeliyiz. 
Muadelet peşinde onlan ötede beride koştur-
mamalıyız. 

Bu bakımdan bu kanunun bu zihniyet ile 
ele alınması mütalâasındayım. Bilmem bu hu
susta bir öneıige mi vermek lâzım, bir teklif
te mi bulunmaklığım lâzım? Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Saygılanmı sunanm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka tümü üzerinde söz isti-
yen sayın üye?... Buyurun Sayın Ferid Melen, 
Millî Savunma Bakanı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın Başkan, değerli arka-
daşlanm; Sayın Amiralime teşekkür ederim, 
Harb Okulu mevzuuna gereken değeri vererek 
aydınlatıcı bir konuşma yaptılar.. 

Bir defa kanuna olan ihtiyaç meydandadır. 
Muhterem arkadaşlar, Harb okullarımız ka
dim bir müasses&miiz olduğu halde, bir bilim 
ve eğitim müessesesi olduğu halde, bir asır
dan fazla maziye sahip bulunduğu halde bu
güne kadar kanuna dayanan bir statüye maa
lesef sahiboiamamışlardır ve bir asır süre ile 
yönetmelikle idare edilmişlerdir. Nihayet bu 
zaruret son yıllarda anlaşılmış ve birkaç yıl 
evvel bir kanun tasarısı hazırlanarak Yüksek 
Meclise sunulmuştur ve bugün Yüksek Heye
tiniz kabul buyurduğu takdirde kanunlaşacak
tır. 

Sayın Amiralim bilhassa şu nokta üzerin
de durdular. Kanuna neden ihtiyaç var? Arz 
ettiğim gibi bir defa uzun süre birçok mükel
lefiyetler ihdas eden ve haklar sağlıyan bir 
müessesenin bir kanuni statüye sahibolması lü
zumlu hale gelmiştir. Ayrıca, Askerî Personel 
Kanunumuzun 12 nci maddesi, Harb Okulları
nın statülerinin bir kanunla tâyin edileceğini 
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emretmiştir, iki sene evvel kabul buyurduğu
nuz Askerî Personel Kanununun 12 nci mad
desiyle bu prensip esasen kabul edilmiştir ve 
bunun gereği olarak da kanun tasarısı huzuru
nuza gelmiştir. 

iSaym Amiralim üzerinde durduğu bir me
sele tahsil süresi konusudur. Bu, Mecliste de 
uzun boylu münakaşa edilmiştir, müzakere 
mevzuu olmuştur. 3 senelik süre yeterli mi, de
ğil mi? 

Muhterem arkadaşlar, Harb Okulları bun
dan evvel 2 yıl idi. Tahsil süresi 2 yıl idi. Bir 
zaman 3 yıl olmuştur, sonra 2 yıla inmiştir, 
muhtelif safhalar geçirmiştir, ama yakın za
mana kadar 2 yıldı. Nihayet 1969 da 3 yıla çı
karılmıştır, Genelkurmay Başkanlığının bir ka
ran ile. Aynca, 3 yıldan sonra 1 yıl da mes
lek okullarında,, buradan çıkan öğrenciler staj 
ve tahsil görürler. Bu suretle bir subay 4 yıl
lık bir tahsil süresinde, yani bir yüksek tah
sil devresi geçirdikten sonra subay olur. Ay
nca, eğer akademiye gitmek istiyenler, gire
bilenler olursa onlar orada da 2 yıllık bir mun
zam tahsile tabi tutulurlar. Bu tahsil yeterli mi
dir, değil midir? Bu münakaşa edilmektedir ve 
ediliyor. Bugün Genelkurmayımız bu tahsilin 
yeterli olduğu, yani mevcut programın subay 
yetiştirilmesi için; gerek, harb fennine ilişkin 
bilgileri ve gerekse diğer umumi bilgileri ih
tiva eden mevcut programın 3 senede okutu-
labileceği kanaatine tecrübe ile varmış, 3 yılı 
kâfi görmüştür. Ama, bu demek değildir ki, 
bu ilerde ilelebet 3 yıl olarak kalabilir. Çünkü 
harb tekniği ilerlemektedir, teknoloji gelişmek
tedir. Hattâ çok karışık, muğlâk bir hal al
maktadır. Mümkündür ki, bu birkaç yıl son
ra, '5 - 10 yıl sonra bu tahsil süresi de kâfi gel-
miyebilir. Bunun için de Komisyon bir yetki 
vermiştir Genelkurmay Başkanlığına. Genelkur
may Başkanlığının karan ile bu müddet icabın
da uzatılabilecektir. Yani, bu suretle bir elas
tikiyeti de ihtiva etmektedir, madde, ileride ih
tiyaç görüldüğü takdirde, bu süre yeterli ol
madığı takdirde, yeni gelişmeler sonunda, bu 
müddet uzatılabilecektir. Hattâ, bazan Harb 
halinde, süratle kıtalarımıza subay sevk etmek 
zarureti hâsıl olduğu takdirde de kısaltma 
imkânı da düşünülmüştür ve onun işin de ay
rıca yetki verilmiştir. 

Sayın Amiralimin üzerinde durduğu diğer 
noktalar, Askerî Personel Kanununda esasen 
hükme bağlanmış konulardır. Bu konularla 
Harb Okulu Kanununun bir ilişiği mevcut ol
madığı için burada o konular üzerinde tekrar 
durmak sanıyorum ki gereksiz olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, süzlerimin başın
da da arz ettiğim gibi, kabul buyurduğunuz 
takdirde asırlık Harb Okulumuz Büyük Mec
lisin kabul ettiği bir kanuni statüye sahibola-
caktır. Bundan dolayı şimdiden Hükümetin 
şükranlarını Büyük Meclise arz etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçme, buyu

runuz efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; tasarı bü
yük bir boşluğu giderecek niteliktedir. Yal
nız, benim üzerinde durmak istediğim bâzı ko
nular var. Bazı maddeler okunduğu zaman ra
hatlıkla insan aydınlığa kavuşamıyor. Meselâ, 
3 ncü maddenin 1 nci fıkrasını okuduğumuz 
zaman, «Harb Okullarının asıl öğrenci kaynağı 
askerî liselerdir. Ancak zaruri hallerde sivil li
se ve eşidi okulların fen kolunu» diyor. Şimdi, 
lisenin bir edebiyat kolu var, bir de fen kolu 
vardır. Burada, liseyi bitiren edebiyat kolun
dan bir talebe alınabilecek midir? 

Diğer bir husus «eşidi okulların fen ko
lundan» diyor. Şimdi eşidi okulların fen kolu, 
daha ziyade teknik okullardır, sanat enstitü
leridir. Acaba buradaki deyim bu mudur? Yok
sa fen lisesinden veya fen bölümünden mezun 
olan hususlar mıdır? Bir sarahat mevcut değil
dir. 

Diğer bir husus, yine maddede sarahat yok
tur. Meselâ 7 nci maddeyi ele aldığımız zaman, 
Harb okullan öğretmenlerini tarif ediyor. Harb 
okullarında okutulan genel akademik ders
lere, üniversite öğretim üyeleri, üniversite 
öğretim görevlileri gelecek, bu statüye sahip 
olan askerî öğretmenler görevlendirilecak. 

Şimdi, okulun adı yüksek okul olduğuna 
göre, bakıyoruz 9 nen maddede üniversite öğre
tim üyeleri ile öğretim görevlilerine ek ders 
ücreti olarak gerektiği şekilde bir para verili
yor. Ama asıl ordunun temelini yetiştiren ha
kiki öğretmenlere, bunlara, yalnız subaylık 
maaşının verilmesinin doğru olmıyacağı ka
naatindeyim. 
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Diğer bir kısmı yine okuyorum, 9 ncu mad
deyi; «Bu kanunun 7 nci maddesi uyarınca 
Harb okulları ve sınıf okullarında..» diyor. 

Şimdi,, Harb okulları dedikten sonra ayrı
ca sınıf okullarının mânası nedir? Burada sı
nıf okulu eğer birinci sınıf, ikinci sınıf, üçün
cü sınıf okul mânasına geliyor ise, o zaman 
birinci, sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf deme
si lâzım. Eğer sınıf okullarından kasıt, Harb 
okulları zaten 1 nci m addeye göre sınıflara 
ayrılmış; Deniz, Kara ve Hava sınıfına ayrıl
dığına göre, Harb okulları ve sınıf okulları di 
ye buradaki sınıf okullarının cümlede yeri ol
madığı kanaatindeyim. 

Netice itibariyle tasarı, bu arz ettiğim hu
suslar aydınlığa kavuştuğu takdirde yerinde 
bir tasarıdır. Hattâ diyebilirim ki, şu ana ka
dar da geç kalmıştır. Sayın Hükümet bunu Yü
ce meclislere getirdiğinden dolayı ayrıca te
şekkürü bir borç bilmekteyim, 

BAŞKAN — Sayın Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; Harb okullu.rı kanun ta
sarısının şevkine iki âmil vardır; bunlardan 
birincisi, kanundan doğan mecburiyet. Ka
mundan doğan mecburiyet diyorum, çünkü he
pinizin hatırlıyacağı gibi, Cumhuriyet Senato
sunda uızun münakaşalarını yaptığımız 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvelileri Personel Kanunu
nun 12 nci maddesi şöyle demektedir; «Harb 
okullarımın 'kuruluşu, işleyişi ve bu okullara 
giriş şartları, yetiştirilme usulleri ve diğer hu
suslar özel kanuna göre yürütülür.» 

Demek oluyor ki, 926 sayılı Kanunun 12 
nci maddesi âmir bir hüküm koymuş ve bu ta
sarının şevkini mecburiyet haline getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasan ihtiyaçtan 
doğan bir zaruretle sevk edilmiştir. Çünkü 
Harb okullarımın faaliyetleri 1928 tarihli bir 
talimatname ile yürütülmektedir. Hepinizin 
bileceği gibi muvazzaf subay kaynağı ikidir; 
birisi Harb okullarımız, diğeri de fakülte ve 
yüksek okullardır. 

Kanun ibu selbeplerle, bu gerekçe ile ye
rinde ve zamanında, iki esas üzerinden, birisi 
kanundan doğan 'mecburiyet, diğeri de ihtiyaç
tan doğan bir zaruret sebcfbiyle sevk edilmiştir, 
yerindedir. Yüce Senatonun iltifat buyurması
nı rica eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara
öz. Sayın Ekrem özden istanbul Senatörü, bu
yurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli (senatörler; bir askerî okuldan ye
tişmiş insan olarak bu kanunun tedvininde ilgi 
göstermemem mümkün değildir. Ancak kanu
nun, tam mânaısiyle bütün ihtiyaçları tatmin 
edeceği mufassal ve her türlü tefsirden azade, 
dikkatle ele alınmış bir vaziyette olduğunu da 
kaıbul etmeme imkân görmüyorum. 

Şimdi, bu umumi olarak meseleyi izah eder
ken şunu nazarı dikkate almak istiyorum. As
kerî liselerden yetişen insanlar ne şekilde ye-
tişmeli ve buralara ne şekilde girmeli? Evvelce 
ilkokullar, ortaokullar ve liseler şeklinde; Ate-
kerî Kuleli Lisesinde böyle bir tertip vardı ve 
ook iyi bir usuldü. Bir insan doğrudan doğru
ya iptidaiden giriyordu ve amiralliğe, paşalığa, 
generalliğe kadar o askerî üniformayı taşıyor
du, tam mânasiyle Ibir askerî ruftı içinde yürü
yor ve öylece orduda hizmeıUer ifa ediyordu. 
Fakat ısonra bu ilkokullar lâğvedildi. Ortaokul
lar kaldı, bir müddet de bunlar gitti, sonra 
ortaokullar da lâğvedildi, liseler kaldı. Liseler
de okuyanların, askerî lisede olmıyanlarm, im
tihanla Harbiyeye gitmek imkânları hâsıl oldu. 

Ben usulü iyi görmüyorum. Tecrübelerle 
gördüm ki, ilk defa askerliğe bir askerî okulda 
başlıyan bir insan ile sonradan liseden Harbi
yeye girmiş bir insan arasında ben çok fark 
gördüm, hayatta. Çok fark gördüm. Askerî 
terlbiye lisede başlıyor, arkadaşlar. Hattâ di
yelim ki, ilkokulu bırakalım, o bir sahavet 
devresidir. Fakat ortaokul behemehal lâzım
dır. Ortaokuldan başlıyarak liseye, liseyi bi
tirerek Harbiyeye, Harbiyeyi bitirerek akade
miye gitmekte ordu için tahmin edilemiyecek 
kadar bir fayda vardır. 

Şimdi, görüyorum ki maalesef bu kanun yi
ne böyle bir tertibin içinde değildir. Bundan 
dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Vakıa 
burada 3 ncü maddede, «Harb okullarının asıl 
öğrenci kaynağı askerî liselerdir. Ancak zaru
ri hallerde sivil lise ve eşidi okulların fem ko
lunu bitirenlerden sınav ile erkek öğrenci alı
nır». Niçin kadın öğrenci alınmaz, neden erkek 
öğrenci alınır? Çınların detaylarına girecek de
ğilim. Ama bu maddelerle benim söylediğim 
fikirleri tatmin etmek mümkün olmuyor. 
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Şimdi, burada bir madde daha var. 5 nci 

maddenin (f) fıkrası var. «Giriş ile ilgili nite
likleri haiz olmadıkları öğrenim sırasında anla
şılanlar». Bunlar okuldan çıkarılacak. 

Kuleli Askerî Lisesinde iken böyle bir şey
ler vâki olmuışjtur. Bir gün koğuşta bakmışız-
dır, bâzı arkadaşlarımız yokdur. Böyle hâdise
ler oldu. Ama şimdi bu devirde olmaz, bu. Bu 
devir o devir değil, aradan çok seneler geçti. 
O seneleri söylersem, yaşım belli olacak, onun 
için isöylemiyeceğim. Fakat şu var ki, Devletin 
eli uzun, Hükümet her şeyi tahkik ve tetkik 
edebilir. Bir adamın ailesi nedir, nereden gel
miştir, ne olmuştur? Bütün bumlar vesikaları ile 
ve gizli tetkikatla ikmal edilir. Tam adam gel
miş son sınıfa, senin vaktiyle üç sene evvel 
gelişinde şu vesika sahte idi, bilmem ne idi, fi
lân böyle bir adamı okuldan çıkarmak memle-
kelte daha (fena bir adam yetiştirme niteliğinde 
olur. Bu sebeple bu fıkramın tatbik şeklini 
hiç olmazsa iSayın Bakan misalleri ile bize bir 
izah öîıse, belki tatmin edilmiş oluruz. «Ni
zamname, maaş v. s. ile ilgili hususlar» başlığı 
altında, yine burada bir madde var. Maddeyi 
okursam biraz daha aydınlığa vâsıl olmuş ola
cağız. «22 Şubat 1331 tarihli Mekâtibi Bahri
ye talebesi ile efradı ve sairecıin muayyenat ve 
mahrukatı miktarına dair Nizamname Mekâti
bi askeriye talebesi ile ihftiyat zabit namzetle
rine verilecek maaş ve taıbsisatı fevkalâdeye 
dair 357 sayılı Kamun ve bun kanuna müzeyyel 
2140 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu ka
nuna aykırı olan hükümleri yürürlükten kal-
dınlmııştır». E, ne oldu yürürlükten kaldırıl
dı? Yerine bir şey konduğuna dair bir şey gö
remedim, acaba var mıdır, yok mudur? Bil
miyorum. Belki başka bir kanunla tesbit edil
miştir, onu iyi bilemiyeceğim. Fakat bir boş
luk var, bu kanunda. Biz evvelce 25 kuruş 
alırdık, maaş. Askerî lisede 25 kuruş maaşımız 
vardı. Ve onu da büyük bir iştahla alırdık. 
Mühürlerimiz vardı, mühürler alırdık bu ma
aşları. Şimdi ne veriyorlar bilmiyorum. Ama 
bir şey bağlamak lâzım; acaJba bu maddelerin 
sonunda mıdır, yoksa başka bir kanunda mı
dır iyi bilemiyorum, (bir izahat olursa çok mem
nun olurum. 

Bununla beraber kamunun bâzı boşlukları gi
derme bakımından faydalı olacağı kanaatin
deyim, ilerde tatbikattan neticeler alındığı 
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zaman değiştirilebilir. Ferid Bey onun üze
rinde iyi durur, o maliyecidir bu meselele
ri daha çok dikkatle takilbeder. Memlekete, 
millete hayırlı olsum, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Tümü üze
rinde Ibaşka söz istiyen sayın üye?.. Buyuru
nuz Sayın Hocaoğlu. 

ÖMER LÜTF1 HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler; Harb 
okulu Türk Milletine büyük askerler yetiştir
miş ve bundan daha önemli olmak üzere büyük 
Devlet adamları yetiştirmiş olan bir müessese
dir. 

Bugünkü çağda öğretim müesseselerinden 
beklenen husus, her şeyden önce bu müessesele
re giren kişileri mesleklerine yatkın hale ge
tirmek, mesleklerinde hizmet edebilmek im
kânlarını sağlamak eîsasına dayanır. Bunum ya
nında öğretim müesseseleri ufku genişletir, gö
rüşü genişletir ve bu istikâmetteki gelişme ile 
yaratıcı gücü sağlar. Simidi bu açılardan as
kerlik mesleğine bakarsak, bugünkü çağda as
kerlik mesleğine bakarsak, Harb okullarının 
üç sene tahsille istenilen niteliği kazandıracağı
na inanmak, (benim kanaaitime göre güçleşmek
tedir. Bu bakımdan, Sayın Korutürk'e iştirak 
ediyorum. Bugünkü çağda askerlik mesleği ge
niş ölçüde tekniğe dayanır, muhterem arkadaş
larım. Bu mesleği (yürütecek kişiler, yahut bu 
mesleği elde edecek kişiler, insan idaresi ya
nında ve diğer sosyal kültürler yamında bir 
teknik temele dayanan, hangi bölümü olursa ol
sun, bir öğretime de ihtiyaç duyar. Askerli
ğin hangi kolunu alırsanız alınız, mutlaka tek
nikle ilgilidir, bu çağda. Binaenaleyh, Harb 
okullanradan yetişecek arkadaşların, bugünkü 
tekniği veyahut süratle genişliyen ve çok geniş 
olan bugünkü tekniği kavnyabilmek için bu 
teknik bilginin anlaşılmasını, kullanılmasını sağ
layacak, teknik konularla iljgili temel bilgileri 
alması zarureti vardır. Meselâ, elektronikle 
uğraşan meslek mensuplarının mutlaka kuvvetli 
bir fiziğe ihtiyacı vardır, bunu bir misal olmak 
üzere arz ediyorum. Bu bakımlardan Harb 
okulları öğretiminde eskisinden farklı yönlere 
yönelmek zarureti vardır. Yine hepinizin bil
diği gibi, Harb okullarımda çalışırken veyahut 
öğretim yaparken çalışanlar ve çalıştıranlar ge
niş ölçüde fizik yapı faaliyetlerine de ihtiyaç 
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duyarlar, bu da meslekin bir zaruretidir. Bu
nun yanında şevki idare bakımından, insan ida
resi bakiımmdaaı da bir kısım bilgilere ihtiyaç 
duyarlar. Bu bakımdan üç senelik bir talhsil 
devresinin, thele (bugünkü çağda ihtisaslaşmanın 
çok geliştiği bu çağda, Harlb Okulu için yeter
li olacağına inanmak güçtür. Buna ilâveten 
şunu da ifade etmek isterim ki, bir de işim psi
kolojik yönü vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Türkiye'de 
bütün tahsiller aşağı yukarı dört senedir; nor
mal ölçü. Harb okulu g*eniş hizmetler yap
mış bir müessesemizdir. Büyük devlet adam
ları, büyük askerler yetiştirmiştir. Buradan ye
tişecek arkadaşların diğer fakültelerden yeti
şecek arkadaşlardan daha zayıf bir durumda 
yetişmelerine hiç kimsenin gönlü razı olmaz ve 
üç senelik tahsil bu arkadaşlarımızı, bu gençle
rimizi psikolojik balkımdan da baskı altında tu
tar. üniversitelerde hizmet etmiş bir arkadaşı
nız olarak, bu noktayı bilhassa önemle işaret 
etmek isterim. Bu bakımdan üç senelik öğre
tim müddetinin yeterli olmıyacağına ve bu müd
dete iştirak etmediğimi arz etmek üzere göz al
mış bulunuyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim efendim. Sa
yın Komisyon Sözcüsü Ali Şakir Ağanoğlu bu
yurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ ŞA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, görüşmekte olduğumuz Harb 
okulları kanun tasarısı üzerinde değerli sena
törlerin çok kıymetli fikirleri için Komisyon 
adına teşekkürlerimi sunarım. 

Belirtilen hususlar, kanun üzerinde Ko
misyonda etraflıca görüşülmüştür. Bunları bi
rer birer arz edeceğim .Esas itibariyle Harb 
okullarının kaynağı askerî liselerdir. Askerî 
liselerin fen dersleri esas olmak üzere prog
ramları hazırlanmıştır ve iyi eleman yetiştiri
lir. Askerî liselerin yetiştirdiği gençler kâfi 
gelmediği takdirde, diğer liselerin fen kolu me
zunları alınabilir. Çünkü askerî liselerin prog
ramlan fen derslerini esas tuttuğundan, sivil 
liselerin ancak fen kolu mezunları kabul edile
biliyor. Kanunun 3 ncü maddesinde, bu kayna
ğı belirtirken Harb okullarındaki eğitim süre
sini de ayrıca arz etmeme müsaade buyurunuz. 

11 ay tedrisat yapar, Harb okulları. Ve bugün 
lâboratuvarları ile, eğitim malzemesi ile entan-
sif ve kesif bir çalışma yapar, bu okullar. Üç 
yıl esasına göre programları hazırlanmıştır. 
Dört yıla çıkarılma yetkisi Genelkurmay Baş
kanlığına veriliyor, kanunda, duruma göre. Bu
nu birdenbire dört yıla çıkarmak bir boşluk ya
ratacaktır. Bir - iki yıl Harb okulları mezun 
veremiyecek ve ordunun subay ihtiyacı karşıla-
namıyacaktır. Onun için bu yetkiyi Genelkur
may Başkanına bırakıyor kanun, münasip şart
larda. dört yıla çıkaracaktır. Kaldı ki, üç yıl 
eğitimden sonra bir sınıf okulları vardır. Sınıf 
okulları bir yıl, bazan iki yıldır. Üç yıla bu sı
nıf okullarının eğitimi de ilâve edilince üni
versite ayarında bir eğitim veriyor. Sınıf okul
ları piyade, topçu, muhabere, tank, istihkâm, 
levazım sınıflarıdır; yani Harb Okulunu bitir
dikten sonra bu sınıf okullarından da geçmek 
suretiyle ihtisas bilgileri artırılmış oluyor. Bu 
itibarla toplam eğitim dört yılı aşıyor, bu okul
larda. Kaldı ki, bir sayın senatör diğer mem
leketlerde ne süre Harb okulları eğitim yapı
yor dediler. Birkaç misal arz edeyim : Başka 
memleketlerde Harb okulları bizim okulları
mızdan daha uzun süre eğitim yapmıyor. Mese
lâ Almanya'da iki buçuk sene, Amerikanda 
dört yıl, İngiltere'de iki yıl, Yunanistan'da 
dört yıl, Sovyet Rusya'da iki yıl olarak tesbit 
etmiş bulunuyoruz. O halde bizim eğitimimiz
de en uzun bir süreyi kapsıyor, dört seneyi ve 
daha fazlasını. Bazan beş sene oluyor, sınıfına 
g*öre. 

Okuldan çıkarılma ile ilgili kanunun 5 nci 
maddesinde birtakım şartlar dermeyan edil
miş. Bu şartlara göre vasıfları tutmıyan öğren
cilerin okuldan çıkarılması gerekir. Bunlar 
subay yapılamaz. Onun için çıkarma şartların
da değişiklik düşünemedik, biz. Kanun mad
desinde ve 5 nci maddede bunlar sıralanmıştır. 

Kanunun 9 ncu maddesinde, Harb okulların
da öğretim görevi yapacak üniversite profesör
leri ve doçentlerine verilecek ücretler vardır. 
Bu kimseler aslî vazifeleri olan yerlerden maaş 
alacakları için, Harb okullarından ancak ders 
başı ücret alabilirler. Bunlar kendi talimatın
da da gösterilmiştir. Harb Okulundan devamlı 
ücret alamazlar. 

Harb okulu öğrencilerinin özlük hakları bu 
kanunda gösterilmemiştir. 926 sayılı Askerî 
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Personel Kanununda mevcuttur. O kanunun 
143 ncü maddesinde, Harb Okulu öğrencileri
nin birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda alacakları 
harçlıklar, maaşlar birer birer gösterilmiştir. 
Hattâ, aynı kanunun geçici ek madde 8 de, as
kerî lise öğrencilerinin özlük hakları da tes
bit edilmiştir. Bu kanuna bunları tesbit etme
ye lüzum görülmemiştir. 

Arz ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN* — Teşekkür ederim. Buyurun Sa
yın Ömer Lûtfi Hocaoğlu. 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, her halde bir tarafta anlaşamıyoruz, 
o noktada aydınlanmak için bu suali sormak 
istiyorum. Temel eğretimin üstünde bir ihtisas 
öğrenimi vardır. Harb okullarında temel öğre
nim üç seneliktir. Sınıf okullarındaki öğrenimi 
'bunlarla karıştırmamak lâzımdır. Sayın Ko
misyon bu öğrenimi karıştırıyor. 

ikinci husus şudur :. Türkiye'de mevcut 
öğretim kurumlarından meselâ, fakültelerin 
bir tanesi Sümeroloji tahsili yaptırır, dört sene
lik bir süreye tabidir. Bunun yanında Haroku-
lundan mezun olan arkadaşlarımız havacı olu
yorsa havayı bilmek, onun tekniğini öğrenmek 
zarureti vardır. Bütün dünya hava için çalışı
yor. Uçağın temel bilgisine ihtiyacı vardır. De
nizci olacaksa denizi öğrenmesi lâzımıdır. 
Hava durumunu öğrenmesi lâzımdır. Meslekî 
öğrenimin yanında çok geniş tatbikatla ilgili 
öğrenime ihtiyaçları olacaktır. Ve bütün bun
ların yanında teknik bil'giye ihtiyaçları olacağı 
bir gerçektir. Şimdi komisyon inanıyorsa, sami
mî kanaati bu mudur ki, üç senede harb okulu
nu bitirenler için bu tahsil kâfi midir? 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — 
Arz edeyim efendim, harlb okulları dendiği za
man Kara Harb Okulu, Deniz Harlb Okulu, Ha
va Harb Okulu olarak ayrı ayrı sınıflara göre 
bu okullar kurulmuştur. Bunların kendi ihtisas 
'sahalarına göre programlan vardır. Bir ihtisas 
çağında yaşamaktayız. Silâhlı Kuvvetlerin her 
kolu ayrı bir ihtisas koludur ve en ileri tekniği, 
fenni uygulayan sahalardır. Kara Harb Okulun
da üç sene temel bilgiler aldıktan sonra kara 
sınıflarına göre de ihtisas çalışmaları olacaktır. 
Bu üç senelik çalışma, üç senelik eğitim yeterli 
görülmektedir. Ondan sonra sınıflarına göre 
piyade, topçu, murabere, istihkâm, levazım sı

nıflarının ihtisaslarını bir veya iki senede ta
mamlamaktadır. Ama, yaşadığımız çağda her 
gün yeni bilgiler öğreniyoruz. İş içinde de öğ
renir, tatbikatta da öğrenerek yetişir. Zaman 
zaman ihtisas kurslarına devam eder. Bunun 
üstünde harb akademileri vardır. Daha ileri, 
daha yüksek kademede eğitim görmek için. Bu 
mülâhazalarla bugün üç yıl olarak tesbit edilen 
harb okullarının temel eğitim süresi Genelkur
may Başkanlığının takdiri ile yarın kısa bir 
süre sonra dört yıla çıkarılabilir. Ama bugün 
için üç yıl temel eğitim kâfi görülmektedir. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir Yüce, 
sorunuzu, sorun. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, komisyondan şunu sormak isti
yorum. Sayın Korutürk ve Sayın Hocaoğlu 
harb okullarının dört sene olması zaruretinden 
bahsederlerken, bunun bir de psikolojik nedeni 
olduğunu izah ettiler. Kanunun 1 nci madde-
side, Silahlı Kuvvetlerin kara, deniz, hava harb 
okulları yüksek öğrenim ve eğitim yapan kuru
luşlardır, diyor. Binaenaleyh, Türkiye'de yük
sek okullar içerisinde 4 seneden az eğitim ya
pan müessese var mıdır ve bütün dünyada yük
sek öğrenim müessseleri dört sene olduğu hal
de, burada yüksek öğrenim kuruluşu dendiği 
cihetle, 3 sene bir tezat teşkil etmez mi? Üç se
ne oluşu ile dört sene oluşu arasında malî yön
den bir sakınca mı mütalâa edilmiştir. 

BAŞKAN — İki soru soruldu efendim. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — 

Arz edeyim Sayın Başkan. Harb okullarının bu
gün üç sene olarak tesbit edilen eğitim süresine 
1909 da gelinmiştir. Daha evvel iki yıl idi. İh
tiyaca ve yetiştirme şartlarına göre üç yıla çı
karılmıştır. Bu üç yıl, yılda on bir ay eğitim 
yapılmak suretiyle doldurulur. Harb okulları 
tamamen yatılıdır. Öğrenci gece gündüz oku
lun eğitim havası içindedir, bütün ihtiyaçları 
Devlet tarafından karşılanmak üzere. Üniver
site veya diğer yüksek öğrenim yılda sekiz ay, 
hattâ daha az eğitim yapar ve eğitim serbesttir. 
Burada bütün derslere devam mecburiyeti var
dır. Derslerin yanısıra tatbikatlara devam mec
buriyeti vardır. Eğer, bunları . nazarı itibara 
alırsak üç yıl, öbür taraftaki dört yıldan daha 
uzun bir süre eğitimi meydana getirir. 
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Malî külfete gelince : Genelkurmay Başkan
lığı ihtiyaç duyup yarın bunu döıit yıla, icabın
da beş yıla çıkardı mı, bütçeden bunun karşı
lığını devlet verecektir. Malî külfet düşünüle
mez. Çünkü, Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı bu 
imemleket için her zaman önplanda düşünülen 
bir ihtiyaçtır. Tekrar arz edeyim. Diğer mem
leketlerde, biraz evvel birer, birer saydım; biz
dekinden daha uzun süre eğitim yapılmıyor. 
Binaenaleyh, bizdeki üç gene ve ona ilâveten 
sınıf eğitimleriyle dört sene, beş seneyi bulu
yor ki, yeterli görülmektedir. Ordunun birinci 
kademede subay ihtiyacını bu suretle karşıla
maktadır, bugünkü eğitim sistemimiz. Arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. Sa
yın Hamdi Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Başkan, 
sayın senatörler; konuşmak niyetinde değildim. 
Fakat, ileri sürülen bâzı noktalar üzerinde ben 
de, bildiklerimi arz etmek zaruretini hissettim. 
Harb okulu kurulduğu günden bu yana Türk 
milletinin kaderine yön vermiştir. Harb okulu
nun üzerinde hassasiyetle durmamız gerekiyor. 
Biz de o yollardan geldik. Fakat, 1932 - 1933 
yılında bilhassa, «on yılda on beş milyon genç 

. yarattık her yaştan» marşını söylediğimiz za
man, Konya'da, Erzincan'da, Çengelköy'de, 
Bursa'da, Kuleli'de, Maltepe'de askerî okullar 
vardı. Bugün bu kaynaklar kurutulmuştur. Bu 
askerlik ruhu kurutulmuştur. Arkadaşlar, Harlb 
Okulu bir zaruret sığmağı değildir. Bir gönül
lüler barınağıdır. Oraya gönüllü insanlar katıl
malıdır. Onun için ta küçük yaştan bu ruhla 
yetişen insanları oraya getirmek lâzım. Can çık
madıkça huy çıkmaz derler. Öyle bir ruh verir 
ki, o askerî ortaokullar, askerî liseler, ölünce
ye kadar o ruh onlardan sıyrılmaz. Bunun için 
malî külfetleri düşünürken memlekettin mukad
deratını her şeyin üstünde tutmamız gerekir. 
Harb okulu iki yıldı arkadaşlar. Bitirdik. Bir 
gün üniversiteli arkadaşlarımızla ders konuları 
hakkında süre konuları hakkında konuşmaya 
başladık, iddialara giriştik ve bunu hesabi ola
raktan karşı karşıya döktük, inceledik. Şöyley
di arkadaşlar. Biz senede bir ay tatil yapıyor
duk. Sömestre tatili, şu tatili, bu tatili yoktu. 
Öyle bir sene vardı ki, izinli dahi gidemedik. 
Kampa gittik ve o kamp da tatbikattı. Sabah

leyin erken saatlerde kalkarlık. Mütalâaya, 
derse, yemeye ve hemen ondan sonra ders, 
ders, ders... Hesabettik, inanınız arkadaşlar, 
beş yıllık o zaman tıbbiye tahsilini biz elli iki 
saatle ileri geçmiştik, süre bakımından. Ama, 
bununla beraber Sayın Hocaoğlu'nun burada 
söyledikleri gibi psikolojikman biz daima ken
dimizi iki senelik olarak kabul ediyorduk, on
ların karşısında. Çünkü, fakülte öğleden sonra 
mı, öğleden evvel mi, ki o da tam saat devam 
etmez, fakat adı beş yıldır, altı yıldır. Bu ba
kımdan harb okulunu dört yıl gösterecek olur
sak, bir fakültenin çalışma sistemi üzerinde ça
lışmayı devam ettirecek olursak bu bir buçuk 
yıllık «bir mesaiye kadar düşebilir. Ama, bunun 
psikolojik tarafını da takdirlerinize arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, meslekî bilgi, bir de 
genel kültür. Bu durumda meslekî Ibilgiyls be-
ralber genel kültürü harb okulundaki sınıflar
dan alacaktır. Demin Sayın Öztürkçine sınıfları 
:başka türlü burada izar ettiler. Sınıfın mânası 
şudur arkadaşlar. Harlb okulunda piyade, top
çu, süvari, levazım gibi birçok sınıflar vardır. 
Askerî meslek içinde birçok sınıflar vardır. Fa
kat, Harb okulu bitirildikten sonra, işte bu sı
nıfların da ayrıca bir okulu vardır. Meslek 
okulu demiyor da burada smıf okulu 
deniliyor. Meslek okulu da denilir, sınıf 
okulu da denilir. Sınıf okullarında, daha 
sonra kurslarda, tekâmül kurslarında birçok 
yenilikleri öğretilir. Her yenilik çıktıkça o su
bay o kurslardan geçmek suretiyle yeniliği 
kendisine mal eder. Bu bakımdan ben müdde
tin üç yıl değil, dört yıl olmasını psikolojik ba
kımdan arzu ediyor ve diliyorum. Ama, şunu 
da herkesin bilmesini lüzumlu görüyorum ki, 
harb okulu iki yılken dahi beş yıldı arkadaş
lar. Üç yıl olunca biliniz ki, altı buçuk yıldır. 
Eğer saate, mesaiye vurursanız. 

iBüyük Atatürk, bir gün etrafındaki millet
vekilleriyle yaya olarak Çankaya^dan aşağı 
inerken «bakınız demiş, karınca yuvasına bakı
nız». I§te fakültelerin de, üniversitelerin de 
böyle çalışmasını isterim. Bu bakımdan süreyi 
sadece yıl olarak kabul etmiyelim de süreyi ça
lışma süresi olarak kabul etmemiz daha doğru 
olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, hepinize say
gılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür öderim efendim. 
Tümü üzerinde başka söz istiyen sayın üye? 

Yok. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz mi istiyorsunuz efendim? 
Yalnız, kifayet önergesi var. Son söz sizin ola
cak efendim, başka söz istiyen olmadığı için. 

Sayın Başkanlığa 
Harb okulları kanun tasarlısının tümü üze

rindeki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Muğla 
llyas Karaöz 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde söz istiyen? 
Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) Sayın Baş

kan, sayın senatörler; Harb Okulları kanun 
tasarısı bir boşluğu doldurmak için uzun ay
lardan hattâ uzun yıllardan beri beklenilen bir 
tasarı olarak önümüzde durmaktadır. Tasarı
nın gerekçesini ve metinlerini okuyunca anlı
yoruz ki, uzun yıllardan beri Harb okulları, 
Karasıyla, Havasıyla, Deniziyle teşekkül etmiş 
ve yıllardan beri Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
muvazzaf subay yetiştiren bu müesseselerimiz, 
bir kanunî temele dayanmıyormus. İlk nazarda 
insanın aklına bu geliyor. Günkü, gerekçeden 
anlıyorum. 17 Haziran 1928 tarihli ve 6791 sa
yılı Karanameyle yürürlüğe giren, «Muvazzaf 
Zabit Yetiştirmek ve Ordu Zabitlerine Yüksek 
İktidar ve Tahsil vermek Talimatnamesi» ile 
1928 senesindenberi bu müesseseler yürütülü-
yorumuş. Son Personel kanunları çıkarılırken 
de Harb okulları için de bir kanun çıkarılması 
lüzumu, bu boşluk görülerek vaadedilmiş. Şim
di, tasarıyı madde ve bölümleriyle etüdettiği-
miz zaman pek yeni bir şey geldiğini görmüyo
ruz. Eğer Harb okullarının yasa boşluğu bu 
ise bunda hiç bir şey yok. Kuruluştan, görev
den bahsediyor. Gayet basit. Öğretim ve eğitim. 
giriş şartlarından, öğretim ve eğitim süresi, 
okuldan çıkarılma, subaylığa nasıp, Harb okul
ları öğretmen ve öğrencilerinin ihtiyaçları ve 
kaldırılan yönetmelik kaldırılan hükümler. Bir 
cümlelik maddeler. Şimdi, uzun yıllardan beri 

beklenilen Harb Okulları kanun tasarısı bu ise 
eğer, şunu arz etmek isterim, evvelâ Harb okul
larının bu gün yürütülen bütün düzeni ve iş
leri her halde şu üç, beş maddeden ibaret de
ğildir. Uzun yıllardan beri beklenilen bir ka
nundur Harb Okulları kanun tasarısı. Kanun 
tasarısı getirilirken öyleyse, çeşitli kanunlarla, 
çeşitli muvzatla, yönetmeliklerle, bu uzun yıl
lardan beri binlerce insanın yetiştirildiği mü
esseseleri yürüten mevzuat ne ise, bu mevzu
atın hepsinin dökümünü yapıp bir temel ka
nunla getirmek lâzımdı. Ben, bu bakımdan ta
sarının, bu şeklini çok yetersiz buluyorum. 
Her ıhalde, Harb okulları şurada gördüğümüz 
üç, beş madde ile yürütülecek değildi. Her hal
de Harb okullarının yasa boşluğu şu üç mad
deden ibaret değildi. Binaenaleyh, yeni bir ta
sarı ve yine yüz yıllardır çıkmamış olan bir 
tasarı yapılırken, o güne kadar bütün mevzuat 
taranmak, o mevzuatın içerisinde neler kanun 
maddesi haline getirilmeli, bunun bir tasnifi 
yapılmalı ve tasarının içerisine bunların hepsi 
konmalıydı. Bu bakımdan ben, tasarının heyeti 
unıumiyesini ancak, bir şekil, bir yasak savma 
şeklinde mütalâa ediyorum. Günkü, bunlar ol
mazsa bile yürüyor efendim, yıllardan beri yü
rüyor, ortada demekle olmaz, Yepyeni bir ta
sarı getirdiğimize göre bu tasarının temel bir 
tasarı olması lâzım. Öyleyse, bu müessesenin 
yürütülme usulleri, yasaları nelerse çeşitli ya
salardan toplanıp hepsini buraya getirmek ve 
o yasalardaki o hükümleri de bir madde ile 
kaldırmak lâzımdı. Derli toplu bir Harb Okul
ları tasarısı, Harb Okulları kanunu elde mev
cut olurdu. Bu bakımdan evvelâ; genel olarak 
yetersiz görüyorum. 

Harb okullarının görevi, ikinci maddede, bir 
çok arkadaşlarımız da buna takıldılar. «Harb 
okullarının görevi, Silâhlı Kuvvetlere terfi ge
nel ve askerlik kültürüne sahip ve müteakip 
safhalarda sınıf okulları ve kurslarmdaki ihti
sas öğrenimini takibedebilecek nitelikte muvaz
zaf subay yetiştirmektir,» diye tarif edilmekte
dir, 

Arkadaşlarım, Harb Okulları biliyorsunuz 
özel bir tahsil yaptırıyor. Askerlik mesleği nevi 
şahsına münhasır özel bir meslektir. Bugüne ka
dar Harp Okullarından mezun olanların Türk 
toplumundaki görünüşleri; görünümleri lehinde, 
aleyhinde birçok görüntüler gösterir. Harb 
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Okullarının görevleri, yetiştireceği elemanların 
nitelikleri tarif edildiğine göre, bu yetiştirile-
celk elemanın ne gibi yetiştirilme niteliklerine 
ihtiyaç olur, onu bu. maddede iyice tesibit et
mek lâzımdı. Bir kere Harb Okulları toplumu
muz için alışılmış şekliyle genel askerî kültür 
verir. Bu maddede var. Burada genelden mak
sadım genel kültür değil, askerlik kültürü ve
rir, onun özelini değilde onun genelini verir. 
Bu Türk toplumunun alıştığı, münevverinin, 
aydınının Harb Okulları mezunları için körlü
ğü şekil budur. 

Bir de genel kültür meselesi vardır. Yani 
genel kültür denen kısmından ne alıyor? Türk 
aydını, Türk toplumu Harb Okullarının uzun 
yıllardan beri kültür jeneral olarak öğrencileri
ne pek birşey vermediği kanısındadır. Bu kanı
yı teyideden olaylar ve teyideden hadisat da 
varıdır. Yüksek okul niteliğini taşıyan ve yük
sek okul niteliğinde bulunan bir yerde elbetteki 
kültür jeneralinin de verilmesi lâzımdır ve bi
raz evvel bâzı sözcü arkadaşlarımızın «3 sene
lik tahsil azdır, 4 sene lâzımdır 5 sene lâzımdır» 
diye iddiaları da bu yüzden gelmeMedir. Mese
le bu yönü ile doğrudur. 20 nci yüzyıldaki uzun 
harb yılları, Balkan Savaşları, ondan evvelki 
Makedonya Savaşları, Birinci Cihan Harbinin 
4 sene devam eden hali, 3,5 sene devam 
eden Kurtuluş Savaşı aşağı yukarı 10 - 12 
yıl Türk Silâhlı Kuvvetlerini, bütün Türk 
Halkını savaş meydanlarında bulmuştur. De
ğil İstanbul'daki Harb Okullarında her
hangi bir kültür yapabilmek, darülfünunda, 
hukuk fakültelerinde bile bu 10 - 12 yıllık dö
nem içerisinde muntazam bir tahsil yapmak im
kânı olamamıştır. 2 milyona çıkan Osmanlı Or
dularının geniş subay kadrosu, talimgahlardan 
3 - 5 aylık kurslarda yetiştirilen subay kadrosu, 
10 -12 yıl içerisinde muharebe zayiatları da çık
tıktan sonra, birikimi ile 1925 den sonra mu
vazzaf ordunun kadrosu olarak çıktığı vakit 
bunların çoğu 25 yaşından aşağı insanlar ama 
çoğu hattâ, ortaokul seviyesinde bile tahsil al
mamış kişiler olarak Türk toplumunda bir mu
harebe nesli, bir muharebe kuşağı olarak bu
lundular ve bu kuşak zaman zaman rütbeleri 
de yüksek mevkilere çıktığı vakit bunların 
kültür jenerallerinin noksan olduğu görüldü. 
1925 - 1926 lardan itibaren devam eden askerî 

eğitim ve o günün askerlik disiplininin anlayışı 
sonucu olarak da Harb Okullarında kültür je-
nerali verilememiştir. O derecede verilememiş
tir ki, Harb Okullarının eğitim sisteminde de 
o derecede müspet bilim yönünden ayrılıklar 
vardır ki, meselâ liselerde matematik dersinde 
birinci olan bir kimse Harb Okulunda herhangi 
bir dersten izinsiz kalmıştır. Yani o kadar ters 
şeyler olmuştur ve bunun misalleri çoktur. 

Sonra 1938 1erden sonra, 1939 lardan sonra 
başlıyan îkinci Cihan. Savaşının 4 - 5 yıl devam 
eden süresi içinde de yine Harb Okullarında 
kültür jenerali ön plâna almak diye bir husus 
söz konusu olmamıştır. Yani askerî eğitimi su
baylık eğitimi ön plâna geçtiği için hattâ süre
leri de kısaltılmıştır. Ben şahsan Harb Okulu
nu 14,5 ayda bitirmiş bir insanım. 2 senede 3 
senede değil, 14,5 ayda bitirdim. 15 gün tatil 
hepsi 14,5 ay. Binaenaleyh, bunlar sonradan de
mokratik bir rejime fikir özgürlüğü, tartışma 
özgürlüğü gibi bir düzene girdikten sonra, su
bay neslindeki subay kitlesinde yetiştirilen or
du ka dr oların daM insanların kültür jeneral
lerinin noksanlığını açıkça ortaya koymaya baş
ladı. Meseleyi gayet net olarak ortaya koyu
yorum: 1945 lerden önce bu anlaşılamamıştır; 
anlaşılamazdı, ne ordunun disiplin anlayışı, ne 
Türk toplumunun genel görünümü. Çünkü fikir 
özgürlüğü olmıyan yerde, hürriyet olmıyan yar
de konuşma olmaz ki, yazma çizme olmaz M; 
bir insanın kültür jenerali var mı, yok mu belli 
olsun. Ama 1945 - 1946 lardan sonra çok par
tili deneme girilip hürriyet ortamına kavuştuk
tan sonra işte o zaman, zaten harblerde artık 
geride kaldı, o zaman ordudan yetişenlerin ye
tişme tarzlarında genel kültür noksanlığı anla
şıldı. Hele 1961 den sonra bu daha çok anlaşıl
maya başlanıldı, çünkü hürriyetleri daha geniş 
ölçüde kullanıyoruz. Bu vesile ile şunu arz et
mek isterim; hürriyetten mahrum bir toplum
da, fikir özgürlüğü olmıyan, basın özgürlüğü 
olmıyan bir toplumda, kültür jeneraline de 
lüzum yoktur, insanları basmakalıp yapmak, 
basmakalıp bir şeyden geçirmek çok daha uy
gundur. Harb okullariyle ilgili olarak burada 
bir söz söylemek isterim; Hitler Almanya'sında 
arkadaşlar, 6 ayda subay yetiştiriliyordu. Hitler 
Almanyası'nm o muazzam ordusu, o büyük 
zaferler kazanan ordusunun subayları 6 ayda 
Harb okulu tahsili yapıyorlardı. Hitler harlb 
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okullarını 6 aya indirmişti. Ne zamandan 
beri? 1935 ten beri. Alman subayının kültür 
jeneralinin boşluğu da anlaşılmıyordu. Çünkü 
kültür jeneralinin boşluğunu belirtecek ortam 
yoktu. Yani meseleyi derinden derine bağlıya
rak bu sözü getiriyorum. Ama Türk Ordusun-
daki insanlar da tamamiyle kültürsüz yetişme
miştir. 1961 den sonra görüyorsunuz basında, 
bu kürsülerde Türk Ordusunun da epeyi değer
leri yetişiyor. Bu değerler okul sıralarındaki 
bir eğitim sisteminin sonucu değil, sonradan iti
yatlarla, sonradan kendisini yetiştiren insanların 
değeri ile bunu görüyoruz. 

Meseleyi bu tablo ile çizdikten sonra harb 
okullarında verilen kültürün türlerini şöyle 
tesbit edebiliriz: Genel askerlik kütürü, bu 
2 nci maddede yazılmıştır. Genel kültür. Buna 
cidden ihtiyaç var. Yani şu uzun ifademin so
nunda bu boşluğu ortaya koydum ama ordu ku
şağında yetişmiş insanlar olarak bu bokluğun 
hasretini en yaşlılarımızdan en gençlerimize ka
dar duyuyoruz. Genel kültürün verilmesine ih
tiyaç var. Bâzı hukuk bilgileri, bâzı iktisat bil
gileri, bâzı sosyoloji bilgilerine bir subay olarak 
ve harb okulundan yetişmiş bir insan olarak 
mutlaka bu dallarda yetişmeye ihtiyaç var. 

Harb okullarının vereceği başka bir tür bil
gi daha vardır. Askerî liseden gelen öğrenci
ler için, askerî okullardan gelenler için bu biraz 
daha azdır. Ama doğrudan doğruya kanun ta
sarısında bahsedilen Harb Okuluna sivilden ge
lip girecek öğrenciler için çok daha önemlidir. 
O da kişilik geliştirilmesidir. Askerlik kişiliği
nin komutanlık niteliklerinin geliştirilmesine 
ait bir eğitim. Yani bu genel kültürle olmaz, hat
tâ askerî temel bilgilerle de olmaz. Askerlik eği
timinde bu da vardır, arkadaşlarım. Bâzı kişi
leri görmüşüzdür; Harb Okulunda onbaşı gibi 
idi, binbaşı oldu yine onbaşıdan farkı yoktur. 
Yani 1960 ihtilâlinde benim sınıf arkadaşlarım
dan bir onbaşıyı orada Binbaşı olarak yakala
dım ve emekli oldu. Yani bir türlü Yarbay ça
vuş olamadı. Olamıyor, adamın niteliği gelişe
miyor. Sivilden gelmişti, temiz bir arkadaştı, ne 
üsteğmen oldu, ne yüzbaşı oldu; ama 3 senede, 
4 senede bir terfilerini aldı, binbaşı olmuştu. 
Arkasından 1960 ihtilâli yakaladı. Arkadaşla
rım, Harb Okullarında buna da ihtiyaç var. Bu, 
okulun disiplin nizamında geliştirilir. Bu oku
lun eğitim, talim nizamında geliştirilir. Bu su-

I baylar, üst rütbeli insanlarca disiplin eğitimi 
verilerek ve onlarla ilişkiler sırasında geliştiri
lir. Bu da ayrı bir bölümdür. Maddede bu yok. 
Lüzum görülmemiş ama bu niteliklerin olmadı
ğı bir yerde subay yoktur, istediği kadar kül
tür jenerali yüksek olsun, istediği kadar te
mel askerî bilgileri yüksek olsun, böyle subay 
olmaz. 

Bir de temel pratik bilgilere ihtiyaç vardır. 
Harb okulunda bir öğrenci bu hususta da 

yetiştirilir. Temel pratik bilgi; meselâ ben ken
dimden bahsedeyim; ben liselerde kompozisyon
dan en yüksek not alan bir öğrenciydim; Mate
matiğim hepsinden yüksekti, ama kompozisyo
num da çok iyi idi, bugün de kompozisyonu
mun çok iyi olduğu belli. Ama ben teğmen çı
kıp da kıtaya gittiğim ilk gün, taburdan bir 
yazı gelmişti, başçavuş geldi, ne cevap verece
ğiz dediğinde, korktum, yani kendini böyle en 
kuvvetli yetişmiş hisseden bir insan, taburdan 
gelen bir yazıya iki satırla cevap vermek yete
neğini kendisinde görememiştir. Başçavuşa 
«yaz getir» dedim. Bu 1 - 2 ay devam etti. Ne
den? Ona ait temel bilgiler verilmemişti. Bel
ki biz de süre çok azdı da o yüzdendi. Harb Oku
lunda 14,5 ay okuduk. Ama bu da askerî temel 
bilgiler arasındadır. Temel pratik bilgiler ara
sındadır. Bunun hem yazışma pratiği içerisin
de yeri vardır, hem konuşma, adap, üslup ve 
eğitimde bâzı pratik bilgilere ihtiyaç vardır. 
Bu da eğitim sürelerinin içine girer. Binaena
leyh, askerî eğitimin kaç yıl olacağını hesaplar
ken işte bunların hepsini bir araya almak lâ
zım. Hepsi ne kadar bir sürede olur. Tabu bu 
söylediklerimiz, normal eğitim düzeni içerisin
de, normal bir toplum şartlan içerisinde, yani 
harb seferberlik filân olmıyan düzen içerisinde 
olur. Türk toplumunun aşağı yukarı yarım as
ra yakın hayatı böyle geçmektedir, ikinci Ci
han Harbinden karışık 5 yılı hariç ama İkinci 
Cihan Harbinden bu yana 27 yıl geçtiğine göre, 
27 yıllık bir dönem içinde bu tür bilgileri kap-
sıyacak bir eğitim sisteminin Harb Okulların
da esas alınmasına ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlarım, şimdi bu süre ne olmalıdır? 
Harb Okulunda hiçbir zaman hukuk tahsili tü
mü ile verilemez. Bir ekonomi tahsili de tümü 
ile verilemez. Bunların tümünü vermeye kalk
sanız 15 senelik tahsile ihtiyaç vardır. Şu hal-

I de bunlardan bâzı temel bilgileri, ileride okuya-
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cağı, kendi kendini geliştireceği bâzı temel bil
gileri anlaması lâzımdır. Bir sıkıyönetim veya 
bir 27 Mayıs sırasında bir orgeneralin «Efen
dim halkın bankalara hücumunu önlemek, en
flâsyonu önlemek için bankaları kapattım.» de
memesi için, orgeneralin enflâsyonun nee oldu
ğunu bilmesi lâzım. Meselâ, orgeneral olmuş 
enflâsyonun ne olduğunu bilmiyor. 

Halbuki insan enflâsyonun ne olduğunu 
Harb Okulu tahsilinde almıştır, sonra bunu ge
liştirir: Enflâsyonu, deflasyonu susunu, busu
nu kendi kendine geliştirir, istidadı, kabiliyeti 
varsa bunları sonra geliştirir. Ama bir temel 
bilgiye ihtiyaç vardır. 

Gerek temel kültürden, gerek askerlik bilgi
sinden, gerek bu pratik ilkel bilgilerden ve ku
mandanlık şahsiyetinin geliştirilmesi için gere
ken bu sürenin toplamını 3 yıl olarak görmek 
en uygun bir süredir arkadaşlarım. 

Harb okullarımız 1944 ten beri yani 25 - 26 
seneden beri 3 yıl olarak yürümektedir. Şu 
günlere kadar bunun 2 yılı öğrenci, 3 ncü yılı 
subay olarak devam etmekteydi. Yani subay 
olarak devam etmekle, öğrenci olarak devam et
mek arasında hiçbir fark yok, 3 yıl 3 yıldır. 
Ama öğrenci olarak devam etmek benim bu 
saydığım nitelikleri geliştirme yönünden biraz 
daha faydalıdır. Yani pratik bilgilerin gelişti
rilmesi, kişilik geliştirilmesi yönünden faydalı
dır. 

Harb okulunda 3 ncü sınıfta subay olan in
sanın 1 ve 2 nci sınıflara göre disiplin anlayışı 
azalır. Daha kuvvetli olması lâzımken bilâkis 
o pota içinde azalır. O potadan çıkarıp sınıf 
okuluna götürseniz o zaman daha gelişebilir. 
Bu yönden şimdi bu tasarıda, 3 yılı da öğrenci 
olarak tesbit eden bir tahsil süresi en uygun
dur. 

Arkadaşlarım bu 3 yık Hukuk Fakültesinin 
4 yılı ile falanın 5 yılı ile de mukayese ettiler. 
Bu mukayeseye ihtiyaç vardır. Harb Okulların
da senenin 12 ayının 11 ayı eğitim yapılır ve 
eğitim de benim bildiğime göre 8 saattir. Şim
di üniversitenin her hangi bir fakültesinin gün
de 4 saati ile senede 2 - 3 defa sömestr tatille-
riyle alıp kıyaslarsanız bu 3 yıllık tahsil en az 
5 yıla muadil gelir. Ben 14,5 ayda Harb Okulu
nu bitirdim. Harb yıllarıydı, orduları takviye 
etmek durumu vardı. O zaman 3 yıllık hukuk 
- çünkü Ankara Hukuk üç yıldı - Üç yıllık hu

kuk tahsili yapan insanlardan daha çok ders 
saati okumuştur. Ama benim o zaman hukukla 
falan hiç alâkam yoktu, o başka. Şu halde üç 
yıl en uygundur. Aslında Harb Okullarının sü
resini tâyin ederken çağdaş devletlerin, çağdaş 
orduların da durumlarına bakmak lâzım. Şim
di her şeyi vereceğiz diye Harb Okulunu beş 
seneye çıkarırsanız gülünç olur arkadaşlarım. 
Şimdi dünyanın hiçbir yerinde beş yıllık, dört 
yıllık Harb Okulu yoktur. Ya iki yıllıktır, ya 
üç yıllıktır. 

O itibarla üç yıllık öğretim ve eğitim süre
si normaldir, iyidir. Tasarının üçüncü madde
sinde «Ancak zaruri hallerde sivil lise ve eşidi 
okulların fen kolunu bitirenlerden» tâbiri var. 
Şimdi liselerin fen kolu var. «Eşidi okulların 
fen kolu» tâbirinden ben birşey anlıyamadım. 
Yani, öğretmen okullarının fen kolu, yok. Sa
nat okullarının edebiyat kolu, fen kolu olmaz. 
Sanat okulu edebiyatı ne yapsın. Eğer bu kol-
sa. Yani nedir bu tâbir, anlaşılamadı. Acaba 
imam - hatip okullarına bir yatırım mı yapıyo
ruz? imam - hatip okullarının da fen kollarının 
olmaması lâzım. Edebiyat olması lâzım. Ama 
ileride belki fen kolu açılır da oraya bir yatı
rım mıdır, bilemiyorum. 

Sonra birinci konuşmam sırasında arz et
miştim; tasarının kapsamını yetersiz bulmuş
tum. Tasnifi yetersiz. Yani bir boşluğu doldur
mak için hemen böyle birkaç satır hazırlanmış 
bir tasarı haline getirilmiş gördüm. Meselâ, 
üçüncü kısım çeşitli hükümler başlığı altında 
«Harb Okulları öğretmenleri» deniyor. Bu baş
lık altında, «Madde 7. — Harb Okullarında 
okutulan genel akademik derslere, üniversite 
öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile bu sta
tüye sahibolan askerî öğretmenler görevlendi
rilirler.» deniyor. Peki genel kültür ve akade
mik kültürün dışında da öğrenecekleri var. 
Bunların öğretmenleri kimler? Yani öğretmen 
bölümü ahnırken, bunu da belirtmek lâzım. Sa
dece dışardan getirilen öğretmenler mi kastedi
liyor? Asıl temel öğretmenler, askerliğin kendi 
bünyesinden çıkardığı öğretmenlerdir. Onlara 
ait bir kayıt yok, burada. Yani demek istiyo
rum ki, çok hafif. Tam bir tasnif, tam bir ihti
yacı karşılar şekilde maddelerin tedvini halini 
görememişimdir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, saygılarımı su
narım. 
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BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sual sorabi
lir miyiz, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sual soramazsınız, yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. Maddelere geçildiği 
zaman maddeler üzerinde sual sorulabilir, Ye
terlik önergesi kabul edildiği için sual tevcihi
ne imkân yoktur. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarıyı Genel Kurula sunarken ivedilik 
teklifi de vardı, ivedilik teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ivedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Harb Okulları kanun tasarısı 
BİRİNCİ KISIM 

Genel esaslar 
Kuruluş : 
Madde 1. — Silâhlı Kuvvetler Kara, Deniz 

ve Hava Harb okulları; yüksek öğretim ve eği
tim yapan kuruluşlardır. Bu okulların teşkilâ
tı, Silâhlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında 
gösterilir-. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Madde üzerinde önergem vardı, 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, onu dikkate alacağım 
efendim. Başka bir emriniz var mı? 

Birinci madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye, yok. Sayın Amiral Fahri Korutürk'ün bi
rinci madde üzerinde bir tadil önergesi var, 
okutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Harb Okulları kanun tasarısı, birinci mad

desinin aşağıdaki şekilde tadilini teklif ederim. 
Madde 1. — Silâhlı Kuvvetler Kara, Deniz 

ve Hava Harb Okulları üniversite öğretim ve 
eğitimi yapan kuruluşlardır. Bu okulların teş
kilâtı Silâhlı Kuvvetler kuruluş kadrolarında 
gösterilir. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fahri Korutürk 

BAŞKAN — Sayın Fahri Korutürk, tümü 
üzerindeki görüşmesinde bu konu üzerinde açık

lamada bulunmuştu. Ayrıca izahat verecekmi-
siniz efendim? 

FAHRİ KORUKTÜRK (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Bir dakika için söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Rica ederim efendam, buyu
runun. 

FAHRİ KORUKTÜRIK (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; kanunun birinci maddssünde «Silâhlı 
[Küvetler Kara, Deniz Ve Hava Harb Okulları; 
yüksek öğretim ve eğitim yapan kuruluşlar
dır» deniyor. Birçok arkadaşlar izah ettiler, 
bu yüksek öğretim ve eğitim yapan kuruluş 
üç sene, dört sene, hattâ beş sene tahsil ve
ren müesseisel'erdir. Binaenaleyh, bunların üni
versite ismini almamalarından doğan acıyı, 
subay sınıflarına ne diye senelerce çektire
lim. Eğer bunlar böyle okuyorlarsa, bu kadar 
çok okuyorlarsa, niçin kendilerine üniversite 
mezunu demiyelim. Üniversite mezunu olmak
la kazanacakları faydaları ben arz ettim. Harb 
okulu mezunu üniversite mezunu olmadığına 
nazaran, 926 sayılı Kanunda astsubayları İse 
mezunu yapıyoruz ve bir muhafız takımında 
takım subaylığı yapan Harb okulu mezunu
nun emrinde üniversite mezunu yedeksubay 
bulunuyor. Emrinde üniversite mezunu yedek
subay bulunan bir kumandanın, Harb Okulu 
-mezunu olarak yüksek öğretim görmüş ve fa
kat üniversite diploması almaması ne kadar 
büyük bir tezat teşkil ediyor. Onun hayatın
da ileride üst subaylığa geçerken, çekilip ay
rılırken, üniversite mezunu olarak, madem ki, 
bu kadar okumuş, bütün arkadaşlar saydılar, 
daha çok okuduklarını gösterdiler, niçin bu ke
limeyi kabul etmiyoruz. Bu muadeleti kabul et-
mekle biz subay sınıflarına senelerden beri 
mahrum oldukları bir imtiyazı vereceğiz ve 
belki de onların topluma daha faydalı ola
rak ordudan zamanında ayrılarak, mahrutu za
manında tesis etmek hususunda idareye yarf-
dımcı olmalarını da sağlamış olacağız. Bu ke
limede titizlik yapılmaması ve burada üniver
site muadili şeklinde, teklifte arz ettiğim şe
kilde kabul edilmesini arz ve teklif ediyorum, 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanfbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Amiral 
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Komltürk'ün takdim ettiği önergede önerdiği 
üzere Harb okullarının bir üniversite olma
sını istediği anlaşılmaktadır. Oysa üniversite 
lafzı ile ifade edilen yüksek öğrenimin, onun 
dışındaki yüksek öğretim yapan kurumlarla 
arasındaki büyük farklar öyle zannediyorum 
ki, bu konuda tam bir açıklıkla ortaya kona-
bilme imkânını bahşedebalen bir fırsat veri
yor, insana. 

Belli bir meslekî bilgi sağlamak üzere ya
pılan, eğitimi veren kurumlar, aksine üniver
site olmamak gerekir. Çünkü üniversite ol
duğu zaman, o kurumlarda yetiştireceğiniz 
kişiye belli bir metslekî eğitim vermeyi 
imkân dâhiline getirirsiniz, üniversitelerde 
ilim özerkliği giderek idari özerklik var
dır. ilim edinme serbestisi vardır, tercih 
'okuyana aittir. Ve üniversitenin kısımla
rını fakülte diye anmaay sebebolan husus da 
tabir caizse fakültaltif tahsilden ileri gelir. 
Fakülte, ihtiyar anlamına, kendi beğendiği, 
ihtiyar ettiği, seçjtiği bir dalda öğrenim yapma 
anlamına gelir ve fakültatif tahsil deniz buna. 
"Üniversite böyledir, kül olarak böyle ele alı
nır. Oysa yine böyle Harb Okulu gfflbi harb 
fen ve sanatını öğrenmeği, öğretmeyi amaçlı-
yan bir öğrettim kurumunu üniversite haline 
getirdiniz mi, orada harb, fen ve sanatını öğ
renmiş mütehassısı, bizim subay dediğimûz ki
şiyi değil, harb fen ve sanat bilimler1! üzerin
de birtakım genel bilgileri, ilmî bilgileri olan 
kişi çıkarmış olursunuz, böyle bir kişiyi istih
sal etmiş olursunuz. Bize lâzım olan bu değil, 
daha doğrusu bu kanunla bunu elde etmek is
temiyoruz. ilmî anlıyoruz, ama bilimin bu üni
versite özerkliği ve cihanşumülllüğü, tâbiri 
caizse »evrenselliği içinde ele almak mümkün 
değildir. 

Bakınız bizim yalnız böyle nazari bilgilere 
dayanarak ifade ettiğimiz hususları kabul et
memiz müşkül olabilir veyalhüt tercihinize uy
gun gelmiyebilir diye bir de Anayasa Mah
kememizin verdiği bir kararda, üniversitenin 
ne demek olduğu ya da ne anlama geldiği kay
dedilmiş, 28 Mart 1971 tarihli Resmî Gazetede 
neşredilmiş; şimdi bir pasajında şöyle deniyor: 
«Anayasanın 120 nci maddesi ise sadece Dev
let eliyle ve Kanunla kurulacağını bildirmekte 
ve üniversitelerin niteliklerini göstermekte
dir. Bu maddede yüksek okullar söz konusu 

'edilmemiştir. Gerçekten de yüksek okullar üni
versiteden ayrı ve maihiyetleri büsbütün başka 
kuruluşlardır. Kuruluşları, görevleri ve işlem
leri ve idari bakımdan üniversitelere benzemez
ler. üniversitelerin görevleri özetle ilim yap
mak, yaptırmak ve bu gaye ile adam yetiştir
mek olan tamamiyle akademik kurumlardır ve 
yine akademik veriler sağlıyan diplomalar ve
rirler» demiş ve böyle üniversitelerin biraz 
evvel arz etmeye çalıştığım mahiyetlerini orta
ya koymuşitur. Tabiî ittilba edilmesi gereken 
bir İlmî içtihat olarak anlatıyorum, bir kanun 
değil, ama bes bellidir bu artık. O itibarla lüt
fen Sayın oıKrutürktten af dileyerek arz ediyo
rum M, Harb Okullarının amaçlarını sağlıya-
bilmeleri için. Harb Okulu olarak kalmaları ve 
üniversite olmamaları zorunludur. Başka tür
lüsünü düşünmek Harb Okulundan gayri bir 
şey düşünmek olur ki, bu olmaz. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Tadil önergesi sahibi tarafın
dan savunuldu. Sayın Gündoğan aleyhinde 
konuştular. Sayın Ferid Melen, Millî Savunana 
Bakanı olarak mütalâanız nedir efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Yüksek okul olarak düşünülü
yor, üniversite olarak düşünülmüyor. Bu sebep
le katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Ko
misyon. 

GEÇİCİ KOMİSYAN SÖZCÜSÜ ALİ SAKİR 
AĞANOĞLU (TraJbzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve komisyon 
önergeye katılmıyorlar. Sayın Fahri Korultürk'
ün verdiği önergeyi okuttum. Birinci maddede 
bir ibareyi değiştiriyorlar, yüksek öğretim ve 
eğitim yapan kuruluşlar yerline, üniversite tâ-
birinni ikamesini istemektedir, önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... E'tmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Birinci maddeyi okunduğu şekliyle oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Eltmiyenler... 
Birinci madde kabul edilmiştir. 

Görev : 
Madde 2. — Harb okullarının görevi, Si-

lâtlı Kuvvetlere yeterli genel ve askerlik kül
türüne saıhip ve mütaakıp safhalarda sınıf okul-
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lan ve kurslarındaki ihtisas öğretimini taki-
bedebilecek nitelikte muvazzaf subay yetiştir
mektir. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye, yok. Bir önerge var okutuyorum 
efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Harb okulları kanun tasarısının ikinci mad

desinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Madde 2. — Harb okullarının görevi, Si
lâhlı Kuvvetlere gerekli ve yeterli genel kül
tür ve askerlik kültürüne sahip nitelikte mu
vazzaf subay yetiştirmektir. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fahri Korutürk 

BAŞKAN — Sayın Korutürk, önergenizi 
açıklıyacak mısınız efendim? 

FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
ikinci maddede: «Harb okullarının görevi, Si
lâhlı Küvetlere yeterli genel ve askerlik kül
türüne sahip ve mütaakıp safhalarda sınıf okul
ları ve kurslarındaki ihtisas öğretimini taki-
bedebilecek nitelikte muvazzaf subay yetiştir
mektir.» deniyor. 

Ben bunun, «Harb okullarının görevi, Si
lâhlı Kuvvetlere gerekli yeterli genel kültür ve 
askerlik kültürüne sahip nitelikteki muvazzaf 
subay yetiştirmektir,» şeklinde değiştirilmesini 
teklif ediyorum. Çünkü, Harb okullarından 
mezun olan kimselerin çok geniş hizmet sahala-
n olduğunu görüyoruz. Burada derhal akla, 
efendim harb akademilerimiz var; gitsinler oku
sunlar, daha geniş sahalarda yetki kazansınlar, 
daha geniş yeterlikler alsınlar, gelir. Fakat 
Harb Okullarında noksan kalan, bâzı arkadaş
ların da temas ettiği gibi, günün ihtiyacı olan 
sosyal ve ekonomik derslere çok az ehemmiyet 
verilmektedir. Halbuki bugün emrilerinde, bi
raz evvel arz ettiğim gibi, yüksek tahsil gör
müş üniversite mezunu kimseleri kumanda eden 
subay arkadaşlarımızın bu tahsillere sahibol-
malan lâzımdır. Bu bakımdan kendilerini yal
nız top, tüfek, radar ve silâh bilgisi bakımın
dan yetiştirip ondan sonra askerlik hayatına 
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çıkartmak ondan sonra da, efendim kadro yok, 
siz hadi dışarıya gidin deyip de toplum içeri
sinde silâhın topun ve diğer echizenin işe ya
ramadığı bir malûmatla teçhiz edip onları ce
miyete bırakmak, bu sınıf hakkında son dere
ce mağduriyeti mucip bir hal oluyor. Bu bakım
dan bu ibarenin, kendilerine gerekli yeterli ge
nel kültür dersleri vererek yetiştirilmesi, şek
linde tadil edilmesi maksadiyle önergemi tak
dim etmiş bulunuyorum. Takdir Genel Kurula 
aittir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen? 

Yok. 
BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 

Ferid Melen, önerge hakkındaki mütalâanız 
efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın Fahri Korutürk'ün zik
rettiği husus esasen madde metninde vardır, bu 
bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon sözcüsü Ali Şakir Ağan-

oğîu? Katılmıyorsunuz. 
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılma

maktadır. önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

ikinci maddeyi okunduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
ikinci madde kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISDİ 
Öğretini ve eğitim 

Giriş şartları : 
Madde 3. — Harb okullarının asıl öğrenci 

kaynağı askerî liselerdir. Ancak zaruri haller
de sivil lise ve eşidi okulların fen kolunu biti
renlerden sınav ile erkek öğrenciler alınır. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin Harb Okulla
rına kabu edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığı
nın muvafakat ve Bakanlar Kurulunun karan 
üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Sayın Ekrem Özden, Sayın Suphi 
Karaman, Sayın Rifat öztürkçine söz istiyorlar. 
Buyurun Sayın Ekrem özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım; bu tasarının 
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tümü üzerindeki görüşmelerde, kısmen de bu 
maddenin etrafında bir görüşme yapmışjtır. 

Harb okullarının asıl öğrenci kaynağının as
kerî liseler olduğu hükmüne hiçbir itirazımız 
yoktur. Elbette ki olay öyle olacaktır ve as
kerî liseleri bitirenler Harb okullarına gire
ceklerdir. Kaynak orasıdır. Ancak, birinci fık
rada ikinci bir cümle ile :«ancak zaruri hal
lerde sivil lise ve eşidi okulların fen kolunu 
bitirenlerden sınav ile erkek öğrenciler alınır» 
deniyor. Ben bu cümleyi haşiv addediyorum. 
'Bir kere burada zaruri haller» ne demektir? 
Ordunun askerî liselerde, kâfi miktarda Harb 
Okuluna getirilecek talebesi vardır. Talebeye 
mi ihtiyaç hâsıl olacaktır? 

Sonra, lise ve eşidi» yani eski tabiriyle 
eşidi okullar, bu tâbir çok geniş bir tâbirdir. 
Bu kapı açık bırakıldığı takdirde liseye muadil 
birçok okullardan çıkanlar da Harb okulları
na girmek fırsatına nail olacaklardır. Bu da 
büyük bir sakıncadır, muhterem arkadaşlarım. 
Bu husus çok münakaşa edilmiştir. Millet Mec
lisinde münakaşa edilmiştir, burada münakaşa 
edilmiştir. Meselâ şimdi Muhterem Bakandan 
ve Komisyonun kıymetli Sözcüsünden soruyo
rum : imam - Hatip okullarından mezun olan 
vatandaşlar da Harbiyeye öğrenci olarak alına
caklar mıdır? Bunu kesin olarak ifade buyur
manızı rica ederim. Çünkü bu konu gerek 
matbuatta ve gerekse parlâmentoda şiddetli 
münakaşaları mucibolmuştur. Eğer sizler bu 
lise ve muadili okullardan fen kolunu bitiren
lerin sınav vermek suretiyle sadece erkek ta-
ldbeleri almaya müsaade ediyorsanız ve bu ka
pıyı zaruri haller diyerek yine pek anlaşıla-
mıyan bir tâbirle açık bırakıyorsanız, o takdir
de ileride bu Harb okulunu kendisinden is
tenecek gayeden inhiraf ettirecek bir şekle dü
şürmek imkânını şimdiden hazırlıyorsunuz de
mektir. Çok nazik olan bu konuda kıymetli 
arkadaşlarımın bizi tenviz edici mütalâalarını 
fbu kürsüden beyan etmeleri ve bunların kamu 
oyuna duyurulması lâzımdır. Bu itibarla ben 
kendimi tatmin etmek maksadiyle bu ikinci fık
ranın yani : Ancak zaruri hallerde...» filân di
yerek başlıyan ikinci fıkranın bu maddeden 
çıkarılmasını teklif ediyorum. Takdir Yüce He
yetindir. 

Saygılarımla. 

4 . 8 . 1971 0 : 1 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SAKİR 

AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Konuşacak diğer iki sayın üye 
var, ondan sonra mı emredersiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SAKİR 
AĞANOĞLU (Trabzon) — Daha sonra, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, sıra sizin bu
yurunuz efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; bu maddede; «Giriş 
şartları» diyor ve devam ediyor: «Harb okul
larının asıl öğrenci kaynağı askerî liselerdir. 
Ancak zaruri hallerde sivil lise ve eşidi okulla
rın fen kolunu bitirenlerden sınav ile erkek öğ
renciler alınır.» 

Şimdi bu fıkra giriş şartları değilde, kaynak 
oluyor. Yani maddenin matlâbı yanlıştır. Çün
kü kaynaklar sayılıyor. Aslında harb okulları
nın kaynağının askerî liseler olması zorunlu 
ve bunun zaruri hali de yoktur, eğer ona göre 
bir ayarlama yapılmışsa tabiî. Liseyi bitirdik
ten sonra harb okuluna girip de başarılı bir 
askerlik hizmeti verenler de vardır, yok değil
dir, ama bunlar çok istisnaidir. Ama olabilir ki, 
zaruri haller de bulunabilir, imtihanla olmak 
şartiyle harb okullarına sivil okullardan da öğ
renci almak şart olabilir. Şöyle olabilir şart; 
ufukta bir harb görünür, askerî liselerin hazır
lamakta olduğu kaynak 3 yıllık bir verimle so
nuca gitmektedir, hemen 2 yıl sonra büyük bir 
dünya karışıklığı çıkma ihtimali vardır, harb 
okullarının kadrosunu birden bire genişletmek 
icabeder. Onu askerî liseden ayarlamaya kal
karsanız zaman geçeceğinden zaruri hal doğ
muş olur. İşte zaruri hal budur. Bunun dışın
da, normal hallerde zaruri hal ihdas etmek, il
timasa kapı açmaktır. Normal hallerde zarure
te sığınmak iltimasa kapı açmaktır ve bu haller 
olmuştur. 

Şimdi, neden liselerin fen kolundan mezun 
olanlar alınacakta, edebiyat kolundan mezun 
olanlar almmıyacak. Arkadaşlarım, askerlik 
meslekî İkinci Cihan Savaşından önce de öyley
di. Fakat sonra daha çok olarak fene dayalı
dır. Bizim bugün sınıflarımız arasında feni en 
çok yani fen ile ilişkisi en az olan sınıf piyade 
sınıfıdır. Çok eskiden çok kötü bir âdetti; as-
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kerî liselerin en zayıf öğrencileri hep piyadeye 
giderdi. Hattâ bu zayıf öğrencilerin hiç kur
may olmaması lâzım, şimdi Akademiler Kanu
nunu da getireceğiz, madem hep zayıf öğrenci
ler piyadeye gidiyordu, sonra nasıl bunlardan 
kurmaylar çıkıyor? Sistemin bozukluğundan, 
yani öylesi de var. Sistemin bozukluğundan. 
Ama topçular daha ekseriyette idi, Harb Aka
demisinde. Ama madem ki, hep zayıf öğrenci
ler piyadeye gidiyordu, hep 10 numara üzerin
den 5 alanlar. Sonra bakıyorsun ki, bunlardan 
da napolyonlar çıkıyor. Olmaz, yanlış, sistem 
bozuk. Bunu Harb Akademileri kanunu tasa
rısında belki konuşuruz. 

Şimdi teknikle en az ilgili sınıf piyade oldu
ğu halde, onun da fenle ilgili çok bölümleri var
dır. Yani birçok yerlerde hep matematik yapı
lır. Yani askerî kurslarda şurada, burada, her 
yerde işlerin matematiğe dayalı bir kısmı var
dır. O bakımdan fen liselerinden ve liselerin 
fen kolundan mezun olanlardan öğrenci almak
ta zaruret vardır. Madde bu hali ile doğrudur. 
Matlâbı ile yanlıştır. 

Ama şimdi burada konuşmamda da arz et
miştim ; «sivil lise ve eşidi okulların fen kolunu 
bitirenler» tâbiri var. Şimdi arkadaşlarım, si
vil liseler vardır ve bir de bunların muadilleri 
vardır: öğretmen okulları, imam - hatip okul
ları sanat okulları, teknik okullar, kız sanat 
okulları v. s. gibi. Bunlar lise muadili okullar
dır. Ama, mevcut düzenimiz içerisinde yalnız 
fen kolu, edebiyat kolu diye bölüm liselerde ya
pılmaktadır. Yani imam - hatip okullarında 
böyle bir şey yok. Öğretmen okullarında böyle 
bir şey yok. Sanat okullarında böyle bir şey 
yok. Sanat okulları genel hatlariyle fene dö
nüktür, edebiyata dönük değildir. Diğerleri 
de genel hatlariyle edebiyata dönüktür. Bina
enaleyh, şimdi burada, «sivil lise ve eşidi okul
ların fen kolundan» deyince, eşidi okulun fen 
kolu yoktur, öyle ise bu bir açık kapı mıdır, 
ileride fen kolunu ihdas etmek için, bâzı sınıf
larda? .0 bakımdan ben bunu mahzurlu görü
rüm. Meselenin mahzurlu yönü, Türk eğitim 
sistemini de baltalıyacak niteliktedir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kolej
leri söylüyorlar. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Kolej 
lisedir, yani Maarif Koleji lisedir, lise sayılır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hayır, 
Amerikan Koleji. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Ameri
kan Koleji de lisedir. Muadiline kolej desin ya
ni. O zaman evler de kolej olur. 

BAŞKAN — Evet eefndim. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Ha, şim

di bu bakımdan bu yönü mahzurlu görürüm. 
Bu mahzurların evvelâ Türk eğitim sistemine 
zararı olur. Çünkü yarın harb okullarına kay
nak olsun diye bu saydığımız muadil okullarda 
da fen kolları ihdas edilmeye başlanır. Yani 
etki - tepki bir durum meydana gelir. Ama, 
çıkarır da sonradan bunlar subay olur mu, ol
maz mı? Bunlar çok karışık işler. Ordu ne 
hale gelir, 150 senelik Ordu tarihi ne hale ge
lir, onları konuşmuyorum. 

Binaenaleyh, metnin bu kısmından, «lise ve 
eşidi okulların» ibaresinin çıkarılarak, yerine 
liselerin kelimesinin konmasını ve maddenin bu 
şekilde kabulünü arz ve istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — ıSayın Rifat öztürkçine, buyu
runuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bence bu ka
nunun en mühim maddesini müzakere ediyoruz. 
Üçüncü maddenin birinci fıkrası, bu tasarının 
11 nci maddesi ile ilgilidir. 11 nci maddesi di
yor ki «ve diğer kanunların bu kanuna aykırı 
olan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.» De
mek ki, 11 nci madde geliyor, geliyor birtakım 
nizamnameleri, kanunları kaldırıyor ve ondan 
sonra diyor ki; «ve diğer kanunların bu ka
nuna aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldı
rılmıştır» 

Şimdi, Orduda bir Beden Talimatnamesi 
vardır. Boyu şu olacak, kilosu şu olacak, göz 
görme durumu bu olacak gibi vasıfları arama
sı lâzım. Şimdi, fevkalâde çalışkan bir çocuk, 
zehir gibi, boyu 1,20 kilosu 50, gözü az görüyor, 
tüberküloz. Bunu alabilecek miyiz? Bu kanuna 
göre alacağız. Çünkü «ve diğer hükümleri di
yor... Şimdi okuyacağız, işi illâ Millet Meclisine 
gitmesin diye düşünüyorsak onu bilmem. 

Şimdi, rahatlıkla okuyorum, bu kanunla kal
dırılan hükümler : 

«Madde 11. — 22 Şubat 1331 tarihli Mekâ-
tibi Bahriye talebesi ile efradı ve sairenin mu-
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ayenat ve mahrukatı miktarına dair Nizamna
me Mekâtibi askeriye talebesi ile ihtiyat zabit-
namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevka
lâdeye dair 357 sayılı Kanun ve bu kanuna mü-
zeyyel 2149 sayılı kanun... «Şimdi en mühim 
kısma geliyoruz; «...ve diğer kanunların bu ka
nuna aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldı
rılmıştır.» diyor. 

Şfcndi 11 nci maddeye göre bu kanuna ay
kırı bütün hükümler, bu kanuna aykırı husus
lar kaldırıldığına göre, o zaman burada da bu 
okula girecek talebelerin sıhhi şartlarını ariyan 
bir fıkra eklemediğinize göre, rahatlıkla bu 
gibi kişiler gelebilecektir. Bu itibarla, buraya 
bir üçüncü fıkra olarak, Harb Okullarına alı
nacak öğrencilerin sıhhi kuruldan yurdun her 
yerinde ve her sınıfta görev yapabilir diye bir 
rapor alıp gelmesi ve imtihana ondan sonra 
alınması icabeder. Bu şekilde bir önerge tak
dim ediyorum; bu lâzımdır. 

Diğer bir husus, bir sayın arkadaşımız bu 
okula imam hatip okulu mezunu olanları da 
alacak mıyız, diyor. Burada açıkça konuşayım 
ki, bütün Türkiye'de yetişen talebelerin mühim 
bir kısmı, bâzılarını da istisna etmek lâzım, ama 
mühim bir kısmı keşke imam hatip okulundan 
mezun olanlar gibi bu vatanı seven, bilen, ina
nan insanlar olabilse. Bugün ben silâha sarıldı
ğım zaman evvelâ her şeyden evvel, Allah Allah 
diyeceğim. Her ne kadar, bir zamanlar Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin iç Hizmet Talimatname
sinde bu değişip «vurha, vurha, vurha» denmiş 
ise de İkinci Cihan Harbinde Yunanlılar bizim 
bıraktığımız, Allah Allahı alıp, siperlerde ital
yan'lara karşı Allah Allah diye yürüdüğü za
man, Türko geliyor deyip italyanlar kaçtığına 
göre, bu durum karşısında ben arkadaşların bu
rada bunu tavzih etmelerini isterim. Onlar da 
bu vatanın, bu milletin evlâtlarıdır, onlara 
böyle kem gözle bakmak, bu kürsüde yakışm&Zc 
Bu itibarla ben bu hususta da bir önerge ver
dim. 

Birinci fıkranın şu şekilde değiştirilmesini 
istiyorum. 

«Harb okullarının asıl öğrenci kaynağı as
kerî liselerdir. Ancak, zaruri hallerde sivil lise 
ve eşidi okullarını bitirenlerden sınav ile erkek 
öğrenci aüınır.» 

4 . 8 . 1971 O : 1 

önergemde fen dersleri diye bir husus yok
tur. Bunlar da bu vatanın evlâtlarıdır. Kabili
yetleri derecesinde, imtihanı kazandığı takdir
de, elbette imam hatip okulu mezunu olanların 
da Harb Okuluna girmesine mâni olacak bir 
sakınca olmamalıdır. Çünkü, silâhın tetiği Al-
lahda başlar Allahda biter. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman, buyuru
nuz efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Arka
daşlarım, imanla paranın kimde olduğu belli ol
maz. Yani, politikada, özellikle bu kürsülerde 
Allah , Paygamber istismarı yapanlar çok var
dır. Ama, ben bir evvelki arkadaşımı katiyen 
kasdetmiyorum, genel olarak konuşuyorum. Bu 
istismarı yapanların özel hayatlarının da ne çir-
keflerle doiu olduğunu biliriz. Yine böyle in
sanların, bu türlü iradei milliye mashar olmuş 
insanların da gece yanlarını nerede, sahuru ar
kadaşlarının evinde geçirdiğini de biliriz; mah
remiyetlerini de biliriz. Binaenaleyh, meseleyi 
bu tarafa götürmeyelim. Bu tarafa götürmek 
katiyen iyi bir şey değildir, çirkindir. 

Ben konuşmam sırasında imam hatip okul
larını ele alıp da yalnız onu küçültücü lâflar 
etmedim. «Lise ve muadili okullar» deniyor. Mu
adili okullar derken, öğretmen okulları, imam 
hatip okulları, sanat okulları diye tavsif ettim. 
Meseleyi bir akademik bilim çerçevesi içinde 
mütalâa ediyoruz, arkadaşlarım, imam hatip 
okullarını alıp da kişiliğini küçültmedim. Arka
daşım imam hatip okulları diye nereden çıkar
dı, bunu. Ben de biliyorum imam hatip okul
larında öğrencilerin disiplinli yetiştiklerini, seç
me köy çocuklarının, fakir fukara çocuklarının 
alındığını biliyorum. İmam hatip okullarında 
hiçbir istikbal sahibi olmayan köylü çocukları
nın varlığını biliyorum. Onun için diyorum ki, 
gelin imam hatip okullarının hepsini fen lisesi 
yapalım, oradaki çocukların hepsini yatılı ola
rak fen talebesi yapalım, sanat okulu yapalım 
bu çocukların istikbalini hazırlayalım. Yıllar
dır bunları bu kürsüde söyledik, buna yanaşmı
yorsunuz. İlle imam hatip okulu titrinde kalsın, 
bu zeki çocuklar, bu fakir çocuklar, ille fakir 
oldukları için imam hatip okullarında kalsın
lar ve burada muvaffak olanlar, 20 senede 25 
bin mezun olduğu halde ancak 500 tanesi Diya
net İşleri kadrosunda çalışsınlar, 24 500 tanesi 
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tapu memuru olsunlar, daktilo olsunlar, sanat
kâr olsunlar. Memleketimizi neye bu çıkmaza 
sokuyoruz, imam hatip okulunu biliyoruz, işte, 
gelin bunu yapalım. Yıllardır plân müzakere
sinde, 5 yıllık plân müzakeresinde bunları ko
nuştuk. Biz, o çocukların bu memleketin en te
miz insanlarının, en temiz ailelerinin çocuğu ol
duğunu biliyoruz. Neden, imam hatip okulu is
tismarı yapıyoruz? Şimdiki parlâmentoda biri
mizin çocuğu imam hatip okulunda değil?.. Ne
den değil? Bunları bana söylettirmeyin. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Çok 
var, çok. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Yaa, hiç 
yok. İmam hatip okulunda bir tane parlâmento 
üyesinin çocuğu yoktur, hep fakir fukara ço
cukları, hep köylü çocukları; hep kabiliyetli 
köylü çocukları oradadır ve istikballeri de tıka
lıdır. Hiçbirisi çıkıp da yüksek kadrolarda, Dev
let, Diyanet İşlerinde görev alamazlar. Onları 
fen lisesi yapın, Harb Okullarının kaynağı ora
sı olsun. 

Maruzatım bundan ibarettir, imam hatip 
okullarını burada küçümseyen olmamıştır. Ar
kadaşım her meselede olduğu gibi ters anladı, 
çarpık anladı; o yüzden benim sözlerimi yanlış 
beyan ederek ortaya koydu. Tavzih ederim, dü
zeltirim. Ben böyle bir şey söylemedim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sataş
ma var, söz isterim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Tekrar bir 
sataşmaya mahal vermeyecek bir üslûp içinde 
rica edeceğim, efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Suphi 
Karaman'a imâ yolu ile de olsa bir şey söyleme
dim. İmam hatip okulundan mezun olanlar bu 
okula alınacak mıdır sorusuna cevabım, kendi
sine ait değildi. Ama, kendisi haklıdır, vehim 
içerisindedir, hastadır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, sizden istir
ham ettim, tekrar bir sataşmaya mahal verme
mek üzere cevap verin dedim. Bir tarize, tek
rar başka mânaya mahmul kelimelerle hitabet-
meyin, lütfen efendim. Burada zarifane konuşa
bilirsiniz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu
rada mevzuu bahis eden, söylenen, açıkça, ko
misyondan soru soran saym başka bir senatör 

arkadaşımız idi. Onun sorduğu sorunun ceva
bını kendisi burada sanki onun vekâletini al
mış gibi, sanki o arkadaşımızı vesayeti altına 
almış gibi savundu. O sayın üye arkadaşımızın 
her halde ne benim tenkidime, ne de sizin mü
dafaanıza ihtiyacı yoktur. Sözünüzün başında; 
«özel hayatlarında ne olduğunu, sabaha kadar 
ne şartlar altında vakit geçirdiklerini biliriz» 
dediniz. Benim Öztürkçine ve İstanbul Senatö
rü Doktor Rifat Öztürkçine olarak hesabım ve 
kitabım Türk Milletinin huzurundadır. Ama, 
şerefli insanlar gelsinler, benim bu kürsüde he
sabını, kitabını versinler. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Ali 
Şakir Ağanoğlu, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÎ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; kanun tasarısının üçün
cü maddesi bir zarureti, bir gerçeği ifade edi
yor. Aslında Harb okullarının öğrenci kaynağı 
askerî liselerdir. Ama, askerî liselerin yetiştir
diği öğrenciler yetmediği takdirde ve Türk 
gençlerine liseyi bitirirken, bir meslek seçmek 
temayülü geliştiği bir çağda, Harb okullarına 
girme imkânını vermek için maddenin ikinci 
fıkrasına yer verilmiştir. 

Evvelâ, askerî liselerin Harb okullarına ye
teri kadar öğrenci yetiştiremediği bir vakıa. 
Hava lisesinin son sınıfına gelip de artık Hava 
Harb Okuluna gitmeye hazırlanan gençler ara
sında uçuş vasıflarını kaybedenler bulunuyor. 
Önümüzde istatistikler var. 1963 - 1964 döne
minde hava lisesinden 222 genç mezun olurken 
bunların % 30 u Hava Harb Okuluna kabul 
edilememek gibi bir mazeretle karşılaşıyor; 
Sağlık sebepleri ve diğer sebeplerle. Diğer se
nelerde, en son 1968 - 1969 yılında, 51 lise me
zunundan 28 i uçucu muayenesini kaybediyor. 
Nisbet % 55 tir. E, bu durumda Hava Harb 
Okulunun kadrosunu boş mu bırakacağız? «Li
se fen kolundan mezun olan gençler» deniyor. 

Burada fen kolu askerî liselerin programına uy
gun program uygulamak mânasına geliyor. 
Eğer diğer eşit okullar da bu vasıfta eğitim 
yapıyor ise, yani fen kolundan çıkarıyor ise 
ve aday ilk sınavı kazanacaksa girebilecek. Li
se muadili birçok okullar vardır, birçok mes
lek okulları da vardır; ama bunların hiçbirisi 
fen şubesine sahip değildir. Burada, fen kolu 
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olan kolejler vardır. «Ancak zaruri haller
de sivil lise ve eşidi okulların fen kolunu bitiren
ler» deniyor. Lisenin eşidi kolejler vardır ve 
onun fen kolunu bitirenler sınavı kazandığı tak
tirde alınacaktır. Sınavdan başka vasıflar da 
aranır. Giriş talimatnamesi vardır. Bedeni va
sıfları uygun, teşekküllü hastaneden sağlık 
muayenesini geçirmiş gençler ancak Harb Oku
luna alınabilecektir. Onun için sadece askerî 
liselere tahsis etmek isabetli olmaz. Gençlere 
meslek seçebilecekleri bir yaşta, lise mezunu 
oldukları bir yaşta, Silâhlı Kuvvetlerde vazife 
almak üzere, yetiştirmek üzere imkân verelim, 
fakat bu imtihanları ve bu talimatının, giriş 
talimatının icabettirdiği vasıfları kazanmış ola
rak ve bunları tescil etmiş olarak buraya gir
sinler. 

O bakımdan verilmiş önergeye katılamıyo
ruz. 3 ncü maddenin olduğu gibi kabul edilme
sinde zaruret görüyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Suallere 

cevap vermediniz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÎ SA

KİR AĞANOĞLU (Devamla) — Affedersiniz, 
lütfen tekrar edin. 

BAŞKAN — Buyurun efendim sorun, soru
yu tevcih buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İmam - Ha
tip okullarından mezun olanları alacak mısı
nız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÎ SA
KİR AĞANOĞLU (Devamla) — îmam - Ha
tip okullarının fen kolu yoktur. Kanun burada 
tesbit etmiş. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, bu
yurunuz. 

Önergeler var, aykırılık derecelerine göre 
suhuleti, sürati sağlamak üzere tertibettim, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
3 ncü maddenin 1 nci fıkrasının 2 nci cüm

lesinin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Harb Okulları kanun 

tasarlısının 3 ncü maddesinden «lise ve eşidi 

okulların» ibaresinin çıkarılarak yerine «lise
lerin» -kelimesinin konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddeye bir fıkra eklenmesini arz 

ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 

«Harb Okullarına alınacak öğrencilerin sıh
hi kurul raporunda yurdun her yerinde ve her 
sınıfta görev yapabilir.» 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
istanbul 

Rifat Öztürkçine 

«Harb okullarının asıl öğrenci kaynağı as
kerî liselerdir. Ancak zaruri hallerde sivil lise 
ve eşidi okulları bitirenlerden sınav ile erkek 
öğrenciler alınır.» 

BAŞKAN — Önergeler okunmuştur. Önerge
lerin sahipleri sayın üyeler önergelerini izah 
etmişlerdir. Aykırılık derecesine göre; evvelâ 
çıkarılmayı öngören önerge Sayın Ekrem Öz
den'in önergesini tekrar okutup oylarınıza su
nacağım. 

(istanbul Üyesi Ekrem Özden'in önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden önergede 
de Önerildiği gibi 1 nci fıkranın 2 nci cümle
sinin maddeden çıkarılmasını önermektedir. 
Kendileri önergelerini izah ettiler. Önerge hak-
kmda söz istiyen sayın üye?.. Yok. Sayın Millî 
Savunma Bakanı önerge hakkındaki mütalâa
nız?... Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler; gerçi Sayın Komisyon Sözcüsü bu mad
de hakkında etraflı ve tatmin edici izahat 
vermişlerdir. Fakat görüyorum ki, bu madde 
üzerinde bâzı arkadaşlarda buna rağmen hâlâ 
tereddüt vardır. 

Şimdi arkadaşımın da izah ettiği gibi, esas 
kaynak askerî lisedir, burada tereddüt yok ve 
bunda büyük fayda görüyoruz. Ancak zaruri 
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I Orduyu en parlak zekâlardan da mahrum 
etmemek lâzım. Bilhassa bugün teknoloji iler
lemektedir. Dışarıda, başka yerlerde, liselerde 
yetişmiş parlak zekâlar varsa ve bunlar asker
lik mesleğini seçmek istedikleri takdirde or
duyu bunlardan mahrum etmemek lâzım. Bu 
sebeple de bu kapıyı acık tutmak lâzım. 

Yine bâzı hallerde aranan vasıflarda öğren
ci sayısı bulma mümkün olamıyor. Arkadaşım 
izah etti, faraza askerî lise yeteri kadar me
zun veriyor ama o sene uçucu vasıflı öğrenci 
olamıyor, öğrenci sayısı yeterli olamıyor. As
kerî liseden 100 kişi çıkıyor. Hava Harb Oku
luna girecek ama 20 tanesi veya 30 tanesi an
cak uçuculuk vasfına haiz, 70 i uçuculuk vasfına 
haiz değil. Binaenaleyh, dışarıdan bunu tamam
lama imkânından mahrum ederseniz o yıl ye
teri kadar Hava Harb Okuluna öğrenci almak 
imkânı da ortadan kalkar. 

!Bu sebeple, arz ettiğim bu zaruretlerle ar
kadaşlarımızın bu önergelerini ya geri almaları 
veyahut da geri almadıkları takdirde Yüksek 
Heyetinizin bunlara iltifat etmemesini rica ede
rim. 

Teşekkür ederim. 

haller bulunabilir. Bu zaruri hallerden bir ta
nesi şudur : 

Askerî liselerce filvaki her sene Harb Oku
lunun ihtiyacı kadar öğrenci alınmaktadır 
bir ahenkli kabul sistemi tatbik edilmektedir. 
Fakat aksilikler olabilir; hastalananlar bulu
nabilir, fazla sınıfta kalanlar olabilir. Binaen
aleyh, askerî liselerden Harb Okullarına 500 
kişi alınacağı sene, kadroya göre, askerî lise
den 300 mezun çıkarabilir. Bu takdirde 200 ka
dar bir ihtiyaç doğabilir. Şimdi bunu dışarıdan 
karşılamadığınız takdirde bütün ordu kademe
sinde bu boşluğu hissetmek durumu ile karşı 
karşıya kalırız. Bu sebeple bu kapıyı açık his
setmek durumu ile karşı karşı kalırız. Bu se
beple bu kapıyı açık tutma zarureti kendisini 
daima göstermiştir ve göstermektedir. Kanu
na bundan ötürü konmuştur. Önergeyi kabul 
etmek suretiyle bu imkândan mahrum ettiğiniz 
takdirde hakikaten güç durumda kalınabilir. 
Harb Okulu kadrosu dolmıyabilir ve ordunun 
alt kademesindeki subay kadrolarında o sene
lerde bir boşluk hâsıl olabilir. 

Bir ikinci nokta; muhterem arkadaşlar fır
sat eşitliği de yaratmak lâzım. Meslek seçimi 
genç yaşlarda mümkün olmuyor. 12 - 13 - 14 -
15 yaşlarında meslek seçimi yapılamıyor ama 
askerliğe hevesli bir çocuk liseyi bitirmiş, ka
biliyetli buna bir fırsat, bir imkân vermek lâ
zım. Harb Okuluna girmek istediği takdirde, 
imtihanları kazanabildiği takdirde, sağlık du
rumu müsait olduğu takdirde, ahlâki durumu 
müsait ise bu vatandaşa asker olma hakkını ver
mek lâzımdır. Bu hakkı da büsbütün kaldırma
mak ve bu kapıyı kapatmamak lâzım. 

Bâzı arkadaşlarımızın endişesi şudur : Dı
şarıdan alınırken, ciddi bir disiplin görmemiş
tir, bâzı unsurlar bu yoldan ordumuza sızabilir. 

Muhterem arkadaşlar, bu sızma keyfiyeti 
her yerden olur. Bir cemiyet içerisinde bu tür
lü cereyanlar olunca bizim askerî okulla
rımızın da görüyoruz ki bundan masun kala
mıyorlar, tamamen. Oralara da hattâ evlevi-
yetle bu cereyanları oralara sızdırmak gayret
leri vardır, hedef olarak bunlar alınmaktadır. 
Binaenaleyh sızma, bulaşma her halde müm
kündür. Ciddî bir tahkikat ile, alınırken esas
lı bir tahkikat ile bu mahzuru önlemek müm
kündür ve yapılmaktadır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir sual so
racağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Bakan 

meseleyi izah buyururken, çok zaruri hallerde 
sivil liselerden alınabileceği tâbirinin içinde 
parlak zekâlı kimselerin veya eşitlik ilkesine 
riayet edilmesini ifade ettiler; bunu zaruri 

I hallerin içine soktular. Bence zaruri hal başka
dır. Bundan anladığımız mâna, askerî liseler-

! den gelen talebelerin Harbiyenin kadrosunu 
doldurmadığı takdirde bir zaruret doğabilir. 
Bu takdirde bu sınavlar açılır. Benim anladı
ğım budur. Yok, eğer eşitlik veya parlak zekâ 
derseniz bu nasıl zaruri hale girecek? O zaman 
demek lâzımdır ki; parlak zekâsı olanlardan, 
eşitlik haklarına riayet etmek noktasından Ge
nelkurmay Başkanının kendi yetkisine dayana
rak 15 kişiye kadar talebe alınabilir. Böyle bir 
şey konulabilir, bu olabilir. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD SİS
LEN (Devamla) — Tavzih edeyim. Sayın ar
kadaşım haklıdırlar. Ancak zaruri hallerde 

I bu kapı açılmıştır. Hükümetin getirdiği me-
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tinde ihtiyaç halinde idi. Fakat Mecliste bu 
zaruri hal şeklinde değiştirildi. Binaenaleyh, 
kapı ancak zaruri hallerde açılmaktadır. Ama 
(bu kapı aşıldığı zaman işte parlak zekâlar de
diğimiz ve aranan kimseler veya fırsat eşitliği 
de bunun zımnında doğmaktadır. Onu izah et
mek için arz ettim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın 
Komisyon?.. 

GE.ÖİÖİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÎ ŞAKÎS 
AĞANOĞLU (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem özden'm 3 ncü 
maddenin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin 
maddeden çıkarılmasını öneren 'önergesini oy
larınıza sunuyorum. Dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum efendini. 
(Tabiî üye Suphi Karaman'ın önergesi tek

rar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Karaman önergelerini 
izah ettiler, önerge üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Sayın Bakan... Komisyon... 

IMÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FSEİD ME
LEN (Van) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SAKİR 
AĞANOĞLU (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan ve Sayın Komis
yon önergeye katılmamaktadırlar. önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir, efendim. 

(İstanbul Üyesi Rifat öztürkçme'nin 1 nci 
fıkranın değiştirilmesini istiyen önergesi tekrar 
ckur-du.) 

BAŞKAN — Sayın. Öztürkgine izah ettiler. 
Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Bakan ve Komisyon katılıyorlar mı?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Van) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SAKİR 
AĞANOĞLU (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergenin dikkate ayınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka-
ıbul edenler... Etmiyenler... önerige reddedil
miştir. 

'Sayın Rifat öztürkçine'nin 3 ncü maddeye 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki önergesini tek
rar okutuyorum. 
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(İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 3 ncü 
maddeye bir fıkra eklenmesini istiyen önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine 'izahını yap
tılar. önerge üzerinde söz istiyen !sayın üye?... 
Yok. Sayın Bakan ve Komisyon katılıyorlar 
mı?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİB ME
LEN (Van) — Katılmıyoruz. 

G-EOÎÖİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SAKİR 
AĞANOĞLU (Trabzon) — Yönetmelikte var, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. -Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir efendim. 

Önergeler bitti. 3 ncü maddeyi okuttuğum 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... 3 ncü madde kabul edilmiştir. 

Öğretim ve eğitim süresi : 
Madde 4. — Harb okullarının öğretim ve 

eğitim süresi üç yıldır. Bilimin ve askerî eğiti
min zaruri kıldığı hallerde bu süre Genelkur-
may Başkanlığınca bir yıl uzatılabilir. 

öğretimi başarı ile bitirenler Subay Meslek 
Programları Yönetmeliği gereğince sınıflarının 
ihtisas eğitimi görürler ve istihdam edilirler. 

Savaş veya olağanüstü hallerde Genelkur
may Başkanlığınca öğretime ara verilebilir ve
ya öğretim süresi kısaltılabilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Yok. önergeler var, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Harb okulları kanım tasarısının 4 ncü mad

desinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Madde 4. — Harb okullarının öğretim ve 
eğitim süresi 4 yıldır. Savaş veya olağanüstü 
hallerde Genelkurmay Başkanlığınca öğretime 
ara verilebilir veya öğretim süresi kısaltılabilir. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fahri Korutürk 

BAŞKAN — Başka bir önerge.. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin 1 nci fıkrasının, «Harb 

okullarının öğretim ve eğitim süresi 4 yıldır.» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
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BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, Sayın Koru 
türk'ün önergesine katılmanız mümkün mü? 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Hayır efendim, ayrı mahiyette. 

BAŞKAN — Ayrı mahiyette görüyorsunuz. 
Peki. 

Sayın Korütürk, izahını yaptınız konuşmanız 
sırasında, ayrıca açıklıyacak mısınız? 

FAHRİ KORÜTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) —Müsaade ederseniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fahri Korü
türk. 

FAHRİ KORÜTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; madde
ler bizi tekrar belki aynı tartışmanın içerisine 
çekmektedir ve biz de verdiğimiz önergelerin 
kabul edilmemiş olmasından cesaretimizi kay-
betmiyerek tekrar üzerinde konuşuyorsak bizi 
mazur görünüz. Bu hususta en büyük dersi, be
ni mazur görsünler, Sayın Millî Müdafaa Baka
nının geçen sene Finansman Kanununda müta-
addit defalar vermiş olduğu önergelerin redde
dilmesine rağmen, fikir ve kanaatlerinde ısrar 
ederekten mütalâalarını müdafaa etmiş olmala
rını kendime bir örnek alıyorum ve ben de inan
dığım bâzı meselelerde fırsat düştükte aynı nok
tayı nazarı ifade etmek istiyorum. 

Şimdi burada «Harb okullarının öğretim ve 
eğitim süresi 3 yıldır» ı 4 yıla çıkartmak, evvel-
cede arz ettiğim gibi, harb okuluna bir üniver
site statüsü vermek içindir. Bu hususta Sayın 
arkadaşımız Fikret Gündoğan'ın izahları ile üni
versite ve fakülte hakkındaki malûmatı ile 
tenevvür etmiş oldum. Kendilerinin hukuk bil
gilerine son derece de hürmetim vardır ve bilgi 
edinmiş oldum, istifade ettim. 

Verim itibarı ile belki üniversite kullanıla
maz fakat üniversiteye muadil bir hüviyet ve 
rilmiş olması maksuttur, bunda. Eğer kanu 
nun tümü üzerindeki mütalâalarımı takibetmek 
fırsatını bulsalardı, beni bu hususta bağışlıya-
caklardı zannediyorum. Espiri itibarı ile ben, 
üniversiteyi bu mânada sanıyorum. Yoksa, 
Anayasanın ve hukuk kurallarının, kendilerinin 
çok kıymetli fikirleriyle izah ettikleri şekilde 
olması ile bir âdemi mutabakat halinde değilim. 

Binaenaleyh, burada da 4 seneye çıkartmak 
hususundaki noktayı nazarım, bu muadeleti ka
zandırmak meselesidir. Kara, Deniz ve Hava 
Harb okulları fakültetif bir mahiyet alabilir, bu 

üniversite içerisinde. Kanuni tâbirler ve terim
ler, buna kendileri gibi, arkadaşlarının da bu
labilecekleri yardımlarla kabili izahtır. Bina
enaleyh, 4 seneye çıkartılmasını bir defa bu mu
adelet esasını sağlamak bakımından teklif edi
yorum. 

ikincisi, 3 yılın, bâzı arkadaşlar tarafından 
izah edildiği gibi kâfi olmadığı kanaatinde ol
duğum için ısrar ediyorum. 

Kendim şahsan harb okullarında ve eğitim 
kumandanlığında edinmiş olduğum intiba ve 
ayrıyeten bugün harb okullarından ve eğitim 
kumandanlığından almış olduğum notlar da 
harb okullarında bugünün ihtiyaçlarını ihtiva 
edecek teknik bilgileri, sosyal bilgileri ve 
diğer mesleki bilgileri verebilmek için 3 000 sa
at derse ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir, muhte
rem arkadaşlarım. Bu indî bir rakam değildir. 
Tamamen hesaba müstenit bir rakamdır. 3 000 
saat... Bu 3 senede de okutulabilir, 4 senede de 
okutulabilir. 3 senede okutursak bu 3 000 saat
lik ders ile matlubolan bu bilgiyi biz demek ki, 
bir senede 1 000 saatte verebileceğiz. 1 000 saat 
demek, her haftaya 30 saat ve her güne 6 saat 
düşmektedir. Harb okulunda 6 saat ders okut
mak suretiyle bu, 1928 senesindeki Zabit Yetiş
tirme Talimatnamesine göre yetiştirmekte oldu
ğumuz subay sınıfının, ikinci Dünya Harbini 
yaşamış ve bugün teknolojisine ihtiyaç hâsıl ol
muş şekilde genel kültüre, askerî kültüre sa-
hibolabilmesi için vereceğimiz ve ilâveten, evvel
ce de arz ettiğim gibi, sosyal ve ekonomik sa
hada da tenvire muhtaç olduğumuz bu subay 
arkadaşlara, haftada 6 saat ders vermek sure
tiyle 3 000 saati yeterli buluyor arkadaşlar. 

Günde 6 saat ders okumak ne demektir ar
kadaşlar, bunu düşünmek lâzımdır. 6 saat ders 
okumak... Bunun içerisinde beden eğitimi ve 
mütalâa yoktur. Harb okulları beden eğitimine 
son derecede muhtaç müesseselerdir. Mütalâaya 
da son derece muhtaç müessesedir. 

Binaenaleyh, bu eğitimin 4 seneye çıkartıl
ması kendiliğinden zaruridir. Zaten birçok ar
kadaşlarımız 4 senenin üzerine çıktılar 5 seneye 
kadar gittiler. Başka memleketlerden misal gös
terdiler, 4 seneden fazla yok dediler. Fakat 4 se
ne olduğu vâkidir. Ben de emsal verebilirim 
4 sene olan birçok memleketler vardır. Bu ba
kımdan iltifat edip etmemek şüphesiz Genel Ku-
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rula aittir. Bunu 4 sene olarak kabul etmek ve 
yine arz ediyorum, üniversiteye muadelet esası
nı Harb okuluna kazandırmak noktai nazarımı 
tekrar ediyorum. Saygılar. 

BAŞKAN — Sayın öztürk söz aldılar buyu
run efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; Sayın Korutürk 
temel felsefede yanılıyorlar. Bu kanunla çok gü
zel bir sistem getirilmiş, hattâ Türk eğitimine 
ışık tutan bir sistem getirilmiş. O da şu; bıra
kın özel yüksek okullar, resmî yüksek okullar, 
akademiler; üniversitenin bu akademilerden de 
ayrı bir sistemi vardır. Bu bir meslek okulu
dur. Bizim eğitimimizde şimdiye kadar içinden 
çıkamadığımız, Anayasanın da zaman, zaman 
karşımıza çıktığı bir sistem bu. Hâlâ Sayın Ko
rutürk bizi oraya zorluyor. Bu bir meslek oku
ludur. Meslek okulu olduğuna göre, bu meslek 
okulunu ille de üniversite içine doğru itmek gi
bi bir yöne gittiğimin zaman, asıl bu okulun 
felsefesinde olan, esasında olan, tekniğinde olan 
sistem kaybolur. Bu bakımdan kanun tümü ile 
Türk eğitimine bir felsefe getirmiş, bu madde ve 
bundan önceki madde de ışık tutmuştur. Hem 
öğrencilerin branş olarak seçilip gelişinde, hem 
de bir meslek okulu olarak değerlendirilmesi 
bakımından gayet yerindedir. 

Sonra, bir çelişki içindedirler Sayın Koru
türk; bâzı arkadaşlarımız da bunu yaptılar. 
Hem 2 yılı, 5 yıllık bir öğretim süresi olarak 
kabul ediyorlar, devamlılığı bakımından, hafta
da gösterilen ders bakımından; hem de kalkı
yoruz bunun 4 yıl olmasını istiyoruz. 4 yıl olup 
da bir subayı 6 yıllık, 7 yıllık süre gibi bir za
man içerisinde yormanın bir değeri olmadığı gi
bi, bugün dünya tekniğinde en ileri teknikler
de bile, 4 yıllık Harb okulları hemen, hemen 
yoktur. Yani diğer devletlerde çok azalmıştır. 
Bir, iki devlette kalmıştır. 

Bu bakımdan, bir meslek okulu olarak mü
talâa edilmelidir. Bu önerge uygun değildir, ko
misyonun getirdiği metin gayet yerindedir. O 
şekilde kabul edilmesinin taraftarıyım. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaman söz mü istedi
niz? önerge üzerinde savunma yapıldı. Lehte 
mi konuşacaksınız? 
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SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Madde 

üzerinde efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, madde üzerin

de olmaz. Geçti. Sayın Bakan, katılmıyorsu
nuz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ FERİD ME
LEN (Van) — Esasen madde elâstikidir, gerek
tiğinde 4 yıla çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Evet, efendim, fıkrada o hüküm 
sarihtir. Sayın Komisyon sözcüsü?... Katılmı
yorlar. Sayın Korutürk'ün 4 ncü maddenin ta
diline ilişkin önergesini Komisyon ve Hükümet 
kabul etmiyorlar. Dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hocaoğlu'nun önergesini okutuyorum 
efendim. 

(Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu izahını yapmış
tınız, ayrıca izahını yapacak mısınız? Tümü 
üzerinde bu noktaya değinmiştiniz. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Müsaade ederseniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurum efendim. Rica ede
rim. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın senatörler, kanaatimce, hattâ kanaa
timce değil, gerçek şu ki, kanunun esas özünü 
teşkil eden madde, 4 ncü maddedir. Çünkü 
bundan önceki maddeler, kuruluşunu görevini, 
diğerlerini ve saireyi izah ediyordu. Bu madde 
esas 'öğretim ve eğitimle ilgili hususu belirtiyor. 
Bu madde içinde de en önemli kısım, öğretim 
ve eğitim süresini 3 yıl olarak tesbit eden hü
kümdür. 

Tümü üzerinde konuşmamda işaret ettiğim 
gibi, 3 yıl öğretim süresini bir Türk subayının 
yetişmesi içim bendeniz kısa buluyorum Muh
terem arkadaşlar, meslek mensubu arkadaşları
mız, orduda senelerce hizmet etmiş olan arka
daşlarımız, bu sürenin yetişme şekline ve ye
terli kültürü almak için kâfi gelmediğine işa
ret ettiler. Ayrıca bu sürenin diğer öğretim 
kurumlarından farklı oluşunun yarattığı psiko
lojik ezgiyi de önemle ileri sürdüler. Bumla-
rın dışında, unutmamamız gerekir İd, öğretim 
ve eğitim metotları vardır. Bu metotlar bâzı 
esasları ortaya kor, bâzı ölçüler tesbit eder. 
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Bu ölçüler keyfi konmuş ölçüler değildir. Uzun 
tecrübelerin ımeydana getirdiği ölçülerdir. Mi
sal olarak arz edeyim; ders saati her tarafta 
40 - 45 dakika yapılır. Bunun sebebi şudur 
muhterem arkadaşlar; dinlemek insanı yorar. 
Dikkatle dinlemek için işte mormal ölçü 45 da
kikadır. Siz 2 saat ders korsanız, ders veren. 
arkadaşlarımız bilirler 2 saait sonra, yahut 1 
saat sonra birçoklarını uyur görürsünüz, veya
hut % 90 ı bakar kör olurlar, dinler gözükür
ler. Binaenaleyh, öğretim metotlarının getir
diği esasları gözden kaçırmamak gerekir. 

Sayım komisyon sözcüsünün ifade buyurduğu 
konsantre kurslarda Ibu ölçüler içine alınmak 
gerekir. Konsantre (kurslar, netice verebilir. 
Ama, bu da tahammülün üstünde olmamak 
şartı ile netice verebilir. Aksi halde hiçbir ne
tice vermez. 100 talebeye günde 8 saat ders 
verirseniz, bunum içinden 5 talebe istifade eder. 
Ama 100 ü bu derslerden istifade ediyor diye
mezsiniz. Derseniz ve buna inanırsanız, bu 
insanın bilerek kendisini aldatmasım&an başka 
bir şey değildir ve öğretim ilminin tesbit ettiği 
esasları da bir nevıi darbelemek veyahut kat
letmek mânasına gelir. 

Muhterem arkadaşlar, zaman yalnız öğre
timde, verimi tesbit eden faktör değildir.. Za
man cmemlidir elbet, ama zamanın yanında öğ
retime tesir eden, -şimdi onları sıralamaya da 
lüzum yok- başka faktörler de vardır. Bina
enaleyh, Harb okullarında öğretilen dersi saat 
olarak hesaplarsanız bunda mutlaka yanılırsınız. 
Yok üçbin saat okunuluyormuş üç senede, öte
ki 'üniversitelerde efendim dört senede 2 500 
saat okunuyormuş, bu hesap içine girdiniz mi 
bunun altından çıkamazsınız. Mesele saati bir
birine uydurmak değildir, mesele öğretme ve 
öğrenmektir. Bunun üzerinde durmak zarure
ti vardır. Yoksa Harb okulundaki talebeye 
dört saat tatbikat yaptırdıktan sonra ben onla
ra gece ders veriyorum, binaenaleyh, bu ço
cuklar bunu öğrenir derseniz, bilmiyorum ki 
bundan ne derece verimli veyahut hizmetinde 
kendine yarayacak bilgiyi ona ne miktarda ver
miş olabilirsiniz, !bu düşündürücüdür. 

işte muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan 
önemli gördüğüm husus şu; demin Sayın Ka
raman arkadaşımız söylediler, Harb okulların
da günde sekiz saat ders okultuluyor. Muhte
rem arkadaşlar hemen şuna işaret edeyim ki, 

hocanın bir saat anlattığı dersi, normal bir ta
lebe iki saatte öğrenir, iki saat üzerinde çalış
ması lâzımdır. Bu durunıa göre, Saym Suphi 
Karaman'ın sekiz saat öğretildiği dediği dersi, 
yarısını hafif ders kabul ederseniz, yarısını nor
mal ders kabul ederseniz, o talebeye en az dört 
ders için sekiz saatte çahışma zamanı lâzım de
mektir. Sekiz saat ders, sekiz saat çalışma za
manı etti 16 saat. Bu çocuk ne zaman istirahat 
edecek, ne zaman yemek yiyecek, ne zaman ya
tacak, ne zamam kalkacak. Binaenaleyh, ölçü
yü elden bırakmamanızı rica ederim. Yoksa, 3 
senede bunu tamamlıyor fazla ders. vererek, de
meyiniz, ama 3 sene yeter, o doğrudur, o bir 
fikirdir, bir ölçüdür, ama 3 senede ben bu 
şartlarla 4 senelik tahsili veriyorum derseniz bu 
yanıltıcıdır, istenilen yola ve seviyeye bizi 
getiremez. 

Benim önergem, bu müddetim 4 seneye çıka
rılması konulsundadır ve bunun üzerinde ısrar
lıyım. Eğer arkadaşlar itibar ederlerse bu öğ
retim kurumuna iyilik yapacağımız anlayışını 
muhafaza ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; konu bir 
eğitim mevzuu olarak mütalâa edilmek niteli
ğindedir. Bendeniz Hocaoğlu tarafından veril
miş olan önergenin iltifata nail kılınması için 
huzurumuzu işgal ediyorum. 

Bugün dünyada, eğitim meseleleri münakaşa 
edilir haldedir. Yeni sistemlerin getirilmesi 
eğitimci mütahassıslar tarafından devamlı ola
rak araştırılmaktadır. Dünya üzerinde vuıku-
bulan son öğrenci hareketlerini, gençlik buna
lımlarımı eğitimin ihtisaslaşmadan dolayı uzun 
süreler işgal etmiş olmasına bağlıyanlar vardır. 
Eskiden çıraklık devresini geçirdikten sonra, 
derhal hayata atılan bir gencin bugün üniver
site tahsilini yaptıktan sonra da daha muhtelif 
safhalardan geçerek hayata atılması bir zaru
ret halimi almıştır. 

Binaenaleyh, eğitimin uzunluğu bu gençle
rin bunalımlarının nedenlerinden birini teşkil 
etmektedir. Binaenaleyh, 28 veya 30 yaşına 
kadar hayata atılamıyan, öğrenci vasfını muha
faza eden ve müstehlik durumunda bulunan öğ
renci, cemiyet için ve kendi vasatı için faydalı 
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olamamakta ve birtakım bunalımlara sapmak
tadır. Binaenaleyh, gençlik bunalımlarının bir 
nedeninin de bu 'seıbepten nss'et ettiğini düşü
nen eğitindiler, dünya eğitimin, süresinin kı
saltılması ve gençlerin 18 nel, 17 nci asırdaki 
gibi yeniden hayata atılıp, daha erken devre
lerde yuva kurarak, bir yuvanın mesuliyetini 
alıp, âdeta aylak olmaktan kurtulmasını, bu
günkü eğitim .sisteminde mütalâa etmek duru
mundadırlar. Bütün bu mesel3ye rağmen, Tür
kiye'de îonu eğitim yönünden, diğer üniver
sitelerimizde ve okullarımızda daha geriş anla
mında alındığı için, burada daraltılmış eğitim 
yerine uzatılmış eğitim meselemi hâlâ münakaşa 
edilmediği ve ikame olunmadığı ic'n gayet -tabiî 
ki Harb okullarındaki bu eğitim sistemini de 
Türkiye'de mevcut geniskltilmiş sistem içerisin
de mütalâa etmek mselsuriyetindevi:;. 

Sayın sözcünün vâki ısnaTimüse vermiş ol.m-
ğu 'Cevapta, yapılmış olan. hesaba göra, haki
katen diğer üniversitelerde veya yüksek okul
larda yapılmakta olan eğitim zamammn saate 
taksimi neticesinde Harf o okullarında, onlara 
muadil bir hesabı yaparsak 4 seneyi aşan bir 
eğitim yapılmakta dır. Fakat sıkıştırılmış. Sa
y a Eoeaoğlu'nun ifade ettiği gibi, konsantre 
haline getirilmiş bir eğitimin asaba Harb Ckulu 
öğrencisi üzeninde mü:pet etkileri var mıdır ve
ya yok mudur? Konu budur ve bu bugünkü 
eğitim sisteminde kalkelilmiş, bugün öğrenmek 
mecburiyetinde olduğumun bilgiler muvacehe
sinde Türkiye'de herkesin kabul ettiği bir ger
çektir ki, gün oalrak, ders adedi olarak, ders 
saati olarak fazla bir süredir ve bu da fayda 
vermiyecek demektir. Binaenaleyh, bir öğren
cinin diğer öğrencilerde olduğu gibi, normal 
saatler içinde öğrenim yapması, dinlenmeye im
kân bırakılması, ertesi gün yorgun olmaması 
için Türkiye'de tatbik edilen eğitim sisteminin 
Harb okullarında da tatbiki faydalıdır. Harb 
hali, diğer saruri hallerde saten Genelkurmay 
Başkanı tahsil süresini uzatmak veya kısaltmak 
imkânına sahiptir. 

Fakat bugün normal bir Harb okulları ka
nunu getirdiğimize gere ve meselemizi normal 
çerçeve içerisinde mütalâasını düşündüğümüz e1 

göre, bu Harb okulu öğrencilerine de Türki
ye'deki sistemin içerisinde normal, baskısı bir 
öğretimi tatbik etmek imkânına malik okluğıı-
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I muşa göre, bunu lütfen tatbik edelim ve bu 

önergeye iltifat etmenizi istirham ediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztürk, buyurun 
efendim. 

I HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Efendim, 
Türkiye'nin eğitimde çektiği ıstırabı arkadaşla-

| um bilerek veya bilmiyerek dile getiriyorlar. 
Biz, az gelişmiş bir ülkenin eğitimin değil de, 
pahalı, çok gelişmiş ülkelerin eğitimine özen
menin peşindeyiz. Türkiye'deki eğitim çıkmazı 
da buradan gelmektedir. 

Bu kanun çok güzel bir sistem getirmiştir. 
I Ben demin kısa konuştum, açmak istemiyorum, 

o da şudur; en kısa zamanda, en öleüiü zaman
da mesieke ulaştırmak az gelişmiş ülkenin eği-
'liminde hedef olmalıdır, amaç olmalıdır. Ka
nun o kadar güzel yapılmış ki, şimdiye kadar 
yapılan kanunların bu yönü ile en iyisi olarak 
görülüyor. 

Şimdi, 3 sene içerisinde, Harb okulundaki 
disiplini dikkate aldığımız zaman, diğer okul
lardaki 6 yıl kadar değerli bilgi öğrenme imkâ
nına sahib oluyor, öğrenci. Diğer okullarımıs 
da böyle bir disipline kavuşsa da kısa yoldan, 

i diğer yüksek okullarımız da meslek dallarına 
] göre memlekete iş adamı, meslek adamı, eği-
İ tilmiş insan gücünü beyle kusa yoldan yetiştiri-

verse, daha ucuz eğitim, yani Devlete daha 
usuza mal olan bir eğitim ile çok kısa zamanda 
bu meslek adamlarına, memleketin iş adamına 
olan ihtiyacını karşılamak imkânına kavuşaca
ğız ve bu okulun, bu getirilen kanunla da bu sis
tem sanıyorum bundan sonraki Hükümet prog-

ş ramlarında bize gelecek .sistemin esası olacak
tır, madde yerindedir. 

I Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 'Komisyon Sözcüsü Sayın Ağan-
| oğlu, buyurun efendim. 
I GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SAKİR 
] AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sa-
| ym senatörler; 4 ncü maddedeki okulun eğitim 
j süresi ile ilgili bir önerge verilmiş. Madde, Ge

nelkurmay Başkanlığına lüzum gördüğü halde 
i süreyi 4 seneye çıkarma imkânı veriyor. Ewe-
I lâ şu hususu kabul etmek durumundayız. Tür-
] kiye'de eğitim konusunda en tecrübeli müessese 
I Türk Silâhlı Kuvvetleridir. Eğitimin ölçüsünü, 
j sistemini çok eski zamanlardan beri, en çok de-
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neyen, tecrübe eden ve bundan netice alan bir 
müessese, bunun ölçüsünü bugün için 3 yıl ola
rak kâfi görüyor, icabederse 4 yıla çıkarma yet
kisini kendisine veriyoruz. 

Şimdi, Harb Okulları, kendi disiplinine gö
re eğitim yapan müesseselerdir. Üniveresiteler-
le kıyaslanmaz. Üniversitelerde 4 yıl ve daha 
yukarı süreler konmuştur, oralar serbest eği
tim yapan, araştırma yapan, devam mecburiye
ti aramıyan müesseselerdir. Halbuki, Harb 
Okulları yatılıdır, öğrenci bütün hayatını oku
lun çatısı altında geçirir, yollarda vakit geçir
mez. Günlük mesaisi bir programa bağlanmış
tır. 

Daha evvelki izahlarımızda arz ettik. Yılda 
11 ay süre ile eğitim yapar, 3 yılda 33 ay eder. 
Üniversiteler yılda 8 ay eğitim yapar, 4 yılda 
32 ay eğitim yapar. O halde, Harb Okulunun 
3 yılı, 4 yıldan daha fazla, ama teksif edilmiş 
bir eğitim, yılda 11 ay eğitim. Yılda 200 gün 
eğitim yapsa, günde 5 dersten 1 000 ders oku
tuluyor demektir. E.. Çok mudur bu ders sa
yısı? Bunların programlarında günlük dersler, 
gençlerin rahatlıkla takibedehileceği ölçülere 
göre hazırlanır. Burada da uzmanlar vardır, 
günlük programı hazırlarken. 5 saat matematik 
okutulmaz, 45 dakika matematik okutulur, ikin
ci ders coğrafya olur, üçüncü ders edebiyat 
olur. Takibi kolay ve yorucu olmıyacak şekil
de ders programları hazırlanır. Kaldı İd, askerî 
liselerden gelen gençler bu tarz eğitimi görecek 
şekilde hazırlıklı olarak gelirler. Bunların eği
tim tarzını böyle devam ettirmekte zaruret var
dır. Senede 8 ay eğitim, 4 ay tatil yapamazlar. 
Bu disiplin içinde, bu ihtisas kolunda yetiştir- j 
mek zarureti vardır; çünkü orduya subay ye- | 
tiştiriyoruz, bir kimya lâboratuvarına araştırı
cı yetiştirmiyoruz. Bunun disiplini içinde yetiş
mesi, bir yetişme programı icabıdır ve tekrar 
arz edeyim, 3 yıllık eğitim bugün için kâfi gö
rülmektedir. Eğer, eğitici müesseseler bunu kâ
fi görmezse 4 yıla çıkarma yetkisi kanunda 
kendilerine verilmektedir, önergeye iltifat 
edilmesini, maddenin aynen kabulünü istirham 
ediyorum. Saygılarımızla. i 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir evvelki öner
gede mütalâanızı ifade buyurdunuz, aynı müta
lâayı muhafaza ediyorsunuz. 

Sayın Hocaoğlu'nun Harb okullarında eği- • 
tim süresinin 4 yıla çıkarılmasını öngören öner- 1 

gesinin dikkate alınıp, alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Alınmasını kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... önerge reddedil
miştir efendim. 

Bir önerge daha geldi, sunuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 4. — Harb Okullarının öğretim ve 

eğitim süresi 4 yıldır. Bilimin ve askerî eğiti
min zaruri kıldığı hallerde bu süre Genelkur
may Başkanlığınca 1 yıl kısaltılabilir.» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Alâeddin Yılmaztürk 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk önergenizi 
açıklayacaksınız, buyurun. 
" ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; burada iste
nilen Harb Okulunun üniversite muadeleti se
viyesi kazanması, Türk subayının orduda lü
zumlu bilgileri iktisabettikten, teknik eğitimi 
tamamen kavradıktan sonra, genel kültür mev
zuunda da daha ziyade teçhiz edilmesidir. Üni
versite şekli, Sayın Korutürk'ün işaret ettiği 
gibi, verilmesi bir teknik okul olması itibariyle 
mümkün değildir. Ayrıca da üniversite, bünye
sinde muhtelif branşları, değişik şube ve fakül
teleri ihtiva eden genel anlamda bir ünite ola
rak düşünülür. Onun için tamamen askerî bil
gilerle mücehhez, nihayet stratejik bilgileri de 
iktisabedebilecek kabiliyette yetişen, yetiştiril
mesi istenilen subayda üniversite muadeletini 
aramak bir ölçüde hakkımız oluyor. 

Sayın Karaman'm da işaret ettiği gibi, bir 
örfi idare kumandanı olduğu zaman veya sivil 
idarelerde, artık dünyanın son gelişmesi muva
cehesinde asker - sivil karması yönetimlerde de 
birtakım askerî bilgiler dışında bilgileri iktisa-
betmesi de gerekmektedir. Yine, Hocaoğlu'nun 
da işaret ettiği gibi psikolojikman Harb Okulu 
mezunu Türk subayı ile fakülte mezunu 4 se
neyi bitirmiş, hukuk, teknik ve diğer iktisadi 
branşlar gibi branşlardan çıkan, meselâ askerî 
hukuk, askerî hâkim, askerî mühendis, askerî 
doktor, ordu bünyesinde bu sınıflarla Harb 
okulu mezunu muvazzaf subay arasında da bâ
zı anlaşmazlıklar ve aksaklıklar tesbit ediliyor. 
Bu yönü ile de Harb okulunun 4 sene olması 
psikolojikman yerinde olur. Derslerin yayılma
sı, programa ilâve edilmesi karşısında acaba 

— 452 — 



C. Senatosu B : 97 4 . 8 . 1971 O : 1 

niçin illâ 3 seneye bu 5 - 8 saati sıkıştırıyoruz? 
Bir subayın nihayet generalliğe kadar olan 
müddetlerinden 1 sene almak suretiyle bunu 
tedrisata vererek, hattat teğmenlik gibi askerî 
unvanları son sınıflarda olduğu gibi yine veri
lebilmek kaydıyla, bu müddeti uzatarak daha 
da yaygın şekli ile hem teknik bilgi almasını, 
hem umumi kültürü almasını sağlıyalım. Böyle
ce gerek muadelet noktayı nazarından, gerek 
personel ve maaş tanzimleri yönündeki müna
kaşaları da önlemek bakımından fizikman, psi-
kolojikman 4 sene olmasını temenni eden bir
çok belgeler ve deliller var ve fayda mülâhaza 
ediyorum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Oylandı ama. 
ALÂEDD1N YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Bir mesele var burada. Sayın Bakanın da işa
ret ettiği gibi, bu 4 sene meselesi Genelkurma
yın 1 yıllık uzatabilme hakkı ile meydana geti
rilmektedir. Ben bunun aksini istirham ediyo
rum, Yüce Heyetten. Harb okulunu 4 sene ya
palım da Genelkurmaya bunun gereği halinde 
3 seneye indirme hakkını verelim. O zaman bir 
boşluk da kalmaz. Bugünkü tatbikattaki sıkın
tı da bertaraf edilir. Böylece eğer bugünkü 
Türk Genelkurmayı 3 sene ile meselesini hallet
mek üzere programlamış ise, 2 nci fıkra ile bu 
husus, bu sakınca önlenmiş olur. Ama, gerçek 
anlamda Harb okulunun 4 sene olması ve üni
versite muadeleti temini bakımından 1 nci fık
rada müddetin 4 sene ve 2 nci fıkrada da lü
zumu hallerinde 3 seneye indirilmesi şeklinde 
buraya gelen kısmın bir nevi değişik şeklini 
öneriyorum ve bu önergemle de birçok arka
daşlarımın birer vesile ile işaret ettikleri ve Yü
ce heyetçe de kabul görmiyen hususların naza
rı itibara alınmasını ve bu böyle kabul edildiği 
ve kabul gördüğü takdirde her yönü ile bu 
maddenin daha faydalı hale getirileceği kana
atindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Akif Tekin buyurun 

efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Van) — 4 sene teklifi oylandı ve redde
dildi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi onu arz edeyim efen
dim. 4 sene teklifi hakikaten 2 öneride de mev
cuttu ve reddedildi. Sayın Hocaoğlu, Sayın Ko-
rutürk'ün teklifine katılmadı. Yalnız nüans 

farkları var. Şimdi Sayın Yılmaztürk'ün öneri
sinde asıl 4 seneye çıkarılmasını, fakat Genel
kurmay Başkanına yetki verilerek 3 seneye in
dirilmesi öneriliyor. Değişik bir karakter arz 
etmektedir. Onun için ayrı bir muameleye tabi 
tuttuk. 

Buyurun Sayın Akif Tekin. Kısa olmasını 
istirham ediyorum. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Çok kısa Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; efendim 
Harb okulu tahsili cidden yorucu ve bir bom
bardımana tabi tutulmuşcasma talebeyi yoran 
ve 3 sene, 11 aydan 8 saat tedrisatla başbaşa 
bırakan, psikolojik bir tepki yaratan bir ted
risattır. Bu hepimizin başından geçmiştir. Me
zun olunca birdenbire açılıveririz. Ancak, mev
zuata göre sayın senatörler, şimdiye kadar çı
kardığımız Personel Kanunu ve kanunlarla an
cak 61 yaşında, akademiyi bitirmiş olan bir su
bay orgeneral olabiliyor. Orgenerallikle 1 sene 
ordu kumandanlığı yapacak, 1 sene kuvvet ku
mandanlığı yapacak, Genelkurmay Başkanlığı 
yapacak, 65 yaşında da emekli olacak. 4 seneye 
zaten sığmamaktadır. Bu hesap Harb Okulu
nun 3 sene oluşuna göre yapılmıştır. Eğer Harb 
Okulunu 4 sene yapacak olursak, 62 - 63 yaşın
da orgeneral olacak ki, ne ordu komutanı bu
labilirsiniz, ne kuvvet kumandanı bulabilirsi
niz, ne de Genelkurmay Başkanı bulabilirsiniz. 
Şayet, yeniden Ordu Personel Kanunu düzelti
lecek, akademi mezunlarına kıdem verilecek ve 
sair haklar için yeni bir kanun çıkarılacak 
olursa 4 sene işliyebilir, bunun haricinde şim
diki mevzuatımıza göre işliyenleri kabul ettiği
niz takdirde, orgeneral, ordu kumandanı, kuv
vet kumandanı, genelkurmay başkanı buluna
maz. Onu tebarüz ettirmek için kürsüye çık
tım. 3 sene olması buna cevaz verecektir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Ba
kanla Sayın Komisyon önergeye katılmadıkla
rını ifade buyuruyorlar, önergenin dikkate alı
nıp, alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuttuğum şekli ile oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
4 ncü madde kabul edilmiştir. 
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Okuldan çıkarılma : 
Madde 5. — Harb okullarında öğrenimde 

bulunan öğrenciler aşağıdaki hallerde okul
dan çıkarılırlar. 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak 
yönetmelikte tesbit olunacak ahlâk notu nis-
betini kaybedenler, 

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dâhi
linde öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair 
disiplin kurullarınca haklarında karar verilen
ler, 

c) öğrenimlerini, bu kanuna göre~ çıkarı
lacak yönetmelikte belirtilecek âzami süre için
de tamamlıyamıyanlar, 

d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukuku
nu kaybedenler, 

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara 
lara istinaden sağlık durumları bakımından 
Harb Okulu öğrenimine devam imkânı kalmı-
yanlar, 

f) Giriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadık
ları öğrenim sırasında anlaşılanlar. 

Sağlık durumu sebebiyle okuldan çıkarılan
lar hariç, diğer sebepler ile çıkarılanlara ken
dileri için Devlet tarafından yapılan masraf
lar, faizlerle birlikte ödettirilir. Ancak, bu 
borçları askerlik hizmetleri süresince ertelenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Fikret G-ündoğan. 

FİKRET GÜTOO&&N (istanbul) —- Sayın 
Balkan, değerli arkadaşlarım; bsndsnis bu mad-
de üs?rinde bası hususu öğrenmek maksadıyla 
söz aldım. Onları kısacacık arz edeceğim. Sayın 
bakandan ve csellıkle, tabiî mütckassıs kişikri 
barındıran merci olması bakımından, bilgi rica 
edeceğim. 

önce bu maddenin (C) bendinde «öğrenimle
rini, t u kanıma göre çıkarılacak yönetmelikte 
belirtilecek âsami süre içinde tamamlıyamıyan
lar.» diye bir hüküm var. Peki, o takdirde, bun
dan evvel müzakere ettiğimiz ve kabul buyur
duğunuz 4 ncü maddedeki öğrenim süresinin, 
eğitim süresinin, tabiî öğrenim ve eğitim bera
ber, 3 yıl elması kaidesini bir yönetmelikle da
ha faalaya veya aza mı indireceğiz? Yani bir 
tereddüttür, olabilir. Herhalde kanundaki hük
me aykırı yönetmelik çıkmıyae-ağma gere, o tak
dirde «öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarıla
cak yönetmelikte belirtilecek âzami süre içinde 
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olur kanısındayım. 
Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde ba?ka söz isti-
yeıı sayın üye?.. Yok. Sayın FerM Melen Millî 
'Savunma Bakanı, buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MS
LEN (Yan) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; Bayın Gündoğan'm tasarısının 5 nci 
n-addesinm (e) ve (f) bendleri üzerindeki te
reddütlerini ortadan kaldırmak üzere açıklama 
yapacağım. 

(c) bendinde; «öğrenimlerini, bu kanuna 
göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek âza
mi süre içinde tamamîıyamıyaniar»dan bahse
dilmektedir. 

Sayın G-ündoğan, bundan evvelki madde de 
öğretim süresi 3 yıldır, bu durumda bu madde, 
bu fıkra hükmü ötekisini iptal ediyor mu, diye 
sormaktadır.? 

Üç yıl okulun süresidir, bilindiği gibi. Fa
kat üç yıl içerisinde bitirme kaydı da yoktur. 
Yönetmelikte bunu bir miktar daha uzatma 
mümkündür. Faraza üç yıl tahsil süresini dörit 
yıl veyahutta beş yılda bitirme olabilir. Bina
enaleyh, bu onu kastediyor, Yönetmelikte bu 
tahsil süresi dörde çıktığı takdirde, altı yıl ve
yahut beş yıl zarfında bitirme mecburiyeti ola
cak. Bu süre içerisinde bitirmezse, bu durum
da bu fıkra hükmü isleyecektir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Genel 
eğitimde bir sınıfta iki sene okuma var, Sayın 
Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FEEİD ME
LEN (Devamla) — Genel eğitimde filvaki her 
sınıfta iki sene okuma imkânı verilmiştir. 

Burada süples vardır, yönetmelik tayin ede
cektir, mâni yoktur. Fakat bugüne kadar yapıl
mamıştır. üç yıllık tahsil süresi dört yıldır, ya
ni bir sene artırılmasına cevaz verilmiştir. Dört 
yılda bitirme mecburiyeti vardır. Ama arz et
tiğim gibi, bu açık bir hükümdür, idareye tam 
yetki vermektedir. Şartlara göre bir sene veya 
iki Bene imkân verilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bir statüdür. 
Yönetmelik, de bir statü olarak ilân edilecektir. 
Saten okula giren bu statüyü, bu şartnameyi 
kabul ederek girmektedir. Bu durumda bir nevi 
mukavelede kendiliğinden doğmaktadır. 

(f) bendine gelinde, «Giriş ile ilgili nitelik
leri haiz olmadıkları öğrenim sırasında anlaşı
lanlar» hükmüne göre bilaharâ çıkanlanlar 
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• hakkındaki tatbik hükmü nasıl olacak? Nasıl 

hesap edilecektir? 
umumiyetle bilir sayın arkadaşım da, büt

çe formüllerine göre bir ere, bir öğrenciye yapı
lan masraflar hesap edilir. Hattâ tahsisat ona 
göre hesap edilir, verilir. Çünkü bir erin, bir 
öğrencinin istihkakı bellidir, yiyecek istihkakı 
günlük bellidir. Giyecek istihkakı bellidir. Bun
ları kuruşlandırmakta mümkündür, rayiç fi
yatlara göre. Binaenaleyh, bu esasında zor bir 
şey değildir, ve 5403 sayılı Kanunda da bunun 
tatbikatı yıllardan beri rahatlıkla yapılabilmek
tedir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen saym üye?. 
Yok. 5 nci maddeyi okunduğu şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... 5 nci madde kabul edilmiştir. 

Subaylığa nasıp : 
Madde 6. — Harb okullarım bitirenler, o yı

lın 30 Ağustosunda teğmenliğe nasbedilirler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

ym üye?. Yek. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler.. Eabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli hükümler 

Earb okulları öğretmenleri : 
Madde 7. — Harb okullarında okutulan ge

nel akademik derslere, üniversite öğretim üye
leri, öğretim görevlileri ile bu statüye sahib-
olan askerî öğretmenler görevlendirilerler. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler. Etmiy enler.. Madde ka
bul edilmiştir, efendim. 

öğrencilerin ihtiyaçları : 
Madde 8. — Harb okulları yatılıdır, öğren

cilerin yönetmelikte tesbit edilecek ihtiyaçları 
Devletçe karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir, efendim. 

Öğretim üyelerinin ücretleri : 
Madde 9. — Bu kanunun 7 nci maddesi uya

rınca Harb okulları ve sınıf okullarında görev 
alacak üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri
ne okutacakları beher ders saati için, profesör
lere, doçentlere ve öğrotim görevlilerine Bütçe 
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kanunlarından tesbit edilecek ders ücreti öde
nir. 

Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğre
tim üyeleri ve öğretim görevlilerinden Harb 
okullarında görev alanların üniversite tazmi
natları kesilmez ve bunlar hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulan
maz. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir, efendim. 

Yönetim : 
Madde 10. — Harb okullarının organları, 

bunların görevleri ve çalışma usulleriyle ilgili 
hususlar; öğrencilerde aranacak nitelikler, ye
tiştirme esasları, okutulacak dersler, öğrenimi 
bitirmeleri için âzami süre ve diğer hususlarla 
yabancı öğrencilerin tabi olacakları şartlar; ah
lâk notu; öğrencilerin Devletçe karşılanacak-
iMiyaçlan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde JÖZ isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kaldırılan hükümler 

Nizamname, maaş v.s. ile ilgili huhuslar : 
Madde 11. — 22 Şubat 1331 tarihli Mekâ-

•tîıbi Bahriye talebesi ile efradı ve sairenin mu-
ayyenat ve mahrukatı miktarına dair Nizam
name Mekâtibi askeriye talebesi ile ihtiyat za
bit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeye dair 357 sayılı Kanun ve bu kanu
na müzeyyel 2140 sayılı Kanun ve diğer ka
nunların bu kanuna aykırı olan hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Geçici hükümler 

Geçici madde 1. — Bu kanun hükümleri 
1969 - 1970 öğretim yılında Harb okullarına 
alınan öğrencilerden başlamak üzere uygula
nır. Daha önceki yıllarda Harb okullarına alı

nan öğrenciler hakkında eski hükümler uygula
nır. Ancak, her hangi bir sebeple yeni statüye 
tabi sınıflara kalanlar bu kanım hükümlerine 
tabidirler. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz 
isteyen sayın üye?. Yok Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Öğretmen durumu : 
Geçici madde 2. — 7 ned maddede belir

tilen nitelikteki öğretmenler temin edilinceye 
kadar, öğretmeni temin edilemiyen dersler için 
•halen tatbik edilmekte olan hükümlerin uygu
lanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 2. üzerinde söz 
isteyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Giriş 5artları : 
Geçici madde 3. — Bu kanunun giriş şart

ları ile ilgili 3 ncü maddesi birinci fıkrası 
1972 - 1973 ders yılından itibaren uygulanır. 

BAKAN — Geçici madde üç üzerinde söz 
isleyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir, efendim. 

ALTINCI KISIM 
Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük : 
Madde 12. — Bu kanun yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 13. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Eabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
üteyen sayın üye?. Buyurun Sayın Amiral Ko-
nıtürk. 

Çalışma saatimizin bitmesine beş dakika 
kalmıştır. Uzayacaksa, uzatma kararı alabili
riz. 

FAHEî KOBUTÜBK (Cumhurbaşkanınca 
S. Üye) — Hayır efendim bir - iki dakika için
de bitiririm. 

456 — 



O. Senatosu B : 97 4 . 8 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Eica ederim, buyurun. 
FAHHİ KORÜTÜEK (Cumhurbaşkanınca 

S. Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; ka
nunun getirilen tasarı halinde kabul edilmekte 
olduğunu görüyorum. Ve görüyorum ki bugün
kü askerî otoritelerimiz ve bugünkü Hükümet 
harb okullarının üniversiteye muadelet statü
süne çıkarmaya hazır değildirler. 

Ben Türk Silâhlı Kuvvetlerinde nünün ih
tiyacına daha uygun hem şahsına, hem toplu
ma daha müfidolacak subayın, üniversiteye 
muadelet getirecek bir statü içerisinde teşkil 
edilecek Harb okulundan çıkarılacağına kaani-
im. 

Diğer mühim nokta, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin en büyük problemi olan kadro mahrutu 
ile personel rnahrutıı ancak bu sistem kabul 
edildiği takdirle tahakkuk edebilecektir. Bu 
fikrimi, üzerinde ısrar etmek üzere, istikbâlin 
askerî otoritelerine ve sorumlu ricaline ve on
ların dikkatlerine tevdi etmek üzere tescil et
mek isterim. Fakat bugünkü haliyle gene as
kerî mevzuatımızda büyük bir boşluğu doldur
makta olan Har'b okulları Kanununun mem
lekete hayırlı olmasını temenni ederim. Teşek
kür ederim. 

• • • 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresi bitmiş
tir. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Tasarının 
tümünü kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. 
Tasarının tümü kabul edilmiştir. Bu suretle de 
tasarı Senatomuzdan da geçmek suretiyle ka
nunlaşmıştır. Memlekete, özellikle Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine hayırlı olmasını candan temenni 
ederken, Senatomuzun Heyeti Umumiyesinin 
hislerine tercüman olduğum kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, iki önerge daha var. 
Bu önergeler, maalesef çalışma saatimizin sona 
ermesi ve bu nedenle de Genel Kurulda çoğun
luğun dağılmak üzere, kaybolmak üzere bu
lunması nedeniyle, 5 Ağustos... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — önerge okunsa, karar alınsa, gö
rüşülmesi yarma kalsa. 

BAŞKAN — Efendim o takdirde diğer 
önerge hakkında da aynı işlemi yapmamız lâ
zım, Çoğunluk da kalmadı, bu nedenle 5 Ağus
tos 1D71 Perşembe günü saat 15,00 te toplan
mak üzere S7 nci Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

' — — » • • 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

97 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 8 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının .gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'in, Kars* ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Diyanet işleri ve Vakıflar 
Ger el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sıorusu (6/568) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat özltürkçinefain 28 . 2 . 1971 tarih ve 

1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçjkanat'm, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçjkanat'm, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Milllî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztnrk'ün, öğretimen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözdü sorusu ('6/573) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu ('6/574) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
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hususlarında Senato araştırması istiyen önerge- J 
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık: Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşüknesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet -Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersaıı'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karana Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet | 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı- j 
rılması hakkında Başjbakanlık tezkeresi ve Cum- i 
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 7 . 1971) | 

V 
iKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (M. Meclis: 3/159; C. Senatosu 2/320) 
(S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 7 . 1971) 

X 2. — Çocuklara karşı Nafaka 'mükellef i-
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan .metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizım ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380;. 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 3. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1971) 

X 4. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin Swaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaibul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma (komisyonları rapor
ları. (Millet. Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1971) 

X 5. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kaibul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa Y% 
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Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko- j 
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1G30) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

6. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
27 nci maddeleriyle ek ve 3 ncü maddelerinin : 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından ı 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/351; Cumhu
riyet Senatosu 1/1242) (S. Sayısı : 1631) (D. 
tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 7. —• özel yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devanı edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar hakkında kanını tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/483; Cumhuriyet Senatosu 1/1254) 
(S. Sayısı : 1(541) (Dağıtma tarihi : 27 . 7 . 197! 

8. — İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Ege Üniversitesine bağıl anıma sı 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 'Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 'komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/372; Cumhuriyet Se
natosu 1/1226) (S. Sayısı : 1642) (Dağıtma ta
rihi : 2î8 . 7 . 119171)' 

9. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasınıa Taraf Devletler arasın

da Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin '2 nci fıkrasının (F) 'bendi
ne Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun 'bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kaibul olunan metni ve Culmhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/12131) ('S. Sayı
sı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28 . 7 . 1971) 

10. —• Har!) Okulları kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi : 1/160; Cumhuri
yet Senatosu : 1/1257) (S. Sayısı : 1644) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 7 . 1971) 

11. — llarb Akademileri kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaibul olunan metni ve Cum
huriyet ıSenatosıı. Millî Savunma, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
4 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/159; C. Senatosu 
1/1258) (,S. Sayısı : 1646) (Dağıtma tarihi : 
2 .8 .1971) 

12. —• 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu, Millî Eğitim ve 
Bütçe \re Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/469; C. Senatosu 1/1245) (S. Sayısı : 
1647) (Dağıtma tarihi : 2 . S . 1971) 





Toplantı : 10 I A / 1 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 0 4 4 

Harb Okulları kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İktisadi 

İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1 160; C. Senatosu : 1/1257) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 323) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 .7 . 1971 

Kan ı in l ar M il d il ı' l il ğ i i 
Sayı : 801 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 7 . 1971 tarihli 134 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen. Harb Okulları kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Ava 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19, 21 . 7 . 1971 tarihli 133 ve 134 ncü biri r simlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 323) 

G-eçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 28 . 7 . 1971 
Esas No. : 1/1257 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 , 7 . 1971 tarihli 134 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen Harb Okulları kanunu tasarısı, Komisyonumuzun 28 . 7 . 1971 tarihli 
Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Harb Okullarının kanuni bir statüye kavuşturulmasını ve öğretim ve eğitimin, gü
nümüzün şartlarına uygun ve ihtiyaçları karşılıyacak şekilde düzenlenmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, Türk Silâhlı Kuvvetlerine muvazzaf subay ye
tiştiren Harb Okullarının faaliyetleri, 17 Haziran 1928 tarihli ve 6791 sayılı Kararname ile yürür
lüğe giren «Muvazzaf Zabit Yetiştirmek ve Ordu Zabitlerine Yüksek İktidar ve Tahsil vermek 
Talimatnamesi» ile yürütülmekte ve bu konuda her hangi bir kamun mevcut bulunmamaktadır. 
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Memleketimizin en eski ve köklü bir irfan yuvasının statüsünün bir kanunla tesbit edilmemiş 
olması, rasyonel bir uygulamanın gerçekleştirilmesine engel teşkil ettiği gibi, zaman zamıan üni
versiteler ve yüksek okullar karşısındaki hukukîdurumu da söz konusu olmaktadır. 

Diğer taraftan, sürekli olarak gelişen ve değişen modern harb teknolojisini takibedebilmek 
için geniş askerî ve genel kültür verilmesi gerekmekte; Harb Okullarındaki öğretim ve eğitimin 
çağdaş ordular harb okulları seviyesinde yürütülmesi önem taşımaktadır. 

Ayrıca, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda da, Harb Okullarının kuruluşu
nun, işleyişinin ve bu okullara giriş şartlarının, yetiştirilme usullerinin ve diğer hususların, bu 
konuda çıkarılacak özel bir kanunla düzenleneceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Yukarda arz edilen zaruretler muvacehesinde hazırlanan tasarıda, Silâhlı Kuvvetlere, yeterli 
genel ve askerlik kültürüne sahip ve mütaakıp safhalarda sınıf okulları ve (kurslarınıdaki ihti
sas öğretimini takibedebilecek nitelikte muvazzaf subay yetiştirilmekle görevlendirilen Harb 
okullarının öğretim ve eğitim süresi üç yıl olarak tesbit edilmekte, bilimin ve askerî eğitimin za
ruri kıldığı hallerde bu sürenin Genelkurmay (Başkanlığınca bir yıl daha uzatılabileceği be
lirtilmektedir. Sadece öğrencilik dönemini kapsıyan bu üç yıllık süreye ilâveten, öğretimin biti
minden sonra sınıf okullarında da asgari bir yıl eğitim verileceğinden, Harb okullarının öğretim 
ve eğitim süresini dört yıl olarak kabul etmek gerekmektedir. 

Tasarıda, Harb okullarında okutulması öngörülen dersler yanında, akademik derslerin, üni
versite öğetim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından verilmesi ve bunlara ödenecek ücretle
rin bütçe kanunlarında tesbit edilmesi öngörülmektedir. 

Tasarı hükümlerine göre, Harb okullarının organları, 'bunların görevleri ve çalışma usul
leri ile ilgili hususlar, öğrencilerde aranacak nitelikler, yetiştirme esasları, okutulacak dersler, 
öğrenimi bitirmeleri için âzami süre ve diğer hususlar, altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenecektir. 

Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden tasarı, Komisyonumuzca da uygun müta
lâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci, 9 ncu, 
10 ncu, 11 <nci, geçici 1 nlci, geçici 2 nıci, geçici 8 ncü, 12 nci ve 13 ncü maddeleri Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 'görüşül
mesi hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Ankara 

T. Köker 

Sözcü 
Trabzon 

A. Şakir Ağanoğlu 

Kâtip 
İzmir 

O. Kor 
Ankara 
M. Ulusoıj 

Antalya Erzincan İstanbul 
A. Tekin F. Baysoy H. Berkol 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

İstanbul 
C. Yıldırım 

Toplantıda bulunamadı 

Kütahya 
t. Etem Erdinç 

Muş 
İ. Bingöl 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Tunceli 
A. Bora 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1644) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Harb Okulları kanun tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Silâhlı Kuvvetler Kara, Deniz 
ve Hava Harb okulları; yüksek öğretim ve eği 
tim yapan kuruluşlardır, Bu okulların teşkilâ
tı, Silâhlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında 
gösterilir. 

Görev : 

MADDE 2, — Harb okullarının görevi, Si
lâhlı Kuvvetlere yeterli genel ve askerlik kül
türüne sahip ve mütaakıp safhalarda sınıf okul
ları ve kurslarmdaki ihtisas öğretimini takibe-
debilecek nitelikte muvazzaf subay yetiştir
mektir. 

Giriş şartlan : 

MADDE 3. — Harb okullarının asıl öğrenci 
kaynağı askerî liselerdir. Ancak zaruri haller
de sivil lise ve esidi okulların fen kolunu biti
renlerden sınav ile erkek öğrenciler alınır. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin Harb Okulla
rına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığı
nın muvafakat ve Bakanlar Kurulunun kararı 
üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla olur. 

Öğretim ve eğitim süresi : 

MADDE 4. — Harb okullarının öğretim ve 
eğitim süresi üç yıldır. Bilimin ve askerî eğiti
min zaruri kıldığı hallerde bu süre Genelkur
may Başkanlığınca bir yıl uzatılabilir. 

Öğretimi başarı ile bitirenler Subay Meslek 
Programları Yönetmeliği gereğince sınıflarının 
ihtisas eğitimini görürler ve istihdam edilirler. 

Savaş veya olağanüstü hallerde Genelkur
may Başkanlığınca eğretime ara verilebilir ve
ya öğretim süresi kısaltılabilir. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Harb Okulları kanun tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel esaslar 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görev : 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Giriş şartları : 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim ve eğitim süresi : 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

Öğretim ve eğitim 

İKİNCİ KISIM 

Öğretini ve eğitim 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1644) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Okuldan çıkarılma : 

MADDE 5. — Harb okullarında öğrenimde 
bulunan öğrenciler aşağıdaki hallerde okul
dan çıkarılırlar. 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak 
yönetmelikte tesbit olunacak ahlâk notu nis-
betini kaybedenler, 

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dâhi
linde öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair 
disiplin kurullarınca haklarında karar verilen
ler, 

c) öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarıla
cak yönetmelikte belirtilecek âzami süre için
de tamanılıyamıyanlar, 

d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukuku
nu kaybedenler, 

e) Sağlık kurullarınca verilecek rapor
lara istinaden sağlık durumları bakımından 
Harb Okulu öğrenimine devam imkânı kalmı-
yanlar, 

f) Giriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadık
ları öğrenim sırasında anlaşılanlar. 

Sağlık durumu sebebiyle okuldan çıkarılan
lar hariç, diğer sebepler ile çıkarılanlara ken
dileri için Devlet tarafından yapılan masraf
lar, faizlerle birlikte ödettirilir. Ancak, bu 
borçları askerlik hizmetleri süresince ertelenir. 

Subaylığa nasıp : 

MADDE 6. — Harb okullarını bitirenler, 
o yılın 30 Ağustosunda teğmenliğe nasbedilir-
ler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Harb okulları Öğretmenleri : 

MADDE 7. — Harb okullarında okutulan 
genel akademik derslere, üniversite öğretim 
üyeleri, öğretim görevlileri ile bu statüye sa-
hibolan askerî öğretmenler görevlendirilirler. 

Öğrencilerin ihtiyaçları : 

MADDE 8. — Harb okulları yatılıdır. Öğ
rencilerin yönetmelikte tesbit edilecek ihtiyaç
ları Devletçe karşılanır. 

(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

Okuldan çıkarılma : 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Subaylığa nasıp : 
MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Harb okluları öğretmenleri : 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Öğrencilerin ihtiyaçları : 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu S. Savısı : 1644) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Öğretim üyelerinin ücretleri : 

MADDE 9. — Bu kanunim 7 nci maddesi 
uyarınca Harb okulları ve -sınıf okullarında 
görev alacak üniversite öğretim üyeleri ve gö
revlilerine okutacakları beher ders saati için, 
profesörlere, doçentlere ve öğretim görevlilerine 
Bütçe kanunlarında tesbit edilecek ders ücreti 
ödenir. 

Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğre
tim üyeleri ve öğretim görevlilerinden Harb 
okullarında görev alanların üniversite tazmi
natları kesilmez ve bunlar hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulan
maz. 

Yönetmelik : 

MADDE 10. — Harb okullarının organları, 
bunların görevleri ve çalışma usulleriyle ilgili 
hususlar; öğrencilerde aranacak nitelikler, ye
tiştirme esasları, okutulacak dersler, öğrenimi 
bitirmeleri için âzami süre ve diğer hususlarla 
yabancı öğrencilerin tabi olacakları şartlar; ah
lâk notu; öğrencilerin Devletçe karşılanacak-
ihtiyaeları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kaldırılan hükümler 

Nizamname, maaş v. s. ile ilgili hususlar : 

MADDE 11. — 22 Şubat 1331 tarihli Mekâ-
tibi Bahriye talebesi ile efradı vesairenin mu-
ayyenat ve mahrukatı miktarına dair Nizam
name Mekâtibi askeriye talebesi ile ihtiyat za
bit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeye dair 357 sayılı Kanun ve bu kanu
na müzeyyel 2140 sayılı Kanun ve diğer ka
nunların bu kanuna aykırı olan hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BEŞİNCİ KISIM 

Geçici hükümler 

Kanunun uygulanıp : 
GEÇİCİ MADDE 1, — Bu kanun hükümleri 

1889 - 1970 öğretim yılında Harb okullarına 
alman öğrencilerden başlamak üzere uygula-

(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

Öğretini üyelerinin ücretleri : 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik : 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kaldırılan hükümler 

Nizamname, maaş v. s. ile ilgili hususlar : 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Geçici hükümler 

Kanunun uygulanışı : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi met

ninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1644) 



(•Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

nır. Daha önceki yıllarda Harb okullarına alı
nan öğrenciler hakkında eski hükümler uygula
nır. Ancak, her hangi bir sebeple yeni statüye 
tabi sınıflara kalanlar bu kanun hükümlerine 
tabidirler. 

Öğretmen durumu : 

GEÇİCİ MADDE 2 . - 7 nci maddede belir
tilen nitelikteki öğretmenler temin edilinceye 
kadar, öğretmeni temin edilemiyen dersler için 
halen tatbik edilmekte olan hükümlerin uygu
lanmasına devam olunur. 

Giriş şartlan : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun giriş 
şartları ile ilgili 3 ncü maddesi birinci fıkrası 
1972 - 1973 ders yılından itibaren uygulanır. 

ALTINCI KISIM 

Yürürlük ve yürütme1 

Yürürlük : 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

Öğretmen durumu : 

GEÇİCİ MADDE 2. — MiUet Meclisi met
ninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Giriş şartlan : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi met
ninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

ALTINCI KISIM 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük : 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

>'>m< 
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