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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bilinci Oturum 
11972 yılı bütçe kanunu tasarısı üzerinde 

igftrüşnıelere devam olunarak; 
ıCuimiburiyeit Senatosu, 

iMillet Meclisi ve 
öulmlhurlbaşlkanlığı bütçeleri kabul edildi. 
ıSaat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

saat 12,43 te ara verildi. 

İkinci. J}t urum 
ISayıişifcay, 

Anayasa Mahkemesi ve 
(Başbakanlık bütçeleri kabul edildi. 
iSaait 21,09 de toplanılmak üzere Birleşime 

saat 19,2'5 te ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
©evleit Plânlama Teşkilâtı bütçesi kabul 

eıdildi. 
Vakıflar Genel Müdürlümü 1972 yılı 

ibütoe kanun tasamsınm madde ve bölümleri 
kaibul olundu; tümünün gelecek birleşimde 
açılk aya sunulacağı bildirildi. 

3 . 2 . 1972 Persemlbe günü saat 9,30 da top
lanılmak üzere Birleşime ( 3 . 2 . 1972) saat 
00,35 te ısion verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekilli Haitay 

llayri Mumcuoğlu Enver Bahadırlı 

Cmîıunbaşkaniîîca S. Ü. 
Bahriye Vçok 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Kuponlar 
1. —Petrol Dairesi Başkanlığı 1988 bütçe 

yılı Kesinihesap kanunu tasarılsının Millet Msc-
lilsince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Etütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil-
leit; Melclisi 3/267; Oudhudyet Senaltosu 1/37) 
(fS. Saylsı : 47) 

2. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon 
İşleri Saymanlığının 1967 yılı bilançolarının 
onanmasına dair kanun tekifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cuimlhuriyet 'Ss-
natoisu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 3/478; Oumlhuriyet Senatosu 2/5) 
(S. Sayısı 55) 

» • • « 
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BİRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 27 nci Birleşimin 1 nci Oturumunu açıyorum. 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe luınunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/554) ; Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972 (1) 

A - DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı Bütçesi

nin müzakerelerine başlıyoruz. 
Danıştay Başkanlığı Bütçesi üzerinde grup

lar adına söz alanlar : 
Halil Özmen, Salih Türkmen, Hüseyin Avni 

Göktürk. 
ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Sayın 

Başkan, Millî Güven Partisi Grupu adına ben 
görüşeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
M. G. P. GRUPU ADINA ENVER BAHA

DIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, Muhterem 
senatörler; 

Danıştay bütçjesi hakkında Millî Güven 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun görüş
lerini arz etmek için huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Anayasamızın, idarenin işlem ve eylemleri
ni denetlemek makteadiyle Danıştaya özel bir 
önem verdiği yüksek malumlarınızdır. Bir hu
kuk devleti olan Türk Devletinin idari saha
da hukuka bağlılığını bir Anayasa müessesesi 
olarak kabul etmiş olması şüphesiz ki, büyük 
faydalar tevlidetmiştir. Biz de ilk defa Tanzi-
matm gerçekleştirdiği ıslahat hareketleri için
de kurulmuş bulunan Danıştay devamlı bir 
gelişme temposu içinde 521 sayılı Kanunla bu
günkü duruma gelmiştir. 

ISözlerimin başında da temas ettiğim gibi, 
Anayasamız, idari karar ve tasarrufları keyfi
likten fkurtarmak, yürütme organının karşısı-

(1) 10 S. Sayılı basmayazı 1 . 2 . 1972 ta
rihli 25 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

na durdurucu güce sahip ıbir yargı sistemi 
'kurmak amaciyle Danıştaya önem vermiştir. 
Bu sistem, esasını Anayasanın 2 nci maddesin
deki unsurdan almaktadır. Zira Anayasanın 
2 nci maddesi saydığı unsurlar arasında Dev
letimizin bir hukuk Devleti olduğunu önemle 
belirtmiştir. 

Anayasamızın Danıştaya verdiği görev ve 
yetkiler arasında idari uyuşmazlıkları ve dâ
vaları görmek ve çözümlemek; tüzük taşanla
rını ve imtiyaz, şartlaşma ve sözleşmelerini in
celemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yap
ma dışında, Babanlar Kurulunca gönderilen 
kanun tasarıları hakkında düşüncelerini bildir
mek esasları vardır. 

Böylece Anayasa Mahkemesine verilmesi 
uygun görülmiyen istişari mahiyette bir görev 
de Danıştaya verilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Danıştaya intikal eden dâvaların uzun sene

ler hükme bağlanamaması hak sahiplerini bü
yük ölçüde mağdur etmektedir. Esasen uzun 
zaman istihsal olunamıyan hak, mâna ve mahi
yetinden ve kuvvetinden büyük şeyler kaybet
mektedir. Bu mahzuru önlemenin çarelerinden 
biri, ilk dereceli idari mahkemelerin biran ev
vel kurulmasıdır. Bu kuruluş tahakkuk edin
ceye kadar da, Danıştaya yeni kadrolar veril
mesi, dâva daireleri ilavesi hususları ihmal edil
memelidir. 

20 . 9 . 1971 tarihinde gerçekleşen Anaya
samızın bâzı maddelerinin tadili sıra'smda Da-
mştayla ilgili 114 ncü maddede de değişiklik 
yapılmışıtır. Bu değişiklikle hiçbir zaman ida
renin eylem ve işleminin yarağı denetimi dışın
da bırakılacağı kasdolunmamıştır. Değişikliğin 
maJksadı zaman içinde hâsıl olan ihtiyaçlara 
daha belirli ve kifayetli bir hal yolu bulmak 
maksadına matuftur. Bu değişiklikten sonra 
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da, idare, kendi eylem ve işlemlerinden dolayı 
husule gelen zararı ödemekle yükümlüdür. Bu 
fıkra tatbikatta yanlış anlaşılmamalı ve idare
ye, tazminat ödemekle her meselede işin içinden 
çıkılabileceğini ilham etmemelidir. Bu fıkradan 
maksat; idarenin kasdı dışında ve telâfisi müm
kün olmıyan halin vukuunda husule gelen za
rarı ödemesine imkân veren istisnai bir hüküm
dür. Aslolan, idarenin, Danıştaydan sâdır olan 
kararları hiçbir mazeret ileri sürmeksizin infaz 
etmesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz konunun önemi he

pinizce fazlasiyle bilindiği için birtakım tek
rarlardan kaçınmak ve kıymetli zamanlarınızı 
israf etmemek için sözlerimi bitirirken Danış
tay bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
Yüce Senatonun muhterem üyelerine Millî Gü
ven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun 
'saygılarını sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Enver 
Bahadırlı. 

iSöz sırası Cumhuriyet Halk Partisi adına 
Salih Türkmen'de. 

Sayın Türkmen?... Yoklar. 
Adalet Partisi Grupu adına Hüseyin Avni 

Göktürk. Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN AVNİ 

GÖKTÜRK (Niğde) — Yüce Senatonun muh
terem üyeleri; 

Danıştayın 1972 bütçesi münasebetiyle bu 
bütçe hakkında Cumhuriyet Senatosuna A. P, 
Grupu adına tenkit ve temennilerimi arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Eski ve tarihî adiyle Şûrayı Devlet (Devlet 
Şûrası) bugünkü adiyle Danıştay bir mânada 
Devlet meşveret meclisi, Danışma Meclisi de
mektir. Bu müessesenin önemi doğduğu ve ku
rulduğu tarihlerde daha büyük idi. Bununla 
beraber, bugün eski önemini de kaybetmemiş 
olduğuna ve idarenin her türlü eylem ve iş
lemlerini murakabe etme vazifesiyle mükellef 
bulunduğuna göre buna da ayrıca işaret et
mek isterim. Bu müessese Anayasa ve kamu ku
ruluşlarımız arasında artık cidden önemli bir 
yer almış ve böyle bir kurum olarak da hukuk 
nizamımızda en önde gelen ve vazgeçilmez bir 
yüksek idari kaza rolünü ifa eden müessese ol
muştur. 

Danıştay, Şûrayı Devlet adiyle İmparator
luk devrinde 1 Nisan 1883 tarihli Fermanla (Di
vanı Ahkâmı adiyle) müessesesiyle birlikte ku
rulmuştur. Şûrayı Devlet 10 Mayıs 1868 de fiilen 
açılmış ve ise başlamıştır. Danıştay bu hesa
ba göre bir asırlık bir geçmişe sahiptir. Bu 
müessese 10 Mayıs 1968 tarihinde 100 ncü mev
cudiyet yıldönümünü kutlamış ve bu bahtiyar
lığı vesilesiyle de bir güzel ve hacimli kutla
ma kitabı, Garb literatüründe Festgabe de
nen (Tes'it kitabı) diye bir kitap çıkarmıştır 
ki, bu kitap geniş muhtevalı ve Danıştayla iliş
kin birçok kıymetli yazıları, araştırmaları ha
vidir. 

Danıştayın teşkilât ve görevleri 31.12.1964 
tarih ve 521 sayılı Kanunla şöylece yeniden dü
zenlenmiştir:. 

İdari uyuşmazlıkları ve dâvaları görüp hal
letmek, 

Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun ta
sarıları hakkında mütalâa bildirmek, 

Tüzük tasarılariyle imtiyaz sözleşme ve şart
laşmalarını incelemek, 

'Başbakanlık tarafından gönderilen her tür
lü işler hakkında mütalâa beyan etmek, 

Gerek 521 sayılı Danıştay Kanununun, ge
rekse diğer kanunların gösterdiği sair işleri 
yapmak, 

Vazifesiyle yükümlü bir yüksek idari mah
keme, danışma ve inceleme organı ve müessesesi 
olduğu ayrıca müspet hukukla tesbit edilmiş
tir. 

Bu yüksek idari mahkeme hakkında 1961 ta
rihli Anayasamızda gayet esaslı prensip hü
kümleri de vardır. Ezcümle, Anayasanın 140 
ncı maddesi Danıştayın kuruluşu, işleyişi, yar
gılama ve daire başkanlarının seçimi usulü, men
suplarının nitelikleriyle atanmaları, hakları 
ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte iler
lemeleri, haklarında disiplin kovuşturulması 
yapılması ve disiplin cezası uygulanması, mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre kanunla düzenleneceği de em
redilmiştir. 

Ancak 21.9.1971 tarihli ve 1488 sayılı Ana
yasa tadiliyie, 1961 tarihli Anayasamızın, Da
nıştâyla ilgili bâzı hükümleri değiştirilmiş ve 
ezcümle, Anayasanın 114 ncü ve 140 ncı mad
delerinde bu kuruma dair bâzı hükümler ge
tirilmiştir. 
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Gerçekten Anayasanın değişik 114 ncü mad
desi yeni ve değişik prensipler koymuş, 140 
ncı maddesi de Danıştay Başkanı ile Başkanım-
sözcüsünün Danıştay üyeleri arasından üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçile
ceğini hükme bağladığı gibi, ayrıca; Başkanın, 
daire başkanlarının ve Başkanunsözcüsünün gö
rev sürelerinin 4 yıl olacağını ve süresi biten
lerin yeniden seçilmesinin caiz bulunduğunu 
tesbit eylemiştir. 

Ayni 140 ncı maddede yapılan diğer önemli 
ıbir değişiklik ile asker şahıslar Danıstayın ida
ri yargı denetiminden çıkarılmış ve bu dene
timin yeni kurulacak bir askerî yüksek idare 
mahkemesince yapılacağı esasını koymuştur. 
Bu askerî yüksek idare mahkemesinin kurulu
şu, işleyişi, yargılama usulleri, Başkan ve üye
lerinin nitelikleri ve atanmaları, disiplin ve öz
lük işleri, hâkimlik teminatı, askerlik hizmet
lerinin gereklerine göre ayrı ve özel bir kanun
la düzenleneceği de hükme bağlanmıştır. 

Halbuki 1961 tarihli Anayasamız idarenin 
•hiçbir eylem ve işleminin hiçbir halde yargı 
mercilerinin denetimi dışında bırakılamıyaca-
ğından bahsetmiştir. Bu denetimin de son ka
deme olarak Danıştaya ait bulunduğunu hük
me bağlamıştı. Bu Anayasanın 114 ncü madde
sinin bu hükmünü 118 nci maddesi daha da tak
viye etmiş ve açmıştı. Halbuki son Anayasa ta-
diîiyle asker şahıslar bu bakımdan mevzuatı
mızda bir istisna teşkil etmekte ve âdeta özel 
ıbir askerî yargıtaya bağlanmaktadırlar. Her
halde 1961 tarihli Anayasamızda; Devlette bir
lik ve vatandaşlar arasında eşitlik prensipleri
ne uygun olarak vazedilmiş olan bu hüküm, 
Devlet umumiyet prensibine aykırı olarak sev-
kedilmiş bulunan bu yeni hükümle sanırım ki, 
az çok zedelenmiştir. Bu istisnai hükmün huku
kiliği üzerinde hukuk otoriteleri ve kamu, oyu 
herhalde özellikle ve her yönden durmakta
dır. Şayet, asker şahıslar hakkında verilen ka
rarlarında, Danıştay eşyanın tabiatına aykırı 
karar ve hükümleı'e varmışsa - ki, bazen asker
lik mesleki için pek uygun ve faydalı olmıyan 
hükümler verildiği de bihakkın ileri sürülmek
tedir - bunları düzenleyici tedbirlerin Danış
tay Kanununun tadiliyle istihsali mümkün ol
sa gerektir. Böylece, idarede ikili bir sisteme 
yol açmaktan da tevakki edilmiş bulunulurdu. 

Anayasada yapılan tadilât hakkındaki ka
nunun geçici 14 ncü maddesinde, bu tadilâtın 
yürürlüğe girmesinden itibaren, Danıştay Baş-
kaniyle Başkanunsözcüsünün bu görevlerde 4 
yıllık hizmetleri geçmişse, bunların yerlerine 
yine 4 yıllık bir görev süresi için yeniden se
çim yapılacağı hükme bağlanmıştır; bittabi 6 
aylık bir süre içerisinde. 

Yine Anayasamızın 20 . 9 . 1971 tarihinde 
değiştirilen 114 ncü ve 140 ncı maddeleri; 521 
sayılı Danıştay Kanununun Anayasa değişik
liklerinin meriyet tarihinden itibaren 6 ay zar
fında ıslah edileceği ve 140 ncı maddenin ih
das ettiği yeni bir askerî yüksek idare mahke
mesinin yine 6 aylık süre zarfında kurulaca
ğı hükmünü koymuştur. 

Danıştay Kurumunun vazifesi ve bu vazife
nin görülmesi, yerine getirilmesi şekli hakkın
da da bu müessesenin vazife ve salâhiyetleri
nin hudut ve şümulü bir taraftan Anayasanın 
koyduğu prensip hatları içerisinde belirtildi
ği gibi, bu görevin nitelikleri ve teferruatı ayrı
ca 521 sayılı Danıştay Kanununun muhtelif mad
deleriyle sarahaten tesbit edilmiştir. 

Danıştay gerek Anayasanın ve gerek kendi 
özel kanuniyle diğer kanunların ve her türlü 
mevzuatın kendisine verilmiş olduğu vazifeleri 
ıbugün fiilen idari işlerle meşgul 3, idari dâvala
ra bakan 9 daire, ki cem'an 12 daireli bir kadro 
ile yürütmektedir. Bu, bütün personeli de hesaba 
katmak icalbederse, büyük bir müessesedir, geniş 
ıbir kadrodur. Bu kuruluşun yardımcı unsurları
nı da hesaba katmak suretiyle hakikaten bunun 
azametini daha fazla, yani kadro olarak bü
yüklüğünü bir kat daha anlamak mümkündür. 
Bu bakımdan da herihalde ıslaha muhtacolduğu, 
bilhassa çalışmalarının daha verimli olmasını 
temin maksadiyle bâzı ıslahata girişmek lüzu
mu aşikârdır. Mamafih bu görüşün münakaşa 
ve müzakeresinin yeri ve zamanı bu konuşma
nın maksat ve şümulünü taşar. 

Danıştay dairelerinin teşkilât ve vazifele
ri ve yargılama usulleri 521 sayılı Kanunla 
muayyendir. Ancak, gerek 1971 tarihli Anayasa 
tadilleriyle, gerekse Personel kanunlariyle ko
nulan ve kısmen de yukarda temas edilen yeni 
esaslar dolayısiyle 521 sayılı Danıştay Kanu
nundan önemli değişiklikler yapmak lâzım
dır. Danıştay Kanununda yapılması gerekli 
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fbu değişikliklerin yakm zamanda meclislere 
getirilmesi için Danıştay Başkanının Reisliği 
altında bir komisyonun ciddî hazırlıklar üze
rinde çalıştığını ve hattâ bu hazırlıkların çok 
ilerlemiş olduğunu haricen memnuniyetle ha-
(ber almış bulunmaktayız. Esasen bu hazırlıkla
rın yeni Anayasaya göre 20 . 3 . 1972 tarihine 
kadar ikmal ve intacedilmesi de şarttır. 

Danıştay da hizmet mütemadiyen genişle
mekte ve iş hacmi mütemadiyen artmaktadır. 
Meselâ, idari 3 dairedeki dosya akısı ve dosya 
intacı durumuna bir göz atmak gerekirse; 1967 
de geçen yıldan 71 devir, yıl içinde 3 235 gelen 
dosya, 2 935 çıkan dosya, ertesi yıla 371 devir 
dosyası olduğu halde; 1967, 1968, 1969 senele
rini böylece 1970 e kadar yürütmek suretiyle, 
1967 nin 71 devir dosyasına karşı, 1970 senesin
de ertesi seneye devredilen dosya sayısının 
1 078 e çıkmış olduğunu görüyoruz. Ertesi se
neye devir de 1967 de 371 iken 1971 de 959 a 
çikmış oluyor M, bu Kasını ayı itibariyle sade
ce 9 aylık bir neticedir. 

İdari dâvalara bakan 9 dairedeki dosya ge
liş ve gidişi aynı şekilde büyük artışlar göster
mektedir. Meselâ 1967 de 37 677 geçen yıldan 
devir olmuş, gelecek yıla 27 878 dosya devredil
miş ; 1967 den 1971 e kadar olan seyir neticesin
de, 1971 de geçen yıldan 36 233 dosya devredil
miş, Kasım ayı itibariyle de 9 aylık sürede 
53 275 dosya gelecek yıla devir şeklinde gözük-
ımeikteidir. 

Şimdi, bütün bu istatistikî rakamlar dillen
dirilmek suretiyle bir hükme varılmak istenir
se; meselâ tıpkı diğer adlî kaza mercilerimizin 
her kademesinde olduğu gibi, burada da büyük 
nisbette bir müterakim dosya artışı çığ gibi her 
gün büyümektedir. 

Kısaca, bu demektir ki, bir Devletin esası ve 
temeli olan adalet tevzii işi, «El adlü esasül-
nıüîk» prensibi hakkiyle ve gününde, zamanın
da, eşitlik dairesinde yerine getirilememekte
dir. insanlık kadar eski olan bu prensip bugün
kü medenî devletler bayatının da en esaslı, en 
ba§ta gelen prensibidir. Zaten tarihi devirlerde 
ortaya çıkmış olan bu prensip Grek ve Roman 
medeniyetine mensup milletlerin hukuklarında 
da aynı şekilde ifade edilmiş, (Justicia Fonda-
mentum Reguorum) «Adalet hükümranlığın, 
yani adalet devîatin temelidir» prensibi olarak 
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vas'edilmiştir. Buna çok itina lâzım cemiyetler
de. Her medenî cemiyette adaletin, kısa devre
de, eşitlik dairesinde ve az masrafla tevzii her 
cemiyetin temelidir, cidden esasıdır. 

Kanaatimizce Danıştaydaki bu yığılmayı Ön
leme tedbirleri de, yalnızca müesseseye daire 
ilâve etmek suretiyle onu tevsi etmek değildir. 
Bu fikirde olanlar elbette vardır. Her fikir muh
teremdir ve maalesef memleketimizdeki bütün 
Devlet müesseselerinde, iş hacmi arttığı zaman, 
•başka- türlü tensik ve başka türlü işi yenmek 
usullerinin dışında-, kolay usul olan daima kad
roları artırmak, Devlet yükünü ağırlaştırmak 
yoluna gidilmektedir. 

Vaktiyle Millî Mücadele sonunda Ankara'
da kurulduğu tarihlerde, berim de kısa bir sü
re hizmetinde bulunmakla iftihar ettiğini bu 
müessesenin, bugünkü gibi 12 dairesi değil, 
Tanzimat. Dairesi, Mülkiye Dairesi, Devai Dai
resi olmak üzere 3 dairesi vardı. Bendeniz de 
Mülkiye Dairesinde mülâzımlık etmişimdir. Şim
di bugün Danıştaym 12 Dairesi vardır. Vakıa 
memleket kriz d e işler nüfus a.rtışıyle mütenasip 
olarak çoğalmıştır. Ama Avrupa'da da, dünya
nın diğer ileri memleketlerinde de durum böy
le değildir. Bugün meselâ isviçre Federal Mah
kemesinin, Alman Federal Mahkemesinin veya 
diğer idari mercilerinin kadroları böylece isti-
tale şskünde büyüyen birtakım iptidai mahlûk
lar gibi ar t m anlaktadır. 

Hülâsa, Danıştaydaki terakümü yenmek ve 
vaktinde ve uygunca adalet tevzi etmak için da
ire çoğaltmak yerine, daha başka cezri tedbir
lerin alınmasında ihtiyaç olduğuna kaaniim. 
Esasen bu nevi tedbirler de arandığı takdirde 
bulunabilir. Mamafih, şurada bir gerçeğe do 
işaret etmek isterim, vakıa tesiri az olmakla be
raber, Danıştaydaki bu terakümün çığ gibi ço
ğalman Personel Kanunuyla da az çok etki
lenmiş Ur. 

Hülâsa, bu terakümü şimdi âcil tedbir olarak 
yenmenin yollarını bugün aramak lâzımgeîirse, 
yine zannediyorum ki, bâzı küçük işleri Danış-
taya kadar, (tıpkı Temyiz Mahkemesinde oldu
ğu gibi) yüksek mercilere kadar; gerek adlî 
kasa, gerek idari ka.m mercilerine gctürmemek, 
bunları mahallinde halletmekten başka çare 
yoktur. Hiç olmazsa şimdilik birkaç bölgede de 
olsa idari mahkemelerin kurulması her halde 

238 — 



C. Senatosu B : 27 

çok esaslı tedbirler arasında olmak lâzımdır. 
Fakat, diğer tedibirleri de ihmal etmemenin 
tekrar yüksek huzura arz edilmesinde fpyda ol
duğuna kaanid/m* 

Ayrıca, Danıştayda iç bünyede görevin da
ha süratli ve verimdi şekilde ifası, için, işlerin 
daireler arasında tevziinde ve çalışma tekniğin
de bâzı usullere, meselâ matbu, muhtasar for
müllere, formülerlere veya 'kısa kısa birtakım 
kararların, dosyaların azalmasına müessir ted
birlere her halde ihtiyaç olsa gerektir. 

Bu vesileyle Danıştayın iç bünyesinin bi
limsel uygulama faaliyeti bakımından da üze
rinde bir nsitee durmak isterim. 

Dışardan alınacak daha çok ve ehliyetli 
hukukçu ve hâkimlik kudret ve kabiliyetini 
haiz olan üyelerle Danıştaym takviyesi halindeı 
bu müessesenin görevinin ifaismda daha müspet 
ve daha âdil neticeler alınabileceği kanaatini de 
taşımaktayım. Zira, her dairede yüksek hukuk 
tahsil ve formasyonu almış, hele hâkimlik ve 
avukatlık niteliğinde pozitif hukuk, müspet hu
kuk, uygulamasında alışmış ve yetişmiş, tecrü
be sahibi olmuş kişilerin Danıştay kararlarının 
hukukiliğinde şaşmaz bir teminat teşkil edece
ği şüpheden varestedir. Bu vesile ile Yüksek Se
nato üyelerine, hâkimliklerin ve avukatlıkla
rın önemini belirtmek için İngiltere'de en yük
sek hâkimliklere bile, seçkin avukatlığın mah
reç teşkil ettiğini hatırlatmak isterim. 

Yatırımlara gelince; Danıştay bir yatırım 
müessesesi değildir ve kendi bütçesinde yatırı
mı yoktur. Bu kurumun inşa halindeki hizmet 
binası için Bayındırlık Bakanlığının (A/2) büt
çesine mevzuu tahsisatla bu binanın aynı Ba
kanlık tarafından 10 556 000 liraya 1968 sene
sinin Şubat ayında ihale edildiği malûmdur. Bu 
mukaveleye göre, Kasım 1971 de bitmesi lâzım-
gelen bu binanın, halen betonarme karkas in
şaatının devam ettiği ve inşaatın bu tempo ile 
devam etmesi takdirinde, 1972 bütçesi ile veri
len tahsisatla bitirilemiyeceği anlaşılmaktadır. 
Bu halde de, hizmet binasının ikmali daha 
epeyce yıllar uzıyacaktır. Bu hakikatin bilinme
sinde fayda olduğuna kaaniim. 

Danıştayda harcamalar plâna göre zamanın
da ve mahallinde kullanılmıştır. Kurumun halen 
ufak tefek ehemmiyetli olmıyan bâzı borçları 
vardır. 
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1971 yılı Bütçesine kanun sözcülerinin, baş
yardımcılarının kurs giderlerini karşılamak üze
re konulan tahsisat gayrikâfidir ve bu yüzden 
harcamalarında müşkülât çekilmiştir. Bundan 
dolayı, talep veçhile, artırılması her halde uy
gun olsa gerektir. Kezalik, Birinci Başkanlık 
makam arabası için konulan 130 bin liralık öde
nek, bâzı formalite güçlüleri yüzünden kulla
nılamamıştır. 

Kadrolarda işleri aksatacak bir noksanlığın 
halen mevcudolmadığmı sanıyoruz. Geçen yıl 
bütçesiyle alman yeni kadrolar kafi gelmiştir. 
Elsasen, yeni Anayasa tadili ile kurulmuş bulu
nan Yüksek Askerî idare Mahkemesi de bir kı
sım işleri Danıştaym omuzundan alacağı cihetle, 
bu yıl iş hacmmda belki nispî bir ferahlama 
olması ihtimali de mevcuttur. 

Burada, çok önemli ve fakat Devlet Bütçe
sinde ve Devlet bünyesinde üzerinde durulma
sı gerekli sandığım bir meseleye de temas et
mekten kendimi alamıyacağım. 

Yüksek Senato üyelerinin malûmuâlileridir 
ki, Danıştaym belli bir kuruluş kadrosu henüz 
yoktur. Yani, kuruluş kadrosunu henüz daha 
tesbit edememiştir ve sabit bir kadrosu yoktur. 
Böylece «kişisel kadro» namı altında, meslek 
sınıfı elemanları için ve hatta diğer kendi per
soneli için her yıl bütçe ile bunların vasıl ol
dukları veya olacakları derecelere göre kadro 
tatbikatı emrivaki halinde yapılmaktadır. Böy
le bir tatbikatın akibeti kanaatımca endişe veri
cidir. Halbuki, diğer Devlet müesseseleri bu im
kândan mahrum bırakılmakta ve bunlarda 
kadrolar bir piramit halinde kaldığı halde, 
yine malûmu âlileridir ki, Sayıştay, Adalet 
Bakanlığı kadrolarında olduğu gibi, Danıştay'
da da mahrut zamanla tersine dönme istidadı
nı gösterebilir. 

Yeni bütçe teklifleri bakımından da kaç 
söz söylemek icap ederse; her hizmetin karşı
lığı, Muhasebe-i Umumiye Kanununun hüküm
lerinin emrine uygun olarak, yeni bütçede öde
neklerle, karşılanmaktadır. Tedavi ve.. 

BAŞKAN — Sayın Göktürk, 5 dakikanız kal
dı efendim. 

HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — 
Teşekkür ederim sayın Başkanım. 

Tedavi ve ölüm giderlerinin teklif veçhile 
, 200 bin liraya bağlanmasında isabet vardır. 
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Dilek ve temenniler bahsinde de tekrar arz 
etmeye mecbur olduğum mesele, ki yukarıda te
mas ettim idarî ve maîî kazayı kapsamak üze
re aşağı dereceli idare mahkemeleri, Danışta-
ym fonksiyonunu daha iyi ifa etmesini temin 
edecek tedbirlerin başında gelmektedir. Bu ba
kımdan, temenniye şayandır. 

Muhterem üyeler, gerçekten bugün memle
ketimizde bu yönden değişik karar verme yet
kisine sahip 17 nin üstünde merci vardır. Bun
ların hepsinin karakterleri de hemen hemen 
iidaridir. Netice itibariyle, bu aşağı dereceli ida
rî Mahkemelerin düzenlenmesi vesilesiyle bun
ların ele alınması ve topluca bir hal tarzına 
bağlanması her halde çok iyi olacaktır. Mese
lâ bu 17 merciden bahsetmek gerekiyorsa, bun
lar bina ve arazi tadilât komisyonları, muaz-
zaf ve gayri muazzaf vergi itiraz komisyonları, 
vergiler temyiz komisyonları, mülkiye amirli
ğinin zilyetliği koruma karar ve tedbirleri, 
Gümrük hakem heyeti, Hazine hissesi hakem 
heyeti, il ve ilçe kurulları, belediye encümenleri, 
köy ihtiyar kurulları, çiftçi mallarını koruma 
meclisleri, çiftçi mallarının murakabe heyetleri, 
çeltik komisyonları, il ve ilçe sağlık komisyonl-
ları, fuhuş ile mücadele komisyonları, içkili 
yerlerin açılmasına müsaade veren komisyonlar, 
her ahlâkî neşriyatı ve filmleri sansür eden he
yetleri, İstanbul ve Ankara imar heyetleri, me
murin muhakemet komisyonlarıdır. Hülâsa, bu 
kadar çok ve değişik müessese bugün memle
ketimizde yaşamaktadır ve bunların kısmı azâ
misi de vaktiyle kurulmuş, Osmanlı İmparator
luğu devrinden kalma müesseselerdir. Bunların 
toptan ele alınmak suretiyle, İdarî Mahkeme
lerin tanzimi sırasında tanzime bağlanması, ida
re denetimi sistemine bağlanması her halde çok 
faydalı olsa gerektir. 

Sonra, her yıl 600 bin lira kira verilerek 
apartman dairelerinden bozma bir binada barı
nan bugünkü Danıştaym, yapılmakta olduğunu 
arz ettiğim binasının ikmali lüzumu da aşikâr
dır . 

Danıştay bütçesinin memleketimize ve bu 
kuruma hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi 
saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN 
türk. 

Teşekkür ederiz sayın Gök-

Efendim, Danıştay Başkanlığı bütçesi üze
rinde söz alanlar konuşmalarını yapmıştır. Şim
di bölümlere geçiyoruz. 

A — DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

(A/l) CAEİ HAftCAMALABI 

Bölüm) Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 Personel giderleri 26 482 482 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Efcmiiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim güderleri 1 411 700 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etıniyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 107 852 
BAŞKAN — Kaibul edem-
ler... Etmiyenlar... Kabul 
edilmiştir. 

16:000 Çeşitli giderler 10 001 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Efcmiiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Ssrmaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.C0D iSosyal transferler 110 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Efcmiiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 'Borç ödemeleri 89 537 
BAŞKAN — Kabul eden
ler.,. Efemiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Banışitay Başkanlığı Bütçesinin hayırlı ve 
uğurlu olmalını temenni ederim. 

B — Tapu ve Kadasitro Genel Müdürlüğü 
(Bütçesi' 

ÎBAŞKAN — Tapu ve Kadasitro Genel Mü
dürlüğü Bütçesine geçiyoruz, ilgililer lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Büt
çesi üzerinde grupları adına söz alan sayın 
üyeleri arz ediyorum : 
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Abdülkeriın Saraçoğlu Millî Güven Partisi, 
SadJk Ariuknıaç, GUmlhuriyei Halk Partisi, 
'Selj'haii'tin Acar, Adalet Partisi, 

Şatoları adına söz alan, Salim Hazeri'ağlı. 
Millî Güven Partisi Grapn adına AJbdüI'ke-

rim Saraçoğlu. 
ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Fslımi 

iBaysoy konuşacak efendim. 
IBAŞKAM — Sayın Fehmi Baysoy? O da 

•yok efen'uüm. 
Sayın Sadık Artulkmaç? Yoklar. 
Sayın Sslâlhatitin Acar? Buyurun efendini. 

ıSaat - İC.İ2. 
A. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN 

ACAR (Ordu) — Sayın Balkan, Yüce Sena
tonun sayın üyeleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1972 malî yılı bütçesi üzerindeki incelemeleri
mizin sonuçlarını, evvelâ hizmetlin yürütülme
si, sonra da bütçe ile plân hedeflerinin gerçek
leştirilmesine ne ölçüde imkân vermiş olduğunu 
belirtmek üzere, A. P. Grupu adına huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Toprağın diploması tapu ve kadastrodur. 
Toprak; insanın mayası, bütün nimetlerin ana
sı kutsal bir armağan olarak bizim günlük ya
şantımıza dahi girmiş, ozanlanimıza konu ol
muştur. Bunun en güzel bir örneği olarak 
;bir kıtayı müsaade ederseın'iz arz edeyim: 

«Yüzün tırmaladım, tırnak ilen, elinen 
Karnın yırttım kazma ilen, belinen, 
Yine beni karşıladı gülünen, 
Benim sadık yarim, kara topraktır.» 
Simidi, tarihî gelişimi itibariyle halen yaşa

yan ve bir kısmı münfkarüz, taririn derdmililkle-
rinide yatan, emsal olarak aldığinuz 5 ve 10 ncu 
asırlarda toprak hukukunun esaslarını tâyin ve 
i teshili eden bâzı özel durumları kısaca arz et
mekte fayda görüyoıruim. 

Filhakika, birçok sülâlelerin hâkim olduğu 
Çin Devletinde ortalama olarak tatbik edilen 
'mülkiyet hukuku, Devletin aynî haikka sabJbol-
nîaisına istinat ederdi. 4 oıcü asırda kuru mül
kiyeti, Devletle ait toprakların üzerinde fertlere 
intifa hakiki tanımıiş ise de, yüne eski döniüşıüm 
itibariyle, Çin'de yaşiayanlamn sadece boğaz 
tokluğuna çalışıma hakları vardır, toprak yine 
Devletindir. 

Hinidistan'a gelince; sosyal sınıflar üzerime 
kurulmuş bir müllkiyet esası hâMm idi. Bnah-
•mamlar, Vaysiyilar, Şatiyalar, faEban varidi; ama 
lbu toprağın sabiplerinlin dışamda kalan «Su&-
ra» denen ahali ve ırgatlar, ancak bu toprak
lar üzeninde çalışmak ve yaşamak imMtoiaonı 
ıhulaJbİliyorlardı. Buna rağmen, Devletle bir 
pay veya ücret ödeme muflaaibilnide de bu top
raklardan istifade hakları varidi. 

Eski Mısır ̂ da da mülkiyet esasları tanım-
mıştı. 

Sümerlerde, hem fertlere, hem de sosyal te
şekküllere mülkiyet hakkı taauaımı§ltı. Bunum
la beraiber, mülkiyet hakkı tanıaıırken de bâ
zı hükümler vazedilmişti. Eğer bir kilmiş©, ma
lik olduğu toprağını işlemezse para cezaisi, ol
mazsa iki ellinin kesümıe cezaisi Ve halita ölüm 
cezası verilirdi. 

Babil Devletinde de, Süimerleride olduğu gi
bi, mülkiyet hakkı tanınmış, hattâ daha ileri 
giderek Hamuraibi Kanunumda müruru zaman 
yoliyle İktaısap ve mülkiyet hıaMa. ihrazı da 
tanınmıştı. Filhakilka, bir bahçede hurma ye
tiştiren için beş senelülk bir müruru zaman, bir 
ormam yetiştiren için dört senelik bir müruru 
zaımlan hakkı dahi mülkiyetin iktisabı için esas 
alınmıştı, 

ibranlilere gelince; filhakika Milâttan evvel 
20 noi asırda ibrani Peygamberi ibraMnldıen 
bu yana, yine 10 ncu asırda Davut Peygam
berden gelerek benli israil Kavminin hicreti ve 
Mısır'a gitmesi, yahuva ve geri gelişlerine rağ
men, gene de mülkiyet hakkına iistinadeden 
bir toprak ve mülkiyet tanınmış idi. Ancak, 
bu mülkiyette tahdidi mânada şu vardı; topra
ğını kimseye satamazdı. Bir istisna olarak ya
kın akrabasına bedeli rnuka'bilinde satma hak
kı vardı, başkasına satma hakkı yoktu. Fakat 
buna rağmen, parasını bulduğu takdirde geri 
almak hakkı da mevcut idi. 

Etilenle, Hititler ele de kollektif mülkiyet mi, 
ferdî mülkiyet mi diye halen bugün Türkiye'de 
ve Dünyada ihtilâf vardır, ama toprak üzerin
de yaşayanların Dsvlete bir vergi vermek mec
buriyeti de konulmuştu. 

Eski iran Devletinde, zaten toprağın mül
kiyet esası ruhban ve zadegan sınıfı üzerine mü
esses olduğu için, bunun dışında kalanlar ırgat 
ve o toprak üzerinde çalışmaya mecbur olan 
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kimselerdi. Ama eski tarihi; yani, 5 ve 10 ncu 
asırlardaki toprak mülkiyetinin esaslarını tayin 
eden bu tarihi tetkik ederken en önemli bir 
noktaya geleceğim. Asur Devletinin yıkılışı, me
deniyeti bin yıl geri bırakmıştır. Asur medeni
yetinde, Devlet kurma, kodifikasyon, amme 
nizamı, kuru hukukun bütün dalları tanı ve kâ
mil mânada tekâmül etmişti. Hele, mülkiyet 
'hakkının bugünkü mevzu mer'i hukuka çok ya
kın seviyeye ulaştığı önemli bir devlet olarak 
telâkki edilmesi lâzım gelir. Birkaç devletin te
cavüzü neticesi yıkılan Asur Devletinden ka
lan Minallah harabelerinden elde edilen vesika
ların mevcudiyetinden Dünyada ilk defa tapu 
kadastroyu yapan devletin Asur Devleti oldu
ğu anlaşılmaktadır. Ama, bugünkü gibi tekni
ğe değil,, sadece ve sadece hendek kadastrosuna 
dayanan bir mülkiyet tesis edildiği bir vakıa
dır. 

Milâttan önce bütün bu devletlerde, aynı 
zamanda tevsik ve temessük vesikaları ve bel
geye, beyyineye dayanan vesikalar suretiyle 
alım ve satım tescil görürdü. Aynı zamanda, 
mülkiyete tecavüzünde, muhtelif' cezalar nıeya-
nmda İnsanı ölüme kadar götüren suç sayıldığı 
da ceza kanunlarında mevcuttur. 

Yıkılmış ve tarih olmuş ve bâzıları da taa za
manımıza kadar gelmiş bu eski devletlerde, mi
rasın dahi az değişikliklerle çocuklara intikal 
ettiği ve el değiştirdiği ve devam ettiği sabit 
bir keyfiyetir. Şimdi ise, sosyalizmin iki var
yantı olan kollektivizinı ve komünizme âd.jîûı 
ülkeler hariç, eskiden beri devam eden bu top
rak mülkiyeti halen de mevcuttur. Bu hususta
ki maruzatınım sebebi, topraksız bir tapu ka
dastro müesesesi düşünülemiyeceği içindir. Bu 
bakımdan bu konuya kısaca temas ettim. 

Bir defa kadastronun yapılmasıyîe, evvelâ 
adaleti zedeliyen şahitle ehlivukuf konusu or
tadan kalkacak, mülkiyet hukukunun itibarı 
artacak, arazi ihtilâfları çabuk halledilecek, 
ve yine karakuşî vergiler ve tahminler yerine, 
gerçek vergi tatbik atiyle hazine lehine büyült 
faydalar sağlanacak, saniyen Türkiyede, % 50 
den fazlası arazi ihtilâflarından doğan cinayet
ler ve kan dâvalarına müncer olan olayları ön
lenmek suretiyle, asayiş iade edilecektir. 

Yine, sosyal reformlarla ilgili konular da 
gerçeklik kazanılacak, matematik ve geometrik 
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kesinlik denen tapu kadastro ile kooperatifçilik 
ve buna dayanan kredi usulleri daha verimli 
bir hal alacak nıilii servet ve millî hâsıla gerçek
lere kavuşacak, daha sayısız sosyal ve ekono
mik faydalar sağlanacaktır. 

Türkiye'nin Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında tapu ve kadastro işlerinin, tümü ile 
20 yılda bitirilmesi öngörülmüştür. İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında, Türkiye'nin tüm ka
dastro sorununu mevcut maddî imkânlarla, tes
hil edilen zamandan önce bitirilmesini gerekti
ren tedbirlerin alınacağı açıklanmıştı. Bugün, 
38 il ve 76 ilçede vazife görüp, şimdiye kadar 
9155 köyün tescili yapılmış ve halen de 765 kö-
yün de tescili bitmek üzere olduğu bir keyfi
yettir. Buna mukabil yanılma mümkün olmak
la beraber, bir emsal olarak. 1938 senesinde ta
pu. harcı ve vergi yönünden Devletin Hazine
sine giren 1 milyon lira olduğu halde, bu rakam 
1C7D senesinde 479 milyona baliğ olmuştur, Bu 
da kâr hanesine kayıt edilen bir husustur. 

1970 S3îicsiııe kadar yapılan işlemde 1 mil
yon parsel, 107 milyon dönüm gayrimenkul tes-
bit edildiği bir gerçektir. Ama, bu işlemler me-
yanmda dr,, 5 milyon dönümlük bir arazi par
çasının da Hanine hesabına tesbit edildiği dü
şünülürse, kadastronun önemi anlaşılır. 1965 -
1970 yılının programlarının tam gerçekleştiril
diği söylenebilir; ?ma 1971 programının da % 
70 ve °/r 83 arasında gerçekleştirilebileceği dü
şünülüyor. Bu da, arazide çalışan görevlilere, 
ezellikle yas aylarının uzun ve müsait günle-

i imde fasla mesai yaptırılarak alman olumlu 
sonuçlardan değiyor. Halbuki, 1971 yılında 

[ fazla mesai ücretlerinin ödenmemesinden doia-
j y\ bu çalışmanın yapılmamış olması ilerlemeyi 

engellemiş ve plânın hedefine ulaşmasına mâni 
j olmuştur. Bu nedenle, bir takrir hazırlamış bu-
I lunuyorus. Bu takrirde 25 e yakın arkadaşımın 
| imzası var. isimlerini birer birer ckumıyacağım. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu
lama ve kadastro islerinde arazi üzerinde çalı
şan görevlilerin içimde bulundukları ağır şart
lar cayın iiyeleres de bilinmektedir. Aileleri il
çe merkezinde, kendileri ise köylerde ve arazi 

| üyelinde hor mevsimde ve her türlü iklim şart
ları altında görev yapmaktadırlar. Arazi üze
rinde çalıştıkları sûrece, bütçenin (H) cetveli
ne gere kendilerine belli miktarda gündelik 

[ cekmnektedir, ö'-ensn bu para, günün şartları 
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bakımından yeterli olmadığından, bu ağır ve 
meşakkatli hizmetin yanında, duydukları malî 
sıkıntı nedeniyle görevlilerin arazi çalışmala
rından kaçtıkları veya verimli bir çalışma yap
madıkları anlaşılmıştır. 

Toprak reformu için, Hükümet programın
da hız verilmesi açıklanmış bulunan tapulama 
ve kadastro işlerinde, müsait mevsimlerde ve 
arazi üzerinde daha fazla verimli bir çalışmanın 
sağlanabilmesi amaciyie, bütçeye bir ilâve yap
maksızın, hattâ 1972 bütçesinden de ek ödenek 
istenmeksizin, (H) cetvelindeki gündeliklerden 
as sayılabilecek aşağıdaki artırmanın yapılma
sını 25 arkadaşımızla beraber arz ve teklif et
tik. işıte bu takrir Bütçe ve Plân Komisyonunda 
kabul edilmişken, bir avukat parl'ömanter ar
kadaşım, diğer hâkimlerin daha az harcırah al
dığını, yani 25 lira aldığını bahane ile tekriri 
müzakere istemiş, tekriri müzakere kabul edil
miş ve Komisyonda az bir kimse varken bu hu
sus bütçeden maalesef çıkarılmıştır. Bu arka
daş şunu bilmelidir ki, tapulama hâkimi icabın
da günde bir veya bir kaç keşif yapmaya mec
burdur. Ama, bir Asliye hâkimi üç keşif yapar, 
yirmi beser liradan 75 lira alır. Bu hâkim, bi
zatihi görevinin icabı, bunu yapmaya da mec
burdur. Eğer, şimdi biz bunu, cetvelinde göste
rildiği gibi, 20 lira ve 30 lira gibi cim bir mik
tarda bırakırsak; her gihı hâkim 150 lira jeep 
parası ve yirmi lira harcırah almak suretiyle 
(H) c^tvsli tasar ve msaai yapma imkânı bu
lunmaz, 

Bakınız, şimdi bu meselenin zorlu tarafını 
arz edeyim. Şimdiye kadar toprak üzerinde ça
lışan 7 tane teknisyen öldürülmüştür. Bu vakı
adır. Teknisyenlerin görevi ifa ettiği köylerde 
ücret mukabilinde aldığı ekmek, peynir, yu
murta ve buna benzer zaruri ihtiyaçları muva
cehesinde köylerde şikâyetler artmıştır. Efen
dim, falancadan ekmek aldı, falandan yumur
ta aldı, diye 700 e yakın şikâyet intikal etmiş 
ve bunlar müfettişler vasıtasiyle mahallen tet
kik edilmiş, asılsızlığı anlaşılmıştır. Şimdi bu
nu, biraz da sehven orada çalışan fedakâr in
sanların muhat ab oldukları bu hal dolayısiyle, 
'bir gerçeğin ifadesini ve güçlüğün mânasını ve 
önemini arz etmek için söyledim. Bu şartlar al
tında çalışan ve günün akiuaîitesi olan toprak 
reformunun temeli Tapu Kadastro görevlileri

nin bu durumlarını takdirlerinize arz ediyo
rum, 

Kışın bu arkadaşlar zaten çalışamıyor, kar 
var. Bu sebeple, yazm da; bu tasarruftan do
layı fazla mesai yolu ile durumu denkleştirecek, 
yani eşitlik temin edecek ve bütçeye hiçbir yük 
tahmil etmiyecek bir takrir hazırladık. İnanç
la ve iyi niyetle hazırladığımız bu takrire iti
raz eden olduğu takdirde, bunlar, susan ve ko-
nuşjinıyan toprakların dostları sayılmıyacak-
lardır. 

Yıllık programların tesbitinde fazla mesai 
ile elde edilmesi düşünülen % 35 - 40 oranında
ki fazla verimin 1968 - 1970 yıllarında gerçekleş
miş olduğu göz önünde tutulursa, 1971 progra
mındaki gerilemenin sebebi de, işte bu mesai
den dolayıdır. 

Sayın üyeler, Hükümet Programında önem 
ve öncelik verilen sıhhatli bir toprak refor
munun veya tarım reformunun yapılmasında 
kadastronun lüzumuna değinilmiştir. Tesbit et
tiğimize göre, sabit yatırım; araç, gereç, sula
ma, tohum, gübre ve saire, rantahl bir reform 
bugün Türkiye'de Sİ milyar liraya baliğ ola-

Şimdi, emir sıygası gibi telâkki edilen top
rak reforma ve sosyal düzenin ve adaletin sağ
lanacağı düşüncesi bir tarafa anarşiyi tabana, 
yani köye sıçratmadan, gerçekçi ve akılcı bir 
görüşle neticeye gitmeyi, millî bekamız ve var-
bğımız bakımından çok önemli sayıyoruz. Ana
yasamızın öngördüğü toprak reformunun ama
cında, üretimi artırıcı, yani verimli işletme
nin yanında, âdil ölçülere dayanan bir top-
rbak dağıtımının sağlanması kaçınılmaz bir za
ruret haline geldi. Buna göre, toprak ve tarım 
reformu, sulaması, İle, araç ve gereçleri ile, kre
disi ile ve hattâ pazarlaması ile bir bütün ola
rak ele alınmak suretiyle çözülmesi mümkün 
olabilecek bir problemimizdir. Çeşitli yönleri 
'bulunan toprak uygulamasında, verim yerme 
verimsizliği ve huzur yerine huzursuzluğu da
vet edecek olan tedbirsizliklerden dikkatle ka
çınmak lâzımdır. 

Toprak reformu uygulamış olan çeşitli ülke
lere kıyasla memleketimizdeki toprak tevzii 
şeklindeki uygulamaların sonuçlarını iyi de
ğerlendirmek: icabediyor, Yakın çevremizdeki 
uygulamalara bakacak olursak, örneğin; me-

- 243 
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•selâ Suriye'de, Mısır'da ve İran'da bunım de
ğişik yönlerini görürüz. Suriye'ye gittim; 
Fransızlar oraları terke dip gittikleri saman Ha
lep'te ve Şam'da bulunan büyük çiftlikleri, bü
yük işletmeleri F eli ahlara parsellemişler da
ğıtmışlar. 1989 senesinde ise orada bulunanlar 
İbana dediler ki; «Banlar toprak üzerinde bir 
işlem yapmadılar. Eski sahiplerini bularak on
lara kiraya verdiler. Eski sahipleri buraları 
işletiyorlar. Bunlar da orada ücret mukabili 
çalışıyorlar». Yani, orada değişen bir şey ol
mamış. Bunlar önemli konular. Bu ülkelerdeki 
sonuçları göz önüne alırsak, isabetsiz düşün-
çelerden kaçınmak lâzımdır. 

25 Ocak tarihli gazetelerde şöyle bir yazı 
çıktı: «İran bizden 100 bin ton buğday aldı» 
Toprak reformu uygulamış bir ülkenin duydu
ğu bu ithal ihtiyacım, reformun amacı ile bağ
daştırmak güç gözüküyor. Çünkü, onlar buna 
«Ak .devrini» diyorlar vs orada bu hususta bâzı 
değişik meseleler olmuş. 

iBinaenaieyh biz, tarımda üretimi artırıcı, 
düzenli işletmeleri koruyucu ve teşvik edici, 
toprak dağılımındaki âdil ölçüyü sağlayıcı 
:bir toprak ve tarım reformunun en hararetli 
taraftarıyız. Ama, toprak reformunun uygu
lamasında vatandaşların toprakla olan ilişki
lerini yıpratıcı, yatırımları ürkütücü, huzur ye
rine bir huzursuzluk ortamı yaratıcı uygula
manın sakıncalarından kaçınılmasını da iste
mekteyiz. 

iBütçe ve plan hedefleri olarak yukarda da 
değindiğimiz gibi, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün bütçeleri, özellikle 1972 yılı Büt
çesi plân hedeflerini gerçekleştirmeye yeter
li değildir. Filhakika, bütçelerinde 155 milyon 
liralık bir fazlalık görülüyorsa da, bu, perso
nel gideri olarak konmuş bulunmaktadır. As
lında geçen yıla nazaran 12 milyon 353 bin 
liralık bir eksilme, vardır. Alınan bilgilere gö
re, 1972 yılındaki eksikliğin Devlet Plânlama 
Müsteşarlığı bütçesinin 21.130 ucu bölümünde 
yer alan «Etüt ve proje» maddesine konulan 
150 milyon liradan aktarma yapılarak kapa
tılacağı ifade edilmektedir. Yapacağı işlerde 
önemi ve ağırlığı aşikâr olan bu Genel Mü
dürlüğün yıl ortasında böyle bir aktarma yap
ması halinde, bir güçlüğe uğramamasını te
menni ederiz. 

• Sayın üyeler, son yıllarda bu olumlu çalış
malarına ve gelişmelerine şakidolduğumuz bu 
teşkilâtı ve bu teşkilâta mensup fedakâr gö
revlilerin ihtiyaçlarını, hiç değilse asgari ölçüde 
karşılıyarak teşvik etmek yerinde bir hare
ket olacaktır. Bu inancımızı başından beri 
muhafaza etmekteyiz. Çünkü, yıllar itibariyle 
kendilerine sağlanan imkânların iyi değerlen
dirilmediği kanısına varmış bulunmaktayım. 

Bu arada, meselâ Arap harfleriyle yazıl
mış tapu kayıtları mevzuu var. Bu konuda Arap 
harflerini bilmek kâfi gelmiyor, ayrıca tetkik 
edenlerin hukuk nosyonunun da olması şart
tır. Tapu kayıtları konusunda birçok değişik 
kelimeler var. Arap harfli tapu kayıtlarının 
Türkçeye çevrilmesi için fazla mesaiye ihtiyaç 
vardır. Sözleşmeli personele maddi imkân sağ
lanarak duyulan ihtiyacı gidermek lâzımdır. 
Parasız bu işleri yürütmeye imkân yoktur, yü
rümez bu İsler... 

Miadı dolmuş uçakların uçuşları bugün 
tehlike arz etmektedir. Hayati tehlike arz eden 
bu uçakları yenilemek için gerekli döviz tah
sisinde bir öncelik tanınması lâzımdır. 

Plânda tedbir olarak öngörülen ve karşı
lığı bütçeye konulmuş olan taşıt araçlarının 
biran önce temininde zaruret vardır. 

Arazi üzerinde verimli ve olumlu bir şekil
de etki yapan ve plân hedeflerinin gerçek
leşmesinde % 40 oranında bir gelişme sağlı-
yan personele fazla mesainin temin edilmesi 
lâzımdır. 

Artık modern Devlet fikri kafamıza dank 
demelidir. İstanbul Üniversitesinden bir yere 
hoao gönderiyorsunuz, cebine gidiş geliş 
uçak biletini koyuyorsunuz, Trabzon Üniversi
tesinde bir saat ders verdirtiyorsunuz, şu ka
dar para ödüyorsunuz. Fakat Allahm dağına 
giden ve oralarda vahşi hayvanlarla mücade
le eden insanlara fasla mesai vermiyorsunuz. 
Böyle malî görüş, böyle modern devlet görü
şü olmaz. Bunlar, tefessüh etmiş görüşlerdir. 
Hep karşımıza, mevzuat diye hükümler çıkarı
lıyor. Mevzuat, akim yoludur. 

Muhterem arkadaşlar, bu ağır hizmeti gö
ren görevlilere adet ve derece yönlerinden 
kadro ağırlığının verimesinin bir zaruret ol
duğunu ifade etmek isterim. Şimdi torba kad
ro diye bir şey çıkmış.. Neyse bunları geçiyo
rum. 

1544 
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Bütçesi münasebetiyle faziletli; haysiyetli, 
çalışkan Tapu ve Kadastro camiasına ve onun 
'başında bulunan Umum Müdürüne ve bütün 
mensuplarına saygı ve şükranlarımı ar? eder, 
•bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederiz Saym Acar. 
Grup adına buyurun Saym Baysoy. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Grup adı
na ben de söz istemiştim. Sıram orada yazılı. 

BAŞKAN — Efendim, süz talehetmediniz. 
Şimdi söylüyorsunuz. Size de söz vereceğim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Burada 
yazılı boyanınız var. 

•BAŞKAN — Listede var. Ama okundu, sı
ranız geçti. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi de grup adına isti
yor. buyurun efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA FEHMİ BAYSOY 
(Erzincan) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1972 yı
lı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi Millî Gü
ven Partisi olarak arz ederken önemle belirt
mek isteriz ki, taşınmaz malların hukuki yön
den açıklığa kavuşturulması, vatandaşlarımı
zın toprağa ve dolayısiyle mülkiyet hakkına 
sıkı sıkıya bağlanabilmesi, bunun huzur ve te
minatı tapulama ve kadastro işlerinin tamam
lanması ile mümkün olacaktır. 

Yurdumuzda asayişin sağlanmasında, ko
runmasında ve kalkınma plânlarının uygulan
masında da bu hikmetin önemini kabvl et
mek ve şüphesiz ki, hizmeti hızlandıran imkan 
ve tedbirleri de bütçede görmek istemekte
yiz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1972 yılı Bütçesini 226 184 848 lira olarak 
görüyoruz. Buna göre, 1972 yılı Bütçesinin ge
çen yıla nazaran gösterdiği 155 217 597 lira
lık artış, geçen yılın Genel Müdürlük bütçe
sinde yer almamış ve Devlet Memurları Ka
nunu gereğince personel giderleri için öngö
rülen ve Maliyece ödenen giderlerdir. Şimdi 
bunun bu kere Genel Müdürlük bütçesinden 
ödenmek için konulduğu anlaşılıyor. Buna kar
şılık geçen yıl 48 853 000 lira elan yatırını gi~ 
derlerinin 12 353 000 lira eksiği ile 3C 500 000 
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] liraya düştüğünü görmekte ve böylece yatı-
I rım giderlerine bağlı tapulama ve kadastro 
| çalışmalarının bu sene bu giderle aksıyacağı 

endişesine düşmekteyiz. Belki Devlet Plân
ına Teşkilâtı Müsteşarlığı 1972 bütçesinin 21.130, 
«Etüt ve proje» maddesine konulan 150 mil-

1 yon liralık ödenekten 20 milyon lirasının ge
rektiğinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü bütçesine aktarılması söz konusudur. An
cak, hizmet gereğinin yerinde ve zamanında 
takdiri suretiyle zaman kaybına, hizmet ak
samasına meydan verilmemesini önemle kaydet
mek lüzumunu hissetmekteyiz. 

Sayın senatörler, bilinmektedir ki, Birin
ci ve İkinci Beş Yıllık plânlar Türkiye'nin tü
mü ile tapulama ve kadastro işlerinin 20 yıl
da tamamlanmasını ve bunun için araç, ge
reç, eleman ve ödenek imkânlarının sağlan
masını öngörmüştür. Bugüne kadar 10 020 
köyün tapulaması ele alınarak 9 155 köyün ta
pulamasının tamamlandığı ve 765 köyün de ta
mamlanmak üzere olduğu ve böylece 9 845 851 
parselde 107 567 468 dönüm tutarındaki ta
şınmaz malların tapulanması ile 41 il, 79 ilçe
nin de kadastrosunun yapıldığı anlaşılmakta
dır. Bu sonuç plân hedeflerinin gerisindedir. 
Ancak, 1988 - 1D89 ve 1970 yıllarında bu Ge
nel Müdürlük yıllık programların üstünde so
nuçlar alarak takdire değer bir başarı gös
termiş bulunmaktadır. 1971 yılı programının 
tapulamada % 70 ve kadastroda ise r.-c 80 ger
çekleşme şansına sahibolduğu görülmektedir. 
Bunun nedeni, 1970 yılında uygulanan fazla 
mesainin 1971 yılmcla uygulanmaması ve bu 

I suretle % 55 oranında elde edilen fazla veri-
I min sağlanamamış olmasıdır. 

Tapu ve kadastro işleri hepimizin bildiği 
gibi, bütün vatandaş topluluklarını yakından 
ilgilendiren çok yönlü bir meselemizdir. Bu 
işleri biran önce bitirelim derken, tedbir ve 
imkânlar mı da düşünmemiz ve sağlamamız lâ
zımdır. Planın öngördüğü imkânların sağlan
mış olduğunu söylemek elbette mümkün de
ğildir. 

özet olarak belirtmek gerekirse; 
1. 1938 - 1970 yularında uygulanan fazla 

mesainin 1971 de yapılmamış olması prog
ramların gerçekleştirilmemiş olmasının nedeni 
olmuştur. Bu olumlu çalışmanın 1972 de uy-

I gulanmasınm tedbirleri alınmalıdır. 
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2. Arazi üzerinde yılda 250 gün çalışma- \ 
ya yeterli ödenek ayrılmalıdır. | 

3. Arazi ekiplerine yeteri kadar taşıt ara- j 
cı verilmelidir. Malzeme Ofisinin bu araçları i 
teminde gayret göstermesi lâzımdır. î 

4. 1937 yılında alınması kararlaştırılan ve ] 
fakat döviz tahsis edilmediği için, bugüne ka- ; 
dar alınarak hizmete giılmiyen 2 uçağın en ki- ! 
sa zamanda alınması lâzımdır. \ 

5. Harici alım - satım ve zilyedlik esasına ; 
dayanan tasarruf düzenimizde, tapulama ve î 
kadastro çalışmalarından yoğun ihtilâflar çık- j 
tığından, bunları kısa zamanda halletmek üze- I 
re tapulama mahkemelerinin adetleri ve im- j 
kânları artırılmalıdır. \ 

1 

6. İl ve ilçelerdeki tapu binalarının bu- : 
günkü perişanlığından kurtarılması ve günlük -; 
tapu işleri ile tapulama kadastro hizmetleri- ; 
nin yürütülebilmesi ve bütün mahkemelerin ; 
işler hale getirilebilmesi için Arap harfi ka
yıtların Türkçeye çevrilmesine çok önem ve
rilmelidir. 

7. Bu O-enel Müdürlüğün iş hacmına ve 
görevdeki ağır sorumluluğuna cevap verecek 
adet ve derecede kadro imkânı sağlanmalıdır. 

8. Arazi üzerinde ve ağır şartlar altın
da çalışan görevlilere (H) cetveli uyarınca 
ödenen ve asla yeterli olmıyan gündelikler ar
tırılmalıdır. 

'Sayın senatörler, sözlerime son verirken mü-
tevazi bütçesine, noksan olan araç ve gereçle
rine rağmen, yıllık hedeflerine varmak için 
feragat ve fedakârlıkla çalışan bütün tapu , 
ve kadastro personeline başarılar diler, Yüce ; 
Senatoyu şahsım ve Grııpum adına hürmetle . 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bay- •• 
soy. 

Sayın Artukmaç C. H. ?. Grupu adına bu- . 
yurunuz efendim. Saat 10,45, ! 

C. H. P. GRUPU ADETA SÂÜIE ABTÜK- | 
MAÇ (Yozgat) - - Sayın Başkan, değerli sena- | 
törler, Sayın Hükümet erkânı; j 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüsünün 1372 ' 
malı yılı Bütçesi hakkında G, H. P. Senato Gru- ! 
pu adına mâruzâtta bulunmak üzere süs aldırı, | 
Yüce Heyetinizi Grupum ve sahsım adına say- i 
gı ile selâmlarım. \ 

Muhterem arkadaşlar, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1972 malî yılı Bütçesini 

incelerken, bundan önceki yılların bütçe ye
tersizliğini bu yıl da görmek ve hattâ geçen 
yıllara nazaran biraz daha düşürülmüş oldu
ğunu müşahede etmek mümkündür. Genel Mü
dürlük bütçesi 187 049 348 Ura cari, 36 500 000 
lira yatırım ve 2 635 500 lira sermaye teşkili 
ve transfer giderleri olmak üzere toplam; 
226 184 843 liradır. Geçen yıla nazaran görü
len 155 217 597 lira. fazlalık, o yıl bütçede yer 
almıyan Devlet Memurları Kanunu ile getiri
len samlardan doğan bir farktır. Bunu Sayın 
Baysoy da biraz evvel belirtmişti. Buna karşı
lık yatırım giderlerinde geçen yıla nazaran 
12 S53 000 liralık bir azalma görülmektedir. 
Halbuki, çok önem verdiğimiz tapulama ve ka-
d ık ro hizmetleri yatırım giderleri ile ksrşı-
laraıp.kta dır. Şu hakle, buradaki azalma plân 
hedefleri aç-sından büyük bir rv:kınca mey
dana getirmiş bulunmaktadır. 

Gerçi De Plânlama Müstesarlıâ'i bütçesi
nin 21.130 «Etüt ve proje giderleri» maddesine 
konulan 150 milyon liralık ödenekten 20 mil
yon üranmın gerektiğinde bu Gene! Müdürlü-

Ig'lÜ aktarılması .suretiyle ek
sikliğin giderilmesi düşünülmüş ise de, yıl or
tasında bu gibi aktarmalardan doğ sn güçlük
lerin ve bunu a hizmete olan Glum:u.s etkisinin 
bugünden düşünülmesi lâzımdır. 
viıı takdiri idarei maslahatçılık 
sa, bu kkımet di 
katle ve ha-.s3.s3: 

uuiiKiı, gore-
naımı o l ır-

orada durur. Bunu burada dik-
-etle belirtmek vu;v:;rrv;v 

k'--. 

h -ki, Hükümet Programında cmem ve 
verilen toprak reformu için sıhhatli bir 
onun şart olduğu da yer akmşiır. Eu 
e de önemi belirmiş olan Irvuı ve. ka

lastra nniT-îeY.iennın, ,U n oag;aaaıgu ım-
U'3ıii:, normal ihtiyaç;usının bile 

alınma.sır.ın anlamın?, iashı güc-

piania 
pViû 

bu derece a s-kıy 
tür. 

Diğer taraftan, her yıl işleri ve devlete sağ
ladığı gelirleri aşırı derecede artmakta bulu
nan bu Geım Müdürlüğü 13?5 tarihli kuruluş 
Kanunu ile ve o günün ihtiyaçlarına ancak 
yetebilecek seviyede olan kadrolarla düzenli 
bar çalışma yapamıyacagı ve ye.m bir kadro 
kanununa şiddetle muhtaç okluğunu her bütçe 
yılında grupumuz adına tarafımızdan belirti-
îegelmektedir. Bu istekler karşısında ilgili
leri" verdikleri cevaplar, yeni. Devsgt Memur-

— 2^6 
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lan Kanunu içerisinde bu ihtiyacın dikkatle 
göz önünde tutulacağı ve hizmetin ağırlığına 
uygun kadroların temin edileceği seklinde idi. 
Üziilere'k görüyoruz ki, bu Genel Müdürlükte 
8 692 personele i!k dört derece için sadece 55 
kadro verilmiştir. Bunun oranı binde altıdır, 
Hem hizmetin ağırlığı ve sorumluluğu, hem 
de bu kadroda çalışan elemanların çoğunlu
ğunun meslekî eğitim göıtmüş, yetişmiş ele
manlar bulunması nedeniyle bu kadro takdi-
rinde'kl kısırlığın hizmete olumsuz yöndeki et
kisini de belirtmek istiyorum. 

Hizmetin seyrine gelince: Geçen yılların 
müşahadelerini ve kanılarını Yüksek Huzur
larınızda bir kere daha tekrarlıyacağım. 

Bundan önceki bütçe yıllarında feragat de
recesindeki gayretlerin birtakım malî imkân
larla beslenmesi lüzumuna ısrarla değinmiş
tim ve bu imkânlar sağlandığı ölçüde bu hiz
metten olumlu sonuçlar alınabileceğini de kay
detmiştim. Nitekim, 1968, 1989 ve 1970 yılla
rında arazi üzerinde bilfiil çalışan elemanla
ra, özellikle yaz aylarında saat 17,00 ilâ 19,00 
arasında, cüzi denilebilecek bir ücretle yaptı
rılan fazla mesai ile % 35 - 40 oranında normal 
verimin üstünde sonuçlar elde edilmişti ve böy
lece o yıllarda yıllık programların üstüne çı
kılmıştı. Halbuki, bu yıl görüyoruz ki, 1971 yı
lında cdenemiyen bu ücretler dolay isiyle faz
la mesai yapılamamış ve yıllık programlar ta
pulamada '/( 30, kadastroda % 20 oranında bir 
gerilemeye sebebolmuştur. Başka bir deyimle, 
programlar tapulamada % 70 kadastroda ['< 
80 nisbetinde ancak gerçekleştirilebilmiştir. Faz
la mesaide harcanması gereken ve bütçeye bir 
yük sayılamivacak derecede cüz "i bir miktar 
ifacle eden fazla mesai ücreti giderleri ile, bu 
mesai neticesinde devlete büyük ölçüde sağ
lanan gelir ve dolayısiyle yan hizmetler mu
kayese bile edilemez. Bu mâruzâtım ufak bir 
ihmalin veya kusurun ne büyük zararlar mey
dana getirdiğine de bir misal teşkil edebilir. 

Hemen belirtmek isterim ki, bu Genel Mü
dürlük kendisine sağlanan imkânların yerin
de ve zamanında değerlendirilmesinde olağan
üstü bir gayrete sahiptir. Eğer kalkınma plân
larının öngördüğü tedbirler ve imkânlar sağ
lanmış olsaydı, bu hizmetler tümü ile kalkınma 
plânının tesbit ettiği hedeflere çoktan var
mış olacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi göze çarpan 
ve üzerinde önemle durulmayı gerektiren hu
suslara da değinmek istiyorum. 

Plân hedeflerine ulaşabilmenin tek şartı, 
yine plânm öngördüğü tedbirlerin alınmasıdır. 
O kadar ki, yıllık kapasiteler fotogrametrdk 
alım esasına göre tesıbit edilmekte ve bilindi
ği üzere bu metot fotoğraf almak suretiyle uy
gulanabilmektedir. Genel Müdürlüğün hizmetin
de bulunan iki uçağın miadı çoktan bitmiş ve 
bu uçaklarla fotoğraf alımı yarı yarıya düş
müş ve aynı zamanda uçuş tehlikesi başgös-
termiştir. 1967 den bu yana bütçelere uçak alın
mak üzere konulan ödeneklere ve yapılan iha
lelere rağmen, döviz tahsis edilmemesi nede
ni ile hizmet için fevkalâde lüzumlu uçakların 
alınamaması fetoğrametrik metoda bağlı ka
pasite fikrini ortadan kaldıran tek sebebolmuş
tur. 

jJiğer taraftan, arazi üzerindeki çalışmala
rın gerektirdiği taşıt araçlarının - ki, bunla* 
arazı jeepleridir - Devlet Malzeme Ofisince te
min edilerek hizmete konulmaması da, çalış
maları plân hedeflerinden uzaklaştıran başlıca 
ııüCienlerden biri olmuştur. 

Her bütçe yılında üzerinde önemle durudu-
ğumuz bir konuya bu kez de dokunmak mec
buriyetini hissediyorum. Bu, Arap harfli ta
pu kayıtlarının Türkçeye çevrilmesi işidir. Ta
pu arşivlerinde mevcut 40 milyon civarında 
Arap harfli tapu kayıtları - dikkatinizi çekiyo
rum - 40 milyon civarında Arap harfli tapu 
kaydı var. Bu kayıtlar memleketimizin her ye
rinde başvurulan ve günlük işler bakımından 
el altında buludurulan kayıtlardır. İller teşki
latındaki kadrolarda bu harfleri bilen, okuyan 
memur hemen hemen kalmamıştır. Merkez teş
kilâtında ise, yekûnu 50 - 60 civarındadır. 1972 
yılı başından bu yana Genel Müdürlüğe başvu
rularak sadece mahkemeler tarafından iste
nilen tedavül kayıtlarının 40 bin civarında ol
duğunu söylersem, bu isin memleket ölçüsün-
deki önemi anlaşılmış olur. Yani yılbaşından 
itibaren bir ay içinde eski harflere göre Ge
nel Müdürlükten 40 bin civarında kayıt istenil
mektedir, Bu isin gerek ihmali ve gerek baş
ka türlü bir tedbirle başarılması mümkün de
ğildir. Adetleri pek azalmış olan bu memur
ların yaş haddi veya sağlık durumu nedeni 
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ile görevlerinden uzaklaşmaları halinde, bü
klük mahkemelerinin ve bütün tapu daireleri
nin ve ayrıca tapu kayıtlarını uygulamakla 
yükümlü olan tapulama ve kadastro ekipleri
nin bir çaresizlik içinde kalacakları işaret et
mek istiyorum. Bu önemli konuyu geçen yıl
larda olduğu gibi, malî portesi hiç önemli ol-
mıyan fazla mesai, ya da sözleşmeli istihdam 
tarzı ile halletmeye, hem de çok kısa zaman
da halletmeye mecbur olduğumuzu önemle ha
tırlatmak ;stiyorum. 

Fazla mesai veya sözleşmeli personel ça
lıştırılması konuları Bakanlar Kurulunca ele 
alınıp, karara bağlanabileceğine göre, çalış
malarını takdirle karşıladığımız bu Genel Mü
dürlüğe hioolmazsa bu yoldan yardım sağlan
masını Sayın Başbakanımızdan ve Devlet Ba
kanı Sayın İlhan Öztrak'tan ricaya hakkımız 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, istitraden bir nok
taya da temas etmek istiyorum. Biraz önce ko
nuşan Selâhattin Acar arkadaşını bir önerge
den bahsetti. Bu önergede bizim grupumuz-
dan 15 - 20 arkadaşımızın imzası, Adalet Parti
li arkadaşlarımızdan da yine bir o kadarının 
imzası mevcuttur. Bendeniz de imzayı atanlar 
arasında bulunmaktayım, önergenin mahiyeti
ni arz etmekte fayda mülâhaza ediyorum. Öner
gemizde şunu istiyoruz; Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün tapulama ve kadastro işle
rinde ve arazi üzerinde çalışan görevlilerin 
içinde bulundukları ağır şartlar sayın üyeler
ce bilinmektedir. Aileleri il veya ilçe merkezle
rinde, kendileri ise, köylerde ve arazi üzerin
de her mevsimde ve her türlü iklim şartları 
altında görev yapmaktadırlar. Arazi üzerinde 
çalıştıkları sürece bütçenin (H) cetveline gü
re kendilerine belli miktarda gündelik öden
mektedir. Ödenen bu para günün şartları ba
kımından yeterli olmadığından, bu ağır ve me
şakkatli hizmetin yanında, duydukları malî 
sıkıntı nedeniyle görevlilerin arazi çalışmala
rımdan kaçtıkları veya verimli bir çalışma yap
madıkları anlaşılmaktadır. 

Toprak reformu için hız verilmesi Hükü
met Programında da açıklanmış bulunan ta
pulama ve kadastro işlerinde, mesai mevsim
lerinde ve arazi üzerinde daha verimli bir ça
lışmanın sağlanabilmesi amaeiyle bütçeye bir 

ilâve yapmadan (bütçeye bir ilâve yapmadan; 
bunu arz ediyorum bilhassa) (H) cetvelindeki 
gündeliklerde az sayılabilecek miktarların - ki, 
aşağıda onu belirtmiş bulunuyoruz - kabulünü 
Yüce Heyetinizden istirham etm:ş bulunuyo
ruz. İltifatınıza mazhar olacağını zannedi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu teşkilâtın içinde çalışmış ve bu teşkilâ

tın dertlerini ve şikâyetlerini yakından bilen 
bir arkadaşınız olarak durumu objektif ola
rak arz etmiş bulunuyorum. Bu maruzatımın, 
hlçolmazsa bu sene Hükümet tarafından nazarı 
dikkate alınmasını istirham ediyorum. 

Maruzatıma son verirken, kendisine veri
len görevleri lâyikiyle yapmakta olduğunu mü
şahede ettiğimiz Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü mensuplarına huzurlarınızda teşekkü-
riide bir boç saymaktayım. 

Bütçenin Teşkilâta ve Ulusumuza hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, Yüce Heyetini
ze saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sadık 
Artukmaç. 

Sayın Salim 'Haserdağlı, buyurunuz salısınız 
adına. Saat 11,01 dir. 

SALİM EAZEBBAĞ-LI (Elazığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; 

özellikle toprak reformunun yapılacağı bu 
yıllarda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümü
zün görevleri kat kat önem kazanmıştır, Arka
daşlarım. bütçede ayrılan ödeneklerle bu göre
vin yerine getirilmesinin mümkün oîaıınyacağını 
dile getirdiler. Ben tekrardan kaçınacağım. 

i Arkadaşlar, gerçekten toprak reformunun 
I yapılması söz konusu edildiği samanlar, Türki-
j ye':1e şu kadar arazinin kadastrosunv.n yapılma-
[ mis olduğu, bu yüzden toprak reformunun da 
! yapılamıyacağj. mütemadiyen öne sürülmüş bu-
| ummaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
| lüğünüıı kıt imkânlariyle bugüne kadar, arka-
; daşianmm dile getirdiği gibi, Türkiye'nin şu ka-
! dar köyünün, şu kadar dönüm arazisinin kadast-
f rosunu yaptıkları bir gerçektir. Ancak, toprak 
î reformunun yapılmasına bu kıt bütçe imkânla-
• rina sahibolan Tapu ve Kadastronun dahi engel 
\ olmadığını söylemek istiyorum. Bir örnek ola-
j rak arz edeyim. Keban Barajı sebebiyle Elâzığ 
i ve civarmda Tapu ve Kadastro Genel Mûdürlü-

248 
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ğü kıt imkânlariyle istimlâk isini tahakkuk et
tirmek üzere, hızla 130 köyün kadastrosunu yap 
mıştır. O halde, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün bu kadar kıt imkânları dahi toprak re
formunun yapılmasına engel değildir. Birlikte 
çalışmak suretiyle Türkiye'de kadastro ile bera
ber toprak reformunun yapılması mümkündür. 
Ancak, bu da yeterli değildir. Mademlri toprak 
reformunun hızla yapılmasını istiyoruz, ben bir 
teklif olarak aklıma gelen bir şeyi söylemek is
tiyorum. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de Ordunun büyük 
bir harita gücü vardır. Mademki toprak refor
munu hızla yapmak istiyoruz, Ordunun harita 
gücünden istifade etmek mümkündür. Bunun 
için, Hükümetin Ordunun Harita Genel Müdür
lüğüyle teşriki mesai ederek, koordone bir ça
lışma yapması suretiyle Ordunun harita gücün
den istifade etmesi lâzımdır. Hükümetten bunu. 
bekliyoruz. Mademki istiyoruz, mademki milyar
ları Millî Savunma bütçesine vermekten çekin
miyoruz, Ordunun Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne yardım etmesi lâzımdır. Türkiye'de 
bu toprak reformu daha nice yıllar konuşula
caktır, daha ne kadar zaman geciktirilecektir. 
Değil mi ki, bütün Türkiye olarak Ordumuzla 
Hükümetimizle, halkımızla, milletimizle bunu is
tiyoruz, o halde Ordunun Harita Genel Müdür
lüğünün, Ordunun uçak gücünün, Ordunun di
ğer güçlerinin bu işe yardımcı olması lâzımdır. 

Arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünde elbette yeterli eleman, araçlar, ge
reçler eksiktir. Bunları bu bütçeyle gidermek 
mümkün değildir, bunu da kabul ediyorum. 

Asıl önemli işlerden birisi de, koordone edil
mesi lâzımgelen işlerden birisi de, kadastro ya
pılıyor arkasından ihtilâflar başlıyor. Benim 
memleketim Elâzığ'da 1950 de kadastrosu yapıl
mış yerler var, hâlâ ihtilâfları bitmemiş. Sanki 
kadastro hâkimi ile diğer hâkimler arasında bü
yük bir fark vardır. Elinde binlerce dosya var
dır, şu vardır, bu vardır deniyor. Değil muhte
rem arkadaşlarım, kadastro hâkimleri nedense, 
daha seri usullere sahiboldukları halde, basit 
usulü muhakemeye tabi oldukları halde, bir 
türlü ihtilâflar bitmemektedir. Hükümet olarak 
bu yeter olmıyan hâkimlerle bu ihtilâfları bitir
menin bir çaresine bakmak lâzımdır. Kadastro 
yaparsınız ertesi gün onbinlerce parçaya itiraz

lar konur. Tapulama Kanununda bu ihtilâfları 
azaltacak yeni yeni hükümler getirilmiştir, bili
yorum o hükümleri; fakat, bu hükümler de ye
terli değildir. Adalet Bakanlığı bütçesinde de 
konuşacağım. Adalet Bakanlığında fazla güc 
vardır. Fazla hâkim yoksa, savcılar vardır. Bun
lar alınıp yetiştirilmek suretiyle kadastrodaki 
hâkimlerin gücünün, adedinin çoğaltılması müm
kündür. Türkiye'de hukukçuların adedi az de
ğildir; fakat, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünde ihtilâfların halledilmesi mümkün de
ğildir. Buna çare bulmak lâzımdır. Toprak re
formu yapılacaktır hemen arkasından ihtilâflar 
^aşlıyacaktır, toprak reformu da felç olup kala
caktır. Onun için toprak reformunu yaparken, 
bu hâkimler Adalet Bakanlığı kadrosundan mı 
alınacak, avukatlardan mı alınacak, nerden te
darik edilecekse edilmeli, biran önce ihtilâfların 
toprak reformu hıziyle beraber çözülmesinin yol
ları aranmalıdır. Bunun için getirilecek mevzu
ata toprak reformu kanununda çok önem ve
rilmelidir. ihtilâflar devam ettikten sonra ka
dastro yapılmanın mânası da, toprak reformu 
yapılmanın mânası da yoktur; kalmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kıt im

kânlariyle bugün memleketimizde iyi hizmetler 
/ermekte ve Türkiye'nin mekânı düzenini, top
rak mülkiyetini, mülk emniyetini sağlamakta 
önemli görevler yapmaktadır. Bu görevlerinden 
dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Ama, top
rak reformunun getirildiği bu sırada bu işin aka
mete uğramaması, halkımızın, Hükümetimizin 
yeise düşmemesi için biran önce bu işin daha ko
ordone, daha mücehhez hale getirilmesi lâzım
dır. Aksi takdirde toprak reformu diye yıllardır 
arzuladığımız konu akamete uğrayacak ve yeri
ne getirilemiyecektir. 

Bunu temenni ediyor, saygılar sunuyor, ba
şarılar diliyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Salim 
Hazerdağlı. 

Sayın Bakan, görüşmek istiyor musunuz 
efendim?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. Devlet Bakanı Sayın 
ilhan öztrak. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

— 249 — 



U, Senatosu B : 27 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
bütçesi dolayısıyla değerli senatörler tarafın
dan yapılmış olan eleştirileri ve bu Umum Mü
dürlüğün bütçesi hakkında j^apılmış olan te
mennileri şahsım ve Hükümetimiz adına şük
ranla karşılarım. 

Ben konuya daha fazla girmiyeceğim. Çün
kü, değerli senatörler konuyu bütün incelikle
riyle ele aldılar. Yalnız bu arada bâzı endişe
ler izhar edildi ve bâzı sorular soruldu, Onlara 
cevap vermiye çalışacağım. 

Sayın Salâhaddin Acar, bir ve dördüncü de
rece kadroların Tapu ve Kadastro Genel BTü-
dürlüğüne daha cömertçe verilmesi gerektiği
ni, bunun hizmetin bir gereği olduğunu ifade 
buyurdular. Bu hususta bütün imkânları arıya-
cağınıızı şimdiden beyan etmek isterim. 

Sayın Fehmi Baysoy, Genel Müdürlük büt
çesine yatırım giderlerinde 12 milyon lira civa
rında bir eksiklik olduğunu ifade ettiler ve ilâ
veten de, Devlet Plânlama Müsteşarlığı bütçe
sinin «Etüt ve proje giderleri» nde 20 milyon
luk bir tahsisatın bulunduğunu, bunun Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne tahsis edileceği
nin öngörüldüğünü de ilâve ettiler. Bu hususu 
titizlikle göz önünde tutacağız ve bu. 20 mil
yonu tamamen Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün teknik imkânları için harcıyacağız. Bu 
hususa emin olmalarını kendilerinden rica ede
rim. 

Sayın Sadık Artukmaç hizmetin önemini 
göz önünde tutarak, kadrolar konusunda temen
nide bulundular. Yeni kadroların alınması bizim 
de başlıca kaygıımusdur. Bu amaçla torba 
kadrolardan bize yeni kadrolar verilmesi için 
gerekli müraacatı yapmış bulunuyoruz. Yakın
da bunun da bir sonuca bağlanacağı muhakkak
tır. 

ıSaym Sadık Artukmaç'm da ifade buyurduk
ları gibi, bütçe içinde fazla mesai ile ilgili ola
nakların sağlanması hususunu önemle göz 
önünde tutuyoruz. Özellikle ikrap harfli, eski 
yazı ile yazılmış olan tapuların okunması husu
sunda buna büyük ihtiyaç, vardır. Bu hususu 
önemle önünde tutup, takibedeceğiz. 

Uçak alımı meselesi hızlandırılmıştır. Dos
yası Maliye Bakanlığına tevdi edilmiştir ve kı
sa bir zamanda uçaklarımıza kavuşacağımızı 
ümide diyorum. 
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Sayın Hazerdağlı, pek haklı olarak - diğer 
sayın senatörlerimiz de aynı şeyi zaten ifade 
buyurmuşlardı - toprak reformunun biran önce 
doğru bir şekilde gerçekleşmesi için tapu ve 
kadastronun önemine işaret buyurdular ve bu 
hususta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün olanaklarının Harita Genel Müdürlüğü
nün olanaklariyle birleştirilmesine dikkat edil
mesini tavsij^e ettiler, önerdiler. 

203 sayılı Kanun uyarınca Harita Genel Mü
dürlüğü ile gerekli işbirliği yapmaktayız ve bu 
hususta bütün imkânlardan yararlanmaktayız. 

•ha da çok yararlanmak için gerekli çalışma
ları yapmış bulunuyoruz. 

Değerli senatörler; 
Toprak reformunun ve tarım reformunun 

başariyle tahakkuk ettirilebilmesi, gerçekleşti
rilebilmesi için tapu ve kadastro işi en önemli 
aşamalardan biridir ve ilk aşamadır. Bundan 
dolayı bu hususu bütün titizlikle temin etmeye 
ve kadastro işini en kısa sürede bitirmeye eli
mizden geldiği kadar çalışmaktayız. Ancak, 
değerli senatörlerimizin işaret buyurdukları gi
bi, bu husustaki uzamaların büyük bir kısmı 
muhakeme safhasında cereyan etmektedir. Bu
gün Türkiye'de tek ve müstakil hâkim olarak 
sadece 64 tapu ve kadastro hâkimi mevcuttur. 
Takdir buyurulur ki, bu adet çok azdır ve bu 
işin gerektiği gibi hızla yürütülmesine imkân 
vermemektedir. Bu amaçla Hükümet Progra
mında da ifade ettiğimiz gibi, Tapu ve Kadastro 
hâkimlerini tapulama ve kadastro yapılan böl
gelerde, ihtiyaçları göz önünde tutarak, yeni 
kadrolar almak suretiyle en kısa bir süre için
de takviye edeceğiz ve bu adedi muhakkak ki, 
artıracağız. 

Aynı düşünceyle Yargıtayda bu konuda özel 
bir dairenin kurulması veya bu işle uğraşan 
dairelerden birinin iki heyetle çalışabilir imkâ
na kavuşması için gerekli hazırlığımızı yapmak
tayız. Bunu da kısa zamanda sizlere müjdele
mek imkânına sahibolacağımı zannediyorum. 

Bu arada, değerli senatörlerin hepsi dile ge
tirdiler; bütçenin (H) cetvelinde tapu ve ka
dastro işlerinde arazi üzerinde çalışanlara öde
necek gündeliklerle ilgili bir artırma önerisinin 
olduğunu ifade buyurdular. Hakikaten çok güç 
şartlar altında yapılan bu hizmetin iyi yapıla-
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bilmesi için gündelikler üzerinde bütçeye yeni 
bir yük yüklemeden yapılacak artırmalar olum
lu olur kanısındayım. 

Maruzatımı burada keserken, en kısa zaman
da toprak reformuyla ilgili kanunları da hu
zurunuza getirebilmenin başlıca kaygumuz oldu
ğunu ifade eder, hepinizi saygılarla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. Sa
yın Artukmaç'm zatıâlinizden bir suali olacak. 

Buyurunuz Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakan ifade buyurdular; uçak 
alımı için dosya Maliye Vekâletine tevdi edildi 
dediler. Bu her sene söylenir, her sene dosya
lar Maliye Vekâletine tevdi edildiği halde bir 
türlü döviz temin edilemez. Asıl benim öğren
mek istediğim şey, bu dövizi nasıl temin buyu
racaklar?. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 800 milyon 
var ya... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu 
dövizi nasıl temin buyuracağımız sualine şu ce
vabı vereyim. 

Bu uçaklar muhakkak alınacaktır, eğer daha 
fazla malûmat arzu buyurulursa genel müdürü
müz de gerekli malûmatı verebilir. Ama, biz bu 
uçakları muhakkak alıp hizmete kullanacağız. 
Bu hususta hiç endişe buyurulmasm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ancak, Sayın Selâhaddin Acar ve 24 arkada
şının vermiş oldukları bir takrir var. Bu tak
rir Bütçe Kanununun 12 nci maddesiyle ilgili 
olduğu cihetle, bunu maddeler okunurken na
zarı itibara alacağımızı arz ve ifade ederim. 

SELÂHADDİN ACAR (Ordu) — Söz hak
kımız mahfuzdur. 

BAŞKAN — Gayet tabiî. 
Bölümleri okutuyorum. 

B - TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜ&Ü BÜTÇESİ 

(A/İ) CARİ HARCAMALARI 
Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

171038 083 

7243 762 

7 945 002 

767 500 

55 001 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14,000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 İKurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve Proje giderleri 29 700 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 6 800 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 172 500 
BAŞKAN — Kabul eden- • 
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 463000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Büt
çe müzakeresi sona ermiştir. Hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ederiz. 

C - DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü 
Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. İlgililer 
lütfen yerlerini alsınlar... 

Efendim, gruplar adına söz alan arkadaşla
rımızı takdim ediyorum : 

Sami Turan, Millî Güven Partisi Grupu adı
na. 

Arslan Bora, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına. 

M. Halûk Berkol, Adalet Partisi Grupu 
adına. 

Şahsı adına : Hüseyin Atmaca. 
Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Sa

mi Turan, buyurunuz. 
Saat 11,20 dir. 

M. G. P. GRUPU ADINA SAMİ TURAN 
(Kayseri) — Sayım Başkam, sayın senatörler, 
İJstatöilstdk Enstitüsünün değerli mensupları; 

Millî Güven Partisi Senato Grupu adına 
Devlet istatistik Ensititfüsü 1972 malî yıllı büt
çesi üzerimdeki görüşlerimi arz edeceğim. 

istaJtüstik, bir netice çıkarmak için olayları 
yöntemi bir şekilde toplayıp, sayı ve sıra hali
nle getiren bir bilimidir. Millet ve Devlet haya
tımdaki mühim rolü Dünyaca kabul ve teslim 
olunan istatistik, sosyal ve ekonomik hayaJtltaki 
gelişme, i m ve teknolojideki ilerlemeye para
lel olarak önemini artırmış ve ona göre de te
kâmül etmiştir. Türkiyelinizde Devlet hayatı
na istai'üisitik Cumhuriyetle birlikte girmiö ve 
zamanın görüş ve iimkânlariyle çerçeveli olarak, 
1926 yılından itibaren resmî bir daire halEcude 
faaliyette bulunmaya başlamış ve 53 sayılı Ka
nunla da EiîistIM halime getirilerek Türkiye'nin 
(bütün resmî isitaltistiklerini derlemek ve yayım
lamak görevi verilmiştir. 

Her sahada olduğu gibi, modern telâkki ve 
miettidtları getiren istatistik çalkamaları da, mil
let hizmueitimde her geçen yıl tekâmül göster
mek suretiyle gelişme yolunu tuitimıuştur. Blilgi, 
kavmak ve eleman. balkumıridan pek dar imkân
larla çalkan Enstitü kurulduğu günden itibaren 
çok değeri hizmetler yapanışitır. Bununla be

raber iMüyacı karşılayan bir düzeye girîlemüe-
mdş olduğu dıa aşiilkârdır. Çok geniş ve çeşitli 
sahaları içine alan, gerek ekomıomıik ve gerekse 
sosyal konularda memleket yapısını ortaya 
koyacak olan birçok mıevzular henüz yeteri öl
çüde ele almaımamııışitır. Ele ahmam konuların 
bir kısmı da henüz istemdlien ölçüde halletdiilfemııe-
ıniştir. 

Sanayi şayianı, tarıim ve arazi sayımı sonuç
lan yeteri ölçüde t a h l l e-düerek uanuanıun isti
fadesine sunulmuş değildir. 

Sağlık istatistikleri yönümden de durum ye
tersizdir. ölümler, evlenmeler, boşananıaliar ve 
yer depştirmeler hakkımda güvenilir iistaitMiik-
ler yoktur. Verilen rakaımlar il ve ilçelere ait 
olup, nahiye ve köy üıniteleriın© imilememnjştiir. 
Ortalama ölüm yaşı kaçtır? Verilen veya ve
rilecek rakamlar tahminden ileri gidemez. Ma
lûm olduğu üzere, istialtî̂ tfflkler sıhhatli ve gü
venilir olmahldır. Anöak, siihhaJtli ve güvenilir 
iotiaiti^trkleıidem istifade edür . 

D'e-er taraftan, Devlet İstaitfstik EnsfoM-
'̂iniüm Maiibaıasma kavuşturulmalımdan bu yana 

«n&Tıvnpın önemli ilerlemeye rafiimcm, birrsok is-
+.n[t;;!si+H|T<ı]JeT zaftTuamrlHla vav ı̂ıılmmiîirmarnıa(kfcai''i'»*lar. 
M°!=rplâ. raw)rda da belirtildiği sübi, 1967 -
1968 yıllanma ait dış ticaret yıllılkları halen 
^aısılrp yafTinlanamaımiiştır. 

Başka bir mesele de, Devlet dairelerinin 
yayınladıkları Maıtistökleriim birbirine uymaana-
llanlır. Bunlarım düzeMltaifesi ve koordone bir 
çalışmaya gidilmesi gerekmektedir. Kamıunla 
Devlet istatistik Enstitüsüne verilmiş olan gö
revlerin yetkisiz daireler tarafımdan yapılması
nın mutlaka önlüne geeümıeli ve aynı konuJdia 
birbirine a t resmî rakamlar yaymlanmıamıalı-
dır. 

Muhterem arkaldaşlar; 
İstatistik Emsltütüsümün 1972 malî yıh faa

liyetlerimi gerçekleştirmek amaciyle aynlaa 
ödenek 39 milyon liradır. Bu rakam 1970 ma
lî yılına nazaran 5 miilyon kadfar noksandır. 
Tenmemmümıiız, israftan uzak bir tutumla hizmet
lerin ak<tf)<tı lamadan yür#üİ!rekidir. 

Mîllî Güven PartM olarak, istatistik Ensti
tüsünün geçen 10 yıl içlimde, verimli ve müs
pet hizmetleri yönünde büyük ilerlemeler kay
dettiği görüş ve inancımdayız. Bumdan 10 yıl 
kadar önce kabul edilen ve Enstitümün Umuan 
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Müdürlüğünü Devlet İstatistik Enstitüsü hali
ne getlirerek uzman yefcişJtlMtaesi, yüksek se
viyeli elemanı kulkmlması iimikâmflıaruu sağlıyan 
yenli kanunun bu müesseseye büyük fayda sağ-
laidığı aşdkârdır. 

Muhltıerem arkadaşlar; 
Bir değerli senatör arkadaşımızın hazırladı

ğı ve iyi bir tetkik mıaihsullü raporda ileri sürü
len takdir tenkild ve temıenıntiltere MM Güven 
Parit&si Grupu olarak kallataaktayız. Vaktinizi 
almamjak için bu raporda yer alan meseleleri 
lîefkrarlaanaktıan kaçmıyoruz. 

Sözlerime son verirken, Bütçenün Devlet 
iötaltülsitik Enötültüsünıe ve Miliîetliımlize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temıennd eder, Yüce Senatoyu 
ve istatistik Enstitüsü değeri mensuplarını se
lâmlar, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sami 
Turan. 

ö u m t a ^ e t Halk PartSlsi Grupu aıdına Sa
yın Artsian Bora, buyurunuz. 

Saat 11,25. 

'O. H. P. GRÜPU ADINA ARSLAN BORA 
(Tunceli) — Sayın Başkan ve muhterem sena
törler ; 

1972 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Paritisi Se
nato Gruıpu adına gorlüş ve dileMerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyoruım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bügıün refahın son zirvesin* ulaşan mil

letler, bunun her sahadaki plânlı ve programlı 
ibir kalkmana ile ancak mümkün olacağı ger
çeğimi ortaya koymuşlardır. Ralkmımanm, he-
pimlizin üzerinde ittifakla birleştiğimiz ve her 
türlü mlülbalâğa ve siyasi baskılardan uzak 
ve memleketin hakiki gerçeklerini önplânaalan 
doğru ifitatMâkî malûmatlarla kaim olacağına 
hâçlbir şüpfhemliz yoktur. 

Devlett İstatistik Ensltitüsünün memleket 
kalkınmasındaki katkısının bu açık vasfına 
rağmen, maalesef 1971 yık çalışıma programına 
alman konulardan bugüne kadar hemen hemen 
thiçjbiriısinin neticelendlirilmediğini üzüntü ile 
yüksek huzurlarınızda beyan etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi bu konuları maddeler halinde arz 

etmeye çalışacağım : 

1. Devlete ait işy erlerinim tamamını ve 50 
den fazla şahsı çalıştıran bir kısım özel iş
yerini kavramak üzere 1 000 işyerinde yapıl
mış olan deneme çalışmasına dayanılarak 
5 000 i mütecaviz işyerinde işçü ücretleri an
keti uygulaması lâzım iken, maalesef hiçbir 
teşdblbüse geçilememiştir. 

2. 1964 yılından itibaren uygulanan ve 
halen 11 büyük şehirde tamamlanmış bulunan 
aile bütçeleri anketlerine dayanılarak hazırla
nan geçinme endekslerinden, halen Enstitünün 
yullik bültenlerinde yayınlanmakta olan 4 ile 
ilâveten diğer illerin endeksleri yayınlanma-
mış ve çalışmalar da durdurulmuşltur. 

3. 1970 yılında uygulanan genel nüfus ve 
bina sayımlarının ilk sonuçlan bulglünıe kadar 
yaıymlanmaımııstır. 

4. Devlet Personel Kanununa göre ya
pılan inltübak işlemlerini ihtiva eden fişlere da
yanılarak yürütülmekte olan personel sayıimı 
sonuçları maalesef durdurulmuştur. 

5. işisizlik ve istihdam durumlarını tesfboıt 
amaoiiyle 120 şehir ve kasabada işgücü ve is
tihdam anketi tekrarlanacak iken, hiçfbiri ele 
alınamamıştır. 

6. Birleşmiş Milletler Gida ve Tarım Teş
kilâtının 1968 de Akdeniz memleketlerinin 
dağlık bölgelerinde yaşayan köylü nüfusumun 
ekonomlik ve sosyal yapılarım tesfbit amacı ile 
başlattığı anketin memleketimize aidolan kus-
mı 1971 yılanda tamamlanacaktır. Enstitü tara-
fmdan, FAO Millî Komitesi aracılığı ile Birleş
miş Milletler Teşkilâtına yazalı olarak taaaih-
hüdödilen bu çalışma durdurulmuş ve ancak 
FAO Teşkilâtımın tepkisi karşısında, Aralık 
ayının sonlarında ele alınmıştır ki, bu tu
tumla Enstitü, FAO Türk Millî Komitesini ve 
dolayıs'iyle memleketimizi, ahde vefa kaidesini 
dahi hiçe saymıştır. Böyle keyfî ve sorumsuz 
bir kararla anketin durldurullmaısı sebeplerini 
anlamak güçtür. 

7. Devlet Plânlama Teşkilâtı ve İmar - İs
kân Bakanlığı tarafından yapılması talebedi-
len konut sayımı hazırlıkları ile bugüne ka
dar hiç ilgilenilmemigtlir. 

8. 1970 Genel Tarttn Sayımı sonuçlarına 
istinaden, tanımlsal gelişmemizi devamlı olarak, 
ürünlerin ekiliş ve üretim taJhminlerdni ofbjek-
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tif bir metot ile elde etmek amaciyle, şimdi-
3lik asgari 9 tarımsal bölgede uygulanması 
ioin gereken çaliişımalar durdurulmuştur. 

9. 11 büyiük ilde tamamlanmış bulunan 
aile bütçe ve anketlerinin, anaörnek plânı çer
çevesinde M>y bölgelerine de teşmili gerekir
ken, her nedense bu hususta hiçbir teşebbüse 
geçilememişitir. 

Muhterem arkadaşlar, hulâsa olarak uzun 
Pûir hazırlık ve çalışmaların sonucunda uygulan
ma yöntemi Enstitünün uzmanları ve sorum
luları tarafından tâyin ve tesbit edilen 1970 
yılı sanayi ve işyerleri (sayımının, sonradan 
vâki kişisel ve isabetsiz müdahalelerle bütün
lüğü ihlâl edilmiş, uygulama olanakları tehli
keye mâruz bırakılmış ve memleketin şartları 
ve uygulama zamanı açısından elde edilecek bil
gilerin sıhhat ve güvenirliğine başlangıçtan göl
ge düşürülmüş hissi verilmektedir. 

Ayrıca, Beş Yıllık Kalkınma Plânına para
lel olarak, Enstitü tarafından hazırlanmış bu
lunan, beş yıllık çalışma plânında tesbit edilmiş 
ve 1971 yılı çalışma programında öngörülen 
çalışma, maalesef bir yana atılmış ve Enstitü
nün tüm faaliyeti plânsız ve programsız, sıhhat 
ve güvenirliği meşkûk ve alelacele bir gizlilik 
içinde imal edilen birtakım günlük ve kişisel 
bilgi taleplerinin is'afı cihetine teveccüh etmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kısa izahatımla, 
memleketin kalkınmasında büyük katkısı bulu
nan Devlet istatistik Enstitüsünün 1970 - 1971 
yılı çalışma programlarının tatbik edilememesi
nin nedenleri üzerinde hassasiyetle durulmasını 
'Sayın Bakandan bilhassa rica ediyorum. 

Ayrıca, Enstitü Genel Müdürlüğünün perso
neli arasında büyük çapta yer değiştirmeler 
yapılmak suretiyle büyük bir huzursuzluk ya
ratıldığı ve bu suretle hizmetlerde de bir aksak
lık meydana geldiği müşahadelerimiz arasında
dır. 

Sözlerime son verirken, Devlet istatistik 
Enstitüsü mensuplarını Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına saygiyle selâmlar ve Bütçenin 
Türk Milletine uğurlu ve hayırlı olmasını dile
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bora. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın M. Ha

lûk Berkol. Saat : 11,35 

A. P. GRUPU ADINA M. HALÛK BEHJKÖL 
(İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem ve de
ğerli senatörler; 

1926 senesinde kurulan ve 1962 Haziranında 
53 sayılı Kanunla reorganize edilmiş bulunan 
Devlet istatistik Enstitüsü, Türkiye'de her çeşit 
ve her konudaki istatistikleri yapmak ve yayın
lamakla görevli en önemli kuruluşlarımızdan 
birisidir. Hattâ, belki de en önemlisidir diyebili
riz. Zira, bugün müspet ilmin ışığı altında top
lanmış, tam ve güvenilir istatistik bilgileri ilmî 
araştırma ve çalışmaların temelini, dolayısiyle 
Devlet idaresinin esasını teşkil etmektedir. Bu 
bakımdan da, istatistik hizmetlerinin önemi nis-
betinde arz ettiği bir özelliği vardır. O da, hiz
metin memleekt şümul ve hattâ milletlerarası 
olması; ister kamuya ait, ister hususî, her ku
ruluşa ve daha ileri mânası ile her ferde hitap 
etmesidir. 

Günümüzde artık, rakamsız bir ilmî araştır
ma veya bir kamu yönetimi, başka bir tâbirle, 
modern Devlet nizamı düşünülemez. Hangi mev
zu ve sahada olursa olsun, müspet rakam bilgi
lerine istinadettirilmiyen bir kararın isabetini 
ancak tesadüf şeklinde izah etmek lâzımgelir. 
Plânlı Devlet idaresine geçiş ile birlikte, istatis
tik daha büyük bir ehemmiyet kazanmış ve bu 
ehemmiyete muvazi olarak, Devlet istatistik 
Enstitüsü reorganize edildiği 1962 yılından iti
baren, memlekete mühim hizmetler yapmış ve 
cidden değerli merhaleler kaydetmiştir. Bu hiz
metleri anahatları ile şöylece sıralamak müm
kündür ve faydalıdır: 

1. Yeni konuları enstitünün çalışma saha
sına almak. 

2. istatistik alanında üniversite üstü bir 
akademik eğitim sistemi kurmak. 

3. Yurt içinde ve dışında yetiştirdiği özel 
istatistik ihtisas görmüş elemanlar ve çeşitli 
kaynaklardan sağlandığı yerli ve yabancı ista
tistik uzmanları yardımı ile en ileri istatistik 
metotlarının yurdumuzda uygulanmasını gerçek
leştirmek. 

4. Toplanan istatistiklerin daha sıhhatli ol
masında en önemli yeri işgal eden ve bilgilerin 
kaynağı olan kuruluş ve kişilerin yardımlarını 
temin edebilmek için, gizlenmiyen, açık ve doğ
ru istatistiğin lüzum ve ehemmiyetini bütün 
memlekete duyurabilmek gayesi ile başlattığı 
çalışmaları müspet olarak neticelendirmek. 
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5. istatistik çalışmalarında en mühim yeri 
işgal eden makina parkını en modern istatistik 
makinaları ve elektronik beyinler ile takviye 
ve bu sayede toplanan bilgilerin daha süratli 
ve hatasız olarak tasnifini ve neşredilmesini te
min etmek. 

Muhterem senatörler, teferruatına girmeksi
zin kısaca anlattığım, beyanı kolay ve fakat tat
bikatta her yönü ile müşkülât arz eden bu de
ğerli hizmetleri ve örnek, ilmî ve disiplinli, her
kese ve her kuruluşa açık çalışmaları ile Devlet 
istatistik Enstitüsü, bütçesinin görüşülmeleri 
vesilesi ile, her sene Yüksek Heyetinizin tak
dirlerine mazhar olmuştur. Bu mazlhaTiy&tfte, 
Enstitünün her sene gelecek yıl için sunduğu 
çalışma programının gerçekçi oluşunun ve yılı 
içinde eksiksiz olarak zamanında yerine getiril
mesinin büyük rolü olmuştur. Filhakika 1962 
yılından itibaren enstitü her sene daha başarılı 
hizmetler yapmış, devamlı gelişme kaydetmiş, 
çalışmalarında ciddiyet ve bu ciddiyetin delili
ni teşkil eden aleniyet prensibine daima riayet
kar olmuştur. 

Geçen birçok yılın bütçe rapor ve görüşme
lerinin tetkikatıhm sonucu olarak, başından beri 
Yüce Senatoya arza çalıştığım bu övünülecek 
durumdan sonra, esas mevzuumuzu teşkil eden 
1971 yılı enstitü faaliyetini geçen sene takdim 
ettiği programının ışığı altında incelediğimiz 
zaman, netice oldukça şaşırtıcı ve cidden üzücü 
olmaktadır. Zira, müessesede evvelâ bir durak
lama, sonra da gittikçe süratlenmekte olduğu 
intibaını veren bir gerileme müşaihede edilmek
tedir. Enstitü, 1971 yılı çalışma programında 
yer alan hizmetleri yerine getirememiş, bilhas
sa uyguladığı son derece önemli üç genel sayı
mın sonuçlarını, en geç 1971 Temmuzunda isti
fadeye arz etmesi gerektiği halde, bugüne ka
dar, yayınlıyamamış, bu hüviyeti ile de, ilk de
fa olarak disiplinli ve başarılı çalışma geleneğin
den uzaklaşmıştır. Genel tarım, genel nüfus, 
Devlet personel ve ilk kademesi Temmuz 1971 
de tamamlanmış olan genel sanayi sayımları
nın; çalışmalarına başlanmış, bulunan çeşitli 
reform kanunları ve bilhassa Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının hazırlanmasında taşıdığı 
önemi yüksek takdirlerinize arz ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, mesele bunlarla da 
kalmamaktadır. Geçen yıl vazifeli sayın rapor-
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t örün 1971 senesi Bütçesine ait Bütçe ve Plân 
Karma Komisyonuna sunduğu raporda yer alan, 
Enstitünün 1971 yılı programında bulunan da
ha pek çok çalışma ve hizmetlerin yerine ge
tirilmediği görülmektedir. Filhakika, Devlet iş
yerlerinin tamamını ve 50 ve daha fazla işçi 
çalıştıran özel işyerlerini kavramak üzere 5 bini 
mütecaviz işyerinde, işçi ücretleri anketi, işsiz
lik ve istihdam durumunu tesbit etmek amacı 
ile 120 şehir ve kasabada işgücü ve istihdam 
anketi, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve imar ve 
iskân Bakanlığı tarafından talebolunan konut 
sayımı hazırlıkları, Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtının Güneyde, dağlık bölgeleri
mizde yaşıyan köylü nüfusunun ekonomik ve 
sosyal yapısını tesbit için talebettiği anket ya
pılmamıştır. 

Bunların dışında, Devlet Memurları Kanu
nunun intibak işlemlerinde kullanılan fişlerden 
yararlanarak yapılmış bulunan personel sayı
mı bugüne kadar sonuçlandırılamamış, 7 ilin ta
mamlanmış bulunan geçinme endekslerinin neşri 
gerçekleştirilememiş, 11 ilde ikmal olunan ve 
1971 yılında köy bölgelerine teşmil edilmesi ka
rar altına alman aile bütçeleri anketlerine baş
lanılmamış, 1970 genel tarım sonuçlarından ya
rarlanarak mühim tarım mahsullerimizin yıllık 
istihsallerinin doğrudan doğruya Enstitü tara
fından tesbitini hedef alan 9 tarım bölgemizde 
objektif metot ile yapılacak olan cari tarım an
ketleri ele dahi alınmamış ve biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, bu daire uyguladığı genel sayım
ların sonuçlarını tasnif etmek ve yayınlamakta, 
tarihinde ilk defa olmak üzere, bu derece geç 
kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu hususu bilhassa 
belirtelim ki, zamanında istifadeye sunulmıyan 
istatistik bilgileri sadece tarihî bir değer ifade 
«der. 

Şiıridi, geliyorum 1971 programında bu de
rece geri kalan enstitünün 1972 yılı Bütçe ta
sarısının Karma Komisyonda yapılan müzake
resinde sayım raportör tarafından tesbit ve nak
ledilen yeni yıl çalışma programımın incelenme
sine. 

Bu programda, 1971 de yapılması gerekir
ken, ihmal edilip yapılmııyan bir kısım hizmet
lerin yeniden yer aldığını, ayrıca başta zaman 
olmak üzere, elaman noksanlığı yüzünden ve 
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zaten istenilip, verilen ödeneklerle yerime geti
rilmesi imkân dâhilimde bulunmıyam birçok hiz
metler, bu meyamda adedi 22 yi bulan anket 
mıüşahade edilmektedir. Oldukça mufassal bir şe
kilde eleştirdiğimiz 1971 icraatınım hazin duru
mu, alt - üst edilmiş bulumam bugünkü kadrosu 
ve çalışma sistemsizliği içimde, 1972 semesinde 
vadedilemin yerime getirilemiyeoeğimdm delilimi 
teşkil etmez mi? Bu hâdise, aynı hizmetlerin ye
ni ödemek talepleri ile 1973 çalışma programım
da tekrarem zikredilmesini zaruri kılacaktır. 

Muhterem senatörler, şimdi soruyorum; her 
hamgi bir kuruluşum kemdi kendime bozduğu dü
zemi içimde, yapamayacağını âdeta bile bile ya
pacağımı beyan ettiği hizmet ve görevlerimi sü
resi içimde ifa etmeyip mütaakıp yıla bırakma
ya, aynı hizmet içim mükerrer tahsisat talebin
de bulunmaya ve dolıayıaiyle Yüce Meclisleri 
bir nevi - tâbiri mazur görüm - aldatma gayrete 
içine girmeye hakkı olabilir mi? Hele bu kuru
luş, Devlet istatistik Enstitüsü gibi, bugün de, 
yarım da pek çak hizmetlere temel tenkil eden 
bilgilerin derlenip toplandığı bir kuruluş ise... 

Açıkça belirtmemiz gerekir M, Enstitüye, 
kalkınmamıza faydalı olacak pek çok vazife 
düşmektedir. Nitekim, hâlâ nüfusumuzun em 
büyük kısmımın yaşadığı köy bölgeleri ve bu
rada yaşıyan 22 milyon vatandaşımızın sorun
larıma ışık tutacak istatistik veriler yeterli de
ğildir. Millî gelirinim % 34 ü tanmııdam ve köy
den gelem bir ülkede bu geliri sağlıyanlara 
•ait yeter bilginim bulunmayışı, üzerimde ehem
miyetle durulması gereken bir husustur. 

Keza, ekomornıimizim temelimi tenkil edem ta
rım ürümleriınim istihsali ile ilgili bilgiler iptidai 
metotlarla ve bugün, de Tarım Bakanlığınım 
taşra teşkilâtı aracılığı ile toplanmakta ve bu 
veriler güvenilir olmaktan maalesef uzak kal
maktadır. 

Diğer taraftan, süratle sanayileşme gayret-
lierimizde karar merciierime yardımcı olacak sı-
nai sektörüne ait bilgiler, istenilen ayrıntılarla 
ve memleketim tamamı içim 10 yılda bir uygu
lamam sımai sayımlan ile temim edilmektedir ve 
ticaret sektörü içim de durum aynıdır. Enstitü
nün, sınai işyerlerini kavramak üzere, yıl için
de uyguladığı anketler ve ticaret sektörü üe il
gili cari bilgi toplama faaliyetleri hailen tatmin
kâr olmaktan çok uzaktır. 

Birçok kere üzerimde durulmuş olmasına 
rağmen, Enstitü hâlâ güvenilir bir toptam eşya 
fiyatları endeksi yapamamıştır. Vergiler ve büt
çelerle ilgili istatistikler yetersizdir. Sosyal alam
da büyük ömenı taşıyan doğum ve ölüm istatis
tikleri, belli idari üniteleri ihata etmesi yömüm-
dem, konudaki çalınma ve kararlar için tam kâ
fi güvenilirlikte değildir. 

Yargı organları faaliyetleri, suç ve cezalarla 
ilgili bilgiler çek gaç elde edildikleri ve yayım
ladıkları içim, sadece tarihî bir değer taşımak
tadırlar. 

Memleketimiz bakımımdan em önemli sorum
lardan biri olan istihdama ait veriler yok deme
sek kadar mahduttur. 

Muhterem senatörler, yime em aktüel komu 
olarak, dışarıdaki işçilerimizin kesim miktarımı 
dahi bilmiyoruz. Konuda verilen rakamlar bir
birlerini tutmamaktadır. 

Memleketimiz için büyük bir ömem kazan
mış olam karayolu ve şehir içi nakliyat istatis
tikleri yoktur. Devlet istatistik Enstitüsü bu
gün de topladığı birçok istatistikleri zamanın
da basıp, neşriyata intikal ettirememektedir. 

Bu arz ettiğim hususlara daha pek çok mi
saller ilâve etmek mümkündür. Halen, pek çok 
bilgi ihtiyacı ile karşıkarşıya iken, emstitünüm 
Mr yıl içimde yapması gereken ve programa ak
man hizmetleri mütaakıp yıllara bırakmasını 
mazur görmek kabil değildir. 

Hiç şüphesiz, uzum yıllar başarılı hizmetler 
ifa eden bir müessesenin böyle bir duruma düş
mesinin birtakım sebepleri olmak gerekir ve bu
mun araştırılması ve bilinmesinde alımacak ted
birler bakımımdan önemli faydaılar vardır. 

Değerli senatörler, som günlerde Devlet is
tatistik Enstitüsünün. çalışmaları üzerimdeki 
neşriyat ve yukarda mâruz bizzat yapmış oldu
ğumuz incelemeler, Enstitünün 1971 yılımda ba
şarılı hizmetler ifa edemediği, hattâ gerilediği 
kanaatimi doğurmaktadır. 

Bunun başlıca ve belki de yegâne sebebi, bu 
süre içinde Enstitü yönetiminin ya tecrübesiz, 
ya da tecrübesiz değilse, bu defa maksatlı el
lere terkedilmiş olduğu şeklinde tezahür etmek
tedir. Bu son beyanımızı ispat sadedinde derin
leştirmek ve bâzı teferruata girmek mümkün
dür. Amcak, niyetimiz şahıslan eleştirmek ola-
mıyacağıma göre, yapılmış bâzı yüksek kademe 
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tasarruflarının Devlet İstatistik Enstitüsü bün
yesinde huzursuzluk yarattığını, bilgi ve tecrü
be sahibi yönetici ve uzmanların pasif görevle
re alınması, bu meyanda 240 civarında memur 
ve müstahdemin yerlerinin değiştirilmesi, bir 
kısım ihtisas elemanlarının bünyeden ayrılmaya 
âdeta ve hattâ açıkça zorlanması gibi fiilî du
rumların meydana getirildiğini ifade ile iktifa 
edeceğim. 

Bu meyanda, Enstitüye cellbedilen müfettiş
ler vasıtası ile eski âmirler ve çeşitli kade
melerdeki vazifelilerin bir çoğu hakkında sür
dürülen teftiş kampanyası kısa süre içinde de
dikodu ve tezviratm tahkikine kadar götürül
müş ve meselâ, başta Maliye Bakanlığının büt
çe ile ilgili olarak, Bütçe ve Plân Karma Ko
misyonuna sunduğu tablo ve grafiklerle bir çok 
yıl Türkiye Büyük Millet Meclisine hazırladığı 
bütçe gerekçelerinin ve Devlet Plânlama Teşki
lâtının yayınlanması, geciken plân ve yıllık 
programlarının basılması ve çeşitli daire ve mü
esseselerin baskı işlerine yardımcı olması key
fiyetlerini birer suç unsuruymuş gibi gösterme 
gayretlerine açıkça girişilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, denetimler her hiz
meti şüpheli, her görevliyi suçlu görme ve gös
terme, haysiyetli ve şerefli Devlet memurları 
hakkında istifhamlar yaratma ve mutlaka suç 
ve suçlu bulma gayret ve zihniyetinden kurta-
rılamaz ise, bu davranışlar en geniş ölçüde ka
mu hizmetlerini aksatır ve hizmetin bekası ve 
daha başarılı kılınması için büyük görev ve so
rumluluklar derulhde etmesi gereken yönetici
liğin, idareciliğin sonu olabilir. 

Her geçen gün daha büyük ve daha muvaf
fak hizmetler bekliyen memleketimizin hiç
bir şey yapmamayı hiçbir şeye imza koy
mamayı, böylece mesuliyetten kaçmayı ken
dine temel prensip kabul etmiş yönetim 
tarzından çok büyük zararları ve şikâ
yetleri olmuştur ve hâlâ bu çeşit yönetimin acı
ları çekilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, uzun ve çok de
ğerli zamanınızı işgal etmek suretiyle bütün 
bunları arz etmekten maksadım, yanlış ve çok 
kere maksatlı davranışlar ile, kamu kuruluşla
rımızın nasıl çalışamaz hale getirildiklerini bir 
misal ve bütün açıklığı ile huzurunuza koymak
tır. Mâruzâtımdan da anlaşılacağı üzere, hizmet, 

çalışma ve başarıları ile daima takdire mazhar 
olmuş Devlet İstatistik Enstitüsü, ehliyetten 
uzak ellere tevdi edilmek, vasıflı, tecrübeli ele
manlarının görevlerinden, hattâ müesseseden 
itilmek, tâyin, nakil ve tahkikatlarla idarecisin
den ta hademesine kadar bütün mensupları hu
zursuz kılınmak ve hizmet görenleri şaibeli ki
şiler göstermek gayretleri ile maksatlı olarak 
kısa bir sürede çalışamaz, hizmet göremez bir 
duruma düşürülmüş ve bunda en geniş ölçüde 
elbette ki, memleket zarar görmüştür ve gör
mektedir. 

Şimdi, gelelim Enstitünün 1972 bütçe tasa
rısının personel giderleri dışındaki kısmının 
incelenmesine. 

Muhterem arkadaşlarımı, Bütçe ve Plân 
Karmıa Koanisyonumıda yapılan ilâve ve Hükrii-
ımıete verilen indirüm yetkisi hariç, personel gi
derleri dışımda kalan 12 100 000 liralık ödenek, 
hakikaten geçen yıüa nazaran 3 400 000 lira ka
dar daha azdır. Yalnızı buna sebeboîarak, ta
sarrufa riayet edildiği gerekçesi gösteriliınelktte-
diir. Gerçekte mezkûr indirimim sebebi dMcat-
le teltiktik edildiğimde tasarruf değil, geçen se
menin sayım yılı olimıası ve 1971 yılında genel 
sanayi ve işyerleri sayımının uygulamaması yü
zümden daha çok masraf gerektirmiş olmasıdır. 
Kaldı M, 1972 yılımda eski yıllara nisbetle çok 
sayıda yeni anketler uygulanacağı da, daha ev
vel de arz ettiğimiz gibi, açıklandığına göre, 
burada bir çelşıme husule gelmektedir. Zira, 
verilen ödemeğin, Enstitümün eleman kapaslüte-
sinlm ve bu arada zaman faktörünün bu anket
lerin büyük kısmınım, belki de tamıamımım ger-
çeıMeşjtirilmesine imkân veremeyeceği bedilbildir. 
Enstitü daha 1970 ve 1971 yıllarımda uygula
dığı anket ve genel sayımları neticelemdireme-
nılişıtir. Dolayısiyle 1972 yılınım büyük kısmım 
bu sonuçların alınmasına tahsis etmek medburi-
yetümi ister istemez hissedecektir. 

Muhterem semaitörler, bu araldla insaf ve sa-
ımimüiysltle söylemek gerekir M, istatfâsttlik hte-
metleri esasımda son derece pahalı hizmetlerdir. 
Zamanı iyi kullammıaya ve vasıflı, öizeBilkle bu 
sahada geniş tecrübesi buluman çok sayıda ele
mana ühıtiifyaç gösterir. Bu batandan, bu husu
su nazarı dikkate almak ve bütçede öngörülen 
ödemeklerim bu hiiznniertOieri eksiksiz ve en mü
kemmel şekilde ifaya yeteri olmadığını kabul 
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etmek tabudur. Ancak, bütçenin umumi mu
vazenesi içinde Enstitüye ayrılabilen âzaımi 
miktarın da bu olalbîHidiğiini© inıamarak, büyük 
fedakârlıklarla verilen bu tahsisatın gerçekçi 
bir görüşle tesbit ödıileoek hizmetlerdıe gereği 
ğiibii kullaımlımiasıma itina edilmelidir. NiteMan 
ıtetMkatımız gösternıfekteldir M, 1971 yılı büt
çesinden ayrılan ödenekle birçok hizmetler ge
reği gibi veya hiç yapılmamış ve geçen sene 
Enstitü tarafından ısrarla talebediilip, Büitçe ve 
Plân Karma Komisyonunca müessesemin 1971 
bütçesi yatırılmana ilave olunan ödenek de, ye
mi kaJdro tarafımdan kullanılıp, gaye tam ola
rak gerçeMeştdrilememlişjtir. 

Muhterem arkadaşlarım, mühim bir konu
ya da ayrıca kısaca işaret etmeden geçemöyece-
ğim. Devlet istatistik Enstitüsü son aylarda 
aksayan hizmetleri yanında, bilhassa demlokra-
tük sistemde ve doğru bir kalkınmada çok mü
him olan ve evvelce benlimsddiğini yaMnen bil-
diğimiiz bir pren'sübi, aleniye prensibini ihımal 
eden bir tultunua girmiş hissini vermekitedir. 
Her müessese ve haittâ ber feride açık olması 
gereken istatistik! bilgileri bir gizlilik havasına 
bürünldürülmekte ve bizde uyanan intiiibaa gö
re, şu veya bu sayım veya bu anketin rakam
larını ttesbiit ve sıralayan alâikalı memurdan 
dahi toplama veya neticeyi elde etme safhalsın-
da gizlenilme gayreti içine girilmektedir. Böyle 
bir hal ise, ancak ve ancak ilân edilecek so
nuçlar ürerinde şüphe tevlildetmekten başka 
bir netice veremez, itilmıaidı sarsar, rakamların 
sıhhatine gölge düşürür. Halisane temennimiz, 
bu duruma açıklık verilmesi ve mıüracaatçintın, 
kim olursa olsun, sürat ve kolaylık: zihniyeti 
ile karşılanarak tatımün edilmeslinim teminidir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimizi bitirdrken 
bütün eleştirilerimizde iyi niyetin hâkim öldü
ğüne ve gayemlizin bu mühilm kuruluşun her gün 
daha faydalı bir çalışma içerisinle girmesini te
min bulunduğuna inanılmasını belirtmek iste
rim. 

Devlet müesseselerimde, sadece Devlet ista
tistik Enstiiitüsünde değil, kademeler ariasınidaki 
hiyerarşinin bilerek veya billmülyerek bozul
ması, teftiş müessesesinin nerede olursa olsun, 
muayyen bir gayeye illâ da ulaşabilmek için 
maksatlı bir şekilde kullanılabilme gayrielti bir 
ımemleketii ne gibi tehlikelere götürebilir ve 

ne güibi emıellere hizmet elAireMlar. Yüce He
yetimiz de, bizler de elbetlteM bunu takjdiir 
©derdiz. Usulsüzlüklerin taJhküM kaldar tabiî bir 
hal olamaz, ama, usulsüzlüğü yok iken, bula
cağım diye her icraatçıya «Neden yaptın;» su
alini sormak olumsuz bir yoldur. Bu ise, za
man zaman ve bilhassa geçen yılımızın iMmci 
yansımda sessizce birçok müessesede tatîbik edi-
legelmliişitir. Yanılış bir tatbikat olmıuşjtur. Tas
hihi gerekmektedir. Zira ilerleme ve kalkım-
maida biraz da, haittâ daha da fazla sorumlu 
İdareciye «Neldem yapmadın» sualini tevcih et
mek çığırını açmakta büyük fayda olacağı ka
naatindeyiz. 

Muhlteriem senatörler, bugünkü Hükümettin 
alâkalı Sayın Devlet Bakanının bu mühim hu
suslarla dikkatini çekmeyii Grup olarak vazife 
telâkki ettik. Kendisi bunun sorumlusu ol
mamıştır. Henüz de değildir. Kaldı kü, tetki-
katımızfda, müessesemin arz etiğiımtiız durumu ile 
yaikıınen alâkalandığını ve iyi istikametteki ted
birler üzerinde ehemmiyetle durduğunu mlüşa-
haide etmiş bulunuyoruz. Vakfesi olduğuna 
imanldığımız bu alâkası, elbette M, bizlere mem
nuniyet ve bu müessesenin istikbali baikiimınldan 
ümit vermektedir. En camdan temennimiz, Sa
yın Balkanın bu kötü gidişin süratle ama, hiç 
vakit kaybetmeden tashihi yolunda icraata geç
mesidir. 

Değerli senatörler, huzurumuzu biraz ufcun 
işgal etmiş oldum. Gayeimliz, malkSaidıımıız hali-
sanedİr. Hepinizi saygılarımla selâmlarım muh
terem arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi şahısları adıma söz isti-
yen arkadaşlara geçiyorum. 

Sayın Hüseyin Atmaca buyurunuz efendim. 
Saat 12,00 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

istatistik Genel Müdürlüğü plânlı devreye 
girişimizden sonra 53 sayılı Kanunla enstitü 
haline getirilmiş ve yeniden organize edilerek 
plânlı kalkınma dönemine yararlı hizmet yapa
bilmesi sağlanmağa çalışılmıştır. Ancak büyük 
ümitle bel bağladığımız bu enstitü, maalesef ge
çen on yıl içinde tam başarılı bir çalışmaya gi
rememiştir. Yayınladığı rakamlar zaman za
man inandırıcı olmaktan uzak olmuştur, örne
ğin, enstitü 1963 de 6 bin çiftçi ailesinden iba
ret bir anketle tarım sayımı yapmıştır. Bu ta-
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rımın sonuçlarına göre, Türkiye'deki buğday 
üretimi 6 milyon ton civarında tesîbit edilmiş ve 
bu rakam yayınlanmıştı. Aynı enstitü, aynı yıl 
«cari istatistikler» başlığı altında ve Tarım Ba
kanlığı taşra teşkilâtından derlediği bilgilere 
dayanarak başka bir buğday üretimi rakamı 
neşretmiştir ve bu rakam da 10 milyon tondur. 
Arada 4 milyon tonluk bir fark var. Bu iki ra
kam arasındaki çelişme, o zamanlar Bütçe Kar
ma Komisyonunda da söz konusu edilmiş olma
sına rağmen, enstitü o günden bugüne çelişki
nin nedenlerini açıklıyamamıştır. 1966 Kalkın
ma programında bu farklılıkların yarattığı ka
rışıklığın kısa zamanda giderilmesi için enstitü
ye görev verilmiş, fakat bu görev de yerine ge
tirilememiştir. 

Diğer bir çelişki, tarım istatistiklerindeki 
duruma benzer, sanayi istatistiklerinde de mey
dana gelmiştir. 1983 sanayi sayımının sonuçları 
ile enstitünün her yıl yapageldiği yıllık imalât 
anket sonuçları arasında izahı gayrikabil fark
lar ortaya çıkmıştır, örneğin; 10 ve daha fazla 
kişinin çalıştığı imalât işyerinin sayısı, sayıma 
göre S 012, cari anketlere göre ise, 4 025 tir. 
Bunların ikisi de yayınlanmıştır. Buna benzer 
çelişkiler gösteriyor ki, 1963 sanayi sayımı da 
başarısız, boşa dönen bir çark olmuştur ve böy
lece harcanan milyonlar boşa gitmiştir. Geri 
kalmış ülkelerde dahi sınai üretim endeksleri 
mevcutken, enstitü bugüne kadar böyle bir 
endeks yaymlıyamamıştır. 1963 den beri yapı
lan imalât anketlerinin sonuçlan yayınlanma
mıştır. Hattâ enstitü içinde iki ayrı şube, aynı 
müesseselere aynı konularda birbirlerinden ay
rı müracaat edip bilgi toplama çelişkilerine 
düşmüştür. Bu gibi, ıbirbiri içine giren vazife 
tedahülleri ve habersiz çalışmalar özel sektörü 
bezdirmiş, resmî daireleri de fuzuli işgal etmiş
tir. Kalkınma hesaplarında doküman olarak 
kullanılan bu gibi sayımların her yıl tekrarlan
ması ve doğru olarak tekrarlanması zaruridir. 
Yıllık icra plânlarında sanayi sahasındaki ista
tistiklerin süratle değerlendirilmesi ve yayın
lanması öngörülmekte olmasına rağmen, yıllar
dır bu konular da ihmal edilmiştir. 

İnşaat maliyetleri hakkında 19*66 icra plâ
nı, 1970 icra plânında ulaştırma istatistikleri, 
1858 icra plânında kamu ve özel sektör kurum
larındaki in^angücü ve yurda dönen işçiler üze

rinde araştırma, 1964 icra plânında toptan eşya 
fiyatları endeksleri hazırlama görevi enstitüye 
verildiği halde, 'bunlar plân sayfalarında kal
mış, enstitü bu görevi yerine getirememiştir. 
Demek ki, plân yapmak dahi kâfi gelmemiştir. 

Millî gelir hesaplarının durumu da iç açıcı 
ve inandırıcı değildir. Plânlama Teşkilâtı ile 
Enstitünün yayınladığı millî gelir hesapları bir
birinden farklıdır. Yurt içinde ve yurt dışında 
bu rakamların yarattığı şüphe birtakım mah
zurlar doğurmuştur ve doğurmaktadır. Millî 
gelir hesapları ıslah edilmek zorunda ve inan
dırıcı olmak gereğini taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıdan beri arz 
ettiğim enstitünün bu başarısız Ve karanlık 
tablosunun değiştirilmesi için yeni bir gayrete 
gidildiğini görmekteyiz. Bir kısım arkadaşların 
tenkit olarak ele aldılkları memur ve kadro de
ğişikliğinin nedenini ben şahsan bu yukarıdaki 
ibaşarısızlıklara bağlamaktayım. 

Enstitü yeni, dinamik bir güce kavuşturul
muştur ve ayrılan arkadaşlar da esasen mağ
dur edilmiş değildir. Geçen on yıl içinde yapıl
mamış bir çok işleri ele almak, hataları düzelt
mek gibi, çok büyük bir problemi çözmeğe ça
lışan idarecilerin, son altı aydan beri biriken 
tortuları temizlemekteki gayretlerini içtenlikle 
kutluyorum. Bu silkiniş ve atılımın devamının 
memleket için büyük yararlar getireceği inan
cındayım. Eskiden üç ay gecikme ile takibedi-
len ihracat ve ithalât istatistikleri son dört ay
dır acîl hale getirilmiştir. 1970 nüfus sayımının 
ilk sonuçları kısa zamanda yayınlanmıştır, 1970 
tarım sayımının ilk sonuçları da ilgililere veril
miştir. 

Millî gelir hesaplarının ıslahı ve Devlet is
tatistik Enstitüsü serisi ile Plânlama Teşkilâtı
nın serisinin birleştirilmesi konusunda ciddî bir 
çalışma yapıldığını görmekteyiz. Bu suretle 
millî gelir hesaplarında gerçeğe dayanan bir ra
kam ortaya çıkacaktır. Enstitüde iki yıldır âtıl 
vaziyette duran ve 5 milyon liraya satmalmmış 
olan büyük elektronik beyin makinasmın dört 
ay önce çalışır duruma geçirilebilmiş olması da, 
geçmişle bugünkü idareciler arasındaki gayre
tin ve çalışma şevkinin bir ölçüsü olsa gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, iki dakikanız 
var efendim. 
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HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

istatistik bilgiler doğru olduğu ve kısa dev
relerle yayınlandığı takdirde değer taşır, inan
dırıcı olmıyan rakamların yarattığı şüpheler de
vam ettiği müddetçe, istatistik! bilgilerin değe
ri yoktur. Bu gibi çalışmalar Devlete fuzuli 
masraf yüklemekten başka bir işe yaramaz. 
Enstitünün bundan sonra yayınladığı bilgilerin 
inandırıcı olacağı ve gerçeklere uyacağı kana
atindeyim. 

Personel değişikliğinin haksız yapılması ko
nusu gerçekten üzerinde durulması gereken bir 
iştir. Ama, şu yukarıdan beri izah ettiğim ve bel
geleriyle öne sürdüğüm durum gösteriyor M, 
personel değişikliğinde geniş mikyasta bir isabet 
olmuştur ve bunun nedeni de, istatistiklerin za
manında ve doğru olarak neşredilmesi amacına 
matuftur. Hükümetin isabetli bir icraat yaptı
ğı inancındayım. 1971 in başarısızlıklarının, ya
ni bu Enstitünün 1971 yılında başarısız olması
nın günahını ve sorumluluğunu bugünkü yöneti
cilere yükletmek ve bugünkü Hükümete yük
letmek haksızlık olur kanaatindeyim. 

Enstitü, Ocak ayında neşrettiği yeni bir ya
yınla özlemini çektiğimiz derli toplu istatistik
lerin bir örneğini vermiştir. Bu, fiyat endeks
leri bültenidir. Enstitünün bu yoldaki gayret
lerinin yeni hazırlıklarla devam edeceği kanaa
tindeyim. 

Enstitünün çok değerli mensuplarına ve 
Türk Milletine 1972 bütçesinin hayırlı olmasını 
diler, hizmet aşkı ile yaptıkları çalışmalarda 
başarılarının devamını temenni eder, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atmaca. 
Sayın Fehmi Alpaslan, saat 12,11. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
•-1İ3 faaliyetine başladığımız zaman heye

canlarımızın tam üzerimizde bulunduğu bir sı
rada istatistik Enstitüsü Kanununu çıkarıyor
duk. Naçizane o zaman, o kanunun çıkmasında 
az çok emeği geçmiş bir insan olarak, bugün 
burada cerej^an eden müzakereler dolayısiyle 
söz alma ihtiyacım hissettim. 

Her şeyden evvel «istatistik Enstitüsü» de
nildiği zaman hatıra gelen bir isim vardır. Bi
zim siyasi hayatımızda yakın arkadaşhğımızı 

yapmış, haysiyetli bir politikacı olarak da mev
kiini almış olan o isim, bugün maalesef ebediye
te intikal etmiştir. Rahmetli Şefik inan arkada
şımızı bu vesileyle huzurunuzda derin saygı ile 
yâdediyorum ve bu yâdedişimde hepinizin hissi
yatına tercüman olduğuma inanıyorum. Tanrı 
rahmetini esirgemesin. 

Muhterem arkadaşlarım, Enstitü Kanununun 
çıkmasında ilgilendim, dedim. Enstitünün kuru
luşundan kısa bir zaman sonra, bu enstitünün 
içerisinde bâzı anormal vaziyetler olduğuna dair 
bana malûmatlar gelmişti. Gerek fikir yapısı 
itibariyle, gerek kabiliyeti yönünden, gerek be
deni varlıkları itibariyle, daha fazla açıklamı-
yacağım, böylesine bir müessesenin içerisinde ça
lışmalarının mahzurlu olduğunu herkesin kabul 
edeceği bâzı kimselerin burada yer aldığını o 
zaman öğrenmiştim. Çok yakın arkadaşım olan 
zamanın Bakanına gittim; «Sen müesseseye ba
kıyorsun, bu müessesede böyle marifetler cere
yan ediyormuş, aman bunlara el at» diye rica 
ettim, üzülerek arz edeceğim M; aman, bu mü
nasebetsiz vaziyetlere el at, dediğim o Bakan ar
kadaşımın gayretleri dâhi, bu enstitüde kendi
sine rahatça çalışabilip, oturabileceği bir yer 
edinmekten, bir oda edinmekten başka bir neti
ce vermemişti. Bunu acı bir hatıra olarak söylü
yorum. O zamandan itibaren bu enstitüde haki
katen üzerinde durulması icabeden bâzı vaziyet
ler oluyor idi. Bunları biraz evvel cereyan eden 
görüşmelerin ışığı altında söylüyorum. Şimdi, 
enstitüde değişiklikler olmuş, onun için işler ba
şından sonuna kadar bozulmuş, yolunda müta
lâalar serdedildi. Bugünkü idarecilerin savun
masını yapmak, dünkü idarecileri itham etmek 
hatırımdan geçmez. Yalnız, hemen söyliyeyim 
M, elbette sayın Bakan bu mevzular üzerine 
eğilecek, meseleyi daha iyi tetkik yollarını arı-
yacak; ama ben şahsan bütçe biter bitmez 
bu istatistik Enstitüsünde Senatonun bir araş
tırma yapmasını teklif ve talebedeceğim ve zan
nediyorum ki, işte o zaman daha sağlam neti
celere varacağız. O zaman meseleyi değerlen
direceğiz ve en mükemmeli de bu olacaktır. 

Şimdi, meseleyi bu şekilde kapadıktan son
ra; araştırmanın, - inşallah arkadaşlarım kabul 
edeceklerdir - araştırmanın neticesi yüksek bil
ginize intikal edecektir ve her şey açık seçik 
bir suretle de anlaşılmış olacaktır. 
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Enstitünün faaliyetleriyle alâkalı bir İM 
noktaya temas etmek isterim. 

Bu Enstitü genel sanayide işyerlerinin tes-
biti faaliyetinde bulundu. Aşağı yukarı 10 mil
yona yakın para sarf edilmiş oldu. Hiç de iyi 
netice alınmadı. Yani, Devlet bir ihale yapıyor, 
bir bina meydana getiriliyor, ama bina kusurlu 
olursa, gerek mütaahhidine, gerek bu işin kont-
roluna rücu ediyor hesabını soruyor. E! Bu fu
kara milletin milyonlarını veriyoruz bir müesse
senin eline, büyük faaliyetler falan görünüyor, 
altından hiçbir şey çıkmıyor... Bunun hesabı hiç 
sorulmıyacak mı? Şimdi müfettişler gelmiş fi
lân diye bir söz işittim. İnşaallah o müfettişler 
bu konulan da tetkik ederler. Yani, illâ ve illâ 
yalnız bir şey yapmış olmak için yapmış olmak 
meseleleri hallediyorsa, o zaman bu Türkiye'nin 
hali dumandır. 

Binaenaleyh, faaliyetlerin hedefini bulmama
sının nedenleri üzerinde de, hem Sayın Bakanın 
durmasını istirham edeceğim, hem de hakikaten 
bir denetim, bir teftiş varsa; onların bunlar üze
rinde duracağına inanıyorum, hem de benim ta-
lebedeceğim araştırma önergesinde bu hususları 
da Yüksek Heyetinizden istirham edeceğim. 

Bu arada, yıllardır âtıl halde duran bir elek
tronik beynin faaliyete geçtiğini demin Atmaca 
arkadaşımız da burada ifade etti. Şimdi bu elek
tronik beyin meselesi Türkiye'de hakikaten mü
him bir unsur haline geldi. Bir elektronik be
yin temin edilmiş, zamanın parasına göre 5 mil
yon lira da verilmiş; ama bu hep yatmış, ancak 
birkaç aydan beri faaliyete geçmiş... Bu elektro
nik beynin Enstitü ile alâkalı faaliyetlerini her j 
halde daha iyi bir surette her gün göreceğiz, j 
Ama benim düşüncem şu; Devletin diğer resmî 
daire ve müesseselerinde ve meselâ Ticaret Ba
kanlığında bu gibi âletlere ve makinalara ihti
yaç var. Şimdi korkarım ki; Enstitünün bu ma-
kinası faaliyete geçmiş, kendi işini yaptıktan 
başka daha pek çok iş yapma kabiliyetinde ol
duğu halde, diğer resmî daire ve müesseseler, ba
kanlıklar yeni elektronik makinalar almaya, ye
ni kadrolar ihdas etmeye ve yeni yeni masraf
larla bizi karşı karşıya getirmeye teveccüh ede
bilirler. Onun için Sayın Bakandan istirham edi
yorum, Hükümet nezdinde gerekli teşebbüsü 
yapsın. Bu makina ne kadar iş yapabilecekse, ev
velâ bu makinayı doyuracak işi o resmî daireler 

buraya versin, bu kâfi gelmiyor danasını almak 
lâzımgelirse, işte o zaman böyle bir masraf ih
tiyari suretiyle o kısma gidilsin. Bu bir tasarruf 
başlangıcı da olmuş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, dün Devlet Plânla
ma Teşkilâtının bütçesi üzerinde görüşürken di
le getirdim; bu millî gelir rakamları bakımın
dan, hakikaten Devlet Plânlamanın başka veri
ler neşretmesi, İstatistik Enstitüsünün daha baş
ka veriler neşretmesi fikirleri bulandırıyor. Tür
kiye'de belki bu işlerle uğraşan çok insan yok. 
Hani mahzuru, tecvizi hata kabilinden mütalâa 
olunabilir diye düşünürüz; ama Türkiye Batı 
memleketleriyle ekonomik ilişkiler içerisinde bu
lunmakta ve Batı memleketleri Türkiye'nin bu is
tatistik malûmatlarını bizden daha çok değerlen
dirmek suretiyle Türkiye ile olan münasebet
lerini tanzim eylemektedir. O itibarla, dış mem
leketlerde bilhassa çok menfi tesir yapıyor. 
Onun için, ben Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçe
si görüşülürken bu cihete dokundum. Sayın Dev
let Bakanı, Devlet Plânlama Teşkilâtının da bun
dan sonra İstatistik Enstitüsü ile teşriki mesai
de bulunacağını ifade etti. öğrendim ki, ista
tistik Enstitüsünde bir kollegyum tertibedilmiş 
ve bu faaliyetler bir arada mütalâa edilme yolu
na gidilmiş. Ama çok rica ediyorum, bu faaliyet
lerini mutlak surette en kısa zamanda bir müs
pet neticeye bağlasınlar ve bu suretle de, hem 
müesseselere gölge düşüren, hem de Türkiye'nin 
ekonomik hayatı bakımından mahzurlu olan bu 
vaziyeti bertaraf etme imkânını bulsunlar. 

Enstitünün yeni yeni faaliyetler, hamleler 
içerisinde olduğunu tesbit ettik ve bunlar yavaş 
yavaş eser vermeye başlamış bulunuyor. Bu faa
liyetlerinde kendilerine başarı diliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurunuz
da Enstitünün yeni idarecilerine bir şeyi hatır
latmak isterim. Bu âdettir, bir yerde bir kısım 
kimseler uzun zaman çakşır, kendileri giderse, 
sanki o müessese batacakmış gibi ilân edilir ve 
bu büyük malûmatlar da hep onlardan sadır 
olur. Her zaman bu böyledir. Onların kötü kişi 
olduklarını ifade etmiş olmak için söylemiyo
rum, ama bu bizim âdetimizdedir, tabiatımızda-
dır. Mühim olan, bu gibi sözlere önem vermeden, 
bizzat bünyedeki rahatsızlıkları selâhiyetle, cid
diyetle tesbit etmek ve hele hele yıllar önce çok 
yakın arkadaşım olan Bakana arz ettiğim, bu, 
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faziletle kabili telif olmıyan vaziyetler eğer hâlâ 
sürdürülüyorsa, eğer hâlâ son zamanlara kadar 
sürdürülmüşse (Birkaç yıldır kesmiştim alaka
mı, pek meşgul olmuyordum.) bunu bir tırpan
lamak lâzımdır. Ondan sonra, personel gidiyor
muş, efendim o değişince bilmem ne oluyormuş... 
Bu memlekette, sayısı az da olsa, haysiyetli in
sanlarla bu memleketin dâvası kurtulur, başka 
türlü kurtulmaz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpas
lan. 

Sayın Faik Atayurt, saat 12,21. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan. sayın senatörler; 

Devlet istatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde 
şahsi maruzatta bulunmak için söz almış bulu
nuyorum. 

Gerek kamu ve özel kesim olsun ve gerek 
•millî ve milletlerarası alanda olsun, istatistik! 
bilgilerimi önemi aşikârdır. İstatistiğin bilimsel 
ve teknik sahalarda kullanılması Devlet, yöneti
mini ilgilendirmesi, ekonomik ve sosyal geliş
melerin teshilinde başlıca, kaynak ve rol teşkil 
edeceği izahtan vareste bir keyfiyettir. Şunu 
ifade etıiıiok lâzımge^ir ki, her hangi bir konu 
hakkında eğer adedi neticeler ve vaziyetler ifa
de ©dilemiyorsa, o mesele tam tetkik edilmiş 
ve vuzuhla ortaya atılmış değildir. Bu bakım
dan 1828 yılından beri Cumhuriyet hükümetle
ri teşkilâtında bir kamu kuruluşu olarak ciddî 
vazifeler geren ve safha safha bu çalışmalarını 
inkişaf ettirmiş bulunan bugünkü Devlet İsta
tistik Enstitüsünün memleket yararına olan 
hizmet ve faaliyetlerini takdirle karşılamak ica-
betmektedir. Şüphesiz, elde mevcut imkânlara, 
eleman durumuna ve bütçe vaziyetine göre, bu 
enstitü yapılması mümkün olabilen işleri yap
ma gayret ve azmi içerisine girmiş bulunmak
tadır. 

Sayın senatörler, maziyi ve hali adedî neti
celerle teshil etmek ve bahusus Devlet yöneti
minde plânlı bir kalkınma esas ittihaz edilmiş 

•olduğuna göre, aktüel durumu kesinlikle ve ale
nî bir şekilde tesbit ettikten sonra, belli bir 
optimal duruma vâsıl olabilmek için bu iki ra
kam arasındaki farkın ve mesafenin nasıl ka
patılacağı ve .giderileceği meselesi önemli bir 
sorun teşkil etmektedir. Bu itibarla, Türkiye 

gibi henüz gelişme çabaları içerisinde bulunan 
bir memlekette istatistiklerin önemi diğer yer
lere nazaran daha fazla kendisini hissettirmek
tedir. Türkiye bugün istatistikî bilgiler, metot
lar, matematikçi istatistik elemanları, program
cılar bakımından henüz fakir ve bakir bir ülke
dir. Bunun süratle geliştirilmesi ve takviyesi 
zarureti kendisini hissettirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, önemli bir husus ela, 
bugün kamu kesiminde her bakanlığın, her kat
ma bütçeli genel müdürlüğün ve diğer genel 
müdürlüklerin, müessese ve teşekküllerin kendi 
başlarına birtakım istatistikler toplandığı ve 
bunları yayınladığıdır. Fakat bunlar vazife 
noktasından tedahülleri icabettir diği kadar, 
masrafları da mucibolmakta ve aynı zamanda 
bilimsel ve teknik açıdan meşgul oldukları alan
larda gerçekten öğrenilmesi ic aheden bilgilerin 
teshili bakımından da yanıltıcı olmaktadır. Bu, 
masrafçı ve fuzulî çalışmaların koordinasyonu 
ve tevhidi, tek elde toplanması ve Türkiye için 
öğrenilmesi gereken gerçek bilgilerin nelerden 
ibaret olduğunun kesinlikle tesbit edilerek, 
vazifelerin ona göre tevcih ve taksimi zarureti 
aşikârdır. Bu suretle kaynaklar israf edilmemiş 
ve emekler heba ve heder edilmemiş olacaktır. 

Memleketimizde birtakım istatistikî bilgiler 
vardır ki, bunlara güven hakikaten çok güç ol
maktadır. Bunların başında bilhassa tarım ista
tistikleri gelmektedir. Bu istatistik rakamlarını 
tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki; burada 
rakamları teknik bakımdan arz ediyorum, bir
ler hanesi, onlar hanesi, yüzler hanesi bu dere
cede, böyle tevali ederek yüz binler hanesine 
kadar hep sıfırla bitmektedir. Yani, bunların 
birtakım özel inkişaf metotları ile samanın ida
re ve mesuliyet düşünce ve kaygıılan ile geliş
tirilmek suretiyle Devlet istatistik Enstitüsüne 
aktarılarak, onlar tarafından yayınlanması su
retiyle gittikçe müterakki bir hal ve vaziyet ih
das edilmek istenildiği gibi bir kanaat ve müta
lâa doğmaktadır. Bu mevzuda çeşitli konuları 
alâkadar eden istatistikler bakımından, alâkalı 
dairelerin aynı periyot için yayınlanmış olduk
ları istatistikler de bu rakamları hazan, teyildet-
mekte, basan onların dûnuna düşmekte, bazan 
ide çıkmaktadır ve bunlar .şüphesiz tecvizi hata 
dışında kalan halleri kapsamaktadır. 

Bilimsel vz teknik çalışmalar yanımda, eko
nomik ve sosyal kalkınma hamlelerini basara-
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bilmek için bu dokümanların hakikaten doğru 
mânada anlaşılmış olması ieabetmekifeeidir. 

Keza, sınai istatistiıklier ve hattâ memleket 
sahasiyle alâkalı, vüsatlada alâkalı (hususlarda 
bile zaman zaman tebeddüller, tahavvüller ola-
bilimiştıir. Bunları teferruatlı bir şekilde arz et-
meik için zemin ve zamanın müsaidolimadığmın 
idraki içerisinle bulunuyorum. 

1971 programı bakımmdan, muhtemelen bir 
taikım zaruretler neticesinde. Devlet istatistik 
Enstitüsü hizmet ve çalışmalarında bâzı gerile
melerim bulunduğu kanaatini verem emarelere 
tesadüf eiilmektsdir; fakat, bunların önümüz
deki yıllarda daiha iyi çalışılmak suretiyle ik
mal ve itmam edilmesi temennisini halisane is
tirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, bir dakikanız 
var eferddım. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Genel 
nüfus sayımı, tarım, sanayi ve personel sayımı 
meseleleri de bu bakımdan biran önce sonuç-
landınlmıalı, anketler ilân. edilmelidir. 

Memleketimizde bir elektronik beyin, kom-
püter ve tasnif malkinalları meselesi vardır ki, 
bunlar tam kapasiteyle çalışamamaktadırlar. 
Bunlara, gereken matematik istatistik metotları 
kullanılarak yeteri kadar program ve iş verile
memekte; kamu kesiminde ve hattâ bir kısım 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde özenti kabilin
den bunlar âdeta âtıl kapasiteler halinde bulun
maktadır. Bunların esaslı bir tetkike tabi tu
tularak, rasyonel çalışma imkânı ve şartlarının 
hazırlanması ve Full - time çalıştırılması ve 
güçlükle temin edilen bu cihaz, teçhizat ve ma-
kinalardan faydalanılması zarureti vardır. 

Keza, gayrisâfi millî hâsıla bakımından, bu
nun dokümanları, hesaplanması esas ve sistem
leri bakımından yaratılmış bulunan münakaşalı 
durumun en kısa bir zamanda ilmî ve teknik 
bir esasa raptedilerek, âtide değişmiyecek pren
siplere ircaı ve millî hâsılanın, gerek iç bün
yemizde ve gerekse milletlerarası alanda kesin 
rakamlar olarak ifadesi zarureti aşikârdır. 

Bu arada ekonomik ve malî istatistiklere 
önem verilmesini ve memleketin tüm kamu har
camalarının; genel, katma bütçeler, mahallî ida
reler, özel idare ve belediyeler, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve emsali müesseselerin yatırımla
rı, transferleri ve bunların yek diğeriyle müna

sebetleri bakımından doğru mânada bir değer
lendirme yapılarak, bütçe hazırlıklarında esaslı 
ve etraflı dokümanlar teşkil edecek şekilde, Dev
let idaresinin tesadüflere bırakılmadan gayesi
ne uygun bir şekilde yöneltilmesi için yardımcı 
olunmasını temenni eder, saygılarımı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atayurt. 
Görüşmek istiyor musunuz Sayın Bakan?... 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Evet... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Devlet Baka

nı İlhan Öztrak.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Sayın başkan, değerli senatörler. 
Devlet istatistik Enstitüsü bütçesi dolayısiy-

le değerli senatörlerimiz görüşlerini belirttiler. 
Bütçe hakkında bir hayli senatörümüz fikirle
rini beyan etmek arzusunu izhar etmiş oldular. 
Bu da, istatistikî bilgilerin önemini takdir bu
yurmuş olmalarının bir sonucudur. Bundan ta
biî bir şey olamazdı, istatistikî bilgiler Devlet 
lıayatında en önemli verilerdir. Buna gösterilen 
yakın ilgiden dolayı müteşekkiriz. 

Bu arada sayın senatörlerin sormuş oldukla
rı bâzı sorulara ve değinmiş oldukları bâzı nok
talara gerekli cevapları vermeye çalışacağım. 

1970 yılında yapılan tarım sayımı sonuçları 
iki ay önce basılarak ilgililerin bilgilerine sunul
muştur. 1970 tarım sayımı • sonuçlariyle ilgili 
soruyu böylece cevaplamış bulunuyorum. 

Sağlık istatistikleri 1965 yılından beri her 
yıl Sağlık Bakanlığı ve Enstitü tarafından müş
tereken yürütülmektedir. Ancak, mevcut kayıt 
nizamındaki düzensizlikler bu hizmetin arzu edi
len bir şekilde sonuçlandırılmasına imkân ver
memekte idi. Bundan sonra Enstitü bu hizmeti 
bizzat yürütmek için gerekli hazırlıklarını yap
mış bulunmaktadır. 

5 000 işyerinde işçi ücretleri üzerinde yapı
lan anketin sonuçları hususunda bir soru so
ruldu. 

1972 yılı içinde sonuçları alınacak olan sa
nayi sayımında ücretler hakkında gerekli bil
giler alınmıştır. Bu bilgiler 40 000 işyerini kap
samaktadır. Bunun sonuçları da, açıklanacak 
durumuna geldiğinde, Enstitü tarafından açık
lanacaktır. 

Aile bütçesi endeksleri sadece 4 ilde yapı
lıyor beyan buyuruldu. Evet, 4 ilde yapılıyor-
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du; buna ilâveten bugün 5 yeni ilde de aile büt
çesi anketleri yapılmaktadır. Böylece ü adedi 
9 a çıkarılmış bulunuyor. 

1970 bina ve nüfus sayımları sonuçları hak
kında bir soru soruldu. Binalar, sayımları so
nuçları, 20 il için alınmış ve fasikül halinde 
bastırılarak ilgililere arz edilmiştir. 

Nüfus sayımı sonuçları üç ay önce yayınlan
mış bulunmaktadır. 

Personel sayımı sonuçlan, elektronik beyinin 
programlan bitmemiş olması nedeniyle, biraz 
gecükmdşse de, şimdi işlemlere başlanmış ve de
vam edilmektedir. Personel sayımları sonuçlan-
nı da böylece yakın bir gelecekte arz etmek du
rumuna Enstitü ulaşacaktır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ve imar ve iskân 
Bakanlığiyle beraber yapılması söz konusu olan 
konut anketine gelince; 1972 yılı içinde bu an
ket yapılacaktır. Ancak, binalar sayımı 20 ile 
aidolmak üzere 1970 de yapılmış, bunun baskısı 
bitmiş, ciltlenmek üzere cilthanede bulunmak
tadır. 

Toptan eşya fiyat endeksleri hakkında izhar 
buyurulan kaygı çok doğru. Ancak, 1964 yılın
daki icra Plânında bu husus öngörülmüştü. O 
zamandan beri maalesef gereMi hazırlıklar 
tamamiyle tekemmül etttirilemediği için, bu 
hususta Ensltlütünün bir gecikmesi olmuştur. 
Bunu da telâfi eitmek üzere gerekli çabalar sar-
fedilmektedir. 

Dış ticaret istatistikleri konusunda önemle 
durmaktayız. Enstitü bu hususa önemle eğik 
mişltir. 

Personel deriştirmelerinin bir kilsimi da, 
Enstiltü yettkililerinin bana beyan ettik^rine 
göre, bu amacı temin için yapılmıştır. Nitekütm 
5 liman şehrinde 3 ay gecikme ile takiibedilen 
ihracat ve ithalât istatistikleri simidi bir hafi ta
lik bir gecikme ile takilbedilebilir bir hale gel
miştir. 

Elektronik beyin iki yıl önce saitanaîın-
mışltı. Kullanılmasında bâzı gecikmeler oldu. 
4 ay önce bunu arkadaşlanmıjz çalıştırmaya 
başlamışlardır ve bunun yan üniteleri olan 
disk ünitesi ve delgi makinalan sipariş
lerin/in yapılması hususunda Hükümete ge
rekli müracaatı yapmışlardır. Bu husustaki ka
rarnameyi çıkarmış bulunuyoruz. Böylece elekt
ronik beyinden daha yararlı bir şekilde fay
dalanacağız. 

Elektronik beyin, takdir buyurursunuz çok 
pa&alı ve devamlı gelişme gösteren bir cihaz. 
Bundan dolayı Devlet İstaitliötik Ensititüsü 
bunu kendi ihtiyacı için kullanırken, bunun 
yanında diğer resmî dairelerin ihtiyaçılarnıa 
da cevap vermeye gayret edecektir cevap vere
bileceği kanısındadır. Bundan dolayı, tasarrufa 
riayet babında, bu hususta diğer dairelerin 
lüzumsuz yere elektronik beyin almaması 
için Hükümet tarafından gerekli hassasiyetin 
gösterileceğinden emin olmanızı dilerim. 

«Muihitelif resmî daireler birbirlerinden 
farklı istatistikler neşrediyorlar. Bu doğru ol
muyor, dolayısiyle memleketimizin itibarı ba-
kummdan da sarsıcı oluyor.» Buyuruldu. 

Haklıdırlar. Bu hususta meselâ, Ticaret 
Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Odaları1, 
Devlet Plânlama ve Devlet İstatistik Ensti
tüsü gerekli istatistikleri yapmaktadır. Bu 
durumu önlemsk için Enstitü diğer kurum
larla gerekli müzakerelere başlamıştır. Bu 
tatbikata son verilmesi hususunda bir pren
sip karan alınmıştır. Yakında bu husus kesin 
bir sonuca vardırılacaMır. 

Millî gelir rakamlarının hesaplanmasının ıs
lahı hususundaki talebe de katıhyoruız. Bu 
yolda ileri atılmış bir adım vardır. Devlet 
istaitisltik Enstitüsü bütün ilgilileri çağırarak 
bir kollegyum düzenleımiişjtir Bu kollegyuımda 
artık Dsvlet Plânlama Teşkilâtınım ve Devlet 
istatistik Enstitünün ayni metotarı uygula
ması ve bu hususta bir birlik sağlanması için 
prensip kararma vanlımıtşitır. 

Devlet Maitisltik Enstiltüaü yeni bir faali
yet olarak da geçim endeksleri, fiyat en
deksleri meselesini ele almış, 1972 Ocak ayın
daki bültenini yayınlamıştır. Bundan böyle 
bunu her ay yayınlayacaktır. 

Teknik eleman isitatiısltik hizmetinde çok 
önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu hususta 
izhar edilen arzuya katılmaktayız. Devlet is
tatistik Enstitüsünün bugün yurt dışında 6 
elemanı, bilgi ve görgüsünü artırmak ve ihti
sas yapmak için bulunmaktadır. Aynıca, ik
tisadi ve Ticari İlimler Akademisi lisansüistü 
kursunda da 4 kiışi eğittim görmektedir. 

Biz Devlet hizmetinde sürekliliğin devam 
etmesinin esas olduğu kammndayız. Bundan do
layı lüzumsuz yer değiştirmelerin söz ko
nusu olmaması gerekir. 
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Burda değerli senatörlerin lehte ve aleybte 
çeşitli fikirlerini dinledim. Bunları gerektiği 
şekilde tahkik etmek ve inceleımek duruünunda 
olacağım. Bundan emin bulunulmasını rica 
ederim. 

Yalnız, şunu belirtımek isterim ki, Devlet 
İstatistik Enstitüsü geemişts de, bugün de de
ğerli hikmetler yapmıştır, yapmaiktadir. Bu 
(husustaki irşatlarınıza çok çok teşekkür ede
rim. Gerekli ilgiyi göstereceğim ve burdalki 
konuşımaların ışığı altında konuyla yakından 
ilgileneceğim. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. (Alkışlar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederis Sayın Bakan. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesinin bö

lümlerine geçiyoruz. Bölümleri okutuyorutm. 

C — DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BÜTÇESİ 

(A/ l ) OAEİ HABÖAMALAEI 

Böfli'üıa* Ödeneğin çeşidi Lira 

12:000 Personel gilerleri 27 028 896 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 212 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etimıiyenler... Kaibul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 4 430 009 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Ktmiiyenler... Kabul! edilmiştir, 

Bölüm Lira 

16.0D0 Çeşitli giderler 574 104 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Efcmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 aVTakima, teçhizat 
atımları ve cnariimları 5 176 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Eitimiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) iSermaye teşkili ve transfer 
harcaımıaları 

34,000 Malî transferler 4 400 
•BAŞKAN — Kabul edenler... 
•Eitürülyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 'Sosyal transferler 172 500 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Eltaıliy&nl&r... Kaibul! edilmiştir. 

35.000 Borç ödemeleri 4 201 
SAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul! edilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi kabul 
edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
elerim. 

VaJktiimis kalırnamîşitır. Saat 14,30 da toplan
mak üzere 27 nci Birleşimin 1 nci Oturuımunu 
'kapafeyoruim. 

(Kapamıa Saati : 12,45) 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KATİPLEE- : Hüseyin Öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 27 nci Birleşimin 2 nci oturu
munu açıyorum. 

I) - DİYASET İSLERİ BASKAXLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesini g'örüsmeye başlıyoruz. Lütfen ilgililer 
yerlerini alsınlar efendim. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 

Milli Savunma Bakanı Sayın Ferid Melen 
Hükümet adına bulunduklarına göre müzakere
lere başlıyabiliriz. 

Grupları adına söz alan üyeleri takdim edi
yorum : Millî Güven Partisi Grupu adına Ab-
dülkerim Saraçoğlu. 

i. ETEM KARAKAPICI (ürfa) — Miliî Gü
ven Partisi Grupu adına ban konuşacağım, 

BAŞKAM —Milli Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Earakapıcı. Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adi'na Sayın Adil Altay. Adalet Parti
si Grupu adına Sayın Osman Meedi Âgun. 

Söz sırası Millî Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Karakapıcı'eladır. Buyurun efendim. Sa
at 14.32. 

M. G. P GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KARAKAPICI (Urfa) — Sayın Başkan, değer
li senatör arkadaşlarım; 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1972 bütçesi üze
rinde Millî Güven Partisi Grupu adına beyanat
ta 'bulunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Sözlerime başlamadan evvel muhterem arkadaş
larımı ve Yüce Senatoyu saygılarımla selâmla
rım. 

Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, Diya
net İşleri Başkanlığı. Türkiye'de gorevd ve 
ehemmiyeti anlaşılan ve Hükümet olarak, Par
lâmento olarak her sene bu Başkanlığın ve bu 
teşkilâta bağlı olanların refah ve saadeti için 
ciddî çalışmalara girişilmiş ve neticeleri alın
mıştır. 

islâm dininin bilhassa ahlâki yöndeki ku
rallarını ve emirlerini vatandaşlarımıza ve hal
kımıza İsrarla telkin etmek Diyanet işleri Baş
kanlığımızın belli başlı görevleri olmalıdır. 

Bir memlekette millî gelir artar, sanayi sek
törü yükselir, tarım sahasında inkişaflar kay
dedilir, şehirler gelişir ve insanların maddi 
yönden refahı sağlanabilir. Elbette bu, insanlık 
için arzu edilen bir sonuçtur. Fakat bunun ya
nında, ahlâki olmayı, dürüst olmayı, bilhassa 
mânevi cephesi ile kuvvetli, imanlı ve vicdanlı 
insan olmayı, memleketini seven bir vatandaş 
olma yolunda büyük gayretler sarf etmeyi de 
lüzumlu görmekteyiz. 

Devlet malını israf, hiç sebep yokken malını 
pahalıya satmak gayrı ahlâki olduğu gibi, kı
zıl ve gözü. dönmüş, memleketin maddi ve mâ
nevi hayatını yıkacak kimselere fırsat verme
menin Müslümanlık, dindarlık olduğu halkımı
za sık sık telkin edilmelidir. Dinî hutbeler, neş
riyatlar ahlâk ve vicdan cephesini takviye ede
cek yolda olmalıdır, insanların vücut sağlığına 
önem vermelerini, yuvalarını, oturdukları iş 
yerlerini, sokaklarını temiz tutmalarını öğret
meli ve bunları öğrenmek istiyen kimselere din 
adamlarımız münasip şekil ve suretle telkin et
meli ve cğütlemelidirler. Zira, büyük ve yapıcı 
mânevi kuvvetten istifaye etmeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar, islâm dini elbette 
ilerlemeye, yenilikleri kabul etmeye mâni bir 
din değildir; aksine onu istiyen bir inanç man
zumesidir. 

Millî Güven Partisi, Tüzük ve Programı ile 
vatandaşın din hürriyetine, vicdan serbestisine 
vs ibadet özgürlüğüne tam mânası ile saygılı
dır. Çünkü, dinsiz !bir cemiyetin olmıyacağı, 
yalnız maddi refahın insanları saadete götür-
miyeceği elbette bilinen bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlar, bir hususu daha arz 
ettikten sonra sözlerimi bitirmek istiyorum. 
Halkın ve vatandaşın dinî inanç ve duygularını 
siyasi çıkarlarına veya şahsi çıkarlarına alet 
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etmek istiyen topluluklar veya şahısların bu 
memlekete en büyük zararı verdiklerini Millî 
Güven Partisi olarak bir defa daha ifade etmek 
zaruretini hissetmekteyim. Memleketin bugün
dü duruma düşimesinde bahsettiğimiz bu dav
ranışların büyük payı ve günahı olmuştur. Mil
lî Güven Partisi Türk yurdunun ve Türk halkı
nın ahlâk salâbeti ve maddi refah içinde olması 
yolunda elinden gelen bütün gayreti sarf et
mekte olduğunu ve bu yolda çalışmalarına 
inançla devam edeceğini Yüce Heyetinize ifade 
ederken, din adamlarımızın modern ilmî bilgi
lerle mücehhez olması ve refah içinde hizmet
lerini görmesi yolunda da gayret sarf edeceğini 
beyan etmek isterim. 

Bu inançla ve halisane niyetle Diyanet İşleri 
Başkanlığı 1972 yılı Bütçesinin, mensuplarına 
ve Türk Milletine hayır ve uğur getirmesini di
ler, Grupum adına Yüce Senatoyu saygılarımla 
selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Kara'kapıcı, teşekkür 
ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Adil Altay, buyurunuz efendim. Saat 14,40 

. O. H. P. GRUPU ADINA ADİL ALTAY (Si
vas) — Muhterem Başkan, Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1972 malî yılı 
Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüş ve temennilerini belirtmek üzere huzuru
nuzda bulunduğuma değinerek hepinizi saygiy-
le selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 154 
ncü maddesi gereğince, genel idare içerisinde 
yer almış bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, 
yürütmekte olduğu görevin ehemmiyet ve ulvi
yetinden dolayı hiç şüphe yok ki, diğer Devlet 
kuruluşları yanında, mümtaz bir mevki işgal 
etmektedir, işte, bu mümtaziyetten dolayıdır 
ki, onun her yönü ile biran evvel mükemmeli
yete kavuşturulmasının lüzumuna inanan bir 
parti olduğumuza işaretle sözlerimize başlıyor 
ve bu mükemmeliyetin ölçüsünün de, diğer hak 
dinler karşısında islâmiyetin ilericiliği ve üs
tünlüğü olmasını diliyoruz. 

Bu dinî kuruluşun bütçe görüşmesinde, İs
lâmiyetin mâna ve mahiyeti ile her yönden mü
kemmeliyeti üzerinde durmayı, biraz da olsa 
mevzuun dışına taşmak olarak kabul etmektey-

sek de, lâiklik ilkesinin kapsamına ve ehemmi
yetine dokunmanın lüzumuna kaani bulunmak
tayız. 

Din ile dünya işlerini ayrı mütalâa etmek 
ve bunlan bir birine karıştırmamak, böylece 
dinî inançlarımıza dünya işlerinin üstünde 
mümtaz bir yer ayırmış olmak hususunda âza
mi titizliği göstermek temeline oturtulan lâik
lik ilkesi tam ve kâmil mânada ifadesini Ana
yasamızın 19 ncu maddesinde bulmaktadır. 

Konuşma süremizin sınırlı olması karşısın
da Anayaasmızın bu ehemmiyetli maddesinin 
tefsirinden kaçınarak, aynen okumakla yetin
meyi tercih etmekteyiz. Bu madde der ki; «Her
kes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine 
sahiptir. 

Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu 
amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan 
ibâdetler, dinî âyin ve törenler serbesttir. 

Kimse, ibâdete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerin
den dolayı kınanamaz. 

Din eğitimi ve öğrenimi, ancak kişilerin ken
di isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilci
lerinin isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya 
hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din ku
rallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi çı
kar veya nüfus sağlama amaciyle, her ne suretle 
olursa olsun, dini veya din duygularını yahut 
dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve 
kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya 
başkasını bu yolda kışkırtan gerçek ve tüzel ki
şiler hakkında kanunun gösterdiği hükümler 
uygulanır ve siyasi partiler Anayasa Mahkeme
since temelli kapatılır.» 

işte, memleketimizdeki lâiklik görüş ve an-
l&yışı bundan ibarettir ve bundan ibaret de kal
malıdır. Bunun kısıtlanması veya geniş tutul
ması dengeyi bozabilecek bir nitelik taşır. Onun 
içindir ki, bir vatandaş ve Müslüman olarak 
«Bu görüşe sahip çıkmak ve benimsemek, ka
nunlara saygı ve İslâmiyete sadakatin ta ken
disidir» demekten kendimizi alamıyacağız. Zira, 
islâmiyette zor yoktur, başka dinden olsa bile 
herkese saygı ve sevgi esastır. Müslümanlık her 
şeyden evvel ahlâk ve fazilet dinidir. İnanç ve 
kanaatlarda özgürlük esastır. Ahlâkın, faziletin 
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ve ilmin, kısacası insanlığın bulunmadığı yerde 
islâmiyeti aramak nafiledir. Bu mealdeki Ayeti 
Kerime ve Hadisi Şeriflere islâmiyetin bahis 
konusu olduğu her kitap ve her yerde Taşlan
maktadır. 

Bu noktadan hareketle şu neticeye varıyo
ruz ki; islâmiyet doğuştan ve aslında lâik bir 
din olarak, diğer hak dinler yanında, temayüz 
etmiş ve mükemmeliyete kavuşmuş bir dindir. 
Hıristiyan âleminin engizisyon mezaliminden 
kurtularak, dinde reformu başarıp, lâiklik il
kesine kavuşmasını tetkik eden bir âlim, tetki-
katının neticesini şöyle dile getirmektedir: 
^Unutmamak gerekir ki, lâiklik ilkesi, siyasi 
toplumda yaşıyan bir insana, insanlığa yakışır 
derecede önem veren kutsal bir ilkedir. Zira, 
ibu ilkenin kabul edilmesiyle fert, düşünmek 
için bir dimağa, mânevi âlemini korumak için 
de bir vicdana kavuşmuştur.» 

işte, lâiklik ilkesinin ilim ve felsefe yönün
den mâna ve mahiyetiyle önemini belirten bir 
görüş, islâmiyetin, doğuş ve başlangıçta lâik 
bir din olmasından dolayıdır ki, ilk Müslüman 
biraz evvel belirttiğimiz dimağ ve vicdana sa-
hibolarak doğmuştur; sonradan kavuşmak ba
his konusu değildir. Ancak, şu kadarını da be
lirtmek gerekir ki, Hıristiyan tezvirat ve pro-
pagandalariyle zaman zaman islâmiyetin geniş 
ufkunda da kararmalar ve daralmalar meyda
na gelmiş ve bunalımlar tesirini hissettirebilmiş-
lerdir. İşte, bu bunalımlar Türk Milletine çok 
pahalıya malolmuş tur. Bu yüzden tekmil benliği 
tehlikeye düşmüş ve neticede bir ölüm - kalım 
mücahedesi vererek bağımsızlığına kavuşan 
Türk Milleti ilk iş olarak bünyesine arız olan 
illetleri silip atarken, lâiklik ilkesini de resmen 
kabulle, bundan böyle idare şeklinin lâik bir 
Cumhuriyet olduğunu da dünyaya ilân etmiş 
bulunmaktadır. Doğuşunda ve aslında lâik bir 
olan islâmiyete göre; en iyi ve benimsenen ida
re tarzı zaten Cumhuriyettir, islâm âleminde 
idare tarzını lâik bir Cumhuriyet olarak dün
yaya ilân eden ilk Devlet olmak uyanıklılığının 
ve mutluluğunun bize aidolduğunu buradan 
dile getirmek isteriz. 

Yine dile getirmek isteriz ki, lâikliği ve 
Cumhuriyeti temel ilkeleri arasında sıralıyan, 
kabul ve ilân eden ilk siyasi teşekkül de Cum
huriyet Halk Partisidir. 

İslâmiyetin gerekli kıldığı birlik ve bera
berlik noktasından hareketle diyeceğiz ki, hepi
miz dünün Cumhuriyet Halk Partilileriyiz. Ne 
garip tecellidir ki, bugün biz Cumhuriyet Halk 
Partisinin nimetlerini milletçe paylaşmaya rıza 
gösteriririz de, külfetlerini, siyasi muhalifleri
miz münhasıran bizim omuzlarımıza yüklemek
te ve hattâ bir sakız gibi ağızlarında çiğneye
rek, yeri geldiğinde, bizleri ithama bile kal
kışmakta millî bir sakınca görmezler. 

Bu sistemimizde maksat aranmamasını rica 
edeceğiz. Mevzu döndü dolaştı bu noktaya gel
di de, bir parti sözcüsü olarak parmak basma
dan geçemedik, hepsi o kadar. 

Bu özetlemeden de anlaşılacağı veçhile, yeni 
Türk Devletinin lâikliği resmen kabul etmesi, 
bir yenilik getirmeden ziyade, islâmiyetin doğu
şuna ve aslına bir dönüş olarak kabul edilme
lidir. Bundan dolayıdır ki, lâikliğin ve Cumhu
riyetin, Anayasamızın deyimi ile daha derli -
toplu olarak, millî, demokratik, lâik ve sosyal 
Cumhuriyetin karşısında olanlar, haddizatında 
ister bilerek olsun, ister bilmiyerek olsun, ha
kiki Müslümanlığın karşısmdadırlar. Şahsi ve 
siyasi çıkarları için bu zavallılara tâviz veren
lere gelince; onlar hakiki Müslümanlığa ihanet 
etmektedirler, işte bu hakikatten herkes dersini 
ve nasibini almalı, hiç olmazsa bundan sonraki 
hareketlerinde daha dengeli bir tutum içerisine 
girmek gayretini göstermelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, lâiklik ilkesinin bu 
mümtaziyeti karşısında biz, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak arzuluyoruz ki, Anayasamızın 
19 ncu maddesi sarahatinin ışığı altında, dinî 
inanışlar ve davranışlar karşısında parti farkı 
gözetmeksizin bir kütle halinde birlik ve bera
berlik içerisinde bulunalım ve din işlerini yürüt
mekle görevli olan Diyanet işleri Başkanlığına 
da, partilerüstü denilebilecek bir mevki ve avan
taj tanıyalım. Her türlü politik tesir ve taz
yikten azade kılınması gereken bu teşkilâta say-
lığı olmasını bilelim. 

Cumhuriyet Halk Partisi bu arzusunu ba
ğımsızlarla kurduğu son Koalisyon Hükümeti 
devresinde hazırlamış olduğu 633 sayılı Kanun
la ortaya koymuş ve böylece geniş bir adım at
mış bulunmaktadır. Anayasamızın 154 ncü mad
desinde çıkarılması lüzumuna işaret edilen bu 
özel kanunla; 
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1. Diyanet işleri Başkanlığı birçok imkân
larla teçhiz edilerek, yeni ve modern bir teşki
lâtlanma sistemine, 

2. Haricî tesirlerden uzak tutularak kendi
liğinden bünyesini arıtmak yeteneğine, 

3. Dışardan gelen birçok siyasi ve maddi 
baskılardan da kurtulmak yönelimine girebil
mek olanağına, 

4. Din görevlileri ve bilhassa köy imam -
hatipleri haysiyetli ve maaşlı bir devlet memu
ru hüviyetine, 

'5. İlmî ve teknolojik veçhesini de tamamlı-
yarak, Müslümanlığın emrettiği birlik ve bera
berlik amacı İle memleketin en ücra köyüne ka
dar teşkilâtlanma imkânına, 

Kavuşturulmak istenmiştir. 
Ancak, bu iyi ve salim niyetlerle hazırlan

mış bulunan kanunun başında A. P. nin bulun
duğu hükümetler tarafından bir türlü tatbik 
edilmeye yanaşılamaması neticesinde, Diyanet 
îşleri Başkanlığı Teşkilâtı âdeta bir çıkmaza so
kulmuş bulunmaktadır. Bu müşkül durum ve 
hazin sahne, bir Senato araştırması vesilesiyle 
Yüce Heyetinizce enine boyuna ve derinliğine 
görüşülmüş ve gözler önüne serilmiş olduğun
dan, biz üzerinde durmayı zait addetmekteyiz. 

12 Mart muhtırasını nıütaakıp işbaşına gel
miş bulunan Sayın Erim hükümetleriyse, henüz 
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtını içerisine 
düşürüldüğü çıkmazdan kurtarmak çabalariyle 
başbaşa bulunmaktadır, demek isabetli olur. 
Aradan 11 aylık bir zamanın geçmiş olmasına 
rağmen, bu çabaların henüz bir semeresi görül
müş sayıiamazisa da, bâzı aksaklıkların gideril
miş ve prensiplerin tesblt edilmiş olduğunu ka
bul etmek gerekir. Bu itibarla, Hükümetin bu 
husustaki gidişat ve tasarruflarının eleştirisini 
yapmak için zamanın daha erken olduğu kana
atinden hareketle, kendilerine başarılar temen
nisinde bulunarak, görüşlerimizi sıralamakla 
yetineceğiz. 

Anayasamızın 154 ncü maddesi; «genel ida
re içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı özel 
kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.» 
hükmünü ihtiva etmektedir. Bu maddede işaret 
edilen özel kanun, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nundur. Bu özel kanunun birinci maddesi de; 
«İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esas-
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lan ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda 
toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönet
mek üzere Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri 
Başkanlığı kurulmuştur.» hükmünü ihtiva et
mektedir. Böylece, İslâm dininin bahis konusu 
olduğu her yerde Diyanet İşleri Başkanlığı teş
kilâtının mevcudiyeti kanunen şart koşulmuş 
oluyor demektir ki, bundan, Diyanet İşleri Baş
kanlığı teşkilâtının çok genişlemek istidadı 
gösterdiğini çıkarmak gerekmektedir. 

Mevcut Devlet kuruluşlarımıza bir göz gez
direrek, büyüklüğü ve yaygınlığı itibariyle bir 
sıralamaya tabi tutacak olursak, Millî Savunma 
ve Millî Eğitim teşkilâtlarından sonra üçüncü 
sırayı Diyanet İşleri Teşkilâtının alma İstidadı 
gösterdiği neticesine varırız. 

İşte, böyle büyük ve yaygın bir teşkilâtın 
kuruluş ve kadro esaslarını düzenliyen kanu
nun hülriimlerine işbaşmdaki hükümetlerce say
gılı davranmak, her ne maksatla olursa olsun, 
tavizkâr tutumlardan kaçınmak, tasarrufları 
sağlam ve mantıki esaslara istinadettirmek, İle
ride meydana gelecek bu büyük teşkilâtın mü
kemmelliğinin temini için şarttır. 

iştle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, 
Devlet kuruluşları arasında mümtaz bir yeri 
olduğuna inandığımız Diyanet işleri Teşkilâtı
nın mükemmelliğini arzuluyor ve bunu temin. 
edecek şartlara riayetkar kalmalarımı mesuliyet 
mevkiindeki hükümetlerden bekliyoruz. 

Halihazır durumu itübariylıe Diyanet İşjlleri 
Teşkilâtının idari hizmetler sınıfında 1 927, tek
nik hizmetlerde 2, sağlık hizmetlerinde 2, din 
hizmetleri sınıfında 30 612, yardımcı hizmet
ler sınıfında 886, döner sermaye sınıfında 15 
olmak üzere, ceman 33 244 kadrosu mevcuttur. 
Bu miktarın zamanlıa 80 bin civarına varacağı 
tahmin edilmektedir. Bu ihtiyacın tedricen kar
şılanacağı 633 sayılı Kanunda hüküm altına 
alınmış bulunmaktadır. Bu Kanunun 29 ncu 
maddesi; «Bütçenin (D) cetvelinde Diyanet 
işleri Başkanlığı kısanıma konulacak kadrolar, 
ihtiyaç karşılanıncaya kadar her yıl 2000 adet 
konulmak suretiyle karşılanır» hükmünü taşı
maktadır. Bu 2000 adet kadro, yalnız bucak 
ve köy imam - hatipleri içindir. Kasaba ve şe
hirlerdeki mazbut cami ve mescitler, mülhak 
cami ve mescitler, dernekler marifetiyle inşa 
edilmiş cami ve mescitler bu yıllık artırımın 
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dışımda tutulmuşta. Bu camii ve mescitlerin 
İlhtiyacı için de, imkân dairesinde yeni kadro
lar verilecektir. 

Burada bir huısuisa işaret eitmııek isteriz. Ka
nunum bu sarih hükmü karşısında her yıl büt
çeye 2 000 bucak ve köy imamı - hatip kadrosu
nun konulması mecburiyetine rağmen, 1972 
yılımda bu hususun Maliye Bakanlığınca naza
ra ahnımaması, Bütçe Kanunu tasarısında bir 
boşluk olmaktan kurtulmasa gerektir. Bütçe 
Kanun tasansı hamlalarken, daha önce çıkan 
kanunlarla kurulmuş kayıltlanıı gözömünde tu
tulması kanumi bir mıecburiyet sayılır. Hükü
metin bu hususta anlayış göstereceğini ümide-
dertiz. 

Yemi veriliem kadroların dağıtımımda adalet 
prensiplerine uyulmasından daha tabiî bir şey 
olmasa gerek. Bu yıla kadarki kadro dağıtı
mımda adalet prensiplerine uyulduğu iddia edi
lemez. Zira, bu yıla kadar Tunceli vilâyetimizin 
kadro ihtiyacının ancak % 9 u, Sivas vilayeifci-
ımiizam kadro ihtiyacımın ancak % 16 sı karşıla
nabilmiş olmasına rağmen, iısmlini açıklamaya 
bile lüzum görmediğimi bir vilâyeitiımMm kadro 
ihtiyacının % 98 i karşılanımış bulunmaktadır. 
Bu ndısıbeteizMkle adalet premsdibimin bağdaşamı-
yacağımı bilmem söylemeye ihtiyaç duyulur-
mu? 1971 malî yılı Bütçesiyle verilen yeni 
kadrolarla bu ni'sıbetısâızliiğim tedricen giderilme
si gayreti gösterilmişse de, bumda da muvaffak 
olunmuş sayılamaz. Mamafih Hükümet, 1971 
yılındaki kadrolarım dağıtanında adalet pren
siplerime bağlılığımı göstermiş bulunmaktadır. 
Mevcut nisibetsizljiğin telâfisi zamana ihtiyaç 
göstermektedir. 

Mevcut din görevllerinii Diyanet işleri Teş
kilâtında toplamak için maaş ve ücretleri Va
kıflar Genel Müdürlüğünce ödenen mülhak ca
mi ve mescitlerde çalışan personelin maaşlarının 
da Diyanet işleri Bütçeslimdem ödenmesi gerek
mektedir. 

Bütçe Karma Komüsyomumda bu husus üze
rinde ısrarla durulmuş olmasına rağmen, arzu
lamam netice temim edilememiştir. Komisyon. 
üyelerinim sorularımı cevaplandıran, sayın Ba
kanım vakfiyeîerdeki özel şartlardan bahisle 
verdiği cevaplarım zorunluluğumu kabul ede
memekteyiz. Dim göreVMleri camiiasımdaki bu 
cüzi ikiliğim de kaldırılmajsımda zaruret olduğu 
inancımda ısrar ©dece&ğfiz. 

| Aydın din görevMîeirimi Diyanet işleri Teş
kilâtımda toplıyabilJmek için bu görevi cazip 
ve itiijbarlı kılmak gerçeğini kabul etmelyiz. 

Orta ve yüksek derecede din eğitimi yapan 
kimselerim bucak ve köy imam - hatipliklerine 
rııza göstermeleri şöyle dursun, kasaba ve şe-

| hirlerdeki görevleri de kolay benimsemedikleri 
i acı bir gerçektir. Bu gerçeğin kabul edilmesi 
! ve ona göre de çarelerinin aranması gerekmek

tedir. Ker ne kadar, Personel Kanununda din 
görevlileri müstakil bir sınıf halinde ayrılmış ve 
tahsil dereceleri itibariyle emsallerine nisbetle 
avantajlı bir statükoya bağlanmak istenmiş ise 

I de, bu da sözden ibaret kalmıştır. Tahsil derece-
I leri ve hizmet sürelerine göre intibaklarının ya-
! piîmti.îina yan aşılamadığı gibi, terfih müddetle-
| ri dolanların bile kadrosuzluk yüzünden terfih-
j leri mümkün olamamaktadır. 
I 
) Diğer taraftan, 6 bin kadar din görevlisinin 
I intibakları şöyle dursun, müktesebinden düşük 
I kadroya intibak ettirildiklerinden, kademe iler-
| lemsleri bile yaptırılamamıştır. 633 sayılı Ka-
I nun tekmil imam - hatipliklere imam - hatip 
j okullarının ikinci devresi mezunlarının, bu bu-
I lunmadığı takdirde birinci devresi mezunlarının 
| tâyin edilebileceğini âmirdir. Halbuki, bu me-
| şunlar bucak ve köy imam - hatipliklerine git-
I memektedirler. Böylece bucak ve köy imam - ha-
I tipliklerine ekseriyetle Kur'an kurslarından bi-
; tirme belgesi alanlar tâyin edilmektedirler. Bun-
j ların kifayetsizliğini kabul etmekte isabet olsa 
! gerek. Bu itibarla, bir taraftan din görevliliğini 
• ca™ip ve itibarlı kılmak çarelerini ararken, di-
İ ğ-îr taraftan da imam - hatip okulları ve yük-
| ssk islâm enstitülerini birer meslek okulu hali-
| n.o getirerek, buralardan mezun olanların başka 
| teşkilâta gitmemesini önlemek gerekeceği ka-
| naatindeyiz. Bu bakımdan, imam - hatip okul-
| larınm birinci kısmım kaldırarak, ikinci kısmını 
I rr?.5İs okulları haline getiren Hükümet tasarru-
| f-iiııia isabet gördüğümüze işaret etmek iste-
i riz. 
i 
1 Aydın din görevlilerinin çoğunluk sayılama-
( dığı Diyanet İşleri Teşkilâtı, kendisinden bek-
| leneni verecek nitelikte sayılmamalıdır. Zira, 
I kanunen kendisine tevdi edilmiş bulunan İslâm 
S Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ko-
j nusunda toplumu aydınlatmak, başka bir de-
' yimle, mânevi âlemimize istikamet vermek gö-
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revi hafife alınacak neviden olmasa gerek. Bu 
itibarla, aydın din adamlarının Diyanet isleri 
Teşkilâtında toplanabilmesi lüzum ve mecburi
yeti kabul edilmeli ve bu hususta her türlü fe
dakârlık benimsenmelidir. 

633 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi, Diyanet 
îşleri Başkanının yönetiminde, bilimsel yeter
liği ve dinî hizmeti ile tanınmış olan bilim ve 
din adamlarından kurulu Din Şurasını hüküm 
altına almaktadır. Bu şûra istişarî mahiyetteki 
kararlariyle teşkilâta ışık tutacaktır. Aradan 
7 sene gibi uzun bir müddetin geçmiş olmasına 
rağmen bu Şûranın henüz toplanamamış olması 
karşısında üzüntü duyuyor ve Hükümetten 
bunun biran evvel toplanmasını temenni ediyo
ruz. 

633 sayılı Kanunun getirdiği diğer bir yeni
lik de, Din İşleri Yüksek Kuruludur. Bu kanu
nun 5 nci maddesine gör<e, Din İşleri Yüksek 
Kurulu Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek 
karar ve danışma organı olup, bir başkan ile 
10 üyeden teşekkül eder. Maddenin bu sarahati 
ve devamını teşkil eden sair bentleri itibariyle 
bu kurul teşekkül ettirilip, faaliyete geçirilme
den Diyanet İşleri Başkanlığının çalışma olana
ğına kavuşmuş sayılacağı kabul edilmemelidir. 
Hâsılı, Din İşleri Yüksek Kurulunun teşekkül 
ve faaliyetinden evvel Diyanet İşleri Başkanlı
ğının çalışmalarının devamına kanun cevaz ver
memektedir. Bu kanuni mecburiyete ve aradan 
7 sene gibi uzun bir müddetin geçmesine rağ
men bu kurul henüz tam kadrosu İle çalışır bir 
hale getirilememiştir. Bu noktadan hareketle 
diyebiliriz ki, 633 sayılı Kanun 15 . 7 . 1965 
tarihinden beri yürürlükte olmasına rağmen, 
Diyanet İşleri Başkanlığı hâlâ bu kanunun esp
risine uygun bir faaliyet ve çalışma İçerisine 
girebilmiş sayılmamalıdır. Gerçi bugün Diyanet 
îşleri Başkanlığı binasından içeri girildiğinde 
11 tane değil, birkaç tane Din îşleri Yüksek 
Kurulu üyesine raslamak mümkündür. Diyanet 
İşleri Başkanvekilinin Başkanlığında topianıl-
dığı da vâkidir. Ancak, bütün bunlar zevahiri 
kurtarmaktan ileri gidememektedir. Kanunim 
asıl maksadının bugüne kadar tahakkuk ettiri-
lebilmlş olduğunu hiöbir yetkili iddia edemez. 
Hâsılı, mevcut kurul üyeleri kanunun maksa
dına uygun üye sayılamamaktadirlar. Çünkü, 
Aday Tesbit Kurulunca seçilmiş olmayıp, Hü

kümetçe görevlendirilmişlerdir : İşte bu duru
mu kanun kabul etmemektedir. 

BAŞKAN — Saym Altay, 5 dakikanız var 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY 
(Devamla) — Aday Tesbit Kurulu olmadan 
Din İşleri Yüksek Kurulunun teşekkülüne de 
kanunen imkân yoktur. Esasen, kanunun yü
rürlüğe girmesinden bu yana M, kere Din İş
leri Yüksek Kurulu zahiren teşekkül ettirilmek 
istenmişse de, Kanunun esprisine ve maksadına 
uygun olmadığı gerekçesiyle, Danıştayca bozul
muştur. O zamanki Hükümet Danıştaym boz- ; 

masına aldırış etmiyerek, uygulamaya yanaş
mamıştır. Halbuki 633 sayılı Kanun ve onu ge
tirenler bu esaslı hükümlerle Diyanet îşleri Teş
kilâtını kendi kendisini tamamhyan ve kişiliği
ne sahip bir kuruluş haline getirmek ve mü
kemmeliyete ulaştırmak istemişlerdir. İşte, 
Cumhuriyet Halk Partisinin dinî inançlarında-
ki samimiyet ile siyasi muhaliflerinin politik 
çıkarları her şeyin üstünde tutan zihniyeti bu 
noktada düğümlenmiş bulunmaktadır. Bugün
kü Hükümete bu düğümü çözmek, iyi niyetli -
bildiği ve bulduğu tarafın arzusu istikametin-/ 
de geliştirmek görevi düşüyor. Bu sitemimizde 
Adalet Partili arkadaşlarımın bir maksat ara
mamalarını rica edeceğim, Söz bu noktaya ge
lince, bu ilâveyi yapmak gerekti, Sonra bu, 
Adalet Partililere mahsus bir tutum da sayıla
maz. Siyasi hayatımızda Cumhuriyet Halk Par
tisinin karsısında hangi parti yer almış ve ikti
dar kapısını kendisine açık bulundurmak heve
sine kapılmışça, çıkar yol olarak, dinî inançla
rın istismarı ve politik çıkarların her şeyin üs
tünde tutulması yolunu tercih etmiştir, Buna, 
Cumhuriyet Halk Partisinin kaderi mi dersiniz, 
yoksa Yüce Türk Milletinin kaderi mi dersiniz; 
orasını sizin takdirinize bırakıyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (îstanbul) — Bravo. 
C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bugün
kü dünya gençliğini inanç kısırlığının bir ruh 
bunalımı içerisine ittiği müşahede edilmektedir. 
Bu bunalımın gençliğimizi de çemberi içerisine 
almakta olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Hiç 
şüphe yok ki, bu bunalımların menşeini, inanç
larda tatminsizlik ve ahlâk esaslarını umursa
mamak teşkil etmektedir. Bu bunalımların, top
lumları müşküllerle karşı karşıya bırakabildiği 
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gibi, uçuruma da sürüklemek istidadı göster
mekte olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Diğer 
hak dinlerin kısırlığı yanında, lâik bir din ola
rak doğmuş ve doğuşu ile birlikte içtihat kapı
sını da açmış bulunan müslümanlık bir çağla
yan hattâ bir umman olarak gözleri kamaştıra
cak ve insanoğlunu tefekküre daldıracak bir ni
teliğe sahiptir. Kanaatimizce, İslâmiyetin ufuk
larını gençliğe açmakla müşküller ortadan kal
dırılabilecektir. Ancak bu mesele, yabancı mis
yonların Kahire ve Şam kanaliyle memleketi
mize «hurafe» deyimi altında toplanabilecek ve 
müslümanlıkla kabili telif olmıyan indî telâkki
lerin sızmasına seyirci kalan ve birtakım art 
niyetlere de sahne olmak güçsüzlüğü içerisinde 
bulunan bugünkü Diyanet îşleri Teşkilâtiyle 
değil, ilmî veçhesini elde etmiş ve lâyık olduğu 
imkânlara kavuşturularak güçlü kılman Diya
net İşleri Teşkilâtiyle mümkün olabilecektir. 
Görülüyor ki, mevzua neresinden başlarsak baş
layalım, 633 sayılı Kanunun maksadına uygun 
olarak teşkilâtlandırılmış, güçlendirilmiş ve ki
şiliğine kavuşturulmuş, ilmî veçhesini elde et
miş bir Diyanet îşleri Teşkilâtına ihtiyaç du
yulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, din eğitimi ve öğ
retimi de üzerinde titizlikle durulmasını gerek
tiren bir ehemmiyet taşımaktadır. Ancak, vak
timizin darlığı ve konunun daha ziyade Millî 
Eğitim Bakanlığı ile ilgili bulunması, bu husu
su kısa kesmemiz zorunluğu ile bizi karşı kar
şıya bırakmaktadır. Kısaca meselenin özüne do
kunabilmiş olmak mülâhasasiyle, burada Büyük 
Ata'nm bir hatırasına işaret etmek isteriz. 

Atatürk bir sohbet toplantısında arkadaşla
rına, «Bana müslümanlığı tarif edebilir misi
niz?» sorusunu tevcih eder. Toplantıdaki zevat 
müslümanlığı ayrı ayrı ve değişik muhtevada 
tarif ederler. Bu değişik görüşlerden bir neti
ceye varan Atatürk, şu mukabil cevabı verir : 
«Görülüyor ki arkadaşlar, herkes kafası kadar 
müslümandır.» Evet muhterem arkadaşlarım, 
müslümanlık bir ummandır. Atatürk'ün deyimi 
ile, o, muasır medeniyetin gerek ve gerçekleri
ne göre her devirde kendisini yenilemek üstün
lüğüne sahiptir. Bu ummandan her müslüman 
ancak kafasının alabileceği mabette nasiplenir. 

GİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bravo. 
C. H. P. GRUPU ADINA ÂDÎL ALTAY 

(Devamla) — «Bilenle bilmiyen hiç bir tutulur 

mu?» mealindeki hadisi şerif de aynı hakikate 
işaret etmektedir. Bilen ile bilmiyen eşit sayı-
iamıyacağı ve herkes kafasının alabildiği nis-
bette müslümanlıktan nasiplenebileceği haki
katleri karşısında, din eğitim ve öğretimine bü
yük önem vermek ve böylece muasır medeniye
tin gerek ve gerçeklerini benimsiyen ve aynı 
zamanda hakiki müslümanlığı hurafe ve dinî 
safsatalardan arıtmak yeteneğine sahibolan ay
dın din adamlarını yetiştirmeyi bir an evvel ta
hakkuk ettirmenin yollarının aranması lüzum 
ve zorunluğuna kaani bulunmaktayız. 

Mâruzâtımız şimdilik bu kadardır. Dinlemek 
lûtfunda bulunduğunuzdan dolayı teşekkür 
eder, Diyanet îşleri Başkanlığı bütçesinin, teş
kilâtına ve Yüce Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyerek, muhterem heyetinizi 
saygı ile selâmlarız. (0. H. P. ve A, P. sıraların
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Âdil Al-
tay. 

Adalet Partisi Grupu adına Osman Mecdi 
Agun. 

Buyurunuz Sayın Agun. Saat : 15,12. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN MECDİ 
AGUN (Bize) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Diyanet isleri Başkanlığı bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz 
edeceğim. 

Sözlerime Yüksek islâm Dininin medeniyete 
ve terakkiye mâni teşkil etmediğini, Türk Mil
letinin meziyetlerinde yüksek ve müspet rol oy
nadığını tarih içerisinde göstermekle başlıyorum. 

10 ncu Asırda islâmiyeti kabul eden Türk 
Milletinin, daha evvelki tarihlerde olduğu gibi, 
bu tarihte ve daha sonraları da anayurtlarından 
çeşitli istikametlerde göç ettikleri malûmdur. 
Haser Denizi ve Karadenizin şimalinden Balkan
lara ve Avrupa içerilerine kadar yayılan ilk 
göçler devrinde Şamanı olan Türkler, yayıldık
ları ve yerleştikleri bu ülkelerde tarihî hâtıra
lardan başka bir şey bırakmamışlardır. Fakat 
daha sonraları, 10 ncu Asırda islâmiyeti kabul 
ettikten sonra, Hazer Denizinin Cenubundan 
ilerliyen göçler ve yapılan akınlar sonunda ay
nı Türkler, Anadolu'da evvelâ Selçuk, sonra Os
manlı İmparatorluklarını kurmuşlar, bu İmpara
torluklar Balkanlar'a, Akdeniz'e, Avrupa'ya hâ-
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«Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hür
riyetine sahiptir. 

Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu 
amaçlarla çıkarılan kanunlara ayları olmıyan 
ibadetler, dinî âyin ve törenler serbestir. 

Kimse ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden 
dolayı kınanamaz. 

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin ken
di isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilcile
rinin isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya 
hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din ku
rallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi çı
kar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne suret
le olursa olsun, dini veya din duygularını ya-
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hut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çı
kan veya başkasını bu yolda kıştırtan gerçek 
ve tüzel kişiler hakkında, kanunun gösterdiği 
hükümler uygulanır ve siyasi partiler Anayasa 
Mahkemesince temelli kapatılır» denilmektedir. 

Yüksek islâm Dininin, tarih içersinde, za
manımızda ve hukuk içersinde yerini böylece 
tesbit et/tikten sonra, konuşmamız, bugün Tür
kiye'de islâm Dininin inançları ve ibâdet ve ah
lâk •esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konu
lunda toplumu aydınlatmak ve ibâdet yerlerini 
yönetmekle görevli olmak üzere Başbakanlığa 
bağlı olarak kanunla kurulu bulunan Diyanet 
İşleri Başkanlığına gelmiş bulunmaktadır. 

Diyanat İşleri Başkanlığı, kuruluşun bütün 
çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve denet
lemekle görevli bir Başkan, iyi başkanvekili 
ile kanunda gösterilen birimlerden kurulmuş
tur. Bu birimlerin başında Din İşleri Yüksek 
Kurulu gelmektedir. Bu kurul bir Başkan, on 
üyeden müteşekkil olup, Diyanet işleri Başkan
lığının en yüksek karar ve danışma organıdır. 
Kanun, Kurulun görevlerini, netice itibariyle 
Diyanet işleri Başkanlığının görevlerini gös
termiştir. 

Bunlar : 
Din işbri ile ilgili konularda ilmî inceleme

ler ve araştırmalar yapmak. 
Dinî eserler telif ve tercüme etmek. 
Bakanlıkça yayınlanması istenen telif ve 

tercüme eserlerin yayımına kadar vermek. 
Tetkiki istenen eserler hakkında mütalâa 

bildirmek. 
Din ile ilgili soruların cevaplarını hazırla

mak, hutbe ve vaızların esaslarını hazırlamak. 
Yurt içindeki ve yurt dışındaki din ile ilgili 

yayınları izlemek, gereğine karar vermek ve 
karşı yayınlarla bilimsel mücadele esaslarını 
hazırlamak. 

Başkanlık Teşkilâtının çalışmaları için ge-
rsMi tüzükleri hazırlamak, Başkanlığa havale 
edilen hususları tetkik etmek ve bunlar hak
kında düşüncelerini 'bildirmek. 

Din hususunda toplumu ve yurt dışındaki 
yurttaşlarımızı aydınlatmak amacı ile ilgili ça-
iijpıaüarm programlarını teslbıilt ötmek. 

Başbakanlıkça toplanacak Din Şûrasına su
nulacak raporlarla Başkanlık görüşünü hazır
lamak. 

kim olmuş ve dünya siyasetinin mihverini teşkil 
etmişlerdir. Bilinen Selçuk ve Osmanlı medeni-
yetlerini kurmuşlar; bugüne kadar yaşamışlar, 
bugün de yine halkının % 99 ıı Müslüman olarak 
dünya yıkıîmcaya kadar yaşamak asim ve kara
rı içinde oldukları görülmektedir. 

Böylece tarih içerisinde Yüksek islâm Dini
nin mukayeseli olarak yüksek ve müspet tesiri
ni. ortaya koyduktan sonra dinlerin, hususiyle is
lâm Dininin toplumları tuttuğu, gericilik teşkil 
ettiği, tekâmüle mâni olduğu, «afyon» olduğu 
hakkında Marks tarafından ileri sürülen küçük 
düşürücü gayretleri de reddeylemiş oluyoruz. 

Bundan başka köydeki nüfusumuzun % ICO 
ünü Müslüman Türk'ün teşkil ettiği toplumu
muzda, Türk köylüsünün ilkokulundan ortao
kuluna, lisesine, yoluna, suyuna, elektriğine, 
telefonuna, radyo ve televizyonuna, zirai müca
delenin her çeşidine, hayvanlarını ıslah için 
suni tohumlamaya kadar her çeşit medenî vası
talara ve imkânlara kavuşmak için sarf ettiği 
şevkli gayret de Yüksek islâm Dininin medeni
yeti ve terakkiyi önleyici olduğu, «afyon» oldu
ğu yolundaki Marksist iddialarını reddeden za-
manımızdaki canlı misalidir. 

Adalet Partisi, din ve vicdan hürriyetini bü
tün vatandaşların doğuştan var olan kutsal ve 
medeni hakları olarak görmüş, diğer hürriyetler 
gibi, din ve vicdan hürriyetinden kanunlar dai
resinde serbestçe istifadelerinin gerektiğini ka
bul etmiş ve mümkün İnlmıştır. Filhakika, Ana
yasamız 19 ncu maddesinde : 
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Kuruluşa eleman yetiştiren okulların meslek 
dersleri ila diğer okullardaki din derslerinin ki
tap, müfredat programları hakkında rapor ha
zırlamak ve gerektiğinde ilgililerle işbirliği 
yapmaktır. 

Din ve vicdan hürriyeti Anayasamızın temi
natı altında bulunmaktadır. Din ve vicdan 'hür
riyeti, hiçbir şekilde bir tehlike sebebi olarak 
gösterilemiyeceği gibi, lâiklik prensibi vatan
daşın din ihtiyaçlarının karşılanmasında bir 
baskı vasıtası değil, aksine bir teminattır. Her 
sahada kalkınma halinde bulunan memleketi
mizde maddi kalkınmanın yanı sıra, mânevi 
inanç ihtiyacını karşılıyacak, madeni hayatın 
icaplarına uygun, iyi eğitim görmüş din adam
larının yetiştirilmesi gereği kabul edilmiştir. 
Bu kabul, Anayasa ve kanunlarımıza uygun 
olan politika iken, son aylarda hükümetin 
imam - hatip okullarının birinci devrelerini ka
patması din eğitimine haksız ve yersiz müdaha
ledir, din ve vicdan hürriyetini tahdit etmek
tir. 

İmam - hatip okulları, dinini seven, dinine 
bağlı olan Türk Milletinin çocuklarına dinî 
terbiye veren, bunun yanında, müspet ilimleri 
ckutan ve kuruluşa, yani Diyanet İşleri Baş
kanlığına eleman yetiştiren okullardır. Bu okul
lardan mezun olanlara mutlaka Devlet dairele
rinde bir kadro verilmesi de icabetmemekte, 
istiyen aileler çocuklarını bu suretle ve bu yol
la eğitmekte idi. Türkiye Cumhuriyetinin hu
kuk Devleti olduğu gerçektir. Durum bu iken, 
bir hükümetin veya bir bakanın kendi görüşü
ne gere, «bu kadar kâfidir, şunları kapattım, 
tunu menettim» demeğe hakkı yoktur. İmanı -
hatip okullarının birinci devresine yapılan mü
dahale- Türk Milletinin din ve vicdan hürriye
tini ihlal eden bir müdahale olduğundan, tas
hih edilmesini ve yanlış karardan dönülmesini 
temenni ederiz. 

Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlı
ğı tarafından yönetilmesi hem kanıma uygun
dur, hem de akla uygundur. Müslüman Türk 
Milletinin evinde Kur'an okuması, hususiyle 
her Cuma akşamı okuması inancının icabıdır. 
Bu sebeple, ailenin çocuğa Kur'an okumasını 
öğretmesi tabiîdir ve Kur'an okumasını öğretme 
hikmetini Diyanet İşleri Başkanlığının yerine 
getirmesi gerektir, iştiyen herkese Kur'an oku

masını öğretmek, ibadet ve ahlâk esaslarını öğ
retmek Diyanet İşleri Başkanlığının en büyük 
vazifesidir. Bâzı Kur'an kurslarının kapatılma
sı suretiyle görülen tatbikat kanaatimizce yan
lıştır. Doğrusu, Diyanet işleri Başkanlığının, 
disiplin altına almak suretiyle bu kursların de
vamını sağlamasıdır. 

Kur'an kurslarından başka, başta vaizler ol
mak üzere Diyanet işleri Başkanlığı personeli
nin meslekî bilgilerini artırmak için kurslar 
tertibedilmesi ve bu kursların Diyanet İşleri 
Başkanlığında, Ankara'da yürütülmesi, en doğ
rusu, en çok fayda sağlıyanı olacağından, bu
nun için uygun yer temin edilmesi, eğitime el
verişli modern bir bina yapılması şayanı temen
nidir. Maddi kalkınmamız yanında mânevi kal
kınmamızı, ahlâki ve mîllî bilgi ve duygularımı
zı muhafaza etmek bakımından önemi aşikâr 
olan bu kursların merkezde Diyanet işleri Baş
kanlığında yapılması için hiçbir fedakârlıktan 
kaçmılmaması gerektiği kanaatindeyiz. 

Ezanın hoparlör vasıtası ile okunması son 
aylarda mevzübahsolmuştur. Ezan, Müslüman
ları namaza davet eden mukaddes vasıtalardan 
biridir, ibadete taallûk etmektedir. Ezanın okun
masından bâzı kimseler şikâyet etmiş olabilir. 
Ezanın güzel sesli müezzinler tarafından okun
ması lâzımdır. Müezzinler ses bakımından seçi
me tabi tutulması, vazife kendilerine ondan son
ra verilmelidir. 

Bunun takibedilmesi, kontrol edilmesi icâbe-
der. Her camiden okunması ve Müslümanlara 
güzel bir sesle duyurulması esastır. Minareler 
ezanın okunması için yapılmıştır. Ezan sesi bü
tün Müslümanlara duyurulur, davete istiyen gi
der. Şehir çok kalabalık ve gürültülü olmuştur. 
Her camiden okunması ve güzel duyurulacak 
şekilde okunması doğrudur. Bunu tahdideden 
tatbikattan dönülmesini temenni ederiz. 

Dinî eserler telif ve tercüme etmek ve ya
yınlamak Diyanet işleri Başkanlığının görevle
ri arasındadır. Bu vazifeyi gerektiği gibi yapa
bilmesi için matbaa makinalarma ihtiyaç var
dır. Bu sekide donatılması lâzımdır. Gerek telif 
ve tercüme eserleri yayınlamak gerekse toplu
mu ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı aydın
latmak için çok önemli olan bu hususta bütçe
de kâfi ödenek mevcut değildir'. Bu ödeneğin 
de aynime?! lâzımdır. Bıı olmamıştır. Kanaati-
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mizce hemen çaresi vardır, o da şudur: Bâzı ba
kanlıklarda terk edilmiş yepyeni makinalar var
dır. Fazla personel de mevcuttur. Bunların mik
tarı bir komisyon marifetiyle veya diğer bir su
retle tesbit edilerek, fazla olan, âtıl olan maki-
na ve kadroların, Diyanet işleri Başkanlığına 
ihtiyacı nisbetinde hemen devri doğru olur. Bu
nun neticesinde Diyanet İşleri Başkanlığı çok 
önemli vazifelerinden birini yerine getirmiş ola
caktır. 

İllerde müftülük dairelerimizin modern, gü
zel binalarda, tamamının kütüphanelerle dona
tılmış olarak oturmalarının sağlanması ve ayrı
ca motorlu vasıta ile teçhiz edilmelerini temenni 
ediyoruz. 

1972 yılı Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin 
Türk Milletin*!, bütün Müslümanlara, Diyanet 
İşleri Başkanlığına ve Diyanet İşleri Başkanlığı
nın fedakâr, milliyetçi, yüksek ahlâk ve meziy3t 
sahibi mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Agun. 
Efendim, gruplar adına görüşmeler son bul

muştur. Şahısları adma söz istiyen arkadaşlara 
sıra geldi. 

Sayın Haindi özer, buyurunuz, Saat 15,25. 
HAMDİ ÖSEE (Malatya) —• Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Din, bir toplumun iç yapısının temelidir. Bu 

temel insanların sahip çıktığı bir değerdir. Çün
kü, bir şeyin değeri o şeyin gereği ile ölçülür. 
Mademki, insan, beden ve ruhu halinde insan
dır; bedeni ile maddenin, ruhu ile maneviyatın 
cazibesine bağlıdır. Böylece o, fert ve toplum 
halindeki varlığını materyal ve moral olarak iki 
değer içinde idrak eder. Birincisinin ölçüsü fi
zik, sınırlı; diğerinin ölçüsü metafizik, sınırsız
dır. 

O halde, insan bedeni ile bir sınırlılık ve ru
hu ile bir sınırsızlık âleminde yaşamak hakkına 
sahiptir. Bu, insan hakkıdır. Ruhu madde ile 
bağlamak veya maddeye gömmek mümkün de
ğildir. O, insanın kafatasına sığsa da kâinata 
sığamaz. insanları diğer yaratıklardan üstünlük
le ayıran değerler ruhun ürünleridir, insan, akıl 
ve idealle insandır ve ekmel yaratıktır. Bunun 
için islâmiyet, akıl ve ideal dinidir ve ekmeldir. 
Çünkü, iyi, güce! ve doğruyu öğütler. Bedenin 
hakkını bedene, ruh:m hakkım ruha tanır. Böy- ; 
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lece İslâmiyet, bedenle ruh arasındaki dengeyi, 
yaratılışımızın hikmetine uygun olarak ayarla
mış ve düzenlemiştir. Maddenin eseri olan bede
ne maddeyi, yani dünyayı ve evreni verirken, 
Allah'tan olan ruha da Allah'a dönüşü vadet-
mektedir. Böylece islâm inancının temelinde 
aslına rücu esası vardır. Bu, pozitif bilimlere 
de uygundur. 

Tarih boyunca süregelen dinin değerini de, 
dinin gereğini incelemekte bulacağız, insanoğlu 
dünya hayatı, ve sonrası için dinin gerekli oldu
ğuna iman etmiştir. Onu bir umut ışığı ve gü
ven barınağı olarak kabul etmiştir. Her din, bir 
imanın rengi ile diğerinden ayrılmış, aynı iman
da birleşenler toplumlara vücut vermiştir. O 
toplumu diğerlerine karşı korumak ve geliştir
mek arzusundan bağımsız devletler doğmuştur. 
Devletin korunmasında en önemli güc, yine bu 
ortak iman olmuştur. Çünkü, o toplumun kültü
rü ve geleneği bu inancın üzerine bina edilmiştir. 
Böyle bir binayı yıkmak, ancak onun iman teme
lini söküp atmakla mümkün görülmüş; fakat bu 
temelin bütün temellerden sağlam ve dayanıklı 
olduğu da kesin olarak anlaşılmıştır. Tarih gös
termiştir ki ; böyle bir güc zorbalıkla yenilmiş 
olsa da, bölünemediği için tekrar Devlet olmak 
umudunu ve potansiyelini o toplumda yaşata-
bilmistii'. İsrail bunun bir örneğidir. O halde, bir 
Devleti parçalamanın ancak ve ancak bu ortak 
imanı, ortak gücü zayıflatıp eritmekle mümkün 
olabileceğini anlamıyan kimse artık kalmamış
tır. 

Bunun için emperyalist bütün devletler, yut
mak istedikleri devletlerin dinlerini heclef almış
lardır. Amerikan ve Dünya Hıristiyanlığı, Siyo
nizm ve komünizm emperyalizmi bunların ba
şında gelmektedir. Kendi varlığını korumak is
tiyen bir Devlet dinini korumak zorundadır. 
Devletin binası halkın iman kalesi içinde bulun
dukça emniyettedir. Bu kalenin önemi ona ya
pılan saldırılarda kendisini göstermektedir. Di
nimize yapılan saldırıları anlamakta zorluk çe
ker veya aldırış etmezsek, Müslüman Türk Dev
letine artık dünya üzerinde yer bulmak mümkün 
olamıyacaktır. 

Bütün ileri milletler, ilerliyen pozitif bilim
lerin lâboratu varlarına paralel olarak, ibadetha
nelerini mânevi lâboratuvar haline getirmekte 
ve burada imal ettikleri komprimeleri bütün 



O. Senatosu B : 27 3 . 3 . 1972 O : 2 

dünya halklarına yutturmaya çalışmaktadırlar. 
islâm Dini, reklâmını kendi hassasında taşıyan 
ve görebilen bütün gözleri kamaştıran bir ışık
tır. Onu söndürmeye el erişmez, güc yetişemez. 
Sadece, bu ışığı sislerle körletmek istiyenlere fır
sat vermiyelim. Çünkü Kur'an, iki cihanın saa
det reçetesidir. O'nu, ibadethanelerimizin lâbo-
ratuvarlarmda bilgili din adamları tarafından 
uygulamaya başladığımız gün, saadetler bize 
doğacaktır. Bunun için, bütün gelecekleri geri
de bırakan islâmiyetin ilericilik yolunu harami
lerden korumaya mecburuz. 

Renksiz ve sisli dinlerle sapık ideolojilerin 
ağlarına toplumu kaptn-mıyalım. Bu ağları gör
mek, ancak kendi dinimizi bilmekle ve onun ışı
ğında bakmakla mümkündür. Onu, her çeşit 
hurafeden temizlemek ve her çeşit iftiranın ta
sallutundan kurtarmak için onu iyi bilmek ge
rek. Onu bilmek, müspet bilimleri bilmekle olur. 
Dünyayı bilmiyen dinimizi bilemez. Çünkü, is
lâmiyet çifte kanatlı ve tek amaçlı bir dindir. 
Bu kanatlardan biri iman, diğeri dünya. Amaç 
ise, saadettir. Bu iki kanat birlikte çalışmazsa, 
amaca erişilemez. islâm dünyası 4 asırdan bari 
tek kanatla yerinde saymaktadır. 

Dünyayı terki tarikat haline sokanlar bu ka
nadı kopartmışlardır. Din görevlileri, müspet 
ilimleri bildikleri nisbette İslâm Dininin haki
katine erişirler; müspet ilimden mahrum olan
lar, İslâmın ışığını göremez, hurafe karanlığında 
bocalar kalırlar. Çünkü islâmiyet, tevhidi ah
lâk ve ilim dinidir. Aklı olanlar bu dinde mü
kellef sayılır, akıl cevherinin mahsulü olan ilim 
ve tefekkür, en büyük ibadetten sayılır. Böyle 
bir dinin öğreticileri, taşıdığı sıfatlara uygun 
olmalı ve ehil olmalıdır. 

Bu bakıımıdan, din görevlileri çekirdekten 
tevhit duygusu ve musibet bilimlerle mücehhez 
olarak yetiştirilmelidir, ilkokulu bitirdikten 
sonra imam-hatip okullarımda hem meslekî 
hem de ortaokul ve lise sınıflarında uygulanan 
programlara göre yetiştirilmeli, üniversiteye 
giriş haıkkı da tanımak suretiyle öğrenimleri 
cazip hale sakulmıahıdır. Bunları totmin edici 
(bir bareme tabi tutmak, ilahiyat Fakültelerini 
çoğaltmak, Hmiistiyan ve Musevi dünyasının 
aydın din adamlarma verdikleri önemi bunlara 
da tanımak, onlar gibd bir kaç fakülte bitirme
lerine yardımcı olmak ve bu suretle Hırıstiyan-

j lığın ve Siyonizmin ağından ve komunSızmin 
tuzağından Türk toplumunu kurtarmak, cephe 
savaşından daha üstün bir değer taşımaktadır. 

Böyle bir davranış, fertlerin vicdanını sün
gülü nöbetçinin gözetiminden de kurtarır, is
lâm ahlâklı bir toplumda, beşerî kanunlar, 
mahkemeler ve zabıtalar asgari hadde iner. 
Bunlardan doğan tasarrufla da toplum refah 
ve huzura ulaşır, fertlerin vicdanı toplumun 
vicdanı haline gelir. Devlet kendi içinde güçlü 
oldukça, dışa karşı güvenci, dirençli ve itibar
lı olur. Sosyal adalet, yardımlaşma, dayanışma 
ve ilim alanında yarışma ile de, islâmın öngör
düğü en güçlü devlet doğar. Türk milleti böy
le bir devlet olmaya lâyıktır çünkü, bunu Cena
bı Hak ona lâyık görmüş ve onu buna memur 
etmiştir, islâmiyet liyakattir; devlet idaresin
de demokrasiyi, sosyal adaleti, insan hak ve 
hürriyetlerini esas ahr. Her çeşit monarşik ida
reyi ve anarşiyi reddeder, birliği ve dirliği di
nin amacı olarak kabul eder. 

Sayın senatörler, demokratik ve lâik cum
huriyet düzeni, islâmın anayasası olan Kur'anı 
Kerimin öğütlediği bir düzendir. Hukuk ilke
lerine, insan hak ve hürriyetlerine ve çoğunlu
ğun rızasına dayanır. Lâiklik ne dine ve ne de 

I dinsizliğe zorlayıştır. Düşünce ve inanç hak ve 
hürriyetleri Anayasamızda teminat altına alın
mıştır. Vicdan ve din hürriyeti, bilim ve sanat 
hürriyeti vardır; öğrenme ve öğretme hakkı 
vardır. Kur'am okumasını öğrenmek istiyenler 
bu haktan mahrum edilemez. Kursları, okul 
maiyetinde değildir. Sadece belirli bir şeyi 
öğrenmek istiyenlere onu öğretir. Matematik 
kursu, nota kursu, dans kursu hangi hakka sa-
hipıse, Kur'an kursu da aynı hakka sahip olma
lıdır. Dans ve çalgı kurslarını serbest bırakıp, 
Kur'an kurslarını yasaklamak vicdanlara ke
lepçe vurmaktır. Bu kelepçe, hiç bir devirde 
kilit tutmıamıştır ve tu/tamıyacaktır. Hiç kimse
min vicdanından doğan takdir ve değer ölçüsü 
elinden alınamaz, istiyen dans, istiyen keman, 

I istiyen Kur'an öğrenir arkadaşlar. Bunun asıl 
mânası gerçek lâik olmaktır, lâiklik budur. 

Masum vatandaş son nefesinde kendisine 
bir Kur'an okunmasını, cenaze namazının kılın
masını ve öldükten sonra Kur'anla ruhunun 
beslenmesini iıstSyebOir. Bu istek, onun düşünce-

1 've inanç hak ve hürriyöti değil midir? Anaya-



O. Senatosu B : 27 3 . 3 . 1972 O : 2 

sanın 19, 20 ve 21 noi maddeleri bu hakkı va
tandaşa tanımıştır. Bu hakka dokunulamaz. 
Ancaık, her kursta olduğu gibi, Kur'an kursun
da dae poliltük veya ideolojik fikir ve kanaat 
aşısı yapılamaz. Dine politika girince iman ka
çar. İslâm Dimi hiç bir partiyi tekeline almaz 
ve hiç bir partinin tekeline giremez. 

Dinimizin yasakladığı tefrika ve nifakı, di
nimize mâletmeye ve din görevlilerini halkımı
zın bâr kısanına düşman gibi göstermeye kim
senin hakkı yoktur. Politikada tarafsız kalma
sı kanunla emredildiği için din görevlisi buna 
i'taata mecburdur. Çünkü, âdil olan ulûlennre 
itaat, Allaha itaattir. 

Gerçek din adaımı politikada tarafsız, iman 
Ve amelde Kur'an tarafiıısndır. Bundan ne taviz 
verir ve ne de harcama yapabilir. Onun âyet
lerini satışa çıkartanlar ve craenfaaetleriyle 
trampa yapanlar hüsrandadırlar. Faziletli ve 
aydın din adamlariyie milletimiz çağdaş uy
garlığın üstündeki kendisini bekliyen yerine 
ulaşacaktır. 

Sayın senatörler vaıMiimin dolduğunu bili
yorum, yalnız iki cümle ile sayın Bakana arz 
edeceğim. 

Bir taneli, imam. - hatip vekillerinin sağlık 
durumu, onların tedavisi hususudur. 

îfkİ7Tci!3i de, ezan ve hoparlör me^elesıidir. 
E?am aoılaımyvonız diyorlar. Arkadaşlar, çan 
skinin bir likanı. varsa, ezan sesinin lisanı da
ha kudretedir. G-enen PÜTL srazdtede okudum; 
be^errmıedlğ'imiz Kızıl O in'de, «Al"!ahüekber» 
diye ezan secini duvan bir Türk Müslüman bu
nun bir camii olduğunu anlıyarak oraya gidi
yor ve namazını kılıyor O da Çin'ce söylesey
di, bu adam tellal mıdır, ne satıyor diye baka
bilirdi. 

Şu halde; «Allahüelkber» Islâmın müşterek 
lisanıdır. Çamın nasıl bir lisanı yoksa, bir anla
mı varsa, ezanın hem anlamı vardır, hem de 
lisanı vardır M, onu Türkiye'de bilmiyen hiç 
bir Türk yoktur. % 97 Müslüman olan Türki
ye'mizde ezan, Kur'an hususunda lütfen müda
hale edilmesin, vicdanlar yaralanmasın. Biliyo
ruz ki, en kuvvetli silâhımız, iman silâhımızdır. 
Tankımız, tüfe/k ve toplarımız yoktu, ikinci Ci
han Harbinde biz, kerpiç duvarlarla tank mo
delleri yaparken, sarsılımıyan bir kudretimiz 
vardı, yemilmiyen bir kalemiz vardı, o da iman 
kalesi idi. 

Onu da takdMerinize arz eder, Diyanet İşle
ri Bütçesinin Milletimize, memleketimize hayır
lı olmasını Cenabı Haktan diüer, hepinize say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özer. 
Sayın Salim Hazerdağlı buyurunuz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Vaz 

geçit&m efendim. 
BAŞKAN — Sayın Alâeddim Yılmaztürk 

buyurunuz efendim. Saat 15,37.. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, 
Dinî celili İslâm, hiç şüphesiz bütün dinle

rin en mütekâmili, en yenisi, en faziletlisi, bü
tün insanlık âleminin saadetini, selâmetini, me
deni tekemmülünü, her türlü ihtiyacını cami ve 
tekeffül eden, insanlığın, bütün yasaların, ana
yasaların hamisî ve annesi mesabesinde bir din
dir. 

O halde, bu dine nazar ettiğimiz zaman 
«İkra» (oku) âyetiyle başlar ve okumayı, ilmi 
her Müslüman kadına ve her Müslüman erkeğe 
farz kılar. «Âlimin mürekkebi ile şehidin kanı 
müsavidir» der. 

Dünva lâikliğin «lâ» smı bilmezken, Avru
pa, lâiklik nedir habersiz iken, 1 400 sene evvel 
İslâm dini «Lâ ikrahe fiddîn» âyeti ile «Dinde 
ikrah, cebir yoktur» demiş ve gerçek, hakiki 
lâiklik prensibini vaz'etmiştir. 

O halde, İslâm dini ile sonradan insanların, 
dalıa doğrusu Luther'in İncil'i Almancaya çe
virmesinden sonraki laisizm hareketi ve lâiklik 
tarifi arasında bir tezadın olmaması İktiza eder. 

Bizim memleketimizde, en azından İslâm ile 
lâiklik prensiplerinin çatışmaması, aralarında 
muaraza olmaması iktiza eder. O halde, bugün 
tezat gribi görünen tezahürler, lâikliğin iyi anla-
tılmaması ve anlaşamamasından ileri gelmekte
dir. Lâiklik nedir? Bunu her vesile ile izaha , 
çalışıyorum, yine de bakıyorum, bir evvelki se
ne ve bu sene muayyen sözcüler birbirini nak
şeder mahiyette lâiklik tarifi yaparak bu kür
sülerde tezat teşkil eden beyan ve ifadelerde 
bulunuyorlar. Onun için tekrar arz ve ifdae et
mek istiyorum ki, lâiklik, devletin dine, dinin 
devlete bitaraflığıdır. Lâikliğin 4 anaumdesi 
vardır : 

1. İnanma ve vicdan hürriyeti... Anayasa
da da ifadesini bulduğu gibi, herkes dilediği 
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tarzda inanır, ibadet eder, istediği dine tabi 
olur. Bunun adına «inanma ve vicdan hürriyeti» 
diyoruz. 

2. Tedris hürriyeti... Her dinin, bahusus 
İslâm dininin, dinin gereği, icabı olan her tür
lü eğitim ve öğretimi dinî esaslar çerçevesi içe
risinde yapmak ve yapabilmek hürriyetidir. 
Devletin, din eğitimini kontrol etmesi ayrı şey
dir. Bu kontrolden kasıt, gerçek lâiklik anla
mına ve dinin esaslarına muhalif bir tarzda öğ
retim ve eğitim olduğu takdirde Devletin mü
dahalesidir. Yoksa; dinin esasını tezyif ve tağ
yir mahiyetinde bir din eğitim ve öğretimi ya- " 
pılamaz veya kontrol edilemez. Yapıldığı tak
dirde bunun adına lâiklik denmez. 

3. Neşir hürriyeti.,. Yani, her dinin men-
subini, bağlı olan saliki dinî bilgilerini, neşriya
tını, meselelerini istediği gibi yazabilmelidir, 
okuyahilmelidir.. İşte bu da neşir hürriyetidir. 
Ancak, bu neşir hürriyetinin Devlet tarafından 
kontrolü, yapılan neşriyatın dinî esasa uyup 
uymadığı noktasında olmalıdır. Yoksa, her han
gi bir iktidar partisinin kendi neşesine uyan 
veya uymıyan tarzda neşriyat yapılması suç teş-' 
kil etmemelidir. 

4. Telkin hürriyeti... Her dinin hayat bul
ması, saîiklerinin yaşaması vs gelişebilmesi için 
mabetlerde ilâhî maksada, dinin esas ve haki
katlerine uygun tarzda din adamları, din âlim
leri, din öğreticileri tarafından dinin hakikatini 
sevdirtmek; iğrendirtmek değil, imrendirtmek 
maksadı ile İslama, İslâm fıtratiyle doğan yav
runun yaklaşması, alışması için yapılan bilû
mum çalışmaların adına da dinde telkin denir 
ve bu, mabetlerde, tamamen dinin icabı ve ge
reği istikametinde yapıldığı takdirde, gerçek 
mânada telkin hürriyeti var demektir. 

Eğer bir memlekette bunlar yoksa,, lâiklik 
yok demektir. Bunun içindir ki, Anayasa ta
dili sırasında dahi, bu konunun iyi tarif edil
mesi lâzımgeldiği ve lâikliğin mutlak tarifinin 
yapılması üzerinde bir nebze karınca kararınca 
durmuştuk. 

633 sayılı Kanundan bahsedildi, Oumhııriyet 
Halk Partisi Sözcüsü eğer bu konulara girme
seydi, ben hiç temas etmiyecektim. Fakat şunu 
üzüntü ile ifade edeyim ki; 50 senelik tarih, da
ha doğrusu 200 senelik tarih göstermektedir ki, 
din ve din meseleleri ve «lâiklik» iyi ariatılama-

dığı ve anlaşılamadığından dolayı bir nevi din
sizlik anlamını aldı ve Türk maarifine bir nevi 
dini kapı dışarı eder üslûp içerisinde Türk öğ
retmenleri yavrularımızı eğitti ve ondan sonra
dır ki, iktisadi ve sosyal meselelerin yanında, 
anarşi alabildiğine genişledi ve gelişti. 

BAŞKAN — Sayın Yıîmaztürk, iki dakika
nın var. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
O halde mesele şu ki; Türkiye'de; 35 milyonun 
34,5 unun Müslüman olduğu bir memlekette, 
- hiç şüphesiz hepimi?; Müslümanız - ne din pro
pagandası, ne din istismarı bahse konu değil
dir. Mühim olan, din eğitimi ve öğretimi mese
lesidir. Memleketimizde Müslüman çok, fakat 
hissiyatı diniyeye sahip, din bilgisi ve kültürüy
le mücehhez insan yok. Buna muhtacız ve bu
nun içindir ki, gerçek mânada din eğitim ve öğ
retimini yapmak gerekir. Şimdi soruyorum her 
şeyi biz yaptık diyenlere; İmam - Hatip okul
larını kim çoğalttı? İmam kadrolarını kim ver
di? Daha ziyade bu konuda kim hizmet etti?.. 
Bunun öğünmesi içinde değilim ve hiçbir saman 
Adalet Partili olarak bunu bir tefahiir vesilesi 
şeklinde ifade etmek istemem. Çünkü, tarihin 
en eski efendisi olan, üç kıtada hükümdarlık 
eden, daima bire on dövüşerek, «Oğlum serbest 
Allah desin, kızım, iffet ve ismet numunesi ola
rak yaşasın» diye cam-ı şahadeti nûş eden be
nim şehit dedemin ve aziz büyük Türk Milleti
nin bunların çok daha ötesinde büyük dinî hiz
metlere lâyık olduğu ve bizim de bunları yap
makla mükellef olduğumuzu ifade ederek yetin
mek istiyorum. Daha çok şeyler yapmak mecbu
riyetinde ve azminde olmalıyız, Onun için 
ufak - tefek yapılan hizmetleri, «Sen yaptın, 
ben yaptım» övüncesini bir tarafa bırakıp, ger
çek hizmeti yapalım da, kim yaparsa yapsın; 
fakat artık büyük Türk Milletinin içi kan ağla
maktan kurtulsun. 

«Ben yaptım» diyenlere soruyorum; yakın 
mazide dinini öğrenmek ve öğretmek için tavan 
aralarında çalışanları, ev söndüren, adam öldü
ren, can yakan, ev yıkanların takibiyle mükel
lef olan jandarmanın süngüsüyle kim takibetti 
ve ettirdi? 

iBAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Bunları unutmadık. Binaenaleyh, Türk Milleti 
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kimin ne yaptığını bu konuda hangi siyasi te
şekkülün daha fazla hizmet ettiğini çok iyi bili
yor. Fakat bütün bunlarla iftihar etmek yerine, 
elele verelim, siyasi mesele, çıkar meselesi yap-
mıyalım ve gerçek «lâiklik» tarifi içerisinde bu 
büyük Türk Milletine lâzımgelen hizmeti yapa
lım. Bunu yaptığımız saman hakiki hizmeti 
yapmış olacağız. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Tabiî bütün bunlar 10 dakikalık bir zaman içe
risinde ifade edilmeye imkân olmıyan şeyler. 
Bütçenin kayıtlı zamanı içerisinde bir nebze bu 
hususları ifadeye çalıştım. Diyanet işleri Baş
kanlığı bütçesinin teşkilâtına, mensuplarına 
uğurlu ve hayırlı olmasını temenni ederek, söz
lerimi bağlarken, Sayın Bakandan üç hususu 
istirham ediyorum : 

Birincisi; ezan, dinin istiklâl marşıdır. Bunu 
iyi okutalım ve okuyalım. Üç dakika süren ve 
günde beş defadan 15 dakika devam eden bir 
ezanın okunuşundan rahatsız olacak olan bir 
vatandaş tasavvur etmiyorum; eğer kasdı yok
sa. 

ikincisi, din eğitiminde ve öğretiminde bir 
aksaklık var ise, bunu tanzim edelim; fakat 
İmam - Hatip okullarının birinci devresini or
tadan kaldırmıyalım, bunu mutlaka ikâme ede
lim. Çünkü, bu dinin sahibi, muallimi ve mü-
belliği Dini Gelili islâmı 23 senede öğretmiştir, 
bunu unutmryalım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, vaktiniz 
geçti efendim. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
O halde, Birinci Erim Hükümetinin zamanında 
icra edilen bu çok kötü tatbikatın bertaraf 
edilmesini, ıslah edilmesini Sayın Bakanımız
dan istirham ediyorum. 

Üçüncü husus da, mutlaka Kur'an kursları
nın ıslah ve tanzim edilerek, iyi bir şekilde ya
pılması lâzım. Zira, o da, ortaokuldan, liseden 
değil, İslâm ananesine göre, yavru 4 yaşında 
4 günlük olduğu zaman besmeleyi çekerek, is
lâmı öğrenir, öbür türlü İslâm fikriyatına sa
hip filozof yetiştirir. Ermeni Papazı da bilir o 
kadar İslâm Dinini; fakat gerçek Müslüman 
yetiştiremeyiz bu metotla. 

Okul meselesinin de, kurs meselesinin de, 
ezan meselesinin de gerçek islâmî mânada hal-
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liııi Sayın Bakandan istirham eder, Yüce Sena
toyu beni dinlemek lûtfunda bulunduğundan 
dolayı saygıyle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım, 
zaten gecikmiş durumdayız. Diyanet İşleri Baş
kanlığı Bütçesini öğleden evvel saat 13,00'e ka
dar bitirmemiz gerekiyor idi. Şimdi saat 4'e 
gelmek üzere, daha Diyanet işleri Başkanlığı 
Bütçesinin yarışma gelmedik. Söz alan arkadaş
larımız lütfen kayıtlara riayet ederlerse, hem 
Başkanlık güçlük çekmez, hem de bütçeleri 
zamanında bitirmek imkânına kavuşuruz. 

Sayın Cemal Tarlan, buyurun. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bendeniz köy imam tâyinleri ve köye veri
len imam kadroları ile ilgili küçük bir mâruzât
ta bulunmak için söz aldım. Ben, 633 sayılı Ka
nunun neşrinden evvel köylerimizdeki camilerde 
hizmet gören imamların durumlariyle, sözü edi
len Kanundan sonraki tatbikat nedir, ne gibi 
değişiklikler olmuştur ve ıslaha muhtaç taraf
ları var mıdır, bunlar üzerinde kısaca durmak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 2 . 7 . 1965 tari
hinde yürürlüğe giren Diyanet işleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 
neşrinden evvel, köylerimizde yine hizmet ifa 
eden imamlar vardı; yalnız bunların bilhassa 
maddi ihtiyaçları, köylünün salma veya teber
ru yoluyle sağladıkları imkânlarla karşılanmak
ta idi. Bu yüzden nüfusu az olup camilerine 
imam tutan köylerimiz, tabiatiyle masrafı güç
lükle karşılıyor ve dolayısiyle sıkıntıya mâruz 
kalıyorlardı. Keza, bu köylerde hizmet gören 
imamlardan her hangi bir okul diploması veya 
kurs belgesi de pek aranmıyordu. 633 sayılı 
Kanundan sonra bu duruma el konulmuş ve köy 
imam - hatiplerinin din bilgisine sahip ve en az 
ilkokulu bitirmiş olmaları kaydı kabul edilmiş 
ve bunlar için 300 lira aylık ve her seneki 
bütçe ile iki bin kadro alınması sağlanmış bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, altı senelik tatbi
kat içinde 12 bin imam kadrosunun köylere 
tevziatının yapılmış olması gerekmektedir. 

Şimdi Sayın Bakandan öğrenmek istediğim 
hususlardan biri; bütçe ile alman imam kadro-
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larmın dağıtım esaslarının Bakanlıkça tespit 
edilip, buna göre tevziat yapılıp yapılmadığı
dır. Çünkü, 633 sayılı Kanunun 22 nci madde
sinin son fıkrası aynen şöyledir : 

«Kadroların dağıtım esasları Bakanlar Ku
rulunca tespit olunur» denilmektedir. Halbuki, 
yakın bir tarihe kadar ki tevziat şekli bu hük
me göre hazırlanmış esaslar dairesinde yapıldı
ğı intibaını veren bir tatbikat içinde gözükme
mektedir. Şayet hazırlanmış, böyle bir Bakanlar 
Kurulu tasdikinden geçmiş esaslar varsa, Sa
yın Bakanımızdan lütfen açıklamalarını rica 
edeceğim. Bu esaslar varsa bile, bugüne kadarM 
imam kadroları tevziat işlerinde bir prensip ve 
kararlılık içinde bulunulmadığı gerçeğini orta
ya koyacak elimizde misaller de mevcuttur. 

Hemen ifade etmek isterim ki; 
1. Köy imam kadroları dağıtımı köy nüfus 

esasına göre mi, yoksa mahrumiyet ve imkân
sızlık durumlarına göre mi yapılıyor? 

2. imam kadrosu tahsis edilmiş köylere ye
niden bir kadronun verilmesi mevzuları Bakan
lıkça veya Diyanet İşleri Başkanlığınca bir 
prensip kararına bağlanmış mıdır? Uygulama 
eğer bu esasa göre yapılıyorsa mesele yok. An
cak, kendi vilâyetim için arz ediyorum; verilen 
kadrolar daha ziyade nüfusu kalabalık olan 
köylere doğru kaydırılmaktadır. Bu türlü tat
bikatta şöyle bir haklılık belki mevcuttur; 
imamlarımıza verilen maaşlar azdır. Bir de 
bunlardan vekil olarak çalışanlar vardır M; 
biraz sonra bu mevzuya kısaca değineceğim; 
ellerine daha az miktarda para geçmektedir. Bu 
durum karşısında imamlarımız büyük köylerde 
vazife görmeyi daha ziyade arzu ve tercih et
mektedirler. Tabiatiyle bu tatbikat muvacehe
sinde, nüfus ve maddi imkânları az olan köyle
rimiz, imam kadroları dağıtımından bu neden
lerle daha az ve daha geç faydalanmak duru
muna düşmektedirler. 

Acaba Bakanlığın bu mahzuru önlemek mak-
sadiyle, köylerimizi imkân ve nüfus bakımından 
bir ayrıma tabi tutmak ve meselâ, nüfusları 500 
iden az köylerimize tâyin edilecek imamlar için 
farklı bir imkân uygulamak suretiyle, durumu 
daha cazip bir hale sokması mümkün olamaz 
mı? 

Keza, köylerimizdeki imanı ihtiyaçları tüm 
karşılanmadan bir yenisinin verilmiyeceği hu

susu, bundan evvelki sayın bakanlarımızın nor
mal cevaplarını teşkil etmiştir. Altı senelik tat
bikat nasıldır? Bu durumla yeni Sayın Baka
nımız meşgul olmuşlar mıdır, bilmiyorum. An
cak, kendilerine buradan haber vereyim ki, 
tatbikat böyle değildir, isim olarak isterlerse, 
onu da özel bir şekilde takdim etmek imkânına 
sahibim. Ancak kendilerinin Diyanet yetkilile
rinden sormak suretiyle durumu tesbit edebile
cekleri kanaatindeyim. 

Arkadaşlar meselenin en mühim tarafı, bu 
tatbikat bir kere işi, köyler arasında bir reka
bet haline sokuyor ve bir hatırlı Mşi taharrisi
ne götürüyor. Meselâ yanyana iki köy, aynı 
şartlara haiz ve aynı mahrumiyet imkânları 
içindeler; ama bakıyorsunuz bir tanesine bir
den fazla kadro verilmiş, ikincisi bu kadroyu 
alamamış... O zaman köylü bunun nasıl temin 
edildiğinin sebeplerini arıyor ve yukarda da işa
ret ettiğim gibi bir hatırlı kişi bulmak gibi bir 
yola gidiyor ve bu, köylerde dedikodu mevzuu 
oluyor. 

Sayın Bakanımızın bu mevzuda ne düşün
düklerini ve tatbikatın neden böyle olduğu hu
susundaki lütfedecekleri cevaplarına intizaren, 
şimdi bu imamların vekâlet durumlarına kısaca 
değinerek maruzatıma son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimize sık sık 
köylerde vazife gören vekil imamlardan, aldık
ları maaşın azlığından bahsile ilgilenmemiz hu
susunda mektuplar gelmektedir. Biz de bunla
rı, kendilerinin tâyinlerinde 633 sayılı Kanunun 
(Eğer yanlış değerlendirmiyorsam) 22 nci mad
desinin (f) ve (g) fıkrasındaki şartlar göz önün
de tutularak haraket edildiği şeklinde cevap
lıyoruz. Ancak, bu cevapların tatmin edici ol
madığı mektupların tevali etmesinden anlaşıl
maktadır. 

Sayın Bakanımızın bu vekil imam meselesini 
ve maaş durumları hakkında her hangi bir ted
bir düşünülüyorsa ve ne olduğunu da şimdi bil
dirmek imkânına saip iseler, çok yararlı bir 
açıklamada bulunmuş olacaklarını buradan ifa
de etmek isterim. Yalnız, bildiğim kadarı ile 
633 sayılı Kanunun neşrinden sonra, köylerimi
ze verilen kadrolara tâyin edilen vekil imam 
hatiplik adedi, eğer yanlış tesbit etmedimse, 11 
bin civarındadır. Bunun açık nedeni, bu imam 
hatipliklere kanunun 22 nci maddesinin (f) fık-
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rası gereğince, imam - hatip okulu birinci ve 
ikinci devre mezunu bulamamalarındandır. Bu
lamıyorlar, onun için vekil imam tâyin etmek 
yoluna gidiyorlar. Bundan dolayıdır M, bu vekil 
imam - hatipler maaşlarının azlığından ve du
rumları ile ilgilenilmemesinden şikâyet etmek
tedirler. Bu durumun bugünkü mevzuatla hal
linin mümkün olup olannyaoağı meselesi de var
dır. Zira, 633 sayılı Kanunun «Nitelikler» baş
lıklı 22 nci maddesinin (f) fıkrası, kadrolu 
imam - hatipliklere ve (g) fıkrası ise, köy 
imam - hatipliklerine hangi şartları haiz olanla
rın tâyin edileceğini göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, iki dakikanız var 
efendim. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim, bitiyor efendim. 

Köy imam - hatiplikleri için din bilgisine 
sahip, en az ilkokul mezunu şartı kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

«Nitelikler» bölümünde kadrolu köy imam -
hatiplikleri ayrı ayrı hükme bağlanmış olduğu
na ve kanunun 29 ncu maddesi ile; «Bucak ve 
köy imam hatipliklerine 22 nci maddenin (f) 
fıkrasındaki şartlan haiz imam - hatip okulu 
mezunları tayin edilebilirler» demek suretiyle 
ihtiyari bir durum yaratmış olmakla, aslında 
bu köy imam - hatipliklerine ilkokul mezunu 
olanlardan tayin keyfiyetinin esası kabul edil
miş olarak acaba mütalâasına imkân yok mu
dur? 

Yukarda arz ettiğim gibi, bu mevzua her 
halde el konmuş veya konmak üzeredir. Bu 
surette tevali eden şikâyetlere son verilmesi de 
her halde şayanı arzudur. 

Keyfiyeti yetkililerin takdirlerine tevdi ede
rek mâruzâtıma son verirken, 1972 bütçesinin de 
gerek Diyanet Teşkilâtı mensupları için ve ge
rekse Milleltiimıiz için hayırlı olmasını diler, hepi
nizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tefekkür ederiz Sayın Tarlan. 
Söz sıranı Sayın Hüsnü Düikeçlligil'de. Buyuru

nuz efendim. Saaıt 16.02 dir. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, muhterem arfcadaşlaom; 
Sayın Bakanın bu vazifesinde başarı sağla

masını lİB-t'eriım. Çünkü, Diyanet İşlerinin taraf
sızlığı ve huzurlu olması memleketimiz huzuru 
için elzemdir. Şahsan inanan bir insan sıfatı ile 

arz edeyim ki, Diyanet işlerine ağırlık verilip 
is, siyasetin dışında tutulduğu takdirde, hem di
limiz sevimli olacaktır, hem de din adamlarımız 
"î3viımlj! 'olacaktır. Devlet bakanlarının buna itina 
^ösitermellarM canı g-önüMen arzu ederim. 

Eğer, Diyanet işlerinin içerisinde ihtilâf var-
•sa., bu ihtilâfın müsebbibi yine siyasilerdir. Ehli-
/etli insanlar iş başıma getirilmediği takdirde, 
~T>et"be diyanet yarimi bulaonıyacaktır. Kecnıalî 
'amimiyeitle itiraf edeyim ki, benim hakikaten 
arkadaşlarla yakinen temaslım yoktur; Diyanet 
:5leri huzura kavuşmuştur. Genç, ehliyetli, kem
lisini siyasetten arı tutan vekiller Diyanet İşle
rinin başına gelmiştir. Demek ki, memleketimi
zin içerisinde bu sahada yetişmiş din görevlile
ri genç insanlar vardır. İşte mesele, bunları ara
yıp bulmaktadır. 

Sayım Vekil, eğer Diyanet İşleri mensupla
rını siyasilerin tehirinden uzak tutar ve eğer tâ
yinlerde siyasilerin tesirimde kalmazsa, hakika
ten İslama hizmet etımiş olur. 

Millî mücadele tarihimize bir göz atıacak 
olursak, (ki, Allah anıdan razı olsun, Mahmut 
Koloğlu «ikinci Meşrutiyet» i yazmıştır.» her 
yerde din adamları mücahit olarak Millî Müca
delenin başımda bulunmuşitur. Memleketimizin 
mânevi muharriki insanlar olmuşlardır. Bir ta
ne satılmış insan çıkmamıştır istiklâl Mücade
lesi tarihinde. O halde, Türkiye'mizin... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bir de Mus
tafa Kemal'in idamıma fetva verenler var. On
ları unutmayın... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — E, o 
da, Mustafa Kemal de... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Dikeçligil, siz 
devam buyurun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — O, si
yasete alet olmuş insanıdır, ben Anadolu müca
delesini söylüyorum. Anadolu mücadelesine 
bakınız; Sivas Kongresinde kimler var, nereye 
doğru gitmişlerdir? 

Şimdi, memleketimizin mânevi değerlerini 
yıikmıalk, memleketimizi parçalamak içim çeşitli 
tahrikler olmaktıaıdır. Ben şimdi Sayın Bakana 
bir vesıika okuyacağım. Bu vesika, dışarda, 
1956 tarihinde alınmış bir karardır. Bu karana 
göre, Türkiye ̂ de hangi oyumlar oynanmak is
tenmiştir ve bu oyunlara kimler bilerek veya 
bilmiyerek alet olmuştur. Bu, mühim meseledir. 
Yalnız, zamanın 10 dakika olduğu için özetliye-
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ceğim, Ben isterdim ki, bu, Devletin arşivinde 
de bulunsun ve bilinsin ki, buna g'öre hareket 
etsinler. Eğer Millî Emniyet istihbaratı varsa, 
Hükümetin elde etmesi lâzımdır. 

1. — Türkiye'de din ihtiyacı ekmek ilâç ha
lindedir. Bunu kimse önliyemez. Bu önlenmedi
ğime göre, okullara da din dersi konulabilecek
tir. 0 halde, okullardaki din dersi kitaplarını 
bizim mensuplarımız yazmalıdır, içerisine hura
felere ait misaller sokmalıdır. Hattâ kocakarı 
hikâyeleri ile doldurmalıdır. 

2. — Alevilik tahrik edilmelidir. Hazreti 
Ali'ye kudısiyet izafe edilmelidir. Ehli sünnet 
ve cemaat mensubu arasındaki her türlü ihtilâf
lar körüklenmelidir. 

3. — Yeni müçtehidler çıkarılmalıdır. Bu 
müçt ehiller, bizim taraflımızdan olarak, İslâmı 
çığrmdam çıkarmaya doğru çalışmalıdır. Şem
settin Yeşil ve benzerleri gibi insanlar büyük 
gösterilmelidir. Diğer taraftan, Bektaşi ocak
ları körüklenmelidir. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ahi
re te intikal etti o. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen söz at
mayalım karşılıklı. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bura
da ben vesika... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, siz lütfen de
vam edin efendim, 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İs
lama yakışmaz ahirete intikal eden bir insanla 
uğraşmak. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Beya-
fendi, ben burada vesika okuyorum rica ede
rim, size ne oluyor? Dışarda alınmış bir vesika
yı okuyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ne 
demek size ne oluyor? Ahirete intikal eden bir 
insanı tahkir ediyorsunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Allah, 
Allah., tahkir mi var? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk siz lütfen 
müdahale etmeyin. Sayın Dikeçligil siz devam 
buyurun, vaktiniz geçiyor efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Beye
fendi, ben vesika okuyorum diyorum. 

BAŞKAN — Sis kendi beyanınıza devam bu
yurun efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Şah
siyatı bırakarak, islâmı tevali ettirelim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben
zeri diyorum canım. Hâlâ benzeri diyorum. 

4. Her türlü ayıbın, rezaletin, irtikâbın, il
timasın, hiyanetin, kumarın, zinanın, cinayetin 
dinen hatâ olduğu, cevap olmadığı telkin edil
melidir. 

Bu kararı 1956 da alan Beynelmilel Dış Ma
son Teşkilâtıdır. Ötesi var mı? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Kim? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bey
nelmilel Mason Teşiklâtı diye bir dış teşkilât al
mıştır', bu kararı. Ötesi var mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko-
nuşmıyalım. Sayın Dikeçligil, çok hassassınız, 
her sözü duyuyorsunuz. Lütfen siz devam bu
yurun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Evet, 
şimdi Türikye'nin içersinde ihtilâfı yaratan, 
dindar bir kisvede gözüken, memleketi allak bul
lak edip, memleketin mânevi huzurunu, haz
zını bozan ve buna alet olup, bundan parsa top
lamak istiyen insan grupları vardır. O halde 
ben Diyanet Teşkilâtı mensubu arkadaşlarımı 
bu vesikanın aydınlığı, ışığı altında ikaz ederim 
ki, bu ihtilâflara sebebiyet vermemelidirler. Dış 
düşmanlar memleketimizi parçalamak için çeşit
li ihtilâflar yaratmaya çalışacaklardır ve yara
tacaklardır. Diyanet işlerinin vazifesi bu ihti
lâfları önlemek, ortadan kaldırmak, birlik ve 
beraberliği temin etmektir. Din kardeşleri gö
revli arkadaşlarımız, gayet hassas olarak, bun
ların oyunlarına gelmemelidirler. Birbirlerine 
sevgi duymalıdırlar. İslâmm ışığı altında, ihti
lâflarını tatlılıkla, ciddiyetle, dikkatle, irşatla 
açıklığa, berraklığa kavuşturmalıdırlar. 

Bizim için bir yol var; tasrih etmiştir Pey
gamber. Ne ile âmel edeceksiniz? Kur'an ve 
sünnet yolu ile... Kur'an ve sünnet yolundan 
ayrılmak doğru değildir ve bu yolda gidenler 
selâmete erişir. Bunun dışına çıkanlar da baş
ka taraflara sapar. 

Şunu itirafla belirteyim ki, maalesef dinimi
zin içersine hurafeyi sokan, islâm Dini ile mü-
tenasibolmıyan şeyleri sokan dış kaynaklardır. 
Bu dış kaynakların tesirinden uzak kalmmalıdır. 
ilim, Müslümanm kaybolmuş malıdır, nerde bu
lursa alır. 
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Şu cümlelerimle bitiriyorum Sayın Başkan; 
Sayın Bakanın da din adamlarının da, din kar
deşlerimizin de buna dikkat etmesini istirham 
ederim. Melikşah Cuma nasammdan çıkmış
tır. Molla Sandali'ye raslar; «Hiç yüzünü gö
remiyoruz, Hocam, geliniyorsun.» der. Aldığı 
cevap şu: «Âlimlerin en iyisi olmak, sizin de 
hükümdarların en iyisi olmanız içindir. Hüküm
darların en iyisi âlimlerin yanma gidendir, âlim
lerin en kötüsü ise, hükümdarların ayağına gi
denlerdir.» Onun için din adamları ağır olup, 
siyasilerin aleti haline gelmemesi lâzımdır. Tari
himizde bunun misâlleri çoktur. Fatih Hazret
leri, «Molla Gürâni'yi gördüğüm vakit benim 
elim titrer.» der. Onun için, bu büyük âlimin 
sözü de ibret dersi olmalıdır. Sayın Bakan din 
görevlilerine lâyik olduğu ilmi hüviyeti, değeri 
ve itibarı vermelidir ve içtimai adalet dinî olan 
İslâm Dininin adaletini tatbik etmelidir. 

Türkiye'de maalesef birçok vilâyetlerde din 
görevlisi yoktur. Sayın Bakandan soruyorum; 
meselâ İsparta'da her köyde bir ve hattâ daha 
fazla din görevlisi vardr, diğer bâzı vilâyetlerde 
ise yoktur. Bu olur mu hiç?... Demek ki, bu 
hususlarda da seyyanen bir taksimatın olması 
lâzımdır. Memleketimizin her yeri birdir. İn
şallah Sayın Bakan böyle muvaffak olur. 

Bütçenin Millete hayırlı olmasını dilerim. 
Saygılarımla efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaztürk. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bir 

hususu üç cümle ile tavzih etmek için söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bir 

vesikanın açıklanması sadedinde bir isimden 
bahsedilmiştir. O hususu, Yüce Heyeti tenvir 
için, tavzih sadedinde üç cümle ile izah edece
ğim. 

BAŞKAN — Ne lüzum var efendim. Sizinle 
ilgili bir şey değil Sayın Yılmaztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜEK (Bolu) — Sa
yın Başkan, zabıtlara yanlıiş geçmiştir. 

IBAŞKAN — Sizinle ilgili bir mesele değil 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, dolaylı olarak bir yanlış anlaşıl
maya meydan verilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtlara yanlış ge
çen bir şey yok. Sayın Dikeçliğil kendilerince 
öyle gördüler, öyle ifade ettiler, öyle değilse, 
öyle değildir. Yani bu, onun bir ifadesi olarak 
gedti. Yoksa Senatonun bir kararı yahut da 
Umumi Heyetin 'bir görüşü diye geçmedi. Lût-
fen efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (IBolu) — Bir 
meselenin yanlış intikalinin tavzihini işitiyorum, 
ibaşlka bir şey değil. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim. 
iSayın Lûtfi Bilgen, buyurunuz efendim. 

Saat : 16,14. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Konuşmama gayet kısa olacak. Ancak, ko-

nugmamım gerekçesini izah ederken bana ayrı
lan 10 dakikalık zamanlımın büyük bir kılsımını 
kullanacağım. Aslımda bu konuşmamı Millî Eği
tim Bakanlığı bütçelsinde yapmak isterdim. Fa
kat Sayın Orel şu anda Millî Eğitim Bakanı bu
lunmadıkları için, kendileriyle karşı karşıya ge
lemeyeceğim ve tabiî konuşamıyacağım. Yenoı 
Millî Eğitim Bakanının da o gün müzakerelerde 
Ibulunup bulunamayacağını kesitiremiyorulm çün
kü bir kaza geçirdiler. 

Mevzu hem diyaneti ve hem de millî eğitimi 
ilgilendiriyor. Bir de, Sayın Devlet Bakanımız 
Göğüş'e yetkili bir Devlet Bakanı ve Hükümet 
söacüsü olarak ve biraz da talelbeliğim&zden beri 
geçmiş hukukumuza güvenerek bir hatalı isti-
tMikî malûmatı açıklıyacağım ve onla yetinece
ğim. Bundan da maksadım, meseleyi Hükümete 
getirirler, belki bir düzeltme yaparlar diyedir. 

12 . 8 . 1971 tarihli 101 nci Birleşimde 
Millî Eğitim Bakanı Sayın Orel buradaki ko
nuşmalarında şöyle rakamlar vermişlerdi : 

imam Hatip okullarında «Toplam olarak 
1 ve 2 nci devrede öğrenci sayısı 49 146 dır. 
imam - hatip okulları mezunlarına olan ihtiyacı 
belirtmek elde mevcut rakamlar şöyledir : 

İlkokul mezunu vekil imam ve hatiplerin 
yerlerine 10 500, halen münhal bloke kadrola
ra tâyin için 1 500, kadroya alınması gereken 
ve ücretleri halk tarafından ödenen cami imam 
ve hatipleri için 28 031; toplam olarak 40 000 
imam - hatibe itiyaç vardır. Bu ihtiyacın da ka
tiyet derecesi belli değildir. 
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Yukarda arz ektiğim gibi, halen imam - hatip ! 
otsullarının 49 140 öğneaîicilisil vardır. iBuratann hep- i 
si mezun olduğu takdirde ihtiyaca nazaran elde 
9 000 kişi fazla kalacaktır. Şüphesiz ihtiyaç, 
nüfus aıtışına paralel olarak yıldan yıla çoğa
lacak, *>mbet ve camilere göre artacaktır.» 

KTiyfmeitli arkadaşlarım, bu verilere dayanı
larak imam - hatip okulları mezunlarının Tür
kiye ihtiyacının üstünde olacağı kabul edilmiş
tir. Halbuki, Türkiye'nin hiçbir okulunda mev
cut öğrencisinin yüzde 100 ü mezun olmamak
tadır. 16 500 kişinin içinden 96 öğrenci seçil
mek suretiyle öğrenim yapan Fen Lisesinin öğ
rencilerinden bile sene sonunda sınıfta kalan
lar, fire verenler olmaktadır. Türkiye'de başarı 
ortalaması orta dereceli okullarda, % 73 dür. 
Bu, Millî Eğitim Bakanlığının istatistiklerin
den alınmıştır. 49 000 öğrencinin her sene % 73 
ü; bu % 73 larin de % 73 ü başarılı olmak su
retiyle ancak 1980 yılında (ki o zamanda bu 
% 57 ye inmektedir) 23 000 tanesi mezun ola
bilecektir. Kaldı ki, Devlet istatistik Enstitüsü
nün rakamlarından, Türkiye'de 50 000 kadar 
cami olduğu anlaşılmaktadır. Her caminin bir 
imamı, bir hatibi vardır. 

Ordunun bunlara ihtiyacı vardır, hastane
nin ihtiyacı vardır; 60 000 kadar ihtiyaç tah
min edilmektedir. 

633 sayılı Kanun, ikinci devre imam - hatip 
okulu mezunu bulunmadığı takdirde, birinci 
devreden alınabileceğini emretmektedir ve bu
nun. için ve Diyanet işleri Eeisliği ile işbirliğini 
tavsiye edilmektedir. 

Şimdi, elimizde çok az imam - hatip okulu 
mezunu vardır. Türkiyette köylerde 28 000 
kadrosuz imam, 12 000 de kadrolu imam var
dır. Bu 12 000 kadrolu imamın 10 500 tanesi 
ilkokul mezunudur ve kendiliğinden din adamı I 
olmuş kimselerdir. 1 500 kadar da ehliyetli kişi 
vardır. 1980 de ancak 23 000 kişi mezun olacak 
ve bunlar ihtiyacın yarısını bile karşılıyamıya-
caktır. Fakat daha bugünden 49 000 öğrenci
nin hepsi mezun olduğu takdirde, 40 000 den 
sonrası ihtiyaçtan fazla gelecektir, diye bir he
sap yapılmış ve okulların kapatılması yoluna I 
gidilmiştir. Benim anladığıma göre Sayın Orel'e j 
böyle bir malûmatın verilmesinden bu hata 
meydana gelmiştir. Talbiî, bunun isabetli olup 
olmadığını herkes kendi kanaat ve düşüncesine 

j göre münakaşa edebilir. Ona bir şey diyeceğim 
yoktur, haklı veya haksız bulabilirler. Bu, bir 
siyasi istismar konusu da yapılmamalı idi, ama 
yapıldı. O günlerde Meclis kulislerinde A. P. li 
mebusların yaptıkları hesaplar, bu karar bize 
500 000 oy getirir, diyedir. Onu da gözümüzün 
önünde yaptılar. Onun üzerinde de durmuyo
rum. 

Şimdi, başlangıçta söylediğim gibi, Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinde şayet imkân ol
saydı bu hususu Sayın Orel ile münakaşa ede
bilirdim. Daha sonra îkinci Erim Hükümeti ku
rulurken Sayın Cumhurbaşkanı yazdıkları mek
tupta Hükümet programına bunun alınmasını 
istediler. Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde de bu
nu konuşmanın mânası yok, çünkü bir diyalog 
kurmak mümkün değil. Bizim hitaplarımız o 
zaman televizyonda konuşmaya benziyor Bu 
mevzuu Başbakanlık Bütçesinde konuşmak da 
mümkün df ğildi; çünkü Sayın Başbakan da ce
vap vermiyorlar, başka bakanlarını memur edi
yorlardı. Saym Başbakanın gazetelere geçmiş 
beyanları var, devamlı olarak; «bir karar alır
ken kamu oyunun tepkilerine önem veririm.» 
derler. Tabiatiyle kabul ediyoruz. Ama, o gün
lerde de o kadar çok tepki oldu, Türkiye'nin 
her tarafından Sayın Başbakana, o kadar çok 
ziyaretçiler geldi ki, her halde bunlar kamu oyu 
idiler. Netice itibariyle olan oldu, «yok» da di
yemeyiz... Bu kapatılacak 18 tane okulun bir ta
nesi İzmit'te, Başbakanın ilinde, bir tanesi de 
benim ilim Mersin'de, diğeri de başka bir yerde. 
Bu karara göre 15 tanesi daha kapatılacak. 
Bence burada bir yanlış dayanak tutulmuştur. 
Bunun üzerinde Hükümetin yenîden düşünmesi 
ve Türkiye'de irticaın hortlamaması için bunun 
tekrar gözden geçirilmesi lâzımdır. Şu bakım
dan : 

îmanı - hatip okullarının müfredat program
ları hatalıdır. Kendileri söylüyorlar, deklâras
yon neşrediyorlar; «hatalıyız, iyi yetişemiyo
ruz» diyorlar. Okullar Devletin kontrolü altın
dadır, 633 sayılı Kanun da bunu emreder; 
Devlet kontrol edecektir. Bunun bir gerisinde 
Kur'an kursları vardır. Bunun bir kısmı resmî
dir, nisbeten kontrol edileibilir; bir kısmı ise 
hiç kontrol edilemez. 

Şimdi bugün, bu karamdan sonra durum şöy-
I le olmuştur : Bir çok kimseler çocuklarını, bir 
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fgün bunlar da kapanır diye Kur'an kurslarına 
bile göndermiyorlar. Bir kısım sapık mezhep sa
hiplerinin, sapık fikirlilerinin, bir kısım mürte
ci kafalı insanların, yobazların elinde üçü - beşi 
bir arada çocuklar köyün her hangi bir evinde 
karanlığa doğru çekilmekte ve geriye doğru 
itilmektedirler. Bunlara hiçbir zaman ulaşmak 
mümkün değilidr Değil koritrol etmek, yetiş
mek mümkün değildir. Bu, bir hizmet olmamış
tır, bu bakımdan onun için üzerinde duruyo
rum. Birkaç sene sonra bu şekilde yetişen ço
cuklar ortaya çıktığı zaman göreceğiz. İmam -
hatip okullarının, yüksek i'slâm enstitülerinin, 
ilahiyat fakültelerinin Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı diğer okullardan bir farkı yoktur. 
Müfredatını istediğiniz gibi yaparsanız, eğer 
iyi yetiştirilmlyorlarsa, yetiştirmek mümkün
dür. 

Şimdi bu gruT) öğrenciler imam - hatip okul
larına vr, kontrollü Kur'an kurslarına da gelmi-
yerek daha gerilere itilmişlerdir. Bu bakımdan 
çok büvük bir tehlike vardır. Ben, bunu arz et
mek İçin söz aldım. 

Bu arada bir şeyi de söylemek istiyorum. 
Arkadaşlarım değindiler; bugün köylerde 10 
binden fazla vekil imam vardır. Bunlar memur 
değildir. Ücretle gelmişlerdir, terfi edemezler, 
memur olamazlar. Bu, ilânihaye devam edecek 
midir? Şu karara göre 30 - 40 sene daha bunla
rın yerine okul mezunu imam veremiyeceğimize 
göre, Devlet kadrosunda çalıştırdığımız kimse
leri ilânihaye bir tek noktada bağlayıp bıraka
mayız. Bunların çoğunun yetersiz olduğunu ka
bul ediyorum; kursa tabi tutulur, yeniden imti
hana tabi tutulur, başaranlar, takdirname alan
lar kadroya alınır ve terfileri sağlanır. Belki 
böylece bir hizmet yapılabilir. 

ÎBen, bu hususları Sayın Devlet Bakanımız 
Ali İhsan Gftğüş'e anlatarak, Hükümete getir
mesi için söz aldım. 

Diyanet İşleri Bütçösinin, mensuplarına ve 
Türk Milletine hayırlı olmasını diler sevgi ve 
saygılar sunarım. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Bilgen. 

Sayın Hüseyin Öztürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, değerli arkadaşlarım; 
Konuşmama girmeden önce bir arkadaşımı

zın lâikliği dinsizlik yönünde anlamak ve bunu ) 

da okullarda öğretememek gibi, Türk öğretmen
lerine çevrilen bu sözü; eğer bir sürçü lisan de
ğilse, yanlış anlamadımsa, şahsan kabul etmi
yorum, reddediyorum. 

İkincisi, «lâiklik» ilkesi C. H. P. nin bir il
kesi olarak gelmiş, C. H. P. nin karşısında olan
lar «lâikliği» «dinsizlik» olarak C. H. P. üzeri
ne yürütmek bakımından dedikodusunu yap
mışlardır. Bunun da bilinmesi gerekir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi münasebe
ti ile gerçekçi, ahlâkçı ve insancıl büyük İslâm 
Dininin kötü uygulamalara vasıta kılmmaması 
konusu üzerinde durmak istiyorum. 

Lâiklik, İslâm Dininin en özge, en belli ilke
lerinden birisidir. Bunun içindir ki, Anayasamı
zın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin 
millî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk dev
leti olduğu hükme bağlanmıştır. Diyanet İşleri 
Teşkilâtımızın bu temel ilkeler üzerinde daha 
uyanık ve daha olumlu bir çalışma yörüngesine 
oturması çok önemli bir dileğimizdir. 

Bugün, din eğitimi veren okullarımız dâhil, 
izinli veya izinsiz Kur'an ve hafız kurslarının 
isleyişindeki kontrolsüzlük ve yetersizlik mut
laka önlenmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün, 50 yıl öncesinin medresesini bile göl

gede bırakacak özellik ve nitelikteki dinsel öğ
retim kurumlarında uygulanan eğitim ve öğre
tim neticesi, buralarda yetiştirilen din adamları, 
çoğunlukla dinimizin gerçek verilerini ve müs
pet bilimi öğrenme olanağından yoksun kal
maktadırlar. Çünkü, öğrencilere meslekî for
masyon kazandıracak öğretmenlerin kafa yapı
sı ve bilgisel kişiliklerinin çağın bilimsel ve 
aka'demik gelişmesi ile bağdaşıklık sağlıyacak 
güçte olmayışı sebebi ile bu okullarda Atatürk 
devrimlerinin yeterince değerlendirilmemesi ve 
bunun karşısında daha çok bâtıl yöndeki geliş
melerin önplâna geçirilmesi, hem Anayasanın 
ilkeleri ve hem de Atatürk devrimleri ile bağ
daşacak bir durum arz etmemektedir. 

Bu olumsuz çalışma sisteminin sonucu ola
rak da, son yıllarda yetersiz din adamlarının 
bâzılarının yanlış tutumları ve olumsuz gayret
leri sonunda irtica olayları eski yıllara göre 
yüzde yüz artmıştır. Son 6 yıl içerisinde 200 ü 
bulan irtica olayı olmuştur. Hattâ, İslâm dinin
deki kardeşlik duygusunu bile hiçe sayan cihat 
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aşkı ile meşbu hale gelmiş, kan dökmekten çe-
•Mnmiyen, gözünü kan, kalbini kin bürümüş 
şeriat özlemcilerinin eylemleri ile ülkemiz acı 
günler yaşamıştır. Dün olduğu gibi, bugün de 
hu kara güç bir fikir hazırlığı içinde oluşmak
tadır. Diyanet işleri Başkanlığının gözünden ve 
'kulağından kaçan bu fikir gelişmeleri çağdaş 
uygarlığın, ve Cumhuriyet devrimlerinin aley
hinde devam etmektedir. Bilindiği gibi, yeter
siz bâzı din adamlarının, vaizlerin, imamların 
bu olumsuz yöndeki etkileri arttıkça, bir gün 
düşünmeye ve tedbir almaya bile vakit kalma
dan büyük kütleler harekete geçebilir ve bunun 
önlenmesi de kolay olmaz. 

Bugün 7 000 kadarı izinli, 50 000 kadarı da 
izinsiz olarak çalışan Kur'an ve hafız kursların
da, nur okulları ve süleymancılık tekkelerinde 
Atatürk ve devrimleri aleyhinde yapılan telkin
leri hiç kimse inkâr edemez. Kılık ve kıyafet 
(devrimlerine rağme"n, kırmızı fesli, beyaz sarık
lı, yeşil takkeli yüzbinlerce köylü ve fakir halk 
çocukları devrimlerimize ve çağdaş uygarlığa 
karşı yıkıcı telkinler altında şartlandırılıyor ve 
yetiştiriliyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu olumsuz 
ve yıkıcı gelişmeler karşısında ikaz edici ve dü
zeltici çabaları yetersiz kalmaktadır, islâm ens
titüleri ve ilahiyat fakültelerinde kızlarımız sı
nıflarda başları örtülü öğrenim görüyorlar. 
Kaşlarına kadar indirilmiş başörtüleri ile dev
rimlere ve kanunlara meydan okunuyor. Ne 
öğretim üyeleri, ne Diyanet işleri Başkanlığı ve 
ne de ilgili Bakanlık bunun üzerine eğilmiyor. 

roları itibariyle Türkiye'deki illeri sıraladığı
mızda Sivas 56 ncı sırayı almaktadır. Yani, biz
den sonra bir 10 il daha kalıyor. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, iki dakikanız 
var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam
lıyorum îSaym Başkam. 

öyle ise, (bu kadroların adalete uygun olarak 
verilmesi ve bunların karşılanması yerinde ola
caktır. 

Ayrıca, köylerden toplanan yiyecek ve para 
karşılığında imamlık yapmaksa, büyük islâm 
dininin öncülüğünü yapacak olan, bu işte ir
şatlarda bulunacak olan insanların kişiliğine 
halel getirecek bir durum arz etmektedir. Bu 
vaziyet giderilmeli ve bu şekildeki imamlar 
mutlaka kadrolara bağlanmalıdırlar. 

Teknik, bilimsel ve ekonomik kalkınmanın 
mânevi güçlerle takviye edilmesi lâzımdır. Mil
lî duyguyu ve millî birliği sağlıyacak olan ma
neviyatın, Türk Milletindeki anlayış ve duyuş 
bakımından büyük önemi tarihseldir. Bu bakım
dan, Türk Ulusunun bilhassa mânevi gücünü 
bilgili din adamlariyle takviye etmek amaciyle, 
hurafelerden uzak, dinin özelliklerine inen, ah
lâka inen, bilime inen, her an içtahat kapısının 
açık olduğunu dikkate alarak bunları çağdaş 
uygarlığın gelişmesiyle birleştirecek kafada, 
kültürde insanların yetiştirilmesi ve din adam
larının bu güce kavuşturulmadiyle Türkiye'de 
Atatürk devrimleri, Cumhuriyet ilkeleri ve Ana
yasanın öngördüğü reformların yapılması ve 
da Önemlisi, gerçek, güçlü parlâmentoların te
şekkülü mümkün olacaktır. 

Bütçenin hayırlı olmasını diliyor, Diyanet 
İşleri mensuplarına saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öztürk. 
Sayın Alihocagil. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Vaz 

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 
Devlet Bakanı Sayın Ali ihsan Göğüs, buyu

runuz efendim. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Gaziantep Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Senatosundaki grup sözcülerinin 

Bâzı kişiler tarafından çıkarılan kitap ve 
dergilerin, İslâm ilkelerini bozucu olduğu bili
nen bir gerçektir. Diyanet İşleri Teşkilâtının bu 
neşriyat (karşısında şimdiye kadar aldığı tedbir 
zayıftır ve yetersizdir. 

Bu teşkilâta, yabancı ülkelerde çalışan Türk 
işçileri ve çocuklarının dinî eğitimini karşıla
yıcı, yurttaşlarımızın dinî inançlar bakımından 
uyanık tutulmasında bugüne kadar önemli gö
revler düştüğü halde, bunun üzerine gereği ka
dar eğilmemiş ve yeteri kadar din adamını bu
ralara gönderememiştir. 

Sayın Cemal Tarlan'm da belirttiği gibi, 
imam kadrolarının yetersizliği, hele bunun sos
yal adalete uygun olarak düzenlenmeyişinin 
acısını biz Sivaslılar da çekiyoruz, imam kad-
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ve kendi adına konuşan arkadaşların eleştirile
rini, uyarılarını dikkatle takibettim. Bu uyarı
lardan, eleştirilerden önümüzdeki çalışma döne
minde, bütçemizin imkânları nisbetinde, fayda
lanmaya ve gösterilen yolda çalışmaya gayret 
;deceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Diyanet İşleri Baş
kanlığının kuruluş amacı 033 sayılı Teşkilât 
Kanununun 1 nci maddesinde gösterilmiştir. Bu 
maddeye göre, Diyanet işleri Başkanlığının 
kuruluş amacı; islâm Dininin inançları, ibâdet 
ve ahlâk esaslariyle ilgili işleri yürütmek, din 
konusunda toplumu aydınlatmak ve ibâdet yer
lerini yönetmektir. Bugün 30 bini aşan din gö
revlilerimizin % 65 i ilkokul mezunudur. Bu 
görevlilerimizin meslekî ve kültürel yönden ge
lişmesi ve halkımıza daha yararlı olabilmeleri 
için, 1972 yılı içinde müftü ve vaizler için 5, 
cami görevlileri için 14, vekil imam - hatipler 
için 17, kur'an kursu öğretmenleri için 5 yer
de hizmet içi eğitim kursları açılacaktır. Bu 
(kurslarda eğitilecek personel sayısı 3 854 tür. 

Eğitim faliyetlerinin her mevsimde verimli 
'bir şekilde yapılabilmesi için eğitim merkezi
ne ihtiyacımız vardır. Bu merkez için başkan
lıkta çalışmalar yapılmaktadır. 633 sayılı Ka
nun; imam - hatip olabilmek için, imam - hatip 
cikulu mezunu olmayı şart koşmuştur. Ancak, 
bu okullardan mezun olanların ihtiyacı kar
şılamaması nedeniyle vekil imam - hatiplerle 
'din hizmetlerinin yürütülmesi kabul edilmiş
tir. Her yıl veıülen 2 bin köy ve bucak kad-
rolariyle vekil imam - hatiplerin sayısı 12 bine 
ulaşmıştır. Burada da belirtildiği gibi, zaman 
zaman imam - hatip vekillerin asalete geçiril
mesi talebedilmektedir. Ancak, bu bir kanun 
mevzuudur. 633 sayılı Kanunun uygulamasın
da meydana çıkan aksaklıkların giderilmesi 
için bu kanunda tadilât yapılması düşünülmek
tedir. Bu esnada vekil imam - hatiplerin duru
mu yeniden incelenecektir. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca 1971 yılında 
yapılan sayıma göre, Türkiye'de 42 744 adet 
cami bulunmaktadır. Bunların 7 234 ü il ve ilçe
lerde, 35 510 adedi köylerdedir. 42 744 camiden 
19 753 ünün görevlisi maaşını Devletten al-
maiktadır. Geriye kalan 23 000 caminin görevli
si ücretini halktan, derneklerden veya özel ki
şilerden almaktadır. Demek ki, kadrolu imam

lar r/c 50 nisbetine hemen hemen ulaşmış bu
lunmaktadırlar. 1971 yılma kadar 11 657 köye 
imam - hatip kadrosu verilmiştir. 1971 yılında 
2 bin kadro daha dağıtılarak 13 657 köye kad
ro verilmiş olmaktadır. 1972 yılı için de 2 bin 
ikaidro verildiğine göre, demek ki, bu yılın so
nunda kadrolu imama sahip köy adedi 15 657 e 
yükselecek ki, % 50 nin üzerine çıkıyor. 

Her yıl 2 bin köy ve bucak kadrosu verile
rek bütün köylerimizde din görevlilerimizin 
her yönüyle Diyanet İşleri Başkanlığı yönetim 
ve denetimi altına verilmesi büyük faydalar siağ-
lıyacaktır. Çünkü, her yıl plânlı ve programlı 
•bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığında açıl
makta olan meslek içi eğitim kurslarına köy 
imamlarımızın hepsinin katılması sağlanacak, 
meslekî bilgi ve görgü ufku genişlemiş olan köy 
imamlarımız halkımız için daha yararlı hizmet
ler göreceklerdir. 

Şehirlerimizin yeni gelişen semtlerine yeni 
yeni camiler yapılmaktadır. Bu camiler için ya
pılan kadro talepleri, şehirler için kadro ve
rilmediğinden, yerine getirilememektedir. 

Halkımızın birleştirilip kaynaştırılmasmda 
ve millî birlik ve bütünlüğümüzün devamında 
din görevlilerinin yapıcı hizmetlerinin büyük 
olacağına inanıyoruz. İlahiyat Fakültesi, Yük
sek İslâm Enstitüsü ve İmam - Hatip okulların
dan mezun olup, Diyanet İşleri Başkanlığında 
görev alanların sayısı her yıl çoğalmaktadır. 
Böylece, memleketin ihtiyacı olan aydın din 
görevlilerinin sayısı artmakta ise de, gerçek 
ihtiyacın karşılanması için daha uzun yıllara 
ühtiyaç vardır. 

'Mevzuat uyarınca Din İşleri Yüksek Kuru
lu ile ilgili seçimlerin yapılması için gerekli 
çalışmalar yapılmasına rağmen, birtakım güç
lüklerle karşılaşılmıştır. Bu güçlüklerin gide
rilmesi için çalışmalar devam etmektedir. An
cak, güçlükler giderilemediği takdirde, 633 sa
yılı Kanunun uygulamasında karşılaşılan di
ğer aksaklıklar ile birlikte bu konuyu da ko
laylaştırıcı tadil teklifi Yüce Meclise sunu
lacaktır. 

Bugün, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra ve 
merkez teşkilâtı mensupları arasında her han
gi bir huzursuzluk söz konusu değildir. Din gö
revlileri arasında tam bir ahenk vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, kadrolar meselesin
de değerli arkadaşlarım hangi ölçülerin kul
lanıldığını sordular. Geçmişteki ölçüler üzerin
de burada durmakta bir fayda görmüyorum; 
o güçlüklerin neler olduğunu sizler daha iyi 
bilmektesiniz. Bugün kullandığımız ölçü, sayın 
selefimin getirdiği ölçülerdir, ben de o ölçüleri 
devam ettirmekteyim. Ben bu ölçüyü adalete, 
hakkaniyete uygun bulmaktayım. Kadrolar vi
lâyetler emrine verilmektedir ve bu kadroların 
dağıtılmasında şu kıstaslar kullanılmakta
dır. 

1. Geliri az olan köyler, fakir köyler, büt
çesi zayıf olan köyler. 

2. Devlet yardımından en az nasibini al
mış köyler. 

3. Dağ ve orman köyleri ve sınır köyleri. 
Seçim kampanyası esnasında hep karşılaş-

imsizdir. O orman köylerinde, dağ köylerinde 
uzlet içerisinde, kendi imkânlariyle bir cami 
yaptırmışlardır, onun imanını besliyecek pa
raları yoktur, fakirdirler, yıllar yılı yalvarır
lar, ama seçmeni azdır, oyu azdır, oraya bir tür
lü imam verilemez. Onun için, biz şimdi oy esa
sını değil; fakir köy, yalnız köy, ihtiyaç içeri
sinde olan köy esasını kaibul ettik. Bu köyler 
Devletin din hizmetlerini yerine getirecek gö
revlisine kavuşacaktır ve bizini bu ölçülerimiz 
içerisinde önümüzdeki yıllarda tatbikat bu 
istikâmette devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için valilik
lere de gönderilen genelgeyi burada müsaade 
ederseniz kısaca okuyayım: 

«.... Valiliğe 
İlinize şu kadar imam - hatip kadrosu tah

sis edilmiştir. Bu kadroların dağıtımı, vali veya 
yetkili kılacağı vali muavini başkanlığında il 
müftüsü, müftülük komisyonu üyesi vaiz ve il 
hukuk işleri müdüründen müteşekkil bir kurul 
tarafından, cami ve mescidi bulunan bucak ve 
köylere aşağıdaki öncelik sırasına göre yapıla
caktır : 

1. Nüfusu az ve bütçesi zayıf olan köyler, 
2. Hudut köyleri, 
3. Orman, dağ köyleri, 
4. Yol, su, elektrik, okul gibi, Devlet hiz

metlerinden faydalanamamış olan köyler ve bu
caklar, 

5. Pilot bölge olarak seçilen bucak ve köy
ler. 

Şimdiye kadar ilinize tahsis edilmiş bulu
nan imam - hatip kadrolarının il içindeki da
ğıtımın yeniden gözden geçirilerek, dağıtımın 
adaletle yapılmasına itina edilmesini; hazırla
nacak kadro dağıtımı cetvellerinin Diyanet iş
leri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.» 

Değerli senatörler, mülhak vakıfta din gö
revlisi olarak çalışanların ücretleri de burada 
bahis konusu edildi. Mazbut vakıfların yöneti
cisi ve mülhak vakıfların deneticisi olan Va
kıflar Genel Müdürlüğünce, 24 . 10 . 1981 tari
hinden 10 . 12 . 1971 tarihine kadar geçen 10 
yıllık süre içinde, emaneten idare edilmekte 
olan vakıflardan 1 687 adedi, Vakıflar Kanunu 
hükümleri gereğince, mazbut vakıflar arasına 
alınmış bulunmaktadır. Bunların din görevli
leri de Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosuna 
alınmıştır. Halen mevcut 666 adet mülhak va
kıftan 324 adedi mütevellisi eliyle, 238 adedi 
emaneten ve 104 adedi de niyalbeten olmak üze
re, toplam 442 adedi de Vakıflar Genel Müdür
lüğünce idare olunmaktadır. 

Mütevellisi eliyle veya emaneten veya niya-
beten idare edilmekte olan mülhak vakıflarca 
cami ve mescit görevlilerine 300 liradan daha 
az aylık ödenmekte- iken, bu miktar 3 yıl önce 
405 lirajra çıkarılmış olup, farklar Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünce karşılanmaktadır. 

Bu kez, Diyanet İşleri Başkanlığından aylık 
almakta olan din görevlilerinin aylıkları 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile artırılmış 
olduğundan, mülhak vakıf cami ve mescitlerin
de aynı âmme hizmetini ifa etmekte olan din 
görevlilerinin de, bugüne kadar 405 lira ola
rak ödenen ücretlerinin 600 liraya çıkarılması 
zorunlu görülmüş ve aradaki farkın karşılan
ması için Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçesiyle, 1971 yılına nisfceten 271 600 Tl. sı 
fazîasiyle 1 341 600 Tl. sı ödenek konulmuştur. 
Aslında mülhak vakıflar, birer özel hukuk 
hükmî şahıslar oldukları için, vakfiye şart-
larındaki ücretleri almaları gerekir. Vakıflar 
bütçesinden yapılan bu yardımlar gelirleri aza
lan hayrata yaridım prensibine istinat etmekte
dir. Bütçe gelirleri müsaidolduğu nisbette bu 
yardımlara devam edilecektir. 
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Bir değerli arkadaşım Din Şûrasının 7 yıl
dır toplanamadığını söylediler ve «Neden top
lanmadı?» dediler. Din Şûrasının tüzüğü Danış
tay tarafından yeni tasdik edilmiş bulunmak
tadır. 31 Ocak 1971 tarihinde Resmî Gazete ile 
yayımlanmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın 2 üyesi «ho
parlör» konusuna değindiler. «Hoparlörlerin sö
külmesi tatbikatından biran evvel dönülsün» 
temennisinde bulundular. Değerli arkadaşla
rım, hoparlörlerin sökülmesi diye bir tatbikat 
yoktur ki, dönülsün. Bin Kurulunun hoparlör
lerle ilgili kararını size şurada kısaca okuya
yım: 

«Yüksek Din Kurulunun hoparlörle ilgili 
(kararı : 

1. Ezan, naımiaız valMltlerimıi bildirmek için 
(bir çağrıdır. Ezanın hoparlörle ofcucnmıasımım 
lâzıan olduğuna dair bir dinî hüküm buiumma-
ıdığı gilbi, bumu yasaiklayam bir delil de mev
cut değildir. Bu itibarla, ezamın uzaklara du-
yurulimasımı sağlamak maksadiyle hoparlörden 
faydalanmakta dinen bir sakınca yoktur. 

2. Hoparlör MlammaMan maksat, ezanı 
Müslümanlara duryuımrak olduğumdan, bu mak-
saJdm tahakkuk için aynı seanlte ve birbirine ya
tkın camilerden bir tanesine hoparlör konulma
sı kâfidir. Bu husus m/üf tıülüklerce teısibit edi
lip, sağlanmahdır. 

Keza mıütiaaddit camileri bulunan yerlerde 
ezanın aynı vakitte okunımaJsı, hoparlör bulfun-
sa daıbi, müezzinlenün beheimahal minaremin 
şerefesine çıkıp ezan okumaları hususu müftü-
lüklerce temin edilmıeılMir. 

3. Ezanın duyanlar üzerin/de güzel tesir ha
sıl edebilmesi için, dinî adaba uygun bir şe
kilde güzel seda ve hoş eda ile okunması dümen 
miiüsıfcahsen olan umurdandır. Bunum için, ho
parlör vası'tasiyle okunurken cihazın ses aya
rına âzami itfana gösterilmesi icabeder. Hoparlör 
iyi ayarlanmaz ilse, tatlı ezan sesi madeni lev
hadan bulak tırmıalaryııcı bir şıeMKde akseder. 
Bu ise ezanın ilâhi ahengini bozar. Bumdan sa
kınmak için alettin fazla açılmaması gerekir. 
Hususiyle sabah namazı vakti, sakin bir va
kit olması hasebiyle, ezan sesi daha kolay du
yulacağından hoparlörün lüzumsuz yere yük
sek açıl/masına ihtiyaç yoktur...» 

ALÂEDDİN YIUMAZTÜEK (Bolu) — Uy
kuda olanlar?... 

DEVLET BAKANI ALt İHSAN GÖĞÜS 
(Devamla) — «... Sabanım sessizliği içimde oku
man ezam sesimin duyulacak kadar açılması ka
fidir...» 

SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Müslü
manlar daifma uyanık olur. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Devamla) — Müflnimler uyanık olur, dediği 
doğru. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konıışmayıa-
lım. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Devamla) — «4. Minareler ezan okunmaya 
mıaJhsıustur. Minarelere komam hoparlör «zamdan 
başka bir maksat için kullamıimamıalııdır. Ayrıca, 
oamiilde okumam Mevliid-m Şerifim ve yapı
lan vaazın minareden hoparlörle yayımtaması-
na lüzum yoktur. 

5. Bir kışımı mamaül'eride hoparlörler mina
relere gelişi güzel bir tarzda konulduğumdan, 
bu duruim minarelerin zerafleitini ve tabiî gtö-
rünüşlerfimdeki güzelliği bozacak bir manzara 
arz etmektedir. 

Başkanlığımızın 21 . 8. 1968 tarih ve 36 sa
yılı genelgesiyle Teşkilâtımıza tamian edildiği 
veçhile, bu gibi tesislerde yeknesaklığı sakla
mak içim Vakıflar Genel Müdürlüğünce tıam-
ziım edilen ve örneği iliştik olarak gönderilen 
plân esaslarına göre hoparlör cihazlarımın şere
felerin iç kısmıma tesbiti veya caanâmim dış gö
rünüşüme halel vermtiytecek bir şekilde vaız'ediil-
tmesi uygun olur. 

Hoparlörlerim istimali hakkımda etraflı bir 
talimat Dim işleri Yüksek Kurulu teşelklkül 
edince hazırlanacaktır. 

Keyfiyet saygıyla arz olunur. 
22 . 7 . 1971 

üye üye 
A. Hamildi Kasapoğlu Osman Keskiloğlu 

Üye Üye 
Lûtfi Doğan Hasam E@e 

Üye 
Ahlmet .Baltacı» 

Bu konuda tahmin effiyoruım M değer! ar
kadaşlarıma yeteri kadar bilgi verdimi. 
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imam - hatip okullarının kapatılması konu
sunda bâzı arkadaşlarımız eleştirilerde bulun
dular. Bir defa imanı - hatip okulu kapatılma
sı diye bir karar yoktur. Hiçîbir imam - hatip 
okulu kapatılmamıştır, imamı - hatip okulu 
meslek okuludur. Nasıl meslek okullarına orta 
öğrenimden sonra girmek serbest ise, imam -
hatip okulları da aynı statü içerisine alınmıştır. 
Binaenaleyh, okul kapatma diye bir konu yok
tur. 

Kur'an kurslarına ilkokulları bitirdikten 
sonra devam edebilmek kanun emridir. Kanu
na saygı göst'ermiyenler taklbedilir. Kadrolu, 
Diyanet İşlerine bağlı 1 000 tane Kur'an kursu
muz var. Fahrî olarak, gene Diyanet İşleri Baş
kanlığının kontrolunda olan 2 398 kurs var. 
Toplam olarak Diyanet İşleri Başkanlığının 
kontrolunda bulunan Kur'an kurslarının adedi 
3 398 dir. 3 398 Kur'an kursu faaliyettedir. Sı
kıyönetim 2 tane Kur'an kursunun zararlı faa
liyetlerini gördüğü, için, bunlar bölücülük faa
liyetlerine katılmış olduğu için kapatmış, bun
dan dolayı sanki bütün Türkiye'de Kur'an kurs
ları kapatılma tehdidi altında... Değerli arka
daşlarım, bis siyaset adamları olarak meseleleri 
îböyle egzajere eder, böyle mübalâğalı bir tarz
da aksettirirsek, sade vatandaşlarda bu mese
leleri ayırmakta güçlük çekerlerse kabahat on
ların mı? Neresi kapatılmış ... Kızılcahamam 
Kur'an kursunun pansiyonu.. Kursun pansiyo
nunda bir zararlı faaliyet görülmüş ve kapatıl
mış. Yalnız kapatılan o değil, başka teşekküller 
de kapatılıyor. Meselâ, yüzbinlerea tirajı olan 
her hangi bir gazete kapatılıyor, ama «Bu mem
lekette basın hürriyeti öldürüldü» diye kimse 
feryat etmiyor. 

Bir de Altındağ'da Mecidiye Kur'an kursu 
kapatılıyor. Bütün Türkiye'de 2 tane.. 

ALÂEDDİN YÎLMAZTÜRK (Bolu) — Yal
nız Düzce'de 3 tane var. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Devamla) — Bilmiyorum, bana intikal eden 

!bu. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et-

miyelim, Sayın Yılmaztürk. 
DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 

(Devamla) — 5 tane oldu efendim... Elbette 
ki bu memleketin kamu nizamını korumakla 
görevli kuruluşları, kanunları var. Sebebini bil
miyoruz; niçin kapatıldı? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — 
İdarecinin kabahati, kaymakamın kahahati. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Devamla) — Bilmiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı lütfen ko-
nuşmıyalım. Sayın Bakan, lütfen umuma hlta-
bediniz. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Devamla) — Bilmiyoruz... 

İDeğerli arkadaşlar, sözlerime son verirken 
bir hususu hulûs ile belirterek ayrılmak istiyo
rum. 

Her meselemize çare buluruz arkadaşlar. 
Yeter ki, birbirimizi anlıyalım ve hele hele kut
sal şeyleri istismardan sakınalım. Vatandaşla
rın kutsal duygularını siyasette istismar etmek 
yasaktır. Buna, her ne surette olursa olsun, te
şebbüs edenler; kelimeleri tartarak söylüyo
rum, ateşle oynadıklarını bilmelidirler. Böyle 
kimselere asla müsamaha edilemez. Bu tehlikeli 
oyundan vazgeçilmelidir. Türkiye'de vicdan 
hürriyeti vardır ve. tamdır. Ama, vicdan ticare
tine müsaade edilmiyecektir. 

Aşırı sol tarafından, hürriyetler var olduğu 
halde, Türkiye'nin bir faşist yöntem içerisinde 
gösterilmesi nasıl bühtan ise, sağda kutsal duy
gularımızın da istismarı o nisbette tehlikeli bir 
oyundur arkadaşlar. Onun için bir tarafa nasıl 
müsamaha etmiyorsak, diğer tarafa da aynı şe
kilde müsamaha etmiyeceğlmizden emin olma
nızı isterim, 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika efen

dim, sualler var. 
Sayın Sami Turan, buyurunuz sorunuzu so

runuz efendim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan konuşmaları ile soracağım şeylere 
cevap verdiler. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan.... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Kaydede
yim, daha önce kaydedilmiş arkadaşlar var. 

Sayın Bakan, arkadaşların suallerini ala
lım, hepsine birden cevap vermeniz daha muva
fık olur. 

Sayın Seyhan buyurunuz efendim, 
NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş

kan, geçen sene 633 sayılı Dinayet işleri Teski-
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lât Kanununa uygun olarak 2 000 tane köy 
imam kadrosu bütçe ile kaJbul edildi ve vilâyet
lere tevzi edildi. 

Vilayetlerde tayinler yapıldı, imamlar va
zifeye başladılar. Fakat öğreniyoruz ki, Ma
liye Vekâleti, «köy imam kadrolarını bloke et
tim» dedi ve koy imamları 5-6 ay maaş alma
dan çalışmak durumunda kaldılar. Ben sayın 
bakandan şunu öğrenmek istiyorum: Yüce Mec
lisin tasdikinden çıkmış, kanunlaşmış olan Büt
çe Kanununa rağmen, Maliye Bakanlığının 
böyle bir yetkisi var mı yok mu? 633 sayılı Ka
nuna göre her sene 2 000 adet imam kadrosu 
alındığına göre, her sene Maliye Bakanlığının 
bu kadroları bloke etmesi hususu devam ede
cek mi etmiyecek mi, bu hususu rica ediyorum. 

BAŞKAN" — Sayın Aksoley buyurunuz 
efendim. 

MEBRUBE AKSOLEY (istanbul) — Sayın 
Başkanım, kadrolarına tayin edilmiş olan din 
görevlilerine 600 lira verileceğinden bahsedil
di. Bu 600 lira net midir, bürüt müdür? 

BAŞKAN — Sayın Salihoğiu buyurunuz 
efendim. 

OSMAN SALİH OĞLU (Sakarya) — Benim 
iki sualim var. 

1 ncisi, her zaman hayretimi mucip bir hal
dir; Diyanet işleri Başkanlığı daima bir vekil
le idare ediliyor; acaba buraya neden asaleten 
bir tayin yapılmıyor? 

2 nci sualim; bu verilen kadroların illerde 
ne şekilde tevzi edileceğini sayın bakan anlat
tılar; fakat illere ne şekilde tevzi ediliyor, ora
sı meçhul kalıyor, illere verilme şeklini öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun saym Bakan. 
DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 

(Devamla) — 'Sevaplarıma son sualden baş
layayım. 

Değerli Salihoğiu arkadaşım «illere verilen 
kadroların hangi ölçüler içerisinde tevzi edildi
ği bizi tatmin etti, fakat bunların adetleri nasıl 
tesbit ediliyor?» dediler. 

Değerli arkadaşlarım, bütün illerin yüzde
leri çıkarılmıştır. Kadrosu eksik olan illerin 
yüzdesi % 45 den aşağı ise, hepsini % 45 e ib
lağ edecek tarzda kadro miktarı göndermekte
yiz. Meselâ, Adanada köy sayısı 707 dir. 1971 
yılına kadar verilen adet 169 ve 1971 yılma 

kadar oranı % 27, 1971 yılı 1 nci Erim Hükü
meti zamanıdır ve mesuliyetini tekabbül ettik. 
2 nci Erim Hükümeti de onun sorumluluğunu 
taşıyor, binaenaleyh, 1 nci Erim Hükümetin
den önceki sorumluluk bize ait olmadığına gö
re, 1971 yılma kadar oranı vereyim. 

Adana % 27, Adıyaman % 35, Afyon % 29, 
Ağrı % 39, Amasya % 33, Ankara % 26, An
talya % 36, Artvin % 02, Aydın % 39, Balıke
sir % 57, Bilecik % 35, Bingöl % 40, Bitlis 
% 61, Bolu % 35, Burdur % 46, Bursa % 32, 
Çanakkale % 45, Çankırı % 34, Çorum % 23, 
Denizli % 45, Diyarbakır % 25, Edirne % 54, 

BAŞKAN — Saym Bakan her halde mesele 
öğrenildi. («Oku oku» sesleri) 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Devamla.) -— Elâzığ % 26, Erzincan % 37, Er
zurum % 24, Eskişehir % 38, Gaziantep % 32 
ve saire... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İsparta yüz
de kaç? 

İSA BİNGÖL (Muş) — Başladınız tamamla
yın. 

BAŞKAN — Efendim, İsparta'yı istiyorlar 
lütfeder misiniz? 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Devamla) — İsparta % 100. (A. P. sıraların
dan «hepsini okuyun» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir nok
tayı ifade etmek isterim. Saym bakanlar sual
lere mutlaka cevap vermek: mecburiyetinde de
ğillerdir. Kendileri, takdirlerine kalmış olan 
hususları burada ifade ederler. Ne kadar arzu 
ederlerse o kadar ifade edebilirler. 

DEVLET EAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Devamla) — Soru sahibi tatmin oldu mu? 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Birin
ci sualim tamam, ancak ikinci bir sualim daha 
vardı. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Devamla) — Şimdi bu yüzdeleri; tabiatiyle 
düşük olanlara daha fazla kadro göndererek 
hepsini inşallah 1972 de % 50 ye getirmiş ola
cağız. 

Diyanet İşleri Başkanlığının vekâletle idare 
edilmesi talihsizliği, tabiatiyle bana alt bir hu
sus değil. Ben, nihayet 1 - 1,5 aylık sorumlulu
ğu olan bir kimseyim. Şimdiye kadar vekâletle 
idare edilmesinin nedenini bilemiyorum. Bu ko-

291 — 



O. Senatosu B : 27 3 . 3 . 1972 O : 2 

nunnn içine girmedim; ama tabiatiyle vekâlet- ' 
le idare edilmesi doğru bir durum değil. Bu gö
revin asaleten yürütülmesini sağlamak elbette 
ki, başta gelen görevlerimden birisi olacaktır. 
İnşallah bu vekâletle idare etme sistemine son 
vereceğiz. 

Sayın Aksoley'in sualindeki mülhak cami 
imamları için verilen 600 lira brüt maaştır. 

Necip Seyhan Beyefendinin sorusuna gelin
ce ; bu madde, 1327 sayılı Kantmla mülga olmuş
tur. Kadroları bloke eden Malîye Bakanlığıdır. î 
22 . © . 1971 den itibaren serbest bırakılmış
tır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Diyanet İşleri Bütçesinin tümü üzerindeki 

müzakereler bitmiştir. 
Bölümlere geçiyoruz. 
Bölümleri okutuyorum : 

D — DÎYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

(A/l) CARÎ HARCAMALARI 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri- 461 905 141 
BAŞKAN — Kabul ödenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 6 319 721 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 5 205 952 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 25 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 63 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 65 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi ikmal 
edilmiştir, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis- j 

yonu raporu (Millet Mclisi (1/569) Cumhuriyet 
Senatosu (1/25) (S. Sayısı : 24) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanun tasarısının açık oyu ica-
betmektedir. Oy kupası dolaştırılacaktır. Lüt
fen üyeler oylarını kullansınlar. Kabul beyaz, 
ret kırmızı, yeşil çekinserdir. 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sayı
nı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) (De
vam) 

E — MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin müzakerelerini^ geçiyoruz. 

Sayın Millî Savunma Bakanı?... Buradalar. 
Sayın Komisyon? Buradalar. 

Gruplar adına söz alan üyeleri arz ediyo
rum : Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Sami Turan. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Ekrem Özden. Adalet Partisi Grupu adı
na Akif Tekin. Millî Birlik Grupu adına Ahmet 
Yıldız. Kontenjan Grupu adına Fahrî Korutürk 
söz istemişlerdir. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Sami 
Turan, buyurun. Saat 17,09. 

M. G. P. GRUPU ADINA SAMİ TUBAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Silâhlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları; 

Millî Güven Partisi Senato Grupu adına 
Millî Savunma Bakanlığının 1972 malî yılı Büt
çesi üzerinde görüşlerimi arz edeceğim. 

Barış içinde yaşama arzusunu aziz Atatürk'
ten beri bir millî politika haline getirmiş olan 
Türkiye, bloklar arasındaki gerginliğin azalma
ya yüz tutmasından hiçbir hayale kapılmadan, 
her ihtimale karşı hazırlıklı bulunmak zorunda
dır. 

Diplomasi, kuvvete dayanmadığı zaman ba
şarılı olamaz. Çağımızda milletlerarası münase
betler, hâlâ herkesin uymayı kabul ettiği, sa
mimiyetle uyduğu hukukî esaslara bağlanmış 
değildir. Böyle bir dünyada haklı olmak yet-

(1) 24 S. Sayılı basmayazı 2.2. 1972 ta
rihli 26 ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 
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mez. Haklarınızı çiğnetmemek ve nereden ge
lirse gelsin her türlü tecavüze karsı millî ege
menliği ve millî menfaatleri koruyabilmek için, 
milletimizin kuvvetli olması şarttır. Bu bakım
dan, biz, Türk Silâhlı Kuvvetlerini yalnız vata
nın dış ve iç güvenliğinin koruyucusu değil, ay
nı zamanda milletlerarası münasebetlerde dip
lomasimizin de kuvvet kaynağı olarak görüyo
ruz. 

Türkiye, dünyanın en nazik coğrafî bölgele
rinden birinde bulunmaktadır. Asırlardan beri 
devam eden yayılma emellerini, bu defa ideolo
jik sızmalarla da takviye ederek sürdüren bir 
büyük devletle komşu olduğumuz gibi, dünya
nın en istikrarsız bölgelerinden biri olan Orta -
Doğumdaki gelişmelerin de tesir alanı içinde bu
lunuyoruz. 

Yunanistan'la komşuluğumuz, bu ülkenin 
19 ncu yüzyıldan beri devam eden yayılma 
emellerinin bugün de sürüp gitmesi ve Kıbrıs 
Inıhranmın bir çözüm yoluna ulaşmamış olması 
sebebiyle, Türkiye için önemli meseleler yarat
maktadır. Yunanistan'la aramızdaki meseleleri 
barışçı yoldan çözmek hususunda en samimî 
duygularla dolu bulunmaktayız. Aynı ittifak 
manzumesi içinde bulunduğumuz Yunanistan'
ın izlediği politika sebebiyle barışçı çözüm yolu 
aramak hususunda bizim kadar samimî olmaz
sa, bu durum elbette Türkiye'yi daha dikkatli 
olmaya sevk edecektir. 

Son zamanlarda Sovyet Rusya'nın Akdenize 
önemli deniz kuvveti kaydırmış olması ve Gü
neyimizde bulunan bâzı ülkelerde üslenmesi ve 
Malta'nm tutumu, Türkiye bakımından önemli 
gelişmelerdir. 

îçinde bulunduğumuz çağın bâzı özellikleri 
de Millî Savunma ile ilgili kararlan etkiliyecek 
önemdedir. 

Çağımızda, silâhlı çatışmalar ve saldırılar 
için tek bir şekil düşünmek mümkün değildir. 
Topyekûn stratejik nükleer savaş, sınırlı stra
tejik nükleer savaş, nükleer silâhların kullanıl
madığı ve klâsik konvansiyonel silâhlarla yü
rütülen savaş, nihayet mevzii sınır çatışmaları 
mahiyetindeki savaşlara kadar çok çeşitli sa
vaş nevileri bugün strateji uzmanlarını ve Si
lâhlı Kuvvetlerin komuta kademelerini düşün
dürmektedir. 

Yukarda saydıklarımızın dışında, gitgide 
önem kazanan sızma, gerilla savaşı, yıkıcı faa

liyetler gibi, çok çeşitli dolaylı saldırı şekilleri 
de vardır. Bilhassa gelişme halindeki ülkelere 
karşı komünist emperyalizmin uyguladığı strar 
teji, genellikle, dolaylı stratejidir. Dolaylı stra
tejide, ele geçirilmek istenen ülkede siyasi ve 
sosyal huzursuzlukları körüklemek, ihtilâlci 
kaynaşmalardan yararlanmak, doğrudan doğ
ruya sahnede görünmeksizin aracılar vasıtasiy-
İfl savaşmak gibi usuller kullanılmaktadır. Şu 
halde, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin millî varlığı
mızı ve bütünlüğümüzü, Türkiye Cumhuriyetini 
korumak için yapacağı hazırlıklar, tek düşmana 
karşı ve tek hedefti olamaz. 

Topyekûn savaş veya klâsik savaş şekilleri 
dışında, Türkiye'mizi de tehdide başladığı açık
ça görülen sızmalara, yıkıcı faaliyetlere karşı 
son derece uyanık ve hazırlıklı olmalıyız. 

Türkiye'nin bütünlüğünü muhtemel bir te
cavüze karşı korumak amaciyle, girdiğimiz ve 
sadece savunma hedefi güden NATO ittifakının 
önsfördüğii ihtimaller dışında, millî ihtiyaç ve 
hedefler için ayrıca hazırlıklı olmalıyız. Aksi 
halde; millî savunma dâvası gibi hayati ve hiç-

- bir surette ihmal götürmiyen bir konuda ted
birsiz davranmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, Akdeniz bölgesi, Or
ta - Doğu petrolleri, Kuzey - Afrika sahilleri 
gibi, dünya hâkimiyeti bakımından büyük önem 
taşıyan bu ülkelere bu derece yakın olan, bo
ğazlan elinde tutan Türkiye, stratejik önemi
ni, tarih boyunca olduğu gibi muhafaza etmek
tedir. Türkiye, büyük çatışma alanlarının dışın
da, kendisinden küçük ülkelerle çevrilmiş bir 
ülke değildir. Coğrafya, bir ülkenin dış politi
kasına ve savunmasına tesir eden önemli fak
törlerden biridir ve değişmiyen faktördür. Bu 
sebeple, böyle nazik coğrafyada bulunan bir 
ülkenin, millî savunmaya en büyük ih'ti'mamı 
göstermesi, ekonomik kalkınma gayretleriyle 
birlikte, millî savunma dâvasını da biran dahi 
gözden uzak tutmaması, her ihtimale göre ha
zırlıklı olması şarttır. 

Değerli arkadaşlanm, bu mülâhazalardan 
sonra, Savunma bütçemizde yatmmlara ve harfe 
sanayiine daha büyük bir önem vermemiz ge
rektiğini belirtmek isterim. 

NATO ittifakı içinde bulunmak, bizi, yapa
bileceğimiz ölçüde harb sanayiini kurmaktan 
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alıkoy manialıdır. Bu alanda dış yardıma fazla 
güvenme yüzünden kaybedilmiş değerli yıllar 
vardır. Vaktiyle kurulmuş olan harb sanayii
nin yeteri kadar geliştirilmemiş, hattâ bâzı hal
lerde dumura uğratılmış olması elem vericidir. 
Türkiye bugün harb sanayi bakımından daha 
ileri bir noktada bulunabilirdi. Harb sanayiini 
geliştirmeye yönelen gayretler aynı zamanda 
memleketin genel iktisadi kalkınmasiyle ilgili 
'gayretlere paralel olarak yürütülebilir. Askerî 
hedeflerle iktisadi hedef ve ihtiyaçları bağdaş
tıran projelere öncelik verilebilir. 

Beniz Kuvvetlerimizi, kendi tersanelerimiz
de inşa edilen gemilerle takviye etmek, Hava 
Kuvvetleri alanında yeni hamlelere girişmek 
ve Kara Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan bir çok 
silâh, mühimmat ve taşıtları Türkiye'de imal 
etmek yolunda girişilen sistemli gayretleri se
vinçle, iftiharla karşılıyoruz. 

ISayın arkadaşlarım, çağımızda Silâhlı Kuv
vetlerin hareket kabiliyetini, atış gücünü, vu
ruş imkânlarını artırmak önem taşıdığına göre, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin mevcudu, nüfus artışı
na paralel olarak durmadan artırmak yerine, 
daha az sayıda, fakat savaş gücü daha üstün, 
(bir kuvvete sabJbolmanın isabeti meydandadır. 
Bu açıdan, Silâhlı Kuvvetlerin mevcudunu ala
bildiğine artırmamak için alman son tedbirleri 
çok isabetli ve faydalı telâkki ettiğimizi belirt
mek isterim. Sağlanan tasarrufların, ihtiyacı
mız olan millî harb sanayii bakımından, yeni 
hamlelere imkân vermesini dilerim. Ancak, Tür
kiye'nin coğrafî özellikleri, komşulukları, ara
zinin genişliği ve sınırlarının uzunluğu sebebiy
le ordu mevcudunun fazla azaltılmasının da 
mümkün olmadığını unutmamak yerinde olur. 

Muhterem senatörler, Türkiye'de asker oca
ğı, yalnız askerî eğitim veren bir ocak değildir. 
Türki Silâhlı Kuvevtleri aynı zamanda büyük 
bir okuldur. Vatan sevgisini, millî değerlere 
'bağlılığı, fedakârlık ve disiplin duygusunu, ah
lâki ve mânevi hasletleri geliştiren bir eğitim 
yuvasıdır. 

Silâhlı Kuvvetlerin okuma - yazma öğretimi 
sahasında ve sanatkâr er yetiştirme konusunda
ki başarılı hizmetlerini şükranla kaydetmek 
isterim. 

Millî Savunma bütçesi tetkik edildiği za
man, 1972 yılında 8 milyar liranın ayrıldığı gö-

i rülür. 1972 yılı Bütçesi, 1971 yılı Bütçesine na-
| zaran % 13 civarında bir artış göstermektedir. 

'Devlet bütçesi tüm olarak % 35 bir artış yapar
ken ve diğer bakanlıklar bütçeleri % 20 - 30 
nisbetiride artış gösterirken, Millî Savunma Büt
çesindeki artış nisbetinin sadece % 13 oluşunu, 
bu bütçenin hazırlanışında malî imkânlarımızın 
dikkatle göz önünde bulundurulduğu ve geniş 
ölçüde tasarruf zihniyetinin hâkim kılındığının 
işareti sayıyor ve bu durumu memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî G-üvenlik Ku
rulunun ve Hükümetin 1964 yılında almış oldu
ğu bir karara göre, 1965 yılından itibaren sefe
ri stokları bir seviyede tutabilmek için, ilk 5 
yılda ve her yıl 212 milyon lira ve mütaakıp 5 
yıl içinde de, yılda 190 milyon lira ayrılması 
öngörülmüştür. Millî Güven Partisi olarak, 1968 
yılından beri titizlikle bu konu üzerinde dur
muş ve o zamanki hükümetleri uyarmaya çalış
mıştık. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki, 1972 
yılı Bütçesinde, az da olsa, seferi stoklar için 
bir miktar ödenek ayrılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, başka bir 
konuya temas etmek istiyorum. 

ı Bilindiği üzere, gerek Silâhlı Kuvvetlerin 
ve gerekse Türkiye'nin sağlık hizmetleri bakı
mından askerî hekimliğin büyük ve değerli bir 
yeri vardır. Gülhane Tıp Akademisinin modern 

j imkân ve cihazlarla donatılan yeni binalarına, 
gecikmeyle de olsa, taşınmaları, ilmî araştırma 
imkânlarına geniş çapta kavuşmaları memnu
niyetle karşılanacak bir olay teşkil etmiştir. 

Muhterem senatörler, bütçe müzakereleri 
vesilesiyle birçok vatandaşlarımızın haklı şikâ
yetlerine konu teşkil eden bir hususa da işaret 
edeceğim. 

Şeref aylıklarının ve madalya verilmesi is
teğiyle yapılan müracaatların zamanında so
nuçlandırılmadığı ve yapılan takiplere rağmen 
müracaat sahiplerine cevap verilmediği genel 
bir şikâyet konusu olmaktadır. Bu gecikmeler
de, müracaat sahiplerinin gerekli belgeleri ib
raz etmeyişlerinin veya aslında şeref aylığına 
veya madalyaya müstahak olmıyan kimselerin 
de müracaatta bulunmalarının rolü olduğuna 
şüphe yoktur. Ancak, haklı talepler gibi, yersiz 
müracaatlar da mutlaka vaktinde cevaplaridı-

I rılmalı, özellikle aylığa ve madalyaya hak ka-
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zanmıs bulunanların şikâyetlerine yer vermiye-
cek tedbirler alınmalıdır. Bu konunun Hükü
metçe daha titiz bir şekilde takibedileceğinî 
ümidetmek isteriz. 

Bâzı askerlik şubelerinin kaldırılmış olması, 
askerlik şubesiyle ilgili olan vatandaşların güç 
şartlar altında çok uzak yerlerdeki şubelere 
müracaatları da vatandaş bakımından güçlük 
yaratmaktadır. 

Hizmeti vatandaşlara yaklaştıracak şekilde, 
yoklama zamanlarında, gerekli tedbirlerin alın
masında isabetli olacağı kanaatindeyiz. 

(Sözlerime son verirken, şahsım ve grupum 
adına Yüce Senatoyu ve değerli Silâhlı Kuvvet
ler temsilcilerini saygı İle selâmlar, bütçenin 
milletimize ve Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Turan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grııpu adına Sa

yın Özden, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri 

Hepinizi C. H. P, Cumhuriyet Senatosu Gru-
pu adına sevgi ve saygiyle selâmlarım. 

1972 yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçe ta
sarısı, 8 110 000 000 liradır. Savunma Bütçesi, 
Genel Bütçeden % 16,12 oranında pay almakta
dır. Harcamaların % 97,8 i cari masraflara ay
rılmıştır. Bu bütçe tasarısı, bu durumu ile ge
çen yıla nazaran Devlet Bütçesindeki oranından 
% 3,15 eksiktir. Bu. rakamın Silâhlı Kuvvetle
rimizin yatırım mahiyetindeki, silâhlanma, sefer 
stokları, hareket kabiliyeti ihtiyaçlarına yeteri 
kadar cevap vereceği kanaatinde değiliz. 

Sayın arkadaşlar, yurt savunmamız ve Silâh
lı Kuvvetlerimiz için önemli gördüğümüz, 1985 
senesinden beri savunma bütçelerinin Senatoda 
görüşülmesinde her yıl tekrarladığımız dilekleri
mizin bir özetini bu senede ileri sürmeyi yararlı 
görüyoruz. 

Bir ordunun kuvveti, insan mevcudunun çok
luğu ile ölçülemez. Ekonomisi ve maliyesi zayıf 
ordularda insan mevcudunun fazla oluşu ve teş
kilâtın dağınıklığı o ordu için bir zaaf olur. 
Bunun en yeni misâli, yakın senelerde İsrail -
Arap devletleri arasındaki çatışmalarda görül
müştür. Harb tarihi bu konuda sayısız misal
lerle doludur. 

[ Bizim bu seneki savunma bütçemizde, bir as
ker kişiye bir senede düşen harcama payı 877 do
lardır. Halbuki, bizim ile yakın ilişkisi olan 
bâzı ordularda bu harcama payı : 

Bulgar Ordusunda : 1 885 dolar. 
Yunan Ordusunda : 2 125 dolar. 
Suriye Ordusunda : 1 574 dolar. 
Sovyet Rusya Ordusunda : 11 762 dolardır. 
Bu rakamlar bizim Ordumuz ile mukayese 

edildiği zaman sonuç ibret ve endişe verici ma
hiyettedir. 

Bununla beraber, bu sene ilk defa bu konuda 
bâzı çalışmalar yapılmakta olduğunu öğrenmek
le memnun oluyoruz. 

Değerli senatörler, Ordumuzun savaş gücüne 
zarar vermeden, insan mevcudundan ve cari har
camalardan tasarruf yollarını aşağıdaki tedbir
lerde görmekteyiz: 

a) Muharip birlikler kuruluş ve kadrolarını 
sıkı bir incelemeye tabi tutarak gerekli indirim
leri yapmak. 

b) Bütün karargâhların (Genelkurmay Baş
kanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet 
Komutanlıkları) benzeri dairelerini imkân nis-
betinde birleştirerek bu karargâhların şişkin 
kadrolardan arınması, bilhassa yüksek rütbeli 
subay kadrolarından âzami tasarruf sağlanması. 

c) Bugünün kısa süren savaşlarında savaş 
gücü ifade etnıiyen muharip birliklerin aleyhine, 
insangücü bağiıyan ve ayrı masraf kapısı açan, 
eğitim kolordusu ve tümenlerinin bünyemize uy
gun bir eğitim sistemine sokulması icabetmek-
tedir. 

Deniz Kuvvetlerimiz : 
Deniz Kuvvetlerimizin güçlendirilmesi için 

1972 senesinde gösterilen gayretler yüreklerimi
ze ferahlık verici niteliktedir. Millî imkânları
mız ile Amerika'dan satınalman muhrip ve de-
nizaltılarımız, Amerikan ve Sovyet Deniz Kuv
vetlerinde kullanılan harb gemilerine nazaran, 
kifayet noksanlığı taşımasına rağmen, yine de 
bir kısım yakın devletlerin ellerinde bulunan 
muhriplerden daha üstün vasıflara sahiptir. 
Ancak, bu muhriplerimizden her filotillada en 
az bir tanesinin güdümlü füze silâhlan ile teç
hizi kaçınılmaz bir zarurettir. Bu eksiğin sü
ratle telâfi edilmesi bizi memnun edecektir. 

Gölcük tersanesinde kendi teknik ve malî 
I imkânlarımızla inşa edilmiş olan (Berk) muhri-
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binin 6 seneden beri hizmete sokulamamış ol
ması üzücüdür. 

Gölcük tersanemizdeki fazla kapasitenin si
vil sektör hesabına kullanılarak, Türk deniz ti
caret pilosunun güçlenmesine yardımcı olması 
çok yerinde bir davranış olacaktır. 

Yenilerinin alınması dolayısiyle kadrodan 
çıkarılan harb gemileri süratle satılarak, geliri
nin Deniz Kuvvetlerine tahsisi önemli bir konu
dur. 

Hava kuvvetlerimiz : 
Son harbler, hava kuvvetlerinin kati sonuç 

üzerine tamamen müessir olduğunu göstermiş
tir. Bir memleketin hava kuvvetleri harbin ilk 
günlerinde felce uğrarsa, deniz ve kara kuvvet
lerinin savunma gücü ve yurt içi savunması da 
tamamen felce uğramaktadır. 

Yurdumuzda uçak sanayii kurulması zorım-
luğunu, 1965 bütçe görüşmelerinden beri, her 
sene grup olarak dile getirmiş bulunuyoruz. 5 
sene sonra, bugünlerde gösterdiğimiz yolda ça
lışmalara başlanmış olması bizi bahtiyar etmiş
tir. Ancak, kaybettiğimiz senelerin çok kuvvetli 
bir çalışma ile telâfisini gönülden dilemekteyiz. 

Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 
gayretleri teşekküre şayandır. Fakat bu Vakfın 
gelirleri, büyük dâvanın halli için kâfi sayıla
maz. Deniz Kuvvetlerinde olduğu gibi, uçak 
sanayii için gelecek senelere intikal etmek üze
re, 500 - 600 milyon liralık bir ödeneğin bu iş 
için ayrılması çok yerinde olacaktır. 

Millî Disiplin : 
En karanlık ümitsiz günlerde, ulusu için 

ümit kaynağı olan şanlı Türk Ordusunun Türk 
gençliğinin Atatürk'cülük ruhu ile yetiştirilme
si, millî disiplinin kurulma ve korunmasında 
görev ve sorumluluğu çok büyüktür. Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin elinden, eğitim görmek üze
re, her yıl 260 - 300 bin genç geçmekte ve sivil 
liselerde milyonun üstünde bir gençlik kütlesi 
Millî Savunma öğrenimini görmektedir. Bu se
beple, Türk Ordusunun Türk gençliği üzerin
deki eğitim alanı çok geniştir. Bilhassa, telkin 
kudreti olan kıymetli subayların Millî Savunma 
derslerinde vazife almaları, bu programların, 
klâsik askerî bilgilerden daha çok, millî heye
canı, millî bütünlüğü, millî karakteri telkin 
eder mahiyette hazırlanması millî bir görev ol
malıdır. üniversite ve yüksek okullarda da 

i muayyen programlar içinde, konferanslar şek
linde bu konuların işlenmesinin, bilhassa bu
gün Türkiye'nin bütünlüğü bakımından, millî 
bir ihtiyaç haline geldiğini beyan etmek iste
riz. Üniversite ve yüksek okullarda, eskiden ol
duğu gibi, «Üniversite Talim Taburları» nın 
ihyasının Bakanlıkça önemle ele alınması gere
ken bir konu olduğuna kaaniiz. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri içinde pek az da 
I olsa sapık ideoloji ve gerici fikirlerin sahipleri

nin hareketlerinin Türk Ordusunun tarihine, 
ananesine, milyonlarca Türk şehitlerinin ruh
larına bir ihanet olduğu muhakkaktır. 

Harb Sanayii : 
Her hangi bir ordunun savaş gücünün ayak

ta tutulabilmesi için modern araç ve gereçlerle 
teçhiz edilmesi kadar, mevcut araç ve gereçleri
nin ağır ve sürekli hizmete dayanır ve işler du-

\ ramda tutulması mecburiyeti de vardır. Bu ih
tiyaçların sağlanması ve sürekliliği de, ancak 
ihtiyaç yerine, istenilen malzemenin, istenilen 
zamanda ulaştırılabilmesi ile mümkündür, iste
nilen malzemenin, istenilen zamanda istenildiği 
kadar tedarik edilmesi tedarik kaynağının yurt 
içinde bulunması ile kabildir. Kısaca taşıma su 
ile değirmen asla çalıştırılamaz. 

Bu mülâhazalarla harb sanayiinin süratle 
kurulmasına geçilmesi millî bir vazifedir. Ka
naatimizce bu dâvayı büyütmemek lâzımdır. 
Makina - Kimyanın elinde bulunan harb sana
yii le ilgili tesisler, bir ünite olarak bu bünye
den ayrılmalı, iç ve dış kaynaklardan finanse 
edilerek bir plân içinde ve istikâmetinde süratle 
geliştirilmeye başlanmalıdır. Başka çıkar yolu
muzun olduğu kanısında değilim. Bu konu, yıl-

I larca Yasama Meclislerinde ve komisyonlarda 
j görüşülmüş, ancak ileri sürülen fikirler hiçbir 

suretle tatbik sahasına intikal ettirilememiştir. 

ıSıkıyöneitim : 
12 Marttan önce Devletimizi uçurumıusı ke

narına getirmiş olan anarşik eylemlerin, Sıkıyö
netimin ilânından sonra, Silâhlı Kuvvıeltlerlilmi-
zin gayretleriyle önlenmiş olması yurdunnuKa 

I nispî bir huzur getirmiştir. Bütün gayretlere 
i rağmen, Sılkııyöneltiım korautanlılklarmea aran

makta olan birçok klişilerin yurdumuz içimde 
barınEübilmeleri ve ele geçirilmemiş olmalarını, 
mülki idaremizdclki örgüt za'fında biliniyoruz. 

I Bölgelerindeki mülki örgütlere hareket vermek, 
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onları göreve sevk efemıek Sıkıyönetim komutan
lıklarının kanunu vazifeleri icabıdır. Bâzı Sıkı
yönetim kcimuitanlîlkları bölgelerinde asayiş, tra
fik ve belediye hizmetlerinde halk yararına fe
rahlatıcı sonuçlar elde edilnıeisiııe rağmen, diğer 
(Sıkıyöneitiimin bölgelerinde bu hususlara çevril 
Ibülyük gayretler görülmemektedir. Bizce, Sıkı
yönetim komuJtanlıkları arasında bir koordinas
yonun sağlanmamış olması bu gibi noksanlıkları 
meydana getirmsekitedir. 

Çok değerli senatör arkadaşlarımı, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin savunma harcamaları(yle ilgili 
1972 yılı bütçe tasarısı, Bütçe Karma Komisyo
nunda, modern teknik araçlarla brifing şeklin
de izah edilmiştir. 

Gerek sayın Millî Savunma Bakanın ve ge
rekse Kompitrolörlük Daire Başkanının Koımis-
yomdaki açıklamalarımdan. anlamış bulunuyoruz 
ki, Silâhlı Kuvvetlerimiz, Hükümet Başkamiyle 
Maliye Bakanının memleketin içlinde bulunduğu 
malî ve ekonomik koşulların ağırlığı hakkında 
yapmış oldukları açıklamalara biüyiük bir sami
miyetle sadakat göstererek, bütçe tekliflerini 
imkânlar nöbetinde asigari seviyede tutmaya 
gayret sarf etmişlerdir. 

Diğer bakanlıkların harcamalarının da, sa
vunma bütçesi artış seviyeteine indirilmek sure
tiyle, bütçede tasarruf yapılması mümkün gö
rülmektedir. Böylece malî denge vergisine ya 
lüzum olmıyacak veya bu, getirilmek istenen 
verginin tavan ve kapsamı daraltılmış olacaktır. 

iBuraJda, Bakanlığın sioisyal hizmetlerine taal
luk öden bir başka konu/ya değinmek istiyoruz. 

Devlet memurları konutları ile Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine ait konutlar arasındaki kira far
kının mevcudiyeti ordu personeli arasında 
hoşnutsuzluklara sebebiyet vermektedir. Silâhlı 
Kuvvetlerimiz personeli aleyhine olan kira öde
melerindeki adaletsizlikler ve personelin fazla 
kira Ödemesi işleri acele olarak Bakanlıkça ele 
alınmalıdır. Kısacası, Devlet memurları konut
ları ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait personel 
lojmanları arasında bir denge kurulmalı ve hak
sızlıklar ortadan kaldınlmıâdıdır. Kendilerine 
tahsis edilen lojmanlarda oturmayanlardan da 
kira alınması çjok haksız ve aJdalettlsıizdür. 

Bizce önemli olan bir noktayı da yüksek 
huzurunuzda belirtmek isteriz. 

Barış zamanında askerî personelin ücretini 
ödiyerek yıllık izinlerimden bir kısmını geçirdik-
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leri askerî kamplar sefer halinlde hasta ve ya
ralı personelin dinlenme ve nekahet merkezleri 
iolacaktır. Bu bakımdan, banktan itilbaren inşa 
edilmeleri bir zarurettir. Bugün mesvcut bulu
nan dinlenme kamlplan birlik glüdü ile yapılmış-
imiş olup, hali hazır durumları ile talimatname
lerinin emretitiği görevlerii yapabilecek kapasi
te ve nitelikte değildir. Hal böyle iken, hiçbir 
sefer görevi olmıyan iktisadi Devlet TeşekküL 
lerli kampları, bütçelerinden tahsisat ayrılarak 
Silâhlı Kuvvetlerin dinlenme kamplariyle mu
kayese edilmiyeoek bir şekilde lüks durumda 
inşa edilmekte ve buralardan personel için sem
bolik ücretler alınmaktadır. Buna da bir çare 
bulunmadılar. 

Yukarda arz ettiğim sebeplerle, bir sefer gö
revini karşılayacak olan askerî dinlenme kamp
larının ihtiyaçlara cevap verecek şekilde inşa
ları ve idameleri için bültiçeden tahsisat ayrılma
sı gerekmektedir. 

Silâhlı Kuvvetler ile Parlâmento münasebet
lerinde Başbakan ve Millî Savunlmıa Bakanının 
daha ilgili ve dikkatli olmaları gereği üzerinde 
İsrarla durduğumuzu ifade etmek isteriz. 

Sayın senatörler, 1972 yılı Millî Savunma 
bütçesi üzerimdeki Cumhuriyet Senatosu Cum
huriyet Halk Parttisi Grupunum görüşlerini çok 
kısa olarak yüksek huzurunuzda arz etmiş bu
lunuyorum. Hepinize saygılarımı sunarken, 
ebedi Başkumandan, ölmez Atatürk'ün şanlı 
Ordusunun bugtünkü kıymetli büttün mensupla
rını ve buradaki değerli arkadaşlarımı da sevgi 
ve saygılarımızla selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederliız Sayın özden. 
Adalet Partisi Gruıpu adına Sayın Akif Te

kin, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA M. AKİF TEKİN (An

talya) — Sayın Başkan, YHice Senatomun sayın 
üyeleri, muhterem Millî Savumımıa Bakanlığı er
kânı!: 

'Huzurlarınıza, Adalet Parifcsi Grupu adına 
Millî Savunma Bakanlığı 19712 malî yfh bütçe 
tasarısı hakkımda ğörlüş ve temennilerimizi 
arz etmek üzere çıkmış bulunuylorum. 

İSayın senatörler, Millî 'Savunma Bakan
lığı bütçesi, Genelkurmay Başkanlığımın ana-
ptfcîgram direktifleri ile millî vecilbelertimıMn 
-ve milleltleraralsı antlaşmalarimıızın yerine ge
tirilmesi için kuvvet komütanlıklarımca ha-
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sırlanmaktadır. Bütçenin hazırlanmasında 
tmlillî Bütçemiz esas tutulmakta, dış askerî 
yardıımlar bunun dışında, ek olarak savun
ma bütçemizi önemli şekilde desteklemektedir. 

Millî Savunma bütçesi bir idame bütçesi ha
linde yapılmıştır. Orduya bir yenilik getirme
mektedir. Harb konseptiınin ve teknolojinin 
hızlı gelişmesi karşısında, savaş gücünü artıran 
(modem siılâh, araç ve gereçlerin ordumuzca sak
lanması dış yardımlardan olmaktadır. Bu yar
dımlar NATO çevresinden temin edilmekte, ez
cümle, Amerika, Batı Almanya, İtalya ve Ka
nada devletlerinden sağlaınmafktadır. Savaş gü
cümüzü kuvveilendirmek, yani modern silâh, 
harb araçları, gereçleri almak, sefer stoklarını 
tamamlamak; ve bu aldığımız silâhlarla yapılan 
eğitim harcama yapmak için millî bütçemizden 
1 314 000 000 lira ayrılmış bulunmaktadır. İşte, 
biz burada üç kuvvetin yapacağı savunmayı 
direkt etkiıliyen bu harcamalar için ayrılan pa
rayı az bulmaktayız. 

Kanuni ve zaruri masraflar için, silâhları 
kullanmak üzere askere alman ve her türlü ik
lim ve arazi şartları altında muharebe şekilleri
ni öğrenip, tatbik edecek gençlerin sakatlanma
dan bakımlarını sağlamak, bunların giydiril
mesi, yedirilmesi, kuşatılması, barmdırıîmaları, 
sağlıklarının korunması, hizmetlerin görülmesi 
ile hava meydanlarının yapımı, onarımlar, ter
sane giderleri, işletme idame masrafları, gemi 
yapımı, NATO altyapı tesisleri harcamalarına 
6 296 000 000 lira konmuş bulunmaktadır. Ko
nut, tur?2m, sağlık ve eğitime ait tesisler kur
mak için yapılan yatırım harcamalarına 408 mil
yon lira, diğer hizmetler için de 92 milyon lira 
ayrılmak suretiyle bütçe tamamlanmış bulun
maktadır. Bu suretle bütçe 8 110 000 000 lira 
olarak huzurlarınıza gelmiştir. 1971 yılına ait 
bütçeden % 13,47 nisbetinde fazladır. Bu faz-
lalılk da daha ziyade fiyat artışlarından husule 
gelmektedir. 

Bütçeyi genel olarak üç grupta toplamak 
mümkündür : 

Savaş gücü için harcamalar; 
Bunları kullanacak personel için harcama

lar; 
Hizmet için giderler. 
Bunlardan az bulduğumuz savaş gücü har

camaları tahsisatıdır. 

Türkiye'nin komşuları ile olan kıyaslanma
sında, ordu mevcutları kendisinden az olan Bul
garistan, Yunanistan ve Suriye'den savunma 
harcamalarında önce gelmekte; iran, İsrail ve 
Mısır Arap Cumhuriyetinin teker teker savun
ma bütçeleri bizden ileride bulunmaktadır. 

1972 yılı genel bütçesi 1971 yılı bütçesinden 
% 35,64 arttığı halde, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
bütçesi ise % 13,47 oranında artmıştır. 

Bugünkü harblerin âni başladığı ve kısa da 
sürdüğü düşünülürse, teşkilâtlanmak için za
man kalmıyacağına göre, Silâhlı Kuvvetlerimi
zi aynı cins ve kalitede silâhlarla her hanşi bir 
saldırıya mukabele edebilecek seviyede tutmak 
için, bütçelerinin daha barış zamanında yeteri 
kadar verilmesinin doğru olacağı kanaatinde
yiz. Etrafımızdaki dış tehlikeler ne kadar ar
tarsa, savunma bütçesinin de o nisbette artma
sı gerekmektedir. Kuvvet kumandanlıkları, 
bütçelerini savaşta alacakları vazifeleri yerine 
getirecekleri şekilde titizlikle hazırladıklarım
dan emin olmakla beraber, millî güvenlMe ikti
sadi kalkınma arasında bir denge kurulmadığı 
sürece, kısa vadeli tedbirlerle savunma hizmet
lerinin yürütülmeni zarureti ile karşıkarşıya-
dırlar. Az kalkınmış bir ülke olan memleketi
miz için kalkınma ve güvenlikten hangisinin 
öncelik taşıdığını tartışmak lâzımgelirse, biz, 
kalkınmak suretiyle güvenliğimizin de artacağı 
fikrini taşımaktayız. 

Sayın senatörler, Millî Savunma Bakanlığı
nın, kabul edilen bir 'kanunla salâhiyeti bütçe 
ve ikmal bakanlığı haline getirilmiş bulunmak
tadır. Ordunun siyasi, hukuikî, sosyal, malî sağ
lık, inşaat, lojistik, altyapı ve bütçe hizmetle
rini yapmaktadır. Genelkurmay Başkanlığının 
bildireceği istek ve önceliğe göre, bütün kuv
vetler için yurt içinden ve yurt dışından ikmal 
maddelerinin tedariki, depolanması ve dağıtıl
masının bakanlılkta kurulan İkmal Dairesince 
bir elden yapılmasını çok yerinde bir icraat 
olarak bulmaiktayız. 

Genelkurmay Başkanlığı stratejik harekât 
karargâhıdır. Harekât için salim kararlar ver
mesi ve plânlamalar yapabilmesi için idari 
işlerle mahmul hale getirilmemesi esası bu suret
le temin edilmiş bulunmaktadır. 

Parlâmentoda, ancak Millî Savunma Bakanlı
ğının yukarda zikrettiğimiz vazifeleri tenkide-



O, Senatosu B : 27 3 . 3 . 1972 O : 2 

'•dilmekte, Ordunun disiplin, standartlara göre 
eğitiminden, muharebe yapabilme kudretinden 
ihiğ bahsedilmemektedir. Gizlilik derecelerini 
haleldar etmemek sureti ile bir tümenin her 
hangi bir muharebe şeklinin muhtelif safhaları
nı standartları içinde yapabildiğinin bütçe rapor
larında bahsedilmesini yerinde bulmaktayız. 

Bugünkü harbler birden bire başladığına, 
hazırlanmak için zaman olmadığına ve kısa da 
sürdüğüne göre, bütçeye zamanında para koya
rak, disiplinli, eğitimi ve muharebe kudreti iyi 
bir ordu yetiştirmek lüzumu açıkça belirmekte
dir. Onun içindir ki; ordular, gayesinin dışında 
bir mevzu ile meşgul olmamalıdır. Bunların da 
başında siyasetle uğraşmak gelir. Dünya millet
lerini ve komşularımızı tetkik edecek olursak 
«Yahya Han formülü» ile siyaset yapan Pakis
tan Ordusunun yurdunun bütünlüğünü sağla
mak için savunmasında ne kadar mukavemetsiz 
hale geldiği gözlerimizin önündedir. Zira, yar
dım alıncaya kadar dahi yurdunu savunamamış 
bulunmaktadır. 

Orta - Doğu'daki Arap milletleri ordularının 
siyasetle uğraşması, bütün vaktini harb yapabil
me gücüne harcamaması, diğer inzimam eden 
faktörlerle beraber, israil Ordusu karşısında pe
rişanlıkları, buna mukabil, İsrail Ordusunun yal
nız yurt savunması ile uğraşması, stratejik du
rumda zayıf olmasına rağmen, elde ettiği mu
vaffakiyet dikkatle incelenmelidir. 

Ordular siyasete itilince yıpranır. Alternatif
leri de yoktur, iktidardaki hükümetler de yıp
ranır; fakat onların alternatifleri vardır, ikti
darlar daima değişebilir ve yenilenebilir. 

Orduların siyasetle uğraşması ile iç emniyet 
ve sıkıyönetimi birbirine karıştırmamalıdır. Sı
kıyönetim bir Anayasa vazifesidir. Sivil güven
lik kuvvetlerinin vazifelerini yerine getiremiye-
ceği hallerde ve yerlerde askerî kuvvetler kulla
narak güvenliğin yeniden tesis edilmesi için baş
vurulan idare tarzıdır. 

Sayın senatörler, Türkiye'mizde şehir yeral
tı harekâtı, hücre faaliyeti, sabotaj ve nihayet 
kır gerillâcılığı ve partizan hareketler başlamış
tır. Dış memleketlerden idare edilen bu sol 
anarşistlerin gayeleri meşru hükümetleri yıprat
mak, âciz düşürmek, millet önünde küçülterek, 
kendilerinin istedikleri ideolojide, yani sol dik
ta Hükümeti kurmaktır. 

Komünist ülkeler, millî gücüne dayanan ve 
askerî NATO iktidarında bulunan memleketi
mize karşı askerî bir harekât yapmak kudreti
ni gösteremediklerinden, rejim yolu ile ele ge
çirmek gayretine düşmüşlerdir. Bu sol anarşist 
hareketler, sivil güvenlik kuvvetlerinin vazife
si dışına çıkmış, askerî tedbirlere başvurmak 
sureti ile temelinden önlenmesine karar verile
rek, bâzı bölgelerde Örfi İdare ilân edilmiş bu
lunmaktadır. Adalet Partisi olarak, Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Başkanının, yurdumuzda 
askerî silâhları kullanacak bir anarşik olayın 
olmadığı fikrini kabul edemiyoruz. Bunun tak
dirini, bütün istihbarat bilgilerini toplıyan, bu
na göre durum muhakemesi yaparak karar ve
ren Genelkurmay Başkanlığına bırakıyoruz. 

Türkiye'mizde demokrasi ve bunların vazge
çilmez unsurları olan partiler mevcut bulunm ak
tadır. Partiler Anayasa ve kanunlar çerçevesin
de demokratik usullerle iktidar mücadelesi ya
parlar. Ancak, dıştan yapılan ve gayesi iktidar
daki meşru hükümetleri yıkmak olan hareketler
den faydalanmak cihetine partiler gitmemelidir. 
ikisi arasında sınırın iyi tâyin edilmesi lâzım-
gelmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz demokrasimizi haleldar 
etmeden, anarşistleri temelinden ve bir daha gel-
miyecek şekilde temizlemek için büyük gayret
ler sarf etmektedirler. Biz Adalet Partisi ola
rak bu gayretlen desteklemekteyiz. 

Sayın senatörler, millî güvenliğimizi evvelâ 
millî gücümüzle sağlamayı düşünerek, bunun 
için gerekli bütçe tahsisleri yapmaktayız. Di
ğer taraftan, bunun dışında olarak, kollektif sa
vunma içinde de bulunmayı milletçe benimsiye-
rek NATO'ya dâhil olmuş bulunmaktayız. NATO 

I bir savunma andlaşmaisıdır. Sovyet blokunun 
ani bir saldırıya uğraması mümkün değildir. 
Öyle ise Rusya'nın bulundurduğu büyük askerî 
kuvvet ve bütçesinin % 30 unu ordusuna ayır
ması taarruzî bir ordu 'bulundurduğunu açıkça 
göstermektedir. 

Sovyetler ve Varşova Paktı devletleri beş 
milyon insanı silâh altında bulundurmakta ve 
Varşova Paktı devletlerinden başka diğer ko-
minist devletlere de askerî yardım yapmakta
dırlar. Kara kuvvetlerinde 2,5 milyon insanı 
silâh altına alarak, 140 zırhlı motorlu piyade 

i tümeni ve uçakla taşınır birlikleri mevcut bu-
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lundurmakta, bunlardan 25 tümeni Uza!* - Do
ğu'ya, 115 tümenini de Uralların batısına yerleş
tirerek, Doğu - Almanya'da 20 tümen, Polonya'
da iki tümen, Macaristan'da dört tümen olmak 
üzere, 26 tümen savaşa katılacak durumda ha
zır beklemektedir. Bu kuvvetlerden, bir defada 
50 bin ikşiyi havadan taşıyabilmekte, 17 bin ki
şiyi bir defada paraşütle indirebilmektedir ve 
bu tümenler nükleer taktik silâhlarla da dona
tılmış bulunmaktadır. 

Sovyet müttefiklerinin, yarısı savaşa hazır 
olabilen, 62 tümeni daha vardır. Bunlardan 10 
tanesi de Bulgar tümenidir. Sovyet Hava Kuv
vetlerinin 11 bin uçağı bulunmakta, bunlardan 
7 bini avcı uçağı olup, savunma tipindedir. Ge
riye kalanın 1 500 ü hafif, orta, ağır bombardı
man uçağı, 2 500 ü de ulaştırma ve diğer hizmet 
uçaklarıdır. 

Avcı uçaklarının tehlikesi büyük olmamakla 
beraber, Kanada ve Amerika'ya kadar uzanabi-
len tepkili stratejik bombardıman uçakları, uçak 
gemilerinden havalanan hava kuvvetleri bulun
maktadır. 2 500 deniz miline atılabilen yüzler
ce orta menzilli füzeye sahip bulunmakta, Bir
leşik Amerika ve Kanada'ya atılabilen kitalar-
arası balistik füzeleri de mevcut bulunmaktadır. 

Deniz kuvvetlerinde, Amerika'dan sonra dün
yada ikinci gelmektedir. Pasifik, Baltık, Kara
deniz, Kuzey Denizi filoları olmak üzere, 4 filo 
halindedir. Karadeniz filosu Boğazları zorlıya-
cak niteliktedir. Akdeniz'de her tipten 40 dan 
fazla harb gemisi bulundurmaktadır. Yine, Sov
yetlerin 400 kadar denizaltısı mevcudolup, bun
lardan 40 ilâ 50 kadarı nükleer güçle işlemekte, 
Sovyetlerin iddiasına göre, daldıktan sonra da 
füze atabilmektedir. Muhripler ve hızlı avcı-
bötları yerden yere, yerden havaya füze atabile
cek kabiliyettedir. 

Sayın senatörler, saydığımız bu Sovyet kuv
vetleri büyük bir güce sahiptir, ancak zayıf 
tarafları da çoktur. Evvelâ, Sovyetler Birliği 
stratejik iç harb manevra sabası içindedir. Do
ğudan, Batıdan, Kuzeyden ve Güneyden Ameri
kan ve NATO kuvvetleriyle çevrilmiş bulun
maktadır. Bir cephede harbederken, birbirinden 
çok uzak diğer cephelerde askerî kuvvetle bek-
mek zorundadır. İhtiyat tümenlerini 4 taraftaki 
cephelerden her hangi birini takviye edebilmek 
üzere 800 Km. içeride tutmaktadır. Bu uzun 

mesafede, bunların hareketini NATO'dan ve 
onun müdahalesinden saklamak imkânsızdır. 
Doğu - Batı istikâmetinde ikmal yollan çok 
uzun ve mahduttur. Bunlar teMikeye açık yol
lardır. Ayrıca, bu yolların peyk memleketler
den de geçmekte oluşu zafiyeti bir kat daha ar
tırmaktadır. işte bu yolların korunması için de 
kuvvet ayıracaktır. Çünkü, bu peyklerin halkı 
komünizme karşıdır. 

Uydu ülkelerin tümenlerine savaşta ne ka
dar güvenilebileceği de belli değildir. NATO 
kuvvetleri stratejik dış hat manevra sahası 
içindedir. Durumda üstündür. Rusya ve Var
şova Paktı devletleri bir çember içindedir. Batı 
ve Doğu blokları arasındaki nükleer denge te
şekkül etmiş bulunmaktadır. 

NATO komutanlığı stratejik ve taktik nük
leer silâhlarla donatılmıştır. Bu saldırıyı karşı-
lıyacak kuvvette klâsik savaş gücü, karada, de
nizde, havada mükemmel şekilde teşkilâtlandı
rılmış ve derhal müdahaleye hazır çevik kuv
vetler halinde beklemektedir. 

Üye devletlerin çoğu iyi donatılmış ordu
lara sahip bulunmaktadır. 

NATO savunması, ileri hattâ, esnek savun
ma sistemine göre bütün bölgelerde çeşitli sal
dırılara cevap verebilecek stratejik ve taktik 
nükleer silâhlarla birlikte, iyi donatılmış klâ
sik silâhlı, çevik kuvvetlerin savunma bölgeleri
ne yerleştirilmesine dayanmaktadır. Kitle ha
linde nükleer mukabele yolu ile, anî bir müda
hale yerine nükleer müdahalenin her zaman 
yapılabileceği tehdidi altında düşman muhare
be etmekten caydırılacak, bu olmaz ise, saldırı
nın kullandığı silâhlarla mukabele edilecek, bu
nunla da önlenemez ise, nükleer silâhlarla mu
hale edilecektir. 

NATO içinde, bir kanat kuvveti olarak bu
lunan Akdenizdeki kuvvetlerle de çevrili bulu
nan Türkiye'nin silâhlanması üzerinde NATO 
Kumandanlığınca da önemle durulmalıdır. 

Bloklar arasında bir siyasi yumuşama ola
bilir düşüncesiyle savunma gayretlerinden fe
dakârlık yapılmamalıdır. 

Rusya Akdeniz'de, yukarda belirttiğimiz gi
bi, büyük miktarda deniz kuvveti bulundur
maktadır. Evvelemirde bu kuvvetler, Akdeniz 
memleketlerinde komünist idarelerin kurulma
sını, en azından iç huzursuzluklara sürüklenme-
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sini teşvik ve desteklemektedir. Orta - Doğu 
milletlerindeki sol ve sosyalist hükümetler bu 
kuvvetten faydalanmaktadır. Türkiye'nin Kıb
rıs meselesinin hallinde menfi tesirleri olabile
cektir; yurdumuza giren anarşistleri yetiştiren 
El - Fetih buradan kuvvet almaktadır. 

Akdeniz, dar bir manevra sahası halindedir. 
Burada deniz kuvvetlerinin denizden, karadan 
ve havadan irtibat temin etmeden bir harekât 
yapması başarılı olamaz, imlha edilmek tehlikesi 
ile baştbaşa kalabilir. 

Öyle ise, Akdenize yerleştirmek istediği bu 
deniz kuvvetleriyle denizden, karadan irtibat 
temin etmek istemektedir. Bu irtibat Balkanlar 
üzerinden veya iran üzerinden Orta - Doğu ile 
birleşerek Akdenize çıkmakla olabilirse de, bu 
ancak kara irtibatı sağlayabilmektedir. Deniz 
kuvvetlerini takviye edememektedir, öyle ise, 
en iyi hareket tarzı, Türkiye üzerinden Akde
niz'e inmesi, hem kara ve hem de boğazlar yolu 
ile denizden birleşmeyi temin etmesidir. Bu 
suretle Akdeniz bir Rus gölü haline gelebilir, 
Afrika'ya istediği gibi inebilir, Orta - Doğuyu 
petrolleriyle birlikte ele geçirmeyi başarabilir. 

Türkiye, NATO ittifakına dâhil olduğun
dan, Sovyetler; evvelâ memleketimizi NATO'-
dan ayırma gayretine girmeyi, bunu dış tazyik
le yapamıyacağını anlayınca, Türkiye'de NATO 
aleyhtarlığı yaratmayı plânlıyaraık, müttefik 
gemilerine ajanlariyle saldırmaya, sokak göste
rileri yaptırmaya, sol gazete ve mecmualarda 
aleyhte yazılar yazdırmaya, Türkiyeli içten 
yıkmak için çalışmaya başlamışlardır. Bu su
retle, sol dikta Hükümeti veya hiç olmazsa, 
Rus Bolşevik İhtilâlinden önceki Sosyalist Ke-
renksi Hükümeti gibi bir Hükümet kurdurmak 
üzere meydana çıkan komünist ajanlarını faa
liyete geçirmiş bulunmaktadır. Evvelâ, bu ajan
ların hareketlerini de masum göstermeye çalış
mışlar ise de, şimdiki içinde bulunduğumuz 
neticeye kadar gelinilmiş bulunulmaktadır. 

Türkiye, Boğazlara hâkim oldukça ve NATO 
içinde de kaldıkça, çıkacak bir harbde, Akde
niz'deki Rus donanmasının faaliyeti fazla bir 
tehlike teşkil etmiyecektir. Boğazların stratejik 
önemi yine önsafhada bulunmaktadır. 

Millî güvenliğimizin sağlanmasından en büyük 
temelin millî gücümüz olduğundan evvelce bah
setmiş bulunuyorum. Millî gücümüz, ve ona da

yanan ordumuzun büyüklüğü, dış politikamızı 
da etkileyerek, onu destekler, böylelikle millî 
menfaatlerimiz korunmuş olur. 

Kuvvetli bir ordu kurmanın şartlarımdan 
biri, harb sanayiinin kurulmuş olmasıdır. Tür
kiye'nin topyekûn endüstrileşmesi, yani ağır 
sanayi ile elektronik sanayiinin kurulmasiyle 
paralel olarak, millî kalkınma plânı içinde bu 
sanayiin kurulması planlanmalı, münferit te
şebbüsler halinde kurulmasının iyi sonuç vermi-
yeceği dikkate alınmalıdır. 

Millî Savunma Bakanlığı, harb sanayiinin ku
rulmasında koordinatörlük vazifesini yapmalı, 
savunma ile sanayimizin dengesi ayarlanmak su
retiyle Genelkurmay Başkanlığının verdiği ilke
lere göre Devlet teşebbüsü halinde, bir kısmını 
Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde teşkil et
mek ve özel teşebbüsten de istifade edilmek su
retiyle kurulmalıdır. 

«Taktik ister, sanayi yapar» kaidesine göre, 
taktiğin istediği modern silâhları yapacak bir 
harb sanayii gücüne sahibolmak elbette başta 
gelen en büyük arzularımızdan biridir. 

Teknolojinin süratle gelişmesi ve taktiğin 
bu gelişmeden yeni yeni silâhlar istemesi, neti
ce olarak muharebe taktiğinde de değişiklik
ler olması, harb sanayiinin bir ordunun modern 
oluşuna ne derece tesir ettiğini açıkça bize an
latmaktadır. 

Düşman silâhlarına aynı cins ve kalitede si
lâhlarla karşı koyabilmek için dünya gelişme
lerinin adım adım takibedilmesi lüzumu da aşi
kâr bulunmaktadır. 

Bugün, ordumuz için hafif silâhların bütü
nü, orta silâhların bir kısmı, güdümlü silâhla
rın bir kısmı ile çeşitli mühimmat, yedek par
ça, hafif uçak, helikopter, denizaltı, muhrip ve 
jet revizyonu yapılmaktadır. 

Deniz Kuvvetlerinin güçlenmesi için tah
sis edilen 500 milyon liradan 1972 dilimi olan 
82 milyon liranın verilmesini ve Türk Donan
ma Cemiyetinin vakıf haline getirilmesini, Ha
va Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının çalış
malarını Adalet Partisi olarak dikkatle ta-
kilbetmekteyiz. 

Bahsettiğimiz askerî fabrikalar, döner ser
mayeleri ile yurt ekonomisine de yararlı kat
kıda bulunmuşlar, Devlet kuruluşlarının ha-
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rita ihtiyaçları, Harita Genel Müdürlüğünden 
yeteri kadar temin edilmeye, Deniz Kuvvetle
ri tersanelerinde de kurumlara gemi yapılmaya 
başlanmış bulunmaktadır. Ancak; bunların sa
vunma hizmetlerini haleldar etmemeleri ke
sinlikle sağlanmalıdır. 

!Sayın senatörler, Silahlı Kuvvetlenmişin mo
dernleştirilmesi için reorganizasyon çalışma
larına başladığını, bu cümleden olarak ordu 
mevcudunun % 15 oranında azaltıldığını öğ
renmiş bulunuyoruz. Yalnız, bu azaltmaların 
ateş gücünü artıracağı fikrinde değiliz. Yani, 
eldeki silâhlar aynı kalırken insangücünün 
azaltılmasının ateş gücünü artırmıyacağı, in
sangücünün azaldığı nislbette modern ateşli si
lâhları almak zaruretinde olduğumuzu unut
mamalıyız. 

Bugün asker alma usulü kur'a ile yapıl
maktadır. Eskiden asker edilen sakatlar şim
di askere alımmıamalktadır. 5 sene içinde kur'a 
fazlası genç bulunmıyacağı; ancak bundan son
ra kur'a dışı insangücünün ortaya çıkacağı he
saplanmaktadır. Bu gücün kamu hizmetinde, 
devletçe yapılacak bir plân ve program için
de çalıştırılmasının doğru olacağı kanaatinde
yiz-

Silâh altındaki birliklerin diğer bakanlık
lar emrinde çalıştırılmasını asla doğru bulma
maktayız. 

Bedel usulünün ihdasının doğru olmıyaca-
ğı düşüncesindeyiz. 

Anayasanın 60 ncı maddesi; «Vatan hizmeti 
her Türkün hakkı ve ödevidir» demektedir. Pa
rası olanla, malını mülkünü ve hattâ çiftini 
çubuğunu satarak para bulup bedel vermek 
suretiyle askere gitmiyeceklerin çokluğu kar
şısında durumun ne olacağını iyice düşünmek 
îâzımgelmektedir. 

926 sayılı Kanunun yeniden gözden geçi
rilmesi suretiyle subay mevcudunun % 1 i ka
dar general ve amiral ve yine subay mevcu
dunun c/c 8 i kaJdar albay yapmanın mahrutu 
temin edileceği mümkün gözükmektedir. Elde
ki kanun icabı, Harb Okulu üç sene olduğuna 
giöre, hiç mektep ve terfi kaybı olmadığı hal
de, 21 yaşında teğmen çıkan bir subay, kanun
daki yazılı terfi müddetlerine göre, 61 yaşın
da orgeneral olabilmektedir. 65 yaşında emek
li olacağına göre, 1 sene Askerî Şûra âzalığı, 1 

sene ordu kumandanlığı, 1 sene kuvvet kurnan^ 
danlığı, 1 sene de Genelkurmay Başkanlığı ya
pabilecektir. Kumandanlarımız, zaman kısali* 
ğı yüzünden birliklerini disiplin, eğitim, sevk 
ve idare bakımından geliştirmeye fırsat bula-
mıyacaklar ve aynı zamanda da sevkü idare 
yaşlandırılmış bulunacaktır. 

Sayın senatörler, sefer stoklarımızın tamam
lanması ve hastane ihtiyaçlarının giderilmesi 
için yapılan gayretleri, tarihî kışlalarımızın 
onarımı ile yurt içinde bulunan 189 ve yurt dı
şında kalan 48 sentliğimizin bakım ve onarımı
na yapılan yardımları çok yerinde bulmakta
yız. 

Sözlerime burada nihayet verirken, 1972 
malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
Türk Milletine ve Kahraman Silâhlı Kuvvet
lerimize hayırlı ve başarılı olmasını Adalet 
Partisi Grupu adına candan temenni eder, Yü
ce Senatoya saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tekin. 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet Yıl

dız, buyurunuz. 
Saat 18,13 

FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, Divan Kâtibi tarafın
dan gönderilen resmî vesikada sıramın 4 ncü 
olduğu bana tebliğ edildi. 

BAŞKAN — Efendim, ben önümdeki liste
ye göre söz sırasını veriyorum. Her hangi bir 
hata varsa, sonra tetkik ederiz. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin sayın temsilcileri; 

Bu yıîki Millî Savunma bütçesini, içinde 
yaşadığımız olağanüstü durumun ve savunma 
sorunlarında köklü etkileri olan dış oluşumla
rın gerektirdiği önerilerimizi de kapsıyacak 
genişlikte incelemek istiyoruz. Bütçenin ra
kamları ve bölümleri içinde sıkışıp kalmayı, 
yaşadığımız döneme uyan bir davranış saymı
yoruz. 

Bu arada, Millî Savunma konuları görüşü
lürken, bir eski anlayışın tersine, birçok ger
çeklerin cesaretle dile getirilmesi gerektiği 
kanısındayız. Eski askerler olarak, bizim de açık
ta görüşülmiyecek nitelikteki savunma konu
larını takdir edebileceğinizi kabul edersiniz. 

, Burada söylenip, yetkililerce benimsenen kimi 
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görüşlerin, onlarca açıktan cevaplandırılma-
ması gereken yönlerinin bulunabileceğini de tak
dir ederiz. 

Görüşlerimizi iki başlık altında sunacağız: 
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusal sa

vunmayı daha etkinlikle yapabilmesine ilişkin 
görüşlerimiz. 

2. Türk Silahlı Kuvvetlerindi Türkiye'nin 
genel toplumsal oluşumuna ilişkin tutumu. 

Sayın senatörler, 
Millî Savunma Bütçesi, teknik yönünden, 

bütün bütçeler için örnek alınacak biçimde 
hazırlanıp, Parlâmentoya sunulmaktadır. Ya
tırım kavramını da en doğru kullanan bu büt
çedir. 

Bütçenin bu teknik üstünlüğüne karşın, 
savunma politikamızın ve Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin, gelecekte kendisine düşecek görevler 
yönünden, hazırlıklarını yeter görmüyoruz. 
Hattâ kendisinin olmaması gereken görevler 
yüzünlden, asıl ona düşecek görevlere hazırlı
ğı da eksik bulmaktayız. Bu bakımdan, ayrı
lan ödeneğin de, savaş gücümüzü yeter ölçü
de artırıcı yönde kullanılmadığı kanısında
yız. 

tvedi çözüm bekliyen birçok ekonomik so
runlar ve güçlüklerle boğazlaşırcasma uğra
şırken, savunmaya ayrılan ödenek küçümse
nemez. Fakat bu paranın f

/( 98 den çoğu cari 
harcamalara ve savaş gücünü gerçekten artı
racak yatırımlara da % 2 sinden azı ayrılmış 
bulunmaktadır. 

Ayrılan paranın çok olmasına karşın, yet
mediği ve daha fazla da ayrılamıyacağı bir 
gerçektir. Bu durumda bir çelişki içinde bulu
nuyoruz, demektir. Para büyükçedir ama yet
miyor. Bu çelişki, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
gerçek görevlerinin doğru saptanmamasından 
doğmaktadır. Bugünkü dünya siyasal konjonk
türü içinde ve ülkemizin özel gerekleri bakı
mından bu görevleri saptamalıyız. 

Bugünkü dehşet dengesi karşısında, birbiri
ni yok edecek güçteki süperlerin, birbirleriyle 
savaşmaları ancak bir çılgınlık sayılmaktadır. 
Birbirlerini yok edip de dünyayı başkalarına 
bırakacak ölçüde, akıllarını yitirmeleri bekle
nemez elbette. Devletin bir başka devletle haş
haşa savaşmaları da düşünülemez. Hattâ, kü-
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çük devletlerin birbirleriyle savaşmalarında bi
le, elde düdük, yeter artık der gibi bekler rolde 
görünmektedir büyük devletler. Bütün bunla
rın tersi, hesap dışı olaylar elbette olabilir. Ama 
olağan, mantığın kabul ettiği durum bugün 
dünyada bu. 

Sosyo - ekonomik ve siyasal sistem benzerli
ğinin, devletleri takım halinde, bir patronun em
rinde tutsaklaştırdığı dönem de geride kalmış
tır. Çağımız, milliyetçilik çağıdır. Başkasından 
emir alanın, Mmdeın alır&a alsın, ülkesinde hain 
sayıldığı bu dönemde en küçük devletler bile, 
egemenliklerini ve iradelerini gölgeletmemeye 
ve ulusal onurlarını korumaya çok dikkat et
mektedirler. Çok sıkı bir disiplin bulunagelen 
komünist dünyasında bile, Rusya'nın başlıca 
baş derdi Kendi komünist ülkeleridir bugün. 

Bu genel durum içinde, süperler, becerebil-
dikleri ölçüde, öbür ülkeleri amaçlarına hiz
met ettirmeye ve dengede de en küçük bir de
ğişikliğe dahi fırsat vermemeye çalışmaktadır
lar. 

Bu amaçladır ki, kimi komünist ülkeleri 
Rusya'ya karşı Amerika ve gerici, antikomünist 
diye suçlanan, kimi ülkeleri de Amerika'ya kar
şı Rusya desteklemededir. Faşist ve cunta hü-
hükümetlerini de, en ileri demokrasiyim diyen 
ülkeler baş tacı etmektedir ve son Hint - Pa
kistan savaşındaki tutum da, bu denge politi
kasının kaçınılmaz gerekleridirler. Başkan But-
to bunu açıkça ifade ettiler, 

Bugün emperyalizmin kırmızısı da, mavisi 
de, sarısı da, savaşmayı ekonomik alanlara yö
neltmişlerdir. Kullandıkları silâhlar da, banka
lar, borsalar, askerî ve ekonomik yardımlar, 
dış sermaye ve hattâ devlet koltuklarıdır. Yeni 
emperyalizm ve yeni sömürgecilik adı verilen 
bu tutumlar, Birleşmiş Milletlerin raporların
da ve dünyaca ün yapmış bilim adamlarının ki
taplarında ve hattâ emperyalistlerin kendi res
mî belgelerinde açıkça belirlenmektedir. 

Bu durumda, bir Türk - Rus savaşı düşünü-
lemiyeceği gibi, Rus - Amerikan savaşına katıl
mamız da, akıl dışı bir davranış olur. 

Bilimsel belgelere, üniversite doktorlarına 
geçen resmî beyanlarından anlaşıldığına göre, 
bize ucuz asker deposu ve NATO nun ileri ka
rakolu gözüyle bakan, «Rus saldırısı karşısın
da şu kadar süre dayandıktan sonra, ancak 
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yardımınıza geleceğiz» diyen, yani cenaze na
mazınızda hazır bulunuruz diyen ve bunun 
stratejisi olan «Esnek karşılık» stratejisi ve 
saldırının bizi kapsamıyan; evet bizi kapsamı-
yan yeni tanımlaması, em anlamak istemiyenle-
re bile, hier şeyi amiMmakttadıır. Ama, «Başka 
ıbdr ülkenin ileri IkaralöoJu oluruz» sözümden se-
vinjeaıler bu mantığı kavrıjyıaımaiz. 

Açık gerçek şudur ki; bir Rus - Amerika 
savası olursa - olmazya - birinin bizi yakıp yı
karak işgali ve sonra da öbürünün gelip kurtar
ması garantileniyor bugünkü stratejide. Onla
rın savaşması, doğrudan doğruya bağlıyacağı 
âna değün de, bizim gabiler gflbi, diğer ülkeler de 
(böyle, düşen rol, suteıidiaaıı paızarük etmek üze
re, devlere zaman kaşandırmaktadır. 

Türkiye ise, ne yıkıldıktan sonra kurtarıcı
lığa ve ne de başkalarının pazarlığına sermaye 
olmıya razı olamaz. Fakat süperlerin dışında 
çok önemli savunma sorunlarımız olabilir, ve 
asıl hazırlığın da bunlara göre olması gerek
tiği bilincine ulaşmalıyız artık. 

Bugünkü dünya siyasal konjonktürü içinde 
Rusya ilet savaşmamız, ya da devlerin savaş
masına katılmamızı akıl dışı saymak, bir tesli
miyeti önermek değil, Dünya gerçeklerini oldu
ğu gibi değerlendirmektir. Daha da önemlisi, 
devlerin savaşmasına hazır olalım derken, tek 
başına kalacağımız ve Ordumuz için asıl olması 
gereken savaşlara hazırlığı eksik bırakmamak 
yolundaki akılcı bir politikayı izlemeyi öner
mektir. 

Sayın arkadaşlarım, bu durumda Dünya ba
rışının korunmasında ve bugünkü dehşet den
gesinin kurulmasında önemli katkıları olan NA-
TO'ya girişimiz doğru idi. Stalinin saldırgan 
politikasına karşı kurulan bu örgüte girmemiz 
zorunlu hale gelmişti. Fakat NATO bugün, yal
nız eskimiş değil, barışta var savaşta yok ha
le gelmiştir. 

Gerçekten, başları birbirleriyle doğrudan bir 
savaşa katılmıyacakları ya da katılmaktan ka
çınacakları NATO ve Varşova Paktlarının öbür 
üyelerinin (başları savaşmıyacakda öbür üyele
rinin) birbirleriyle gerçek bir savaşa girişme
leri aklın kabul edeceği bir olasallık sayılamaz. 
Bu örgütlerin, savaş öncesi sorunlarının çözüm
lenmesinde ve devlerin ortaklarının sırtından 
pazarlık etmelerinde etkili birer araç olarak 

kullanılma gibi bir görevleri kalmıştır bugün, 
Romanya Devlet Başkanı bunu açıkça söylü
yor. Diyor ki, «Varşova Paktı ve NATO Paktı 
(kendisi demir perde arkasında bir Devlet 
Başkanı)» ikisi de bir patron devletin öbürleri
ni amacı için kullanmak istediği Paktlardır. 
Bizim Romanya olarak bundan daha önemli gö
revimiz, Türkiye ve Yugoslavya ile ilişkilerimi
zi geliştirmektir». 

Arkadaşlarım, Türkiye için NATO, bugün 
güvenliği sağlıyan değil, iradesi dışında bir 
savaşa sürklenmesine yol açacak bir araçtan 
başka bir anlam taşımaz. Johnson, înönü'ye yaz
dığı mektupta, NATO'dan, Amerika'nın irade 
ve çıkarları dışında bir destek bekliyemiyece-
ğimizi açıkça belirtmiştir. Bu durum karşısın
da ilk akla gelen soru, «NATO'dan çıkalım mı?» 
Biz bu soruya da «Hayır» diyoruz. 

Bu çelişki nereden? Hem NATO bu, hem 
niye çıkmıyalım diyorsunuz?.. Evet, NATO'dan 
çıkamıyacak haldeyiz. Aslında NATO'ya gerçek 
anlamıyle henüz girmedik de. Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin başlıca silâh ve donatımı, NATO 
amaçları için kullanılmak üzere, Amerika'dan 
alınmış ve halen de onun mülkiyetindedir. Her
kesin bildiği bir şey. Ayrıca, altında ezildiğimiz 
büyük dış borçlarda başlıca alacaklı Amerika-
dır. Bu iki durum da, serbest irademizle geliş
miş ve Devletlerarası hukukta geçerli kurullara 
bağlanmıştır. Tek yönlü olarak NATO'dan çık
ma isteğimize karşı, Amerika, mülkiyetindeki 
askeri yardımı geri isteyebilir ve borçları öde
me olanaklarını sağlayan kredileri kesme tehdi
dinde bulunabilir. Bir az gelişmiş ülkenin bir 
süper devletle uluslararası alanda, haksızlığı ile
ri sürülebilecek, böyle bir çatışmaya sürüklen
mesinin sakıncalarına katlanmak, göze alına
cak bir durum olamaz. NATO'ya girerken ve 
ondan sonraki dönemde işlenen hataları düzelt
mek te kolay değildir. Aslında NATO'ya girer
ken, giriş ücretini de pahalı ödedik. Onlar ha
tırla bizi almadılar. 

Gerçekten, emperyalizmin bir aleti olan 
Bağdat Paktını kurmaya, Kıbrısta dahil olmak 
üzere, Emperyalizmin Orta - Doğu politikasını 
desteklemeye söz verip de, SEATO toplantıla
rında bunu ispat ettikten ve Kore macerasında, 
8 nci Amerikan Ordusunun yok olmasını bin-
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lerce Türk'ün kanı pahasına önledikten sonra 
NATO'ya girdik. Öyle ucuza girmedik. 

Bugün yapılacak iş, NATO ve İkili Anlaş
malarda egemenliğimizi sınırlayan (bu sakın
caları bilerek) ve güvenliğimizi sarsan hüküm 
ve tertipleri kaldırmak ve NATO sona erdiği za
man, - nasıl olsa erecek. - kendi başımızın ça
resine bakacak hale gelmeye çalışmaktır. NATO 
dışında, göğüslemek zorunda kalacağımız görev
lere hazır olmaya da büyük öncelik vermek zo
rundayım. 

Böyle bir politika karşısında, «Siz artık işi
mize yaramıyorsunuz, NATO'dan çıkın» denir
se, o zaman devletler hukuku yönünden hak
lı biz olacağız gibi, Amerika'nın, yukarda arz etti
ğim silâhları kullanması haksız bir davranış olur. 
Böyle bir politika izleyince, bütün sakıncaları 
belirtince, daha küçük; fakat hareket yeteneği 
ve ateş gücü daha üstün ve iç desteği büyük öl
çüde sağlanmış bir silâhlı kuvveti besliyecek bi
çimde bir savunma politikasını uygulamak do
ğal sonuç olur. Böyle bir politika izlenince, dış 
kaynaklara güvenme rehavetinden de kurtulmuş 
oluruz. Gerçekte bu rehavetin acı sonuçlarını 
gördük. 1934 te tersanelerimizde gemi yapmaya 
başlamış iken ve 1942 de zamanın en modern sa
yılan toplarını biz yaparken, Balkan devletle
rinde bu ölçüde hiçbir sanayi yoktu. Fakat 
NATO'ya girdikten sonra, güvenle askerî sanayii 
paydos ettik ve 30 yıl önce yaptıklarımızı yapa
maz hale düşerken, Balkan devletleri ileri bir 
sanayi aşamasına ulaştılar bugün, işte sonuç... 

Belirttiğimiz politika izlenirse, bütçedeki cari 
harcamaları kısıp, yatırımları artırmak ve eme
ği çok ucuza mal eden bir askerî sanayileşme sü
recine girmemiz sağlanmış olur. 

Şimdi konuşmamın ikinci bölümünü sunaca
ğım; 

Genel toplumsal oluşumumuza ilişkin Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin tutumu : 

Türk Silâhlı Kuvvetleri toplumumuzda, süre
gelen devrimci sürecin öncüsü ve en güçlü ör
gütsel güvencesi olmayı gelenekleştirmiştir. Bu
nun gereğine inanan Atatürk ve Atatürkçülü
ğün yeniden doğuşu olan 27 Mayıs, o geleneği 
yasalaştırmıştır. 

Süregelen devrimci süreç içinde karşı dev
rimci bir gidişle her karşılaşınca, iktidarların an
layışı ve düselebilme dereceleri ile orantılı ola

rak, yönetimi etkilemiştir. Anlıyabilen, düsele-
bilen iktidarları uyarma ile yetinmiştir. Düzele-
miyen iktidarları yerlerinden uzaklaştırmıştır. 

Bu, görmezlikten gelemiyeceğimiz bir top
lumsal gerçeğimizdir. Bu davranışı yermek de
ğil, böyle bir eyleme gereklilik yaratmamaktır, 
akılcı tutum. Yangın çıktıktan sonra, itfaiyenin 
gelişi üzücü değil, sevindirici olmalıdır. 

27 Mayısta, 12 Martta bu yasal ve hattâ 
Anayasal geleneğin gerekleriydiler. Esas göre
vinden ayrılarak böyle bir eyleme itilmeyi her
kesten önce Ordu istemez, itilme zorunda kaldı
ğı her an da, bundan biran önce sıyrılmaya ça-
lışagelmiştir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bütün 
toplumsal eylemlerde, devrimcilerle, aydınlarla 
tüm bir dayanışma halinde, kurulu düzeni daha 
da ilerletmeye, hak ve özgürlükleri daha da ge
liştirmeye çalışmıştır. Bu geleneğe ve genel tu
tuma ters düşen her hangi bir davranış, Orduyu 
tarihsel yörüngesinin dışına iten, rahatsız edici 
sonuçlar yaratabilir. 

Hiçbir kuruntu ile, Ordunun bu tutumunu 
yermek kimsenin hakkı olmadığı gibi, doğru 
yoldan ayrılmıyan, Devletimizin devrimci niteli
ğini ve kurucusunun felsefesini benimsiyen her
kes de, bundan ancak huzur duyar. Bundan an
cak, tutumu ve niyeti bozuk olanlar rahatsız 
olagelmişlerdir. 

Bugünkü özel durum: 

Anayasanın siyasal temeline karşıt eğilimle
re dayanan, sosyo - ekonomik özüne ters düşen bu 
çağdışı tutumuna karşı yönelen tepkileri kaba 
kuvvet yöntemleriyle sindirmeye çalışan ve 
«Devlet yok, herkes başının çaresine baksın.» de
dirten bir tutumun oluşturduğu bir ortamda, 
Devlet otoritesinin gereklerini yasa dışı örgüt
lere yaptırarak, ülkeyi dehşetli bir anarşiye sü
rüklemenin sonucu olarak, 12 Martta Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyetini kolla
ma ve koruma görevini yerine getirme durumuy
la karşı karşıya gelmiştir, getirilmiştir. «Nere
ye gidiyoruz? Akşam eve kazasız dönebilecek 
miyiz? Bu ülkenin sahibi yok mu?» Sorularının 
zihinleri rahatsız ettiği bir ortamda, radyodan 
duyulan bir ses ülkede bir bayram sevinci yarat
mıştı. Bu ses, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin dev
rimci ve Atatürkçü sesi idi. 

O ortamda, düzüneyle ölen insanların katille
rinin bulunamadığı böyle bir ortamda elbette 
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huzur olmaz, elbette anarşi yaratılır. O günlerin 
ağır vebali altında tarihin ibret aynasındaki gö
rüntülerini görmekten korkanlar, o görüntüyü 
gizlemeye çalışırlarken, bugün her şeyi tersine 
çevirme çabasındadırlar. 

Onların yönetimi görülmemiş ölçüde başarı-
lıymış; fakat Anayasa bu başarıyı engelliyor-
mus, yoksullukta 56 ncılıktan süratle 78 inciliğe 
terfiimizi ilân eden dış resmî kaynakların sözle
rinin tersine, bir ekonomik mucize gerçekleşmiş-
miş, 12 Mart bunalımına gelişte Hükümetin bir 
kusuru yokmuş; birkaç gencin birbirini vurma
sı, bankaları soyması imiş asıl neden. Bu genç
leri de, Kuzey - Kore'den Lübnan'a değin, bil
mem kimler yönetiyormuş... Durum bundan iba-
retmiş. Yani, çocuklarımızı Kuzey - Kore'den 
Lübnan'a kadar herkes yönetiyor, ama, onları, 
anaları, babaları, hükümetleri, parlâmentoları 
yönetemiyor. Ne olur, biz de bir gün bunları yö
netelim, demek akla geliyor. Eğer, bu durum, 
bu acz ifade edilirse, utanç veren bu acz ifade 
edilirse, Devlet yönetiminin yetersizliğini kabul 
etmek olur. 

Hele Hükümetin kusuru olmadığı doğrudur. 
Çünkü, bir Hükümet yoktu ki, o günlerde. Hü
kümet olduğunu gösterecek bir belirti yoktu or
tada, 

12 Mart Muhtırasına dayanılarak kurulan ye
ni Hükümet de, siyasal kaynağına ters düşeceği
ne bakmadan, bu kandırmaca ve suçluların ken
dilerini aka çıkarma kampanyasına öncülük eder 
hale düştü. 

Muhtıradaki, duruma konulan doğru tamla
mayı yalanlıyan ve çare olarak belirtilen her 
sağduyulunun benimsediği reformları gecikme
den gerçekleştirecek yerde, düşürülen iktidarın 
gerekçeleriyle, Anayasa değişikliklerine yönele
rek, yaratılan gereksiz bir tartışma ile aylar bo
şuna geçti. 9 aylık bir süre, hiçbir köklü iş ya
pılmadan sona erdi. 

Birinci Erim Hükümetinin elindeki fırsat, ta 
rihimizde hiç kimsenin eline geçmemiştir, ihti
lâl tehlikesine girişmeden ihtilâl gücünün des
teğine ve hiçbir seçim kazanmadan Parlâmento
nun desteğine sahiboian ve her sağduyunun 
«Git değil, şu işleri yap» dediği ve umutla be
nimsediği Hükümet, büyük bir fırsatı iyi kul
lanamadı. Muhtıra doğrudur; fakat doğrultu
sunda bir yönetime tanık olamadık. 

İ G-irişilen gereksiz ve şimdiye kadar da hiçbir 
biçimde yararlanılmıyan Anayasa değişiklikleri 
ve başarısız geçen sürenin kusurunun da Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine mal edilmek istendiğine 
tanık olmaktayız. 

Grupumuz, bu yanlış, haksız ve Ordunun ta
rih misyonuna ters düşen ve bugünkü Devlet 
yönetimine temel olan Muhtıranın ruhunu da 
rahatsız eden durum karşısında, birkaç 3-alanla-
namıyacak gerçeği değerlendirmenize sunmak 
isteriz. 

Türk Ordusu, tarihinin hiçbir döneminde, 
haklar ve özgürlüklerin kısıtlanmasını ve daha 
önceki bir düzene, daha geri bir sisteme dönül
mesini istememiştir. Böyle bir sistemin Orduya 
mal edilmesi haksız bir davranıştır. Bütün Türk 
Ordusunun komutan ve subaylarını böyle bir 
istekten tenzih ederim. Bu istekler, toplumu çağ-
daşlaştıracak tedbirleri önlemeye gelen çevrele
rin yıllardan beri terkarlıyageldikleri istekler
dir. Ulusal niteliğini her zaman koruyagelen 
ve bağrından çıktığı halkının sorunlarına çözüm 
getirebilecek tedbirleri gönülden destekliyen 
Türk Ordusu, tutucu, egemen çevrelerin istek
lerine hiçbir zaman hizmet etmemiştir. O çevre
lerin istekleriyle özdeşleşen Cumhuriyet Ordusu 
değil, Yeniçeri Ordusuydu. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri yönetimi, Parlâmen
tonun denetimindeki Hükümete bırakmış ve bu 
alanda hiçbir fiilî yükümlülük almamıştır. Bun
dan ötürü, yönetimin başarısızlığını Orduya mal 
etmek de, son derece haksız ve Ordunun inisiya
tifini engelleyici zararlı bir çabadır. Buradaki 
başlıca sorumluluk Hükümetindir. Parlâmento 
da, bu başarısızlıktan sorumlu tutulamaz. Eğer 
Hükümet, bütün tedbirleri Parlâmentoya getir
dikten sonra, oradan geri dönse idi, başarısızlı
ğın vebali j^asama organlarına o zaman yükle-
tilebilirdi, 

Şimdi, Sıkıyönetimlere değinmek istiyorum. 
Halkın Sıkıyönetimleri istediğine ve onların 

sağladığı asayişten «Oh» dedirten bir rahatlık 
duyduğuna hepimiz tanık olmaktayız. Fakat bu 
hal, Sıkıyönetimi özlemesinden değil, kötü yöne
tim yerine onu yeğ tutmasmdandır. Biz de, Hü
kümetten Sıkıyönetim yerine, iyi yönetimin ör
neğini vermesini bekledik. Biz Sıkıyönetimin ge
rekliliğinden ve fakat en kısa sürede sona erme
sinden yana bir görüşü savunduk. 
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Halkın her konuda Orduyla karşılaşması, su
baylara normal eğitimle yetişmedikleri işleri 
yaptırtarak, bunların tepkilerine Ordunun hedef 
olmasına ve sanki daha önceleri bütün mahke
melerimiz tatildeymiş gibi, 12 Mart öncesi döne
minin dâvalarının yığın halinde Sıkıyönetim 
mahkemelerine yükletilmesine karşı olageldik. 
Bu tutumun Ordunun yararına olmadığı inancın
dayız. Orduyu bu biçimde meşgul etmeye ça
lışanların niyetlerini de biliyorduk. 

Sıkıyönetim yasalarının sakıncalı hükümle
rine karşı çıkışımız, eski gidişte suç payı olanla
rın yönettikleri jurnal ve ihbar kampanyası ve 
hazırladıkları dosyaların güttüğü niyetlere iliş
kin uyarılarımızın amacı, bunlara alet olunma
masını sağlamaktır. 

Yetkililerinin iyi niyetlerine ve yurtseverlik
lerine inandığımız sıkıyönetimlere yardımcı ol
mayı görev sayageldik. Bağrından kopup geldi
ğimiz ve eski bir mensubu olmayı büyük şeref 
saydığımız Türk Silâhlı Kuvvetlerine karşı bes
lediğimiz saygının gereğini yapmaktı amacımız. 
Fakat, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin müdahalesini 
haksız, eylemlerini sevimsiz göstererek, ilerde de 
bir kez daha keyiflerine dokunmaması ve dokun
mak isterse de, toplumsal destek bulamamasını 
istiyenlerin tertiplerini yeter ölçüde önliyemedi-
ğimiz ve onların gerçek niyetlerini de gereği ka
dar anlatamadığımızdan üzüntülüyüz. 

Çıkar çevreleri ve onların siyasal temsilcile
rinin, Silâhlı Kuvvetlere karşı bir kutsal ittifak 
içinde oldukları ve bu ittifakın giderek daha da 
kuvvetlendiğini görüyoruz. Bu ittifakın strate
jisi; çıkar çevrelerini rahatsız edenleri cezalan
dırmak, hesaplarını görmek, Ordu - aydın, dev
rimci ayırımını yapmak, Orduyu gerçek deste
ğinden yoksun bırakmak suretiyle, bir kez daha 
onların keyiflerine dokunmamasını sağlamaktır, 
Bu arada bir önemli hususun üzerinde de bir kez 
daha durmak isteriz. İhtilâl, isyan ve bunlara 
benziyen toplumsal olaylarda, bir zaman çizgisi 
çizilerek, ondan önceki olaylarla meşgul olun
mamak gerekir. 27 Mayısta, 22 Şubatta ve 21 
Mayısta öyle yapıldı. 12 Martta böyle yapılma
dığı için, yıllarca önce olup bitmiş olaylarla, ge
reksiz ve hattâ çıkmazlar yaratacak biçimde uğ
raşılıp durulmaktadır. Sanki eski iktidarın clö-
nemiymiş, ya da onun dâvacılığı yapılıyormuş 
gibi, nitelendirilecek olaylara tanık oluyoruz. 

«Eski Hükümetin aleyhinde konuştun mu sen?» 
diyor emniyetçi. Bunu Sayın Demirel, Başba
kan olsa da soramazdı. Bunu Trabzon'da Halk 
Partiliye sordu... 1951 de doğmuş kimselerin 
dâvalarına dahi bakılıyordu. Uğraşılmaması 
gereken birçok konuları Orduya yükliyen bu tu
tumu rahatsız edici buluyoruz. 

Sayın senatörler, 

Ordu son 12 yıl içinde, iki kez yönetime is
teği dışında müdahale zorunda kalmıştır. Birta
kım kötü politikacıların ve yöneticilerin zorun
lu kıldıkları bu müdahalelerden biran önce sıy
rılarak, yönetimi tekrar sivil politikacılara dev
retme yolunu seçmiştir. Fakat umduğunu bula
mamanın rahatsızlığını duymakta ve «Neden 
devrettin» eleştirilerine hedef olmaktadır. Bun
lardan kurtulup gerçekte devretmekten piş
man olmamak için, bundan önceki tutumlar de
ğişmelidir. 27 Mayıstan sonra böyle oldu; Yu
varlak Masa, Çankaya köşkleri bir kenara kaldı. 
Muhtıraya «Evet», sonra ondan hesap soraca
ğız... Bütün bunlar bir kenara bırakılır ise, Or
duyu bu rahatsızlıktan ve eleştirilere hedef ol
maktan kurtararak, asıl görevinden ayrılmama
sını sağlamak için iki tedbir vardır : 

1. — Müdahale edişin nedenlerini yok ede
rek, gerçek yurtseverlerin de özlemlerini yansı
tan istekleri geciktirmeden yerine getirmek. 

2. — Gelecekte de böyle bir durumun yara-
tılmamasmı sağlamak. 

Yoksa, Thomas Paine şöyle demiş; ben 
sandıktan çıktım, halk beni ister gibi, avunma
larla oyalanmaların sonucu, süreli yanılgıdan 
başka bir şey olamaz. Ülkeye de, rejime de kö
tülük edilmiş olur. Esas sorun, sandıktan çık
ma, ya da halkı kandırıp ona kendini istetme 
değil, Türkiye'yi çağdaş bir ülkeye dönüştüre
rek köklü tedbirlere girişmek ve dürüst bir yö
netimle, koltukları çıkar için kullanmıyan, dü
rüst bir yönetimle ülkemizin alnına yapıştırılan 
«geri kalmış» lık damgasını söküp atmaktır. 

Sayın arkadaşlar, özet olarak Millî Savunma 
için, bizim olmıyacak görevler yerine, asıl kar
şılaşacağımız görevlere uyan bir örgütlenme, sa
vaş sanayiini kurmaya yönelme, Ordunun tarih
sel yörüngesine ters düşmiyecek bir tutum, onun 
müdahalelerine duyulan gerekliliği giderip, ge
lecekte de böyle bir zorunluluğun yaratılmıyaca-

— 307 



C. Senatosu B : 27 3 . 3 . 1972 O : 2 

ği güvencesini verecek bir politikayı önermek
teyiz. 

İçten inançlarımızı ve gerçekten çözüm ola
bileceğini sandığımız görüşlerimizi en yapıcı bir 
niyetle sunmuş bulunuyorum. Takdir Yüce Ku
rulunuzun ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sayın 
yetkililer inindir. 

Millî Birlik Grupu adına, bütçenin Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine ve ulusal savunmaya başarı
lı bir uygulama sağlamasını diler, Grupum adına 
bütün Senatoyu ve Türk Silâhlı Kavvetlerinin 
seçkin temsilcilerini saygı ve sevgi ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Yıldız. 
Sayın üyeler, biraz önce Sayın Fahri Koru-

türk, Sayın Yıldız'm kendilerinden evvel görüş
melerinin sebebini sormuşlardı, arz ediyorum. 

Efendim, Sayın Korutürk yanlışlıkla Diya
net işleri Başkanlığı bütçesinde görüşmek üzere 
kaydolunmuş ve sabahleyin de ifade ettiğimiz 
zaman, «Ben, Diyanet işleri Başkanlığı bütçe
sinde görüşmek üzere söz istemedim.» demişler
di. Onun için kendilerine gönderilen yazıda Mil
lî Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinde 
4 ncü olarak yazılmışlardı. Ancak Sayın Yıldız, 
dün, 2 . 2 . 1972 saat 12,00 de, Sayın Koru
türk de bugün, 3 . 2 . 1972 saat 10,17 de söz 
sırası almışlardı, izah edeceğimi ifade etmiştim. 

Arz ederim. 
Şimdi söz sırası Sayın Fahri Korutürk'-

de, Kontenjan G-rupu adına, buyurunuz Sa
yın Korutürk. 

KONTENJAN GRUPU ADINA FAHRİ KO
RUTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, sayım senatörler; 

1972 malî yılı bütçe kanun tasarısı içeri
sindeki Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 
hakkında Kontenjan Grupu adına görüşleri
mizi açılklamaik üzere söz almış bulunuyorum. 

Bu münasebetle, evvelâ Senatonun sayın üye
leriyle birlikte, Millî Savunma Bakanlığı ve Si
lâhlı Kuvvetlerin seçkin terdsilcilerini selâmla
makla söze başlıyacağımı arz etmek isterim. 

Bilindiği gibi, fertten aileye ve aileden 
Devlete kadar uygar insanın ve insan top
lumunun düzeni ve mutluluğunda bütçe, te
mel ölçü unsurudur. Demokratik parlömanter 
idarelerde Pardlâlmento ve dolayısiyle kamuoyu 

ıbütçenin kanun kuvveti almasında vazgeçil
mez bir denetim organıdır. 

Türkiye Cumlhuriyeti idaresinde bütçeler, 
özellikle son 10 sene içinde, kamuoyunun daha 
çok etkisi altına girmiştir. Bilhassa bizde, büt
çe içinde her zaman en önemli bölümlerden 
biri olmuş bulunan Millî Savunma Bütçesi 
son 10 sene içinde eski yılların mûtadiolmuş 
dokunulmazlığından, üzerinde görüşülüp eriş
tir! yapılmaz, vasfından çıkmış, geniş öl
çüde kamuoyunun eleştirisine acıkmıştır. 

Millî Savunma, Cumhuriyetimizin iç ve dış 
tehlikelere karşı millet ve Devlet bütünlüğü
nü teminat altına alan ve bu itibarla bütün 
vatandaşların büyük bir içtenlikle uğrunda 
her türlü fedakârlığı göze aldığı bir kuruluş
tur. 

Millî Savunma plânlamasını yapmak, el-
Ibetöte SlâMı Kuvvetlerin sorumlu muvazzaf 
kadrosunun hakkı ve görevidir. Nitekim, Dev
letin diğer dallarında da, günün şartlarını 
herkesten iyi bilen ve takdir eden muvazzaf 
kadrolardır. Bu cümleden olarak, savunma 
doktrinini, günün harfb silâh ve vasıtalarını, 
kuruluşları ve teşkilâtı, eğitim metotlarını ve 
nihayet gereken zamanda gerdkli reorganizas-
yonu yapmakta söz sahibi muvazzaf askerî 
kadrolar. Şu kadar var ki, senelerce mesele
lere muayyen bir açılan bakan muvazzaf kad
roların, senelerce aynı hava içinde çalışan 
ve bütçeleri az çok evvelki senelerin tesiri al
tında hazırlayan mütehassısların, dâvalara 
bu muayyen açı dışında ve diğer istikâmetler
den bakan ilgililerin görüşlerini dikkate alma
larında da, memleket hesabına elbette büyük 
yararlar vardır. 

Biz, Millî Savunma bütçelerinin Kara, De
niz ve Hava Kuvvetlerine taksiminin ve bu 
kuvvetlerin seçecekleri silâh tip ve vasıfları
nın üzerinde Senato Genel Kurulu bütçe mü
zakerelerinde tartısılamıyacağını kabul ediyo
ruz. Bu sebeple, burada Millî Savunma Büt
çesinin sadece prensipleri üzerinde mütalâa 
yürütmek fikrindeyiz. Bu itibarla görüşmele
rimizi ; 

1. Millî Savunma bütçelerinin gayrisâfi 
millî hâsıla içinde ve Devlet genel bütçesi 
arasındaki yeri; 
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2. Silâhlı Kuvvetlerde insangücü, ateş (kud
reti ve hareket kaıbiliysti m'ünalselfoetleri; 

3. ISİyasi coğrafyanın Silâhlı Kuvvetlere 
etkisi gibi başlıklar altında toplıyarak düşünce
lerimizi hulâsa etmek fikrindeyiz. 

Millî Savunma Bütçesinin Devlet gayrisâfi 
millî hasılası ve Devletin genel bütçesi içindeki 
mevkiine bakacak olursak görürüz ki, Türkiye 
Millî Savunma bütçeleri genellikle her sene 
millî gelirin artışına muvazi ve günün şartları
na uygun bir şekilde artmıştır. Meselâ, 1965 te 
millî gelirin % 4,3 ünü, 1966 da % 4,4 ünü, 
1967 de % 4,7 sini almaktadır. 

Coğrafi bölgemiz itibariyle diğer devletle
rin millî savunma bütçelerine ve onların kendi 
gayrisâfi millî hasılaları içindeki nispetlerine 
de bakarsak bu tabloyu tamamlamış oluruz, 
Bilfarz, Orta - Doğuda israil ve Arap ülkeleri 
gibi devletler, kendi millî gelirlerinin % 10 - 13 
ünü, 'komşumuz Yunanistan millî gelirin % 5,1 
ini, ve Akdenizde müttefikimiz İtalya millî ge
lirinin .% 3,7 sini Millî Savunmaya ayırmakta
dır. Biz, 1968 tarihinde gayrisâfi millî hasıla
mızın % 5,4 ünü millî savunmaya ayırmış bu
lunmaktayız. içinde bulunduğumuz 1972 sene
sinde de, tahminî gayrisâfi millî hasılamız 171 
küsur milyar lira olduğuna ve 8 küsur milyar 
da Millî Savunma Bütçesine ayırdığımıza naza
ran, bu sene millî gelirimizin % 4,73 ünü Millî 
Savunmaya ayırmış bulunmaktayız. 

(Bu rakamlar göstermektedir ki, Türk Mil
leti ve Türk hükümetleri, millî gelirlerinin ve
rebileceği âzami nispetteki malî kudreti, diğer 
devletlerden de asla geri kalmıyan bir zihniyet
le savunma hizmetine tahsis etmektedirler. Şu 
kadar ki, Türkiye'nin yaptığı bu fedakârlık, as
ker başına düşen paraya intikal ettiğinde, di
ğer devletlerle mukayese edilemiyecek kadar 
az bir miktara inmektedir. Silâhlı Kuvvetlerin 
yatırım, yedirme, giydirme, eğitim ve zaruri 
lojistik kolaylıklariyle, bütün harb silâh ve va
sıtaları için senede sarf ettiği para, Arnavutluk 
dâhil, bütün Balkan devletlerinde, Iran ve bü
tün Arap devletlerinde senede bu maksatla fert 
(başına 1 000 - 4 000 dolara ulaştığı halde, Tür
kiye'de fert başına 1 000 dolara asla ulaşma
maktadır. 

Kanaatimizce Millî Savunma Bütçesini ince
lemeye başlarlren, evvel emirde bu hakikati tes-

bit etmek ve bunun günün şartları altındaki 
mânasını değerlendirmek lâzımdır. 

üiğer taraftan, Millî Savunma Bütçesinin 
Devlet Genel Bütçesi içindeki durumuna da bir 
ba'kış atacak olursak, görüyoruz ki, bu sene 
Devlet Genel Bütçesi 50 küsur milyar lira, Millî 
Savunma Bütçesi 8 küsur milyar liradır. Şu 
halde, Millî Savunma Bütçesi Devlet Genel Büt
çesinin % 16,12 sini almaktadır. Daha evvelki 
senelerde de aşağı - yukarı Türkiye'de Millî Sa
vunma bütçeleri Devlet Genel Bütçesinin % 16 -
20 sini almakta idi. 

Netice itibariyle, Millî Savunma Bütçesinin 
gerek Devlet genel bütçesi içindeki ni'sfoeti, ge
rek gayrisâfi millî hâsılaya nisbeti, kalkınma 
yolunda olan Türkiye gibi bir Devlet için, ken
disini uygar toplum seviyesinin üstüne çıkar
mak kararında olan bir devlet için mantıki ve 
makûl bir miktar olduğu teslim olunmak lâzım
dır. 

Ancak, Millî Savunma Bütçesinin kendi için
deki dağılımına gelince, durum tatmin edici ol
maktan çıkmaktadır. 1972 senesinde bütçe ge
rekçesinin 1 numaralı taıblosuna bakıldığında, 
Millî Savunma Bakanlığına verilmiş olan para
nın ancak % 1 i yatırım harcamalarına, % 97,82 
de cari harcamalara ayrılmış bulunmaktadır. 
1970 ve 1971 senelerinde de Millî Savunma eli
ne geçen paranın % 97 sinin üstündeki mikta
rını cari harcamalara ve ancak % 2 sini bulmı-

. yan bir miktarını da yatırım harcamalarına, 
transfer harcamalarına ayırmaktadır. Belki bö
lümler içerisinde tedahül eden harcamalar, büt
çe formülleri itibariyle bu ralkamlar ve nispet
ler üzerinde bir münakaşa konusu olabilir. Fa
kat, başka memleketlerde bu teva sistemleri 
tamamen aksi şekildedir. Miktar vermek istemi
yorum; diğer devletlerde cari harcamalar millî 
savunma bütçesinin en çok % 30 - 35 ini bul
maktadır. Türkiye'de olduğu gibi, cari harca
maları Millî Savunma Bütçesinin % 95 ini aşan 
başka bir memleket bulmak kolay değildir. Ge
nellikle Türkiye Devlet Bütçjesine hâkim olan 
cari harcamalar yüzde nispetinin yüksekliği, 
ıgörülüyor ki, Millî Savunma Bakanlığına da 
kuvvetle hâkimdir. Bu hal, millî savunma plân
lamasının daha çok insangücüne dayalı bir dü
şünceye bağlı tutulmakta olduğu mânasını ta
şımaktadır. Bu düşüncede bir reforma ihtiyaç 
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mutlaktır. Türkiye Cumhuriyeti, esasen bugün 
Devlet idaresinde her sahada bir reform ihtiya
cı ve arzusu içindedir. Meselâ, Silâhlı Kuvvet
ler bu reformların öncüsü ve en başta gelen is-
tekçisi olmuştur. Bu reform ne mahiyette ya
pılmalıdır?... Şimdi, Millî Savunma plânlaması
nın başlangıçta arz ettiğim ikinci bölümüne ge
çiyorum : 

Silâhlı Kuvvetlerde insangücü, ateş kudreti 
ve hareket kabiliyeti : 

Millî Savunma plânlamasında, dün olduğu 
gibi, bugün de insangücü, ateş kudreti ve hare
keti kabiliyeti etkisini muhafaza eden üç temel 
unsur olmakta devam etmektedir. Şu kadar ki, 
İkinci Dünya Harbini yaşıyan insan zekâsı, bu 
üç temel unsurun yekdiğerine nishetle etkili ol
mak hususundaki değerini geniş ölçüde değiş
tirmiştir. Atom çağının getirdiklerini bir yana 
bırakırsak, bu çağ ile (ki, millî savunmanın 
kahramanlık devri ve dünyanın kaderi ve âki-
ibeti az - çok değişmiştir) sadece elektronik ilim 
ve tekniğinin İkinci Dünya Harbinden sonra 
ateş kudretine ve hareket kabiliyetine kazan
dırdığı etki, millî savunmada insangücünün 
adet üstünlüğünü ikinci plâna çekmiştir. Böy
lece, millî güvenliğin esas teminatı olan millî 
savunmayı daha etkili bir hüviyete sokmak ar
zu edildikte, evvelâ millî gelirin artırılması ve 
fakat bundan sonra muvazzaf askerî kadroda 
adet üstünlüğünün yerine, ateş kudreti ve ateş 
kabiliyetinin etkisini teslim etmek ve ona göre 
plânlama yapmak zarureti önplâna geçmekte
dir. 

Millî gelirin artırılması, hiç şüphesiz, Dev
let Plânlama Teşkilâtının hazırlayıp tatbikini 
hükümetlere tevdi ettiği kalkınma plânlarının 
ciddiyetle yürütülmesi sayesinde kalbil-
dir. Diğer taraftan, orduların ateş kud
reti ve hareket kabiliyetini yükseltebilmek 
muvazzaf askerî kadro mevcudunu indirmek ve 
yüksek rütbelerd'eki hizmetleri diğer ordular -
daki nisbete düşürmek ve Türk Silâhlı Kuvvet
leri kuruluş ve teşkilâtında günün şartlarına 
uygun bir reorganizasyonu gerektirmektedir. 

Orduların muvazzaf kadrolarında yeni an
layışlara göre ayarlama yapmak için bugün hü
kümetlerimize inisiyatif sağlıyacak kanunlar 
1970 - 1971 senelerinde Meclislerden geçmiştir. 
1111 sayılı Askerlik Kanununda er mevcudu 

üzerinde, 1076 sayılı Kanunda yedeksubay mev
cudu üzerinde günün şartlarına uyacak ayarla
malar kahildir. Senelerden beri çıkarılamamış 
olan Genelkurmay ve Millî Savunma Bakanlığı 
yetki ve görevleri kanunları meclislerden geç
miş ve savunma plânlarında yapılması gereken 
insangücü, hareket kabiliyeti ve ateş kudreti 
nisbetlerinin tayinlerindeki sorumlu mevkiler 
'bugün kanunda gösterilmiştir. 926 sayılı Aske
rî Personel Kanununda da subay mahrutunun 
ayarlanması tesbit edilmiştir. Bu kanunda al
bay, general ve amiral nisbetlerinin diğer dün
ya devletlerinde olduğu nöbetlere indirilmesi 
öngörülmüştür. Şu halde, Silâhlı Kuvvetler su
bay mevcudunda, mahruta uyarak, bir insan 
gücü ayarlaması da kabildir. Bu ayarlamanın 
normal şartlar altında uygulanması her cihet
ten yararlıdır. 

içinde bulunduğumuz asrın bize verdiği iki 
tarihî misal üzerinde düşünmemiz lâzımdır. Ha
tırlanacağı gibi, subay mevcudu ve kadro mah-
rutu üzerinde 1908 ve 1960 da yapılan iki ih
tilâl ile rad'ikal birer operasyon yapılmıştır. Bu 
operasyonların yapılmasının o günkü şartlara 
göre zaruret olduğunu reddetmek mümkün 
değildir. Yalnız, bu operasyonların ihtilâl ha
vası içinde yapılmasının hem şahıslara, hem Si
lâhlı Kuvvetlere zarar verdiğini cerh etmek de 
mümkün değildir. Bugün Silâhlı Küvetlerde su
bay mahrutu, 1960 operasyonundan sonra gecen 
10 küsur sene içinde tekrar eski şeklini almıştır. 

BAŞKAN — Sayın Korutürk, bir dakikanızı 
istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçesi için oyunu kullanmayan sayın 
üye var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Efendim, mesai saatinin sona ermesi dolayı-
siyle, Sayın Korutürk'ün konuşmasının bitin
ceye kadar mesaiye devam hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Korutürk. 

FAHRİ KORUTÜRK (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Filhakika 926 sayılı Askerî Personel Kanu
nunun öngördüğü; albaylar, amiraller, general
ler yüzde nisbetine inebilmek için 8 - 10 sene
lik bir plân düşünüldüğü açıklanmıştır; fakat 
biz bunun nazari bir istek olmaktan fazla, ta't-
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bikatta her hangi bir değişiklik getireceğini 
sanmıyoruz. Subay kadro mahrutunu normal 
zamanda ıslah edecek yakın ve uzun vadeli 
kati reformlara ihtiyaç vardır. Buna muvazi 
olarak, indirilen insan gücüyle Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde günün şartlarına uygun esaslı bir 
reorgariizasyona yine kati ihtiyaç vardır. An
cak, insan gücünden tasarrufla ateş ve hareket 
kabiliyetini artırmaya giderken, yani millî sa
vunmayı modern anlayış içine sokarken, harb 
silâh vasıtalarını nasıl tedarik edeceğimizi dü
şünmek şüphesiz son derecede önemli bir key
fiyettir. Silâh, ve vasıtaları ya kendi imkânla
rımızla memleket dâhilinde sağlamak veya 
millî gelirle dışarıdan tedarik etmek veyahutta 
siyasi ittifaklardan yararlanmak suretiyle te
min etmek imkânları mevcuttur. Şüphesiz, bu 
üç yoldan en çok arzu edileni, modern savunma 
gücünü gerektiren ve düşman elinde bulunan 
modern silâhlara en az eşit kudrette silâhları 
kendi imkânlarımızla memlekette tedarik ede
bilmektir. Muhakeme bu noktaya geldikte, 
millî savunma plânlamasında düşünce, şüphesiz 
kendiliğinden harb sanayine intikal etmekte
dir. Esasen, her sene bütçe görüşmelerinde harb 
sanayine temas etmek kaçınılmaz bir zaruret ol
muştur. 

Ancak, bir memlekette sanayi, hassaten ağır 
sanayi, olunca millî savunmayı, memleketin ge
rekli kifayete ulaşmamış durumda olan harb 
sanayiine dayamak şüphesiz mümkün değil
dir. 

.Burada «Ulusal ordu özlemi» deyimine te
mas etmek isteriz. «Ulusal ordu» deyimi, ken
di silâhını kendi yapan ordu olarak her askerin, 
her yurtsever vatandaşın kalbinde yaşıyan 
ve yaşatılması gereken samimî bir duygunun. 
ifadesidir. Arzu edilir ki, millet olarak Türki
ye de bütün silâhlarını kendi yapabilsin. Ha
riçten sağlanan araç ve gereçlere güvenilenıi-
yeceği aşikârdır. Sadece insangücüyle de sa
vunma yapılamıyacağma nazaran, kendi silâhı
mızı kendimizin yapması idealini millî kalkın
ma plânlarımız içine almak zorunluğunu ka
bul etmek lâzımdır. «Ulusal ordu» özlemi kav
ram değiştirerek, düşman propagandasına ya-
rıyan küçültücü, ümit kırıcı bir slogan hali
ne sokulacak yerde, bizim harb sanayimizi ken
di kalkınma plânımız içine sokacak kamçı
layıcı bir fikir olarak kafamıza yerleşmelidir. 

Kabul etmeliyiz ki, harb sanayii yalnız ba
şına kuurlamaz, harb sanayii sanayim bir da
lıdır. Demir, çelik, bakır, alüminyum, petro -
kimya, motor, elektronik, hattâ optik sanayii 
olmıyan bir ülkede günün ihtiyacını karşılıya-
cak harb sanayii kurmak mümkün değildir. 
Harb sanayii, sanayileşme plân ve programı
nın içinde, millî ve hayati önemine uygun nis-
bette ve millî savunma isteklerine muvazi şe
kilde kalkınma plânları içinde yer almak ve yü
rütülmek lâzımdır. Harb silâh ve vasıtaları, 
her geçen gün kendini yenilemekte, teknik ba
kımdan, maliyet ve idame masrafı bakımın
dan süratle kıymetleri yükselmektedir. Bu tek
niği, bu maliyet ve idame masraflarının inki
şafını takibedebilmek de bir teşkilât mesele
sidir. Bu bakımdan devletler millî savunma 
teşkilâtı içinde harb silâh ve vasıtalarını araş
tırma, geliştirme kuruluşları ile takibetmek
teydiler. Bizde de son senelerde gelişen bu 
dairenin, Devletin bütün ilim, teknik ve sana
yi müesseseleriyle ve her türlü araştırma ku
ruluşları ve enstitülerle irtibat sağlıyarak hat
tâ bu vadide ittifaklar ar ası bilimsel temaslar
la millî savunmada ateşgücü ve hareket ka
biliyetinin son gelişmelerini gereği gibi taki-
betnıesi lâsımdır. Bu vasıf ve hüviyeti" içinde, 
ancak, Devlet Plânlama Teşkilâtı içinde millî 
savunma araştırma, geliştirme kuruluşu, harb 
sanayinin temsilcisi olarak yerini aldığı tak
dirde, istikbâl ümit vade der. Kalkınma plânla
rı içinde harb sanayiine özel bir yer ayrılma
sı mutlaka lâzımdır. 

Millî savunma, muasır orduların, donanma
ların ve hava kuvvetlerinin sahibolduğu ve 
her gün değişen, gelişen silâh ve vasıtalara ken
di imkânlariyle sahibolmayı bekliyemez. Millî 
güvenlik, bu imkâna sahiboluncaya kadar. 
millî gelirle hariçten muasır harb silâh vası
talarının tedarikini ve bu meyanda askerî itti
fakları zaruri kılar. 

Modern silâh sistemleri ortalama her 10 
yılda maliyet artışını iki misline çıkarmakta
dır; tip değiştirmektedir. Başka devletlerden 
alman tip ve lisanslarla imalâta devam etmek 
de kolay değildir. Tekniği ve icabları takibet-
mek lâzımdır. Bu hususta yüksek bir millî ge
lire, yüksek bir teknik kudretine ve geniş ağır 
sanayie ihtiyaç vardır. Meselâ, M48 modeli bir 
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tank - dikkatinize arz ederim - yarım, milyon 
mark iken, Leopar tipi "bir tankın maliyeti 1,1 
milyon marka çıkmıştır. Bir F84 uçağı 4 mil
yon mark iken, bir F104 uçağı 9 milyon marka 
baliğ olmaktadır. Bir Hamburg sınıfı muhrip 
105 milyon mark iken, bir Lucien sınıfı muh
rip 207 milyon marka mal olmaktadır. 

'Modern silâhları memleketimizde yapmak, 
hedefimiz ve gayemizdir. Millî Savunma büt
çesine yardımcı olarak, Donanma Cemiyeti ve 
yeni ihdas edilen Donanma Vakfı ve Hava Kuv
vetlerini Güçlendirme Vakfiyle millî savunma 
plânlarını desteklemek hususunda vatandaşla
rın yapmış oldukları yardımlar şükrana şayan
dır ; fakat biz, millî güvenliği teminat altına ala
cak en realist yolu, harb sanayiini Devlet Plân
lama Teşkilâtı içine oturtmakta görmekteyiz. 

Şimdi, görüşlerimizin üçüncü ve sonuncu bö
lümüne geçiyoruz: 

Siyasi coğrafyanın silâhlı kuvvetlere etki
si... Millî Savunma, iç tehlikeler gibi, dış teh
likelere karşı da millet ve Devlet bütünlüğünü 
teminat altına alan bir kuruluş olduğuna göre, 
dış tehlikeleri dikte eden siyasi coğrafya mil
lî savunma plânlamasının temel unsurlarından 
biri kabul olunmak lâzımdır. Osmanlı impara
torluğundan doğan Türkiye Cumhuriyeti, mil
lî misak ile çizilmiş hudutların içinde bir emel 
sahibi değildir ve bu hudutları çeviren ülke
lerle iyi komşuluk münasebetlerini idame et
tirmek arzusundadır. Şu kadar var ki, Türkiye 
siyasi coğrafyası İkinci Dünya Harbinden son
ra giderek değişmiş ve bilhassa Kuzey kom
şumuz Akdenize inmiştir. Sovyet Rusya'nın 
Arap ülkeleriyle yaptığı anlaşmalar ve Akde-
nizde daimi bir askerî kuvvet bulundurmak im
kânını sağlaması ve yerleşmesi, netice itiba
riyle onu bize Güneyde de komşu yapmıştır. 
Türkiye'nin ise dünya ile irtibatı Akdenizden 
geçmektedir. 

Türkiye'nin hudutlarının korunması ka
dar, bu dünya irtibatının da güvenlik altında 
tutulmasının memleketin güvenliği ve gelişimi 
üstündeki önemi üzerinde dikkatleri çekmek 
isteriz. 

Birinci Dünya Harbi sonucu, Türkiye ken
disini çeviren denizlerden sürülerek Marma-
raya hapsedilmiştir. Bütün deniz fabrikaları, 
Haliç gibi, boğazda İstinye gibi, İzmit'te Göl

cük gibi, hattâ mutasavver Pendik Tersanesi 
gibi, bütün, tersaneleriyle Türkiye Marmarâ-
da mahpustur. Deniz hak ve menfaatleri kal
kınma plânlarında gerektiği yeri almalı ve 
Türkiye bir Akdeniz Devleti olarak, bu deniz
de bulunan haklarını ve bu denizden geçen 
ve dünya ile onun irtibatını sağlıyan yolları 
güvenlik altına alabilecek plânların üzerine 
yönelmelidir. Bu fikirler Millî Savunma plân
lamasında hâkim olmalı ve siyaset plânlama
sında da temel düşünceler olmalıdır. 

İkinci Dünya Harbinden sonra gelişen olay
ların, dünya devletlerini karşılıklı kamplara 
ayırdığı malûmdur. Bu kamplardan birinin 
başı olan kamşumuz Sovyet Rusya'nın, kendi 
güvenliğini sağlamak iddiası ile kendi hudut
larından çıktığı ve bu mey anda Türkiye üzerin
de özel istekler gösterdiği hatırlardadır. Bu 
durum karşısında, Türkiye'nin kendi güvenli
ğini tamamen bir savunma sistemi olan Batı 
ibloku içinde, NATO'da araması ve bulması olay
ların tabiî bir gelişimi kabul edilmek lâzımdır. 
Günün şartları ittifaklarımızın korunmasını 
ve idamesini zorunlu kılmaktadır. Bununla be
raber günün şartları, keza ittifakla bağlı ol
duğumuz komşularla ihtilâfa düşmemiz ihti
malini de hesaba katmayı gerektirmektedir. 
Siyasi menfaatlerimizin birbirine muvazi ol
duğu Yunanistan'la düştüğümüz, düşebileceği
miz ihtilâfta, aklıselimin Batı komşumuza hâ
kim olmasını temenni ederiz, fakat bununla be
raber, memleketin Batı ve Güney hududunu 
çeviren adaların ve özellikle Yunanlıların ada
larda yapmakta olduğu hava kuvvet meydanla
rının, Deniz Kuvvetlerimiz ve Hava Kuvvetle
rimiz dengesi üzerindeki etkilerine hassasi
yetle dikkatleri toplamak isteriz. 

NATO ittifakına gelince; bu ittifakın bağ
landığı tarihten bugüne kadar geçen zaman için
de bâzı değişikler olmuştur. Sovyet Rusya'
nın Akdenize inmesiyle bir taraftan Türkiye'
nin siyasi coğrafyası değişmiştir; bu değişik
lik aynı zamanda NATO Güney kanadına kuv
vetle müessir olmaktadır, diğer taraftan NATO 
savunma stratejisi kendi içinde bir değişime 
girmiştir. Bilhassa 1961 yılından itibaren Bir
leşik Amerika ile Sovyet Rusya arasında kıta
lararası nükleer silâhlarla bir vurucu kudret 
dengesi hâsılolduktan sonra, NATO savunma 
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stratejisindeki değişim üzerinde dikkatlerimi
zi teksif etmek mecburiyetindeyiz. İttifakın 
akdolduğu tarihte NATO'ya mensup devletlere 
vâki bir tecavüz, hangi silâMa ve nerede olur
sa olsun, konvansiyonel silâhlara ilâveten nük
leer silâhlarla da tardedilmek esası vardı, Ame
rika - Sovyet Rusya dehşet dengesi hâsıl ol
duktan sonra, ittifak içi savunma tartışmala
rı 1967 senesinde yeni bir esasa bağlandı. Bir 
elâstiki mukabele doktrini ortaya çıktı. Şöyle 
ki, Sovyet Rusya karşısında nükleer savaşa 
geçmeden evvel konvansiyonel silâhlarla mu
kabele yapılması kabul edildi. NATO devletle
rinin konvansiyonel silâhlarla muarız tarafa 
nazaran zayıf olduğu meydandadır. Bu takdir
de, NATO - Varşova Baktı cephelerinin ka
natları birbirini çeviren kısımlar üzerinde ye
ni hassasiyet bölgeleri olarak belirmiştir. 

1970 senesinden sonra Sovyet Rusya'nın Tür
kiye ile birlikte Yunanistan'ı, İtalya'yı ve ni
hayet Fransa'yı kuşatan bu son durumu karşı
sında, NATO askerî ve siyasi konseylerinin, 
Genelkurmayımızın ve Hükümetimizin dikkat
le vaziyet almakta bulunduklarına emin olmak 
isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Korutürk, beş dakika
nız var efendim. 

FAHRÎ KORUTÜRK (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

NATO İttifakına, gerek askerî gücümüzle, 
gerek coğrafyamızla getirdiğimin büyük ka
zancın, bu «Elâstikî mukabele» ismi altındaki 
savunma doktrini ile beliren riskten gelen 
(karşılığını ve teminatını aramak ve istemek 
haköamılsdır. 

Böylece, coğrafî! durumun tartışılmasını 
kaparken, son seneler içersinde ehemmiyeti 
üzerinde durulan Malta Adasına tetmaıs et
mek isterim : Sovyet domammıaisınım Akdeniz'de 
Arap ülkeleri kıyılarında sağladığı üsler, as
kerî coğrafya bakımımdan kıymetli olmakla 
beraber, tesisler bakamından, modern donan
maların ihtiyacım karşılamak içlin zamana 
muhtaçtırlar. Malta ise, eski çağlardan gel
me asırhlk bir deniz üssü olarak limanları, ter
saneleri bakımından modern donanmaların is
tifadelerine hazır durumdadır. Askerî coğrafi 
önemi büiyük olan Malita'mm NATO için kay

bolmasına mukabil, Sovyet Rusya için elde edi-
lelbilımesi ihtimali onun ehemmiiyetini bir kat 
daha artırmaktadır. 

ıSloıvyet Rusya'nın gerek nükleer slilâh-
larda Birleşik Amerika ile muvazene tesis 
ötmek yolunda bir hayli mesafe almış olmaısı, 
gerek NATO cephesini Kuzeyden ve Güney
den çevirerek stratejik bir üstünlük sağ
lanması, bu iki süper Devletim silahlanmaya 
devam etmekle beraber, onları aralarımda uız-
lajfmaya zorladığı da görülmektedir. Bu cüm
leden olarak, Birleşik Amerika, Sovyet Rus
ya arasında stratejik silâhlara kısıtlama 
konusundaki Salt çablşmalarımım, temaslarımın, 
dünya devletleri gibi, Türkiye iejin de öne
mine bilhassa dikkati çekmek isteriz. Nükleer 
vurucu gücündeki üstünlüğü karşısındakine 
kaptırmamak gayesi etrafında siyasi bir mü-
aalkere mücadelesi halinde devam eden bu 
SALT görüşmelerin nerelerden ve ne gibi tâ
vizlerle gelişeceği bizi ciddiyetle ilgiilendir-
mek lâzımıdır. Askerlerimizin ve Hükümetimizin 
bu gslkcneleri ehemmiyetle takipte oldukların
dan emin olmak isteriz. 

Bu suretle, sonuma gelmiş olduğumuz söz
lerimizi kaparken; bütün milletlin, dün olduğu 
gîlbi bugün de hayat ve istiklâlinin teminatı 
olan Silâhlı Kuvveti erimizi, Cumhuriyetimi
zin kurucusu olan Atatürk'ün gözlerini ha
yata kapadığı âna kadar gördüğü şekilde 
görmekte olduğunu da samimiyetle ifade et
mek isteriz. 

AtaJtürk, hatırlanacağı üzere, 29 Ekim 
1938 de Türk Ulusuma hitabederken şöyle de
mlikti : «Türk Vatanının V3 Türklük camiası
nın şan -1 şerefini dahilî vs haricî her türlü 
tehlikelere karşı korumak vazifesini ifaya 
hazır olan Türk Ordusuna tam bir inanç ve 
itimadim vardır.» 

iBugün, dünyanın içlinde yaşadığı çetin si
yasi şartlar arasımda Türkiye Cuimhudiyeti-
nin dışarıdan gelecek tehlikeler kadar, içeri
den de bölücü ve yılkıcı tehlikeler karşısında 
bulunduğu bir gerçektir. Bu gerçekler mu
vacehesinde, kendine has disiplini, kendi ge
leneğine uygun bir vazife şuuru içinde vatan 
sevgisi ve millet sevgisiyle görev başında 
olan Silâhlı Kuvvetlerimizi Senato Komten-
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jan Grupu adına tekrar selâmlar, Millî Sa
vunma Bakanlığına 1972 Bütçesinin tatbika
tında başarılar diler, Yüce Senatoya saygılar 
sunarım. (Alkışlar.) 

IBAŞKAN ~ Teşekkür ederiz Sayın Koru-
türk. 

Mulhterem arkadaşlarım, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı oy-

BAŞKAN — 27 nci Birleşimin 3 ncü otu
rumunu açıyorum. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görü
şülmesine devam ediyoruz. 

Grupları adına yapılan birinci görüşmeden 
sonra, ikinci kez olarak, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Ahmet Nusret Tuna söz istemiş
lerdir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Nusret Tuna'nın yerine ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nusret Tuna'nın 
yerine Sayın Orhan Kürümoğlu konuşacaklar. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kürüm
oğlu, buyurun. İkinci kez konuşmalar 15 daki
kadır. Saat 20,30. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN KÜRÜM
OĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri, Silâhlı Kuvvetlerin aziz 
mensupları; Yüce Heyetinizi saygiyle selâmla
rım. 

Bâzı grup sözcülerinin ve bilhassa Millî Bir
lik Grupu sözcüsünün partimizi de hedef alan 
'beyanları olmasaydı, ikinci kez söz almak lü
zumunu duymıyacak ve Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesine sözcümüz tarafından yöneltilen 
yapıcı tenkid ve temennilerle yetinecektik. 

lamasına 100 üye katılmıışıtır. 99 kabul ve 1 
çekimser oy kullanılmıştır. Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçesi kalbul edilmiştir. 

Saat 20.30 da toplanmak üzere 27 nci Bür-
leşimin ikinci Oturumunu kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma Saati : 19.15 

Yine aynı yapıcılıkla ve fakat Sayın Yıl-
: diz'm görüşünün aksine, grupumuzun görüşle

rini ifadeye çalışacağım. 

Sayın Millî Birlik Grupu ve sayın sözcüsü, 
bugüne kadar süre gelen Parlâmento tecrübe
lerine dayanarak, Adalet Partisinin demokratik 
nizamdan yana ve onun savunucusu olduğunu, 
keza demokrasimizi çerçeveliyen Anayasa niza
mına saygılı bulunduğunu bilirler. Bununla be
raber, bir kere daha tekrar ederek, duymak is-
miyenlere de duyurmak isteriz ki, Adalet Par
tisi, Anayasanın tâyin ettiği hudutlar dışında 
ne bir nizam, ne de bir düzen taraflısı olmamış
tır, olmıyacaktır. 

Fakat, bu görüşümüzü kendi tutum ve öz
lemlerine ters bulan çevrelerin, bugüne kadar 
Atatürk'çülük kisvesi altında yıkıcı davranış
larını da insafları varsa kabul etmelidirler. Biz, 
12 Marti getiren sebepleri en yetkili ağızlardan 
defalarca ifade ederek, macera peşinde koşan
ları doğru yola gelmeye davet ettik; fakat her 
seferinde biraz daha şiddetli tepkilerine şahi-
dolduk. 12 Mart'm aleyhinde kim ne derse de
sin; fakat Adalet Partisi olarak, biz bunun 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vatanseverlik duy
gularının bir sonucu olduğuna kaaniiz. Bu gö-

ÜÇÜNCu OTURUM 
Açılma Saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkanvekili iskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 
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rüfümüzü bu kürsüden bütün millete ilân edi
yoruz; siz de duymalısınız. Zira, Atatürk'ün 
bize bıraktığı vatanı bütünlükten mahrum etrni-
yecek, kardeşi kardeşe vurdurtmıyacak olan 
tek teminatımız Ordudur. 

Ordularının idareye el koymak istediği hiç
bir memlekette hiçbir siyasi iktidar; hele de
mokratik nizamı benimsemiş olan iktidarlar 
«Hayır, olmaz» diyemez. Her vesile ile el koy
manın iyi veya mahzurlu yönlerini değerlendir
mek de Ordunun yöneticilerine aittir. 

Türk Ordusunun el koymak niyetinde olma
dığına, demokratik nizama sadık bulunduğuna, 
en azından Sayın Yıldız kadar biz de kaaniiz. 
Bu tutumundan ve niyetinden dolayı şükranla
rımız sonsuzdur. Dünyadaki örneklerini gördü
ğümüz diğer ülkelerdeki âkibetlerin, memle
ketimizde de tecellisini Türk Silâhlı Kuvvetleri 
görmek istememiştir. Acı gerçek şudur ki, yur
dumuzda eline geçirdiği imkânları bu memle
ketin selâmeti aleyhine kullanmak isteyenler, 
hatta kullananlar vardır; fakat böyle bir sakîm 
yolun yolcuları, bugün olduğu gibi, Türk Mil
letinin var olduğu her dönemde de Türk Silâh
lı Kuvvetlerini yanlarında görmeyeceklerdir. 

12 Martı getiren sebepler ve getirenlerin ne
ler ve kimler olduğunu arbk en ücra köydski 
vatandaş dahi öğrenmiştir. Bunu bizzat Ordu 
ilân etmiştir ve partilerüstü Hükümet ilân 
etmiştir. Bu sebeple, artık bu mevzu üzerinde 
sayın Yıldız'm da bundan sonra durmak isteme
yeceğini umarım. Zira delilleri Anayasa - Ada
let Komisyonundaki dosyalarda vardır; sayın 
Yıldız'a ithaf ediyorum. 

Sayın Yıldız'a bir tavsiyede daha bulunmak 
isterim. Demokratik nizamın icabı olan sandığa 
ve onun içinden çıkanın millet iradesi olduğu
na artık inanmalıdır. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin aziz 
milletimize ve Türk Silâhlı Kuvvetlerine hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu teşekkür 
ederiz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adına sayın 
Yıldız ikinci defa söz istiyor. Buyurun sayın 

Yıldız. Sizin de konuşmanız 15 dakika. 
Saat 20,35. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Tarihin ibret aynasına yansıyan, resmî bel
gelerle yazılıp, Türk kamu vicdanına ve dünya 
kamuoyuna yansıyan gerçekleri, dilin en ince 
yönlerini de kullansanız kimse örtemez. Amacı
mız, ne örtmek ne suçlamaktır; bir gerçeği doğ
ru olarak ortaya koyup, bu doğru ortaya koy
duğumuz gerçekteni ders almaktır. 

Grubumuzun üzerinde önemle durmak iste
diği husus şudur: Bir olaylar dizisi içinden gel
dik. 12 yıl içinde ihtilâller, ayaklanmalar, tür
lü anarşik olaylar ortamını yaşadık. Türkiye'de 
hiç kimse bu okylann tekrar edilmesini iste
mez. Sanırım ki, bu olaylar herkesi rahatsız 
eder. Ama bundan çıkışın yolu nedir? Bundan 
çıkısın yolu; önce, var olan duruma gerçekçi 
bir tanımlama, bir teşhis koyacağız. 08ir daha ora
ya dönülmemesi için, o durumu yaratan neden
leri yok edeceğiz. Amacımız; teşhisi yanlış koy
mamak, nedenleri belirtmek ve onun üzerinde 
çareleri aramaktır. 

Şimdi değerli sözcü; «12 Mart ortamını geti
ren nedenleri ve kimlerin getirdiğini ordu ilân 
etti» diyorlar. Sanıyorum muhtıra ne diyor 
unutmadık; «Tutum ve davranışları ile iktida
rın ve onun çoğunluğunun etkilediği...» ki, o 
suçlamanın altında bulunmadan ıstırap duyu
yorum; o gün de «biz bu suçlamanın bu kısmı
na katılmıyoruz» de'dim. Çünkü, Parlâmento 
içinde bu noktaya gelinmemesi için savaştık. O 
halde suçlamanın bu kısmı doğrudur; ama biz, 
bize buradan pay gelmediği inancındayız. Yal
nız biz değiliz, bizim gibi başkaları da var; 
bunda tekel yok. O suçlamaya hedef olmıyan 
insanlar, Parlâmento içinde elbette suçlu değil
dir. Ama ortada bir durum var; kim inkâr ede
bilir? Geçtiğimiz yıllar bu durumu tesbit etmiş. 
Savın sözcü, «ordu bunu ilân etti» dedi. Evet, 
muhtıranın 1 nci maddesi var, ikinci maddesi 
var.... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Muhtı
ranın sonrası da var. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Muhtıranın 
birinci maddesi; «şöyle şöyle tutum ve davra
nışlarla Türkiye Cumhuriyeti büyük bir tehli
keye düşürülmüş, Atatürkçülüğe beslenen gü-
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ven yitirilmiştir. Bundan sonra bunları bırakın, 
karışmak istemiyorum. Ey parlâmento, ey poli
tikacılar, ey partiler bundan sonra şu işleri ya
pın ne olursunuz; partilerüstü davranın, Ata
türkçü bir görüşle reformları biran önce ger
çekleştiriri» dîyor. Demek M, gerçekleşmemiş. 
O ana gelişimizin nedenini söylüyor, suçlusunu 
da söylüyor. Şimdi el çabukluğu marifet, suç
luluğu birkaç delikanlıya yükliyeceğiz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Deli
kanlıya değil. 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Arkadaş

lar, açıkça konuşalım. Bu delikanlı, bu genç, 
bu anarşist, bu adamlar kaç tane? 100, 300, 50O. 
Türkiye Cumhuriyeti öyle 500, 5 000 insanın 
yıkabileceği zayıf bir Cumhuriyet değildir. 
Eğer biz acz içinde istek ve 300, 500, 5 000 ço
cuk Türkiye'yi yıkabilecek ise, bizi sevmiyen 
'her hangi bir memleket, bu memleketin içine 
300, 500 kişiyi rahatça sokaJbilir. Biz böyle bir 
zayıf devlet olduğumuzu reddederiz. Çocukla
rımızı biz idare etmenin aczini de kabul etmi
yoruz; ama o çocukların da kötü bir gidiş kar
şısında susmasını elbette uygun ıbulmadığımı 
ben ima ettim. Evet dosyamda var. Ben, «Bu 
sisteme karşı yaptığınız tepkiyi az buluyorum» 
dedim ve yine tekrar ettim... 

SALÂHADDÎN ACAR (Ofdu) — Az mı bu
luyorsun? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Elbette az 
buluyorum. Çünkü meydanda; açık konuşalım, 
istanbul'da Hürriyet Meydanında, özgür ismin
deki delikanlı kalabalığın içinde öldürülüyor. 
Orada öldüren, vuranlar birbirleriyle el sıkışıp 
gidiyor. Filim meydanda... E, aradan 1 - 2 yıl 
geçiyor kimse çıkmıyor meydana. Kanlı Pazar 
olayının filmini istedim, burada geldi anlattık. 
Sayın Başbakan çıktı o zaman yasakladı. Nere
den biliyorsun?» dedim. Görmediğin filmin 
millî güvenliğe aykırı olduğunu nereden bili
yorsun; senaryosunu mu hazırladın, yoksa pro
vasında mı bulundun? Şimdi, bütün bu geçmiş 
olayları unutacağız, iktidarın kusurlarını unu
tacağız... E, Konya'yı gördünüz; Konya olay
larını yaşadık. Konya olaylarında 18 dernek 
başkanı, - hepsi iktidar partisine kayıtlı, bir 
tanesi partiye kayıtlı değil, eğilimli - akşam 
toplanıyor; Bakan gidiyor, ertesi gün karşı 

gösteri yasaklanıyor, bunlar izinsiz gösteri ya
pıyor, valinin binasına hücum ediyor, gece ya
rısından sonra camlar takılıyor. Sonra mahke
menin karannı okuyoruz; siz de okudunuz. Bu
rada mahkemenin kararını okudum. Mahkeme 
diyor ki... 

iSALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kırık
han olayı da var. 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Mahkeme 

kararında diyor ki, Türk Devletinin yargıcı 
diyor ki, «Şu şu kursları yaptılar ama, başın
dan sonuna kadar yaptıkları eylemlere karşı 
konulmadığı için, valilik, emniyet kuvvetleri 
müsamaha ettiği için - uzun uzun sayıyor - suç
larının indirilmesine..» Suçludurlar; ama daha 
büyük suçlu var indirilsin, diyor. Mahkeme di
yor bunu. Danıştaya geldi biliyorsunuz, suçlu 
buldu idareyi.. Bütün bu eylemler yapıldığı 
içindir ki, - şimdi gerçekleri geriye atmıyalım -
12 Marta geldik. Yoksa, 3 - 5 delikanlının 50 -
500 gencin, aşırılıkları, sapıklıklariyle bu nok
taya gelmedik. O, onun sonucudur; kötü bir po
litikanın sonucudur. Peki, Ankara sokaklarında 
yüzlerce profesörün yargıcın, baroların cüibbe-
leriyle protesto ettikleri o çocuklar mıydılar? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Arka 
sına takılanlar? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bütün bun
ları unutarak konuşmıyalım. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, lütfen efen
dim söz atmıyalım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) ~~ Ne münase
bet, arkasına takılan yok. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bütün bun
ları unutmıyalım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko
nuşmıyalım. 

AHMET YILDIZ (Devamla) - Gerçekleri 
tahrif etmiyelim. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi bana 

söylüyor... Türk Devletinin Tanzimattan bu ya
na sürüp gelen bir geleneği var: Hiç kimse, hiç
bir kuruntu ile rahatsız edici de olsa, rahatsız 
edilenler, rahatsız edilmiyecek şekilde hareket 
etmek zorundadırlar. Bizim tarih görevimiz 
bunu ortaya koymaktır. Onun için kimse rahat
sız olmasın. 
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Delilleri meydanda; sandığa karşı değiliz, 
sandık dolandırıcılığına karşıyız. (M. G. P. ve 
O. H. P. Grupu sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) Millî idareye karşı değiliz. Burada Baş
bakanlık Bütçesinde söyledik. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — HâMm 
nezaretinde yapılmış seçimlere bu sözünüzle ha
karet etmiş oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmiyelim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Millî ira

deye karşı değiliz, millî irade ipoteklerine kar
şıyız. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Millî ira
deyi sizden öğrendik. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Onun için 
diyoruz ki, Türk toplumunu; millî iradesini, 
demokrasisini ipoteklerden kurtarmak için re
formlar gerekir, işte, Silâhlı Küvetlerin başları 
onu söyledi. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Re
formları yaptınız mı ipotekler kalkar, gerçek 
demokrasi meydana çıkar, işte savunduğumuz 
bu. Yoksa, bize şimdi kurduğumuz; bütün teh
likelere, ithamlarına, suçlamalarına, tehdit
lerine rağmen, 23 tane sehpa tehditlerine rağ
men kurduğumuz düzenin savunucusu, her hal
de onu sabote edenlerden daha samimî savunu
cusuyuz. Bir defa tarih bunu gerçekle bilmeli
dir. Evet sehpalar asılıp beni asacak adamı Mec
lise getirecek kadar haysiyetli davranan insana 
çıkıp da burada demokrasi dersi vermek, had
dini bilmezliktir. 

Saygılar sunarım. (0. H. P. ve M. G. P. sı
ralarından alkışlar.) 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Zaman 
müsait olacak ki, hadiseleri bütün açıklığı ile 
ortaya koyalım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Memle
ket meselesi konuşuluyor. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Size ne 
oluyor, ayıp be.. 

EKREM ÖZDEN (İstanlbul) — Tarih var, 
tarih. 

BAŞKAN — Çok istirham edeceğim, muhte
rem arkadaşlar. Bir tanesini susturalım diyoruz, 
siz de oradan müdahale ediyorsunuz. Lütfedin. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, onlar yapıyor; biz ne yapıyoruz? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Mem
leket meselesi beyefendi. 

EKREfM ÖZDEN (istanbul) — Tarih var, 
tarih. 

BAŞKAN — Sayın özden, çok istirnam 
edeceğim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Söyle
dik, gerçekleri söyledik. 

BAŞKAN — Lütfen Kürümoğlu, lütfen 
efendim. 

Sayın arkadaşlarım, çok istirham edeceğim. 
Herkes kendi fikrini açıkça söylüyor bu kürsü
den. Lütfen müdahale etmeyin. 

Efendim, grupları adına söz alan sayın ha
tiplerin konuşmaları hitam bulmuştur. Şimdi, 
şahısları adına söz alan hatiplere sıra gelmiş
tir, söz veriyorum. Sıra Sayın Enver Işıklar'-
ındır. 

Buyurun Sayın Işıklar. 
H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, Millî Savunma Ba
kanlığının değerli mensupları; 

Memleketin savunması, her şeyden evvel bir 
millî meseledir. Bu sebepten millî savunma, ev
velâ millete, milletin maddi ve mânevi bütün 
kuvvetlerine istinadeder. Yurt savunmasında 
temel unsur, millî güçtür. Memleketin coğrafi, 
iktisadi, siyasi durumu mevcut ve meknuz bü
tün güçlerin hepsi bu temel unsura müspet ve
ya menfi yönden tesir eden faktörlerdir. 

İdeolojik görüşlerini dünyaya yaymak isti-
yen milletler, bu millî gücü daha barış zama
nından itibaren yok etmeyi hedef olarak almış
lardır. Haritadan silmek istedikleri milletin ne 
kadar millî değerleri varsa, ne kadar millî güç
leri varsa onları zaıfa düşürmek, mahvetmek 
için, insanlık dışı, hukuk ve ahlâk dışı her yo
la başvurmakta, millî mukaddesat olarak tanı
dığı neleri varsa onları kaldırıp, yerine beynel
milelcilik aşılamaya çalışmaktadırlar. Beynel
milelcilik aşılamak amacı ile beynelmilel teşki
lât kurmuş olan milletler, son senelerde bütün 
menhus gayretlerini yıkmak istedikleri ve 
plânladıkları memleket üzerine teksif etmekte, 
o memlekette insanlığı utandıracak çok çeşitli 
yıkıcı faaliyetlere girişerek emellerini tahak
kuka çalışmaktadırlar. Bunun en canlı ve ya
kın örnekleri Fransız içişleri bakanlarından 
Raimond Marcel'in yazdığı kitapta açık olarak 
anlatılmaktadır. Kitapta; 1968 de en ateşli ha
le gelen Fransa 'daki ihtilâlci hareketler ve bu 
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hareketleri idare edenlerin anıaçları; metotlara 
ve milletlerarası ilişkileri açıklanmaktadır. 1967 
de nümayişler şeklinde başlayıp, 1988 de ayak
lanma haline gelen ve halk üzerinde endişe ve
rici derin tesirler bırakan olaylar, komünist 
partileri ve bu partilerin gençlik teşkilâtları 
tarafından tertiplenmiştir. Bu teşkilâtlar, da
ğıttıkları gazete, broşür ve bildirilerde amaçla
rını da açıkça söylüyorlar. Amaçları şu: Hü
kümeti zor kullanarak devirmek, cumhuriyet 
rejimini yıkmak, demokrasi müesseselerini yık
mak... 

Bu siyasi parti ve teşekküllerin organı olan 
gazetelerdeki yazılardan birkaç cümle okuyo
rum : «Sınıf mücadelesini, neticesi olmıyan 
parlâmenterizm yoluna sevk etmek çabalarını 
kabul etmiyoruz. İşçi sınıfının hayati dâvaları 
seçimle değil, sokaklarda mücadele ile halledi
lir. Bu rejim yıkılmaya mahkûmdur; bunu ön
lemeye kalkışanlarla yapılacak mücadeleye ha-
zırlanılmalıdır. iktidar, artık seçim sandıkla
rında değildir; sokaklarda elde edilir. De Ga-
ulle'ii zorla usaklaştıralrm, yerine bir işçi hü
kümeti getirelim. Bizim istediğimiz iktidar. 
yetkisini grev komitelerinden, işçi ve talebe ha
reket komitelerinen alan bir iktidar olacaktır. 
Hükümet, sokaklara dökülmüş ve en şiddetli 
darbeyi indirmeye azimli 10 milyon işçi ile 
karşı karşıya bırakılmalıdır.» 

Dikkat edilirse, bu sözlerin hemen hemen 
aynı veya benzerleri senelerden beri Türkiye'
de bâzı örgütler tarafından mikrofonlarda sık 
sık tekrarlanmaktadır. 

Federal Almanya'daki kargaşalıkları Sos
yalist Alman Öğrenci Birliği tertiplemiştir. Bu 
teşekkül, mal ve mülkün tahribi, umumi yerle
re baskın, üniversiteleri işgal, dinî toplantıla
rı önleme, bâzı yayın organlarına saldırılar dü
zenlemiştir. Bunların da gayeleri; üniversite
lerde ayaklanmalar tertibi ile işe başlamak ve 
üniversitelerden sonra, «Burjuva ve kapitalist» 
dedikleri demokrasiyi ele alarak kötülemek ve 
sonunda demokrasiyi yıkmaktır. 

1967 sonlarında İtalya'da Milano, Torino, 
Floransa, Roma Piza, Venedik gibi hemen bü
tün italya'nın önemle merkezlerinde ayaklan
malar olmuş ve 1968 tarihine kadar devam et
miştir. Zabıta kuvvetleriyle anarşistler arasın
daki çarpışmalarda, yalnız başkent Roma'daj 

i 200 kişi yaralanmıştır, italya'da da, Fransa ve 
Almanya'da kullanılan taktik ve stratejik me
totlar aynen kullanılmıştır. 

Avrupadaki ihtilâlci aşırı sol hareketleriy
le, Birleşik Amerika'daki hareketler arasında 
sıkı bir işbirliği olduğu tesbit edilmiştir. Bu 
anarşistlerin hiçbir şeye saygıları, hiçbir 
şeye inançları yoktur, her şeyin kar
şısında dırlar. Tarihleri, örf ve âdetleri, 
millî ve dinî inançları, üniversiteleri, seçimle 
gelen meclisleri adlî makamları, Devlet kuru
luşları onlar için hiç bir değer ifade etmemekte 
ve bunlara inanmamrJktadırîar. 

Dünyanın en zengin, en müreffeh vs en me
denî mriulatîeri olan ve en büyük güçlere sahip 
bulunan birkaç nıemlskeıMs cereyan eden ihti
lâlci hâdiselerden çok kısa olarak bahsetmiş bu
lunuyorum. 

Bütün bu yıkıcı faaliyetlerin özü, psikolojik 
•savaştır. Bunu bildükten sonra, psikolojik sava
şın bütün vasıtalarının kullanılmış olmaısına ve 
bu harekeleri müessir şekilde desteklemek üze
re, sistendi bir yalan ve iftira kampanyası kul
lanılmış olmasına hayret etmemeliyiz. Çünkü, 
psikolojik savaşın en kudretli silâhı, ustaca ha
zırlanan yalan ve iftiradır. Şimdiye kadar an
lattığım bu ihtilâlci hareketler dışardan millet
lerarası teşekküllerden de yardım görmektedir
ler. Aralarında bâzı rekabetler olmasına rağ
men, dünyadaki bütün ihtilâlci partiler aynı 
yolda birleşmektedirler. 

Kanova'da Üç Kıta konferansı diye bir top
lantı yapılmıştır. Konferansta bütün ihtilâlci 
mücadelelerin birleştirilerek müşterek bir stra
teji takibedilmesi kabul edilmiştir. «Üç Kıta 
örgütü» isimli bir daimî teşkilât kurulmuştur. 
Bu teşkilât idarecileri, hemen hemen her mem
leketteki gençlik ve işçilere çengel atmakta
dırlar. Bunları istedikleri istikamette harekete 
geçirmenin başarılı bir siyasi oyun olacağını 
hesaplamakta ve bunları bir alet gibi kullan
maktadırlar. 

Cennet kadar güzel olan yurdumuzda da, 
yukarda arz ettiğim memleketlerdeki gibi olay
lar cereyan etmiştir. Olayların derinliğine in
meden, çok basit bir incelenle dahi gösterir ki, 
bizdeki olaylar da ikiz kardeş gibi tamamen 
diğer memleketlerdeki olaylara benzemektedir
ler. Hangi cepheden bakarsak bakalım, kullanı-
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lan talk bük, stratejik metatl&riyle aralarında 
tam bir besızerlük vardır. Ya.yın organlarındaki 
yazıları ve bildirileriyle aynıdır. Tahrik ve teş
vik sloganları aynıdır, gayeleri metotlanyle ay
nıdır, yer ve yollariyle aynıdır. 

Sayın Başbakan örfi idarenin uzatılması ile 
ilgili konuşmalarında Türk Milletini bölmek. 
demokratik Cumhuriyeti yıkmak için Devlsti-
mizin beynelmilel bir komplo ile karşıkarşrya 
olduğunu belirtmiştir. Milletlerarası teşekküller 
tarafından desteklemen, bu anarşisi örgütlere 
başarı ile karşı koymak istiyorsak, işçilerimizde 
istikrar, huzur ve emniyet istiyorsak, rssmî ve 
özel bütün teşekküllerin ve bütün Türk Milleti
nin bu ihtilâlci grupların. nasıl çaktıklarını, 
nasıl harekete geçtiklerini ve bu hareketi idare 
edenlerin amaçlanan, metotlarını ve milletler
arası kuruluşlarım çok iyi bilmesi lâzımdır. Bu 
olayların tekerrürünü istemiyorsak, tekerrürü 
halinde bütün Türk Milletimin yardımını sağla
mak istiyorsak; bu ihtilâlci teşekkülleri bütün 
millete çok iyi öğretmek lâzımdır. Millî savun
mamızın temeli olan millî £ücü muhafaza ve 
milletçe birlik ve beraberlik içinde buüuaını.amı-
sı istiyorsak, bunların iç yüzünü vo menhus 
emellerimi Türk Milletine çok iyi anlatmak lâ
zımdır. Kanaatimce bunu süratle yapacak en 
yetkili teşekkül, Silâhlı Kuvvetlerimıizdir. Çün
kü, elimde stratejik istihbaratın, Millî Emniye
tin, örfî idare makam ve mahkemelerinin en 
emin dosyalan vardır. Bunlardan, milletçe bi
linmesi icâbedemleri millete duyurmak ve nesir 
imkânlarına da Silâhlı Kuvvetlerimiz sahipitir. 
Bu konuda bütün parlömanterlerin, tekmil ba
sının, yazarlann, bütün Devlet kuruluşlarının 
ve özel 'kuruluşların yardımcı olması en kut
sal bir vatan borcudur. 

Bu arada, örfi idarenin muvaffakiyeti için 
bütün milletçe örfî idareye yardımcı olmalıyız. 
Çünkü, aklımızın mantığımızın almıyacağı sin
si ve şeytanca olaylar tertiplenmiş, tesirler ve 
(telkinler yapılmıştır. Bunların meydana çıka
rılması şarttır. Bütün gayriinsamî hareketlerin 
yapılmasını mubah gören ve öğütliyen, bu gay-
rünsamî hareketleri insanlar vasıtasiyle insanla
ra insafsızca tatbik etmeyi teşvik eden, tahrik 
©den, tertipliyan beynelmilel yöneticilerin dışar
dan, bunlarla işbirliği yapanların içeriden ses
leri gene çıkmaya başladı. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
H. ENVER IŞIKLAR (Devamla) — İnsan

cıl duygulardan bahsetmeye başlaldılar. 
12 Marttan sonra umduğunu bulamıyam bu 

ihtilâlci örgütler, mahıkeımelerdeki amarşisitleriy-
le, dışarıdaki bilinen, bilinmiyem açık veya gizli 
sözcüleriyie «Vur abalıya» taktiği gütmeye ve 
yavaş yavaş da örfi idareyi ağızlarında gevele
meye başladılar. Bunların bu sinsi gayretlerinin 
muvaffak olmaması için resmî ve özel bütün 
teşekküllerin örfi idareye yardımcı olmalan 
millî bir borç olmuştur. 

içimizdeki anarşistleri bir daha bu gibi ha
reketlere tevessül eylemıiyecek hale getirmek 
için, millet yararına örfi idarece alınacak her 
karaıın en büyük destekçisi, en içten takipçi
si aziz Türk Milletidir. Sağduyu sahibi her va
tandaş böyle düşünmekte, örfi idareden de ka-
rarlannm azimle, cesaretle tatbikini beklemek
tedir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin, mille
timize ve Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(AP sıralarımdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Işıklar. 
Sayın Hüsnü Dikeçligil, buyurunuz. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Kayseri) — Efen

dim, milletimizin bekasını temin eden ve tarihi
miz boyunca tarihimize şan katan Türk Ordu
sunun bütçesini görüşüyoruz. 

Eğer siyasiler, yani bizler büyük bir mille
tin çocukları olarak tarihimizin seyrini iyi ta-
kibetseydik ve tarihimizden de ibret almış ol
saydık, elbette Türk Silâhlı Kuvvetleri bir 
12 Mart muhtırasına lüzum görmezdi Ama şu
nu söyliyeyim; biz, tarihimizi tam mânasiyle 
tetkik etmiş insanlar değiliz. 

Hükümet meselesi de var; hükümetlerin uya
nık olması lâzım Eğer bir memlekette hâdise 
oluyorsa, olabiliyorsa, hükümetlerin uykudan 
uyanıp, öntedbir alarak bunları önlemesi lâzım. 
Filân memlekette şu olmuş, filân memlekette 
bu olmuş diyeceksiniz; fakat o memleketlerin 
hükümetleri bunları önliyebilmiş. 

Arkadaşımız, Millî Savunmanın geniş istih
barata sahibolduğunu söyledi. Millî Savunma, 
bu geniş istihbaratı ile Türk Milletinin bekası
na ziyan geleceğinin idraki içerisinde, bize çok 
pahalıya mal olan bu memleketin bütünlüğü ile 
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elbette alâkadardır. Büyük Atatürk asker oldu- I 
ğu halde - ki bir Millî Mücadelenin içerisinden 
çıkmış, memleketi bir vahdete irca etmiştir -
O, Gold Paşanın Wilhelm'e göndermiş olduğu 
Türk Ordusu hakkındaki raporu Pertev, Naci j 
ve Ali Fuat paşalara tercüme ettirmiştir. O tec
rübeli insan dahi, Türk Ordusunun bünyesini 
yabancı gözü ile öğrenmek istemiştir. Türkiye'- | 
de uzun müddet vazife görmüş olan Gold Paşa- i 
nm bu raporunu, hakikaten her siyasinin dik
katle okuması ve hele hükümeti idare edenle
rin de mutlaka bilmesi lâzımdır. Benim, bunu 
10 dakikalık zaman içerisinde okumama imkân 
yok. Son kısmını okuyorum; 1907 tarihinde ı 
göndermiş olduğu raporda diyor ki; «Türk... 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Biz 
okuduk, 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Oku
duysanız, kalk bir cümlesini söyle.. 

İBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. Sa
yın Dikeçligil, lütfen siz devam buyurun efen
dim. 

HÜSNÜ DtKEÇLÎGÎL (Devamla) — Efen
dim, arkadaşlarımız müdahaleye alışmıştır. Ar
kadaşlarımız hâdiseleri tetkik etmediği için bu 
hale gelmiştir. Soğukkanlılıkla düşünememiş- J 
lerdir, düşünemiyorlar. Türkiye'yi düşünmeleri 
lâzım. Sanki hiç kusurları yok?.. Peki, kusur 
kimde? 

REFET RENDE Cî (Samsun) — Sende. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı di

yalog yapmayınız. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Benim 

gibi cesaretle okusaydmız bu iş olmazdı. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen efen

dim. Çok hassas kulaklarınız var, biraz duyma
yın efendim. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Evet, 
vurdumduymaz oldukları için böyle oldu işte. 

«Türk Ordusunun bugünlerde ve zannediyo
rum ki ileride, rejimi değiştirme hareketlerinin 
esas ruhu ve felsefesinin sebebi, ülkesinin haki
ki istiklâl ve varlığını müemmen görmemesin
den doğacak vatanî sebeplerden olacaktır. Bu 
felsefe ve tutum onun öz terkibinin icabı ve neti -
cesidir.» Eğer vatanı tehlikede olmazsa karış
maz, Türk Ordusu siyasetin içine girmez. 

Ben, bakın samimî söylüyorum, Sayın Nihat 
Erim Hükümetinin içerisinde - bir maliyeci Ba
kan olarak - Sayın Melen arkadaşımız Millî Sa-

vunmamn ağırlığı ölçüsünde bir Bakandır. Bu 
ağırlık derecesi sayesinde elbette ki şevki idare 
de kolaylaşır. Ama siz, Bakanlık tevziierinde 
Makamın ağırlığına göre Bakan getirmezseniz, o 
da zamanında yerinden kalkmasını bilmezse; hâ
diseleri tahlil edip daha önce tedbir almasını id
rak etmezse, bu olmaz arkadaşlar. Dış düşman
lar bir memleketin içerisini karıştırmayı ister, 
vazife edinir, ama onda hükümetlerin uyanık ol
ması lâzım. Eğer hükümetler uyanık olmazsa, 
her şey olur. Ben çocuğumu 2 sene üniversiteye 
gönderemedim beyefendiler. Çocuğum 2 sene 
kaybetti, ıstırabını çektim, çekiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, 2 dakikanız 
va,\ 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ne ça
buk 2 dakikam kaldı? (Gülüşmeler) Arkadaşa 
gösterdiğiniz müsamahayı bana da gösterin. 

Ben bunu yalnız burada konuşmuş değilim, 
her gittiğim yerde söylemişimdir. Türk Ordusu 
memleketi bir badireden kurtarmıştır, komüniz
mi önlemiştir, memleketin vahdetini temin etmiş
tir. Bundan daha tabiî bir şey olamaz. Şimdi yi
ne söylüyorum. Hislerimizi bir tarafa atacağız, 
özrümüzü, kabahatimizi bileceğiz ve Hükümet 
olmasını, hükmetmeyi öğreneceğiz. Hükümetler 
bundan sonra çıkacak hâdiseleri önlesin. 

Şimdi ricalarıma geliyorum: 
Ordu mensuplarımız, Ordumuzun dış kaynak

larla beslenen bir ordu haline gelmemesine ka
rar vermiş; bu çok doğru. Biz dışarıdan gemi, 
muhrip alıyoruz daha borcunu ödemeden çürüğe 
çıkıyor. E., bu koca millet her şeyini kendisi yap
mıştır. Türk Ordusu uyanmıştır, daha ne istiye-
lim? Uyanık olmasaydı memleketi badireden 
kurtaramazdı. Uyuyanlar hükümetlerdir, hükü
metlerin başında olanlardır. 

Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı da ku
rulmuştur. Millet, bunların tahakkuk ettiğini gö
rünce her şeyini verir. Mutlaka ve mutlaka si
lâhımızı kendimiz yapmalıyız. PaMstanın halini 
görüyoruz, herkes yardım edeceğiz dedi, kimse 
yardım etmedi. Pakistan'ın bu hale geldiğini 
başka türlü yorumlamak lâzım, çünkü Pakistan'
da sanayiin 2/3 ü ve banka ve sigortaların 
4/5 i 22 ailenin elindedir. Böyle memleketlerde 
huzur olmaz. Bu vasatın dışına çıkıp, Türk hal
kının refahı için uğraşmak, geliri ona göre da
ğıtmak lâzım, içtimai hâdiseleri iyi tahlil etmek 
lâzım; tek yönlü tahlil olmuyor. 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, iûtfen bağlayı
nız:. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bâzı 
arkadaşlarımız Karma Komisyonda ortaya attı
lar, dinledim, «Eskiden olduğu gibi parasını ve
ren askerlik yapmasın» denildi; olmaz böyle şey. 
Türk Ordusunun mânevi tarafı da vardır, her 
vatan çocuğu askerliğini yapacak; fakat bunla
rın içerisindeki ziraatçiler halkı eğitime tabi 
tutmak için, kalkındırmak için köylerde vazife 
görebilir ve bunun üzerinde zaten hassasiyetle 
duruluyor. Bu bakımdan Sayın Bakana teşekkür 
ederim. Yurt kalkınmasına hizmet ediliyor ve 
edilecektir. 

Sayın Başkan, 10 dakikanın içerisinde ne 
söyliyebileceğim? 

BAŞKAN — Geçti zaten efendim, size müsa
maha ettik. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Diğer 
arkadaşımıza ettiğiniz gibi bana da müsamaha 
etseniz ne olur? 

BAŞKAN — Kimseye müsamaha etmedim 
efendim, bir zatiâlinize ettim, o da eski arka
daşım olduğunuz için. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Evet 
çok teşekkür ederim müsamahanıza. 

Şimdi, bu Hükümetin kusurlarını da görü
yoruz. Bâzı şeyler derhal örfi idarenin üzerine 
atılıyor. Bu olmaz Sayın Bakan, bunları önle-
mök lâzım. Balıkçıya gidiliyor, «Sıkıyönetim 
emretti tablam içeri al» deniyor. Halbuki bu be
lediyenin vazifesidir. Ankara'da atlı arabalar 
vardır kaldırılmış, ama onlara iş bulunmamış. 
Bunu da sıkıyönetimin emrettiği söyleniyor, 
ama hiç tahmin etmiyorum bunu. Böyle küçük 
işlerden sıyrümahyız. Ayakta duracaksak, siya
si hayatımızı da milletimizi de müemmen kıla-
caksak, Türk Ordusuna gölge düşürmemekle 
mükellefiz ve tarihin seyrinden ibret dersi al
mak mecburiyetindeyiz. Türk Ordusu yaban
cının gözüyle de bizim gözümüzle de böyle ol
maz. 

Beyefendiler şimdi sözlerimi bağlıyorum. 
Lord Kingros diyor ki; (bakınız ne kadar 

glüzel) «Büyük Taarruzda son bir tepe alınacak
tı. Mareşal Kur'an okuyor, askeri galyana geti
riyor. Atatürk kamçıladı «Erkek değil misiniz?» 
Hücum ettiler tepeye, insanlar üstü üstüne yı
ğıldı, kan sel gibi akıyordu. Birden ezan sesi 

duyuldu. Atatürk, «Tepe düştü» dedi. Ne haş
met bu... Türk Ordusunun bu zaferi hiçbir mil
lette yok. Bu ruhu Türk çocuğunun gönlüne 
doldurup da millî ruhlarını galeyana getirmek 
lâzım. 

İskenderun Ortaokulunda idim, o zaman be
nim alay komutanım Nazmi Ataç Paşa gelir
di, kıymetli subay arkadaşlarımıza konferans 
verdirir, millî ruhları galeyana getirirdik. Bu, 
insanın içerisinde olmalıdır. Türk oocukların-
daki askerliği ve millî ruhu tekrar galeyana 
getirmek için Ordumuza vazife düşüyor; bu
nu da istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikeç
ligil. 

Sayın KalpaHıoğlu, buyurunuz efendim. 
Saat 12,10 efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Modern bir devlette ekonomik rasyonelle
ri bulunmıyan bir askerî potansiyeli düşün
mek imkânsızdır. Askerlik ile ekonomik güç 
arasındaki gözetilen dengeyi daima muhafa
za etmeye mecburuz. Gelişmemiş veya az ge
lişmiş milletler, çok defa kendi ekonomik güç
lerinden çok daha büyük bir payı silahlanma
ya ayıranlardır. Onun için, bu gibi milletlerin 
aralarında işbirliğine giderek, ekonomilerini 
kalkınmalarına vermesi, kendi istikballerini 
kurtarmaya yarar. Kalkınma, eldeki kıt kaynak
ları en rasyonel bir şekilde kullanmakla hızlan
dırılır esasen başka yolu da yoktur. Bu sebep
le askerî harcamaları yaparken, kaynaklan çok 
dikkatli harcamak lâzımdır. Aksi halde, kal
kınmamıza harcıyacağımız paranın daha ço
ğunu silahlanmaya verirseniz, kalkınmanız 
mutlaka geçiMr. Geri kalmış memleketlerde 
kalkınmayı yavaşlatan her hareket ve her dav
ranış, ister istemez, içtimai ve politik neticeler 
doğurur. İstikbalimiz için, daha müreffeh bir 
vatanı bizden sonraki nesle devretmekle mü
kellefiz. Gelişmeyi hedef aldığımıza göre, mil
lî ekonominin mecburiyetleri göz önünde tutu
larak, askerî harcamaları yapmamız gerekir. 
Bu takdirde de askerî güç, zamanla memleket 
ekonomisine bağlı olarak muntazam gelişir. 
Bütün mesele, bu hassas muvazeneyi bulabilmek
tir. Millî gelirin lüzumundan daha büyük bir 
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kısmını müdafaa sebebiyle silahlanmaya ayı
ran milletlerde kalkınma derhal hızını kay
beder. Bu ise, milleti yoksulluğa, fukaralığa sü
rükler ve ayrıca milletlerarası birtakım den
gesizlik ve anlaşmazlıklara sebebiyet verir. Pa
kistan hâdiseleri, birçok Afrika ve Asya ül
kelerinde şahidolduğumuız olaylar bunun en 
yakın ve canlı misalleridir. Büyük askerî po
tansiyeli zayıf iktisadiyatı ile yıllarca ayak
ta tutmaya çalışan Pakistan, yoksulluktan ken
disini bir türlü kurtaramamış ve bildiğiniz 
trajedi tahakkuk etmiştir. Kanlı bir iç savaş 
ve sonrası.. Ve milletlerarası fırtına da kopa
rılmıştır. 

'Muhterem arkadaşlar, buraya gelmişken 
size bir tarihî olayı hatırlatmak lüzumunu his
sediyorum. Bildiğiniz İkinci Cihan Harbinden 
sonra, bir galipler bir de mağluplar vardı. Galip
ler, mağlupların bir daha silâhlanıp kuvvet
lenerek karşılarına çıkmamaları için silâhtan 
tecrit etmiş, onları silâha kavuşturmamaya ka
rar vermiş, tatbikatını da muahedeye koymuş ve 
mağlulbolan Japonya, Almanya ve İtalya yıllar
ca silahlanmaya para vermemişti. Bu, Ameri
ka, İngiltere, Fransa, Rusya gibi galip büyük 
devletlerin kararı idi. Sonunu görüyorsunuz; 
mağlup milletler bundan istifade etmesini bil
miş, kısa zamanda tarihin seyrini değiştire
cek büyük bir potansiyelin içine girmiş; Al
man Markı, Japon Yeni, italyan Lireti bugün 
Sterlini, Frankı, Doları arkasında bırakmış ve 
bugün galip milletler mağlup milletler birbi
rine karışmış ve dünün mağlupları, dünün ga
liplerine bugün galip vaziyete gelmiştir. İşte, 
kendi potansiyelini, ekonomisini memleketin 
yararına bu fırsattan istifade ederek kullan
masını bilen milletler zaferi kazanmıştır. Bu 
tarihî hakikati burada sırası gelmişken size 
arz etmek mecburiyetini duydum. 

Muhterem arkadaşlar, müsaade ederseniz 
sırası buraya gelmişken, sözümü teyidedecek 
Atatürk'ün bir konuşmasından kısa bir cümle 
ile sözüme devam etmek istiyorum. 

Sene 1924, Atatürk Dumlupınar'da, Zafer 
Bayramının yıldönümünde millete şunu söylü
yor : «İktisaden zayıf bir bünye fakrü zaruret
ten kurtulamaz. İçtimai ve siyasi tehlikelerden 
yakasını kurtaramaz. Hiçbir medeni devlet 

yoktur ki; ordu ve donanmasından evvel ikti
sadiyatını düşünmüş olmasın. Memleket ve is
tiklâl müdafaası için vücudu lâzım olan bütün 
kuvvetler ve vasıtalar iktisadiyatının inbisat 
ve inkişafı ile mükemmel olabilir». 

Bu bahsi şu cümle ile bitirmek istiyorum. 
Arkadaşlar, hülâsa edersek, iktisadi potansiye
lin hududunu aşan paranın müdafaaya veril
mesi güvenliği temin edemez. Millî iktisat, bu
günkü dünyada ister istemez kendisini birin
ci plâna koymuştur. Silâhların kuvveti mutla
ka ekonomik ve sanayi güce dayanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir meseleye daha 
huzurunuzda dokunmayı faydalı buluyorum. 
O da, bedeli naktî meselesidir. Burada bir par
tinin sözcüsü ve bâzı arkadaşlarım bedeli nak-
tinin aleyhinde bulundular. Fikirlerine hür
met ederim; fakat iştirak halinde değilim. Be
deli naklinin bu memlekette tatbikine zaruret 
vardır. Bu cesaretle müdafaa etmeye mecbu
ruz muhterem arkadaşlar. Her zaman Atatürk'
ten bahsederiz,. Atatürkçüyüz deriz, Atatürk'ün 
tatbikatından kaçarız. Atatürk yapmadı mı; bu 
memlekette orduda bedeli naktî usulünü tat
bik etmedi mi? Bu memleket zarar mı gördü? 
Ne için kaçıyoruz? Atatürk'ün Ordusuyuz di
yoruz, Ordusudur diyoruz, bu orduyu Atatürk 
kurmuştur diyoruz. O halde Atatürk'ün Ordu
sunda Atatürk kendisi bedeli nakliyi kabul 
etti. Millet zarar mı etti? Bedeli naktî verenler 
bu vatanın müdafaasına iştirak etmedi mi muh
terem arkadaşlar? Etti. Para verdiler, elbise
lerini kendileri aldılar, yiyeceğinin içeceğinin 
parasını kendi keselerinden ödediler ve altı 
ay da talim ettiler. İmtihana da tabi tutuldu
lar. Her türlü vatan vazifesini da yaptılar. 
Bu usulü ne için getirmiyelim? Bugün onun 
daha mütekâmilini ne için tesbit etmiyelim, tâ
yin edemiyelim? Bugün, «Askerlik vergisi» nâ
mı altında askere gelen insanları bu mükelle
fiyete tabi tutmak mümkün değil midir? Mu
ayyen bir tahsil seviyesinden sonra bedeli 
naktî alınamaz mı? Alınır. Bu, özel bir fonda 
toplanamaz mı? Toplanır. Bunlar muayyen bir 
müddet talime tabi tutulamaz mı? Tutulur. 
Eğer bugün bunları Ordumuzda talim ettire
cek imkân yoksa veya azsa, kendilerinden alı
nan para ile pekâlâ talimgahlar da kurulur, 
tesbit de edilir. 
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BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, iki daki
ka vaktiniz var efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Ordunun tesbit ve tâyin edeceği yerde, bu 
hususi fonda toplanan paralar kışlalara iriki-
lâp eder, askerin yiyeceğine katılır. Bilhassa 
ve bilhassa, silâhlanma mevzuundan en büyük 
imkândır, fondur ve fırsattır muhterem arka
daşlar. Görüyorsunuz, Hava Kuvvetleri yıllar
dan beri para toplamaya uğraşıyor. Saklana
cak tarafı var mı? Millet de gücü yettiği ka
dar iştirak ediyor; ama yeter mi bu? Yetmez 
arkadaşlar. Hava Kuvvetlerinin yıllardan beri 
topladığı para ne Ne yapacak bu para ile? 
Milletin kendi kudreti varken bu kudreti ne 
için iştirk ettirmiyoruz? 

Ben size bugün bir hesap vereyim. Ordu
ya senede 200 - 250 bin tane asker alınır. Bu
nun 10 bini, 20 bini istenilen parayı vermeye 
kudretlidir, verir. Bu para rızasına binaen alı
nacak, askerî vergi olarak alınacak; talim de 
ettireceksiniz, 10 bin de verir, 20 bin de verir. 
yılda onlbinlerce askere gelmiş insanın onar bin 
lira, yirmişer bin lira verme kudreti vardır 
muhterem arkadaşlar. Bu milletin fukara ol
duğu zamanda 600 lira 800 lira bedeli nakti-
ye veren insanlar, bugün 10 bin de verir, 20 
bin de verir ve bu büyük paradır; milyarlar 
tutar muhterem arkadaşlar. 

Nihat Erim Hükümetinin çabaladığını gö
rüyorsunuz. Bir milyar, iki milyar vergi ko-
yaJbilmek için aylardan beri çabalıyor. Parlâ
mento ile mücadele halinde ve alamıyor, mil
lette de vermem diyor. Çünkü, o başka bu baş
ka... Verilemiyor ve bugün korkuyoruz; mem
leketin iktisadiyatı çöker mi, geriler mi diye 
çekiniyoruz. Milletin sırtına bir yeni vergi, 
bir başka vergi daha koymaktan, mesul ki
şiler olarak tevakki ediyoruz; ama askere ge
len insanların rızasına binaen; altı ay, sekiz 
ay, beş ay talim görmesi suretiyle, (Bunun 
hududu, nisbeti, dozajı elbette ilgililer tara
fından tâyin edilir.) Bunu kabule mecburuz. 
Bâzı arkadaşlarım belki bu fikri aşın bulurlar. 

Muhterem arkadaşlar, benim samimî inan
cım şu. Böyle kur'a usulü ile askere alacaksı
nız; kur'a isabet edenler gelmiyecek, başa va
zifede çalışacak, kur'a isabet etmiyenler as

kere alınacak... Bunun adalet neresinde? Bu
nun hiç âdil tarafı yok. Hâlâ iki seneden beri, 
bu kur'a usulü Kanununun çıkmasına rağmen, 
tatbikatının ne olacağı bekleniyor. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Bakıyoruz ki; muhterem ilgililer, ordu mensup
ları da bu işi kuvveden fiile çıkaramadılar. Ko
lay şey değil. Terikidetmek için söylemiyorum, 
bir Parlâmento üyesi olarak yol gösterme, im
kânı bulma şeklinde söylüyorum. Bugün yapa
mazsak yarın, olmazsa ölbürgün bu bedeli nak-
tiyi ihdas etmeye mecburuz. Bunun Anayasaya 
aykırı tarafı da yok arkadaşlar. Biz zorla 
almıyoruz, vergi şeklinde değil, Askere gitmek 
için zamanı gelen, muayyen tahsil seviyesine 
gelmiş, muayyen diplomayı gösterebilen in
sanların, şu kadar vergi vermek sureti ile ta
limini kısaltıyoruz. Kendisini imtihana tabi tut
mak da mümkündür. Eğer bu vatani görevini 
yapmamışsa, bir ikinci zaman vermek ve ye
niden talimini uzatmak da mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, bağlayı
nız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Çok miktarda para toplamak mümkündür. 
Bu para hususi bir fonda toplanır ve bu para, 
millî savunmanın sanayileşmesi için, bugünkü 
ihtiyacını karşılaması için, vurucu kudretini 
daha artırması için lüzumlu ve zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz söylüyoruz, 
sayın ordu mensuplarından da duyuyoruz, me
sele artık orduda kemiyet meselesi değil, key
fiyet meselesidir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize hürmetleri
mi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kalpak
lıoğlu. 

Sayın Hüseyin öztürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, şerefli Türk Silâh
lı Kuvvetleri mensupları;, 

Ben daha değişik bir durumla bâzı dilek
lerde bulunacağım. Çünkü, bilhassa grup söz
cüleri konuyu enine boyuna gayet güzel eleş
tirdiler ve birçok esasları ortaya koydular. 
'Türik Silâhlı Kuvvetleri, Atatürkçü güç, va
tansever, ülküsever ve Türkiye'de değişmiyen 
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itidale sahip, doğru yolu devamlı olarak yıl
lardır sürdürmüş bir güç, bir kuvvet olarak or
tadadır. Bugün olduğu gibi, yarın da Türk 
Silâhlı Kuvvetleri bu rejimin, bu milletin, bu 
vatanın teminatıdır. Bunu, bütün davranışla
rında görüyoruz. Hep iyi niyetle davranıyor
lar, iyi niyetle bir şeyler yapıyorlar; fakat 
o iyi niyetleri maalesef hedefine ulaşmıyor. 
12 Mart Muhtırası, hepimizin yaldızlı yazılar
la yazdırıp en çok görüp okuyabileceğimiz bir 
yere asmamız gereken bir muhtıraidır. Bu ka
dar değer taşımaktadır. însan okudukça, onun 
kaşıdığı felsefe ve ilkelere indikçe, bunun ne 
maksat için verildiği, bunun ilerisi için neyi 
gerektirdiğini açıkça göstermektedir. Biz hâ
lâ bu muhtıra ile getirilen esasları yapıp yap
mamanın sürtüşmesi içindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, önce, bu bizim büt
çe taktiğimiz, stilimiz bozuk. Bütçe, program 
bütçe olarak gelmeli. Sebep şu: Bugün Millî 
Savunma Bakanlığının bütçesi 8 milyarı aşmış; 
ama bakıyoruz, bunun 7,5 milyar lirası cari har
camalara gitmiş. Yatırımlar için 404 milyon kü
sur lira harcanıyor. O da, çeşitli onarımlar, ye
ni barınaklar ve bir tane de 50 milyon liralık 
gemi inşaatı var. Simidi, yanılbaşımızdaki israil'e 
bakıyoruz; bundan bir müddet önce Savunma 
Bakanlığının ifadesinden öğrendiğimize göre, 
1971 yılında harb silâhlan, harb malzemesi 
için İsrail'in harcadığı para 7 milyar lira. öyle 
ise biz, bu Millî Savunma bütçesinin dışında 
h?.rb sanayiini kuracak bütçeye ayrı bir fon 
getirmek zorundayız. Şunun için getirmek zo
rundayız; yarın bize silah veren, malzeme ve
ren devletler her hangi bir şekilde bunu kesti
ği zaman ne ile temin edeceğiz? Bu, bütçede 
yok... Bu bakımdan, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin bu kaynakları sağlayıcı yollara gitmesi 
lâzımıdır. Bu Sayın Kalpaklıoğlu'nun söylediği 
bir fikirdir ve bunun gilbi daha birçok şeyler 
düşünülebilir. Para kaynakları temin edilip, 
mutlaka harb sanayiinin kurulmasına gidil
mesi gerekir. Millî Savunma Bakanlığının büt
çesini kabarık görmekle beraber, bunun bil
hassa silâh gücü, teknik güç bakımından ye
terli bir bütçe olmadığı kanaatindeyim. 

Ayrıca, Türk Ordusunu üretici, yapıcı bir 
istikâmette kullanmak lâzım. Çünkü, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin içerisinde çeşitli branşlar

da yedek subaylar ve muvazzaf elemanlar var, 
Bölge bölge, her bölgedeki birlikler, beş yıllık 
Kalkınma plânları içerisinde, kendi bölge
sinde yapabileceği işleri mutlaka bakanlıklar-
arası bir koordinasyonla tesbit edip saptama
lı, ne yapacağını altı aylık bir eğitimden son
ra herkes bilmelidir. Mühendisi de eri de bu 
yöne mutlaka gitmelidir. Çünkü, ordunun elin
deki bu güç, toplu olarak hareket ettiği için, 
hem eğitim disiplini altında, hem de bulunduğa 
yerde bir iş yapma yönünden faydalı olacak
tır. Bu mutlaka ele alınmalı, Türk Ordusunun, 
nasıl yurt müdafaasında büyük basanlarla gö
revini yapıyorsa, ülke kalkınmasında da aynı 
başanya ulaşacağına inanıyorum. Bu mutlaka 
organize edilmelidir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri ve Sıkıyönetimle 
alakalı bâzı durumlarda ben ilgili Hükümet üye
leri ile de görüştüm, bu arada bundan da bah
setmek istiyorum. 

Sıkıyönetimin gece yasaklan bir yönü ile 
huzursuzluk getirmeye başlamıştır. Bunu açık 
konuşmalı. Bunun en güzel örneğini kendim 
gördüm. 16 Ocak günü Güney'den gelen Fırat 
mototreni saat 01,30 da gara geldi. Saat 04,00 e 
kadar çoluk - çocuk, aç susuz soğukta, beton
ların üzerinde beklediler. Yani, insan halka 
acıyor. Sanki, o filimlerde gördüğümüz esir 
kamplan gibi, üstüstüne yığılmış, altını kirle
tenler, açlıktan ağlıyanlar vardı. Bunlann bir 
kolayını, yolunu bulmalı. Bu, olmıyacak şey 
değil. Oradakilerle anlaşılabilir; evlerine gi
decek olanlar çeşitli kişilerin gözetimi altın
da gönderilebileceği gibi, başka türlü imkân
lar da bulunabilir. 

Nüfus artışı karşısında okuma - yazma du
rumunu biz çözemiyoruz. Türk Ordusunun bu 
konuda okuma - yazma taburlariyle yaptığı iş 
takdire şayandır. Hakikaten bu, olumlu bir 
şekilde gelişmektedir. 

Bu arada, toplu savunma, Sivil Savunma Teş
kilâtı üzerinde bir parça duracağım. Zaman 
azlığından bunlara dokunup geçmek zorunda
yım. Bu savunma sekreterliklerine uzmanlara, 
klâvuzlara bir sürü vazife verdik. Türkiye'de 
bunlar işlemiyor ve bugün sivil savunma ko
nusunda bir tehlikeye uğrasak hepimiz peri
şan olacak durumdayız. Biz dâhi şu anda ne 
yapacağımızı bilmiyoruz. Bunun yanında, ba-
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ırmaklar, sığınaklar yeterli değil, bunlar mut
laka organize edilmelidir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz, ülkenin tehlikede ol
duğu günlerde tek güvencimiz, tek ümidimiz ol
duğu gibi, ülkenin içinde bulunduğu tehlikeli 
'durumlarda da - ki yakında gördük - sol fa
şizmin, sağ faşizmin gelişmesinde de derhal 
Cumlhuriyetin kurtarılması için bütün ağırlığı
nı koymuştur. 

Bugün, sol faşizm ve bu yoldaki anarşik 
olaylara sebebolanlar bir yönü ile temizlenmiş 
ve susturulmuştur. Fakat, bunların karşısında 
aynı güçle savaşan sağ faşistler, komandolar, 
bugün teşkilâtlanmakta, okullarda ve çeşitli 
yerlerde güçlenmektedir. Yarın bunun da önü 
alınamazsa, diğerleri gibi aynı güçle karşımı
za çıkmıyacağım kimse inkâr edemez. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk, 
Buyurun Sayın Karakapıcı. 
ÎBRAHÎM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi müzakere

si dolayısiyle bir konuyu arz etmek için huzu
runuza geldim, müsamahanızı rica ederim. 

Askerî birlik ve teşekküllerin il ve ilçeler
de yerleşmeleri sonunda, yerleşme yeri ve bir
çoğu şahıs malı olan arsa ve arazilerin uzun yıl
lardan beri kamulaştırılması sağlanamamıştır. 
Ödenek yokluğu hasebiyle bu durumun hâsıl 
olduğu; fakat bu illerden gerek bize, gerek Mil
lî Savunma Bakanlığına bu arsalara ve arazile
re sahibolan vatandaşlarımızdan, talepler ol
maktadır. 

Diğer vilâyetlerin durumunu bilmiyorum. 
Yalnız yine, özür diliyerek, müsamahanıza sığı
narak arz edeyim; çiftçilikle uğraşan bölgemde, 
birkaç seneden beri kuraklığın devam etmesi 
hasebiyle, hakikaten bir malî sıkıntı, bir eko
nomik sıkıntı mevcuttur. Bu durumda, vatan
daşlar bu yerleşme sebebi ile işgal edilen arsa
ların veya arazilerin hiç olmazsa bir miktar pa
rasını almak İçin uğraşmaktadırlar. Bendeniz, 
Bu konuyu Sayın Millî Savunma Bakanıma da 
arz ettim ve gerekli yerlere de söyledim. Kaldı 
ki, bu gayrimenkul yerlerin zaman geçtikçe de
ğerleri artmaktadır. Hattâ, bu yeni vergi kanu
nu gelince bunların değer fiyatları da arataca

ğından, Millî Savunma Bakanlığına bu yerler 
daha pahalıya mal olacaktır. Biran evvel bun
larla bir anlaşma yapılıp, işin bîr programa 
bağlanması; hepsinin bu sene değil, bir prog
ram dâhilinde bunların bedelinin ödenmesinde, 
hem Millî Savunma Bakanlığının faydası ola
caktır, hem de bu vatandaşlar nisbeten sıkıntı
larını gidermek imkânına kavuşacaklardır. 

Bu konuyu arz etmek için huzurunuza gel
dim teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara-
«apıcı. 

Sayın Refet Rendeci, buyurun. 
REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu bütçe üzerinde bir görüşme yapmak ni

yetim yoktu. Zaten böyle bir hazırlıkla da çık
madım. Fakat, Millî Savunma Bakanlığı Bütçe-
'si görüşülürken, Türkiye'nin savunması ile il
gili ileriye matuf ve bugün alınması lâzımgelen 
tedbirler; savunma tedbirleri, Türkiye'nin sa
vunma silâhlariyle teçhizi, ordunun modern 
hale getirilmesi gibi iyi niyetler ve temenniler 
yanında, meseleyi hiç de bu mevzuya sokulma
ması ve içine girilmemesi lâzımgelen bir istika
mete götüren konuşmalar karşısında birkaç ke
lime ile mevzua temas etmek istedim. Kısaca 
mâruzâtım bu. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim gibi, Millî 
Savunma Bütçesini konuşurken, siyasi sahte
kârlıktan, millî iradeye İpotek koymaktan ve 
ordunun karışmaması lâzımgelen bâzı mesele
leri getirip, orduya bir nevi jurnal eder mahi
yette burada başka istikametlerde konuşma 
yapmanın Cumhuriyet Senatosunun ağırlığı, se
natörlerin ağırlığı ve mevzunun hassasiyetiyle 
kabiliteüf olmadığı kanaatiyle yüksek huzurla
rınıza geldim. Hakikaten buna üzüldüm. Ne lü
zum vardı?... 

Muhterem arkadaşlarım, sandığa inanmıya-
bilirsiniz, demokrasiye inanmayabilirsiniz, millî 
iradeye inanmayabilirsiniz, ama bu çatının al
tında bulunup, bu Anayasanın hudutları içeri
sinde Türkiye'nin yönetimine katıldığınız müd
detçe buna inanmaya mecbursunuz. İnanmıyor
sanız; demokrasiye inanmıyan, millî iradeye 
inanmıyan, sandığa inanmıyan varsa çeker gi
der... Hem bu çatının altında bulunacaksınız, 
hem de bunun aleyîhindo konuşacaksınız... 
Bunlar çelişkilerdir. îyi şeyler değil. 
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Muhterem arkadaşlarımı, bir mevzuu bana 
ağır geldi. Ne 'demek bu?.. Siyasi sahtekârlık 
ve sandık meselesine temas ediyorum. Bu ko
nuda Sayın Yıldıız'm sözü hakikaten ağırdır 
arkadaşlar. Türkiye'de seçimler nasıl yapılır?.. 
Kanunlar var tâyin etmiş. Türkiye'de seçim 
teminatı hâkimin elinde. Kim karışır?.. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Siz üze
rinize neden aMın-s? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Beyefen
di, sizin niyetinizi, ne demek istediğinizi biz 
anlıyoruz da onun için.. Anlıyoruz ne demek 
istediğinizi. 

Türkiye'de seçimler hâkimlerin teminatı 
altında yapılır. Sadece adaylık için müracaat 
edilir; parti adayını gösterir, sandığını da 
hâkim temin eder, masrafını da hâkim yapar, 
sandık başına daveti de hâkim yapar, seçil
diğinize dair mazbatanızı da hâkimden alır
sınız. Bunun politika ile, başka idari makah-
larla. siyahi iktidarlarla veya başka merci
lerle ve müfrezelerle ilgisi yok. Ama, çıka
rız burada bende dâhil, hâkimler için, şöyle 
iyi yaparlar, beyle namuslu kişilerdir, adalet 
böyle tecelli etmiştir diye her şeyi söyleriz. 
Doğru. Ama, ondan sonra hakimlin yaptığı 
muameleye siyasi sahtekârlık damgasını vur
maya hakkınız olmaz. Ya o, ya o... 

'AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Hâkim 
değil... 

REFET RENDECİ (Devamla) — Nasıl 
yapar, nas:l yapar?., Anayasanın verdiği hak
ları, kanunların verdiği hakları kullanarak 
hâkim seçim yaparsa; millî iradenin tecellisi için 
kanun teminatı altında bir muameleyi yapan
lara nasıl bövle dersiniz? Buna ipotek koy
mak derseniz, buna sahtekârlık derseniz, o 
zaman düşüncelerinizi, hukuk manitığınıızı, na
sıl anladığınızı anlamak mümkün olmaz. 

Müht-erenı arkadaşlarım, kimmiş millî ira
deye ipotek koyan?.. Seçim zamanı gelir se
çimler yapılır seçim zamanı biter, herkes, gi
der, kaderini millete teslim sder. Vatandaş is
tediğini seçer, işit ediğini secımez... Bunun nere
sinde ipotek var? Ama, vatanda.? falancayı 
seçmiyor da, bir iki defa bunu seçiyorsa; bu
nu başka türlü yorumlayıp, illâ beni ssçecek-
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siniz gibi bir taahhüdün altına da vatandaşı 
sokmaya hakkımız yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuun bu tara
fına ben de girmek istemezdim, ama şunu hu
zurunuzda ifade etmek işitiyorum ki, yine de 
tekrar ediyorum; bir Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesi konuşulurken bu nevi meseleleri
mizi bu kürsüden uzak tutsak daha iyi eder
dik. Biz, diğer mevzularda kendi meseleleri-
mizi kendi aramızda hallederiz. Ama, ben 
bunu bir nevi, başka mânanın içerisinde aldım 
ve bu sebeple söz aldım. 

RaJha'tisız e'Ütiğim için özür diler, saygıla-
mmı sunarım. (A. P. •şıralarından alkışlar.) 

!BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ren
de ci. 

Millî 'Savunma Bakanı Sayın Ferid Melen 
buyurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Memleketimizin millî savunma hizmetlerine 
ait 1972 malî yılı Bütçesini incelemekte olan 
Cumhuriyet Senaitosunun sayın üyelerini ve 
bu müzakereleri izlemekte bulunan milletve
killerini saygı ile selâmhyarak sözlerime başla
mak istiyorum, 

'Bütçeımiz üzerinde parti sözcüleri ile şahıs
ları adına beyanda bulunan arkadaşlarımızın 
konuşmalarını gerek ben ve gerekse Millî Sa
vunma Bakanlığı mensubu arkadaş1 arım bü
yük bir dikkatle izlemişleridir. 

Arkadaşlarımız konuşmalarında, aziz Yur
dumuzun savunma meselelerine verdiği büyük 
önemi çok seviyeli bir surette ve vukuf ile 
ortaya koymuşlardır. Arkadaşlarıma, millî 
savunma meselelerine karşı gösterdikleri ya
kın ilgiden dolayı bilhassa teşekkür etmek 
isterim. Yine varlığımızın, ve yurt bütünlüğü
müzün başlıca teminatı olan Kahraman Ordu
muz hakkımda söylenmiş olan takdir sözlerin
den dolayı da Silâhlı Kuvvetler adına Yüce 
Heyetinize şükranlariünı sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, değerli sözcüler ve 
konuşmacıların üzerinde durdukları konular 
hakkında görüşlerimize; izin verirseniz, içinde 
bulunduğumuz dönemdeki dünya şartları, sa
vunma politikaları ve yurt savunması için bu-
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güne kadar harcanmış olan gayretler ve savun
ma hizmetlerinin g'erektirdiği harcamaların da
yandığı kaynaklar hakkında aydınlatıcı bilgiler 
verdikten sonra gelmek istiyorum. 

Bu izahatın Bütçemizin incelenmesini kolay
laştırması bakımından da faydalı olacağı ümi
dindeyim. 

Bu izahatım sırasında konuşmacı arkadaşla
rım müştereken üzerinde durdukları noktalar 
hakkında da görüşlerimiz ve cevaplarımız arz 
edilecektir. Bu umumi izahattan sonra, arkadaş
larımızın münferiden üzerinde durdukları konu
lara, bizim için ayrılmış olan sürenin verdiği im
kân ölçüsünde temas ederek, görüşlerimizi ve 
düşüncelerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım, 20 yıldan beri iki ideolo
jik blok halinds karşı karşıya bulunan Sovyet 
Rusya ve Varşova Paktı devletleriyle, bizim de 
üyesi olduğumuz NATO ittifakı devletleri ara
sında, bildiğiniz gibi, bir süreden beri bir iyi 
geçinme havası estirilmeye çalışılmaktadır. Bu 
eğilim karşısında, NATO üyeleri de detant si
yaseti izlemeyi kabul etmişlerdir. Yine iki Pakt 
ülkeleri arasında böyle bir yumuşama havasının 
esmesi, Sovyet ve Varşova Paktı devletleriyle 
NATO ülkelerinde dengeli ve karşılıklı bir kuv
vet indirimi yapılması sorununu da ortaya çı
karmıştır. 

Devamlı bir sulh içinde yaşama arzusunu 
Atatürk'ten beri bir millî politika haline ge
tirmiş olan Türkiye'miz, bloklar arasındaki mü
nasebetlerin iyileşmeye doğru gitmesinden do
layı memnuniyet duymakla beraber, Avrupa'nın 
veyahütta hattâ dünyanın henüz dönülmiyecek 
şekilde bir barışa yönelmemiş olması karşısın
da daima dikkatli ve uyanık davranmak zaru
retini duymuş ve detant ile savunma görevleri 
arasındaki dengenin güvenlik aleyhinde bozul
mamasını istemiştir. 

Türkiye olarak, detant vardır diye savunma 
gayretlerimizi gevşetmeyi hiçbir zaman düşün
müyoruz ve sizin de bunu tasvibetmeyeceğinize 
eminim. 

Son yıllarda dünyada olup bitenler, çok na
zik bir coğrafî mevkide bulunan ve her an uya
nık bulunması lâzımgelen Türkiye'nin, endişe
lerini haklı çıkarmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, gene bildiğiniz gibi, 
NATO ve Varşova Paktı ülkelerinin karşılıklı 

olarak nükleer silâhlara salhibolmalan NATO 
savunma stratejisinde son yıllarda büyük bir 
değişiklik yapılmasına sebebolmuş; topyekûn 
mukabele yerine, esnek mukabele sistemi ka
bul edilmiştir. Bunun sonucu olarak da, evvel
ce müdafaa stratejisini tamamen nükleer silâh
lara bağlamış olan ve bu yüzden klâsik silâhlar 
bakımından Varşova Paktı kuvvetleri karşısın
da zayıf bir durumda kalan NATO ülkeleri, 
konvansiyonel silâhlarını süratle geliştirmeye 
yönelmek mecburiyetini duymuşlardır. 

Savunma stratejisindeki bu değişme ve 
kovansiyonel silâhların bu suretle yeniden önem 
kazanmış olması, diğer NATO devletleri için ol
duğu gibi, Türkiye için de yeni problemler do
ğurmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, son yıllarda dünyada 
cereyan eden olaylar, Orta - Doğudaki çatışma 
ve çekişmeler Sovyet Donanmasının Akdeniz'e 
açılmış ve orada yerleşmeye çalışmış olması, 
Türkiye'yi çevreliyen tehlikeleri, birçok arka
daşlarımızın da burada işaret ettikleri gibi, da
ha da artırmıştır. Kökleri yurt dışında olan yı
kıcı ve bölücü faaliyetlerin memleketimizi böl
me ve parçalama gayretlerinin Anayasa rejimi
mizi, demokratik rejimi yıkmak, Türk Devlet 
idaresini çalışamaz hale getirmek hususundaki 
sistemli gayretler de, bildiğiniz gibi Orta - Do
ğudaki olaylarla birlikte ve onlara paralel ola
rak, son yıllarda gittikçe genişlemiş ve artmış
tır. 

Muhterem arkadaşlar, dünya var oldukça 
hür ve bağımsız yaşama azminde olan Türkiye'
mizin bağımsızlığını, egemenliğini, millî bütün
lüğünü ve topraklarını iç ve dış tehdit ve saldı
rılara karsı korumak, bildiğiniz gibi, savunma 
politikamızın esas amacıdır. Bu politika, tama
men millete mal olmuş bir politikadır. Bu poli
tika uyarınca, Cumhuriyetten beri gelip giden 
hükümetler, Silâhlı Kuvvetlerimizi yurt savun
masında kendisine düşen görevi yerine getirebil
mek üzere güçlendirmeye gayret etmişlerdir. Bu 
vesileyle bir gerçeği burada tekrar etmek lü
zumunu duyuyorum. 

Savunma, arkadaşlarım da temas ettiler, her 
şeyden evvel millî bir meseledir ve öyle olmak 
lâzımdır. Milletler her şeyden önce kendi güçle
rine giivenmiye ve ona dayanmıya mecburdur
lar. Büyük Türk Milleti de, dış ve iç güvenliği 
bakımından, Türk Silâhlı Kuvvetlerine güven-
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inektedir. Bu sebeple, Büyük Milletimiz kendi
sinin bir parçası olan Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin güçlenmesi için istenen her fedakârlığı bu
güne kadar yapmıştır ve bundan sonra da yapa
cağına eminiz. Ama bunun yambaşmda, elbette 
ki, kollektif müdafaa sisteminden faydalanmayı 
ihmal etmemiş bulunuyoruz ve bâzı arkadaşla
rım burda aksine beyanda bulunmalarına rağ
men, bunu ihmal etmemek lâzımgeldiğine ina
nıyoruz. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye NATO ittifakına bu 
sebeple girmiştir ve NATO'nun fayda ve zarure
tine bugün de inanıyoruz. 

Hürriyetlerimizin savunmasında NATO'nun 
değerli bir unsur olduğuna şüphe yoktur. Sa
yın Yıldız'm görüşlerine biraz sonra cevap arz 
ederken, bu konuya tekrar döneceğim. 

Muhterem arkadaşlar, müstakbel bir harbde 
NATO/nun işlemiyeceği yolundaki görüşlere de 
katılmıyoruz. NATO'nun Türkiye'yi yalnız bı
rakması, ittifakın çok şey kaybetmesine; Türki
ye'nin yıkılması ise, dünyada birçok şeyin yıkıl
masına sebebolacaktır. Bunu, Bütçe Komisyo
nunda da, yine bir arkadaşın görüşüne karşı ifa
de etmiştim. Hür dünyanın, bu kaybı hiçbir su
retle telâfi edemiyeceğine inanıyoruz, Türkiye, 
düşmanları dev de olsa dayanacaktır ve bu mü
cadelesinde müttefiklerinin yanında olacağına 
eminiz. 

Muhterem arkadaşlar, Silâhlı Kuvvetlerimi
zin güçlendirilmesi için gerekli kaynaklar önce
likle millî kaynaklarımızdan sağlanmaktadır. 
Millî kaynaklarımızın yetişemediği ihtiyaçları
mız ise, dost ve müttefik ülkelerden NATO itti
fakı çerçevesi içinde, askerî yardım olmak sure
tiyle karşılanmaya çalışılıyor. Millî Savunma 
hizmetlerimizden ayırabildiğimiz millî kaynak
larımızın kısıtlı olmasına rağmen, cari giderler 
dışında bugüne kadar millî imkânlarımızla te
mel savunma yatırımları yapılmasına çalışılmış, 
önemli ölçüde mühimmat stoku yapılmış, harb 
gemileri ve silâhlar satmalmmış veya yurt için
de inşa olunmasına gayret edilmiştir. 

ihtiyaçlarımızın bir kısmı da dış askerî yar
dımlarla karşılanmıştır. Silâhlı Kuvvetlerimizin, 
bilhassa mekanizasyon programının uygulanma
sı daha çok dış yardım imkânlarına dayanmış
tır. Bu bakımdan dış askerî yardım bizim için 
bir kıymetli destek olmuştur. Bununla beraber, 

güvenliğimiz için eiddî ve yeni gayretlere ihti
yaç olduğu gerçeğini de gözden uzak tutma
mak lâzımdır. Biraz önce işaret ettiğim gibi, 
süper devletler arasında nükleer silâhlar bakı
mından husule gelen denge, konvansiyonel silâh
lara olan ihtiyacı yeniden artırmış ve bu silâh
ları yeniden ön plâna getirmiştir. Ayrıca, bu 
silâhlarda devamlı olarak gelişmeler de olmakta
dır. Silâhlar, bunların hareket kabiliyetleri ve 
ateş güçleri hem çeşitlenmekte, hem de artmak
tadır. Bu sebeple, askerlik tekniğinde de devrim 
olmaktadır. Düşmanın silâh gücüne aynı güc-
deki silâhlarla karşı koyabilmek için, bu geliş
meleri adım adım takibetmek, Ordumuzu bu tip 
silâhlarla teçhiz etmek durumundayız. 

Muhterem arkadaşlar, tarımda geri kalabili
riz, sanayiimizde aynı seviyede olmayabiliriz ve
yahut teknikte başka memleketlerden farklı 
durumda olabiliriz, ama savunmada ve bilhassa 
silâh hususunda aynı nitelikteki silâhlara sa-
hiholmazsak, elbette ki, kendimizi müdafaa et
mek imkânı olmaz. 

Bugün artık kılıçla veya mızrakla tanka kar
şı çıkılamaz. Binaenaleyh, tanka karşı tank, 
uçağa karşı uçak, topa karşı top, füzeye karşı 
füze sahibi olma mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Genelkurmayımız bu 
bakımdan mümkün olan çabayı harcamaktadır. 
Silâhlı Kuvvetlerimiz içinde hummalı bir orga
nizasyon çalışması da vardır. Silâhlarda sağla
nan yeni gelişmelerin ışığı altında yapılan bu 
çalışmaların hedefi, Silâhlı Kuvvetlerimizin, bâ
zı arkadaşlarımızın da üzerinde haklı olarak ve 
İsrarla durdukları gibi, ateş ve hareket gücünü 
artırmak ve bir yüksek eğitim formasyonuna 
çıkarmaktır. 

Bu arada Silâhlı Kuvvetlerimizin mevcudun
da da devamlı indirmeler vardır. Ayrıca, 1972 
de insan sayısında yüzde 10 oranında bir indir
me yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, birçok arkadaşımız 
bu mevzu üzerinde İsrarla durdular ve arz et
tiğim gibi, haklı olarak durdular. Bugün Genel
kurmayın da, Hükümetin de bu konuda onlar
dan farklı düşünmediğine inanmanızı istiyorum. 
Elbette ki, bilhassa ordumuzun ateş ve hareket 
kabiliyetinin artırılması istenen bir şeydir ve 
fazla sayıda asker mevcudu bulundurma yeri
ne, ateş gücünü artırmanın faydası dünyaca 
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artık kabul edilmiş bir gerçektir. Ama şuna 
inanmanızı rica ederim ki, bunu bir hamlede 
yapmak da mümkün değildir. Elbette ki, ateş 
gücünü artırdığınız ölçüde, mevcutta bir azalt
ma yapacaksınız Yoksa., mevcudu daha evvel 
indirip, ateş; gücünü azaltamadıktan sonra mem
leketi hakikaten büsbütün müdafaasız hale ge
tirmek gibi bir durum ile karşı karşıya gelin
miş olacaktır. Genelkurmayımız bunu gayet 
dikkatli olarak izlemekte ve hesabetmektedir. 
Arkadaşlarımızın bu temennisi, dediğim gibi, 
Genelkurmayımızca da kabul edilmiş bir esas
tır; ama bunları gavet dikkatle hesa^etmek ve 
zamanında kullanmak lazımdır. Yeni silahla1" al
dıkça, şil'hV'Tüijzm şavı<nnı çoğalttıkça ve bun
ların eğitimimi tamamladıkça, elbette ki. ihtiyaç 
fazlası k a ^ a k olan erler de başka hizmetlerde 
kullanılmak üsere serbest bırakılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile dış yar
dımlar üzerinde de biraz durmak istiyorum. 

İkinci Cihan Harbi ortalarına kadar. Silâhlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyacı bulunan harb silâh. 
araç ve gereçlerinin tamamını, bildiğiniz gibi 
millî bütçeden sağlıyorduk. Bu savaşlar çıktık
tan sonra, gerek harb konseptindeki değişiklik
ler ve gelişmeler, gerekse bunlara paralel ola
rak silâh ve araçlardaki teknik gelişmeler sa
vunma harcamalarımızın büyük ölçüde artma
sını zorunlu kılmıştır. Millî bütçelerimizle sağ
lanması imkânsız hale gelen ihtiyaçlarımızı as
kerî yardımlarla karşılamak zarureti doğmuş
tur. NATO çerçevesi içinde askerî yardım aldı
ğımız ülkelerden, ilk önce 1947 yılında Truman 
Doktrini il3 Amerikan asken yardımı baklamı*'. 
bu yavd!m bugüne kadar SilAhlı Kuvvetlerimi
zin gelinmesinde önemli bir kaynak olmuştur 
Ancak, değişen dünya siyasal koşulları kara
sında, Amerika, müttefik ülkelere yapmakta ol
duğu askerî yardımları, bildiğiniz gibi, kısıtla
maya başlamıştır. Amerikan askerî yardımları 
her yıl değişen bir seyir takibetmesine rağmen, 
bize 1970 yılma kadar yılda ortalama 100 mil
yon civarında bir imkân sağlamıştır. Fakat yet
ki1! Amerikan makamlarından aldığımız son bil
gilere göre, 1972 malî yılı askerî yardımının 55 
milyon civarında gerçekleşeceği anlaşılmakta
dır. Burnunla beraber, malzeme olarak bize ya
pılacak yardımda bu yıl mühim bir eksilme ol-
nııyacağı da ayrıca teinin edilmiştir. 

i NATO çerçevesi içerisinde askerî yardım al
dığımız ülkelerden biri de Federal Almanya, di
ğerleri de Kanada ve italya'dır. 1964 de 50 mil
yon DM ile başlayan Federal Almanya askerî 
yardımı, bugün yılda 100 milyon DM olaraik 
devam etmektedir. 

İtalyan ve Kanada yardımlarımdan M cüz'i 
bir miktar teşkil etmektedir, bunlarla daha çok 
yedek parça ve askerî malzeme alınmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, gerçekleştirilen işler 
üzerinde bu vesile ile durmak istiyorum. 

Gerek millî kaynaklarımızdan, gerekse dış 
yardımlardan elde edilen imkanlarla savunma 
hizmetlerini yürütmeye gayret ederken, ger-
çekleştirmektie olduğumuz bazı anahiamet ve 
faaliyetlerimiz hakkında da bilgi sunmak isti
yorum. 

Bilindiği gibi, savunma bütçelerimizde yer 
alan yatırım hizmetlerden büyük bir kısmı carî 
harcamalar arasında görülmektedir. Bâzı arka
daşlarımız bilhassa üzerinde ısrarla durdular; 
Müllî Savunmanın harcamalarımın % 98 civarın
da olan kısmı carî harcamalara gitmekte, yatı
rımlara ancak % 2 ayrılmaktadır, dediler. 

Muhterem arkadaşlar, burada bir maktaya 
raret etmek istiyorum: Plânlamanın carî har
camalar ve yatırım harcamaları üzerindeki ta-
ifi maalesef Millî Savunmanın durumuna uy
mamaktadır. Millî Savunmada aslında yatırım 
mahiyetinde olan şeyler, bizim plânlamamı
zın tarifine göre cari harcama sayılmıştır. Eğer 

I gerçekten yatırım mahiyetimde olan harcamala
rı da, diğer bakanaklarda olduğu gibi, yatırım 
bölümlerimde, yani A/2 cetvelimde göstermek 
imkânı olsa idi ve Plânlamamız buma imkân 
verse idi, Millî Savunma yatırımlarının nisbeti, 
bugün bütçede görüldüğü gilbi, % 2 değil, belki 
% 15 - 20 civarında olacaktı. 

Faraza Hava Meydanları; aslında bir sivil 
hava meydanı yapıldığı takdirde yatırım sayıl
maktadır, ama askerî hava meydanı olursa bu
na yaptığımız harcamalar cari harcama sayılı
yor. Vasıta alıyorsunuz; bu başka bakanlık büt
çesin de bir yatırımdır, ama Millî Savunma büt
çesinde cari hizmetler arasımda görülmektedir. 
Tersane yaptırıyorsumuz; tersaneyi sivil »aktör
de yatırım olarak mütalâa ediyoruz; fakat biz
de carî harcamalar arasımda görülmektedir, iş-

I te bumun gibi, bir çok emfrastrüktür yatırımlar, 
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maalesef Millî Savunma bütçesinde cari harca
malar arasında görüldüğü asin, Millî Savunana 
bütçesi bir bakıma prodüktif harcamalar ya
pan bir bütçe manzarası göstermemektedir. 
Belki ilmi bakımdan bunda bir gerçek vardır, 
ama hakiki durum da budur. Bunu bu vesile ile 
arz etmeliyim. 

Gemi yapı onarımı, tersane giderleri, hava 
meydanları yapı v* onarımı, NATO enfrastrük
tür harcamaları gibi diğer bütün devlet kuru
luşlarında yatırım bölümlerinde yer alan bu 
harcamalar Savunma büfcçeısinde cari harcama
ları arasına sokulmuştur. 

Bütçemizde «Yatırım» adı altında sadece 
konut, yani lojmanlar, sağlık tesisleri ve eği
tim tesisleriyle ilgili hizmetler mevcuttur. Ge
nel mânada yatırım mahiyetinde olan hizmetler 
için her yıl millî bütçelerimizden 1 milyarın 
üstünde harcama yapıldığı halde, bu giderlerin 
bütçelerde cari harcamalar arasında yer alması 
sebebiyle, yatırım miktarları bütçemizde düşük 
görülmektedir. 1965 -1971 yılları arasında 7 yıl
lık dönemde sadece dar mânadaki yatırımlar 
558 milyon liradan ibaret kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa bu Savunma 
bütçesinde yer alan harcamalarımız üzerinde 
biraz daha durmak istiyorum. Gerçekleştirmek
te olduğumuz bu hizmetleri biraz daha ayrıntılı 
olarak sıralamakta fayda vardır. Bilhassa, yapı 
ve büyük onarım hizmetlerinde, öncelikle sınır
larımızda büyük fedakârlık ve feragatla görev 
yapan birliklerimizin 1964 yılında başlanılan 
hudut karakollarının tamamlanmasına çalışıl
maktadır. 1972 yılında yapılan hudut karakol
larımız için gerekli ödenekler yine bütçeye ko
nulmuştur. 

186 sayılı Kanunun 1961 yılında baslıyan 
programı gereğince mahrumiyet bölgelerinden 
başlamak suretiyle yapılmasına başlanan loj
manlar bugün tüm ihtiyaçlarımızın % 18 ini 
karşılamaktadır ve bu programa devam etmek
teyiz. 

1971 yılına kadar yapımı tamamlanan kış
lalar, hastaneler, ilâç fabrikası, okul binaları, 
karargâh binaları, er pavyonları ve bunların 
tamamlayıcısı olan diğer binaların da büyük 
bir kısmı hizmete açılmıştır. Birçok kışla ve 
hastane de onarılmaktadır. Bu arada, ecdat ya
digârı olan Selimiye ve Davutpaşa kışlalarının 

da restorasyonuna başlamış bulunuyoruz. Bu
nun dışında, bu yıl 100 milyonun üstünde bir 
harcama yapılarak meydana getirilmiş olan, 
bildiğiniz gibi, Gülhane Hastanesi binası hiz
mete açılmıştır. Bu hastane sadece bir eğitim 
müessesesi değil, aynı zamanda 1 000 yataklı 
bir tatbikat hastanesi halinde çalışacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, NATO müşterek enf-
rastrüktür programında yer alan hizmetlerimiz, 
belli başlı bir oran dâhilinde, millî imkânlarla 
ve müşterek fondan sağlanan kaynaklarla ger
çekleştirilmektedir. 1953 ten 1970 yılma kadar 
NATO enfrastrüktürü için 7 milyar lira harcan
mıştır. 1972 yılı için de 82 milyon Türk liralık 
bir hizmet plânlanmıştır. 

NATO müşterek enfrastrüktür programı ge
reğince, hat karargâhları, hava alanları, muha
bere tesisleri, radarlar, özel silâh depolan, ula
şım ve akaryakıt tesisleri yapılmaktadır. Bun
ların bir kısmı da, bildiğiniz gibi, sivil hizmet
lerde kullanılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Silâhlı Kuvvetlerimi
zi ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler 
hakkında, biraz sonra yapacağım açıklamalar
da da görüleceği üzere, Genelkurmay Başkan
lığı ile, Millî Savunma Bakanlığının görev ve 
yetkilerini düzenliyen kanun 1970 yılında vü-
rürlüğe girmiştir. Bu kanun gereğince, Millî 
Savunma Bakanlığı, savunma görevlerinin si
yasi, hukukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetleri 
savunma politikası çerçevesi içerisinde Genel
kurmay Başkanlığı tarafından tesbit olunacak 
ilke ve öncelik ve anaprogramlanna göre şu 
hizmetleri yapacaktır : 

Asker alma hizmetlerini, silâh, araç, gereç 
ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin teda
riki hizmetlerini, harb sanayii hizmetlerini, 
sağlık, inşaat ve enfrastrüktür hizmetlerini, 
malî ve hesap teftiş hizmetlerini. 

1971 yılından itibaren kuvvetlerimizin müş
terek ve merkezden sağlanması gereken ve bü
yük bir yekûn tutan tedarik hizmetleri, 1972 
malî yılından itibaren taşra ve yurt dışı alım
larını da kapsıyacak şekilde bir gelişmeye ulaş
tırılacaktır. 

îkmal maddeleri ihtiyacımız; özellikle yiye
cek, giyim, kuşamla ilgili ikmal maddeleri da
ha çok Toprak Mahsulleri Ofisi, Sümerbank, 
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Et - Balık Kurumu ve benzeri îktisadi Devlet 
Tesekküllerin'dlen sağlanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile de sa
vunma sanayiine temas etmek istiyorum, Bu ko
nuda birçok arkadaşlarımız bâzı temennilerde 
bulundular. Onlara da cevap arz etmiş olaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Savunma politi
kamız harb sanayiine yönelmek zorundadır. Bi
lindiği gibi, Türkiye NATO ittifakına girdiği 
zaman gelişmekte olan bir savunma sanayiine 
sahipti. İkinci Cihan Harbi senelerinde Silâhlı 
Kuvvetlerimizin başlıca ikmal kaynağı da bu 
sanayi olmuştur. Fakat gerekli silâh ve araçla
rın dışardan kolaylıkla temin olunması imkânı
nın dış yardımlarla doğmasından sonra millî 
sanayiimiz, bâzı arkadaşlarımızın da işaret et
tikleri gibi, maalesef bir süre ikinci plâna atıl
mış bulunuyor. Bunun yanlış bir politika oldu
ğu bilâhara anlaşılmış ve Silâhlı Kuvvetlerimi
zin her türlü silâh, mühimmat ve araçlarının 
yurt içinden sağlanması politikasına daha bir
kaç vıl önce yeniden yönelinmiştir. Bugünkü 
Hükümet de bu politikaya öncelik vermek kara
rındadır. Hükümet programında da belirtildiği 
üzere, Ordumuzun ihtiyacı bulunan harb silâh, 
araç ve gereçlerinin yurt içinden sağlanması ça
lışmalarına hız verilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu mevzuda bizi belki hayal kurmakla it

ham edenler çıkabilir ve bu türlü sözler de ku
lağımıza gelmiştir. Şunu arz edeyim ki, hiçbir 
zaman bu hususda hayale kapılmadık ve realist 
olmak mecburiyetindeyiz. Düşüncemize göre, 
önplânda hafif silâhlardan başlanılarak orta si
lâhlarla, güdümlü silâhların büyük bir kısmını 
memleket içinde imal etmek mümkündür ve bu
gün bu kısmen de tahakkuk etmiştir. Hafif si
lâhları, orta silâhların büyük bir kısmını ve 
bâzı güdümlü silâhları memlekette fiilen imale 
başlamış bulunuyoruz. Hemen hemen bütün si
lâhların revizyonları yurt içinde yapılmaktadır. 
Yüksek teknoloji istiyen harb sanayii ise, elbet
te ki, ağır sanayiimizin ve özellikle elektronik 
sanayiin yurdumuzda da gelişmesine paralel 
olarak geliştirilecektir. 

Savunma sanayiini hiç şüphesiz gelişigüzel 
kurmayı da düşünmedik. Bu konuda da realist 

olacağımızı söylemiştim. Herşeyden önce bu iş 
için uzun vadeli bir plâna ihtiyacımız vardır. 
1967 yılında ihtiyaçları tespit eden bir önplân 
hazırlanmıştır. Bu plân üzerinde çalışılmakta
dır. Ciddî ilmî araştırmalar yaptırılmaktadır 
ve yakın zamanda ciddî bir savunma sanayii 
plânı huzurunuza gelmiş olacaktır. 

Savunma sanayiinin millî sanayiden ayrı ol
duğunu da düşünmüyoruz. Savunma Sanayii, 
millî sanayinin bir parçası ve onu tamamlıyan 
bir unsur olacaktır. Yine bu sanayiin tamamını 
Millî Savunma Bakanlığının bünyesinde kur
mayı da düşünmedik. Bu sanayiin bir kısmı îk
tisadi Devlet Teşekkülleri tarafından kurula
cak, diğer bir kısmını ise özel sektör kura
caktır. Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde ku
rulmuş olan Savunma Sanayii bu işi koordine 
edecektir. Kurulan sanayii aynı zamanda mem
leketin ekonomik gelişmesine de hizmet edecek
tir. Bu kurulacak sanayiin aynı zamanda piya
sa için imalât yapabilmesi ve ihracat imkân
larını da düşünmesi lâzımdır. Sadece Millî Sa
vunma ihtiyaçları için kurulacak bir savunma 
sanayiinin yaşayacağına elbette ki, inanmak 
mümkün değildir. 

Bu sanayii bir anda kurmayı da düşünmü
yoruz. Elbette ki, belli bir dönem içerisinde ve 
tedricen kurulacaktır. Yüksek teknoloji istiyen 
savunma sanayiinin, hiç şüphesiz ağır sanayii, 
elektronik sanayii ve motor sanayiinin geliş
mesine paralel olarak kurulmalıdır. Savunma 
sanayiinin kurulması, bizi silâh ve malzeme ba
kımından dışa bağlı olmaktan kurtaracağı gibi, 
modası geçmiş silâh ve gereçlerin zamanında ye
nilenmesine de imkân verecektir, iftiharla kay
detmek isterim, bugün Eskişehir'de Hava Kuv
vetlerimizin kurmuş olduğu Jet Revizyon Fab
rikasında kendi jetlerimizin revizyonu yapıldığı 
gibi, müttefiklerimizden de sipariş almaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Harb sanayii alanında bugüne kadar har

canmış olan çabalarla elde edilen başarılar hak
kında da biraz bilgi vermek istiyorum. 

Bir defa, tüfek ve makinalı tüfek yapımı 
projesi tamamen gerçekleştirilmiştir. MG ve 
M 6 - 3 tüfeklerini, yani en modern piyade si
lâhlarını bugün imale başlamış bulunuyoruz ve 
birkaç sene içerisinde ordumuzun ihtiyacını kar-
şılıyacağız. 
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Güdümlü tanksavar roket yapımı, Hava Kuv
vetleri roket yapımı, kuru pil yapımı gerçek
leşmiş projelerdir. 

Çeşitli mühimmat yapımı gerçekleşmiş pro
jedir. 

Tank - palet ve taşıyıcı tekerlek yenileştir
me fabrikası, tank yenileştirme fabrikası kurul
muştur; faaliyete geçmek üzeredir. 

Yine, yedek parça yapım fabrikası, gaz mas
kesi fabrikası inşa halindedir. 

Bildiğiniz gibi, refakat muhripleri inşa et
tik, sık sık bunların denize indirildiğine ait 
haberleri sevinçle alıyorsunuz. 

Denizaltı muhribi yapımı tahakkuk etmiştir. 
Biraz evvel işaret ettiğim gibi, jet revizyon 

tesisleri tahakkuk etmiştir. 
Gemi yapım işlerimiz, Beş Yıllık Plâna uy

gun olarak, (Bu mevzuda Birinci Beş Yıllık bir 
plân yapılmıştı, bu plâna uygun olarak) Birin
ci Beş Yıllık dönemde iki tersanemizde 32 500 
tonilâto civarında çeşitli tip ve büyüklükte 69 
gemi yapılarak hizmete konulmuştur. 

Ayrıca, tersane onarım tesisleri genişletil
miş, gerek millî bütçelerimiz ve gerekse Ameri
kan yardımı programından sağlanan imkânlar
la şimdiye kadar 6 muhrip, 4 denizaltı, bir yü
zer havuz Deniz Kuvvetlerimize katılmıştır. 

Sevineceğiniz bir şeyi da arz edeyim; birkaç 
yıllık çalışma içerisinde Deniz Kuvvetlerimizde-
ki gemilerimizin büyük bir kısmı yenilenmiştir 
ve eski gemiler modern gemilerle değiştirilmiş
tir. 

Yine, 3 muhrip ve 4 denizaltı gemisi inşa ha
lindedir. Alman yardımından da bir yük gemisi 
ve 2 denizaltı, gemisi ayrıca sipariş edilmiştir, 
inşa halindedir. 

Yine, Deniş Kuvvetlerimizde bir deniz - hava 
filosu kurulmuştur ve bunlar için gerekli uçak
lar peyderpey hizmete girmektedir. 

Bundan başka, Deniz Kuvvetlerimizin güç
lendirilmesi amacı ile Yüksek Meclislerce gele
cek yıllara sâri taahhüde girişme yetkisini ve
ren 1417 sayılı Kanun gereğince, 1972 yılı büt
çesinde ilk dilim olarak 100 milyon lira ödenek 
konmuştur. Bunlarla yeni gemiler yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu bahsi bitirmeden evvel Deniz Kuvvetle

rimizin güçlendirilmesi amacı ile kurulan Tü>k 
Donanma Cemiyeti hakkında bilgi vermek isti
yorum. 
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Bu dernek kuruluşundan bu yana 30 milyon 
lirayı biraz aşan bir gelir sağlamıştır ve bunun 
20 milyonunu Deniz Kuvvetlerine yardım olarak 
vermiştir. 

Aynı suretle, Hava Kuvvetlerimizin güçlen
dirilmesi amacı ile de bir vakıf kurulmuş ve bu 
vakfa çeşitli kaynaklardan gelir temini için 
Yüksek Meclislerce ayrıca bir kanun kabul edil
miştir. Bu vakfın geliri şimdiden 100 milyon 
liraya ulaşmıştır ve çok yakın bir zamanda bir 
milyarı aşacaktır. Hava sanayiinin kurulması 
için bu vakıf gerekli önçalışmalara başlamıştır. 
İlk olarak bir uçak gövde fabrikasını gerçek
leştirmek üzere büyük bir çalışma içerisindedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi de, müsaadenizle yurt ekonomisine ya

rarlı katkıları bulunan döner sermaye çalışma
larından bahsedeceğim. 

203 ve 356 sayılı kanunlarla Silâhlı Kuvvet
lerimizin fabrika ve atelyelerinin arta kalan ka
pasitelerinin, savunma hizmetlerine zarar veril
meden, diğer kamu sektörü ve özel sektör ihti
yaçlarına kaydırılması öngörülmüştür. Özellik
le, bütün Devlet kurumlarının harita ihtiyaçları 
artık Harita Genel Müdürlüğünce sağlanmak
tadır. Ayrıca, Deniz Kuvvetlerine bağlı tersa
nelerde Sadık Altuncan gemisi, 8 jandarma 
botu, bir gümrük motoru inşa edilmiş, 6 jandar
ma botunun da inşasına başlanılmıştır. Bundan 
başka sivil hizmetler için de birçok tekne ya
pılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar: 
Sözcü arkadaşlarımızın bir kısmı asker alma 

hizmetleri üzerinde duldular. 
Asker alma hizmetlerinin âzami tasarrufla 

ve en vehimli suretle yapılması amacı ile bildi
ğiniz gibi, asker alma teşkilâtında bir reorga-
nizasyon çalışması yapılmıştır ve birçok Avru
pa memleketlerindeki asker alma teşkilâtı, nü
fus, iskân gibi durumlar tetkik edilerek ciddî 
bir plân hazırlanmıştır. Şimdi bunun tatbikine 
çalışmaktayım ve ilk yılında bu tatbikat olduk
ça başarılı bir netice vermiştir. 

Buna göre, çok dağınık bir halde bulunan, 
kontrolü imkânsız, kadro bakımından tamamlan
ması hiçbir zaman mümkün olmıyan ve hakika
ten bütçeye de bir hayli pahalıya mal olan şu
be teşkilâtının merkezileştirilmesi düşünülmüş
tür. Bu sayede hem bütçeden geniş ölçüde bir ta-
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sarruf sağlanmış olacak ve hem de asker alma 
hizmetlerimiz daha süratle yapılmış olacaktır. 

Bu arada bâzı arkadaşlarımızın endişeleri ol
muştur. Bu suretle vatandaşlarımız kendi ilçe
lerinden başka ilçelere gitme zorunda kalacak
lardır, dediler. Böyle bir şey olmıyacaktır. Bu 
merkezî olarak kurulan şubeler her yıl yoklama 
zamanlarında heyetler halinde bütün ilçelere 
gidip, orada oturup vazife yapacaklar ve bütün 
muameleleri eskiden olduğu gibi yerinde yürü
teceklerdir. Bu bakımdan hizmet, yine eskiden 
olduğu gibi vatandaşın ayağına gidecek; fakat 
daha az masrafla ve daha az bir kadro ile görül
müş olacaktır ve daha muntazam bir hale gel
miş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu arada asker alma muamelelerini basitleş

tirmek ve kolaylaştırmak üzere bir çalışma ya
pılmıştır ve buna ait bir öntasarı da hazırlanmış
tır. Faraza, yoklamaların adedi ikiden bire indi
rilmektedir, muayeneler daha basit bir şekilde 
yapılmaktadır, tebliğ usulleri değiştirilmektedir, 
celp usullerinde birçok yenilikler yapılmakta
dır... Buna ait öntasarı da bugünlerde Askerî Şû
raya tevdi olunmuştur. Askerî Şûranın tetkikin
den ve mütalâasının alınmasından sonra tam ta
sarı halini alacak ve yüksek huzurunuza gelecek
tir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu arada, son zamanlarda üzerinde sık sık 

durulan ve biraz önce de bâzı arkadaşlarımızın 
üzerinde durdukları bedel konusu hakkmdalri 
görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

Bedel konusunda, bâzı arkadaşlarımız bedel 
alınmasının faydalı olacağım ve bâzıları da, bu
nun asla doğru olmıyacağını belirttiler. 

Muhterem arkadaşlar; bizim bu konudaki 
görüşümüz şudur: Bir defa genel olarak asker
lik mükellefiyetinin, Silâhlı Kuvvetlerde hizmet 
görme yerine, kamu hizmetlerinde çalışmak su
retiyle edası veya bunun yerine bedel alınması 
suretiyle yapılması istikametinde bir görüşe sa
hip değiliz. Bu takdirde askerlik ödevi, vatan, 
hizmeti, sadece tesbit edeceğimiz 5 000 veya 
10 000 lira parayı ödiyemiyecek olan çok fakir 
insanlara, vatandaşlara inhisar edecektir. Bir 
defa bu, çok adaletsiz bir tasarruf olur, bir. 
ikincisi, bu usulü tatbik ettiğimiz takdirde, Or
dunun muhtaç olduğu elemanları bulmak müm

kün olmaz. Orduda her sınıftan, her meslek
ten birçok elemana ihtiyaç vardır. Bunların be
del verdiğini farz ederseniz, Ordu, sadece bedel 
veremiyecek durumda olan çok fakir insanlar 
kadrosu ile karşı karşıya kalacaktır. Böyle bir 
Ordu, Ordu olabilir mi? Onu takdirlerinize bıra
kıyorum. Bundan dolayıdır ki, evvelki yıl kabul 
ettiğiniz bir kanunun müzakeresi sırasında da 
bu konu her iki Mecliste uzun boylu konuşulmuş 
ve buna yanaşılmamıştır. Ve nihayet, artan es
nanı, tabiî silâh altına almak imkânı olamrya-
cağına göre, bir başka usul bulunmuştur, bu da 
kur'a usulüdür. 

Muhterem arkadaşlar, geçen yıl kabul buyur
duğunuz 1315 sayılı Kanunda, her yıl askerlik 
çağına girenlerin sayısı Ordunun ihtiyacından 
fazla olduğu takdirde, silâh altına alınacakların 
kur'a usulüyle tesbiti esası kabul edilmiştir. Bu 
suretle, kur'a dışında kalacaklar kamu hizmetin
de çalışacaklardır. Kamu hizmetlerinde çalış
mak suretiyle kalkınmamıza katkıda bulunacak
ların, çalışma yerine bu katkıyı bedel vermek su
retiyle yapmaları düşünülebilir. Ancak bu, kur'a 
dışında kalacaklar için mümkündür. Bedel ri
vayeti sanıyorum ki, bundan çıkmış olsa gerek. 

Bâzı arkadaşlar, henüz bu kur'a usulü yürü-
tülemedi dediler. Muhterem arkadaşlar, bugün 
için ihtiyaç yoktur. Çünkü, bu yıl askerlik ça
ğına gelenlerin sayısı Ordumuzun her yıl tesbit 
ettiği kadronun üstünde değildir. Sanıyorum ki, 
4 - 5 sene sonra ancak buna ihtiyaç olacaktır. 
Yani, geçen yıl kaJbul buyurduğunuz kanuınuın 
tatbikatını ancak 3, en çok 4 veya 5 sene sonra 
yapaMeceğiz. Kur'a usulüne bu sebeple müra
caata ihtiyaç kalmaanıştır. 

Kurla dışımda kalacakların ne suretle kamu 
hizmetlerinde çalışitınlacağı üzerinde bakanlık
lar arasımda bir cMldî çalışıma yapılmıştır. Bir 
öntasarı da hazrılajıanışltır; bu tasarı üızerdmıde 
dıe yakında Askerî Şûra incelemeler yapacak
tır, kesin seklini o vakit alacaktır. Saauyıoruım 
ki, bu tasarı kabul edildiği takdirde kur'a dışı 
kalanların kamu hizmetlerinde ve memleket 
ekonomisine yararlı olabilecek hizmetlerde ça
lışmaları mümkün olacaktır. Bâzı arkadaşları-
mız da; Ordumuz kalkınma hizmetlerinde yar
dım etisin, temenıMöiıııde bulıunımıuşlardı, bu su
retle bu temeaınlülleıi de yerine gelmiş olacaktır. 
Şumıu arz edeyim ki, Ordumuzun eğitim görmek-
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te ötem. faal kadrosunun kamu huzmelerimde 
çalıştırılması usulünü -bir zaman müracaat 
edilmiştir - bugün mahızuırlu görüyoruz ve Ge-
melkurmayımıızca da mahzurlu görülmektedir. 
Bunu yaptığımız takdirde Ordumun talim. - ter
biyesi haJMIkaten geri kalacak ve kendisine 
aiiddlmajyam işlerle meşgul olma durumuna gi
recektir. Bu yolsa, da tekrar dememiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, şehitlikler mevzuumıa 
gelince; 189 kadar şehitliğimiz mevcuttur. Ay
rıca, yurt dışımda da 48 şenitlk mevcuttur. Bu 
şehitliklerin ihyası için ciddî bir çalışma yap
maktayız ve her yıl bütçemizle bunun için bir 
para ayırmış bulunuyoruz. 1964 yılından başla
mak üzerıe bütçemizde 2 200 000 liraya yakla
şan bir ödenek ayrılmıştır ve bununla birçok 
sentliğimiz imar edilmiştir ve edilmektedir. 

Madalya mevzuuaıdan şikâyet eden arkadaş-
larumıız oldu. 1 Mart 1968 tarihinde Yüksek 
Meclislerce kalbul edilen bir kanunla istiklâl 
Savaşı gazüerimden madalya almıamış olanlara 
maJdaîya verilmesi ve madalya sahiplerine şeref 
aylıkları bağlaniiması kabul edUmaişltir. İstiklâl 
Savaşı gabilerine istiklâl Madalyası verilimesin-
de ve şeref aylıkları bağlanımasımda Bakanlığı-
mıız Teşkilâtı büyük bir titizlikle çalışmaktadır. 
Ancak, lıarb tarihi ceridelerinin ve askerlik şu
besi kayıtlarınım eski harflerle yazılmış olması, 
hak safrıplerimdem bir kısmının istiklâl Savaşı
na katıldıklarını belgelerle tevsik edememeleri 
yüzümden çalışmalarımız maalesef ümit eltltiği-
miz neticeyi vermemiştir; bunu üzülerek arz et
mek istiyorum. 

Müracaatlar bir defa tahminin çok üstümde 
olmuştur. 144 bin kadar müracaat olmuştur. 
Maalesef bunların bir kısmımın da tetkikler 
sonumda hak sahibi olmadıkları anlaşılmıştır. 
Ya istiklâl Harbinde bulunmadıkları veya fi
rar ettikleri veyahut uzun boylu firar mahiye
timde olan izin tecavüzümde bulundukları veya
hut Millî Mücadeleye kaltılımıyarak, öteki ordu
da hizmet yaptıkları anlaşılmış ve reddedilmiş
tir. Elimizde hailen pürüzlü olarak 8 bin kadar 
dosya mevcuttur, bunlarım üzenimde çalışılmak
tadır. Bunun dışımdaküerinıe maaşları bağlan
mıştır. Bu 8 bin dosyayı da birkaç ay içerisin
de neticelendirmeye; önümüzdeki 3 Ağustos
tan evvel, yani CumhuriyeftiimMn 50 nci yılı
nın kutlamasından evvel bu konuyu tamamen 

I bitirip, galerimizin madalya ve maaş mesele
sini kesin olarak halötmeye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, savunma hizmetle
rimizi desteküyen fabrika ve atelyeü'eriımizde 
çalışan işçileriimlizden de bahsetmekte fayda var
dır. işçilerimizin sayısı 23 bindir ve 1971 ta
rihimde kamun gereğince Türk Harp - iş Semdik 
kasiyle Bakanlığımız arasımda yeniden toplu 

I sözleşme yapılmıştır ve iki yıllık olan bu sözleş-
I me ile Bütçemize yeniden 155 milyon liralık 

bir yük gelmiştir. Bunun 79 milyon lirası 1972 
yılına aittir. Bu seözleşmelerlle, işçilerimizin 
bir günlük ortalama ücreti, sosyal yardımlarla 
birlikte, 60 liraya baliğ olmaktadır. Bununla 
birlikte, kalifiye işçilerin azlığı sebebiyle bu 
rıüfceliklerdeki işçilerimiz daha yüksek imkân 
sağlayan kurumlarla, dış ülkeleri tercih etmek
tedirler. Diğer taraftan, çıraklık müessesesi-
min henüz kurulmamış olması nedeniyle, Millî 
Savunma camiası maalesef yeterli teknik nilte-

I İlikte işçi bulmakta zorluk çekmektedir. 
BAŞKAN — Sayın Bakan 1 saati doldur

muş bulunuyorsunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Devamla) — Sayın Başkan, bir 15 daki
ka daha konuşafbiiir miyim? 

BAŞKAN — Hay hay efendim, daha ya
rım saatiniz var. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN ('Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Si
lâhlı Kuvve+l°riimiz, biraz önce de işaret #tim, 
kuvvetlerimizin modernizasvomumu hedef tu
tan. reor^a-nizasvon çalışmalarımı hızla devam 
etitirmekteidir. Bu anda dahi toplant-lar mev
cuttur ve Silâhlı Kuvvetfleriimtede esaslı bH'r re-
oro-anizasvon yapılması için r/ayreıtler sarf edi
liyor. Bumdan evvel de biniyorsunuz, buna ha
zırlık olmak üzere 926 sayılı Askerlik Personel 
Kanunumda bâzı değişiikTükler yaptık. Bu ara
da general ve amiral sayısının subay mevcudu^ 
mum % 1 ime, albay sayısının da yime subay 
mevcudunum % 8 ine indirilmeısi esası kabul 
edildi. Bu suretle bozulmuş olan pramit, sa-

I yın A. P. sözcüsünün de işaret ettiği giJbi, tek-
I rar yerime konmaya çalışılmaktadır. 
I Muhterem arkadaşlarım, bütçe rakamlarına 

gelivorum. Bu açıklamalarımla Silâhlı Kuvvet
lerimiz ve savunma hizmetlerimi b a k ı d a bir 
cftnel bilgi verdim. Şimdi de. Mîllî Savunma 

I Bütçesinin rakamları üzerimde duracağım. 
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Sunduğumuz 1972 malî yılı Bütçe tasarısı
nın ödenek toplamı 8 110 000 000 liradır. Büt
çe Komisyonunda son değişikliklerle bu miktar 
8 124 000 000 a baliğ olmuştur. Yapılan ilâveler 
ve tenziller hakkında bilgi vermeye ihtiyaç 
duymuyorum, sayın arkadaşlarımız bunu tetkik 
etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu bütçenin, şekil ola
rak gördüğünüz gibi, % 97,95 oranındaki 
7 958 000 000 u cari harcamalara, % 0,89 nisbe-
tindeki 71 milyon lirası yatırım harcamalarına, 
% 1,16 nisbetindeki 94 milyon lirası da trans
fer harcamalarına ait bulunmaktadır. Bu duru
ma göre, Millî Savunma Bütçesi, katma bütçe
ler dışında kalan Devlet bütçesinden % 16,15 
oranında pay almıştır. Millî Savunma Bütçesin
de yatırımların cüzi bir miktar olarak görül
mesi, biraz önce işaret ettiğim gibi, plânlama
nın tarifinden doğmaktadır. Bu tarif sebebiyle, 
Millî Savunmanın mahiyetine göre yatırım sa
yılması gereken birçok harcamaları cüzi harca
malar arasında görünmektedir; meydanlar, na
kil vasıtaları, kışla binaları, savunma sanayii 
gibi. Bunlar yatırım olarak kabul edildiği tak
dirde, Millî Savunma Bütçesindeki yatırım har
camaları oranının birçok bakanlıklardakinden 
yüksek olacağı görülür. 

Millî Savunma Bütçesinde bu yıl artış 
% 13,67 den ibarettir. Bu artışın da bir kısmı 
zahiridir ve fiyat yükselmelerinden doğmuştur. 
Bir arkadaşımız hesap yapmış, eğer sabit fiyat
larla hfJsabedildiği takdirde, hakikaten Millî 
Savunma Bütçesinde bu yıl bir artış olmadığı, 
hattâ satmalma gücü bakımından bir miktar 
düşme olduğu tesbit edilir. 

Muhterem arkadaşlar, bütçemizdeki artışla
rın büyük bir kısmı Personel Kanunu tatbikatı 
ve fiyat artışlarından doğmuştur. Bilhassa, yi
yecek, giyim - kuşam, yakacaJk giderlerindeki 
artışlar buna taallûk ediyor. Bir erin kanuni 
istihkakını meydana getiren maddelerin 1971, 
1972 yıllarına göre mukayesesini yaparsak, 1971 
Haziran fiyatlarına göre, faraza ekmeğin kilo
gramında % 28, sığır etinde % 43, mahlut yağın
da % 23, sabunda % 41 oranında bîr artış ol
duğu görülür. Bu artışlar bir erin yiyecek is
tihkakına % 29 olarak aksetmektedir. Bunun 
gibi, giyim - kuşam alımlarında da 85 milyon 
liralık bir artış vardır, bu artışın da 72 milyon 
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lira'sı genel fiyat artışlarından ileri gelmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bütçenin hizmet grup
ları itibariyle dağılışı konusuna girmek istemi
yorum. Bu saatten sonra sizi' daha fazla yor
mak hakikaten haksızlık olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, sadece şunu arz ede
yim : 1972 yılı Bütçemizin karakteristik nite
likleri şunlardır : 

Bütçenin hazırlanmasında âzami tasarruf 
zihniyetiyle hareket edilmiştir. Bâzı arkadaşlar, 
bilhassa Bütçe Komisyonunda Millî Savunma 
Bakanını bundan dolayı tebrik etmek istediler. 
Hemen arz edeyim; Millî Savunma Bakanlığına 
gelen bütçeyi biz aşağı - yukarı aynen takdim 
ettik. Genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları 
Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisadi durumu 
ve Türk Maliyesini göz önünde bulundurarak 
âzami tasarrufla bir bütçe getirmişlerdir. Hattâ 
öyle ki, bu bütçeyi takdim ettiğimiz zaman Ma
liye Bakanlığı da, Başbakan da bu çalışmayı 
takdir ettiler. Yani, böyle bir bütçfc bekleme
dikleri için bu kadar geniş bir tasarruf zihniye
tiyle hareket edilmesini büyük takdirle karşıla
dıklarını beyan ettiler. 

Bir defa, bütçenin hazırlanmasında tasarruf 
zihniyetiyle hareket edilmiştir. Fiilî kadrolara 
ilişkin ödeneklerin hesabında, 1972 yılında or
taya çıkmış olan personel zayiatı da düşünüle
rek, böyle kıta kıt bir tahsisat konulmuştur. 

Sefer stoklan için ilk defa bu yıl bütçeye 
161 milyon liralık bir tahsisat koyuyoruz. Etra
fımızı çevreliyen tehlikeler karşısında bu bile 
çok azdır. Çünkü Türkiye 'nin ne zaman bir teh
like ile karşı karşıya geleceği belli değildir. Her 
an bir tehlike ile karşı karşıya gelmesi müm
kündür. Bu bakımdan sefer stoklarımızı, bütçe 
imkânlarından tasarruf edebildiğimiz takdirde, 
bir miktar daha artırmaya çalışacağız. 

Genel Toplu İş Sözleşmelerinin gerektirdiği 
yeni hükümlerin karşılığı olarak ödenekler kon
muştur. 

Savunma sanayii ve yatırım projeleri için 
bütçeye 107 milyon lira konulmuştur. Hiç şüp
hesiz, bu para bir başlangıçtır. Arz ettiğim gibi, 
savunma sanayii programı ortaya konduktan 
sonra elbette ki, yüce huzurunuza gelerek bu_iş 
için gerekli tahsisatı isteme durumunda olaca
ğız. 
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Muhterem arkadaşlar, Silâhlı Kuvvetlerimiz 
ve savunma hizmetlerimizle ilgili gördüğüm ko
nular hakkında açıklamalar yapmış bulunuyo
rum. Bu izahatımla arkadaşlarımın zihinlerin
de düğümlenen pek çok soruyu da cevaplandır
mış olduğuma inanıyorum. 

Şimdi izin verirseniz, arkadaşlarımızın mün
feriden üzerinde durdukları birkaç noktaya ce
vap arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Güven Partisi 
Grupu adına konuşan Sayın Sami Turan arka
daşımızın üzerinde durduğu konuların hemen 
hepsine umumi izahatım sırasında temas ettim. 
Sanıyorum ki, aydınlanmak istediği noktaların 
hepsi hakkında gerekli bilgi verilmiştir. Ama 
buna rağmen, eksik kalmış olan kısımlar var
sa onları da cevaplamaya hazırım. Kendisine 
bilhassa teşekkür ederim. 

Yine, C. H. P. sözcüsü Sayın Ekrem Özden'-
in bahsettiği konulara da umumi izahatım sı
rasında temas e'fetim. Zannederim açıkta kalan 
birkaç konu var. Bunlardan birisi «Üniversite
lerde talimgahlar kurulması» konusu idi. Bu, 
uzun boylu tetkik edilmiş ve faydalı görülmemiş 
tir. Birçok yeni masrafı, kadroyu, ve saireyi is
tilzam etmesi bakımından bu talimgahlar - dü
şünülmemiş değildir; üzerinde düşünülmüş, ça
lışılmıştır - faydalı görülmemiştir. 

Gene, sayın arkadaşımız lojmanlar üzerinde 
durdular. Lojmanların vasıflar bakımından 
farklılıklar arz ettiğini ve bunun hoşnutsuzluk
lar yarattığından bahsettiler. Bunun üzerinde 
tahsisen duracağım; not aldım. Hakikaten böy
le bir şey varsa izalesi için çarelerini arıyaca-
ğız. 

Dinlenme kamplarının kapasitesinin de mü-
ısaidolmadığınıdan bahsettiler. Dinlenme kamp
ları hakikaten büyük bir sosyal hizmet olmak
tadır. Bütün yıl yurdun her tarafına dağılmış 
olarak, mahrumiyet bölgelerinde çalışan ordu 
mensuplarının 1 ay aileleri ile birlikte deniz 
banyosu yapmasına veyahut dinlenmesine im
kân vermektedir. Bunları da tekemmül ettirme
ye çalışıyoruz; tabiî bütçemizin verdiği imkân
lar nisbetinde. Yalnız bunda biraz ileriye gitit-
ğimiz takdirde bâzı itirazlarla da karşı karşıya 
gelmemiz mümkündür. Sayın arkadaşımız, bu 
lüzumu gördü ama, buna itiraz edenlerin, çok 
görenlerin de mevcudolduğunu arz etmeliyim. 
Aslında çok da görülmemesi lâzım. 

Adalet Partisi sözcüsü Sayın Tekin'e bilhas
sa teşekkür ederim. Benim üzerinde durduğum 
noktaların hemen hepsi üzerinde daha veciz ifa
deler kullanarak durdular ve izahlarda bulun
dular. 

Ayrı bir mevzu olarak (Yunanistan ile olan 
ihtilâfımızdan ve Yunanlıların bâzı hazırlıkla
rından bahsettiler. Bunu elbette dikkatle taki-
lbetmekteyiz. Aslında Yunanistan bizim mütte
fikimizdir. Süratle aramızdaki ihtilâfı, her iki 
tarafı memnun edecek şekilde halledip, mütte
fik cephede bir zafiyet meydana getirmememiz 
lâzım. Bu bizim samimî ve halisane arzumuz
dur. Yunanistan da, ümidediyoruz ki, yakında 
bu noktaya gelme lüzumunu ve ihtiyacını duya
caktır. 

«NATO paktına getirdiğimiz gücün karşılı
ğını istemek hakkımızdır» dediler. Muhterem ar
kadaşlar, NATO şüphesiz bir müdafa paktıdır. 
Karşılıklı vecibeler yüklenilmektedir. NATO'da 
bilhassa kanatların takviyesi mevzuunda cid
dî bir çalışma mevcuttur. Türkiye bu ara
da önemli bir yer almacadır. Türkiye'nin mü
dafaası, yani kanatların müdafaası için, ge
rekli fedakârlıkların yapılması bakamından 
NATO içerisinde ciddî bir çalışma mevcuttur 
ve peyderpey de yapılmaktadır. NATO hak
kında izahat verirken; yapılan işlsr mevzuun
da da bir cicilide bu noktalara temas eittim. 

MuiMerem arkadaşlar, Sayın Enver Işık
lar ve Dikeıcligil arkadaşlarımızın tenvilk edici 
sözlerinden dolayı kendilerine teşekkür ede
rim. 

^Sıkıyönetim idaresi hakkında Sayın Di-
keşügil şikâyette bulundu. «Küçük işlere 
girmemelidir» dediler. Muhterem arkadaşlar, 
biraz sonra başlka bir arkadaşın konuşnnaısı 
vesilesiyle, bu mevzua tekrar geleceğiim. Sıkı
yönetim ilânına ait kararınızda, sıkıyönetim 
idaresine böyb bir vazife de verilmiştir ve bu 
sdbsple kendisini bu işlere girme mecburiyetin
de görmektedir. Mamafih bunun asgari had
de indirilmesi için bu konuşmalar şüphesiz 
ikaz mahiyetinde olacaktır. 

Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşımız, «Akkerlifk 
ile ekonoimik güç arasındaki dengeyi muihafa-
za etmeye medburuz. Askerî harcamaları ya
parken kaynaklan hesaplı harcamak lâzım ve 
kalkınmayı engellememek lâzım» dediler. Bu, 
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doğru bir görüştür. Buna şahsan ben katıldı
ğım gibi, Ordumuz da tamamen bu kanaatte
dir. Biraz evvel bütçemizi hazırlarken hangi 
espri ile hareket edildiğini arz ettim. Ha
kikaten müdafaa, hiç şüphesiz kalkınmasıız 
olmaz. Yani bir memleketin savunma potan
siyeli ekonomik poitanlsiyelins göre değişir, 
onunla ölçülür. Ekonomik potansiyeli çok 
düfük bir memleketi müdafaa etmek güçtür. 
Bu sebeple kalkmımaıyı önplânda tutanak lâ
zım. Biz de kalkınmayı önplânda tutu
yoruz. Kalkınma ile müdafaa arasında 
da, sayın arkadaşımın da işaret ettiği gübi, 
bir muvazene kurmak lâzımdır. Hattâ bizim 
Ordumuzun malî işleriyle uğraşan arkadaşla
rımızın ısrarla üzerinde durdukları bir pren
sip vardır; kalkınma ile müdafaa arasında 
bir nisibet bulmak lâzım. Her yıl artan ge
lirden ne miktarını kalkınmaya, ne mikta
rını müdafaaya ayıracağız?.. Bumu bir sabüt 
nisibet halinde teabit eftmek lâzımdır ki, müda
faa hizmetlerim)^ de kalkınmamıza muvazi 
olarak gelişisin. Şunu da kabul etmek lâzüm 
ki kalkınma olmadan savunma olarmyacağı gibi, 
savunma da olmadan, güvenlik de olmadan kal
kınma olmaz. Bunlar birbirine bağlı şeylerdir. 
Her şeyden evvel güvenlik şarttır, tç güven
lik, dış güvenlik olmalıdır ki; çalışma, kalkın
ma, ticaret, sanayi olalbilsin. Bu olmadan ol
maz. Onun için, tavuk ve yumurta hikâyesi 
gibi, bunlar birbirine bağlı meselelerdir. 
Ama bunları muvazeneli ve ahenkli tutmak da 
lâzımdır; doğrudur. 

Sayın Hüseyin öztürk arkadaşımızın üze
rinde durduğu meselelerden büyük bir kus
mana cevap arz ettim. Sadece bir noktaya iliş
mek istiyorum. «<Bütçe bir programı bütçesi 
olarak gelmelidir» dediler. Doğrudur. Bunun 
ürerinde çalışılmaktadır. Bu sene, diğer ba
kanlıklar bütçeleri gilbi, Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin ne program bütçe olarak 
gelmesi elbette ki, hepimizin arzusudur. Yal
nız, bu bir ciddî çalışıma istiyor. Bu çalışmayı 
Maliye Bakanlığı devam ettiriyor. Belki önü
müzdeki sene veyahut 2 sene sonra buna im-
kân olacaktır. 

«Türk Ordusu kalkınma konusunda yar
dımcı olmalıdır.» dediler. Arz ettim; kur'a dı
şında kalan kimselerin kamu hizmetlerinde 

çalıştırılması esasları tesfbit edilirken, buna bil
hassa önem verilecektir. 

Sivil Savunma Teşkilâtının çalışmalarının 
yeteıısizliğinden bahsettiler. Bu, başka bir ba
kanlığın mevzuu içerisine giriyor. Nbt ettim; 
kendilerine ileteceğim. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de izin verirse
niz Sayın Ahmet Yıldız'm konuşmasında üze
rinde durduğu noktalardan birkaç önemlisine 
cevap arz etmek istiyorum; tabiî cevap değil de, 
görüşlerimizi belirtmek istiyorum. 

Sayın Yıldız, «Savunma politikamızın, gele
cekte kendisine düşecek görevler yönünden ha
zırlıklarını yeterli görmüyoruz» diyorlar. Ay
rıca, «Hattâ kendisinin olmaması gereken gö
revler yüzünden, asıl ona düşen görevlerde ha
zırlığı eksik bulmaktayız» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, savunma politikamı
zın hedef ve gayeleri malûmdur. Biraz önce bu
na işaret ettim. Silâhlı Kuvvetlerimiz ananesi 
olan, bir, bir buçuk asırlık gerilere de gidebili
riz; ama son reformdan sonraki kısmından bah
sediyorum; Silâhlı Kuvvetlerimiz başından beri 
kendisine düşen görevleri için daima hazırlıklı
dır ve bu çalışmaları ciddiyetle yapar. Devlet 
kuruluşu içinde vazifesini ve bu vazifenin ge
reklerini, sanıyorum ki, en iyi bilen ve yürüten 
bir teşekkül varsa, o da Silâhlı Kuvvetlerimiz-
dir. Binaenaleyh, «Savunma politikamızı gele
cekte kendisine düşen görevleri yönünden ha
zırlıklı görmüyoruz» ifadesini haksız bir itti-
ham olarak gördüm. 

Benim kanaatime göre, ordu, şimdiye kadar 
kendisinin olmıyan görevlerle meşgul olmamış
tır. Eğer sayın arkadaşımız 27 Mayısı, 12 Martı 
kasdetmek istiyorsa, benim anlayışıma göre bu, 
orduya Anayasa ve kanunlarla verilen bir vazi
fedir, ordu bu vazifeyi yerine getirmiştir. Ben 
bunu, kendisinin olmıyan bir görev saymıyo
rum. Sanıyorum ki, arkadaşım da bu görüşte 
değildir; ama bunu ifade ettikleri için söylüyo
rum. Nitekim, arkadaşımız konuşmalarının bir 
yerinde ordumuzun vazifelerini sayarken, «or
dumuz Türkiye Oumhuriyetini korumak ve kol
lamakla görevlidir» dedi. Ordu da bu vazifeyi 
yapmıştır. 27 Mayısta da, kendilerinin de katıl
dığı harekette yapılan vazife bu idi; 12 Mart
taki müdahalede de sanıyorum ki, yapılan va
zife aynıdır. Bütçe Komisyonunda da bu ko-
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nuya temas etmişlerdi; Türk ordusu 12 Marta 
takaddüm eden dönemde, hakikaten Türk vata
nının bölünmek, parçalanmak gibi bir tehdit al
tına girmiş olduğunu, Türkiye'nin her istika
metten anarşi içerisine sokularak zayıf düşü
rülme gayretlerinin mevcudolduğunu görerek 
bir savunma vazifesi yapmıştır. Çünkü, yeni 
harblerde bir direkt strateji var, bir de, endi-
rekt strateji var. Ben de bunları yeni öğrenme
ye çalışıyorum; arkadaşım gayet iyi bilir. En-
direkt strateji bu, bir memleketi içinden yıka
rak fethetme. Bu strateji Türkiye aleyhinde 
kullanılmaktaydı ve ordumuz bunu fark ede
rek, Türk vatanını, Türk Milletini, Türkiye 
Cumhuriyetini ve demokratik rejimi kurtarmak 
ve korumak için bu müdahaleyi yapmıştır. Sa
nıyorum ki, bunun aksini hiç kimse iddia etmez. 
arkadaşım da iddia etmez. Bu durumda ordu
nun yaptığı görev esasen vazifesi içinde olan 
husustur. 

Değerli arkadaşımız konuşmasında; «Asıl 
ona düşecek görevlerdeki hazırlığı eksik bul
maktayız. Bu bakımdan ayrılan ödenekleıln sa
vaş gücümüze yeteri ölçüde artırıcı yönde kul
lanılmadığı kanısındayız. Savunmaya ayrılan 
ödenekler küçümsenemez; fakat bu paranın 
% 98 inden çoğunu cari harcamalara sarf edil
mekte, savaş gücünü artıracak yatırımlara ise 
% 2 ayrılmaktadır» diyor. 

Bu konu hakkında izahat verdim. Bir defa, 
bu nisbet doğru bir nisbet değildir. Şeklen doğ
rudur; çünkü bütçe tasnifimiz öyledir; ama 
arz ettiğim gibi, yatırım sayılabilecek birçok 
harcamalarımız daha vardır ki, bu % 2 nin çok 
üstündedir, belki % 20 ye yaklaşır. Eğer bunu 
da az buluyorlarsa; mümkündür, olabilir. As
lında az da görülebilir. Türkiye'nin mâruz kal
dığı tehlikeler o kadar büyüktür ki, veya o ka
dar büyümüştür ki, hakikaten ne kadar harca
ma yapsak o kadar azdır diyebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir nokta, 
yatırım mevzuudur. Bâzı harcamaları, faraza 
eğitim harcamalarını da yatınm saymak lâzım. 
Nasıl Millî Eğitime yaptığımız harcamaları 
uzun vadeli yatırım olarak mütalâa ediyorsak, 
orduda bir eri alıp, yetiştirmek, talim - terbiye 
etmek de bir yatırımdır. Millî Eğitim yatırı
mından farklı değildir. Harbe hazırlıyorsunuz, 
bir güç meydana getiriyorsunuz; bunu da bir 

cari masrai, boşa giden bîr masraf olarak mü
talâa etmemek lâzım. 

Sayın Yıldız arkadaşımız Bütçe Karma Ko
misyonunda temas buyurdukları ve benim asla 
tasvibetmediğim, iştirak etmediğim görüşü tek
rar buraya getirdiler, burada da tekrar ettiler. 
izin verirlerse, ben de Bütçe Karma Komisyo
nunda o konuda kendilerine verdiğim cevabı 
burada aynen tekrar edeceğim : «Bugünkü deh
şet dengesi karşısında süper devletler birbir
leriyle savaşamazlar, savaşmaları bir çılgınlık
tır, dünyayı başkasına bırakmazlar. Devletin 
'başfea bir devletle haşhaşa savaşmaları da dü
şünülemez; hakem rolünde olurlar, devler baş
kalarını kendilerine hizmet ettirir «diyorlar. 
sonra,» Bugün emperyalizmin her türlüsü eko
nomik alanlara yönelmiştir, kullandıkları silâh
lar da bankalardır. Bu durumda Rus - Türk sa
vaşı düşünülemez. Rus - Amerikan savaşına da 
katılmamız intıihar olur. Şu kadar süre daya
nın, yardımınıza geleceğiz, şeklindeki karşılık 
stratejisi de bir şey ifade etmez. Biz, ancak 
devlere zaman kazandırmaktan başka bir şey 
yapmayız, çünkü yardımımıza gelmezler. 

Onun için; bu süperlerin dışında önemli sa
vunma sorunları var, asıl hazırlıkları biz ona 
göre yapmalıyız. Devlerin savaşmasına hazır 
olalım derken, Ordumuzun asıl yapması gereken 
savaş hazırlığını eksik bırakmış oluruz» diyor
lar. 

Muhterem arkaidaşlar, bir defa dehşet den
gesi karşısında Devlerin çatışamıyacağı doğru; 
bunu herkes teslim etmektedir. Hakikaten bu 
çatışmada her iki taraf da yok olacaktır, bunu 
•harta bilmektedir. Bir zaman, atom (nükleer) 
silâhını ilk kullanan netice alacaktır, 'diye dü
şünülüyordu; bu silâh mevzilerimin fevkalâde 
yaygın hale gelmesinden sonra anlaşıldı M, bi
rinci devlet kullanılacak; ama ikincisi de behe-
mahal kullanılacaktır. Hattâ buna ait Alman 
«Beyaz Kiitabı»nıia bir formül gördüm. Orada 
«?Bu silâhı birinci defa kullanan ikinci olarak 
ölür» denmektedir. Birinci defa kullanacaktır; 
fakat ikinci olarak o da ölecektir. Bu şartlar 
içinde elbette ki, akıllı insanlar olarak; yahut 
zerre kadar aklı olan insanların savaşmaisnua 
imkân yok. Bu doğru söze "bir diyeceğim yok. 
Yalnız dikkat edilirse, her iki taraf da decıgeyi 
kendi lehlerine bozmak için büyük gayret 
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sarf ediyor. Bu denge, bir noktada bir taraf 
lehine bozulduğu takdirde, bu savaş yine 
mümkün hale gelebilir. Onu da göz önünden 
uzak tutmamak lâzım. 

Muhterem arkadaşlar, bizıkn devlerle sava-
şjamıyacağımız faraziyesine gelince; bunu ka
bul etmeye imkân yoktur, bor defa şu noktayı 
merak ediyorum: Sayın arkadaşımız, büyük bir 
dev komşumuzun; hattâ ismi ile de söyliyelim; 
Sovyetlerin bize tecavüz etmeyeceğinin temina
tını nereden almıştır? Tecavüz etmiyeceğini ne
redem biliyor? Sonra hakikaten bu mümkün mü? 
Bin senelik tarihî şöyle bir gözden geçirirsek, 
bin sene zarfındaki emellerini şöyle bir göz önü
ne getirirsek, bugün bu emellerin gerçekleş
tirilmesine daha çok muhtaç bir durumda oldu
ğunu göz önüne getirirsek; «Bize tecavüz etmi-
yeoektir, Binaenaleyh meşgul olmıyalım» deme
ye imkân var mı? Bu teminatı arkadaşımız 
nereden alabiliyor? Nasıl bize tecavüz etmiye-
ceğine inanabiliriz? Sadece onun değil; yarın 
menfaatlarımız arasında başka durumlar çıktı
ğı takdirde, İngilizlerin, Fransız'ların hatta 
Amerika'nın bize tecavüz etmiyeceğini temin 
etmeye imkân var mı? Bugün bu saatteki şart
lara göre tecavüz etmez; ama yarın pekâlâ ede
bilir. Binaenaleyh, böyle bir şeyi garanti etme
ye, bir milletin, «Canım bana tecavüz etmez» 
diye kendisini emniyette görmesine ben imkân 
görmüyorum. Bilmiyorum içinizde sayın arka
daşımızdan başka bunu düşünebilen çıkar mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan 1 saat 30 dakika 
doldu efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Devamla) — Sayın Başkanım, kısa bir 
sürede bitireceğim. 

Türkiye'nin savunma politikasını hiç şüphe
siz böyle bir görüşe dayamaya imkân yoktur; 
ne Genelkurmayınız, ne Hükümetiniz, ne de 
Meclislerimiz böyle bir görüşe, Türkiye'nin sa
vunma politikasını dayayaımazlar. 

Sayın arkadaşımızın dediğini biran için ka
bul etmek lâzım gelse, o vakit dev komşuları
mızla olan hudut bölgesindeki ordularımızı çe
kip; bir tecavüz vuikua geldiği zaman «Buyu
run» 'demesi için oralara birer teşrifat memuru 
koymak lâzım. Arkadaşımız, hiç şüphesiz bunu 
kastetmemiş'tir; ama böyle bir politikanın ne
ticesi bu olur; bir başka imkân kalmaz. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Karma Komis
yonunda da söyledim.. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Anlamaik 
istemiyorsunuz benim dediklerimi... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, lüften müdahale 
ötmiyelim efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Ben, elbette M sizin böyle 
bir şeyi kabul ettiğinizi düşünemiyorum, 'düşün
mem; ama dediğim gibi, böyle bir politika ka
bul ettiğimiz takdirde, bunun neticesinde man
tıklı olarak yapılacak şey budur; başka bir ma
na çıkmaz. Onlarla, mademki gücüm yetmez, 
çarpışamamam esasını kabul ediyorum; Bütçe 
Karma Komisyonunda bir misâl verdim; vak
tiyle ordular karşılıklı kilosu kilosuna pehli
van çıkarırlardı, onları dövüştürürlerdi. Benimi 
kilom, senin kilona uymuyor, ben seninle çarpı-
şamam diye bir memleket kendisini bir tecavü
ze karşı böyle bir politika ile koruyamaz. El
bette ki, lâzım geldiği zaman kendisini müdafaa 
edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Karma Komis
yonunda da arz ettiğim gibi, Türkiye tarihi 
boyunca daima kendisinden üstün güçlerle sa
vaşmıştır. Bu yurdu bu memleketi müdafaa et
mek lâzım geldiği anda, hasmının cüce mi, dev 
mi olmasına bakmaz, bundan sonra da bakma
yacaktır ve bakamaz da... Çünkü, nihayet bize 
hüküm edecek düşmana esir olmayı kabul ede
ceksiniz... Böyle bir düşmana esir olmak, bana 
göre ölümden daha kötüdür. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bu lâflar 
amacınıza yaramaz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Efendim? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmiyelim 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Ben şunu söylemek istiyo
rum; Türk Milleti, düşmanı kim olursa olsun, 
kendisine taarruz nereden gelirse gelsin, yok ol
ma pahasına da olsa, teslim olmayı hiç bir za
man kabul etmemiştir ve bundan sonra da et-
miyecektir; mücadele edecektir, ölürse ölecek
tir. («Bravo» sesleri) Sayın Yıldız, bizim bir 
başka «avunma politikamız yoktur. 

Sonra muhterem arkadaşlar, mevzuubahso-
lan devin Türkiye ile uğraşmıyacağı da bence 

339 — 
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bir faraziyeden ibarettir. Bir defa İkinci Dünya 
Harbinden sonra ne kadar yer işgal etti, kaç ta
ne memleketi esareti altına aldı; bunlar bilinen 
şeylerdir. Daha yakın zamanda kendileri gibi 
sosyalist nizamı kabul eden Çekoslovakya'yı 
işgal etmediler mi milyonluk ordulariyle? Ma
caristan'ı işgal etmediler mi? Türkiye'yi zayıf 
bulurlarsa, 1945 teki isteklerini tekrar etmiye-
ceklerine emin olabilir misiniz? Ve 1945 te Türk 
hudutlarında durdularsa bu, Türkiye'nin savaş
ma azminden doğmadı mı? Bütün bu gerçekler 
meydanda iken, efendim bırakalım, devlerle 
savaşanlayız, biz kendimize bakalım, bir ordu 
yapalım; karşımıza Suriye mi çıkar, şu mu veya 
bu mu çıkar bunlarla uğraşalım şeklinde bir 
savunma politikası bize uygun gelmez. 

Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşımız, 
«NATO bugün barışta var, savaşta yok hale 
gelmiştir. Türkiye için NATO, bugün güvenli
ğini sağlıyan değil, iradesi dışında bir savaşa 
sürüklenmesine yol açacak bir araçtan başka 
bir şey değildir Ama buna karşılık da, NATO'-
dan çıkalım mı sorusuna da hayır, deriz, 
NATO'dan çıkamayız, çünkü tek yönlü olarak 
NATO'dan çıkmak istersek, Amerikan mülkiye
tindeki silâhları geri vermeye mecburuz ve 
borçları ödemeye zorlanırız.» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu görüşlere de ka
tılmaya imkân yoktur. Türkiye, NATO'ya ken
di isteği ile, kendi iradesiyle girmiştir. Hiç kim
se Türkiye'yi NATO'ya girmeye zorlamamıştır. 
Türkiye, NATO'ya biraz da kapı çalarak gir
miştir. Çünkü, Türkiye'nin ihtiyacı bu idi. Tür
kiye, aynı zamanda kolektif bir emniyet ara
makta idi. Binaenaleyh, mevcut bir kolektif 
emniyetten faydalanmıştır. Türkiye tarihi bo
yunca da birçok ittifaklara girmiştir. Her mem
leket yapmıştır bunu. Binaenaleyh, bir ittifaka 
girmek ayıp değildir. Milletimin menfaatleri 
gerektirdiği zaman elbette girerim... Karşımız
daki devin ittifakları yok mu? işte bir sürü 
devleti de yanıbaşma toplamıştır, onları da 
kendisiyle beraber sürüklemektedir, O da bir 
ittifak peşinde oldumuştur. Türkiye' NATO "ya 
istiyerek girmiştir ve Türkiye NATO'da, müda
faa ihtiyacı devam ettiği müddetçe, kalacaktır. 
Nitekim, daha evvelki yıl NATO Anlaşmasını 
yenilemiştir ve yine bu yenilemeyi de, birincisi 
gibi, rızası ile yapmıştır. 

Türkiye, NATO'dan çıktığı takdirde verilen 
silâhların geri alınması gibi bir mevzu da yok
tur. Verilen silâhlar, bize bu şartla verilmiş 
de değildir. Bu hususta bir anlaşma hükmü de 
yoktur. Türkiye silâhları iade eder, yahut et
mez, bu tamamen kendi iradesine bağlıdır. 

Yine, borçlarla da NATO'nun bir ilgisi yok
tur. Türkiye, aldığı Amerikan yardımım veya 
sair borçlanmalarını başka şartlar içerisinde ta
hakkuk ettirmiştir, NATO kanalı ile almanlar 
devede kulaktır. Binaenaleyh, NATO'dan çık
ma veya çıkmamak tamamen Türkiye'nin men
faatleri ile, savunma sistemi ile ilgili bir şeydir. 
Türkiye, faydalı gördüğü müddetçe NATO'da 
kalır ve bu anda faydalı görmektedir, kalıyor. 
Faydasını görmediği zaman, kendisine yük ol
duğu anda da elbette bağımsız bir millet ola
rak, bundan çıkmasını bilecektir. Türkiye'yi 
bir arkadaşımızın ipotek altında vasıflandırma
sını da hakikaten üzüntü ile karşılıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşımızın 
NATO hakkındaki görüsüne de katılmıyoruz. 
Bizim kanaatimize göre NATO, bir istilâyı dur
durmuştur. NATO kuruluncaya kadar Orta 
Avrupa devletleri, biliyorsunuz, birer ikişer gir
diler. NATO kurulduktan sonradır ki, geri ka
lanlar kurtulabilmiştir. NATO, bu sebeple sulh 
için faydalı bir unsur olmuştur. Bilhassa, bu is
tilâları durdurmuştur ve bugün de aynı faydası 
devam etmektedir. îsaret ettiğim bu istilâcı 
güç, bugün NATO hudutlarında vaziyetini tah
kim etmeye çalışıyor. Daha fazla ileri gitmek 
imkânını göremediği için, kuvvetini muhafaza 
ederek tahkim etmeye çalışıyor. Bu, NATO sa
yesinde mümkün olmuştur. Binaenaleyh, NATO'-
yu bu kadar tesirsiz bir şey sayıp, bunun kar
şısında Varşova Paktını her şeyi yapmaya güç
lü, muktedir bir pakt kabul etmemize elbetteki 
imkân yoktur. 

Bir başka noktayı daha arz edeyim muhte
rem arkadaşlar. Ben hatırlıyorum, 27 Mayısta 
Millî Birlik hareketini saat 3,00 sıralarında ilân 
eden radyoda şu sözler söyleniyordu; «NATO'-
ya, ÖENTO'ya sadıkız...» Arkadaşlarımız o ta
rihte NATO'nun böyle zararlı bir şey olduğunu 
bilmiyorlar mı idi bunu söylediler, Türk Mil
letine ilân ettiler?. Kulaklarımda hâlâ çınlıyor 
ve NATO'dan yardım aldı Millî Birlik Hükümet
leri... 
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AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Şimdi bile 
çıkalım demedik, Sayın Melen. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Bilmiyorum, ben mi yanlış 
anlıyorum. Arkadaşlarla beraber dinledik. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ben 6 
senedir duyuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Tür
kiye'nin NATO'daki rolü ve mevkiine gelince; 
ben bir yıla yakın bir zamandan beri bu mevzu-
larla meşgulüm, NATO toplantılarına gidip ge
liyorum, şunu temin etmek isterim, NATO müt
tefiklerimiz Türkiye'nin NATO içindeki rrolünü, 
mevkiini, önemini müdriktirler. Ve Türkiye'nin 
yıkılmasını, kendi cephelerinin yıkılması olarak 
görmektedirler. Türkiye'nin yıkılması eminiz 
ki, bütün Avrupayı tahdit altına sokar. Bunu 
idrak eden memleketler elbetteki Türkiye'ye 
yardım ötmeyi zaruri göreceklerdir bunu kendi 
menfaatlerinin, kendi savunmalarının çok tabiî 
bir ihtiyacı olarak sayacaklardır. Bu sebeple 
arkadaşımın bu husustaki görüşlerine de katıla
mıyorum. 

Sayın arkadaşımızın küçük ve hareket kabili
yeti fazla bir ordu görüşüne katılıyorum; ama 
gerekçesine değil. Görüşün esası doğru. Hare
ket kabiliyeti, ateş gücü üstün bir orduyu mey
dana getirmek hepimizin istediği bir şeydir. 
Tabiî bu, bir potansiyel işidir, malî güç işidir, 
alabileceğimiz yardım ölçüsünün işidir, buraya 
harcayacağımız imkânlar işidir. Bunu yapabi
lirsek, elbetteki hepimiz de sayın arkadaşımız 
kadar mesut oluruz. Buna katılıyorum, ama 
kendisini bu noktaya getiren gerekçeye asla. 

Arkadaşımız, konuşmalarında bir noktaya 
daha işaret ettiler. «12 Martta Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyetini kollama ve 
koruma görevleri yerine getirme ödevi ile karşı 
şarşıya idi. 12 Mart Muhtırasına dayanılarak 
kurulan Hükümet, siyasal kaynağa ters düşe
ceğine bakmadan, kandırmaca suçluların kendi
lerine arka çıkarma kampanyasına öncülük eder 
hale düşmüştür.» buyurdular. Bu ittihamı hak
sız buluyorum. Eğer suçlular varsa, bu suçlu
ları takibetmekle mükellef ve vazifeli olanların 
başında Türkiye Büyük Millet Meclisi gelir. 

Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisini böy
le bir vazifeden alıyökmak için en ufak bir gay-
rei sarf etmemiştir; hattâ bu hususta yardımcı 
olma durumundadır. 

Sayın arkadaşımız diğer bir noktaya daha 
işaret ettiler. «Hükümet, muhtıradan sonra 
çare olarak ileri sürülen reformları gerçekleşti
recek yerde, düşürülen iktidarın gerekçeleriyle 
Anayasa değişikliklerine yönelmiş ve aylarını 
da boş geçirmiştir.» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa değişikliği 
gerekçesi, hepinizin bildiği gerekçedir. Ana
yasa değişikliği, hürriyetleri korumak, demok
ratik rejimi korumak, Devleti tecezzi etmek
ten kurtarmak ve anarşi yaratmak, Türkiye'yi 
bölmek, parçalamak istiyenlerin bu emellerine 
ulaşmalarını imkânsız hale getirmek gibi se
beplerle yapılmıştır. Daha yakın zamanda hu
zurunuzdan geçti. Değişiklik, arkadaşımızın 
dediği istikamette değil, bilâkis bu sebeplerle 
yapılmıştır. Anayasa değişikliği ile geriye gitme 
asla mevzuubahis değildir. Bilâkis ileriye gidil
miştir. Sayın Başbakanın da bu kürsüden-sa
nıyorum Anayasa müzakerelerinde - ifade ettik
leri gibi, bu değişik şekliyle Anayasayı en de
mokratik memleketlerin Anayasalariyle muka
yese edebilirsiniz. Bunların hiçbirisinden geri 
değildir, hattâ birçoğundan ileridir demişlerdir 
ki, bu doğrudur. 

Muhterem arkadaşlar, Atatürk çizgisinde 
memleketimizin ilerlemesini ve gelişmesini Ana
yasa bu değişikliklerle teminat altına almıştır. 
Biz buna inanıyoruz. 

Sonra bir noktaya daha işaret edeyim. Bâzı 
reformların gerçekleştirilmesinin de, her şeyden 
evvel bu değişmeye bağlı olduğunu bilmemiz lâ
zımdır. Anayasanın toprak reformuna ve top
rağa ait hükümleri değişmeden bir toprak re
formu yapılması mümkün değildi. Bilhassa be
del bakımından eski Anayasa, - bildiğiniz gi-
<bi, bir hayli zorluk çıkarır hükümleri ihtiva edi
yordu. Yine Anayasada değişiklik yapılmadan, 
huzurunuza gelmek üzere olan bir üniversite re
formunu yapmak mümkün değildi. Binaenaleyh, 
reformların yapılması için Anayasada bir deği
şiklik yapmak zarureti vardı ve bu yapılmıştır. 
Gecikme belki olmuştur, ama bunu haklı göste
recek sebepler de bulmak mümkündür; onun 
üzerinde durmuyorum. Fakat nihayet, Hüküme-
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tin vadettiği reformlar, birer ikişer huzurunuza 
gelmeye başlamıştır. Şimdi, bundan sonra biz ta-
lepkâr duruma geçeceğiz ve büyük Meclisten 
bunların biran evvel ve süratle kanunlaştırılma
sını istiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, Sıkıyönetim üzerinde 
arkadaşlarımız durdular. Sıkıyönetimin hangi 
sebeplerle ilân edildiği meçhulümüz değildir; 
hepimiz biliyoruz. Bu sebepler ortadan kalktığı 
zaman elbette ki, Sıkıyönetim kaldırılacaktır. 
Sıkıyönetimin devam etmesini ne Hükümet arzu 
etmektedir, ne de ordu arzu etmektedir. Çün
kü, elemanlarının bir kısmını Sıkıyönetim ida
resinde vazifelendirmişjtir. Bunların esas görev
lerinden geri kalmaları hakikaten orduda bu
gün bir üzüntü konusudur; ama Sıkıyönetimi 
gerektiren gereklerin ortadan kaldırılması şartı 
ile. Hükümet Sıkıyönetimin iki ay daha uzatıl
masını isterken, bu zamanın henüz gelmediği 
kanaatinde olduğunu arz etmiştir ve Yüce Mec
lis bunu kalbul etmiştir. 

Yeraltı faaliyetleri bütün hızı ile devam et
mektedir. Memleket dışında Türkiye aleyhine 
bilhassa bölücü faaliyetler devam etmektedir 
ve bütün güçleriyle sızmaya çalışmaktadırlar. 
Bunlara karşı Devlet (Bundan evvelki şekliyle 
biliyorsunuz mücadele edecek güçte değildi) 
güçlendirmek lâzımdır. Mevzuatımızı tamamla
mak lâzımdır, Devlet kuvvetlerinin eline silâh 
verebilmek üzere, gerekli yetkileri verebilmek 
üzere işte bu kanunlar geliyor huzurunuza. Ce
za Kanunu v. s. Bunlar tamamlanınca veyahut 
da tamamlanmasa bile, bu hususta bir mesafe 
alındıktan sonra, elbetteki Sıkıyönetim kaldırıl
mak istenir ve kaldırılır. Bugün arz ettiğim 
gibi, Hükümet henüz bunun zamanının gelme
diğine kaanii olmuştur. Ama, önümüzdeki 2 ay
lık dönem sonunda şartlarda bir düzelme olur
sa mümkündür ki, Hükümet bu görüşünü değiş
tirir veyahut mümkündür ki, daha bir müddet 
bunun devam etmesini ister. Yalnız şunu arz 
edeyim, Sıkıyönetimi devam ettirme veya ettir
meme Hükümetin elinde değildir. Bu tamamen 
Yüksek Meclisin kararına bağlıdır. Yüksek Mec
lis Sıkıyönetimin kaldırılmasının zamanının gel
diğine kanaat getirir, bu kararı verirse, mesele 
kalmaz; Sıkıyönetim de kalkmış olur. 

Muhterem arkadaşlar, bu suretle, konuşan 
arkadaşların üzerinde durdukları önemli nokta

lar hakkındaki görüşlerimizi arz etmiş oldum. 
Hksik kalan cihetler varsa bunu her vesile ile ar
kadaşlarıma arz etmeye hazırım. 

Beni lütfedip dinlediğiniz için Yüksek Heye
tinize saygılarımı, şükranlarımı arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Sayın Ekrem özden, sorunuz vardı değil mi 

efendim? 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Evet Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bunları kısaca arz edeyim. Saym Bakan 
bunlara yazılı olarak cevap verebilirler. Zapta 
geçmesi için arz ediyorum : 

1. — 1969, 1970 ve 1971 yıllarında okuma -
yazma eğitimine kaç er katılmıştır? Yıllık ka
pasitesi nedir? Yıllık başarı oranı nedir? 

Aynı devrelerde askerlik süresince uygula
nan çeşitli kurslar nelerdir? Bunların kapasite
leri ve basarı oram nedir? 

2. — G-ülhane Askerî Tıp Akademisi Tatbikat 
Hastanesi sahasında 1969 malî yılı için plânlan
mış olan hemşire okulu hizmete açılmış mıdır? 
Açılmamış ise ne zaman açılacaktır? Halen eği
time nerede devam edilmektedir? 

3. — Gülhane eski binası ne maksada tahsis 
edilmiştir? Bu tahsis için binada tamir, tadil ve 
sair sebeplerle bir masraf mevzuubahis midir? 
Miktarı ne olacaktır? 

4. — istanbul Kuleli Askerî Lisesi binası ya
nında harap jimnastik salonunun tamiri Bakan
lıkça düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, galiba yazılı ola
rak cevap vereceksiniz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — izin verirseniz 1 - 2 tanesine 
hemen cevap arz edeyim, ötekileri yazılı olarak 
cevaplarım. 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Devamla) — Bu, okuma - yazma mevzuu 
hakkındaki rakamları bilâhara vazıh olarak arz 
edeyim. 

Gülhane Askerî Tıp Hastanesindeki hemgire 
okulunun açılmasına çalışılmaktadır, hazırlıkları 
yapılıyor. 
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Gülhane eski binası Millî Savunma Bakanlı
ğının bâzı daireleri ile 4 ncü Kolordu ve Askere 
Alma Dairesine tahsis edilecektir. Tamiri için 
büyükçe bir masrafa ihtiyaç olduğu anlaşılıyor, 
keşifleri yapılmaktadır. 

Kuleli Askerî Lisesi yanındaki jimnastik sa
lonu binasının tamiri ihtiyacı bize de intikal et
miştir; ilgili inşaat Dairesine verdik, programa 
sokulacaktır. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Bal
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın Ba

kan, bir şeyi anlayamadım. Ben, NATO amaçları 
için silâhlar Amerika tarafından verildiği için 
NATO amaçlan dışında kullanılamıyacağı gere
keceğini düşünerek, çıkış halinde Amerika'nın 
bunları istemesi hali vardır, dedim. Sayın Bakan, 
«Hayır böyle bir şey yok.» dediler. Şimdi bir so
ra : 

1964'de Johnson «Bu silâhlan Kıbns'ta kul
lanamazsınız» deme hakkını nereye dayanarak 
bize mektupla bildirdi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 1964 
te sanıyorum ki, bir NATO müttefikine karşı 
kullanamazsınız demişlerdir; o sebeple bir iti
razda bulunmuşlardır. 

AHMET YILDIZ (Tabu Üye) — Kıbns 
NATO'da değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI PERİD ME
LEN (Devamla) — Evet NATO müttefiki de
ğil, ama, nihayet Yunanlılar çıkacaktır karşı
mıza, onlarda NATO müttefikidir. Bundan do
layı itiraz etmişlerdir. Bir defa, Amerikan as
kerî yardımı NATO'dan evvel başlamıştır bize 
ve Amerikan Askerî Yardımına ait anlaşma ve 
o anlaşmayı tasdik eden kanun - hatırlarsınız -
tamamen NATO'dan evvel başlamıştır. Ondan 
sonra yapılacak yardımlan çok taraflı hale ge
tirmek için, öyle göstermek gayretiyle NATO 
yardımı şeklinde göstermişlerdir. Aslında, bu 
tamamen bir Amerikan yardımıdır. NATO'nun 
da yardımı yoktur bize. NATO'da müşterek fon 
vardır, o müşterek fona biz de para yatınnz, 
o müşterek fondan bâzı projeler yapılır ve o 

projelere para sarfedilir. Ama, bizim memleketi
mizin ihtiyacı daha büyük olduğu için, projele
rin büyük bir kısmı bizde yapılmıştır. O sebep
le bize, verdiğimizden çok oradan yardım gel
miştir. NATO yardımı yoktur. Amerikan yar
dımının da mahiyeti bu. 

Sonra NATO'dan aynldığımız takdirde, 
Amerikan Yardım Anlaşmasında, NATO'dan 
aynldığınız takdirde bunlan iade edeceksiniz, 
diye bir kayıt biz g-öremedik. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Peki, bir 
soru daha Sayın Bakan. 

«Amerikan malıdır» diye yazı var mı dona
tımın üzerinde? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI PERİD ME
LEN (Devamla) — Anlayamadım. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — «Ameri
kan malıdır» yazılan var mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI PERİD ME
LEN (Devamla) — Evet var. Nitekim, kullan
ma dönemi sonunda, işe yaramaz hale geldiği 
zaman bir kısmını iade ediyoruz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Yani «Ame
rikan malıdır» diye yazılı.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan. (Alkışlar). 
Bölümlere geçiyoruz efendim. 
Bölümleri okutuyorum: 

E - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

11.000 Ödenekler 24000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 4407 517009 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3145 587070 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm ödeneğin çeşidi Lira Bölüm Lira 

12 759 001 14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 677001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 54206001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17.000 Savunana Enfrastrüktür 
hizmetleri 332 606 002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 Etüt ve proje giderleri 650 002 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 65 667005 
BAŞKAN — Kabul eden
ler. .. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 5 677002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 20 482 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Mali transferler 63 001000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 İSosyal transferler 4858 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 5704 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Grup Başkanlıkları ile Cumhuriyet Se
natosu iki üyesinin, Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesi münasebetiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
Cumhuriyet Senatosunun talidir ve güven hisle
rinin iletilmesine clair önergeleri (4/12) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı 1972 yılı bütçesi

nin kabulü münasebetiyle, millî varlığımızın te
minatı ve rejimimizin dayanağı aziz Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine, Cumhuriyet Senatosunun 
sevgi ve takdir hislerinin bütçenin hayırlı ve 
uğurlu olması dileğimizle birlikte iletilmesini 
saygı ile arz ve teklif ederiz. 
A. P. Grup Başkanı C. H. P. Grup Başkanveîdli 

Kastamonu Kars 
Ahmet Nusret Tuna Mehmet Hazer 

Cumhurbaşkanlığı Millî Güven Partisi 
Kontenjan Grupu Grup Başkanvekili 

Başkam Urfa 
Fahri Korutürk İbrahim Etem Karakapıcı 

Millî Birlik Grupu Başkanı 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 
BAŞKAN — Bu mahiyette bir önerge daha 

var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı 1972 yılı bütçesi
nin kabulü münasebetiyle büyük Türk Milleti
nin ve aziz vatanımızın sarsılmaz gücü ve temi
natı olan kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
Cumhuriyet Senatosunun güven takdirlerinin 
teyiden ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Denizli E1PZ"!2" 
Hüseyin Atmaca Salim Hazerdağlı 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun, Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle grup 
başkanları ve diğer üye arkadaşlarımızın dü
şünce ve hissiyatlarını ortaya koyan önerge
leri okutmuş bulunuyorum. Bu düşünce ve his
siyatı tamamen Senatomuz paylaşmaktadır, ge
reği yapılacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin şanlı 
Silâhlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize ha
yırlı ve uğurlu olması temennisiyle tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

3 . 3 . 1972 O : 3 

Hayırlı, uğurlu olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinden sonra Adalet Bakanlığı 
bütçesine başlamamız gerekiyordu. Ancak, 
Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinin baş
lamasına süre bakımından imkân yoktur. Çün
kü, müzakerelerimizi âzami 00,15 te bitirmemiz 
gerekir. O bakımdan yarın, 4 Şubat Cuma günü 
saat 09,30 da toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanış saati : 23,45 

'fc» » • 
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Vakıflar G-enel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet finaldi 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
A3df Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin Tnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar GHilez 
Alâettin YılmaztJÖrk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 100 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : Sİ 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
öelâl Ertıığ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıeı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk: 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rcfet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertiürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydıner 
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Selâıhaittin B'aıbüroğlu 1 
Hayri Dener 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Eefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
(I. A.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 
AFYON KARAMSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk.V.) 
Halil Goral 

Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 

Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

[Çekinser] 

TABİÎ ÜYE 
Suphi Gürsoytrak 

[Oya katilmıyanlar] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
BÎLECtK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇORUM 

M. Şevket özsçetin 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

[Acık uy 

Eskişehir 
Sivas 

Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun(Başkan) 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(i.Â.) 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 
Faıkih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı özer 

MANİSA 
Doğan Barutçu/oğlu 
Oral Karaosmamoğhı 
Ruhi Tunakan (I.) 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

elikler] 

1 
1 

Bahriye Üçok 
Suad Hayri Ürgüplü 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SIVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mıımcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Fericl Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbaikan) 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

27 NCİ BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1972 Perşembe 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDİL İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu rapora (Millet Meclisi 
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1- . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 


