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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

(Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda:: 

Başkanlık Divanının 6 . 2 . 1930 tarihli 8 No.lu 
Kararı Genel Kurulun 'bilgisine sunuldu. 

1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde
ki görüşmelere devam olunarak; 

'Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Basın -• Yayın Genel Müdürlüğü, 
lîmar ve İskân Bakanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Bütçeleri kalbul edildi. 
il980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı

ğı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü açık oya sunuldu, 
oyların ayrımı sonucunda kabul edildiği bildirildi. 

1980 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu 
Tasarısının bölüm ve maddeleri onaylandı, tümü 
açık oya sunuldu, oyların ayrımı sunucunda kabul 
edildiği; 

1980 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısının bölüm ve 
maddeleri onaylandı, tümünün gelecek birleşim açık 
oya sunulacağı, 

Bildirildi, 

7.2.1980 Perşembe günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere birleşime (7.2.1980) saat 00.l5'te son ve
rildi, 

(Başkan Başkan 
Başjkanıvdkili iBaşkanvekdli 

Rahmi Erdem Mehmet Ünaldı 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

II. G E L E N K A Ğ I T L A R 

Rapor 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 

asıl üyelik için yapılan seçime dair Anayasa ve Ada

let Komisyonu Raporu. (3/1701) (S. Sayısı : 992) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1980) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhıan Yorulmaz, 

DİVAN ÜYELERİ : Kenıaî Caniürk (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimi açıyorum. 

1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/315; 
C. Senatosu: 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

IV. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

A) MİLLİ SAVUNMA. BAKANLIĞI BÜTÇE-

(1) 949 S. Sayılı basmayan 3.2.1980 tarihli 28 nci 
Birleşim tutanağına ehlidir. 

SI 
BAŞKAN — 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunun ta

sarısının görüşülmesine devam ediyoruz,, 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi

ne başlanacak. 
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Komisyon?... Hazır. 
ıMilli (Savunma ©akanı?... Hazır, 
Grupları adına söz isteyen sayın üyeler: 
/Adalet Partisi Grulbu adına Sayın Süleyman Tun-

cel, Cumlhuribaşk anınca Seçilen Üyeler Grulbu adına 
Sayın Hilmi Fırat, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın FrJhrl Dayı, Milli Birlik Grubu adına 
Sayın Kadri ıKaplan, 

ıŞahıslan adına söz isteyen sayın ülyeler: 
Sayın Ahmet Yıldız, Saym Orhan Çalış, Sayın De

mir Yüce, Sayın Cenap Ege, Sayın Besim Üstünel, 
Saym Remzi Hatip, Sayın Lû'tifi Doğan, Sayın Tuncel. 

Adalet Partisi Grulbu adına Sayın Süleyman Tun
cel, 'buyurun efendim. 

(Gruplar adına 'Konuşmalar 45'er dakika, şahıslar 
adına 10| dakika ve Saym Bakan için 45 dakikadır. 

AP GRUBU ADINA SÜLEYMAN TUNCEL 
'(İzmir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri: 

Adalet Partisi Senato Grulbu olarak 19801 senesi 
Milli Savunma 'Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşleri
mizi sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

IDeğerli arkadaşlarım; 
'Milli 'Savunma 'bütçeleri Meclislerimizde müzakere 

edilirken, haklı olarak parlamenter arkadaşlar. Silahlı 
Kuvvetlerin problemlerine politik 'bir yaklaşımla kendi 
felsefeleri doğrultusunda hal çareleri gösterirler. 'Ba
zen, işin taktik ve tekniğine inenler de görülür; RE-
MO Planı, askerlik süreleri, harp sanayiinin kurul
ması gibi konular parlamenterler arasında halen can
lılığını sürdürmektedir. Bu sene de bu konular, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonunda îbulunan üyelerce ele alındı ve tartı
şıldı., Komisyon da konuşan üyelerin büyük bir 
çoğunluğu temenni olarak da olsa, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin artık biran önce sıkıyönetimden alı
narak, asli görevleri olan dışa dönük vatan savun
ma görevine dönmesini arzu ettiklerini beyan 
ettiler. 

iBu temennilere katılmamak elde değildir. İyi ni
yetle ortaya atılan Ibu fikirlere karşı çıkma'k mümkün 
değildir. Gayet tabii Silahlı Kuvvetlerin asli vazifesi, 
TOric, yurdunu yaibancı kuvvetlere karşı savunmak
tır. 

IDünyada, rejimi ne olursa olsun, hiç bir devlet 
silalhlı kuvvetlerini 'kendi vatandaşlarınla karşı kullan
mak istemez. Her devlet için, Silahlı Kuvvetlerin da
hili meselelerde 'kullanılması, >o devletin kolluk 'kuv
vetlerinde veya kaza organlarındaki aksaklıkların işa

retidir. Normal kolluk kuvvetlerinin ve kaza organ
larının kifayet ve rnüessiriyeti, cezaların caydırıcılığı, 
devletin teminatıdır. 

'Bununla iberaJber, her devlette zaman zaman devlet 
organlarının işleyiş tarzındaki aksaklık ve noksanlık
lardan dolayı, arzu edilmemesine rağmen, dış güç
lere karşı harlbe hazırlanan silahlı kuvvetlerini, dev-t 
letin ve toplumun selameti için içeride kullan d ıkları 
da bir vakıadır. 

'Bizden önceki Sayın Ecevit Hükümeti de, yurt 
sathında cereyan eden vahim hadiseler karşısında 19 
ilimizde sıkıyönetim ilân etmek durumunda kalmıştır. 

İktidar ve muhalefet partilerine mensup bütün 
parlamenterler hu durumdan üzgündürler; ama, milli 
[bütünlüğümüzün korunması, can ve mal güvenliğinin 
yeniden tesisi için başka çaremiz de yoktu. Profo-
lem, bugün Silahlı Kuvvetlerimizin üzerindeki fcıu ağır 
yükü en kısa zamanda kaldırıp kaldıramayacağımız-
dıı\ 

Sıkıyönetimle -bir memleketin idaresinin normal 
bir idare tarzı olmadığında hepimizin ittifak halinde 
olduğuna inanıyorum. Sıkıyönetimin sevimsiz olduğu
ma katılmamanın imkânı yoktur; ama hastalanan bir 
insana şifa bulsun diye bazen dozajı tayin edilen ze
hir verilebildiği gibi, can ve mal güvenliğinin, ka
mu düzeninin tekrar sağlıklı bir seviyeye gelebilmesi 
için sıkıyönetim zarureti vardır. Türkiye, devletler ca
miası içinde silahlı kuvvetlerini dahili problemlerde 
kullanan ne ilk ve ne de son devlet olacaktır. 

IBugün, Adalet Partisi Grubu olarak biz bir seneyi 
aşkın bir süreden heri devam eden sıkıyönetimin yeri, 
kanuni ihtiyaçları üzerinde fikirlerimizi beyan etmek 
istiyoruz/ 

Bazı arkadaşlarım, bu hususların genel bütçe veya 
İçişleri 'Bakanlığı bütçe müzakerelerinde görüşülme
sini daha uygun bulabilirler. Kendilerine ilk nazarda 
hak vermemenin imkânı yoktur; ama Silahlı Kuvvet
lerimizin güzide temsilcilerinin hazır bulunduğu bir 
oturumda, memleketin en âcil 'bir durumunun tar
tışılması, her şeyden Önce Parlamento ve yönetimin 
asker kanadıyla sağlıklı bir diyalog sağlayacağına 
inanmaktayız, 

ıSayın senatörler} 
Hepimizin bildiği bazı hakikatleri probleme yak

laşabilmek için kısaca tekrar etmek durumunda ka
lacağımdan üzgünüm. Bazı hakikatleri açıkça belirt
memizin gayesi, milletçe çektiğimiz hastalığa seri ve 
doğru 'bir teşhis koyabilmek içindir. Sosyal bünye
mizdeki bu hastalığın teşhisinde birleşemez veya ge-
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dikirsek, hastalık şiddetini artırarak devam eder. 
Hastalığın seyrine göre ilacının dozajını ayarlayamaz 
isek, hastalık yine devam eder. Hastalık uzun zaman
dan beri sıkıyönetime rağmen şiddetini artırarak de
vam ettiğine göre, teşhisimiz doğru değildir. Tedavi 
için ileri sürdüğümüz önlemler kifayetsiz demektir. 
O halde sıkıyönetimi gerektiren hastalığımızın adı 
nedir?.. Anarşi midir, bölücülük müdür, her ikisi 
Ibirden midir, ferdi terör müdür, planlı programlı 
(kitle terörü müdür, yoksa başka bir şey mıdır?.. 
Sebepleri iktisadi veya sosyal mıdır?.. Marksist ve 
faşist düşüncelerden mi kaynaklanmaktadır?. Bu has
talığın seyrine göre hangi seviyeye gelinmiştir?.. Bu 
hususlar Yüce Meclislerimizde çok tartışılmıştır. Te
menni ederiz ki, bundan sonraki tartışmalarda teş
his ve tedavi usullerinde bir görüş birliğine varılır. 

©izim kanaatimize göre, anarşi Türkiye'mizde 
1957'de başlamış ve bu anarşi bir ihtilalin sebebi ol
muştur. 1960| - 1963 seneleri, anarşi ve ihtilal teşeb
büslerinin iç içe, koyun koyuna yaşadığı bir dönem
dir. 1964 - 1967 seneleri ihtilal teşebbüslerinin du
mura ağradığı, anarşinin yeraltına çekildiği dönem
dir. 1968 - 1970, kitle yürüyüşlerinin sokağa hâkim 
olduğu tipik yıllardır. 1971 - 1974, anarşinin bastı
rılıp salıverilme ve yeniden hazırlık dönemidir. 
1975 - 1978 anarşinin teröre, örgütlü teröre, kitle te
rörüne dönüştüğünü görmekteyiz. 1979'dan itibaren. 
kitle terörünün gayrinizami harbe dönüştüğünü mü-
şahade ediyoruz. 

Adalet Partisi Grufbu olarak kanaatimiz, halen 
cereyan eden hadiselerin, geçen seneki Bütçe görüş
melerinde de behrttiğimiz gibi. gayrinizami harp ol
duğu m-er'kezindedirj 

Niksar olaylarının seneyi devriyesi münasebetiyle 
cereyan eden hadi sat, sıkıyönetime rağmen Devlet 
güçlerine kafa tutmak mahiyetindedir. 

1 Mayıs 1979 hadiseleri sıkıyönetime rağmen bir 
karşı güç gösterisidir. TÖB - DER'in yurt sathında 
(başlatmak istediği hareket, bir ayaklanma hareketi 
provasıdır., 

'Mustafa Suphi'nin ölüm yıldönümünde sıkıyöne
time rağmen İstanbul'da aynı anda 5-6 bankanın 
blomlbalanalbilmesi terörist hareketin planlama ve 
koordinasyon gücünün delilidir. 

istanbul'da karakolu basıp 8 - 10 polisi kendi 
tevkifhanelerine hapsedip, karakolu ve önündeki 
araçları tahrip edebilmeleri Silahlı Kuvvetlere bir 
guç gösterisidir. 

Hapishaneleri basıp, jandarma ve gardiyanları 
şehit ederek içerideki yoldaşlarını kurtaraibiliyorlar-

sa, bu onların cüretlerinin seviyesinin ispatıdır. Sıkı
yönetime rağmen katliam ve soygunlarda bir artış 
olmuş ve olmakta devam ediyorsa, teşhiste hatamız 
var, gayet talbii önlemlerimizde noksanlarımız var 
demektir. 

Güneydoğu illerimizde şekavetlerine devam eden 
Aipocu'larm 5 elebaşısı, hapishaneden kendilerini 
muhafaza ile yükümlü gardiyanlar tarafından salıve-
rilirse, Birinci Ordu Karargâhı olan Selimiye Kışla
sında tutuklu bulunan 6QQ komünist militan yatak
larını yakıp, pencereleri kırarak, karyolalarını pen
cereden dışarıya atabiliyorlarsa, bunların yaptıkları
na anarşi, terör değil, ayaklanma denir; sıkıyönetime 
de, Devlete de isyan demektir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Adalet Partisi olarak bizim teşhisimiz; içinde bu

lunduğumuz safhanın anarşi ve terör değil, tekrar be
lirteyim gayrinizami harbin ilk safhasıdır. 

Peki, iç savaş bu gidişle ne zaman başlayacaktır?. 
Kurtarılmış bölgeler iyice taazzııv edip, bu bölgeler 
arası boşluklar doldurulduğunda, fabrika, işyeri, ma
halle ve köy devrimci komiteleri çevrelerine iyic* 
hâkim olduğu, kamuoyunun ekseriyetinde Silahlı 
Kuuvetler kâğıttan bir kaplan, ayaklananların ise ha-
Ikiki kahraman olduğu kanaati hâkim olmaya başla
ması ile birlikte olacaktır. Bunu beyan ederken bir 
kehanette bulunduğumuzu iddia etmiyoruz. Bütün 
dünyada Mao'dan başlayarak tatbik ettikleri tak
tik ve stratejiye bakarak söylüyoruz. 

Üzülerek ifade edeyim ki, geçen sene yapılan 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde de gayrinizami 
harpten bahsetmiştik; ama fikirlerimize iltifat edil
memişti. Silahlı Kuvvetler noksan ve kifayetsiz ted
birleri ihtiva eden 140;2 saylılı Sıkıyönetim Kanunu 
ile başbaşa bırakıldı. Şimdi, Kanunda yapılmak iste
nen sathi değişiklerin ise, sadıra şifa bulacağı kanaa
tini taşımıyoruz. Tabii bu Kanun Yüce Senatoda gö
rüşülürken fikirlerimizi açıklayacağız, 

Kıymetli arkadaşlarım;1 

Devlet sırlarına vakıf olan sorumlu başbakanlar: 
Sayın Ecevit dahil, zaman zaman memleket dahilin-ı 
de cereyan eden üzücü hadiselerin dış güçlerle irti
batlı olduklarını açıklamışlardır. Bazı politikacı ve 
yorumcular. Kabil - Addis-Ababa-Ankara üçgenin-
den bahsederek, bu bölgede haritaların yeniden dü
zenlenme çabalarının sürdürüldüğünden bahsetmiş
lerdir. Bunlar, sayın senatörlerimizin hafızalarında 
tazeliğini muhafaza eden haber ve yorumlardır. Bu 
haiberlerin yayınlanmasından sonra bu üçgende neler 
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olmuştur? Cereyan eden ve etmekte olan hadiseler 
milli güvenliğimizle yakinen ilgili olduğu kanaatin
deyiz. 

Evvela, dost ve komşu İran'da Şah dönemi sona 
ermiştir. İran Devleti ve onun koruyucusu Silahlı 
Kuvvetler çökmlüş, Devlet otoritesini tem'sil ,eden güç 
hadiselerin başladığından bu yana henüz belirlene
memiş, Silahlı Kuvvetlerin var olup olmadığı tartı
şılır hale gelmiştir. Halen Devlet otoritesinin tem
silcisi Ayetullalh Humeyni'midir, Devrim Komitesi 
midir, Devrim Muhafızları mıdır, Hükümet midir, 
talebeler midir, hâlâ belli değildir?. 

CENTO'nun lağvı ve İran'ın Üçüncü Dünya 
Tarafsızlıklar Blokuna geçişi Silahlı Kuvvetlerimizin 
muhafaza ile yükümlü hudut uzunluğunu artırmış
tır. iran'daki etnik 'guruplar bu otorite buhranın
dan ne istikamete kayacaklardır? Aralarındaki mu-' 
basamat ülkeyi parçalayacak mı 'belli değildir? 

Güney Yemen, Kuzey Yemen'e saldırmıştır. Bu
nun Aden Boğazı'nm kontrolü bakımından önemi 
nedir .. 

JAfganistan, Sovyetler (Birliği tarafından işgal 
edilmiştir. Her an Afganistan'daki Sovyet Birlik
lerinin Pakistan veya Beluciistan üzerinden Hint Ok-
yunusu'na ulaşabileceği endişesi bütün dünyaya hâ
kimdir. Sovyet Birliklerinin Hint Okyanusu'na çı
kışı, Hürmüz Boğazı'nı kontrol edişi, dünya denge
sine ne getirir, ne görurür münakaşası yapılmakta
dır. 

Akdenizle ve Hint Okyanusunda Amerikan Silahlı 
Kuvtvetleri her gün artan bir tempoda yığılmaktadır 
Bütün dünıya devldtleri sıcak bir harbin korkunç 
nefesini enselerinde hissetmektedirler. Nedir bu iki 
süper devletin 'bölge devletlerinden istedikleri? Ka
naatimizce bir enerjiye tesâhub savaşı kapımızın 
(önündedir. Hepimizin malumu olduğu üzere, NATO 
<ve Batı'nın sanayileşmiş ülkeleri, dünyanın en zen
gin petrol rezervleri ve petrol ticaretinin tek taraflı 
olarak Sosyalist Blok tarafından zaptedilmesine veya 
ıkbntrtol edilmesine göz yumamazlar. Çünkü, bu 
petrol olmazsa hazarda ve seferde ayakta kalmala
rına imkân yoktur, Sosyalist Blokun petrol ihtiyacı 
ise, kendi kendine kifayetli değildir. Yabancı kay
naklara dayanmadan bir fcomvansiyonel genel harbi 
idame ettirmeleri, Î98Q yılının sonundan itibaren 
miürnkün değildir. 

Kanaatimizce Türkiye'de, komşu devletlerde ve 
bölgemizde cereyan eden hadiselerin gizli veya aleni 
olarak tahrik veya tertiplerinin anagayeleri, Deli 

Petrol'dan beri sıcak denizlere çıkma isteğinde olan 
Rusya'nın; aynı zamanda petrol ihtiyacını karşılama 
isteği ve karşı tarafı bu enerji gücünden mahrum et
me arzusudur. Hürmüz, Aden ve Türk boğazları, 
petrolü deniz yoluyla nakletmek için birer kısa va
deli araçtırlar. 

İBatı ise, kendi sanayi varlıklarının anagirdisini 
teşkil eden bu enerji hammaddesinden mahrum kal
mak istememektedir. Bizce bölge içinde veya civa
rında oynanmak istenen oyunların temelinde jeopo
litik ve petrol yatmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Enerji ve dış politika konularını dile getirmemi

zin sebebi, asli görev ve tali görev münasebetleriyle 
zamanlamanın gözönünde bulundurulması içindir. 
Bölgede nükleer ve konvansiyonel harp kapımıza 
kadar gelmişken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç prob
lemle iştigal etmesi, başta vatanperver Türk Silahlı 
Kuvvetleri kadar, hepimizi üzmektedir. Planlı bir su
retle yurt savunmasına tahsis edilmiş birçok birlik 
şehirlerimizde terörist aramakta kullanılmaktadır. En 
lüzumlu ve en acil bir durumda Silahlı Kuvvetler 
asli vazifelerine, vatan bekçiliğine dönememektedir
ler. Bu, hazin bir tablodur. 

Halen Türk Silahlı Kuvvetleri, askeri - tabirle 
bir iç harp manevrası yapmak zorundadır. Bu iç harp 
manevrası, öncelikle Doğu Cephesinde kati neticeyi 
aldıktan sora Batı'ya teveccühü veya tersi anlamına 
değildir. Bu iç harp manevrası, bütün vatan sathın
da cereyan eden gayrinizami harbin köküne kibrit 
suyu dökerek, gerilerinden emin olarak hudutlarına 
dönmek olmalıdır. 

Bu vazifelerin her ikisini de aynı anda yapmak 
mümkün değildir. Asıl görevin ifasına mani olan 
taii görevin öncelikle başarılması bir askerlik kaide-
sidir. 

Memleket sathındaki bu kargaşalık bir an önce 
bitirilerek, gözlerimizi hudutlarımızın ötesinden yur
dumuza müteveccih muhtemel hareketlere döndür
memiz icap ediyor. Bunun süratle tahakkuku ise, ye
ni kanunlarla Silahlı Kuvvetlerimizi takviye etmek
le mümkündür. Millet olarak çektiğimiz ıstırap dün
ya siyasal konjonktürü muvacehesinde artmaktadır. 
Bütün millet, «Bitsin artık bu şeni davranışlar, katil
ler ve şekavetler» diye haykırıyor, Devlet organları 
arasında nizamlayıcı ve tertipleyici gördüğü Parlamen
tomuzdan bir çare bekliyor. 

Bazı arkadaşlarım, «Hükümetsiniz, İktidarsınız, 
emrinizde Silahlı Kuvvetler var, ne lazımsa yapın» 
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diye yükü üzerlerinden atmak isteyebilirler. Biz Ada
let Partisi olarak Hükümetin sahibiyiz. İcraatının iyi, 
varsa aksayan taraflarının muhatabıyız. Bir anlam
da İktidar olmakta maluliyetimiz var. Parlamentoda 
azınlıktayız, millet ve Devlet problemlerinin çözü
münde desteğe ihtiyacımız var. Hürriyetçi parlamen
ter sistemin ana kaynağı olan Parlamentoda, kanun
ların çıkarılmasında bütün partilerin vatanperverane 
desteğine muhtacız. Desteklerseniz, Silahlı Kuvvetle
rimizin önünde bulunan kanuni engelleri kaldırıp, 
yeniden vazedebilecek kanunları meriyete koyabili
riz. 

Bazı arkadaşlarım, «Anarşi paketi» diye adlandı
rılan kanun değişikliklerinin Yüce Senatoda Bütçe 
müzakerelerini müteakip ele alınacağını, daha başka 
ne istediğimizi sorabilirler. Haklıdırlar, geçirmeye 
çalıştığımız paket, sosyal hastalığın 1970 - 1973 döne
mine ilaç teşkil edebilecek durumdadır. Şimdi, geç 
kalmış olmakla beraber, zorunlu bir eklemeden 
başka bir özelliği yoktur kanısındayız. Yeni kanun 
dizilerine ihtiyacımız olup, ayrı bir konseple bu 
meseleye yaklaşmamız icap etmektedir. 

Kanun ve nizamın normal şartlarda idamesi için 
lüzumlu olanların fevkalade şartlarda kifayet etmeye
ceğinin hepimiz idraki içindeyiz. 

Fevkalade haller, fevkalade usul ve kanunlarla 
halledilir. Hastalığın seyri, bünyenin ilaçla tedavi
sine imkân vermiyorsa, hasta ameliyat ediliyor. Ame
liyat, tıpta fevkalade haldir. İlaçla tedavi ise, nor
maldir. 

Sayın senatörler; 
Sayın Başbakan Demirel, iki aylık bir dönemde sık 

sık, «Memleketin fevkalade ahvalde olduğunu..» be
yan etmiştir. Nedir fevkalade hal?... Anayasamızın 
123 ncü maddesinin başlığı, «Olağanüstü haller» ol
duğu halde, gerekçesinde işaret edildiği gibi tabiî 
âfetlere mi inhisar etmektedir? Vatandaşlar için ko
nulabilecek para, mal ve çalışma yükümlülüklerini 
kanunla vazetmekle iş bitiyor mu?.. Anayasamızın 
bu kısır görüşünün sıkıntısını Devletin kaza ve yü
rütme organları senelerden beri çekmektedir. Baz: 
arkadaşlarımın, sıkıyönetim ve seferberliğin fevka
lade hal olduğu kanılarına katılmamız mümkün de
ğildir. Sıkıyönetim ve seferberlik, fevkalade ahvalden 
seiamete çıkış için bütün devletlerce uygulanan çare
lerdir. O halde, nedir fevkalade hal?... 

Bir ülkede, can ve mal güvenliğinin kalmadığı, 
kamu düzeninin kökünden sarsıldığı, devlet ve reji
min tehTkeye girdiğine dair kuvvetli belirtiler belir-
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diği, devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün teh
likeye maruz bulunduğu, milletin genel sağlığının teh
dit haline düştüğü, yaygın tabii âfetler, yaygın şiddet 
hareketleri ayaklanma, iç ve dış harp tehlikesinin be
lirdiği günden, bu halin ıslahı ile sonuçlanıncaya ka
dar geçen zamana bugün bütün dünyada ve bilhassa 
mensubu bulunduğumuz hürriyetçi parlamenter sis
temlerde fevkalade hal diye tarif edilmektedir. 

Bir ayaklanma, bir içsavaş. bir dış düşmanla savaş 
ihtimalinden sonuç alınıncaya kadar geçen süre fev
kalade haldir. Fevkalade haller, milli menfaatler için 
Anayasaların bahsettiği temel hak ve hürriyetlerin 
kısıldığı dönemlerdir. Fevkalâde ahvalden sürat ve 
emniyetle geçebilmek için sıkıyönetim ve seferberlik 
ilan edilebildiği gibi, sivil ve askeri her kademe yöne
ticilerin kaynağını Anayasa ve yasalardan alan ilave 
yetkiler tanınır, cezalar artırılır. 

Kıymetli arkadaşlarımın beni mazur görecekleri
ne eminim. Herkes bilebildiği şeylerden misaller ve
rir. Ben de eski bir pilot ve asker olarak geçmişteki 
bilgilerimden bir misal vererek konunun izah ve tari
fini kapamak istiyorum. 

Bugün modern tayyarelerde iki sistem vardır. Bi
ri. normal yakıt, elektrik, hidrolik ve sair sistemleri, 
diğeri ise bunlara muvazi emergeney sistemlerdir. 
Normal sistemlerden herhangi birisi arıza yaptığında, 
pilot yedekte bulunan emergeney sistemi çalıştırarak 
kendini, varsa yolcuları ve tayyareyi kurtarır. Tıpkı, 
büyük fabrikalardaki yedek jeneratörlerin elektrik 
arızalarında devreye sokulduğu gibi. Bugün Türkiye 
Cumhuriyetini kurtaracak emergeney sistemler yok
tur, varsa bile noksanlıklarla maluldür. O kadar nok
sanlıklar ve boşluklar vardır ki, asker kökenli sayın 
senatörler bilirler. Türk Silahlı Kuvvetleri milli ve 
NATO alarmını ilan ve yürürlüğe koyabilmek için 
bu alarmların kanuni mesnetlerini senelerden beri 
arayıp durmaktadırlar. 

Sayın senatörler; 

Gayrinizami harp. fevkalade hallerin kapsamına 
giren, yukarıda yaptığımız tarifin bir bölümüdür. 
Gayrinizami harbi sürdürenlerin gayesi, hürriyetçi 
parlamenter sisteme dayalı Türkiye Cumhuriyetini 
yıkmaktır. Düzeni devirip yerine Marksist bir dü
zen kurmaktır. Bunun için silahlar patlamakta, bom
balar atılmakta ve bankalar soyulmaktadır. Hedef 
Devlettir, hükümet değildir. Parlamenter sistemde hü
kümetler gelir ve gider, bu değişmenin kaideleri var
dır. Hükümet, Devletin bir organıdır. 
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Bütün yurt sathında cereyan eden gayrinizami 
harbin gayesi. Devleti yıkıp, uzun vadede de olsa, 
devletsiz bir komunal toplum yaratmaktır. Halen 
yurdumuzda cereyan eden savaş, esasında Devletin 
var olup olmayacağı gayesini gütmektedir ve üç ta
raflı sürdürülmektedir. 

Taraflardan biri can ve mal güvenliğini, kamu 
düzenini, kamu hâkimiyetini sağlamakla yükümlü 
kolluk kuvvetleridir. Üzülerek beyan etmek mecburi
yetindeyim ki, dernek politikasına bulaşmış bir kı
sım polis, Emniyet Teşkilatını parçalamıştır, mah
vetmiştir. Az da olsa hadiseler şunu göstermiştir ki, 
bazı polisler, teröristlerle omuz omuza mücadele et
mekte veya bu gibilere yataklık etmektedir. Bugün, 
hiç değilse bir kısım polisin Devletten yana olup ol
madığı şüphesi herkeste vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet sorumluluğu yüklenen başbakanların, ha

len Türkiye'nin fevkalade haller yaşadığına dair be
yanlarından biraz önce bahsetmiştim. Fevkalade hal
lerde, çağdaş devletlerce öngörülen anayasal düzen
lerdir. Mesela Kanada; 1977'de patlak veren hadise
leri, çıkardıkları kararname ve kanunlarla harp ted
birleri kanununa atıf yapmak suretiyle önlemişler
dir. Bu memleketin aldığı tedbirler, bizlere örnek teş
kil edebilecek mahiyettedir. 

Demokrasinin beşiği addedilen İngiltere'de IRA 
tedhişçilerine tatbik edilen müeyyideler, Almanya' 
daki antiterör kanunları normal ve fevkalade yasala
rımızın tanziminde emsal olabilirler. Hiç kimse bu 
devletleri faşistlikle Pinochet idaresine benzerlikle 
suçlayamaz. Her devlet kendini ayakta tutabilmek 
için yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı yeni yeni ka
nun; tedbirler almaktadır. 

İtalya ve İspanya, ceza ve usul kanunlarında ye
niden değişiklik yapmıştır. Bu memleketlerdeki yıkı
cı faaliyetlerin seyri ile yurdumuzda cereyan eden ha-
disat mukayese edilirse, oralarda bizimkine göre sulh 
ve sükûnet vardır; ama bütün bunlara rağmen idari 
ve cezai hükümleri bizimkinden daha ağırdır. 

Bugün merkezi ve mahalli idare kadrolarında 
militanlar vardır, suçlular vardır, Devlet yıkıcıları 
vardır diyoruz ve geliniz, Amerika, Fransa, Almanya' 
da olduğu gibi rejim düşmanı, Devlet düşmanlarını 
Devlet kadrolarına almamak, sızmışlarsa süratle tas
fiye edebilmenin kanuni tedbirlerini alabilelim diyo
ruz. Ne komünist, ne faşist ve ne de Nazi tandaslı 
kişinin Amerika'da resmi bir görev almasına imkân 
yoktur. 

İRA'dan dolayı kısmi bir fevkalade hal yaşayan 
İngiltere'de bu teşekkül ile ilgili olduğundan şüphe
lenilen kişi veya kişilerin, alınan tertipler sonucu mah
keme olmaksızın uzun müddet tevkif edilebilmeleri 
halihazırda bizim havsalamızın alamayacağı husus
lardır; ama devletin ve toplumun yararına olacaktır 
diye, bu Devletin idarecileri tarafından cesurane bir 
kararla alınmış yasal tedbirler yürürlüğe konmuş
tur. 

Sayın senatörler; 

Halen bu güzel vatanda yaşayan insanlar yurt 
sathında her gün cereyan eden hadiseler karşısında 
üzgündür ve bunun da ötesinde yılgındır. Örgütlü te
rör Devlete karşı çıkmış, sıkıyönetime rağmen Devle
ti pasifist bir hale sokmuştur. Kimse geleceğinden 
emin olmadığı gibi, en mühimi, en aziz varlığı olan 
can güvenliğinden mahrumdur. Bütün millet sinmiş, 
kanunları tatbikle mükellef insanlar hayat korkula
rından kanunları tatbik edemez duruma düşmüşler
dir. Bunlar, «Benim de çoluk çocuğum var, benim de 
canım var, benim güvenliğimin garantisi nedir?» diye 
kerdi kendilerine soruyor ve kanunları tatbikten çe
kiniyorlar. Milletin çekingenliği yüzünden suçlular 
apartmanlarda oturuyor, aramızda serbestçe dolaşı
yor ve şerir hareketlerine devam ediyorlar. Bunları 
gören, bilen içimizde pek çok kimse olmasına rağ
men, Devlet organlarına ihbar cesareti gösterileme-
mektedir. Bu suretle topyekûn milletin bu pasif tutu
mu, topluma isteksiz de olsa endirekt yataklık yapma 
seviyesine indiriyor. 

Halbuki Federal Almanya'da Şilâyer'in Baader-
Meinhof Çetesi tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili 
olarak polise günde vasati 10 bin ihbar yapılıyordu. 

Kanada'da 28 Ekim 1970'de Kamu Düzeni (Geçi
ci tedbirler) Kanunu diye kabul edilen bir yasaya gö
re, pasif bir gayrikanuni örgüt üyesi ile bunlara yatak
lık yapanlara beş seneye kadar hapis cezası verilmek
tedir. Bu Kanunun 4 ncü maddesine göre, herhangi 
bir anarşist olaya karışmasa dahi, gayrikanuni bir 
örgüte sadece üye ise, böyle bir örgütle muhabere 
edenlere, böyle bir örgütün propagandasını yapanla
ra, böyle bir örgüte para toplayan veya verenlere, 
gizli, gayrikanuni örgütün çıkardığı neşriyata abone 
olanlara beş seneye kadar hapis cezası veriyor. 

Bu Kanunun 5 nci maddesi, gizli örgüt üyesi ol
duğunu bildiği halde ihbar etmeyenlere beş seneye 
kac'ar ağır hapis cezası veriyor. 

Kanunun 6 ncı maddesi ise, «Herhangi bir bina, 
odı, müştemilât veya diğer yerlerin sahibi, kira-
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cısı, temsilcisi veya yöneticisi buralarda kanun dışı 
bir örgütün veya bunun herhangi bir kolunun, ko
mitesinin veya bunun üyelerinin herhangi bir top
lantısına veya bu kanun dışı örgütün amaç, prensip 
veya politikalarını gerçekleştirmeyi amaçlayan kanun 
dışı hareketleri savunan veya destekleyen herhangi 
bir toplantıya bilerek müsaade ederse kanun naza
rında suçludur.» addediliyor beş bin dolar para ceza
sına ve beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Meclislerimizde ve basınımızda sık sık dile getiri

len bir konuda terörizmle mücadelede esas, Anaya
samızın tanıdığı hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesin
den, demokratik yollarla halledilmesi icap ettiği hu
susudur. 

Kanada, hürriyetçi parlamenter sistemle idare edi
len demokratik bir ülkedir. Tıpkı bizim Anayasamızın 
birinci kısım 1, 2, 3, 4 ncü bölümlerinde belirtildiği 
gibi özel yasalar çıkararak, Kanada vatandaşları için 
insan hak ve ödevlerini belirtmiştir. Buna rağmen 
Kanada Devleti bahsettiğimiz kamu düzeni (geçici 
tedbirler) Kanununun 12 nci madde birinci ve ikinci 
fıkralarında aynen şöyle demektedir. 

«Madde 12. Fıkra 1. — Bu Kanun Kanada İn
san Hakları Beyannamesi Kanununa rağmen yürür
lüğe konacaktır. 

Fıkra 2. — Yukarda 1 nci fıkradaki hükümlere 
rağmen fıkradaki hiçbir şey Kanada İnsan Hakları 
Beyannamesinin 2 nci maddesinin (A) ila (G) fıkra
larının...» ki, bu fıkralar, «Bir kişinin keyfi tutuk-
lanamayacağını, zalimane, olağandışı muamele ve ce
zaya tabi tutulamayacağı, tutuklunun muayyen bir 
süre içinde mahkeme önüne çıkarılacağı, savunmaya 
her türlü delil gösterme yetkisi, tabii yargı müesse
sesi...» gibi hak ve hürriyetlerden bahsetmektedir. 
İkinci fıkra da bunları keenlemyekûn addetmektedir. 

Aynı Kanuna göre bizdeki Sıkıyönetim Kanunu
na muadil olan asayiş yetkilisi veya sıkıyönetim ku
mandanı diyelim, şüphelendiği herkesi 90 'günden faz
la tutuklayabiliyor, şüphelenilen herkesi. 

Her halde Kanada Mussolini, Hitler veya Pinöchet 
ülkesi değildir; ama can ve mal güvenliğiyle, devle
tin ülkesi ve milletiyle bölünmesine mani olabilmek 
için bu kanunları çıkarmış, her türlü şekâvetin kökü
nü kazımış, sulh ve sükûna kavuşmuştur. İnsan ister 
istemez memleketimizdeki sıkıyönetim mahkemeleri
nin verdiği cezalarla bunları mukayese ederek üzülü
yor. Halen yurdumuzda cereyan eden hadiselerin he
definin Devleti yıkmak olduğu, toplumun çok büyük 

bir kısmı tarafından idrak edilmektedir. Hedef Dev
lettir; ama çare Hükümetten beklenmektedir. İmpa
ratorluk, padişahlık, hatta Atatürk devirlerinin alış
kanlığıyla Hükümetin bu işin uhdesinden gelmesi ve 
Devlet gemisini kurtarması istenmektedir. 

Bugünkü Anayasaya göre, yürütmenin vazife, se-
lahiyet ve mesuliyetleri nelerdir?.. Hükümet, Devlet 
mi demektir?.. Değilse Devlet organları nelerdir?.. 
Bunların Devleti koruma ve kollamada vazifeleri var 
mıdır; yoksa verilmeli midir?.. 

Halihazır Anayasamız 1924 Anayasasının aksine 
kuvvet ayrımı prensibini benimsemiş, icrayı zayıfla
tarak birçok irili ufaklı müesseseleri icraya ortak ya
pan reaksiyoner bir Anayasadır. 1961 Anayasası, or
ganları yasama, yürütme ve yargı olarak anabölümle-
re ayrılırken, birçok kendi basma buyruk küçük du
kalıklar meydana getirmiştir. Reorganize edilen veya 
yeniden teşkil edilen kuruluşlar kendi bünyeleri içine 
dönük, dıştan yapılmak istenen yapıcı davranışlara 
karşı bir tavır takınmakla birlikte, Devletin, milleti 
ve ülkesini bölme tehlikesine karşı dahi düşünce ve 
hareket birliğini koordine edecek bir makam veya 
teşkilat mevcut değildir. Organlar aynı devletin birer 
unsuru, birbirinin mütemmimi olmaktan çıkmış, bir
birlerinin işlerine karışır bir durum almışlardır. Ana
yasa Mahkemesi - Parlamento, Danıştay - yürütme 
organları arasında süregelen yetki mücadelelerine 
başkaları da eklenebilir. Mesela, askeri ve sivil yar-
gıtayların aldıkları üst üste kararlarla, Milli İstihba
rat Teşkilatının felce uğratıldığı gibi. 

Ajan, ajan provokatör münakaşaları, teyp bant
larının delil sayılmaması hususunda 1970'lerde yar-
gıtaylarca alman kararlar, MİT'İ delil serdedemez du
ruma sokmuştur. Devletin bekasım canından üstün 
tutmuş namuslu memurun verdiği raporu keenlemye
kûn addederseniz, hadisenin cereyan ettiği anda ko
nuşulanları, teyp bantları ile yapılan tespitleri delil 
saymam derseniz, bir gizli örgüt nasıl meydana çıka
rılabilir?.. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Fevkalade hallerde, mesela bir harpte, Parlamen

to öncelik ve ivedilikle ele aldığı kanunları beş ayda 
mı çıkaracaktır? Bir nükleer harbin beş - on gün sü
rebileceği bilindiğine göre, beş ayda çıkacak kanun 
derde deva olur mu?.. 

Meclislerin iç faaliyetlerini düzenleyen içtüzükler 
aynen uygulanacak mı?.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü nükleer 
çağda, Anayasamızın 66 nci maddesine göre bir sa
vaş hali ilan etmeye vakit bulabilecek mi?,. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasamızın 11.0 
ncu maddesine göre başkomutandır. Harbi başkomu
tan sevk ve idare eder. Parlamento bir harbi sevk ve 
idare edebilir mi?.. 

•Bu füze ve nükleer çağda Türk Parlamentosunun 
ayakta kalması mümkün mü?.. 

Fevkalade hallerde yürütme organı ve idareye 
tanınacak ekstra yükümlülük ve salahiyetler neler
dir?.. 

Hangi hususlarda kanun kuvvetinde kararname çı
karılacaktır? 

Harp, harp kabinesi tarafından mı sevk ve idare edi
lecektir?.. Yoksa Parlamento veya başka bir organ 
tarafından mı?.. Bilmiyoruz. 

Harbin çok büyük bir ihtimal ile kısa süreceği 
bir vakıa olduğuna göre, sivil ve askeri mahkemele
rin neticesi seneler sonra alınırsa verilecek ceza ibreti 
müessire olur mu?.. 

Mahkemelerin kuruluşu ve işleyişi yine iki kade
meli; yani Yargıtaylı olarak devam mı edecektir?.. 
Yargıtaylar top yekûn bir harpte ayakta kalabilecek
ler mi?.. 

İdam cezalarını yine Türkiye Büyük Millet Mec
lisi mi tasdik edecektir?.. 

fnfazlar yine aynı mı olacaktır? 

Mekanizmaların bu ağır aksak işleyişi karşısında 
fevkalade halde netice almak mümkün müdür?.. 

Üniversiteler yine başına buyruk mu olacaklardır?.. 
Kapatılacaklar mıdır?.. Yoksa hükümetler üniversite 
idaresine el mi atacaklardır?.. 

TRT yine. «Ben tarafsız kamu tüzelkişiliğimi mu
hafaza edeceğim» diyebilecek midir?.. Yoksa buhranlı 
dönemden çıkış için, milli birlik ve beraberliği pe
kiştirmek üzere kamuoyu mu oluşturacaktır?.. 

Dernek ve sendikal faaliyetler hangi düzeye indi
rilecektir?.. 

Fevkalade hallerin hangi safhasında grev, lokavt, 
gösteri yürüyüşleri yasaklanacaktır?.. 

Fiyatlar, ücretler, kiralar ve kârlar ne zaman ve 
hangi safhada dondurulacaktır?.. 

Ceza kanunlarındaki ceza miktarları ne ölçüde 
artırılacaktır?.. 

'Bunların hangileri, fevkalade halin kapsamına gi
ren; bir ayaklanmada, bir iç savaşta, bir konvansi
yonel mahalli harpte, bir konvansiyonel genel harpte 
ve nihayet bir genel nükleer harpte tatbik edilecek
tir?.. Bunların kanuni mesnetlerini halen bulmak 
mümkün değildir. 

Cephede veya geride bir kumandan, bir sıkıyö
netim kumandanı bir kimseyi 15 günden fazla tutuk-
layamayacak mı?.. Bu takdirde hazarda disiplin ce
zası olarak vermek salahiyeti olan 20 - 28 günlük ha,-
pîs cezasının mesnedi nedir?.. Kanada ve İngiltere'de 
bir fevkalade hal yetkilisi - ki bu yetkili sivil de ola
biliyor - 90 günden fazla, şüphelenilen herkesi mah
keme huzuruna çıkarmadan tutuklayabilecek, benim 
kumandanım, «Anayasa gereğidir» diye 15 günden 
fazla tutuklayamayacak. Olmaz böyle şey. 

'BAŞKAN — Sayın Tuncel, bir ricam var. 
AP GRUBU ADINA SÜLEYMAN TUNCEL 

(Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim, ikinci kez 15 daki

ka daha konuşmak hakkınız var Grup olarak. Arzu 
ederseniz onu kullanma imkânınız var. 

AP GRUBU ADINA SÜLEYMAN TUNCEL 
(Devamla) — Bitmek üzere Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim; burada bitirecek
siniz, hay hay. 

AP GRUBU ADINA SÜLEYMAN TUNCEL 
(Devamla) — Sayın senatörler; 

Parlamento olarak Türkiye CumhuriyetİDıin be
kası için normal tedbirleri, bazı noksanları ile de ol
sa almışız. Fevkalade haller için herhangi bir tedbir 
almamışız. îşin tuhafı, klasik anlamda fevkalade ha
lin bir unsuru, bir seneden beri memleketimizde faa
liyette bulunmaktadır ve tedricen ilerleye ilerleye bir 
gayrinizami harbe dönüşmüş, bizler ise teşhis ve teda
vide geri kalmışız. 

Sıkıyönetim ilan ettik; Silahlı Küvetler ve onun 
kumandanları duruma hâkim olsunlar diye. îşin için
den çıkamayız. Hukuk devletinin esas işleme tarzı, 
anayasalar ve yasalar çerçevesinde yürütülmesidir. 
İster asker, ister sivil olsun, bütün yetkililerin icraatı 
kanunlar çerçevesinde olmalıdır. Organlar arası ahenk 
olmalıdır. Bütün organlar vazifelerini görürken dev
leti kurtarmak için kanunları gaitefsire tabi tutmalı
dırlar. Beraber çalışacak insanlar birbirlerini Neron 
gibi zalim görmemelidirler. 

Bunları neden söylüyorum?.. Bir kumandan İ. Ma
yıs 1979'da kanunlara karşı geldi diye birilerini tev
kif ettiyse, sıkıyönetim mahkemesi tarafından kuman
dana iddia beş günde salıverilmemeliydi. 

Bir askeri savcı kendi kumandanına televizyon 
aracılığı ile nasihat çekmemeliydi. (AP sıralarından 
«•Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Anayasa Mahkememizin, 141 ve 142 nci madde
leri hakkındaki fikri belli iken, kendi görevi saha-

373 — 



C. Senatosu B : 32 

sına giren bu hususlardan dolayı, asker kişilerin gö
revden kaçarcasma bu maddeler için tekrar Anayasa 
Mahkemesine müracaat etmemeliydi. 

Mahkemelerin başkan ve üyeleri sanıklar hakkın
da zorla esbab -1 muhaffife bulma çaresine girme
meliydi. 

En nihayet Meclisler olarak bizler, teşhiste acele 
edip gerekli düzeltmeleri yapabilmeliydik. Sıkıyöne
tim mahkemelerinin bugünkü haliyle normal askeri 
mahkemelerden kuruluş, işleyiş ve kanun tatbikatı 
bakımından bir farkı olmadığı, binaenaleyh, fevka
lade uygun bir mahkeme tarzı olamayacağını tespit 
etmeliydik. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bu ko
nuşmalar Anayasaya aykırı Sayın Başkan. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Dinleyelim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade bu
yurun. 

« A S A N GÜVEN (Trabzon) — Yargı hükümleri 
eleştirilemez burada. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Burası milletin 
kürsüsü. 

BAŞKAN — Efendim, ben müdahale ediyorum, 
müsaade buyurun, izin verin efendim. 

iBuyurun Sayın Tuncel. 
Efendim, yalnız size bir ricam var : Ben sizin ikin

ci 15 dakikanızı konuşmak üzere telakki ediyorum; 
buyurun devam edin. 

AP GRUBU ADINA SÜLEYMAN TUNCEL 
(Devamla) — Sayın senatörler; 

Devlet tehlikededir. Yurt sathında süratle kanun 
ve nizam hâkimiyeti kurulmalı, sulh ve sükûna dönül
melidir. Bunun için de normal zamanlarda tatbik 
edilecek kanunlar süratle gözden geçirilerek noksan
ları tamamlanmalıdır. Fevkalade hal kanunları ise, 
Anayasadan başlamak üzere yeniden ele alınıp ayrı 
bir sistematik içinde geliştirilmelidir. 

Normal kanunları düzenlerken mutlaka çağdaş 
toplu suçlar konseptine iltifat etmek zorundayız. Ka
nada Ceza Kanununun 64 ncü maddesi, konu ve kom
şunun sulh ve sükûnunu bozmak maksadıyla yapılan 
toplantıları, gayrikanuni toplantılar olarak kabul et
mektedir. Aynı Kanunun 66 ncı maddesi, böyle bir 
toplantıya katılanların tümünü iki sene hapse mah
kûm ediyor. 69 ncu maddesi, kolluk kuvvetlerinin 
toplantıda bulunanlara, mitingde bulunanlara, «Sü
kûnetle dağılın» emrini yerine getirmeyip mukave
met edenleri ayaklanmış kabul ediyor ve hayat boyu 
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hapse mahkûm ediyor. Japon, Fransız kanunlarında 
da buna benzer hükümler var. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Hiçbir devlet fevkalade hal ile karşılaşmayı arzu 

etmez. Her devlet için idarede esas normal kanunla
rın yürürlükte olmasıdır. Her devlet normal halin de
vamı için yasal ve idari tedbirler- alırlar. Cezaların 
caydırıcılığını muhafaza etmeye gayret ederler. 

Türkiye Cumhuriyeti olarak normal zaman için 
vazedilen kanunlar yürürlüktedir. Her devlet gibi, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti de devletin bekasını te
mine matuf birtakım tedbirler almış, bunlara karşı 
gelenlerin cezalarını Türk Ceza Kanununun 125 -
174 ncü maddelerince tayin etmiştir. Ama, bunlar
dan hiçbiri 141 ve 142 kadar şimşekleri üzerine çek
memiştir. Halbuki her devletin ceza kanunlarında 
buna benzer maddeler vardır. Bu maddeleri faşist 
İtalya'dan aldığımız hukukçular tarafından söylenir; 
ama halen demokratik İtalya Ceza Kanununun 271 -
272 nci maddeleri daha da ağırlaştırılarak yürürlükte 
olduğu ve kendi Anayasa Mahkemelerince Anayasa
larına uygun bulunduğu pek az kimse tarafından bi
linir ve söylenir. 

Müsaade buyurulursa sözün buraya gelişinden 
bilistifade Amerika Birleşik Devletleri Ceza Kanunu
nun 2385 nci maddesini aynen okumak istiyorum : 

«Her kim, bilerek veya isteyerek Birleşik Devlet
ler Hükümetini veya onun idaresindeki herhangi bir 
eyalet, ülke, bölge devletini veya buralardaki her
hangi bir siyasi bölüm hükümetini kuvvet veya şid
det kullanarak veya böyle bir hükümetin herhangi 
bir görevlisini öldürerek devirmeyi veya yıkmayı sa
vunur, buna cesaret verir, tavsiye eder veya gerek
liliğinde, görev olduğuna, arzu edilir bulunduğunu 
telkin eder veya her kim böyle bir hükümetin devril
mesi veya yıkılmasına sebebiyet vermek kastıyla Bir
leşik Devletlerde herhangi bir hükümetin kuvvet ve
ya şiddet kullanarak devrilmesi veya yıkılmasının 
uygunluğuna veya görev olduğuna, arzu edilir bulun
duğunu telkin eden, tavsiye eden, veya savunan her
hangi bir yazılı veya basılı metni basar, neşreder, te
lif eder, dağıtır, dolaştırır, satar, tevzi eder veya aleni 
olarak teşhir eder veya bu fiilleri yapmak için teşeb
büste bulunursa veya her kim böyle bir hükümete 
kuvvet ve şiddet kullanarak devirmeyi veya yıkmayı 
telkin eden, savunan veya cesaret veren herhangi bir 
derneği, grubu veya kişi topluluğunu kurar veya kur
mak için teşebbüs eder veya buna yardım eder veya 
maksatlarını bilerek bu gibi dernek, grup veya kişi-
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lerin topluluğunu veya bunların bağlı bulundukları 
üyeleri savunur ve üye olurlarsa; 20 000 dolara ka
dar para cezası veya 20 yıla kadar hapis veya her 
ikisine birden mahkûm edilir. Mahkûmiyetini takip 
eden 5 sene Birleşik Devletlerde veya ona bağlı daire 
kuruluşlarında memuriyet alamaz.» 

Madde biraz uzun, burada vaktinizi almamak için 
kesiyorum. Ben şahsen bu maddeyi Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddelerinden daha şümul
lü olduğuna kaniyim. Diğer devletlerin ceza kanunla
rında da buna benzer maddeler okuyabiLirsem de, 
mevzuu dağıtmamak için bu hususu burada noktala
mak arzusundayım. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Alışılmışın ötesinde bir konuşma yaptığımın far

kındayım. Ne var ki, Devlet ve rejimi kollamak için 
Türk Silahlı Kuvvetlerine vazife vermişiz, sıkıyöne
tim ilan etmişiz, bu işi hallet demişiz; ama kendile
rine kanuni yetkilerde kıskanç davranmışız. 

Diğer devlet kanunlarından maddeler okumamın 
sebebi budur. Anlayışlı olacağınıza eminim. 

Bugün hissediyorum ki, sıkıyönetim komutanları 
hadiselerin seyrine göre yetkilerini az bulmakta, mah
kemeler ise cezaların kifayetsizliğinden şikâyet etmek
tedirler. Bu husus Yüce Parlamentoda bir fikir ço
ğunluğu sağlarsa, hiç değilse Kanada Fevkalade Hal 
Yasalarının kendi yetkililerine tanıdığı yetkilerin bir 
kısmını (hepsini değil) sıkıyönetim kumandanlarına 
tanıyalım. Biraz önce konuşmamda arz ettiğim gibi, 
Kanada sıkıyönetim yetkilisi şüphelendiği herkesi tu-
tuklayabiliyor ve tutuklu hali mahkeme önüne çık
madan üç ay, dört ay, beş ay sürüyor. 

Polisimize asgari Japonların tanıdığı yetkiler ka
dar yetki tanıyalım, asgari... 

Hollanda Ceza Kanununun 96 ncı maddesi, dev
let yıkıcılarına yataklık yapanları 10 seneye kadar 
hapsediyor. 

Kanada kanunundan yukarıda bahsettiğim için 
tekrarlamaktan sarfınazar ediyorum. 

Gayet tabii bu memleketlerde sulh ve sükûn olur. 
Cezaların ağırlığı, idari ve kaza organlarının elastiki
yet ve müessiriyetini, suç işleme eğilimini ortadan 
kaldırıyor. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Dudaktan çıkanın kanun olduğu dünyanın neresinde 
görülmüş? 

'BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, müdahale et
meyin, bitiyor efendim. 

Buyurun Sayın Tuncel. 
AP GRUBU ADİNA SÜLEYMAN TUNCEL 

(Devamla) •— Sayın senatörler; 
Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Sözle

rimin başında söylediğim bir sözü bir kere daha ha
tırlatmak isterim. Fevkalade hallerin, fevkalade ka
nun ve usullerle uhdesinden gelinebileceği gereğine 
hep beraber inanıp harekete geçelim. 

Yine sözlerimin başlarında belirtmeye çalıştığım 
dış olaylar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir 
an önce bu tali vazifesinden kurtarılarak, asli vazife
sine dönmesini kolaylaştırabilmenin acil bir görev ol
duğunun idraki içinde olduğumuza inanıyor, bu duy
gularla büyük vazife şuur ve mesuliyeti içinde olduğu
na inandığımız Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına 
Adalet Partisi Grubu olarak yaptıkları ağır vazife
den dolayı minnet ve şükranlarımızı arz eder, 1980 
Bütçesinin Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, Yüce Senatoya saygılar sunarım. (AP 
ve Kontenjan Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tuncel. 

2. — 1980 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : l / 339; 
C. Senatosu : î 1673) (S. Sayısı : 973) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Dün müza'kereleri yapılıp vakit çok geçtiği için 

açı'k oylaması, yapılamayan 19S0 yılı Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun 
tasarısının açık oylamasına geçilecek. Kupa sıralar 
arasında dolaştırılacak ve dün geç saatlere 'kadar ça
lışılmış olması nedeniyle Genel Kurulun, bugün ye-
tişemeyen arkadaşların da oy haklarını 'sağlayabilmem 
için bu oturumun sonuna kadar kupayı sıraların önün
de bekleteceğim efendim. 

Teşekkür ederim. 

/. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

A) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ (Devam) 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhurbaşkanınca Seçi
len Üyeler Grubu adına Sayın Hilmi Fırat'da. 

Buyurun efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI

NA HİLMİ FIRAT (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

(1) 949 S. Sayılı basmayazı 3.2.1980 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Milli Savunma Bakanlığı 1980 mali yılı bütçesi 
üzerindeki görüş ve eleştirilerimizi Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler Grubu adına arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. Bu vesileyle Cumhuriyet Sena
tosunun Sayın Başkanını ve değerli üyelerini en derin 
saygılarla selamlarım. 

Yüce Türk Milletinin bağrından çıkan ve onun 
ayrılmaz bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Devletimizin bekâsının, ülke ve millet bütünlüğünün 
ve cumhuriyet rejimimizin en kuvvetli güvencesidir. 
Bu vesileyle Saym Milli Savunma Bakanımızın şah
sında Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizi ve onun de
ğerli mensuplarını en içten duygularla selamlar, say
lar sunarım. 

Sayın senatörler; 
Milli Savunma Bakanlığı 1980 bütçesi üzerindeki 

görüş ve eleştirilerimizi ulusal güvenliğimizin amacı 
nedir; dünyanın halen içinde bulunduğu ortam ve Tür
kiye'ye yönelik tehditler nelerdir?. Bu ortamda ulusal 
güvenliğimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? UlusaÜ güven
lik politikamızı etkileyen ilkeler nelerdir?.. Bu konu-
'nülara değinmek suretiyle konuşmamızı yapacak, so
nuç ve önerilerle tamamlayacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 

Ulusal güvenliğimizin amacı şüphesiz barıştır. Bu 
barışla elde edilmek istenen haklarımızın, çıkarlarımı
zın ve toprağımızın korunmasıdır. Bu amaç, Büyük 
Atatürk'ün, «Yurtta barış, cihanda barış.» veciz sözü 
ile Cumhuriyet hükümetlerimizin politikalarına değiş
meyen bir hüküm olarak yerleşmiştir. 

Evet. bu atasözü değişmeyen bir politikamızdır; 
ama «Hazır ol cenge, istiyorsan sulhu salâh» veciz sö
züyle de barış ve güvenliğin ancak savaşa hazır ol
mak suretiyle gerçekleştirebileceğini açık olarak orta
ya koymuştur. 

Bu nedenle Türkiye yurtta barış istiyorsa, cihanda 
barış istiyorsa, (Ki, istiyor) yurtta barışı sağlayacak, 
cihanda barışın korunmasına yardım edecek, ülkemize 
bir tecavüz halinde ise, ona karşı koyacak güçte bir 
silahlı kuvvete sahip olmak zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyanın halen içinde bulunduğu siyasal ortama 

gelince; tarafınızdan da çok iyi bilindiği gibi, bugünkü 
dünya siyasal ortamı, Amerika Birleşik Devletleri, Sov
yetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyetinden oluşan üç 

büyük gücün etkisi altındadır. Amerika Birleşik Dev
letleri ve Sovyetler Birliği yalnız değildir. 

Türkiye'nin içinde yer aldığı Batı Avrupa ülkeleri, 
Doğu Avrupa yönünden gelecek bir tehdite karşı ulu
sal güvenliklerini Birleşik Amerika ile birleşmekte 
görmüşler, şüphesiz Amerika Birleşik DevleUerinİn 
çıkarı da buna uygun düştüğünden, dünya barışını 
korumak amacına dönük olan bir savunma irtifakı; 
yani NATO meydana gelmiştir. 

Diğer taraftan, Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet-
let Birliği ile birleşmesinden de Varşova Paktı oluş
muştur. 

Çin Halk Cumhuriyeti ise, Güney ve Güneydoğu 
Asya'daki ülkeler ile henüz ideolojik birleşme içine 
girememiştir. Bu konuda Sovyetler Birliği ile Çin 
Halk Cumhuriyeti arasında bu küçük ülkeleri kendi 
ideolojileri yle birleştirmek üzere aralarında sessiz bir 
savaş devam etmektedir. Afganistan olayı, bu sessiz 
savaşın en belirgin bir örneğidir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bir de bunların dışında, bloksuz ülkeler ile islam 
ülkeleri vardır. Bloksuz ülkeler, askeri güç ba'kımından 
önem taşımaktan ziyade, s'tratejik konumları ve bir de 
uluslararasırfdaki platformda sayısal birlik ve beraber-
likleriyle dünya siyasal ortamım etkilemektedirler, h-
lam ülkelerine gelince; petrol gibi çok kuvvetli bir 
ekonomik silaha sahip olmalarına rağmen, aralarında 
liderlik ve Doğu ve Batı bloklarıyla ilişkiler konusunda 
henüz görüş birliği yoktur. 

Arkadaşlarım; 

Bu siyasal ortamda 3 büyük güç merkezinden iki
sinin birleşerek üçüncüye yüklenmesi veya ikisinin 
birbiriyle savaşması, nükleer silahların İkinci Dünya 
Harbiye mukayese edilmeyecek derecede büyük ve 
dehşet verici tahribatı özellikle sonunda kimin dün
yaya egemen olacağı meselesinin ortada kalışı sebe
biyle bu seçenekler hiç birinin çıkarına, dolayısıyla 
politikalarına uygun düşmemektedir. İşte bundan da 
bugünkü dünya barışını sağlayan bir denge meydana 
gelmiştir. Bu dengeyi oluşturan unsurların arasında 
en kuvvetli unsur, nükleer silahlardır. Nükleer silah
lar eşit veya eşite yakın oldukça, bu denge güvenilir, 
dolayısıyla onun sağladığı barışa da güvenle bakıla
bilir. Ancak, taraflar arasında nükleer silahtardaki 
eşitlik bozulursa, bu hal eşitliği kazanan tarafa si
yasal kararlarında daha cesur bir davranış için gir
mek imkânını vermektedir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye bu siyasal dengenin oluşmasında jeopoli

tik durumuyla da harp potansiyeline çok önemli de
recede katkısı olan bir ülkedir. Çünkü Türkiye, Sov
yetler Birliğini Karadeniz üzerinden sıcak denizlere, 
sıcak ülkelere ulaştıran Türk boğazlarına sahiptir. 
Çünkü Türkiye, Kafkasya, İran ve Arabistan Yarım
adasına yapışık, Anadolu Yarımadası ile Sovyetler 
'Birliğini sıcalk ülkelere ve buradaki petrol kaynakları
na ve doğal kaynaklarına ulaştıran yol üzerindedir ve
ya bunun aksi, Türkiye Batılı güçleri Sovyetler Bir
liğinin en hassa bölgesi olan «yumuşak karnı» diye 
tanımlanan Ukrayna Bölgesine ulaştıran kara. deniz 
ve havayolları üzerindedir. 

Ayrıca, ülkemiz 45 milyona yakın nüfusu, güçlü 
Silahlı Kuvvetleri, doğal ve ekonomik kaynaklarıyla 
büyük bir harp potasiyeline sahiptir. 

Bu itibarla bloklar arasında yapılacak güç muka
yesesinde Türkiye'nin bu siyasal dengenin oluşmasın
da yer*i ve ağırlığı olan bir ülke olduğu görülür. 

Kaldı ki, Afganistan olayları, İran ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında ilişkiler; ayrıca tran ve 
Pakistan'ın Sovyet tehditi altına girişi, Türkiye'nin bu 
denge içindeki yerini ve önemini her zamandan fazla 
artırmıştır. 

Saynı senatörler; 
Bu sağlam ve güvenüir bir denge midir? Şüphesiz 

hayır. Çünkü denge, evvelce de ifade ettiğimiz gibi, 
tarafların sahip olduğu klasik ve nükleer silahlar 
arasındaki nispetle olur. Bu kıyaslama eşit ve eşite 
yakın oldukça, evvelce de arz ettiğimiz gibi, denge 
güvenilir; eşitlik taraflardan birinin eline geçmesi ha
linde denge, dolayısıyla onun sağladığı barış duyarlı 
bir hale gelir. 

Nitekim, nükleer silahlardaki üstünlüğün Sovyet
ler eline geçmiş bulunması bu 'süper Devlete siyasal 
alanda hareket serbestisi vermiş, onu kararlarında 
daiha cesur bir hale getirmiştir. Afganistan olayı ve 
bunun kaşısında diğer güç merkezlerinin tutum ve 
davranışları bunun en belirgin öreğidir. 

Bu nedenle, mevcut dengenin sağladığı barış, tam 
ve güvenilir değildir. Değildir, ama yine de büyük 
güç merkezleri aralarında bir dünya harbinin çıkması
nı göze alamamaktadırlar. 

Hal böyle olunca, geriye iki olasılık kalmaktadır. 
Bunlardan birincisi, kısa süreli bölgesel harptir. Amaç, 
dünyanın neresinde vuku bulursa bulsun, bunun bir 
dünya harbine dönüşmesine engel olmak üzere, kü

çük devletler üzerinde bir baskı yapmak suretiyle bu
nun kısa zamanda bitmesine ve bölgesel olarak kalma
sını sağlamaktır. 

îkinci ihtimal ise, kemirme politikası veya sızma 
veya iç karışıklıklar ile ülkeleri içeriden fethetmek sü
ratiyle kendilerine taraftar olan bir rejimi işbaşına 
getirme politikasıdır. Amaç, denge içinde kendisini da
ha kuvvetli, karşı tarafı daha güçsüz, daha kuvvetsiz 
bir hale getirmektir. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliğinin 
hangi ülkeleri karşı bloktan kopararak kendi yanları -
na aldığı tarafınızdan çok iyi bilinmektedir. Ben bu 
vesileyle, sadece Afganistan olayı üzerinde durmak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sovyetler Birliğinin bu olayda cesur bir davranış 

içine girmesi, biraz evvel de ifade ettiğim üzere, nük
leer silahlarda, özellikle Avrupa'da orta menzilli nük
leer silahlarda üstünlüğü eline geçirmiş ohnalsmın bir 
sonucudur. Amerika Birleşik Devletlerinin Batı Av
rupa'ya orta menzilli nükleer silahları yerleştireceği 
1983 - 1985 yıllarına kadar SovydÜer Birliğinin bu 
üstünlüğü daha ne yolda ve nasıl kullanacağını Tür
kiye olarak doğru bir biçimde değerlendirmek zorun
dayız. Zira. hedefleri Hint Okyanusuna ulaşmak ve 
Basra Körfezine egemen olmaktır. Amaçlan ise, İran 
ve Arap Yarımadasındaki petrol kaynaklarına sahip 
olmak, Türkiye'nin de dahil olduğu Ortadoğu ülke
lerini güneyden kuşatmak ve Güney Afrika'yı tehdit 
altına almaktır. 

Bu itibarla, bu hedefe ulaşma çabaları gereği, 
Orta ve Yakındoğu ülkelerinde (Öncelikle İran ve 
Pakistan'da) iç karışıklıklar ve müdahale hareketleri 
beklenmelidir. Ülkemizin de bu hareketlerden etkilen
mesi ihtimali vardır ve bu amaçla da ülkemizde dış 
kaynaklı anarşinin tırmanması büyük bir ihtimal 
olarak görülmektedir. 

Şimdi de bu ortamda Türkiye'ye yönelik tehditler 
nelerdir konusuna geçiyorum. 

Biraz evvel belirtmeye çalıştığımız gibi, Türkiye, 
coğrafi konumu itibariyla Sovyetler Birliği'ni sıcak 
denizlere, sıcalk ülkelere, buradaki patrol ve doğal 
kaynaklara ulaştıran yol üzerinıde olduğu gibi, Batılı 
güçleri de Sovyetler Birliğinin en hassas bölgesi olan 
Karadeniz'e, dolayısıyla Ukrayna bölgesine ulaştıran 
kara, deniz ve hava yolları üzerindedir. Bu durumda, 
Sovyetler Birliği, tarihsel ve geleneksel hedeflerine; 
yani sıcak denizlere ve sıcak ülkelere Türkiye üzerin
den ulaşmak gibi bir politika izler ise, Türkiye'nin de 
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dünya barışını korumak amacına dönük olan NATO 
ittifakı içinde kalması doğaldır. Çünkü, biraz evvel 
de söylediğimiz gibi, NATO dünya barışını korumak 
amacıyla kurulmuştur. Bu da «Yurtta barış, cihanda 
barış» ilkesine uygundur. Keza bu, Türkiye'nin hak
larını, çıkarlarını ve toprağını korumak ilkesine uy
gundur. 

Buna göre Türkiye, bu yönden gelecek tehdide 
ikarşı NATO ittifakı içinde ve ittifak stratejisinin ön
gördüğü, her şeyden evvel güçlü bir kara kuvvetine, 
yine aynı stratejinin öngördüğü ölçüde bir deniz ve 
hava kuvvetlerine sahip olmak zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemiz için tehdit sadece Varşova Paktı yönün

den gel'se sorun kalmaz. O zaman Türkiye, ulusal gü
venliğini NATO ittifakı içinde bulunmakla sağlar; 
ama ne yapalım ki, ülkemiz biraz evvel belirtmeye 
çalıştığımız o çok önemli jeopolitik durumunun 
omuzlarına yüklediği çok ağır bir yükü de berabe
rinde taşımak zorundadır. Zira, NATO'nun tüm Avru-
pa'da'ki ülkeleri, Varşova Paktı yönünden gelecek 
tehdidin dışında hiç bir tehdide maruz kalmadığı 
halde, Türkiye için durum böyle değildir. Şimdi 
bunları sıralayalım. 

Doğuda İran : 
Bu ülkede iki süper güç arasındaki mücadelede, 

Batı yanhsı Şah rejimi yıkılmış ve bu suretle ilk ra
undu Sovyetler Birliği'nin kazanmış olduğu gibi gö
rünmektedir. Ancak, bunun yerine kurulan İran İs
lâm Cumhuriyeti, şimdilik Sovyetler Birliği'nin ya
nında yer almış değildir. Ayrıca, bu ülkenin Türki
ye'ye karşı da düşmanca bir tutum ve davranışı yok
tur. Ancak, nükleer silahların dengeye getireceği 
1985'Jere kadar bu ülkeye vaki olacak sızmalar ve iç 
karışıklıklar ile burada bir komünist rejim kurulur 
'ise, o zaman Türkiye bu yönden gelecek tehdide kar
şı da Silahlı Kuvvetlerini yeni bir biçim ve şekil içi
ne sokmak zorundadır. 

Güneyde geçtiğimiz yıl, «Tek ülke, tek bayrak. 
tek lider» altında birleşmeyi öngören Suriye ve Irak' 
in 'bu birleşmeyi gerçekleştirdiği henüz açığa çıkma
mıştır. Ancak, her iki ülke de Sovyetler Birliği'nin et
kisi altındadır. Bunlardan Suriye'nin Hatay üzerinde 
emelleri vardır. Irak'ın Türkiye'ye karşı hasmane 
bir davranış içinde bulunduğunu söylemek mümkün 
değildir. 

Bütün bunlara rağmen Türkiye, bu yönden gelme
si muhtemel bir tehdide karşı, barışta caydırıcılığı 

sağlayacak, gerektiğinde bu istikamete karşı Silahlı 
Kuvvetlerini kullanmak üzere Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetlerimizi buna göre organize etmek zorunda
dır. 

Değerli arkadaşlarım: 
Eatı'da eski dostumuz, aynı ittifak içinde bulun

duğumuz ve komşumuz Yunanistan'a gelince durum 
farklıdır. Zira, bu ülke ile aramızda büyük sorunlar 
vardır. Bunların başında Ege sorunu gelir. Kıt'a sahan
lığı da, FIR hattı da, Türkiye'nin Ege Denizi üzerin
den açık denizlere ulaşması konusu da, kıyılarımıza 
çok yakın bulunan adaların mevcut andlaşmalara ay
kırı olarak silahlandırılması da bu sorunun kapsamı 
içindedir. Bu itibarla ben her zaman Ege Denizinin, 
Türkiye'nin şahdamarmın attığı deniz olarak tanımla
rım ve yine de öyle tanımlıyorum. Bunların dışında 
r.ynca Batı Trakya Türkleri ve Kıbrıs sorunu vardır. 
Temennimiz odur ki, NATO üyösi bu iki ülke arasın
daki sorunlar barış yoluyla çözümlensin. 

Ancak hemen ilâve etmek isterim ki, karşı tara
fın tutum ve davranışı bu iyi niyetimizi teyit eder ni
telikte görülmemektedir. Çünkü. Yunanistan, Tür
kiye'ye karşı siyasal, ekonomik ve psikolojik bir kam
panya başlatmıştır. Amacı Türkiye'yi siyasal yalnız
lığa itmek. Avrupa dışında bırakmak ve anlaşmazlık
larında gerekirse silahlı güce baş vurmak suretiyle 
bölgesel harp konsepti içinde emellerine ulaşmaktır. 

Böyle bir harp konsepti içinde harbin sonucunu 
Ege Denizinde, deniz ve hava üstünlüğü sağlayacağı 
iç;n de 1974'ten bu yana; yani Kıbrıs Harekâtından 
bu yana. deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirme ça
bası içine girmiştir, sanırım ki. bu çabalarına devam 
da etmektedir. 

Bu nedenle, ulusal güvenliğimizin bu yönden gele
cek tehdide karşı güvence altına alınması, özellikle 
Ege ve Kıbrıs sorunlarındaki hak ve çıkarlarımızın 
korunabilmesi için güçlü Kara Kuvvetlerimize ilâve
ten Ege Denizinde deniz ve hava üstünlüğü sağlaya
cak güçte bir deniz ve hava kuvvetini de oluşturmak 
zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım: 
Cihanda barışla ilgili görüşlerimizi böylece ifade 

ettikten sonra, yurtta barış ile ilgili görüşlerimizi 
ifade etmek istiyorum. 

Şüphesi yurtta barışın ilk şartı, bir toplumun ba
rış içinde, aynı ideali paylaşmak suretiyle, ulusal bir
lik ve beraberlik içinde yaşamak kararlılığı ve azmi
dir, Tarih, bu azim ve kararlılığı kaybetmiş olan top-
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lumların evvela parçalandığını, sonra da egemenlikle
rini kaybettikleririi gösteren sayısız örneklerle dolu
dur. 

Ülkemizde son yıllardaki anarşik olaylar, toplum
sal barışın, dolayısıyla da yurtta barışın bozulduğu
nu göstermektedir. Bu barışı sağlamak evvelâ (Biraz 
evvel de ifade ettiğimiz gibi) Türk Ulusunu, özellikle 
öğrenim çağında bulunan genç kuaşkları Atatürk il
keleri etrafında Anayasa doğrultusunda toplamak su
reciyle gerçekleştirilebilir. Bu, Türkiye'de siyasal olsun 
olmasın her kurumun, her kuruluşun başlıca görevi
dir. Şüphesiz bu konudaki en büyük sorumluluk üni
versitelerimize ve okullarımıza düşmektedir. Güven
lik kuvvetlerimizin yurtta barışı sağlamak görevi bun
dan sonra gelir. 

Ancak Silahlı Kuvvetlerimiz dahil tüm güven
lik kuvvetlerinin anarşik olaylara karşı başarılı ola
bilmesi için, anarşinin kaynaklarına inerek onları 
kuruta'bilmesi için Silahlı Kuvvetlerimizde de, polis
te de, Jandarmada da yeniden bir düzenlemeye git
mek, onları yeniden teşkilâtlandırmak ve anarşik olay
larla mücadele etmek için gerekli silah, araç ve ge
reçleri sağlamak gereklidir. Aksi takdirde, cephede 
düşmanla savaşmak üzere eğittiğimiz, kafalarını bu 
yolda geliştirdiğimiz kahraman Mehmetcik'i canımız
dan çok sevdiğimiz, gözbebeğimiz olan Mehmetcik'i, 
benliğini kaybetmiş anarşist militanların karşısına bi
rer boy hedefi olarak çıkarmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım: 
Bu suretle dünyanın halen içinde bulunduğu or

tam, gelecekte meydana gelmesi muhtemel olaylar 
ve Türkiye'ye yönelik tehditler hususundaki görüşle
rimizi açıklamış bulunuyoruz. 

Buna göre; «Yurtta barış, cihanda barış» ilkesi
nin gerçekleştirilebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetle
rinin kara, deniz ve hava unsurları arasında ya
pısı ve büyüklüğü dengeli, ateş gücü, hareket kabiliye
ti ve haberleşme olanakları yüksek, dolayısıyla çağın 
en modern silah, araç ve gereçleriyle donatmak zo
rundayız. 

Ancak arkadaşlarım; ülkemizdeki ekonomi ve sana
yi henüz yeterince gelişmemiş olduğu için, gereksin
me duyulan hu silah, araç ve gereçlerin tümünü ülke-
miztie üretmek olanak dışıdır. Bu takdirde, tarifini 
ve niteliklerini biraz evvel belirttiğimiz Silahlı Kuv
vetlerimiz ya dış yardım yolu ile sağlanan veya ken-
'di döviz kaynaklarımızı kullanmak suretiyle tedarik 
edilen silah, araç ve gereçlerle donatılabilir. Dış 
yardımdan sağlanır ise, Silahlı Kuvvetler, ittifak stra

tejisinin öngördüğü istikamete karşıdır. Yapısı ve bü
yüklüğü buna göre saptanır. 

Bu itibarla, bu istikametin dışından gelecek teh
ditlere karşı ulusal güvenlik sağlanamaz. Ayrıca, yar
dım eli ülkenin başında, daima bir politik baskı un
suru olarak kalır ve bu el şu veya bu sebeple geri çe
kildiği takdirde, o silahlı kuvvet çağın değişen tekno
lojisine paralel olarak yenilenemeyeceği için de za
manla etkinliğini kaybeder. 

Kendi döviz kaynaklarımız kullanılır ise, ekono
mik kalkınma aleyhine, büyük fedakârlıklarla sağla
dığımız bu modern silah, araç ve gereçler, yine ça
ğın değişen teknolojisine paralel olarak yenilenemeye
ceği için, zamanla etkinliğini kaybetmeye mahkûm
dur. Sonuç; her iki halde de ulusal güvenlik güvence 
altında olamaz. Bu nedenle, savunma sanayiinin ül
kemizdeki sanayinin gelişmesine paralel olarak geliş
tirilmesi Ve Silahlı Kuvvetlerimizin gereksinme duydu
ğu harp silah, araç ve gereçlerini yurt içinde üretme
si Türkiye için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır arkadaşla
rım-

Bu arada, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından çeşitli 
şehirlerde savunma sanayii sergisinin açılmış olma
sını takdirle karşılıyor ve bu girişimi şükranla arz 
ediyoruz. Temennimiz, bunun zaman zaman tekrar
lanması suretiyle gerek kamu sektöründeki, gerek 
özel sektördeki sanayi kuruluşlarını, Silahlı Kuvvet
lerimizin gereksinme duyduğu araç ve gereçleri üret
meye teşvik etmesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz da RE - M O Planı üzerinde durmak istiyo

rum. Tarafınızdan da çok iyi bilindiği üzere, Silahlı 
Kuvvetlerimizi yeniden teşkilâtlandırmak ve ihtiyaç 
duyulan modern silah, araç ve gereçleri tedarik et
mek üzere. Milli Savunma Bakanlığımızın yıllık büt
çelerine ilâveten özel kanunlarla yine Milli Savunma 
Bakanlığımıza ödenekler tahsis edilmiştir. Ancak, 
ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler, özel
likle döviz darboğazı dolayısıyla stratejik hedef plan
larının öngördüğü silah ve araçların tedariki için ge
rekli döviz transferleri yapılamadığından dolayı, RE -
MO kanunları ile tahsis edilmiş olan ödenekler kulla
nılamayan büyük bir ödenek olarak, büyük bir biri
kim olarak elde kalmıştır. Bu itibarla, RE - MO Pla
nı amacından saptırılmamak şartıyla bu ödeneklerin 
hir kısmının savunma sanayiimizin geliştirilmeisi için 
kullanılmasını Sayın Milli Savunma Bakanımıza öne
riyoruz. 
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Sayın Başkan; 
Bu arada aracılığınızla şu soruların Sayın Milli 

Savunma Bakanımızca cevaplandırılmasını da arz ve 
istirham ediyorum. Soruları Sayın Başkana takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşakkkür ederim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI

NA HÎLMİ FIRAT (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım; 

Kısaca biz, 1980 Genel Bütçemiz ve Milli Savun
ma Bakanlığımıza tahsis edilen ödenekler ile bu öde
neklerin Genel Bütçe içindeki oranı üzerinde durmak 
istiyoruz. 

Bildiğiniz üzere bu yıl Genel Bütçemiz 756,7 mil
yar liradır, Milli Savunma Bakanlığımıza da 113,6 
milyar liralık ödenek tahsis edilmiştir. Geçen sene 
<yc 16,3 olan Genel Bütçe içindeki oran, bu sene 
% 15'e düşmüştür. Temennimiz, bu bütçenin 1980 
mali yılı 'içindeki Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçları
na cevap vermesidir. 

Bu konuda değinmek istediğimiz bir husus da, 1980 
Genel Bütçesi içinde yatırım harcamalarında oransal 
bir düşme olduğu halde, Milli Savunma Bakanlığrmı-
zm yatırım harcamalarında hu yıl % ri7'31ük bir ar
tışla yaklaşık 31,8 milyar liralık ödenek yatırım har
camalarına ayrılmıştır. Şüphesiz bu, çok yerinde 
bir harekettir. Bunu takdirle karşılıyoruz. Ancak, yap
tığımız incelemede bu yatırım harcamalarının savun
ma sanayiini yeterince geliştirici nitelikte olmaması 
bizi bir parça şaşırtmıştır. Bu itibarla, Sayın Milli 
Savunma Bakanımızdan bu konuyu bir defa daha 
gözden geçirerek, yatırım harcamalarını savunma sa
nayiimizi geliştirecek bir biçimde harcanmak üzere, 
yeni bir plan yapılmasını özellikle kendilerinden arz 
ve istirham ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım ; 
Sonuç ve öneriler kısmına gelmiş bulunuyorum. 
Ulusal güvenliğimizin amacı barıştır. Bunun ye

gâne güvencesi, Türk Ulusunun ulusal birlik içinde 
yaşamak azim ve kararlılığıdır. Silahlı Kuvvetleri
miz hu kararlılığın simgesidir, gücünü büyük Türk 
Ulusundan alır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu değişmeyen hüküm içindeki en önemli unsur. 

Tüılc Ulusunun ulusal birlik ve beraberlik içinde ya
şama azim ve kararlılığıdır. Zira biraz evvel de ifa
de ettiğimiz gibi, tarih bu anlayışı kaybetmiş olan ulus
ların evvelâ parçalandığını, sonra da egemenliklerini 
'kaybettiğini gösteren sayısız örneklerle doludur. Bu ne
denle. Türkiye'de her vatandaş, resmi -• özel her ku

rum, siyasal olsun olmasın her kuruluş ulusal birlik 
ve beraberliği her türlü değer hükümlerinin üzerinde 
tutmak zorundadu'. Bunun içindir ki, Türk Anayasa
sı, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün 
olduğu esasını getirmiştir. 

Bugünkü soğuk barışı oluşturan dünya dengesi, 
Sovyetler Birliğinin nükleer silahlardaki kısmen de 
olsa üstünlüğü ele geçirmiş olması nedeniyle duyarlı 
bir hale gelmiştir. Afganistan olayları bir dünya har
bine dönüşmese bile, Ortadoğu ve petrol kaynakları
nın bulunduğu ülkelerde iç karışıklıkfann artması ve 
bunların buralarda bir sıcak savaşa dönüşmesi ola
sılığı vardır. 

Türkiye, ulusal güvenliğini yalnızca NATO ittifakı 
içinde bulunmakla sağlayamaz. İttifak stratejisinin 
öngördüğü istikametlerin dışındaki haklarını, özellik
le Ege ve Kıbrıs sorunlarındaki haklarını ve çrkarla-
rını korumak için güçlü Kara Kuvvetlerimizin ya
nında, Ege Denizinde deniz ve hava üstünlüğünü sağ
layacak güçte Deniz ve Hava Kuvvetlerine de sahip 
olmak zorundadır. 

Bir ülkede ulusal güvenlik yalnızca silah gücüyle 
sağlanamaz. Bunu dış ilişkilerle de pekiştirmek; ayrı
ca, dışa olan bağımlılığını azaltmak suretiyle güven
ce altına almak mümkündür. 

Silahlı Kuvveti erimizin temel unsurlarından biri 
olan subay ve assubaylarımız. Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin Kara. Deniz, Hava ve Jandarma Kuvvet
lerine mensup olmanın şerefini taşır, gururunu du
yar. Ancak, son yıllardaki enflasyon ve hayat paha
lılığının DeA l̂etten muayyen ölçüde maaş alan birer 
kişi olarak bunları etkilemediğini söylememiz, bun
ları geçim sıkıntısı ile karşı karşıya bırakmadığını 
söylememiz mümkün değildir. Bu itibarla, subay ve 
assubaylarımızın görevlerini huzur içinde yapmaları
na yardımcı olmak amacıyla kendilerini geçim sıkın
tısından kurtarmak ve ayrıca, mesken kiralarının artı
şı karşısında lojman yapımına hız vermek üzere ge
rekli tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Ayrıca, loj
mandan faydalanmayan personele de muayyen bir 
nispette de olsa, lojman bedelinin verilmesi gerek
mektedir . 

Hükümetimizin bu konuda eşel - mobil sistemine 
gitmek kararını almış olmasını memnuniyetle karşılı
yor, bu kararın biran evvel gerçekleşmesini şiddetle 
arzuluyoruz. 

Tam Gün Yasasının Silahlı Kuvvetlerimizin bün
yeline uygun bir hale getirilmesi zannediyorum ge
reklidir. 
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Sayın senatörler; 
Sözlerime son vermeden önce, büyük Atatürk'ün 

Türk Ordusuna mesajından bir bölümü burada oku
maktan şeref duyarım : 

«Zaferleri ve mazisi, insanlık tarihi ile başlayan, 
her zaman zaferlerle beraber, medeniyet unsurlarını 
taşıyan kahraman Türk Ordu'su; 

Memleketini en 'buhranlı ve müşkül anlarda zu
lümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istila
sından nasıl korumuş ve kurtarmış isen, Cumhuriyetin 
bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekniğinin bü
tün modern silah ve vasıtaları ile mücehhez olduğun 
halde vazifeni aynı bağlılıkla yapacağından asla şüp
hem yoktur.» (Alkışlar) 

Beni dinlemek: lütfunda bulunduğunuz için, hepi
nize teşekkür eder, 1980 Mali Yılı Bütçesinin Savun
ma Bakanlığımıza, Silahlı Kuvvetlerimize, ülke ve 
milletimize hayırlı olmasını diler, Sayın Milli Savun
ma Bakanımızın şahsında kahraman Silahlı Kuvvetle
rimizi en içten duygularla selamlar, Yüce Senatoya 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Fahri 

Dayı, 'buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA FAHRÎ DA

YI (Manisa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

Milli Savunma Bakanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesi 
hakkında CHP Cumhuriyet Senatosu Grubunun gö
rüşlerini açıklamak için söz almış bulunmaktayım. 

Sayın üyeler; 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi nedeni ile Dev

letimizin belirgin simgesi, dışa karşı bağımsızlık, içte 
'barış, özgür düşünce, demokratik insan haklarına da
yalı Anayasal düzenimizi etkin kılma, ülkemizin sa
vunması, ulusumuzun güvenliği için kendisini adamış 
Türk Silahlı Kuvvetlerine ve onun değerli mensup
larına Milli Savunma Bakanımızın şahsında saygılar 
sunmayı bir görev addederim. 

Değerli üyeler; 
Türk Ulusunun barış içinde, mutluluk içinde top

lumsal yaşamını sürdürmesi hepimizin ortak inanış 
ve arzusudur. 

Ulusumuzun, halkımızın barış ve mutluluğu her 
şeyden öncedir. Ulusal güvenliğimizin gerçek amacı 
şüphesiz barıştır. Barış içinde toprak bütünlüğümüzü 
korumak, hak ve çıkarlarımızı sağlamak inanışımızın 
temel prensibidir, 

Ulusal bağımsızlığımızı ve haklarımızı korumada 
barışçı bir yolu seçmiş bulunan ulusumuz, gerekti
ğinde haklarını sağlama için savaşçı yeteneğini her 
zaman kanıtlamıştır. 

Sayın üyeler; 
Kahramanlıkla insanlığı bağdaştıran Türk ordu

su da, Türk Ulusunun bağımsızlığını ve güvenliğinî 
'korurken, dünya barışına katkıda bulunmaya her 
zaman özen göstermiştir. 

Bir ulusun barış içinde yaşıyabilmesi bölge ve dün
ya barışından soyutlanamaz. Dünya dengesinde ufak 
da olsa bazı sarsıntılar ulusların yaşamını, barış için
de yaşama arzularını tehlikeye sokabilir. O nedenle
dir ki, dünya dengesinin duyarlı bir bölgesinde ya
şayan Türk Ulusu, kendi ulusal güvenliğini sağlama
ya çalışırken bu dengeyi sarsalbiiecek, bozabilecek 
davranışlardan kaçınmayı şiar edinmiştir. 

Atatürk'ün yurtta barışla cihanda barışı bir tutan 
gerçekçi ve insanca ilkesine bağlı kalmayı dış poli
tikamızın temel kuralı olarak sımsıkı bağlanmışızdır. 

Değerli üyeler; 
Ülkemizin savunması, ulusal güvenliğimiz, dış 

olaylar ve dış politikadan olduğu kadar, iç ekonomik 
ve sosyal yapıdan da soyutlanamaz. Ulusal güvenlik 
anlayışımız dünya barışı açısından sorun yaratmaya
cak bir niteliktedir. Sadece askeri güce, silah gücü
ne değil; aynı zamanda çevre ülkeleriyle iyi ilişkiler, 
dostluk, karşılıklı güven verici ilişkilere de büyük öl
çüde önem veren bir ulusal güvenlik anlayışı ülke sa
vunmamızda en geçerli bir yoldur. 

Ulusal güvenliğin bir ölçüde öte dış olanaklara 
ve özellikle tek kaynağa dayanması bağımsızlık açı
sından sakıncalıdır, 

Türk Ulusu özgürlüğünü, bağımsızlığını her şeyin 
üstünde tutan büyük bir millettir. Ulusal savunma
mızın gerektirdiği her türlü silah, araç ve gereci ken
di imkânlarımızla sağlama ve yapmanın zarureti bu
gün için her zamandan daha fazla bir önem taşımak
tadır. 

Güvenliği için dışa bağımlılaşan bir ulus bağım
sızlığını korumada güçlüklerle karşılaşabilir. 

Sayın üyeler; 
Savunma her şeyden önce milli bir sorundur. Ba

ğımsızlığını en üst düzeyde tutma arzusunda olan ulu
sumuz, savunma konusunda da öncelikle kendi gücüne 
dayanmayı ön planda tultmanın bilinci içindedir. 

Savunma gücümüzün saptanmaisındaki gereksinim
lerin ekonomik olanaklarımızla eşgüdümlü olmasına 
özen gösterme ulusal kalkınmamızın bir gereğidir. 
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Kalkınma ile savunma arasında çok sıkı bir bağ 
mevcuttur. Sürekli ibir savunma gücü tutabilmek; 
'bunu ancak ekonomi ile orantılı bir biçimde tespit 
edilmesine ve hele hele bunun milli endürsti ile des-
teklenmösine bağlıdır. 

Öğünerek ifade ediyoruz ki, Türk Silahlı Kuvvet
lerimizin fabrika ve tersanelerinde ellerinde bulunan 
silah, teçhizat, her türlü vasıtanın bakımı, onarımı ya
pılabilmektedir. Anagörevi mevcut silah, araç ve ge
reçlerinin bakım ve idamesini sağlamak olan Silahlı 
Kuvvetlerimizin, atelye^fabrika ve tersanelerinde asıl 
görevlerini aksatmadan üretime geçmiş olmalarını da 
övgü ile belirtmek isterim. 

1979 yılında Deniz Kuvvetlerimizin Gölcük ve 
Taşkızak tersanelerinde ileri teknolojiyi gerektiren 
ve günümüzün en üstün klasik denizaltı imali gerçek
leştirilmiştir. Aynı tersanelerde modern silahlarla 
donatılmış yüksek süratli devriye botları, firkateyn
ler, çıkarma araçları ve deniz tankerleri imal edil
mektedir. 1979 yılında roket imalatında başarılı so
nuçlar alınmış idi. 'Her halde bu güzel girişimlerin 
daha etkin bir biçimde devam ettirilmesi gerekir. 

Savunma sanayiimizin yaşayabilmesi için Silahlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması yanında 
dış satım olanaklarının yaratılması da gereklidir. Ge
çen yıl Libya ile aramızda bir harita yapımı konusu 
vardı. Ülkemize büyük miktarda döviz sağlıyacak 
olan bu konunun Bakanlıkça titizlikle takip edilece
ğine, inanıyoruz. 

Değerli üyeler; 
Ülkemiz, üye olduğu bağlaşmalardaki ve topluluk-

lardaki dostlukları ve ilişkileri dışında, dostluklarını, 
uluslararası ilişkilerini genişletmelidir. 

Özellikle bölge ülkeleriyle ve gelişme sürecindeki 
ülkelerle yakın ilişkiler işbirliği ve dayanışma kurul
malıdır. Coğrafi durumu itibarıyla bir Ortadoğu, Ak
deniz ve Balkan ülkesi olan Türkiye, ilişkilerini geniş
letip geliştirir ve dünyadaki yerini belirlerken bu ger
çeği ıbir kalıcı öge olarak değerlendirilmelidir. 

Türkiye, NATO içinde bulunmakla birlikte, ken
di kararıyla, kendi sorumluluk bilinciyle ulusal gü
venliğini sağlamanın tüm önlemlerini almalıdır. Bir 
bağlaşmaya girmiş olmak, ulusal güvenliğin güvence 
altına alınmasına yetmez. 

Sayın üyeler; 
1980 yılına girdiğimizde, Ortadoğu'da İran ve 

Afganistan olayları bölgemizin çok duyarlı bir du
ruma gelmesine neden olmuştur. Amerika Birleşik 
Devletleri ile Sovyet Rusya arasındaki siMısızlanma-

yı öngören SALT - 2 Anlaşmasının onaylanması, 
Rusya'nın Afganistan'ı fiilen işgali nedeniyle Ameri
ka Birleşik Devletleri tarafından askıya alınmıştır. 

İran ve Afganistan olayları nedeniyle Amerika 
Birleşik Devletleri'nin almaya başladığı önlemler ve 
dış politika trafiğin'in yoğunlaşması sonucu bölgenin 
duyarlılığı bir kat daha önemli duruma dönüşmüştür. 

Ortadoğu'nun stratejik, jeopolitik değeri gerginlik
lere paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır. Sovyet 
Rusya Ortadoğu'da üstünlük sağlama çabası içinde
dir, Ortadoğu petrol kuyuları üzerinde kurulacak Mr 
otorite Batı ekonomisini de kontrol altına almayı 
amaçlamaktadır. 

Dünyadaki yumuşamanın yerini katılaşmaya bı
rakması temelde ekonomik nedenlere dayanmaktadır. 

Savunma, dış politika ve ekonomiyi bir bütün ola
rak ele alıp Ortadoğu olaylarını bu açıdan değtrlen-
dirmek gerekir. 

Değerli üyeler; 
Bölgedeki olayların ciddiyet ve niteliği üzerinde 

Hükümetin titizlikle durması ulusal güvenliğimizin 
gerektirdiği tüm önlemleri alması gereğine işaret et
mek isterim. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki 
olayları değerlendireceğine hiç kuşku duymuyoruz. 

Dışta bu ciddi sorunlar her geçen gün önemini ve 
bölgenin duyarlılığını artırırken, ülke içinde de sorun
lar küçümsenmiyecek boyutlara ulaşmıştır. 

Ülkenin savunması ve güvenliğinden sorumlu Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz içeride 19 ilin sıkıyönetim yü
künü de omuzlarına almış bulunmaktadır. Kuşkusuz 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için bu yükün taşınması 
zor değildir; ama ülkenin dışında bu alevler, bu ciddi 
sorunlar varken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü 
asıl görevine aktarması gerektiği hepimizce kabul 
edilen bir gerçektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sı
kıyönetim yükünden öncelikle kurtarılması ve kendi 
asli görevine dönmesini sağlıyacak önlemlerin alın
ması gereklidir. Ülke içindeki güvenliği sağlam bir 
şekilde sürdürebilecek önlemler alınması suretiyle 
Türk Silahlı Kuvvetlerim'izin asli görevi olan yurt 
savunmasına dönmesi sağlanmalıdır. Adil, yansız, öz
gür bir düzen içinde Devlet kararlılığıyla can ve mal 
güvenliğini şalgama yollarını bulup onları uygulama
ya koymakla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asli gö
revine dönmesi sağlanabilir. Kaçakçılığın her nevi, 
özellikle silah kaçakçılığının üzerine cesaretle gitme
li, kamu kesiminde yasalardan yana bir tutum mut
lak sağlanmalıdır. Anarşinin, terörün kaynaklarına 
inilmeli, ister sağdan, ister soldan gelsin şiddet olay-
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lan ile yasa dışı eylemlerle kesin mücadele edilmeli
dir, 

Silahlı Kuvvetlerimizin asli görevlerine dönmesi, 
yurt savunmasına dönmes'i ancak 'böyle sağlanabilir. 

Ordumuzun sıkıyönetim nedeniyle halkımızla kar
şı karşıya gelmesi daima önlenmelidir. 

Değerli üyeler; 
Hükümetin üzerinde ısrarla durduğu anarşiyi, te

rörü önlemede en büyük etken olacağını iddia ettiği 
kamu düzeni ve kolluk kuvvetlerine ait yasalarda de
ğişikliği öngören yasa tasarıları Millet Meclisinde ka
bul edilmiş, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda da Millet Meclisinden geldiği gibi 
kabul edilerek Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komis
yonuna havale edilmiştir. Öyle zannediyorum ki, Büt
çe müzakerelerinden sonra, bu yasa tasarılarını Ge
nel Kurulumuzda görüşme imkânına sahip olacağız. 

Ayrıca, Sıkıyönetim Yasasında değişikliği öngö
ren tasarı da Millet Meclisi Milli Savunma Komis
yonunda kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Değerli üyeler; 
Bu noktada, daha önce konuşan Adalet Partisi 

Sayın Grup Sözcüsünün bazı iddiaları üzerinde dur
mak isterim. Adalet Partisi Grup Sözcüsü, insan hak
larını, Anayasayı ve demokratik hakların özünü hiç 
•sayarak, ülkede bir Nazi modeli terör önermektedir. 
Adalet Partisi Grulbunun buna katılıp katılmadığını 
meraki ediyoruz. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Öyle bir şey yok. 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA FAHRÎ DA
YI (Devamla) — Adalet Partisi Grubu Sözcüsü yargı 
organlarının kararlarını eleştirerek, Anayasanın buna 
değinen maddelerini açıkça ihlal etmiştir. Milli Sa
vunma Bütçesi vesilesiyle her zaman demokratik dü
zeni savunmuş, onu korumuş ve 1961 Anayasasını 
Türk ulusuna hediye eltm'iş, Türk Silahlı Kuvvetle
rine zulüm, baskı aracı olmayı ima ederek öneren bir 
zihniyeti huzurunuzda kınıyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Adalet Partisi Grubu Sözcüsünün, Türkiye'nin 
3 000 yıllık Devlet tecrübelini bir kenara bırakarak, 
daha dün devlet kurmuş ülkelerden fevkalade hal 
kanunları için model getirmeye kalkışmasını da an
lamak mümkün değildir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Nereden 
getiriyor, nereden?.. 

(CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Marksizm, Le
ninizm mi gelsin, onu mu öneriyorsunuz?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Endişeniz 
ne, endişeniz?.. 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA FAHRİ DA
YI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sayın üyeler; 

RE - MO Programı üzerinde de ksıaca durmak' 
isterim. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, 
silah, araç ve gereçlerinin yeniden geliştirilmesini 
amaçlayan 1601 sayılı Yasa, 1972 yılında kabul olun
muş idi. 1972 yılında kabul edilen bu Yasaya göre, 
her yıl muayyen bir tahsisat ayrılarak, 10 yıllık bir 
süre kabul edilmiş idi. 1975 yılında 1904 sayılı Ya'sa 
ile kaynak miktarı artırılmış ve süre altı yıla indiril
miştir. 1976'da 2020 sayılı Yasa ile gelişen ekono
mik, politik ve askeri koşullara göre, RE - MO Prog
ramındaki kaynak miktarı yeniden artırılmıştır. 1980 
Mali Yılı Bütçesi Kanununa, «,160i sayılı Kanunda 
yeniden değişiklik yapılması gerçekleştirilinceye ka-
lar, Kanunun bir yıl daha uzatılması ve yeterli öde
neğin bütçelenmes'i...» hükmü konulmuş ve 1980 Ma
li Yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde bu amaç
la 6 milyar 100 milyon liralık ödenek yer almıştır. 

Sayın üyeler; 
Bu vesile ile ulusal' savunma sanayime önem ver

menin gereğine 'bir kez daha işaret ötmek isterim. 
Konuşmamın başlarında da övünerek ifade ettiğim 
gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fabrika ve tersa
nelerinde silah, teçhizat ve her türlü vasıtanın hakim 
ve onarımı yapılabilmektedir. 1979'da denizaltı imal 
edebilen, roket imalinde başarılı sonuçlar almış bulu
nan Türk Silahlı Kuvvetlerimize olanak verildiğin-
de, kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra dış satım da 
yapabilecek araç ve gereç imal etmeye muktediridir. 
Mevcut harp sanayii ünitelerini geliştirip, hızlandır
mamız gerek. Bugün yurt içinde bu konuda çok önem
li bir potansiyel olduğunu kalbul ediyoruz. Bu potan
siyel, bazı yapısal, bazı yasal düzenlemelerle rantabl 
hale getirilmelidir. 25 Nisan 1979 tarihinde Ankara 
Atatürk Kapalı Spor Salonunda açılan Savunma Sa
nayii Sergisinde, olanak verildiği zaman Türk teknis
yen ve işçisinin neler yapabildiğini ve daha neleri ba
şarabileceğini gururla seyrelttik. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi nedeniyle yedek 

subaylık konusu üzerinde de durmak isterim. 

Sayın Bakanın Bütçe Karma Komisyonunda yap
tığı konuşmadan bugün için yedek subay olacak 86 
hin kişilik bir birikimin mevcut olduğunu öğrendik. 
Bugün 86 bin gencimiz üniversitelerden ve yüksek
okullardan mezun olmuş, askerlik görevini yapıp ken
di hayat düzenlerini kurmak için beklemektedirler. 
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Üniversite ve yüksekokullardan mezun olanların sa
yısı her yıl 30 bin dolaylarındadır. Buna karşılık Si
lahlı Kuvvetlerimizin yıllık yedek subay ihtiyacı ise 
12 bin civarındadır. Bu durum her yıl 18 bin gen
cimizin yedek subay olamaması nedeniyle 'birikime se-
•bep olmaktadır. Bugün 86 bin civarında olan biriki
min önümüzdeki yıl 100 bine ulaşacağı görülmekte
d i r 

Anayasamızın 60 ncı maddesi aynen şöyle der : 
«Vatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu 
ödevin, Silahlı Kuvvetlerden veya 'kamu hizmetlerin
den ne şekilde yerine gdtİrileceği kanunla düzenlenir.» 
Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyonunda yaptığı 
konuşmada, konu ile ilgili yasa tasarısının hazırlanıp 
Meclise sevk edildiğini ifade etmiştir. Gerçekten ko
nuya çare bulmak gerekir. 

Sayın üyeler; 
Subay, astsubay ve askeri memurların lojman ih

tiyaçları üzerinde de görüşlerimizi belirtmek isterim. 

Silahlı KuvveÜerimizin fedakâr mensuplarının 
ifa ettiği şerefli görevin gerektirdiği hayat seviyesini 
sağlamak amacıyla âcil tedbirlerin alınması gerek
mektedir. Midilli Savunma Bakanlığının 1980 Malili Yılı 
Bütçesi raporunda da bu gerçeğe işaret edilmiştir. Sa
yın Bakarım Bütçe Karma Komisyonunda yaptığı ko
nuşmada öğreniyoruz ki, Silahlı Kuvvetlerimizin 36 
bin lojmana daha ihtiyacı vardır Bu rakam şunu ifa
de eder: Halen Silahlı Kuvvetlerimizde subay, ast
subay, askeri personel olarak ancak % 25'i mevcut 
lojmanlardan faydalanaibilmektedir. % 75'i ise loj
mandan yararlanamamaktadır. Öyle zannediyorum 
ki, geçmişte subay, astsubay ve askeri memurların 
ihtiyacı olan lojman yapımı için en büyük ödenek 
1979 Mali Yılı Bütçesinde ayrılabilmiştir. 1962 - 1978 
tarihleri arasında 17 yıla ayrılan ödenek miktarların
dan daha fazla bir meblağ 1979 Mali Yılı Bütçesin
de lojman yapımı için ayrılmıştır. Silahlı Kuvvetleri
mizin bu âcil sorununa çare bulmak gerektiğini önem
le işaret etmek isterim. Konut sorunu Türkiye'de 
yalnız Silahlı Kuvvetlerimizin sorunu değildir; ama 
Silahlı Kuvvetlerde son derece önemli bir sorun ola
rak ortadadır. 

Değerli üyeler; 
Konuşmamın son bölümünde NATO konusuna 

değinmek istiyorum. 

Milli Savunma Bakanlığının 1978 Mali Yılı Büt
çe müzakerelerinde bir grubun çok sayın sözcüsü ay
nen şöyle diyordu : 

«Türkiye halen ortağı bulunduğu NATO Ortak 
Savunma Sistemi içinde iradesi dışında bir savaşa 
sürüklenmesi olasılığından kurtarılmalıdır» Sayın 
Sözcünün 1978 de belirttiği bu kuşku gerçekten üze
rinde önemle durulması gereken bir noktadır. 

""•' Sayın üyeler; 
Türkiye'nin ulusal savunma kavramı, bölge ve 

dünya koşullarında yer alabilecek değişikliklere uya
bilmek için gereken esnekliği taşımakla birilikte, ko
şullar ne olursa olsun değişmeyecek bazı ilkelere da
yanmalıdır. 

a) Yurt savunması bir bütündür. 
b) Ulusal güçle güvenlik bir bütündür. 
c) Barış bir bütündür. 
d) Ulusal güvenlikle dış politika bir bütündür. 

e) Ulusal güvenliğinin önemli bir gereği bütün 
bölge ülkeleriyle dostluktur. 

f) Ulusal güvenlik, ulusal bağımsızlığı güçlendi
rici nitelikte olmalıdır. 

Bu belirttiğimiz ilkelere sadakat, ortak savunma 
sistemi içinde irademiz dışında bizi herhangi bir teh
likeye sürüklemeyi önler. 

Sayın üyeler; 
Ülkemiz üye olduğu bağlaşmalardaki ve topluluk-

lardaki dostlukları ve ilişkileri dışında, iç düzen ba
kımından ayrım gözetmeksizin dostluklarını, uluslar
arası ilişkilerini genişletmelidir. Özellikle bölge ülke
leriyle ve gelişme sürecindeki ülkelerle yakın ilişkiler, 
işbirliği ve dayanışma kurmalıdır. Tarihi ve Coğraf
yası bakımından öncelikle bir Ortadoğu, Akdeniz ve 
Balkan ülkesi olan Türkiye'miz, ilişkilerini genişletip, 
geliştirir ve dünyadaki yerini belirlerken bu gerçeği 
bir kalıcı öge olarak değerlendirmelidir. Bölge ülke
leriyle tarihsel ve kültürel bağlarımızı da nazara ala
rak bu ülkelerle yeni ilişkiler sağlanmalıdır. 

Sayın üyeler; 
Bütçe Karma Komisyonunda Sayın Milli Savun

ma Bakanı konuşmasının bir yerinde aynen şöyle di
yordu : 

«Amerika Birleşik Devletleriyle yapılacak savun
ma işbirliği NATO'nun getirdiği yükümlülüklerle sı
nırlandırılmıştır» Ayrıca Sayın Bakan ilâve ediyor; 
«Ek anlaşmaların Meclislere gelip, Meclislerde görü
şülmesinde büyük fayda mülahaza» ettiğini belirti
yor. Sayın Bakanın bu girişim ve arzusunun gerçek
leşmesini dileriz. Anlaşmaların Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunda da enine boyuna tartışılma olana
ğının sağlanmasını temenni ederiz. 
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•Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ulusal savunmamızın sağlanması sorunu, ulusal 

barışın sürdürülmesi gereği, elbette Devlet tansiyon
larının en önde geleni ve en vazgeçilmez olanıdır. 

Bu inanış ve düşünceler içinde 1980ı Mali Yılı Mil
li Savunma Bakanlığı Bütçesinin ülkeye, millete, Dev
lete, Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diler, 
Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. (CHP, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve Milli Birilik Grubu sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dayı. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Efendim, bir hu

susun açıklığa kavuşturulmasını rioa ediyorum. Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, AP Grubu adı
na konuşan Sözcüyü ve dolayısıyla Adalet Partisi 
Grubunu ağır bir şekilde itham etmiştir; «Acaba Ada
let Partisi ve Adalet Partisi Sözcüsü Nazist bir re
jim mi önermektedir? Buna Adalet Partisi Grubu 
karışıyor, buna iştirak ediyor mu?..» şeklinde çok 
ağır bir suçlamada bulunmuştur. Bu hususta söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Dalokay, malûmuâl'i-
niz İçtüzüğün ilgili maddesini aynen okuyayım: «Şah
sına sataşılan yahut ileri sürdüğü görüşün aksine ken
disine bir fikir isnat edilen üye, her zaman söz iste
me hakkına haizdir. Bu halde o üye, ne münasebetle 
söz söylemeye kendini mecbur saydığını beyan eder.» 
diyor. Hangi cümledir sizin söylediğiniz ve burada 
ters çıkan? Ben onu bileyim de; çünkü onun hazırlı
ğı içerisindeyim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkanım, 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü aynen şöyle 
söylemiştir. «Adalet Partisi Sayın Sözcüsü demokra
tik rejimi ortadan kaldıran Nazist bir rejim önermek
tedir. Buna Adalet Partisi Grubu katılıyorlar mı?..» 
şeklinde ağır bir itham lalünda bırakmıştır. 

BAŞKAN — O şekilde idi. Şimdi şöyle, ben ifa
de edeyim; çünkü dikkatle her ikisini de dinledim 
konuşmaların. Sayın Adalet Partisi Sözcüsü bazı ya
sal tedbirlerin artırılmasını öne sürdüler, yasal yön
den. Bu görüşü de Cumhuriyet Halk Partisi Sayın 
Sözcüsü sert bir rejime gidiş olarak belirtti; yani si
zin görüşünüzün yanlış izahı mahiyetinde oldu, fik
rinizin dışında. Bu itibarla size söz veriyorum bu
yurun. Yanlış anlaşıldığı için sizin görüşünüz arkada
şımız tarafından; yani hedefiniz o değildi. Buyurun. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Özellikle bastırıyorum, dikkat bu
yurun, hangi çerçevede söz verdiğimi açıklamak için 
Sayın Dalokay. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Biraz evvel yerimden de arz ettiğim üzere, Cum

huriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsü, Grubumuz Söz
cüsü olan Sayın Süleyman Tuncellin Kanada'dan, 
hür parlamenter demokratik rejime bütün teferruatıy
la inanmış ve bunun tatbikine geçmiş olan muhtelif 
Batı demokrasilerinden misal vermek suretiyle, biz
de de son zamanlarda Devleti, rejimi yıkmaya, va
tan ve milleti parçalamaya matuf terörist, anarşjik 
hareketlere karşı alınması icap eden tedbirleri orta
dan kaldırmak için gözbebeğimiz Silahlı Kuvvetlere 
daha büyük yetkiler tanınmasını ve bu kötü ve vahim 
ortamdan kurtulması için ne gibi tedbirler alınması 
İcap edeceği hususunda Grubumuzun da fikirlerini, 
düşüncelerini tamamıyla ifade eden önerilerde bulun
muştur burada. Özellikle Kanada kanunlarından ve 
Anayasasından misaller vermiştir. Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsü, bu önerilerin, hür demokratik 
rejimi ortadan kaldırmaya matuf ve nazist; yani fa
şist bir rejimin gelmesini temein edecek öneriler oldu
ğunu iddia etmiştir ve «AcaJba Adalet Partisi Grubu 
buna iştirak ediyor mu?...» demiştir. Ne Sayın Söz
cümüzün önerdiği fikirlerde, düşüncelerde, öneriler
de böyle bir fikir mevcuttur, böyle bir düşünce mev
cuttur, ne de Grubumuzda. 

Vatan sathında, her zaman, her yerde hiç bir si
yasi partiye belki nasip olmamış vüsatte, yerlerde ve 
zamanlarda Adalet Partisi sonuna kadar, bidayetten 
nihayetine kadar hür parlamenter demokratik reji
min daima müdafii olmuş, daima onun muakkibi ol
muş ve müdafii olmakta devam edecektir, bunu hiç 
bir güç ortadan kaldıramayacaktır. Yalnız şunu bu
rada sormak istiyorum ki; Adalet Partisinin bu ka
dar halisane ve vatan, millet sevgisiyle dolu olan bu 
düşüncesine karşı Sayın Sözcü acaba Türkiye'de 
Marksist, Leninist bir rejime de, sureti katiyede fa
şizme, nazizme olduğu kadar, buna karşı olacakları
nı da beyan ediyorlar mı?... 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, olmadı olmadı. 
ERDAN BAKKALBAŞI (Konya) — İyi din

lememiş. 
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BAŞKAN —• Bir dakika efendim, tamam efendim. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Çok iyi dinle

dim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Bakkal-

başı konuşuyor. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

İBaşkamm, Sayın Sözcümüzün konuşmasında, Sayın 
Dalokay'ın belirttiği nokta açıkça vardır, çok iyi din
lememişler Sayın Dalokay. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Çok iyi dinledim. 

TEMEL KİTAPÇI (Sivas) — Var, aynen var din
lememişsin. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Var, aynen var. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Çıkın siz de ay

nı şeyi söyleyin; Marksisme karşı olduğunuzu açıkça 
söyleyin. 

BAŞKAN — Peki efendim, bir dakika efendim. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sayın 
Başkanım izin verirseniz Grubum adına açıklama 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun ne için?.. (AP sıralarından 
gürültüler.) 

Efendim, bir dakika izin verin efendim konuşa
yım. Buyurun efendim. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Efendim 
soru sordular, cevap vereceğim. Konuşmamızda var. 

BAŞKAN — Hangi hususa cevap vereceksiniz 
efendim?.. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sayın 
Başkan, dediler ki, «Faşizme karşı oldukları kadar; 
komünizme, Marksizme de karşı mıdırlar?....» bunla
rı konuşmamızda açıkça belirttik; açık bir şekilde, 
«İster sağdan gelsin, ister soldan gelsin, nereden ge
lirse gelsin; komünizme de, faşizme de, Marksizme 
de karşıyız.» dedik, bunları açıkça ifade ettik. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söyledi 
efendim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Çıksın 
kürsüden söylesin. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendim 
müsaade buyurun, anlayamıyorum; mümkün değil 
bu. Buyurun Sayın Dayı. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Bunu 
belirtmek için söz aldık. Biz, hiç bir surette ne ko
münizme, ne de Faşizme taraftar olduk. 

BAŞKAN — Evet. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Efendim, 

çıksınlar Marksizme karşı olduklarını söylesinler. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — CHP 
1961 Anayasasının ilkelerine tam manasıyla sadakat 
gösteren ve demokratik düzeni yerleştirmede büyük 
gayret sarf eden bir partidir. Konuşmamızda izah 
ettik efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kanım, söyledi arkadaşımız, iş tamam, 

BAŞKAN — Bir dakika. Bu konuda bir konuş
ma istiyor musunuz?... Yoksa yerinizden mi?.. Siz bi
lirsiniz. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Yerim
den izah edeyim ©fendim. 

BAŞKAN — Efendim. Hayır, arzu ediyorsanız... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Çıksın 

kürsüden söylesin. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tamam 

efendim. 
BAŞKAN — Beyefendiler, çok rica edeyim, bir 

dakika durun efendim. (AP sıralarından gürültüler.) 

Beyefendiler lütfen, sayın üyeler. Konu hassas 
bir konu ve bugün kamuoyunun tam anlamıyla bek
lediği bir konudur. Bu itibarla lütfen müsaade buyu
run rahatlıkla bunu çözeyim efendim. 

Sayın Dayı, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Faşiz

me karşıyız dedim, Leninizme karşıyız dedim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böyle bir 

usul var mı?.... 
MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Efendim, 

kısaca izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — İzah edeceksiniz. Gayet tabii efen
dim, buyurun. Böyle nazik konularda el betteki söz 
vereceğiz. Yalnız, çok rica edeceğim, ikinci bir sataş
ma veya söz alma hakkı doğmasın konuşmanızda. 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA FAHRİ 
DAYI (Manisa) — Sayın Başkan; 

Konuşmamda da açıkça belirttiğim gibi, ister sağ
dan, ister soldan gelsin, tüm anarşik olaylara karşı 
olduğumuzu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne 
Marksizm! ne komünizmi ne faşizmi hiç bir surette 
tasvip etmediğimizi açıkça belirttik. (Alkışlar) 

Biz diyoruz ki, önlemler elbette gerekir. 1961 Ana
yasasının esprisine, ruhuna uygun olarak, insan hak 
ve özgürlüklerine uygun olarak önlemler getirmede 
elbette çaba sarf edilir. Bunun dışına çıkılamaz, baş
ka yerlerden model getirilemez. Yasalar yapılırken, 
Türk Ulusunun kendisine özgü yaşam tarzına, Ana
yasasına uygun olarak getirilir. Bunun dışında bir 
model getirmeye kalkışmak doğru değildir diyoruz. 
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Saygılar sunarım hepinize. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dayı." 
Sayın üyeler; 
Söz sırası, Milli Birlik Grubu adına Sayın Kad

ri Kaplan'ın. 
Buyurun efendim. 
Sayın üyeler : 
Açık oylama kupası önde bulunmaktadır. Dün 

akşam görüşmesi yapılan Türk Hava Meydanları İş
letmesine aiit Bütçenin açık oylamasıdır. Oyunu kul
lanmayan sayın üye varsa lütfen tamamlasın efen
dim. 

Buyurun Sayın Kaplan. 
MB GRUBU ADINA KADRİ KAPLAN (Ta

bii Üye) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
••Milli Birlik Grubu adına Milli Savunma Bütçesi 

üzerinde görüşlerimizi ifade etmek için huzurunuzu 
işgal eetmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
iM'illi, demokratik ve lâik bir sosyal hukuk dev

letini yaratmak ve yaşatmak için nice mihnet Ve me
şakkatlerle meydana getirilmiş olan yeni Anayasa
mızın bu yönde bir muhteva kazanacağı konusunda
ki inancımız tamdır. 

Zaman zaman Meclisler içerisinde cereyan et
mekte olan sert mücadeleler, elbette böylesine yüce 
b'ir hedefi amaçlamış olan Anayasaya muhteva ka
zandırmak içindir. 

Partilerin içerisinde, demokrasinin icabı olarak, 
bütün insan düşüncelerini üst üste yığılmış, patronajı 
yapılmış bir kalıp halinde düşünmemize im'kân yok
tur. Böyle b'ir Anayasa getirilmiş değildir. Onun için, 
zaman zaman çeşitli fikirleri yansıtan bazı değerli üye
lerimizin bu görüşlerini gruplara mal ederek, grup
ların birbiriyle çatışır hale gelmesinden cidden enedi-
şe duymakta ve üzüntü duymaktayız; ama inanıyo
ruz ki, bu oluşum böyle sonuçlanacak ve milli, de
mokratik, lâik, sosyal hukuk devleti gerçek içeriğine, 
gerçek manasına, Atatürk ilkelerinin doğrultusunda, 
ondan asla taviz vermeden kavuşacak, yepyeni bir ' 
sosyal hukuk devleti doğacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben Milli Savunma Bütçesinin değerli uzmanlarla 

meydana getirilecek olan harp sanatıyla ilgili, asker
lik mesleğiyle ilgili kısımlarına değinmeden, işin po
litik ve jeopolitik yanından bir yaklaşımla bir'takım 
görüşleri ifade etmek istiyorum. Bu görüşlerimizin, 
inanıyorum ki birçok noktalarda ortak görüşler ha
linde meydana çıkmak için büyük yararı dokunacak
tır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Milli Savunma Kavramı hiç kuşkusuz, ülke için

den ve yurt dışından kaynaklanarak, milli güvenliği 
tehdit eden olaylara karşı, milli politikanın esasları 
içerisinde takip edilecek bir politikayı ve bunun ge
reği olan uygulamayı tanımlamaktadır. Bunun için
dir ki, iç ve dış görüşe bir kuşbakışı göz atmakta fay
da vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün süperler başta olmak üzere, süper namzedi 

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, birlik olduğu 
zaman, bir siyasi entegrasyona kavuştuğu zaman şüp
hesiz ve Japonya kendi çıkarları, elbette kendi düşün
celeri istikametinde dünyayı b'ir politik denge içerisin
de tutmaktadır. 

Bağlantısızların kâğıt üzerinde bir mana ifade eden 
oylarının bugün için, bu denge içerisinde bir kuvvet 
olduğunu söylemek de mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hak ve adalet kavramının Birleşmiş Milletlerin 

ruh ve inancında yansıyan anlamının da daha uzun 
yıllar savunma olarak kullanılacağı ortadadır. Bu den
ge içerisinde, bu dengeye ağırlığını koyan devletlerin 
dışındaki bütün ülkeler, bu dengedeki yerlerini bul
maya zorlanmaktadırlar. Bugün dünya jeopolitiğinin 
hikâyesi budur. Kısa ve gerçek anlamı burada yatmak
tadır. 

İçe dönünce; içte gerçekten insana ferahlık veren 
bir iç görünümle karşı karşıya olduğumuzu ifade et
mek bugün için zordur ve bundan dolayı da büyük 
üzüntü duymaktayız. 

Demokrasi kavramı, özgürlüğe ve insan haklarına 
dayalı bir yaşam felsefesi halinde kafalarda olgun-
laştırılamadığı için, toplumsal bilince henüz mal edi
lemediği için, siyasal ve dinsel ideoloji kaynaklı bir
takım istismarlara açık bir bünyavl zafiyet devam edip 
gitmekte ve zaman zaman tehlikeli boyutlara da ulaş
maktadır. İşte, iç görünüşümüzün de kısa ve açık ifa
desi bugün için budur. 

Değerli arkadaşlarım; 
İç ve dış görünümleriyle belirtmeye çalıştığım bu 

olayların milli güvenlik kavramı açısından değerlen
dirilebilmesi için bu kavramın niteliği elbette gözden 
kaçırılmayacaktır. Milli güvenlik kavramı kuşkusuz 
maddi ve manevi yönleriyle bir bütündür. Bu bütün 
mevcut olduğu vakit güvenlikten söz edilebilir. Ordu
nun mükemrrteliyetiyle birlikte, sağlam bir ekonomik, 
politik ve toplumsal yapıya dayanan ülkelerde milli 
güvenlikten söz edilebilir. Bu da yetmez. Eğer milli 
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birlik duygusu olmazsa, vatanı koruma azim ve ira
desi bulunmazsa ve eğer ülkeyi ve ulusu yüceltme 
ülküsüne kavuşulmazsa; yani biraz evvel sözü edilen 
maddi değerler, bu psikolojik ve moral değerlerle bes
lenmezse, yine de milli güvenlikten söz etmek müm
kün değildir. 

Değerli senatörler; 
iBu bakış açısıyla konuyu incelemek istiyorum. 

Önce şu «Vatan - Ordu - Millet» kavramının (ki, za
man zaman insana bir güven duygusu aşılıyor) üze
rinde bir nebze durmama izin verin. 

ıBu kavram sinesinde, bağrında; yani özünde bir 
orduyu yaşat'abilen ve sırasında bu öze dayanarak ken
disi bütünüyle ordulaşabilen bir milletin hikâyesidir. 
Bu kavram bir milli haslettir ve Türk Milletinde ola
gelmiştir. Onun için, düşmanlarımız bizim bu kuvvetli 
yönümüzle uğraşagelmektedîrler. Bu noktada hassas 
durmaya mecburuz. Söz buraya gelmişken, dün ol
duğu gibi bugün de bu konularda çok hassas olan or
dumuza şükran hislerimi belirtmekle kendimi görevli 
hissediyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; 
Belirtmeye çalıştığım ilişkilerinden ötürü, milli sa

vunma politikasını, milli güvenlik kavramının bir te
mel dinamiği, milli politikanın bir fonksiyonu ve de
ğişkeni olarak incelemekte isaibet olacağı kanısındayım. 
Zira bu kavram, sadece bir silahlı güç konusu değil; 
politik, ekonomik, diplomatik ve kültürel yönleriyle 

toplumsal bir olaydır. Milli Savunma kavramı toplum
sal bir olaydır. Milli güvenlikle milli politikanın ne
den - sonuç ilişkileri içerisinde bir bütünü oluşturduk
larını da biliyoruz. 

İş böyle alınınca, ihsan yığınlarının kökeni ve sos
yolojik dokusu ne kadar birbirinden faıklı, ne kadar 
birbirinden ayrı olursa olsun, bir milli politikanın 
içinde yaratılan milli güvenlikle ancak insan yığınla
rının millet olabildiklerine şahit olabiliyoruz. Onun 
içindir ki, Amerika'nın tipik örneğinden, Afrika'daki 
tipik oluşumlardan önce, Asya'da da çeşitli boy ve 
soyların bir arada Türk'ler olarak zaman zaman mil-
letleşebildiklerini; fakat bağlayıcı bu ruh ortadan kalk
tığı zaman dağılmanın da mukadder olduğunu görü
yoruz. 

Onun içindir ki, Anadolu'nun öyküsünde, bura
nın otantik yapısından, Kafkas'ların, Balkan'ların 
Asya'nın çeşitli boyları ve soylarına kadar insan yı-
ğınlıklarının bir tarih içerisinde akışından ve oluşu
mundan doğan bir Türk Milletinden ve bunun koru
duğu bir Türkiye Cumhuriyetinden bahsediyoruz. 

I Onun içindir ki, bu Cumhuriyetin birliğine uza-
I nan elleri lanetliyoruz. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Fetret devri, tarihimize yabancı olan devirler de-
I ğildİr. Birçok fetretlerle belgelenmiş olan bir tarihin sa-
I bibiyiz. Çok şükür ki, böyle zamanlarda daima bu ül-
I ke kurtarıcılarını bulmuş ve derhal de toplarlanabil-
I mistir. 
I Değerli arkadaşlar; 
I Türkiye Cumhuriyeti milli politikasını yurtta ba

rış, dünyada barış konseptiğiyle temellendirmiş ve bir 
I dünya görüşü olarak da insan haklarına dayalı de-
I mokratik yaşam felsefesini benimsemiştir. Ancak bu 

temel politikayı ülke coğrafyasından soyutlayarak, 
bağımsız olarak uygulamaya elbette olanak yoktur. 

ıBu hassas coğrafyanın kendi üzerinde yaşayan 
toplumla birlikte oluşturdukları jeopolitiğin temel po
litika üzerindeki etkilerini hesaba katmayan girişim
lerden başarı ummak da asla mümkün değildir. Tarih 
boyunca çok yönlü hareketlere sahne olarak düzenle
yici dinamik yapısını sürdürmüş olan bu hassas coğ
rafya, güçsüzlüğü asla affetmez. Tarihin hiç bir dö
neminde de affetmemiştİr. Bu topraklarda yaşamak 
için güçlü olmak şarttır. 

Onun içindir ki, milli politikamızla iç içe bulunan 
ülke jeopolitiği, belirleyici ve sürükleyici bir asli un
sur olarak milli politika üzerindeki ağırlığını her za
man hissettirmiştir. Ülkemizin bu özelliğinden ötü
rü ekonomik kalkınmayı hızla başarmak zorunluluğu 
karşısında Silahlı Kuvvetlerimizi dimdik ayakta tut-

ı mak. Bu da yetmez. Onun yanında milli bütün değer
lerimizi, bütün canlılığıyla muhafaza etmek gibi çetin 
bir yaşam savaşı vermekte olduğumuzu (hiç bir za
man unutmamalıyız. Bu unutulduğu zaman Türk 
Milletinin kaybının çok ağıra mal olduğunu, bedeli
nin çok yüksek olduğunu biliyorsunuz. 

Türk milli savunma politikası böylesine bir ağır 
görevi başaracak şekilde idare edilmek zorundadır. 

I Hassasiyeti de oradan gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Coğrafyamızın bu hassasiyeti milli politikadan da 

ötede, ittifaklar politikası bakımından da belirleyici 
I bir unsur olarak gözden asla kaçırılmamalıdır. İttifak

lar politikalarının milli politika ile uyumlanrnası ge-
j nel bir kuraldır. Ancak, coğrafyamız bu kuralı aşa-
I rak ittifaklar karşısında çok hassas bulunulmasını, ba-
I ğımsız hareket edebilme insiyatifinin daima elde tu-
I tulmasını zorunlu kılmaktadır. Bazen bizi birbirimize 
1 düşüren olay da aslında budur. 
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Askerlik mesleğinin ve harp sanatının ilke ve ku
rallarıyla çok defa gönlümüzün isteği, hatta hazan mil
li istekler bağdaşmayabilir. Hatta tutarlı olmayabilir. 
Bir savaşın kazanılması için başlangıçta toprak kay-
bedilebilir, hatta şart olabilir. Hele bir ittifak alanı 
içerisinde bunu düşünürseniz, bırakılacak toprakların 
içerisine nice ülkeler girebilir. 

Hiç bir ittifakın, hiç bir müttefikine, coğrafyadan 
soyutlanarak, harp sanatının icaplarından soyutlana-
nara'k bir milli sınır garantisi verdiğini düşünmek 
mümlkün değildir. Bunu soğukkanlılıkla kabul etmeye 
-'Mecburuz. İşin hassasiyeti de bura'dadır. 

O halde, ittifakların dışında kalacaklar için, onlar 
için arazi; ama bizim için vatan olan toprakları kim 
savunacak?.. Mesele burada gelip düğümleniyor. El
bette bunu, savunacak olanlar evvela bu vatanın ço
cuklarıdır. Onun için ittifaklara kızmaya değil, ken
dimizin bu işi yapacak şekilde eğitilmeye ihtiyacımız 
olduğunu soğukkanlılıkla düşünmeye mecburuz. 

iBAŞKAN — Sayın Kaplan, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Sayın üyeler, Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde oyunu kullanma
yan sayın üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Teşek
kür ederim. 

MB GRUBU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım; 

iB'ir savaşın sevk ve idaresindeki bu icaplar karşı
sında NATO'nun bilinen zorunlu nedenlerle kesin 
caydırıcılık tavrını bırakıp nükleer savaşa girmeden 
önce esnek mukabele ile konvansiyonel tırmanma st
ratejisini benimsemesine şaşmanın ve kızmanın ma-
'kul bir tutum olmadığını kabule mecburuz. 

Askerlik sanatı açısından olduğu kadar insanlığın 
kaderi bakımından da NATO'nun bu kararını eleştir
mek pek kolay değildir. Bu durumda yapılacak iş, it
tifakın bıraktığı boşlukları dolduracak çareler ara
maktır. 

Yukarıda değinildiği gibi, bu vatan topraklarını 
özel yöntemlerle savunabilmenin çarelerini aramaktır. 
Kuş'kusuz asıl çare, barışın sürdürülmesini sağlayacak 
ve sıcak tırmanmayı önleyecek olan çabalarda aran
malıdır. Görüldüğü gibi ülke jeopolitiği sürekli çare
ler arayan dinamik bir politikayı her zaman için uya
nık ve güçKi bulunmayı zorunlu kılmaktadır. 

ı M illi güvenliğin bu hassasiyeti karşısında kalkın
maya ayrılabilecek kaynaklarımızın daima sınırlı ola
cağını düşünmeli ve buna kendimizi alıştırmalıyız. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Amerika'nın 7-8 yıl kesin üstünlüğünün varolduğu 

bir dönemde, bir zamanlar sokakta izmarit toplarken 
10 yıl içerisinde sofralarına her şeyi getirebilen ülke
lerin kalkındığı gibi bir metodu benimseyip kalkına-
mamamız gerçekten çok düşündürücü olmaktadır. O 
zamanlar böyle bir atılımın politik zeminini bulama
mış olmamız ciddi bir talihsizlik olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kaynak sınırlılığı bir yana, bunun da ötesinde coğ

rafyamızın hassasiyetinden ve jeopolitiğimizin gerek-
ler'iridene ötürü kalkınmaya tahsis edecek bol kaynak
lara ve rahatlık içinde işimizi yürütecek bol zamana 
sahip olmadığımızı biliyoruz. Kaynaklardan bir kısmı 
en azından bugünkü kadarıyla silahlı güce ayrılmak 
zorundadır. Bu dahi milli güvenlik için bir risktir. Bu 
riski göze alıyoruz. Bundan daha fazlasını düşünmek 
ise, her halde bugün için bir özlemdir. Çünkü biliyo
ruz ki, ancak kalkınmanın zorlukla ayakta durabilen 
bir dönemini yaşamaktayız, 

Ekonomi - savunma ilişkisi ülkemiz iç'in böyle
sine hassas bir dengede bulunmaktadır. Daha önce 
de değihildiği gibi, gerek milli politikanın yürütülme
sinde, gerek savunma sorunlarının çözümlenmesinde 
özel önlemlere, çok değişik çabalara ihtiyaç vardır. 
Biz bir nebze onun üzerinde durmak istiyoruz. 

Arkadaşlar; 
Ne kadar iddia edilifse edilsin, NATO da Varşova 

da salt savunma gayelerinin arkasında, politik, ideolo
jik ve ekonomik bir mücadele içerisindedirler. İttifak
ların bu karakterinden ötürüdür ki, detant, yumuşa
ma rejimler değişik olsa da bir arada yaşama gibi şey
ler rahatlıkla telaffuz edilebilmdkte; ama bir türlü 
ortaya getirilememektedir. Bütün ittifakların içinde 
karakterinde yaşayan bir olayla karşı karşıya olduğu
muzu asla unutamayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun içindir ki, bugün dünyada hassas coğrafya

lar üzerinde ideolojik dikiş noktalarında ve stratejik 
kaynaklara açılan yollarda infilaka hazır hassas nok
talar yaratılmakta, sırasında bunlar patlatılarak süperler 
başta olmak üzere kendini güçlü hisseden tüm güçlüler 
bu alanlar içerisinde karşı karşıya gelmemeye azami 
dikkat göstererek el enseleşmektedİrler, oynanan oyun 
budur, bu oyuna gelmemeye mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Munun içindir ki, ikiri ve gerekirse çok taraflı 

dostluk ve güvenlik anlaşmalarına girmeye mecburuz. 
Etrafımızı bir barış kuşağıyla çevirmeye mecburuz. 
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Mecburen içinde bulunduğumuz NATO'nun dışında
ki askeri ittifaklardan yarar umuyoruz. Şimdiye kadar 
olanlar fayda yerine zaırar getirmiş, kaldığı müddetçe 
İsraf kapısını işle tem ekten başka da hiç bir işe yara
mamış. Bunlar birer ibret dersi olmalıdır. 

Amerika Birleşik Devletleriyle olan ikili anlaşma
larımız da, NATO'nun bu amaçlarını aştığı müddetçe 
zararlı olur, yararlılıktan kurtulur. Elbette m'illi sana
yiimizi ve ekonomimizi güçlendirmek için yapılan an
laşmalar, bu hükmün dışında tutulabilir ve tutulma
lıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
NATO varsa (Dikkatlerinize arz etmek istiyorum) 

elbeette onun hazırlığa ihtiyacı vardır. Bu hazırlık, 
eşitlik ve hakkaniyet ölçüleri içinde üyelere yönelen 
bir yükümlülüktür. Bu hazırlıkların bir kısmı kuşku
suz Ülkemizle doğrudan doğruya ilişkili olacaktır. 
Topraklarımız üzerindeki üs ve tesisleri bu açıdan ele 
almak, «NATO'ya evet, üslere hayır» gibi dünyada 
kimsenin kanmayacağı ve inanmayacağı (Altını çize
rek söylüyorum) bir garipliğe düşmemek gerekir. Asıl 
olan, hâkimiyet hakkının zedelenmemesine önem gös
termektir. 

NATO'dan çıkmak bir düşüncedir, tartışılabilir ve 
enine boyuna da tartışılmalıdır. Biz buna uygun bir 
rejimin sahibi olmakla İftihar eden bir Ülkeyiz; ama 
asıl olan diplomaside temel olan, takip edilen politika
da güvenilir olmaktır. 

Stratejik değerimizin NATO'ya sağladığı önemli 
yararlar karşısında ondan yeterince yararlanamıyor-
sak, bunun nedenini iyice araştırmak, ve şayet milli 
kaybımız hakikaten söz konusuysa, (Tespit edilebilir, 
bunun için soğukkanlı çalışmak yeterlidir) politika
mızı derhal gözden geçirmek ve yeni kararlara var
mak gerekir. Ülkemizde cereyan eden hazırlıklar, 
kesenkes Türk Silahlı Kuvvetler Komutanlığının ida
resinde tutulmalıdır. Buralarda NATO amacını aşan 
bir Amerikan menfaati bulunmamalıdır; bulunursa 
tahrikçi durumuna düşeriz, bulunursa irademiz dışın
da milli güvenliğimizi tehlikeye atmış oluruz: 

Değerli arkadaşlarım; 
Daha öncede değinildiği gibi, jeopolitik özellik

lerden ötürü, hiç bir zaman milli güvenliğimiz ve sa
vunma çabalarımızda özel örgütlenmeleri ve önlemle
ri gözlden kaçırmamalıyız. 

Aslında yeni milli savunma kavramı geliştirme 
düşüncesi de bundan çıkmaktadır. Yine aslında bu 
kavramı geliştirmeye de ihtiyaç duyulmaz. Savunma
nın milliliği için alınması zorunlu tedbirler, ihmal edil

mediği zaman, milli savunma olayı vardır. Silahlı kuv
vetler stratejisinin uygulanmasında, yeni konsepsi-
yonlar ve bununla ilgili örgütlenme modelleri geliştir
mek asıldır, esastır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiç bir ittifakın kendi ittifak üyelerine aralarında

ki silahlı ihtilaf için hoş gözle baktığı görülm'emiştir 
ve görülmeyecektir. Kıbrıs olayında bunu açık seçik 
yaşadık. Ambargo ve onun arkasından Türkiye'ye ya
pılan sızma yardımlar karşısında Yunan Silahlı Kuv
vetlerinin açıktan; hatta para gösterilince büyük bir 
coşkuyla desteklenebilmesinin hazin hikâyesi ibret ve
rici dersi burada yatmaktadır. Onların alacağı tedbir, 
sükûnete iade için öyle hak ve hukuk esasına göre de
ğil, dengede tutmak ve zoru kullanmak suretiyle bu 
ihtilafa düşen üyeleri sükûnete davet etmektir. Bu ger
çekten gözlerimizi elbette hiç bir zaman ayırmayaca
ğız. 

Değerli arkadaşlar; 
NATO yükümlülüğü dışında; hatta ondan da öte

de şu iki konunun çözümlenmesine şiddetle gerek du-
yulmak'tadır; 

Biri, NATO dışında çok yüksek standartlı özel gö
revler ifa edecek olan bir kuvvetin daima hazır bulun-
durumıasıdır. Bunun ne zaman, nereye ne maksatla 
kullanılacağını hepiniz biriyorsunuz. Açıklamaya el
bette ihtiyaç yok. 

Bununla birlikte bize verilmiş olan silahların, mil
li haklarımızı korumak için sırasında kime karşı olur
sa olsun kullanabilme hakkımızın var olduğu müca
delesini de sürdürmeye meoburuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
NATO'dan açıkta kalacak olan boşlukları konvan-

siyonel silahlarla ve klasik savaş döktrİnleriyle kapa
maya maddeten imkân bulunacağını sanmıyoruz. Özel 
görevler için elde bulundurulacak yüksek standartlı 
konvansiyonel birliklerin ekonomik kaynak yetersiz
liği nedeniyle sınırlı kalacağı muhakkaktır. O halde 
eldeki tek olanak, tamamen iç kaynaklara ve Türk 
Halkının savaş azmine dayanan bir modeli de bu mo
del içerisine monte etmelidir. «Hattı müdafaa yok
tur, sathı müdafaa vardır, bu satıh bütün vatandır» di
yen Yüce Önder, bunu elbette boşuna söylememiştir. 
Bugünleri çok öncelerden gördüğü de açıktır ve bun
dan sonra geliştirilen çeşitli gerilla; yani çete harekâ
tının savaş taktiğiyle Atatürk'ün bu büyük kuralı bir
leştirildiği zaman, Türk Halkının kendine ve savaş az
mine özgü bir vatan savunma kavramı ve modeli ken
diliğinden ortaya çıkacaktır. Bunun da kullanılacağı 
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yer vardır. NATO standartları, NATO dışında yük
sek standartlar ve NATO'nun açıkta bulunduğu böl
gelerin vatan olarak 'karış kaırış savunulup, düşmana 
ağıra mal edilmesinin çarelerini aramaya mecburuz. 
Bu çareler elimizde vardır ve biz bunu buluruz. Gü
veninize daima mazhar olmuş olan Türk Silahlı Kuv
vetleri, bunu bulacak azim ve kararındadır. 

Bu tür bir savunma gelecekte modern stratejinin 
ve konvansiyonel silahlar taktiğinin icaplarıyla pe
kiştirilip bir asıl savunma gücü haline de getirilebilir. 
Kimse iddia edemez, ittifakların yarın bize artık 
«Yeter» dedirtecek 'kadar aleyhimize işlemeyeceğini. 
Her zaman her şeyi düşünmek ve tedbirini çok evvel
den almak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ekonomi - savunma kesin ilişkisi ve bu ilişkinin 

Ülkemiz için büyük hassasiyetinden doğan bu mese
leler üzerinde böylece altını çizerek durmuş oluyo
rum. Ambargolardan çok önceki yıllardan başlayarak 
bu düşünceleri sizlere arz ettik. Savunma denen olgu, 
milli kaynaklardan besleridİkçe gerçekten mİlllleşiyor. 
Yılların biçimlendirdiği işleyişten bir anda sıyrılmak 
elbette kolay değildir. Bugün sadece dışarıdan temin 
olan ve temini zaruri bulunan modern savaş araç ve 
gereçlerine olan ihtiyacımızı bir anda kenara bıraka
mayız. Bıraktığımız an bir anda bütün gücümüzden 
yoksun kaldığımızı da kabul etme mecburiyetine dü
şeriz. 

İttifaklar manzumesinin sona ereceği bir zamanı 
elbette görmek istiyoruz. İttifaklar kalktığı vakit bir 
arada serbestçe kuzu kuzu, sistemler değişik de olsa 
rahat yaşama olanaklarının garantisi verildiği gün el
bette kalkacaktır. Bu garanti henüz verilmiş değildir. 
Caydırıcılıklar ortadan kalktığı vakit, ideolojik savaş
ların nasıl, ne maksatla, ne yöntemde devam edece
ğini aklımızdan çıkararak yeni ve birtakım riskleri de 
beraberinde getiren tedbirlere girmek elbette kolay ola
maz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Milli güvenlik kavramı ve hedeflerinden, silahlı 

kuvvetler stratejisine kadar bir dizi içerisinde milli 
savunma politikasının fonksiyonel yapısına böylece 
madde başlıklarıyla da deseniz değinmiş, onu bir bü
tünlük haline getirmiş oluyorum. Bu gerçek Ve zo
runlu olguların aksamadan planlanıp uygulanması için 
Anayasa ve yasalarımız birtakım düzenlemeler de ge
tirmiştir. 

İzin verirseniz, simidi hepimizin bildiği; ama bir 
arada görmekten yine de belki bir yarar umulabllen 
bazı noktalara değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Silahlı kuvvetlerin savaşta ve barıştaki görevlere 

hazırlanmaları için gerekli görülen kaynakların sağ
lanmasıyla ilgili politikaları yürütmek ve önlemleri 
almakla yükümlü olan Milli Savunma Bakanı, si
lahlı kuvvetler stratejisiyle gerekli hazırlıkları geliş
tirmek ve uygulamakla görevli bulunan Genelkur
may Başkanıyla birlikte bir bütün halinde milli sa
vunma politikasının yetkili ve sorumlu uygulayıcıları 
durumundadırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı Hükümet sorumlu ise, Bakanlar Kurulunca tem
sil edilmektedir. 

Diğer yönden, Silahlı Kuvvetler stratejisinin uygu
lanması, yani kuvvetlerin sevk ve idaresi konusunda 
Başkomutanlıkla (Altını çiziyorum arkadaşlar) olan 
vazgeçilemez ve ihmal edilemez nitelikteki bağlantı
lar da söz konusudur. Başkomutanın siyasal yetkile
ri azaltılıp çoğaltılabilir; fakat bu müessesenin varlık 
nedeninde ve özünde olan temel bir görevi asla ihmal 
edilemez. Bu da Başkomutanın, Silahlı Kuvvetler da
hil, milli savunma fonksiyonunu ifa eden tüm kuvvet
ler üzerindeki emrikomüta yetkisidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim hukuk sistemimiz, Silahlı Kuvvetlerinin sa

vaşa hazırlanmasıyla sevk Ve idaresi sisteminin zirve
sinde, Türkiye Büyük Millet Meclisini var saymayış-
tır. Başkomutanlığı, onun manevi varlığından ayrıl
maz olarak kabul etmiştir. Bunun için de Yüce Parla
mento, bir yönden parlamenter sistemin yetki ve esas
ları içinde Hükümetle ilişkilerini düzenleyip, aynı za
manda Hükümetlerin bu konularda Parlamentoya bil
gi vermesini sağlayarak, (Bilgi vermenin zorunluğu 
buradan çıkmaktadır Hükümetler için) Başkomutan
lık, Türki'ye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığın
dan ayrılmayarak Cumhurbaşkanlığınca temsil edil
mekte. Başkomutanlığın sevk Ve idaresi için, hazır
lıklar ise, Hükümetçe yine bu Yüce Parlamentoya so
rumlu oıaraK icra edilmektedir. 

Bir yöriden de kendi manevi Varlığı adına Başko
mutanlığı yürüten Cumhurbaşkanı ile uygun ilişkiler 
geliştirerek Meclis, Milli güvenliğin sağlanması ve 
Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanması konusun'daki 
kutsal görevini yerine getirmiş olur. Bu kutsal görev, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetinde 
ve bu şahsiyetin gerektirdiği fonksiyonların içerisinde, 
aksiyonların içerisinde mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu bakımdan, bir önemli noktaya, sırf tartışılsın 

diye, sırf düşünülsün diye değinmek istiyoruz. 
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Cumhurbaşkanlarının bazı zamanlarda bu konu
larla ilgili olarak doğrudan doğruya Türkiye Büyük 
Millet Meclisine izahatta bulunmasının çok yararlı so
nuçlar vereceği düşünülebilir. Parlamenter sistem bu
na engel değildir. Şartlar değişik olmakla birlikte, es
kiden Cumfhur'başkanlarınca takip edilen bu usulün bu
gün sınırlı ve elbette çok değişik biçimde de olsa ana
yasal bir fonkisyonun gereği olarak yeniden canlandı
rılmasında, Parlamentonun manevi kişiliğine ve göre
vine çok uygun düşen bir davranıştan söz edebilmek 
mümkün!düı\ 

Cumhurbaşkanları, hükümetlere iletilmesi ve öne
rilmesi gereken milli güvenlikle ilgili hayati konular
da, durumu değerlendiren ve karar oluşturan Milli 
Güvenlik Kurulunun Başkanı olarak, aynı zamanda 
gerekli gördüğü zaman Bakanlar Kuruluna Başkanlık 
etme yetkisini de kullanarak, güvenlik sorunlarının hız
la Ve aksamadan yürütülmesini ve bu konunun bir an 
önce hükümet sorumluluğuyla Parlamento önüne ge
tirilmesini sağlayabilir, çabuklaştırabilir kanaatindeyiz. 

Bu bir üslup meselesidir. Cumhurbaşkanlarının 
tutacağı bir üslup meselesidir; ama biz konuya açıkça 
dokunmak istiyoruz, Cumhurbaşkanlarının, bu tür 
davranışıyla, öyle sanıyoruz ki, bu yüce makamın ta
rihsel gelişimine uygun biçimde ve anayasa hukuku
nun incelikleri içinde ifadesini bulmuş olan anayasal 
sorumsuzluk olayı, Devletin Başı ve Başkomutanlık gi
bi ağır bir sorumluluğun icapları karşısında, gerçek 
anlamına işte o zaman kavuşacaktır. 

'Değerli arkadaşlarım; 
Yüce Parlamentonun bu ciddi ve nazik konuyu 

bir daha incelemek fırsatını bulmuş olması, düşünme
si, belki de arzu ederse bir yöntem geliştirmesi için 
bunları arz etmiş bulunuyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Milli güvenlik kavramından, milli savunma politi

kasına kadar tüm politikaların oluşmasıyla Silahlı 
Kuvvetler stratejisine yansıyan işlem ve uygulamalar 
hakkında bir sistem bütünlüğü içerisinde arz edilmiş 
olan ve ülkemiz için gerekli bulunan optimal bir sa
vunmanın böylece asli unsurları ve kalın çizgisiyle 
modelleri ortaya çıkmış oluyor. Zaten bunun üzerin
de çalışılıyor bugün. 

Şimdi üzerinde duracağım birkaç önemli konu da 
kalkınma - savunma ilişkisinin, Türkiye'nin hassas 
coğrafyasıyla daha da çok hassaslaşan durumuna iliş
kin bazı açıklamalar yapmak istiyorum. 

Harp sanayii bu memlekette vardı arkadaşlarım. 
Cumhuriyet, harp sanayiini geliştirdi ve bel bağladı. 

Cumhuriyet, iftihar edilecek bir harp sanayii kurdu. 
Sonradan Amerikan yardımının başlamasıyla birlik
te yanlış bir yönelişin sonucu elden kaçırılan bu fır
sat, tekrar ele alınmakla çok iyi oldu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk sanayileşmesinin temelinde «Sanayi-i Har-

biyye Uzmanları» denen o büyük insanların alınter-
leri asla unutulmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bunlara rağmen, tersaneler başta olmak üze

re harp sanayii faaliyetleri devam etmiştir. Bu millet 
harp sanayiinin teknolojik geleneklerine yüzyıllarca 
sahip olmuş bir memlekettir ve sıkıştığı zaman, âdeta 
yeniden imal edercesine, tankların, uçakların revize 
edilmesinde, büyük bir tekniğin ortaya konmasıyla 
meydana gelecek olan denizaltıların yapılmasında ve 
Ege denizinin yapısı düşünüldüğü vakit, bizim kendi 
özel savunmamız bakımından fevkalâde üstün bir ni
telik ve karakter ve ihtiyaç halinde ortada duran o 
güzel deniz teknelerinin, vurucu güçleriyle meydana 
getirilmesinde Ordumuzun ortaya koyduğu eserle 
hepimiz iftihar ediyoruz. Sırası gelmişken hemen arz 
etmek isterim ki, bu çabaların, sergilemelerle ve ge
zilerle milli vicdana mal edilmesi yolunda Sayın Ge
nelkurmay Başkanının tuttuğu nazik yolu takdir İliş
lerimizle ve şükran duygularımızla izliyoruz ve deva
mını diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Milli savunma konusuyla ilgili bir şey de bu ko

nular içerisinde en önemlilerinden birini de kaynak 
fazlasında buluyoruz. Bunun üzerinde müsaadenizle 
bir - iki cümle ile durayım. 

Arkadaşlar; 
Türk kanunları tatbik edilirse, yedeksubay kaynak 

fazlasından bahsetmek olanağı yoktur. Çünkü, 1076 
sayılı Yedeksubay Kanununun 1970 senesinde 1316 
sayılı Kanunla tadil edilen hükmüne göre, değerlen
dirmeye gelmeyen veya değerlendirmeden geçemeyen 
yük'seko'kul mezunları er ve erbaş olmak üzere kıtaya 
sevkedilir. 10 senedir bu Kanun tatbik edilmiyor 
mu ki, yedeksubay kaynak fazlasından bahsediyoruz. 
Edilmiyor da onun için bahsediyoruz. 

Hayır efendim, biz yedeksubayları, bu kültür se
viyesiyle er ve erbaş yapmak istiyoruz denmediği de 
açıktır. Er ve erbaş kaynağı zaten fazla, onun için gön-
dermiyoruz diyorsak, bugünün teknolojisi, evvela 
en yüksek seviyede kültürünü geliştirmiş insanlardan 
başlayarak askere alınmayı icap ettiriyor. O halde bu 
kaynak fazlası nereden doğuyor? 
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Bu kaynak fazlası, Yüce Meclisimizin, yani Baş
kumandanlığın manevi varlığını k'işil'iğünkie temsil 
eden Meclisimizin aldığı çok güzel kararlardan doğ
maktadır. Çünkü biz, 1970 senesinde, gerek 1111 sa
yılı Askerlik Kanununda, gerek 1076 sayılı Ye'dek'su-
baylık Kanununda öyle maddeler getirmişlz'd'ir ki, 
a'slkerl'ük görevinin Silahlı Kuvvetler dışında, yurt kal
kınması hizmetlerinde de yapılabileceğini ifade etmi
şiz ve 1971 Anayasa değişikliğinde, 60 maddeyi, 
«Milli savunma ödevinden», «Vatan Ödevine» çevire
rek, bu ödevin Silahlı Kuvvetlerde olduğu gibi yurt 
kalkınma hizmetlerinde de yapılabileceğini ifade ede
rek, jki kanunda ve bir Anayasada çok muhteşem, çok 
anlamlı bir değişiklik yapmış, bunun mües's'eseleştlril-
mesirii, kurumlaştırılmasını beklemiş izdir. İşte hükü
metlerin şimdiye kadar bizim önümıüze getirmedikleri 
budur. Olayın gerçek yönü budur. 

Arkadaşlar; 
İnanıyoruz ki, sert bir rejimi beklemeye lüzum 

kalmadan, hani şu sağdan gelsin, bu sağdan gelsin.. 
Onlar geldi mi yapıyorlar; ama kapalı ve kendi güç
lerine göre yaptıkları için de milli vicdana mal oluyor 
mu olmuyor mu o takdirlerinize bağlı. Beklemeden, 
beklenmesine ihtiyaç duymadan, kendi rejimimizin 
kudretine inanarak, ken'di vatan evlatlarımızın bu va
tanda, bu vatanın coğrafyasının hassasiyetinden do
layı, bu vatan üzerinde bu vatanın güvenliğini sağ
layacak Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarından dolayı, bu 
Silâhlı Kuvvetlere ebedi bir kaynak olma, ekonomik 
güçlüğüne ulaşmak azim ve iradesinden ve ihtiyacın
dan dolayı, biz inanıyoruz k'i, kaynak fazlaları Dev
let Planlama Teşkilâtının geliştirdiği kalkınmada ön
celikli yöreler için hazırlanan özel kalkınma projele
rinde kullanılmalidır. Siz iradenizle bunu kanunlara 
koydunuz. Sizler iradenizle Anayasa değişikliğini ya
parak bunu tahmin ettiniz. Bir mües'sese haline getir
diniz ve siz Dördüncü Plana da bunu bir hüküm ha
linde koydunuz. Bütün bunlar ortada iken Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin manevi şahsiyetinde, Türk Si
lahlı Kuvveetlerinin harbe hazırlanması ve görevini 
yapması, M'ilfete layik görevini yapması görevi İle yük
lü bulunurken, irademizi bu açık seçik ortaya koymuş
ken, bunun müesseseleştlrilmemesl gerçekten çok acı 
olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk Milleti buna layik'tlr. Türk evlâdı böylesine 

bir hizmet götürmeye mecburdur ve öyle inanıyoruz 
ki, isteklidir; ama giderse orada anarşi olur mu ol
maz mı, ondan bundan sağcı, solcu.. Evet zordur, ama 

yapmaya mecburuz. Kaynaklarımızı şuurumuzla, dik
katimizle azmimizle kullanmaya mecburuz. Bu bir 
tembellik vasıtası değildir. Bu bir çalışma yöntemidir 
ve muhtaç olduğumuz bir yöntem'dır. Nasıl takbik 
edelim?.. Genç yaşında ordudan ayrıldığımız nice in
sanlar var, hatta kadrosuzluk dolayısıyla ayrıldığımız 
için tazminatını da vererek, haklı olarak dışarıda tut
tuğumuz yetiştirdiğimiz birtakım nice insanlar var. 
Bu insanların bu türlü görevlerde çalışmaya candan 
yürekli ve azimli olmaları lazımdır, hakikaten de böy-
l'e'dir. İş zordur biliyorum, ama mutlaka teşebbüs edil
melidir. Benim Milli Savunma Bakanından bunu 
dikkatle göze almasını ve getirilen yasalar içerisinde 
ne derece bunun var olduğunu, bu söylediğim ölçü
ler içerisinde, (Çünkü Anayasa ve yasakların huku
kundan bahsederek konuşjtum) dikkate alması gere
kir. Geldiği vakit üzerinde ayrıca konuşuruz.. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, bir dakikanızı rica ede
ceğim, bir açıklama yapmak zorunluluğundayım. 

Sayın üyeler; 1980 Yılı Devlet Hava Meydanları 
işletmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun tasarısının 
açık oylamasına; 111 sayın üye katılmış; 91 kabul, 20 
ret oyu verilmek suretiyle, sözü geçen Kanun tasa
rısı Cumhuriyet Senatosunda kabul e'dilmİştİr. 

Sayın Kaplan sürenizin bitmesine üç dakika var.. 

MİB GRUBU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Bitireceğim, zannediyorum beş dakika son
ra. 

BAŞKAN — Pardon, pardon, yani müsamaha im
kânımız var. Çalışma saatimizin bitmesine de beş da
kika var. Saat 13.00'e kadar bitirebilecekseniz ayrı bir 
oylama veya başka bir şey düşünmeyelim. Aksi halde 
ikinci konuşma hakkınız da var, öğföden sonra da ko
nuşabilirsiniz. 

MB GRUBU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Saat 13.00'e kadar bitirebilirim. Var, ama 
konuşmamı bitiririm efendim. Ölçüledim zannediyo
rum bitiririm. 

BAŞKAN — Devam edelim efendim, ama saat 
13.00 de Birleşimi kapatmak üzere olacak, cümleni
zin neresinde olursanız olun, kapatmak zorunda ola
cağım, bir daha oylama imkânım doğmadı. Lütfen.. 

MB GRUBU ADİNA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Saat 13.00'te kapatırken şu iki cümlenizin 
benden aldığı zamanı da ilave etmek durumunda bu
lunduğunuzu ben hatırlatmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Büyük Önderimizin her ıgün biraz daha idrak edip, 

hasletini çektiğimiz düşiüncelerlride ifadesini bulan 
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açıklıkla bir daha değinelim k'i, «Kılıçla kazanılan sa
panla pekiştiriTemedikçe, çağın devleti olan iktisat 
devleti kurulamadıkça her şey geçici olacaktır.» Her 
şey bizi biraz umutlandırıp, sonunda uçup gidecektir. 
Bunu dikkate almaya mecburuz. Parlamento almaya 
mecburdur, arz ettiğim olaydan ötürü, en baştaki me
sul Parlamentodur, yetkili Parlamentodur, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlanmasından sorumlu, 
harbin seVk ve idaresindeki kararlardan sorumlu olan 
da Parlamentodur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi ufak tefek bazı şeylere bir eski asker oldu

ğumuz iç'in yapamadan dokunuyoruz, kusura bakma
yın, yani dokunmamazlık edemiyoruz da, onun için; 
şu lojman kiraları bir seviyeye çıkarılmalı. Evet ha
yat çok pahalı, kiralar yüksek, ama kiradan evvel bir 
nispi adalet sağlanmasıda esas. Bunun için kiraları bir 
seviyeye çıkarmaya mecburuz, çünkü % 16 veya 
c/r. 20'den fazla lojmana kavuşmak imkânına sahip 
değil arkadaşlar. Bir nispi adalet bize bunların bakım 
ve onarım için küçük bir fon yaratma imkânı sağla
yacak, ama nispi adalet daha da önemli. Bu bir. 

İkincisi; yerti birtakım fonlarla bir atılım yapma
lıyız. Sayın Fahri Dayı arkadaşımız da üzerinde çok 
drduğu için aynen katılıyorum. Lojman meselesinde 
subaylarımızın çok sıkıntıda olduklarını biliyoruz. 
Hizmet alanları çok geniş, hizmet yoğunlukları öyle
sine artmıştır ki, bu son olaylarla, tahammül edilmez 
bir hale gelmiştir. Ediyorlar ve edeceklerdir. Onların 
hasletlerinde bu var, ama bazı şeyleri yapmaya mec
buruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
OYAK yaratıcısı bir müessesenin insanları olarak 

da izin verin biraz daha dokunmak ihtiyacını duya
lım. OYAK milli fonlarını, milli fon olarak kabul edi
yoruz; onu, milli sanayiye, milli endüstrileşmeye, te
meldeki endüstrileşmeye, daha dönük olarak çalış
masında bir milli yarar gördüğümüzü yanayakıla tek
rar ifade edeyim. Gayri milli demek istemiyorum. Da
ha dikkatli olunması lâzım geldiğinden söz ediyorum. 
Biraz da insan bizim yarattığımızı söylemekle; yani 
kim olsa bunu yaratacaktı da. işin içinde olunca bir 
de eski asker olunca, daha heyecanlanıyor bu iş. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gülhane denen o yüce varlık, askeri tababeti de 

temsil ederek, sınırları aşan bir şöhrete kavuşmuştur. 
Bir tıp otoritesidir. Askeri hekimliğin kaynakta kurul
masının tedbirleri zamanında alınamadığı için (altını 
çiziyorum) geçerli tedbirler alınamadığı için, bir tatbi

kat hastanesinden yoksun, tıbbi bilimsel gelenekler ve 
yönetsel geleneklerden mecburen yoksun olan iktisadi 
Ticari İlimler Akademisinin açacağı bir sağlık mües
sesesinde, askeri hekim yetiştirme fikri yanlıştır. Hele 
Danıştayın aldığı karar karşısında «Bu olamaz» de
diği karar karşısında, yanlıştır; çünkü baştan arz et
tiğim gibi askeri hekimlik, yine kendimize yontmuş 
olmayalım, Gülhanenin o büyük otoritesiyle özdeş
leşmiştir. Tıp Fakülteleri varken, oradan yetişecek 
askeri hekim varken, İktisadi Ticari İlimler Akade
misinin sağlık bölümlerinde askeri hekim yetiştirile
mez. Bu işin bir daha gözden geçirilmesinde isabet 
vardır. Gülhane buna uygun mudur, değil midir?.. 
Anayasal ve hukuksal meseleler incelenmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sıkıyönetime değinmeden geçemiyoruz. Sıkıyöne

tim yaydı bütün hizmetleri. Değerli arkadaşlarımızın 
bizden bunu çok daha iyi idrak ettiklerini ve sıkıntı
larını bulduklarını ve tedbirlerini aldıklarını kabul 
ediyoruz; ama sıkıntılarına yardımcı olmak da bizim 
asli görevimizdir. Banka önündeki nöbetçiye kadar 
mecburen en yüksek eğitimli er ile nöbet tutan bir or
du, birtakım sıkıntılar içerisindedir. Banka üç memu
runun maaşını azaltarak, 25 - 30 bin lira vermenin 
yolîarrını bularak ve kendini mecbur hissederek bu 
eğitimi görmüş olan nice vatan evlâtlarını bir ünifor-
mal sistem içerisinde ve standart hale getirilmiş bir si
lah sistemi içerisinde rahatlıkla koruyabilir.. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, son bir dakika müm
kün değil size verebileyim; çünkü kapatma yetkim 
var. 

MB GRUBU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Bitirdim, efendim. Oylayın efendim. İki 
dakika için oylayın.. 

BAŞKAN — Hayır efendim mümkün değil, bir da
kikada ben kapatacağım. 

AHMET DEMİR YÜGE (Zonguldak) — Oyla
yın efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Oylayın efendim. 

BAŞKAN — Hay hay. Sayın üyeler; arzu ediyor
sanız bitirinceye kadar Sayın Kaplan'm konuşmasını 
oya sunayım; fakat; mümkün değil efendim, yapmayın 
efendim, Programı uyguluyoruz, öğleden sonra saat 
14.00'd'e tekrar açacağız. 

MB GRUBU ADINA KADRİ KAPLAN (De-
(vamla) — Efendim iki dakikamı oylayın lütfen, mü
nasip görüyorsanız. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan'ın beş dakika daha ko-
nuşabilmesı için sürenin uzatılması hususunu oylarını-
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za sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
ddilmiştİr. 

ıMB GRUBU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Teşekkür ederim sayın arkadaşlarım. 

Bir hayli zamanınızı alarak konuşmamın sonuna 
gelmiş bulunuyorum. Anayasal eğitimin ordudaki öne-
m'ini birkaç cümle ile vurgulayarak huzurunuzdan ay
rılacağım. 

Bu Ordu, Büyük Önderi ve Komutanı olan Ata
türk'e böyles'ine derin bir inançla ve azimle bağlı bu
lundukça, onun kurduğu laik, modern Cumhuriyet 
heves edilse bile, ne komünizme, ne faşizme, ne de 
şeriata alet edilemez, edilerrieyecektir, bölünemez, 
bölünemeyecektir. '(Al'kışlar). 

Sayın Başkanım ve Yüce Senatonun aracılığı ile 
şanlı Ofdumuza seslenmek istiyoruz, yüre'kten inanı
yoruz, ama yine tekrarına lütfen izin veriniz; genç öğ
rencileri ve elinize gelen vatanın genç evlâtlarını, her 
şeyden önce ve mutlaka bu yönde ve yine mutlaka 

IV. — GORUŞU1 

1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/3Î5; C. 
Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) 

A) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri birinci otu
rumda okumuştum; Sayın Ahmet Yıldız, buyurun. 

AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

(1) 949 S. Sayılı basmayan 3 , 2 . 1980 tarihli 
28 ncî Birleşim tutanağına eklidir. 

düşünce yapıları, özgürlükçü ve laik dünya görüşü 
'ile bağdaşan insanlar elinde ve böyle bir sistem 
içinde eğitiniz. Zira, Yüce Türk Ulusunun en büyük 
güven kaynağı mutlu yarınlarımızın teminatı sizsi
niz; siz şanlı Ordumuzdur. 

Grubum ve şahsım adına Sayın Başkana, Yüce Se
natonun değerli üyelerine, Sayın Bakana saygılarımı
zı sunuyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran duy
gularımızla birlikte yürekten başarı d'ileklerim'izi ile
tiyoruz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kaplan. 
Sayın üyeler; 

•Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar 
adına konuşmalar tamamlanmıştır. Kişisel konuşma
lara ve diğer çalışmalara geçmek üzere, bugün saat 
14.00'de toplanılmak üzere Birinci Oturumu kapatı
yorum efendim. 

Kapanma Saati : 13.02 

EN İŞLER (Devam) 

I Sayın Bakan, Silahlı Kuvvetlerin seçkin temsilci
leri, hepinize saygılar sunarım. 

Ben konuşmamda ulusal savunmanın öz görevi 
ve öz gücü ile Silahlı Kuvvetler politika ilişkilerine 

I kısaca değinmek istiyorum. 

Konuşmamın başında öncelikle belirtmek isterim 
ki, içinde geçirdiğim yılların anılarını saygıyla yaşat
tığım ve halen de en içten sevgi ve saygı beslediğim 
Silahlı Kuvvetlere yönelik görüşlerimi sunarken, içten 
inançlarımla ulusal amaçlara katkıda bulunmanın 
ötesinde hiçbir etki altında kendimi görmüyorum. 

I Emekli bir subay olarak en etkin yerlerde birçok 
j öğrencisi bulunmasından gurur duyan bir kimse ola-
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tKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Cengfehan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Kemal Cantürk (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
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rak, görüşlerimi iyi düşünerek şu ana uygun biçimiyle 
sunmak istiyorum. 

'Bundan önce de birkaç kez en etkili yerlerdeki 
sayın komutanlara görüşlerimi sunmayı görev bil
miştim; Sayın Tural, bunlara bir örnek olarak bir 
süre sonra söylediklerini saygıyla anıyorum. 

Arkadaşlarım; 

Savunma stratejimizin bugünkü evrensel dengede 
saptanmasına üç, dört temel görüş belirgin biçimde 
gözönünde bulundurulmalıdır. 

1. Süper devletler arasında bir savaş çılgınlıktır 
artık. «Kontrol dışı» sözü büyük devletleri küçüm
semek anlamına gelir. Büyük devletle başka bir dev
letin savaşı akıl dışıdır. Küçüklerin savaşı da ya da 
öbür devletlerin savaşı da; ancak evrensel denge için
de kısa süreli, kesin ve çabuk sonuç alıcı nitelikte 
olabilir. Süper güçler başkalarının sırtından pazarlık 
etmek üzere ancak savaşta rol alabilirler. 

İşte bunlara göre, savunma öğretisi, doktrini ve 
stratejisinin belirlenmesi doğru olur. En önemlisi de 
bizim olmayan ya da bizi aşan görevlere öncelik ve
rerek, ya da evrensel alandaki olgulara katkıda bu
lunmak üzere ulusal amaçları ikinci plana itebilen ya 
da hazırlığı azaltabilen, öz görevine hazırlığı azalta-
bilen durumlardan kesinlikle sakınılmalıdır. Bunun 
acı deneyimini Kıbrıs olayının başında duyduk, gör
dük. Yolcu gemilerinden başka çıkarma gemimiz 
yoktu. Çünkü, amaç, ulusal, evrensel alana katkıda 
bulunmaktı. Silahlı Küvetlerin öz gücü de, hem ör
gütlenmesi çağa uyumlu biçime olmalı ve hem de 
kendi kaynaklarımızla gereksinmelerin büyük çoğun
luğu karşılanabilecek biçimde savaş sanayii geliştiril
melidir. 

Şimdi ikinci konuya geçiyorum : 

Silahlı Kuvvetler politika ilişkileri. 
Politika dışı ve üstü durumunu korumaya özen 

gösteren Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyo - politik 
oluşumlara sonuna değin seyirci kalmama geleneği 
vardır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin politikaya karışma
sından, kendisi için ve rejim için çok sakıncalı olan 
tavrından sakınma yerine böyle gerekçenin oluşturul
maması da akılcı yol. Onun için, arada bir bu göz 
ardı edildiği için üzerinde durmak istedim. 

Silahlı Kuvvetlerin politikaya karışması rejim yö
nünden ve kendi öz görevi yönünden sakıncalarına 
en yüksek düzeyde değinen Atatürk'ün bu ilkesini 
benimseyen bir kişi olarak bu noktada iki noktaya 
değinmek istiyorum. 

7 . 2 , 1980 O : 2 

Birincisi; uyarı mektubu, 
İkincisi; sıkıyönetimler. 
Arkadaşlarım; 
Ben «Uyarı Mektubunu» Milli Güvenlik Kurulu 

üyelerinin, Milli Güvenlik Kurulu Başkanına başvu
rusu niteliğinde görerek, tartışma konusu yapmaya 
kendimi yetkili görmem. Yalnız, mektubun yozlaş
tırılmışı, saptırılması ya da içeriğinin neler olduğu
nun araştırılması ve birtakım kışkırtıcı yayınlara ko
nu edilmemesini özellikle önermek isterim. Bundan 
sonrası için düşünelim diyorum. «İçi ne idi, daha ne
ler istiyorsunuz?..» Sorularını soranların da amacını 
aşan tehlikede görüyorum. Böyle bir şeye elbette Si
lahlı Kuvvetler evet demez; ama bu yapıldığı takdir
de açık seçik Türk Silahlı Kuvvetleri politikanın or
tasına oturur ve yan olur. Hele, çözümler yönünden 
görüşlerini öne sürerse ideolojik yan olur. İşte asıl 
Atatürk'ün korkulu düşü bu idi. Onun için bu aşa
madan sonra «içi ne idi, ne istiyordunuz, başka ne 
istiyordunuz» ya da başka amaçlarla kesenkes her
kes bundan kaçınmalıdır. Bu aşamada bu kadarla ye
tinmeyi yararlı buluyorum. 

Sıkıyönetimlere kısaca dokunmak istiyorum. Sı
kıyönetim uygulama ve yasalarına dokunmak istiyo
rum. Yıllarla süren sıkıyönetim olmaz. Anayasalar ve 
yasa; dünyadaki anayasalar bunu böyle öngörür. 
Türkiye Anayasası Hükümete bir ay izin veriyor, 
Meclise iki ay yetki veriyor; «Gerekirse uzatır» di
yor. Herhalde «Gerekirse uzatır» demek, on kez uza
tın demek değildir. Bu kesenkes yanlış olur. Bu çok 
büyük ölçüde yıpratmaktadır Silahlı Kuvvetleri. Hele, 
istihbarat örgütlerinin iyi çalışmamaları ya da uygun 
olmayan biçimde haber vermeleri; silah kaçakçılığı
nın sergilenen bütün yönlerine karşın, devlet içinde 
ilişkileri de sergilendiği halde üzerine gidilmemesi, 
terörün kaynakları, odakları kesin olarak meydana 
çıktığı halde, odaklarına ve kökenine yönelinememe-
si, yasaların yan tutmadan etkin biçimde uygulanma
ması, güvenlik kuvvetlerinin etkin ve yan tutmadan 
uygulanmaması sonucu oluşan durum, bugün arta
rak terörü sürdürmeyi oluşturmuştur. Bu durum Si
lahlı Kuvvetlere sıkıyönetim yoluyla aktarılıp, bilan
çosuna yazılmaktadır. İşte rahatsız olduğum nokta 
budur. 

Arkadaşlarım; 
İşte sıkıyönetim oldu, ne oldu?.. Daha çok insan 

ölüyor falan gibi söylentilere gerekçe verilmesinin asıl 
kusuru, demin arz ettiğim eksiklerdedir. Bir sıkıyö
netim komutanı bunun üzerinde ısrarla iki kez dur-
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du; fakat bir yankı ne eski hükümetten, ne yenisin
den aldığını sanmıyorum. Aslında mülki amirlere 
başvurması halinde yeterince silahlı kuvvet verilme
sine ilişkin yasa çıktıktan sonra, zaten böyle bir dü
zenlemeye gerek yoktu. 

Şimdi kısaca yasalara dokunuyorum. 

Arkadaşlarım; 
1402 sayılı Yasa, orduya yapabileceği en büyük 

kötülüğü yapmıştır, yapan bir yasadır. Bunu burada 
çıktığı zaman da söylemiştim. Bu Yasa sıkıyönetim 
komutanlarını karışmayacakları hiçbir şey bırakmaya
cak biçimde tümüyle yönetime yön verici konuma 
getiriyor. Yasayı hazırlayanlar herhalde sıkıyönetim 
ve askeri hükümeti anlayamamışlardır. «Askeri Hü
kümet» deyimi vardır, hükümetlerin olmadığı, yerel 
belediye, hiçbir şeyin olmadığı işgalde kurulan bir hü
kümet biçimidir. Düşman ülkede. Sıkıyönetim öyle 
bir şey değildir ki, yönetim vardır, yerel yönetim var
dır, belediye vardır; hepsi yürür, kendi amaçları doğ
rultusunda eylem ve işlemde bulunmak amacıyla ku
rulmuş bir yönetim biçimidir; genel yönetimin için
dedir. Oysa, o yasa bütün yönetimini iptal eder gibi 
bir hali vardır. Bugün Ankara Valisi çekilmek istese, 
emeklliğini istese sıkıyönetm komutanı izin vermezse 
olamaz. 'Bu denli kötü bir Yasadır; yani her yere ha
zır olmayan subayları, toplumun çok güç konumla
rına karşı jcarşıya getirmek suretiyle angaje ediyor ve 
tepkilerle yüz yüze getiriyor. Böylece sıkıyönetim ko
mutanı bakıyorsunuz, «'Sen ruhsat almadın» diye ka
patıyor. Beş kişinin çalıştığı basımevine geliyor, «Se
nin ruhsatın yenilenmemiş, kapan» diyor sıkıyönetim 
kuvvetleri. Bu, onun görevi değil ki. tşte buna bu hak 
verilmiştir Yasada. Şimdi, «Yanlış yapılıyor» dan çok, 
ben diyorum ki Yasa böyledir. 

Şimdi bir de baktık ki, bu Yasa da yetmiyormuş, 
Sıkıyönetim Yasası daha da ağır hükümler içersin... 

Arkadaşlarım; 
Yasaları suçlamak anlamsızdır. Geçen gün Baş

bakanlık Bütçesinde de arz etmiştim. Yasalara suç 
bulmak, Anayasaya suç bulmak, ringi beğenmeyen 
boksör ya da hakemi dövmeye kalkışan oyuncu ro
lüne düşmek demektir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Aynı şeyi 
yaptın sen de. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bu yanlıştır. Ya
saları değiştireceğiz. 'Bunun üzerinde ısrar ettim. Ku
sur Yasada. Neresi varsa düzelteceğiz. Düzeltmedir 
bizim görevimiz. Biz Meclisiz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, süreniz dolmuştur, 
rica edeceğim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Hele baskı yasalarına bundan gerekçe olmaz. 

Arkadaşlarım; 
Son tehlikeye dokunarak bitireceğim. 
Eğer böylece politikayla iç içe getirilmeyi, sıkıyö-

nz'ı'm veya başka biçimde ısrar edilirse, bir sıkıyöne
tim komutanının çok yerinde belirttiği gibi, toplum
daki ideolojik, siyasal yansımalar tümüyle orduya* 
yansır Silahlı Kuvvetlere yansır ve görevli gönderdi
ğiniz bir kimse, karşısındakinin yandaş veya karşı
da olduğuna bakıp tavır alarak, Tanrı korusun, Tür
kiye'yi en kötü duruma getirir. Biz bunun deneyimini 
Balkan Savaşında yaşadık. Onun için, bir an önce, çok 
duyarlı olan bölgemizde, dünyadaki dengenin çok 
anlamlı değişimler aldığı bir yerde, ambargo ile de 
büyük ölçüde zarar gören Türk Silahlı Kuvvetlerini, 
bir an önce asıl görevine çevirmek ve ona dayalı, her
hangi bir özgürlüğü kısıtlayıcı önlemler alıyor des
teğinden Orduyu arıtmanın olağanüstü önemde oldu
ğunu belirterek, Bütçenin Ulusumuza, Silahlı Kuvvet
lerin başarısına katkıda bulunması dileğiyle hepinize 
saygılar sunarım. (CHP, M!B ve Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldız. 
S.ıym Orhan Çalış?.. Yoklar. 
Sayın Ahmet Demir Yüce... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, bu güzel konuşmalardan sonra, bendeniz tek
rar etmiş gibi bir durum yaratmış olacağım; vazge
çiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yüce. 

Sayın İskender Cenap Ege, buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresini yürütmekte olduğumuz Milli Savun
ma Bakanlığının Bütçesi konuşulurken, geçmiş yıl
larda rastlamadığımız yeni bir anlayış içerisinde, bu 
Bütçenin müzakerelerinde bazı hayati meselelere yak
laşmalar oldu ve bunların izaihlarıyla karşı karşıya 
kaldık. Bu da benim şahsi görüşüme göre iyi 'bir şey 
oldu. 

Bilhassa, Adalet Partisi Grubu adına konuşan 
Sayın Süleyman Tuncel'le, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsünün, ilkten 'bir anlaşmazlık gibi gö
rünen meseleler üzerinde, sonunda anameselelerde, 
-anadavalarda yanyana gelebileceğimizin bir örneği 
verilmiş oldu. Bu beni memnun etti. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Yıldız biraz önce, «Yıllarca süren sıkıyöne

tim olmaz, olmamalı» buyurdu. Evet, doğru; hepimiz 
bunu böyle söylüyoruz; ama sıkıyönetimine niçin ih
tiyaç duyuyoruz ve sıkıyönetim düzenine başvurduk
tan sonra da niçin sıkıyönetimi kolay kolay kaîdıra-
mıyoruz; bu hepimizin malumu. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kürsüden konuşmak bir nevi günah çıkarma 

gibi olmamalı. Bu kürsüde konuşulanlar nazarı iti
bara alınmalı. Ben şunu iddia ederim ki, 1961 tari
hinden bugüne kadar Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisindeki konuşmaların zabıtları tetkik edilse, çok 
güzel tavsiyeler, çok güzel yol gösteren konuşmalar 
olmuştur; ama maalesef bunları biz sadece söylemiş, 
burada bırakmışızdır. Mesela Sayın Yıldız, biraz ön
ce 1402 sayılı Kanunu burada tenkit etti. Bu, bura
da kalır. Sayın Yıld.z bunun için, kendi yetkileri var
dır senatör olarak, bir kanun teklifi getirmez. 

Mesele söyleyip geçmek değil, söylenenleri yeri
ne getirmektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bizim hatanız şu ve bu hatayı maalesef karşılıklı 
hepimiz yürüdük ve burun günahını hepinrz taşı
dık. Nedir o?.. Devletle biz iktidarları birbirine ka
rıştırdık, Devletle hükümetleri birbirine karıştırdık 
ve bundan çıkmıştır mesele. Bundan, bu hastalıktan, 
bu m'kroptan bünyeyi kurtarmak lazım. Bunu kur
tarabildiğimiz 'takdirde, elbette iktidarlar gelecek gi
decek, hükümetler ebedi değil; ama devleti ebedi kı
lacak ve devleti ebedi ayakta tutacak -sağlam temel
leri ve sağlam dayanakları olması lazım. Biz bu da
yanaklara ve temele tecavüze kalkarsak, yegân yegân 
gruplar olarak, partiler olarak, ondan sonra da çıkıp 
buradan; yani yangını kendimiz çıkartıp «Yangın 
var»1 diye bağırmaya benziyor muhterem arkadaşla
rım. 

Bir defa Türkiye'de birçok yeniliklerin, birçok in
kılapların ocağı asker ocağı olmuştur ve Osmanlı ta
rihinde. batılılaşma hareketlerine baktığımız zaman, 
bunun önderliğini askerler yapmıştır. Bu tarihi bir 
gerçektir. Öyle ise, bizim en ileri ve devrin seviyesin
de olan okulların başında askeri okullarımız gelmek
tedir, askeri -eğitim ve öğretim gelmektedir ve onun 
içindir ki, bu ocak başka ocaklardan farklıdır ve üze
rinde hassasiyetle durulması, bu ocağa, yani askere 
yöneltilen tenkitlerde, Silahlı Kuvvetler hakkındaki 
konuşmalarımızda, basınımızda yazarken dikkatli ol
mak mecburiyetindeyiz. Mesela, maalesef ulusal or

du meselesi dahi tartışılmıştır arkadaşlar. Devrimci 
ordu, ulusa! ordu gibi sözler gazetelerde zaman za
man tartışma mevzuu olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyetinin banisi rahmetli Atatürk' 
ün, ben bir konuşmamda daha ifade ettim, iki kişiye 
karşı makamına geldiğinde ayağa kalktığını, kalk
makta olduğunu ifade etmiştim. Birisi Genelkurmay 
Başkanı geldiği zaman Cumhurbaşkanı olan Ata
türk ayağa kalkıyor, bir de Diyanet İşleri Başkanı 
geldiği zaman Cumhurbaşkanı olan Atatürk ayağa 
kalkıyor. Bunun bir manası, bir esprisi vardır. 

Ordu üzerinde çeşitli söylentiler ve orduyu şu 
veya bu tarafa çekme eğilimleri elbette bu memle
ketin geleceğine faydalı olmaz, bu memleketin istik
baline aydınlık getirmez arkadaşlarım. O bakımdan. 
biz eğer sıkıyönetimden kurtarmak istiyorsak Türki
ye'yi \£ orduyu asli vazifesine döndürmek istiyorsak. 
gereken Anayasa ve yasa boşluklarını gidermek, dol
durmak mecburiyetindeyiz muhterem arkadaşlarım. 
Bunlar Allah yapısı değil. Bunlar bizim yapımızdır. 
Milletvekili ve senatörlerin bi-rl'kte ve yine Anayasa
nın ilgili maddelerinin çe"ç:v..5i. içinde. Anayasada 
d?, değişiklik yapmak, yasalarda da değişiklik yap
mak hakkını haiziz. Bunu yanlış ve ters anlamama'lı-
yız. Bunu. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu çık
mazlardan kurtulması için, Türkiye'nin sulhe, sükû
na k:vuşmr:ı için. Türkiye'de çeşitli cereyanların, 
bırak'nr/ yalnız terör, yalnız anarşi değil. Türkiye'de 
üç beş tane daha devlet kurma niyetinde olanların 
bu niyetlerini kursaklarında bırakabilmek için ge
rekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Bununla 
faşizm rm. komünizm mi filan gi'bi münakaşalara 
girmenin zaiı olduğu düşüncesiydeyim. 

Devlete yöneltilen, rejime yöneltilen, yani Ata
türk'ün kurduğu Cumhuriyete ve onun devletine yö
neltilen her türlü hareketin topyekûn biz karşısında 
olduğumuz gün bu memlekette başarıya gidebilecek 
herhangi bir başkaldırmanın imkân dahilinde oldu
ğunu sanmıyorum. Rahmetli Atatürk'ün zamanında 
bir iki hareket karşısında topyekûn Parlamentosuy
la devletiyle karşı durmak nelere ve ne şekilde neti
celere götürmüş, devleti nasıl ayakta tutabilmişse, 
bugün bunu yapmakla mükellefiz. Bunun vatanda
sın hsk ve hürriyeti, hürriyetlerin şu veya bu şekilde 
zedelenmesi gibi düşünmek çok hatalı olur. İlk önce 
devlet... Eskiler niye demiş?.. «Ya devlet başa, ya 
kuzgun leşe.» Devlet ayakta durmadıktan sonra han-
pi hürriyet olacak, hangi hak, hukuk olacak?.. Bunu 

i biz temin edeceğiz. Bunu b;z temin edebiliriz. 
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ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Et... 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Edece

ğiz, «Et» değil 'işte. Devldtte olan işte «Et» değil, 
edeceğiz. E.mek mecburiyetindeyiz. 

Bakınız bir şey söyleyeyim. Bir zaman «NATO' 
ya hayır» dendi. İktidarda olan bunun karşısına çık
maya kalktı, muhalefette olan «Adam sen de»1 dedi. 
Hatta yer yer belki körükledi. 

NATO'ya ne zaman müracaat ettik?.. NATO'ya 
Cumhuriyet Halk Partisi zamanında... 

BAŞKAN — Sayın Ege, sürenizin dolduğunu ha
tırlatırım. Toparlayın lütfen. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Müra
caat ettik 1949'da ve 1951 'de, 1952'de de NATO'ya 
girdik. 

Amerikan yardımı 1947'lerde başladı. Sonra De
mokrat Parti devri geldi, yine yürüdü. Demek ki bun
lar devletimizin kaçınılmaz, devlete ait olan bazı 
davranışlarda, bazı kararlarda karşılıklı hassas'iyet 
içinde olmalıyız. Yoksa, adam, ben iktidarda değilim, 
falan yerde grev olmuş, olursa olsun; falan yerde 
ayaklanma olmuş, olursa olsun şeklinde bir zihniyet
le hareket edersek bir noktaya varamayız. 

Onun için sözlerimi bitirirken şu noktaya gelmek 
istiyorum ki, arkadaşlarım 'kabul eder veya etmez, 
ben ilk defa bugün iki parli grubu sözcüsünün ilk
ten yanlış anlaşılır şekilde olan beyanlarının bir nok
tada birleşmiş ve buluşmuş olmasını bir fâl-i hayır 
sayıyorum. İnşallah memleketimizin geleceği için ala
cağımız tedbirlerde aynı şekilde elbirliği ve gönül 
birliği içerisine gireriz ve bu şekilde birçok mazar
rattan, birçok tehlikeden 'bu memleketi, bu vatanı 
korumak imkânına sahip oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bu duygu ve bu düşünceler içerisinde Milli Sa

vunma Bakanlığı Bütçesinin yurdumuza ve Milli Sa
vunma Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
Sayın Besim Üstünel. 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul)' — Sayın Başkan, 

saygıdeğer senatörler; 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde kişisel 

görüşlerimi sunmak, üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Önemli gördüğüm birkaç noktada sizleri uyarmak, 

ya da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım; 
Ortadoğu'daki gelişmeler, komşumuz İran'daki 

son devrim hareketi ve onu izleyen olaylar, Afganis

tan'ın yabancı bir güç tarafımdan işgali ve petrolün 
dünya politikasındaki ve askeri güç dengesindeki 
öiisminin artmış olması, bizi ülke olarak son derece 
dikkatli ve hazırlıklı olmaya zorlamaktadır. 

Silahlı Kuvvetlerimizin bunun önemini kavramış 
vv, bölgemizdeki sıcak ilişkileri yakından izleyen ve 
her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmaya özen gös
teren tulumunu takdirle karşılıyoruz. 

Bugünkü koşullar altında, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin iç güvenliği sağlamak üzere 19 ilde yüklendik
leri olağanüstü sorumluluklardan bir an önce kurtu
lup asli görevlerine dönmeleri, dış tehlikelere karşı 
ülkemizin bütünlüğünü, ulusal güvenliğimizi ve ba
ğımsızlığımızı korumak amacıyla ve her türlü göreve 
daha iyi hazırlanmak isteklerine destek olmak ve bu
nun gereklerini yerine getirmek üzere Parlamentoda 
bizlere önemli görevler düştüğüne inanıyorum. 

Sayın senatörler; 
Günümüzde dünya güç dengesi ileri silah tekno

lojisine egemen olan süper devletlerle, başta petrol 
olmak üzere, stratejik hammaddelere salhip olan ül
keler ve bölgelerarasındaki yarışma ve çatışmalara 
s:ire oluşmaktadır. 

Petrol, bildiğiniz gibi günümüzde nükleer s'ilahlar 
kadar önemli ve etkili bir araç haline gelmiştir. 

Türkiye ne ileri teknolojiye, ne de zengin petrol 
kaynaklarına sahip bulunan bir ülke olmadığı için, 
bugünkü dünya güç dengesinde önemli söz sahibi 
olamamaktadır. Bununla beraber, Ortadoğu'nun zen
gin petrol kaynaklarına yakın olması ve çok yönlü 
ıTşkiier içinde bulunması, ülkem'izin hem politik, hem 
jeopolitik açıdan önemini artırmaktadır. 

Ulusal savunmamıza vermemiz gereken önem de 
buradan kaynaklanmaktadır ve bu ölçüde arıtmakta
dır. 

Gerçekten bundan iki gün önce Genelkurmay 
Başkanlığında düzenlenen brifingten çıkarken Sayın 
Başbakan Basına şöyle demiştir : «Türkiye'nin sa
vunması daima en yüksek düzeyde tutulacaktır. Ge
reken fedakârlık yapılacaktır.» Aslında bir Başbakan 
zaten başka türlü de konuşamazdı; ama biz Türki
ye'nin savunmasının en üst düzeyde tutulması için 
ön'emli bir ekonomik desteğin ve en azından yılda 1 
milyar dolarlık dış kaynağın sağlanması gerektiğin'; 
biliyoruz. Oysa ekonominin hafsta olduğunu da bili
yoruz. Ekonominin hasta olduğu bir dönemde bunun 
savunmaya da yansımaması, onu az ya da çok etki
lememesi söz konusu olamaz. Bu nedenle ekonomi
mizi sağlığa kavuşjtumak ve yeniden kendi ayakları 
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üzerinde durabilir, bir süre sonra da sağlıklı yönde i 
sanayileşmesini 'tamamlamaya ve özellikle savunma J 
sanayiini geliştirebilecek bir duruma getirebilmeye 
elimizden geldiği kadar yardımcı olmalıyız. 

Hepinizin bildiği gibi, bir ülkenin ekonomik gücü, j 
savunma gücü ve teknolojik düzeyi içice girmiş üç 
halka gibidir. Teknolojik düzey yükseldikçe, ekono- [ 
mi güçlendikçe, savunma da güçlenir; savunma güç- ! 
lendikçe bunun teknoloji gelişmesine katkısı olur; sa- | 
vunma ilerledikçe bu ekonomik büyümeye de sağlıklı 
yönde katkıda bulunabilir 

Bu üçlü ilişkiyi düzenli bir şekilde kuran ülkeler 
bir mutlu döngü şeklinde birbirini destekleyen, birbi
rini besleyen bir duruma girerler. Tersini yaparlarsa, j 
yani ekonomiyi zayıf düşüren bir savunma, teknoloji
yi gerileten bir ekonomik güçsüzlük ile bir kısır dön
güye girerlerse o zaman ekonomi geriledikçe, tekno- 1 
loji ilerlemesi yavaşladıkça ülkenin savunma gücü de 
giderek azalır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ulusal güvenliğimizin dış para gereksinmesine 

işaret etmiştim. Hiç kuşkusuz bunun bir bölümünün 
ikili anlaşmalar çerçevesi içinde karşılanacağını bili
yoruz. Bunun ne düzeyde olabileceği bizlere henüz j 
resmen söylenmedi; ama sanıyorum ki, en azından j 
yansı; yani 5CC milyon dolarlık bölümünün kendi öz 
döviz kaynak!arımızdan sağlanması gerekecektir; yani 
kendi döviz olanaklarımızı zorlayarak ve kalkınmayı 
ister istemez erteleyerek savunmamıza öncelik vermek 
durumunda kalacağız. 

Oysa bu duruma, bu soruna daha erkin çözüm 
bulmak için Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükü
metin 1979 başlarında Yüce Meclislere sunduğu; fa
kat o zamanki Adalet Partisi muhalefetinin engelle
mesi sonucu bir türlü yasalaştıramadığı Dövizle As
kerlik tasarısı, eğer süratle yeniden el alınarak yasa-
laştırılabilirse, sanırım ki, son derece yerinde bir ha
reket yapılmış olacaktır. Çünkü, bu kaynaktan sağ
lanacak dövizler sadece yurt savunması için kulla- | 
nılabilecek dövizler olacaktır ve böylece bir yandan 
yurt dışında çalışan ve askerlik çağına gelmiş işçi
lerin sorunlarına çözüm getirilirken, bir yandan da 
Silahlı Kuvvetlerimizin döviz gereksinmesinin daha 
bağımsız kaynaklardan, kendi öz kaynaklarımızdan 
karşılanmasına önemli bir katkıda bulunabilinecektir. 

Dövizle Askerlik Yasasına değinmişken, daha ge
nel anlamda bir yeni Askerlik Yasasının günümüzün 
koşullarına uygun olarak hazırlanıp, süratle çıkarıl
masının gereğine de işaret etmek istiyorum. | 

Sayın senatörler; 
Çağımızda savunma daha çok bilim ve teknolojik 

güce dayanmaktadır. Askerlik süresini 20 ayda tu
tarak hızla artan genç nüfusu büyük sayılarda silah 
aitma tutmanın ne savunma açısından ne de ekono
mik açıdan tutarlı ve inandırıcı bir açıklaması yapı
lamaz. Silah altına çağrılanların vatani hizmetlerini 
kendi eğitim düzeylerine göre bir ölçüde farklılaştı
rarak, 10 ila 14 ay arasında sınırlamanın ciddi ola-
lak düşünülmesi gereğine inanıyorum. 

Ayrıca bu askerlik görevi süresi içinde Silahlı 
Kuvvetlerimizin gençlerimize bugüne kadar verdik
leri okuma - yazma ve genel eğitim gibi eğitimler ya
nında, genel kültür eğitimi yanında, teknik eğitim ve 
ürerime dönük uygulamaları daha yüksek düzeyde 
ve daha etkin dozlarda vermesinin yararlı olacağına 
inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir gerçeğe daha işaret etmek istiyorum Milli Sa

vunma Bütçesinden söz etmişken. Biliyorsunuz bun
dan 10 gün önce Derriirel Başkanlığındaki Adalet 
Partisi Azınlık Hükümeti çek önemli ekonomik ka
rarlar aldı, devalüasyon kararı ve önemli zam ka
rarları. Bu bütçe bu kararlardan önce hazırlanmıştı. 
Dolayısıyla, diğer bütçelerdeki gibi; fakat özellikle 
savunma hizmetlerinin etkin bir biçimde görülebil
mesi amacıyla bu bütçeye konan ödenekler, eski fi
yatlardan hesaplanmış ödeneklerdir ve 19 ildeki sıkı
yönetim uygulaması dahil, tüm ulusal güvenlik hiz
metlerinin etkin biçimde görülebilmesi için bütçe 
ödeneklerinin yeni fiyatların ışığında gözden geçiril
mesi gereğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Son olarak ulusal güvenliğimiz açısından önemli 

olan ve komşumuz Yunanistan'la olan ilişkilerimiz
de ortaya çıkan iki önemli gelişmeye değinerek söz
lerimi bağlamak istiyorum. 

Bunlardan biri, üç gün önce Yunan parlamento
sunda tartışma konusu yapılan ve Yunan Savunma 
Bakanı Sayın Averof'un karşı tarafı vatan hainliği 
ile suçlayacak kadar ileri gitmesine yol açan Ege 
Adalarının mayınlanması sorunudur. Bilindiği gibi 
bu adalar Lozan Andlaşması ile İtalyan'lara bırakıl
mıştı, silahlandırılmamak koşulu ile bırakılmıştı. 1947 
İtalyan Barış Andlaşması (Paris Andlaşması) ile bu 
adalar Yunanlılara bırakıldı ve aynı koşullarda bıra
kıldı. Biz yıllardan beri Yunanlıların bu koşula uyma 
gereğini duymayıp, adaları silahlandırdıklarını ileri 
sürerdik ve Yunan hükümetleri bunu inkâr etmek 
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yoluna saparlardı. Oysa şimdi, Yunan parlamentosu- ı 
nua tutanaklarına geçen bir tartışma ile bu olay tüm I 
dünya kamuoyu önünde ilan ve tescil edilmiş bulun- I 
maktadır. Demirel Hükümetinin bu olay karşısında I 
da suspus olup oturması olasılığı karşısında, onu gö- I 
reve çağırıyoruz. Burada açıkça bir uluslararası and- I 
1 aşmayı ihlal eden ve Ege Denizindeki adaların si- I 
lahlandırılması ve çevresinin mayınlanması Türkiye' I 
nin güvenliği açısından önemli görülen bu olayda I 
Hükümetin görüşünü açıklamasını talep ediyoruz. I 
Bunun önlenmesi için Hükümetimizin ikili ve ulus- I 
lararası temas ve girişimlerde kullanılabilecek her I 
türlü platformdan (NATO toplantıları dahil) yarar- I 
lanarak Türkiye'nin haklarını savunmasını ve güven- I 
ce altına almasını bekliyoruz-. I 

Ortadoğu'daki olayların gelişmesi, kızışması ve I 
kazandığı yeni boyutlar karşısında Türkiye'nin stra- I 
'tejik öneminin bazı çevrelerce, özellikle Batılı çevre- I 
lerce daha iyi anlaşılmaya başlaması, komşumuz Yu- I 
nanistan'ı rahatsız etmiş gözükmektedir. Yunanistan' I 
in daha ileri ölçüde yeni bazı giriş'imlerde bulunma- I 
dan önce, Türkiye'nin gerekeni yapmasının ulusal I 
güvenliğimiz ve yararlarımız bakımından zorunlu I 
olduğuna inanıyoruz. Bu konuda Hükümetimizi gö- I 
reve çağırıyoruz. I 

Cu olay beni, değinmek istediğim ikinci ve son I 
noktaya getirmektedir. I 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, süreniz dolmuştur, I 
hatırlatırım. I 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Bitmek üzere 
zaten. * I 

Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına yeni- I 
den dönmek istemesi karşısında, Türkiye'nin tutumu I 
ne olmalıdır?.. I 

Sayın senatörler; I 
Kanımca Türkiye bu konuda kesinlikle hiç bir I 

ödün vermemelidir. Yunanistan bugünkü uzlaşmaz I 
tutumunu sürdürdükçe, onun NATO'ya dönüşü için I 
vereceğimiz en ufak bir ödün, belki de herşeyin sonu I 
olacaktır; yani bundan sonra böyle bir ödün verilirse I 
ne FIR hattı sorununu ne Ege Adalarının ne kıta sa- I 
hanlığının söz konusu olup olmayacağını, ne de diğer 
anlaşmazlıklarımızı karşılıklı müzakere ve anlaşma 
yoluyla çözüme ulaştıramayız. Bu konulanda da Sa
yın Savunma Bakanımızın Hükümet görüşünü açıkla
masından mutlu olacağız. I 

Türk - Amerikan İkili Anlaşması (Ki, geçenler
de parafe edildiği açıklanmıştır) sanıyorum ki, bu 
konular; yani Ege konusundaki ihtilaflarımız bir çö- j 
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züme bağlanmadıkça, kesin onaydan geçirilmemeli
dir; çünkü bu bizim açımızdan, Türkiye'nin Batıdan 
gelecek tehlikelere karşı güvenliği açısından son de
rece önemlidir. 

Sayın Başkan, izin verirseniz, bir noktaya işaret 
ederek sözlerimi bitiriyorum. O da, demokrasiye sa
hip çıkması gereken bir büyük partimizin, Adalet 
Partisin in Senato Grubu adına bu sabah bura'da ya
pılan konuşmanın ileride polemik açılmaması için, 
her türlü polemiğin önlenmesi için burada Sayın Ba
kanı, o görüşlere katılıp katılmadığını açıkça beyan 
etmesini ve zabıtları inceleyerek dikkatli bir şekilde 
o konulardaki Hükümet görüşünü ortaya koymasını 
rica ediyoruz. 

Bütçenin Türk Milletine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ne hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selamla
rım. (CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve M. B. Gru
bu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üstünel. 
Sayın Remzi Hatip, buyurunuz efendim. 
IAHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 

Başkan, çok muhterem Senato üyeleri, değerli Baka
nımız ve O'nun şahsında kıymetli Bakanlık mensup
ları; 

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesini müzakere 
ettiğimiz bu sırada hepinizi hürmetle selamlarım. 

(Bakanlığın isminin tahlilinden de anlaşılacağı üze
re, milli kaynaklara dayanacak olan bir müdafaa 
söz konusu olmaktadır. Bugün, gözbebeğimiz Silahlı 
Kuvvetler camiasının meseleleri ve ıBütçesi üzerinde 
temenniler dile getirilmiştir. 

Savunma, her konuda olduğu gibi mutlaka insan 
gücüne istinat eder. Hamdolsun bu aziz milletin ev
latları, şanlı tarihlerinden ^e kuvvetli inançlarından 
neş'et eden en büyük manevi meziyetlere sahiptir. 
Milletimizin mensupları, imanı, vatanı için ölmeyi 
şahadet rütbesine ulaşmak, geri kalırsa gazi olmak 
şerefini elde etmek ve evlatlarına en kıymetli miras 
olarak yalnız bunları bırakmayı hayat felsefesi bilen 
asil 'bir millettir, 

IBüiyük milletimizin mümtaz teşkilatı olan Ordu
muz, yaşadığımız devirde ve son senelerde bunu hem 
kendi nefsinde ispat etmiş hem de yeniden bütün 
dünyaya duyurmayı başarmıştır. Kore Harbi ve iş
te şanlı Kıbrıs zaferleri bunu ispat etmiştir. 

Yeryüzünde 45 milyonu bulan nüfusumuz, diğer 
ülkeler arasında 16 ncı sırayı, tslam ülkeleri arasın
da da 5 nci sırayı işgal etmektedir. Bu. bizim en 
büyük güç kaynağımızdır. Toprak büyüklüğümüz ve 
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sahip olduğumuz yeraltı ve yerüstü zenginliklerin 
(kullanılması, kalkınmamız, refahımız ve en önemlisi 
-tiopyekûn savunmamız için, bu 45 milyonluk insan 
gücü varlığımız, en büyük kuvvetimiz ve s ilahim iz
dir. 

INüfusumuz .gençtir, zindedir. Hazarda ve seferde 
Ordunun ve kalkınmanın emrindedir. Milli kalkın
ma da milli savunma gibi toyyekûn bir seferberlik 
ister. Her yönüyle ele alınması ve bir sektörün, bir 
branşın diğerine tercih edilmemesi gerekir. Savun
manın sanayie, kalkınmanın savunmaya üstün tarafı 
igözetilmemeli, beraber yürütülmelidir, bu şarttır. 
Her halde ve mutlaka kendi milli kaynaklarımıza 
istinat eden bir kalkınma modeli, milli bir model ele 
alınmalıdır. Memleket gerçeklerine, menfaatlerimize 
ıgöre bu kalkınma planı ayarlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlar; 
Planlı dönemde anahedef, önce belli bir milli 

gelire ulaşabilmek için, belli bir kalkınma hızının 
gerçekleştirilmesi fikrinden neş'et etmiştir. 

İkinci Planda anahedef, milli gelir içerisinde sa
nayiin payını artırmak olmuştur. 

lÜçüncü Planda ise, bu sanayiin içinde yatırım ve 
aramallarının paylarını artırmak ve Türkiye'nin kal
kınmasını ölü noktadan çıkarıp, harekete geçmesini 
sağlamak istemiştir. 

Bu devrede Planın belkemiğini mutlak surette 
ağır sanayi teşkil etmiştir. Motor, traktör, kamyon, 
takım tezgâhları, elektronik sanayii, elektromekanik 
sanayii ve uçak sanayii kurulması anahedef olarak 
ele alınmıştır. Hepsi, dolaylı ve doğrudan, harp sa
nayiinin kurulmasına yardım edecek olan teşebbüs -
lerdir. Bu üç Planda rakam ile ifade edilen hedef
ler, takriben gerçekleşmiştir; ama ağır sanayi bütün 
gayretlere rağmen maalesef tam amanasıyla gayret 
edilmesine rağmen ^gerçekleşememiş ve geciktiril
miştir, 

|Bu ıgerçeği özellikle (belirtmek istiyorum. Kalkın
mada en büyük aksama ağır sanayiin hedeflerine 
ulaşamaması sökünde tecelli etmiştir. Bu hususta dış 
güçlerin önemli rolleri vardır. Dikkatle izlenmesi ge
reklidir. Bizi, kendilerine devamlı surette bağlı kıl
mak onların anapolitika'sıdır. İç ve dış hadiseleri bu 
sebeple birbirinden ayrı değil, iç içe mütalaa etmek 
ve değerlendirmeyi bu şekilde yapmak meeburiyetin-
deyiZi 

(Kıbrıs harekatı, milli bir haysiyet meselesi olarak 
ve fevkalâde haklı sebeplere istinaden ve hatta ge
ciktirilmiş bile olsa çok isabetli bir operasyon ol-
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muştur; ama bu başarıyı çekemeyen dış, güçler. Batı, 
müttefiki olduğumuz 'NATO devletleri, başta Ame
rika olmak üzere, Kıbrıs'tan sonra başlatılan ve 
Üçüncü Kalkınma Planının hedeflerine ulaştırması 
çabaları demek olan sanayi hamlemizi durdurmaya 
kadar teşebbüs ettiler ve askeri ambargoya ilaveten 
yavaş yavaş iç politikada da müessir telkinlerde bu
lunarak, iktisadi ambargoyu koyarak, devam ettire
rek, normal kredileri keserelk, borç ertelemelerini 
durdurarak Türkiye'yi ekonomik güçlükler içerisine 
itmek ve sıçrama istidadı gösteren sanayi kalkınma
mızı durdurmak istemişlerdir, 

Halbuki Türkiye, Kıbrıs zaferinin tarihi işaretiy
le ortaya koyduğu zorunluk sebebiyle, esasen kal
kınma planına konmuş âmir hükümleri süratle ye
rine getirmek mecburiyetini duyduğu içindir ki, milli 
ve güçlü sanayileşme ve kalkınma meselesini ehem
miyetle yürütmeye karar vermişti. 

1976 - 1977 Bütçeleri bu şekilde hazırlanmış ve tat
bikat da Tümosan, Teksan, Telesan, Temsan, Ger-
konsan ve emsalleri gibi temel sanayi kalkınma ve 
yatırım harcamaları bu devrede yapılmış idi. 

Hazırlanan Dördüncü Beş Yıllık Plan ve 1978 
Bütçesi de bu esasa göre tanzim edilmişti. Böylece, 
silah ambargosuna karşı, her yönüyle gelişen ağır 
sanayi içinde ve yanında milli harp sanayiinin kurul
ması, iktisadi ambargoya karşı da ihracat ve üretim 
seferberliği, sıhhatli ekonomiye geçiş ve herkese 
refah gibi esaslar, işte bu Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının anahedefleri arasına konulmuş idi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
[Memleketimiz, yetişmiş insan gücü, yeraltı zen

ginliklerimizi istihraç edecek bir teknoloji, bunları 
işlemeyi başaracak fabrikalarımıza ilaveten başlan
mış çok önemli yatırımların sahibidir. Ufak bir him-
mer ve gayretle üretime geçebilecek temel sanayi te. 
sisleri, hem kalkınmaya, hem harp sanayiine hizmet 
için hazır beklemektedir, fakat 1978 yılı başından iti
baren İktidar değiştiğinde, görüyoruz ki, aziz mille
timize mal olmuş olan bu milli hamlelerin devamı 
değil, milli menfaatlerimiz, savunmamız ve kalkın
mamız ve stratejimizin gereği olduğu halde, bunla
rın durdurulması yolunda yine dış güçlerin arzuları 
istikametinde bir hareket başlamış, hatta bu ham
leler tersine çevrilmiş, 1978, 1979 yıllan heba edil
miş yıllar olarak geçmiştir. 

İMuhterem senatörler;; 
Türkiye, her devirde olduğu gibi bugün de dün

yanın en hasas bölgesindedir. Bu, bugün tehlikeli 
bir görünüm gibi ortaya atılmakta ise de her şey-
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den, önce milli menfaatlerimize bağlı bir politika 
izlendiğinde göreceğiz ki, bizim için bir üstünlük ve
silesidir. Stratejik mevkiimiz bize pek büyük avan
tajlar, üstünlükler ve menfaatler sağlayabilecektir. 

iBu'gün iki blok ve bunlara önderlik yapan iki 
devlet, bölgemizde birbirlerinin nefesini kontrol ede
cek hale gelmişlerdir. Çıkması muhtemel bir çatış
mada, Türkiye'yi devre dışında saymak bir gaflet 
!bir hayal olur. Bu yüzden. Doğudan veya Batıdan 
destek alıp silahlanmaya hız veren komşu Ortadoğu 
ülkelerinin yanmasında Türkiye'nin dışarıdan ne 
miktar yardım alır's'a alsın kafi olmayacağını bilmesi 
ve savunmasını temelde milli kaynaklara istinat et
tirmesi şarttır. Biz, genel tercihde Batıya bağlı ola
rak ekonomimizi ve sanayimizi ve savunmamızı 
Ortak Pazar ve NATO gibi iktisadi, askeri manzu
meler tahtında planlamak ve yürütmüş olmak sebe
biyle, birtakım sıkıntılar çekiyoruz. Halbuki ne Doğu1 

'Blöku, ne Batı özellikle Avrupa Ortak Pazarı sana
yileşmiş, güçlü bir Türkiye istememektedir. Son Dış
işleri Bakanının temasları da bunu göstermiştir ki. 
AET Türkiye için müstağni hareket etmektedir. 
Ağır şartlar ileri sürmektedir, 
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memnuniyetle müşahede ettiğim husus şudur; savun
mamız esas itibariyle kendi öz, kaynaklarımıza is
tinat etmelidir. Biz de bunun için şunları tavsiye 
ederek sözümüzü bitriyoruz. 

'Evvela yapabileceğimiz araçları, malzemeyi, mü-
hinmatı, gemileri ve silahların tamamını kendimiz 
imal etmeliyiz. Devlet bu imalat için her şeye terci-
han hammedde, makine, malzeme temininde kolay
lıklar göstermeli, tam kapasite ile tesislerimizin çalış
tırılması sağlanmalıdır. Bu bir. 

İkincisi; modern araç, malzeme ve silahlan da 
yapabilecek yeni harp sanayiimizin kurulmasını ça
buklaştıracak ve kolaylaştıracak, başlatılmış, milli 
sanayi hamleleri mutlaka devam ettirilmelidir. 

Üçüncü olarak da; bütün siyasi çalkantılar ve de
ğişmelerden müteessir olmayacak tarzda, tanzim edi
lecek müstakil bir milli harp sanayii planının tatbika
ta konulması ve böylece bilfiil ve bil - kuvve mevcut, 
medâr-ı iftiharımız askeri sanayiin mutlaka milli ha
sıladan ayrılacak bir payla ve bir seviyede muhafa
za edilmesi için çalışılmalıdır, ileri teknoloji kullanı
mı ve rantabl çalışabilmek şartı ile harp sanayimize 
tahsis edilen tesislerimizin mamullerini başta NATO 
müttefiklerimiz olmak üzere ortaklarımıza satmayı 
ve pazarlamayı şiar edinmeliyiz. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. Sayın 
Lûtfi Doğan, söz sırası zatiâlinizin, ancak konuşma
yı düşünüyorsanız, daha evvel Sayın Bakana söz ve
receğim, siz son sözü kullanacaksınız. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Emredersiniz Sa
yın Başkanım, zaten uzun olmayacak konuşmam. 

BAŞKAN — Ama izin verirseniz usule uyalım. 
Biz Sayın Bakanı konuşturacağız, sonra son söz si
zin olacak, zira başka bir müşkilât doğuyor konuş-
turmazsak son üyeyi efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. Sayın Bakan konuşma 
süreniz 45 dakikadır. Bu süreye sorulara verilecek 
cevaplar da dahil görülüyor, izin verirseniz ben ev
vela soruları tutanağa geçirttireyim, sonra zatıâli-
niz konuşmaya başlayın. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların Sayın Milli Savunma Baka

nı tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim, 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hilmi Fırat 

BAŞKAN — Sayın Hatip süreniz dolmuştur, ha
tırlatıyorum. Toplamanız yönünden faydası olur. 

'AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Müsaa
de buyurursanız tamamlayayım efendim, 

(Türkiye sanayileşirse otomatik olarak milli harp 
sanayii de kuvvetlenecektir. Kendi savunma ihtiyaç
larını kendi temin ettiği zaman Türkiye pazar oî-
maiktan çıkacak ve diğer komşu Avrupa'nın pazar 
olarak tuttuğu memleketleri de pazar olarak eline 
geçirecektir. İşte böyle bir Türkiye Avrupa'nın kor
kulu rüyasıdır. Bu sebeple son 2-2,5 aylık dönemde 
Adalet Partisinin İktidarı döneminde dostumuz, müt
tefikimiz Batı, bir evvelki dönemde olduğu gibi yine 
TMF eliyle Türkiye'yi içeride yaşanamayacak ekono
mik şartları empoze ederek, devalüasyon, altından 
kalkılamayacak zamlar, kıtlık ve en önemlisi bekle
yip duran temel sanayi yatırımlarının yeniden başla
tılmasını önlemektedir. Dışarıda ise, yakın komşu
larla iyi münasebetlere müsaade etmeyecek tarzda 
Ibizi NATO'da ve yeni CENTO teşebbüslerinde ve 
diğer bildiğiniz hususlarda, âdeta marke etmektedir. 

(Muhterem, arkadaşlar} 
Sözümün son kısmında ben bu aziz milletin ve 

onun temsilcisi yüce parlamenterlerin, bu gidişe dur 
diyecek bir çareyi bulacağına inanıyorum. Bütün üye
lerin dinlediğimiz konuşmalarına ittifak ettiklerini 
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1979 mali yılı içinde Silahlı Kuvvetlerimizce ih
tiyaç duyulan silah, araç ve gereçleri, bir evvelki 
yıla nazaran daha fazla üretmek amacı ile: 

1. Kamu ve özel sektör dahil ülkedeki çeşitli 
sanayi kuruluşları arasında bir koordinasyon ve iş
birliğine gidip, bir üretim planlaması yapılmış mı
dır? 

2. Yapılmış ise, hangi türden, ne kadar fazla 
üretilmiştir. Bunlar arasında, yeni tür mallar var 
mıdır? 

3. Aynı amaçla, yabancı ülkelerle işbirliğine gi
dilmiş midir? Gidilmiş ise, evvelce üretemediğimiz, 
hangi tür malların, üretimine geçilmiştir? 

4. Türk Silahlı Kuvvetlerince açılmış bulunan 
Savunma Sanayi Sergisinden sonra, kamu ve özel sek
törden, savunma ihtiyaçlarımızın karşılanması için 
teklifleri alınmış mıdır? Alınmışsa, buna göre üreti
me geçilmiş midir?... 

Diğer bir soru : 

Sayın Başkanlığa1 

Aşağıdaki sorumun Sayın Milli Savunma Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Vehbi Ersü 

Soru 1. Kaynakta birikmiş er ve yedeksubay 
var mıdır? 

Soru 2. Varsa, nasıl çözümlenmesi düşünülmek
tedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN 

BÎRÎNCÎOĞLU (Trabzon Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Silahlı Kuvvetlerimizin 1980 mali yılı Bütçesini 
sunarken Yüce Senatonun Sayın Başkan ve üyeleri
ni, Türk Silahlı Kuvvetleri adına saygı ile selâmlıyo
rum. 

Savunma Bütçemiz hakkında gerek parti grupla
rı adına, gerekse şahısları adına konuşan ve burada 
değerli fikirler ileri süren, eleştirilerde bulunan sayın 
üyeleri dikkatle dinledim. Söyledikleri hususların 
özelliklerine göre gerekli notları da aldım. 

Savunmamız ve sorunlarımız hakkında görüşler 
ileri sürülmüş, savunma konularına ışık tutucu, yol 
gösterici, samimi dilek ve temennilerde bulunulmuş
tur. Bütün bu konuşmaları saygı ile karşılıyoruz. De
ğerli üyelerin bütün samimiyetimle bilmelerini iste
rim ki, bu değerli görüş ve fikirler çalışmalarımızda 
bize esaslı ışık tutacaktır. 

Değerli üyeler; 
Dünyanın bugün içinde bulunduğu şartlar, böl

gemizde cereyan eden olaylar ve savunmamızı doğ
rudan ilgilendiren konular üzerinde durdular. Hepi
mizce bilindiği gibi bölgemizde cereyan eden olay
lar, ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir. Hiç şüp
hesiz ki, bu olaylara kayıtsız kalmamız beklenemez. 
Ülkemizin de içinde bulunduğu ve süratle gelişen 
olaylar karşısında, her zamankinden daha dikkatli ve 
müteyakkız bulunması gerekmektedir. 

Muhterem üyeler; 
Sizlerce de gayet iyi bilindiği gibi savunma po

litikamız Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri de
ğişmez bir politika haline gelmiştir. Bu politikayı 
büyük önder Atatürk'ün «Yurtta Sulh - Cihanda 
Sulh» ilkesi ile özetlemek mümkündür. Türkiye'nin 
hiç kimsenin toprağında gözü yoktur ve amacı ken
di hudutları içinde bağımsız, hür ve bir bütün olarak 
yaşamak ve ilerlemektir. Bunu gerçekleştirebilmek 
için gereken her şey yapılacak, hiç bir fedakârlıktan 
kaçınılmayacaktır. Bunda bütün partilerin birleştiği
ni biraz önce yapılan değerli konuşmacı arkadaşları
mın açıklamalarından anlamış bulunmaktayız. 

Sayın üyeler; 

Savunma milli bir meseledir. Türkiye savunma
sının sağlanmasında her şeyden önce kendi kabiliye
tine ve gücüne dayanmak zorundadır ve bunu da ga
yet iyi bilmektedir. Ancak, savunma gayretlerinin 
desteklenmesinde, ittifaklarında önemli bir yeri var
dır. Bugün dünya üzerinde görüldüğü gibi, ülkeler 
kendi savunmalarına, katılmış oldukları ittifakların 
koruyucu tedbirleriyle güçlendirme yollarına başvur
muşlardır. En güçlü devletler bile kendilerini tek ba
şına savunma görevi ile başbaşa bırakmamışlar, irili 
ufaklı birtakım ittifakların tedbir ve himayelerin 
yollarını tercih etmişlerdir. Böylece görülmektedir 
ki, önce savunmamızı kendi imkânlarımızla sağlama
ya çalışacağız, sonra da ortak savunma ittifakların
da ı da yararlanmayı ihmal etmeyeceğiz. Bugün böl
gemizde cereyan eden olaylar hepimizin ibretle iz
lememizi gerektirecek şekilde gelişmektedir. 

Sayın üyeler; 
Türkiye ittifaklarında samimi ve hiç bir art ni

yeti olmayan bir ülkedir. Hiç şüphesiz ki, bir NATO 
üyesi olarak müttefiklerimizden bunun karşılığını 
beklemek de hakkımızdır. Ülkemizin bugün bazı 
ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğu samimi
yetle itiraf edilmektedir. Ancak, NATO ittifakı için
de ülkemizin sorunlarının diğer üye devletlerin da-
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ha anlayışlı karşılamalarını ve bu sorunların gide
rilmesi için de katkılarda bulunmalarını beklemek 
de her halde hakkımızdır. 

Aslında kısa dönemde ülkemize has sorun ola-
rac görünen bazı konular ittifakın diğer üyeleri ta
rafından yeterli ölçüde değerlendirilmeyip, gereken 
ilgi ve katkı zamanında yapılmadığı takdirde bundan 
NATO'da bir bütün olarak etkilenecek, uzun dönem
de bu ittifakın da zararına olacaktır. Özellikle son 
zamanlarda müttefiklerimizin de bunu değerlendir
diklerini, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını hafifle
tici savunma ihtiyaçlarımızın karşılanması konusun
da ciddi girişimlerde bulunduklarını görmekteyiz. 
Ancak, bu gayretlerin biran önce somut ve elie tu
tulur sonuçlara ulaşmasını da bekliyoruz. 

Şimdi müsaadenizle Ocak ayı içinde parafe edi
len Savunma İşbirliği Anlaşmasıyla ilgili kısa açıkla
mada bulunmak istiyorum: 

NATO ve NATO'nun gerektirdiği yükümlülük
lerle çerçeveli olarak müttefik ve dost Amerika Bir
leşik Devletleriyle halen parafe edilmiş olan Savun
ma Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Temel Savunma, 
Destek Savunma Endüstriyel İşbirliği ve Tesisler An
laşmalarından oluşmaktadır. Bu anlaşmalarla NATO 
stratejisinin öngördüğü savunmaya dönük, caydırıcı 
müşterek tedbirler alınacaktır. Bu anlaşmada eşitlik 
ve hükümranlık haklarına karşılıklı saygı esası alın
mıştır. 

Temel anlaşma ile belirli Türk tesislerinde Ame
rika Birleşik Devletlerinin müşterek savunma tedbir
lerine katılmasına yetki verilmiştir. Amerika Birleşik 
Devletleriyle yapılacak savunma işbirliği, NATO' 
nun gerektirdiği yükümlülüklerle sınırlandırılmıştır. 
Ayrıca, taraflardan biri karşı tarafın bu anlayışla 
yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmediğine 
karaat getirirse, anlaşmadaki usullere uygun olarak 
anlaşmayı iptal hakkına da haizdir. 

Savunma Destek Anlaşmasında Türk Silahlı Kuv
vetlerinin teminini öngördüğü ve Amerika Birleşik 
Devletleri katkısını istendiği savunma malzemeleri
nin beş yıllık devre programlarla ve bu programlara 
dayanan yıllık tedarik programlarıyla nasıl bir dü
zenle sağlanacağı belirtilmektedir. Ayrıca, Amerika' 
nın askeri yardım bakımından sorumluluk ve iyi ni
yet gösterilerinin neler olacağı genel terimlerle açık
lanmıştır. 

Savunma Endüstriyel İşbirliği Anlaşması ise, Türk 
savaş endüstrisinin teknoloji transferi ve imalat yete
neklerinin artırılması hususlarında Amerika Birleşik 
Devletlerinin nasıl katılacağını, Türkiye'nin bu yön-

I deki isteklerini nasıl yapacağını, hali hazırda hangi 
I projelerin incelenmekte olduğunu kapsamaktadır. 
I Tesisler Anlaşması; bu anlaşmaya ekleriyle bir-
I İlkte bir bütün teşkil etmektedir. Tesisler Türk tesis-
I leri olarak faaliyet gösterecek, Türk subayları komu-
I ta edecek ve Türk komutanları tarafından denetlene-
I cek ve kontrol edilecektir. Amerika Birleşik Devlet-
I lerinin bu tesisleri müşterek kullanmalarına ait ay-
I rıntılar uygulama anlaşmalarıyla ayrıca saptanacak

tır. 
I Amerika'nın Türkiye'ye sağlayacağı yardım ise, 
I Savunmak Destek Anlaşmasının bir sonucudur. Ame-
I rika Birleşik Devletlerince yapılacak askeri yardım 
I dışında, ekonomik yardım ve işbirliği de Anlaşma-
I nın temel fikrini oluşturmaktadır. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Böylece size bu İşbirliği Anlaşmasını kısaca izah 
I etmiş oldum; fakat bu Anlaşmanın parafe edildiği 
I günden bugüne kadar edindiğimiz kanaate göre san-
I ki Hükümet gizli veya kötü bir şey yapmış gibi par-
I lamenter arkadaşlarımız arasında ve bilhassa parti-
I 1er arasında bir endişe mevcuttur. Basında da bunu 
I görüyoruz. 
I Bu itibarla, ben daha açık bazı noktalara inemi-
I yorum. Ek anlaşmalar imzalandıktan sonra elbette 
I ki her şey bütün teferruatıyla açıklanacaktır. Biz bu 
I anlaşmanın gizli kapaklı olmasına da taraftar deği-
I üz. Nitekim, Bütçe Komisyonunda yapılan müzake-
I relerde bu Anlaşmaların Meclise götürüleceğini, 
I Meclislerimizde ariz amik görüşüleceğini açıkça or-
I taya koymuştum, bu fikirde hâlâ musirrim, mutlaka 
I bu anlaşma Meclise gelecek ve arkadaşlarımız tara-
I fından istedikleri şekilde görüşülecektir. 

I Bunu açıkça söylüyorum, artık bugün Türkiye'de 
gizli hiç bir şey kalmamıştır. Bu Anlaşmanın Mec
lislere gelip görüşülmesinde de büyük fayda müla
haza ettiğimi tekrar ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bakanlık yapmış arkadaşlarım iyi bilirler, ki bu 
görüşmeler daima askerlerle hariciye arasında oldu-

I ğundan karşılıklı mutabakata varmadan ve ek anlaş-
I malar hazırlanıp imza edilmeden bunların açıklan-
I masında milli menfaatimiz de yok. Tahmin ediyo-
I rum ki, inanıyorum ki, bunların hele şu günlerde 
i münakaşa mevzuu edilmesi memleketimizin menfa-
{ atine uygun değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Size bütün samimiyetimizle söyleyeyim ki, Türk 

i Silahlı Kuvvetleri bu müzakerelerde yapabileceğini 
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yapmıştır. Üzerimdeki görev icabı Avrupa Grubu 
Bakanlar Kurulu Toplantısına katıldım, orada ya
pılan müzakerelerde şahsen bazı şeylere şahit oldum. 
Bazı ikili görüşmeler yaptık. O günlerde hatırlaya
cağınız gibi, İran'daki olaylar nedeniyle Amerika'nın 
Türkiye'deki tesislerden yararlanıp yararlanamayaca
ğının meselesi müzakere yapılmış ve bazı talepler 
dolaylı yollarla bize intikal ettirilmişti. 

Biz Türkiye Hükümetinin Savunma Bakanı ola
rak kati surette Amerika'ya İncirlik Hava Üssünden 
böyle bir hak tanımayacağımızı açıkça beyan- etmiş
tik. Onların bu tutumu ve davranışları daha ziyade 
İran'daki Amerikan Sefaretine mensup adamlarının 
kurtarılması maksadına matuftu. Müttefiklerimizin 
İran olayları nedeniyle sıkıntılı bir duruma düştük
leri de belliydi. 

Kıbrıs Barış Harekâtından sonra Amerika Birle
şik Devletleri de Türkiye'ye silah ambargosu uygu
lamıştı. Aynı sıkıntılı dönemleri ülke olarak biz de 
yaşadık. Bu duygularımı gayet iyi anlamışlardı. O 
günkü sıkıntılarımızı Amerikan Hükümeti o zaman 
bizim kadar hissetmemişti. Biz bu sıkıntıları çekti
ğimiz için durumu kendilerine gayet samimi ve açık 
kalplilikle anlattık. Sonunda bu görüşlerimizi anla
yışla karşıladılar. Orada yapılan müzakerelerde ül
kemiz için yararlı sonuçlar aldığımızı da memnuni
yetle ifade etmek isterim. 

Mesela, NATO altyapı masraflarına katılma pa
yımız bugüne kadar c/c 1,32 idi, yapılan müzakere
den sonra bu nispet % 0,8'e indirilmiş bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir çok sorunların varlığını bilerek hizmete talip 

olduk ve bütün samimiyetimizle ülkemizin yararına 
gördüğümüz bütün girişimlerde bulunuyor, sorunla
rın üzerine gitmeye çalışıyoruz. 

Bugün konuşan arkadaşlarımızın da hemen hemen 
hepsi milli harp sanayiine dokundular. Milli harp sa
nayiinin kurulması fikrine her zamankinden fazla 
:n?nmış bulunmaktayız. Aslında Milli Birlik Grubu 
adına konuşan arkadaşımız Kadri Kaplan gerçeği 
de söylediler. Türkiye'de milli harp sanayii Türkiye 
Cumhuriyetinin kurulduğu günden beri de var. İstik
lal Savaşında, İstiklal Mücadelemizde de var; ama bü
tün mesele bu sanayinin geliştiriiknesi, tekamül ettiril
mesi, dışa bağlılıktan bir an evvel 'kurtarmamızı sağla-
ırıaık. 

Özellikle Kıbrıs Barış Harekâtı ve onu izleyen 
politik ve askeri koşullar, Amerika Birleşik Devlet

lerince uygulanan silah ambargosu, Silahlı Kuvvetle
rin ihtiyacı bulunan harp, silah, araç ve gereçlerini 
mili' imkânlarımızla karşılama ve üretme zorunlulu
ğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bir bakıma gelişen bu koşullar ulusal gücümüze 
dayanmanın bilincine ulaşmamızda yardımcı olması 
yönünden de yararlı olmuştur, benim inancım da bu. 

Nitekim, bazı değerli arkadaşlarım da konuşma
larında bu noktaya değinmişlerdir. Maklna Kimya 
Endüstrisi Kurumunca harp sanayi potansiyelini ar
tırıcı tedbirler alınmaktadır. Bu konuda lüzumlu tek
nolojik bilgiler sağlanmakta, personel ve hammadde 
tedariki için girişimlerde bulunmaktadır. 

1979 Mali Yılı içinde, Makina ve Kimya Endüst
risi Kurumu tarafından Silahlı Kuvvetlerimiz için pi
yade tüfekleri, malkineli tüfdkîer, muhtelif topçu ve 
tanksavar mühimmatı ile uçaksavar mühimmatı, ha
vadan yere roketler, güdümlü tanksavar roketleri, 
modern havanlar, hava mühimmatı, pil ve diğer çeşit
li teçhizat imal edilmektedir. Buna ilave olarak Silah
lı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu muhtelif malzeme
nin her üç kuvvet komutanlığı bünyesinde bulunan 
fabrika ve tesislerle de imalâtı sürdürülmektedir. 
Bunlara örnek olarak denizaltı, hücumbotu, diğer 
gemilerin inşası ve çeşitli yedek parçalar ve malze
meler imali ileri sürülebilir. Birçok arkadaşlarımız 
da zaten bunları gezmiş ve bizzat görmüşlerdir. 

Muhtelif yabancı ülkelerle savunma sanayiinde 
işbirliği ve bununla ilgili olarak da kuruluşlar arasın
da koordinasyon çalışmaları devam ettirilmektedir. 
Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri ile olumlu saf
haya getirilen işbirliği çalışmaları sonunda, Savunma 
İşbirliği Anlaşması parafe edilmiş olup, Anlaşmanın 
eklerinden biri de iki ülke arasında savunma sanayii 
işbirliğini teşkil etmektedir. Söz konusu anlaşma ile 
Amerika Birleşik Devletlerinden, ülkemizin savunma 
sanayüini geliştirme'k için malkine, teçhizat ve modern 
teknolojinin transferi sağlanacaktır. 

Bu suretle, kuvvet komutanları bünyesindeki ye
nileştirme ve modernizasyon tesislerinin geliştirilmesi 
ile mühimmat, roket ve barut sanayi tesislerinin ku
rulması, tevsiatı projeleri ele alınacaktır. 

Federal Almanya'dan denizaltı inşa projesinin 
devamı ile çeşitli projelere ilâve yardım sağlanmak
tadır. Diğer dost ve müttefik ülkelerle çeşitli karşılık
lı işbirliği projeleri üzerinde görüşme ve planlamalar 
sürdürülmektedir. 

Kredi ve döviz sağlanmasındaki gecikme nede
niyle 1979 Mali Yılı içinde ASELSAN tarafından 
gerçekleştirilemeyen telsiz imalatına bu yılın ilk ya-
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rısında başlanacaktır. Aynı şekilde TÜMOSAN Mo
tor imali ve TÜMAŞ muharib uçak yapımı projele
rinde 1980 yılında başarıya ulaşmak için gayret sarfe-
dilmektedir. Bu mevzuda bize diğer yabancı devletler 
ve firmalardan da bazı teklifler gelmektedir. 

Silahlı Kuvvetlerimizin çeşitli ihtiyaç maddeleri
nin kuruluşlara tanıtılması için muhtelif şehirlerde 
Savunma Sanayii Sergileri tertip edilmiş, yurtiçi sana
yinin imalata ilgili tespit edilmiş ve kanuni mevzuata 
göre bu konuda işlemlere geçilmesi planlanmıştır. 

Ancak, şunu da itiraf etmek mecburiyetindeyiz 
ki. son birkaç yıldır içinde bulunduğumuz ekonomik 
koşulların ve yurt dışı ödemelerde karşılaşılan sorun
ların bu konudaki çabalarımızı etkilediğini de sami
miyetle ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Savunma hizmetleri ile ilgili bazı konularda kısa 

bilgiler sunacağım. Halen yasama organlarına inti
kal etmiş ve görüşülmek üzere bekleyen Silahlı Kuv
vetlerle ilgili yasa tasarılarından başlıcaları şunlar
dır : 

Bilindiği gibi geçen yıl 2182 sayıh Kanunla, 657 
sayılı Kanuna tabi personele kadro ve tahsil koşulu 
aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere bir 
üst dereceden maaş verilmesini amaçlayan kanun 
yürürlüğe girmişti. 1926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununa tabi olan personele de ka
nunun aynı hükümlerinin uygulanmasını sağlamak 
amacı ile hazırlanan tasarı Yüce Meclisten geçmiş, 
Seratoya intikal etmiş bulunmaktadır. Bu tasarının 
biran önce kanunlaşması ile personelin mağdur ol-
rmsı önlenmiş olacaktır. 

Ayrıca, yurt dışındaki işçilerin işyerlerini kaybet
memesi amacı ile iki aylık temel askerlik eğitimini 
yapmaları ve belirlenecek miktarda yabancı ülke pa
rası ödemeleri koşulu ile askerlik hizmetini yapmış 
sayılacaklarını öngören yasa tasarısı ile diğer bazı 
tasanlar Millet Meclisinin komisyonlarında bekle
mektedir. 

Şu noktaya gelmişken açıklamak istiyorum. Bu 
kanun tasarısı daha evvel birtakım yollardan geçiril
miş, Meclis gündemine gelmiş ve bu kanunu biz Hü
kümet olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Bu kanunun 
biran evvel çıkması için de elimizden gelen bütün 
imkânları sağlıyoruz. Şayet bugün bütçe müzakere
miz olmasaydı, Komisyonda bu görüşülecekti. Gele
cek haftaya Komisyonda bunun görüşülmesini sağ
layacağız ve biran evvel de kanunlaşmasını arzu edi
yoruz. 

7 . 2 . 1980 O : 2 

t Muhterem üyeler; 
I Bugün bir yedeksubay birikimi sorunu ile karşı 
i karşıya bulunmaktayız. Yedeksubay mevzuunda 1970 

tarihinde çıkarılm-ış kanun vardır ve bu yürürlüğe de 
girmiştir; 1316 sayılı Kanun. Bu yasa değerlendirme 
sonucu yedeksubay adayı seçilmeyenler temel asker
lik eğitimini tamamladıktan sonra kalan hizmet sü-

I relerinin yurt savunma ve kalkınması ile ilgili hiz-
I metlerde görevlendirilmek üzere, diğer bakanlıklar 
I emrine verilmesini hükme bağlamıştı. Ancak, gelmiş 
I geçmiş hükümetlerin hiç birisi bu kanunu uygulama 
I imkânını gösterememiştir, bu bir gerçek. Kabahati 
I şuna buna atmaya lüzum yok. Ben öyle zannediyo-
I rum ve görüyorum ki, bugün de hazırladığımız ka-
j nun da bana onu gösteriyor, sırf politik maksatlarla 
I bu kanun uygulamaktan uzak bırakılmıştır. 
I Bugün sabahtan beri bu saate kadar görüştüğü-

I müz meseleler, politik meseleler bizi sıkıştıra, sıkıştı-
I ra bu noktaya geldi. Nasıl yeni bir kanun sevk etmiş-
I sek bu mevzuda Meclise, biraz sonra değineceğim 
I anarşi mevzuundaki kanunları da hiç mücadele et-
I meden, çekişmeden, bağırmadan, çağırmadan Mec-
I lise sevk edeceğinize, burada müdafaa edeceğinize 
I inanıyorum. Bu birikimler bizi bu hale getirdi. Hiç 
I kimse bunu sırtlanmasın, bundan üzülmesin geçmiş 
I hükümetlerde bugün benim de içinde bulunduğum 
I partinin hükümeti de vardı, bunu tatbik edemediler 
I arkadaşlar. 
I Bugün yedeksubay adayı olarak 86 bin kişilik bir 
I birikim mevcuttur. Sayın Vehbi arkadaşımız da bize 

böyle bir sual sormuşlardı. Bunu eritmek kolay bir 
iş değildir. Bakanlık yapan arkadaşlarım, asker olan 

I arkadaşlarım bu meseleyi iyi bilirler. Bunu eritmenin 
I çareleri Askeri Şûra toplantısında görüşülerek uzun 
I boylu müzakere edilmiş, bir yasa tasarısı hazırlanma-
I sına karar verilmiştir. Gayet detaylı bir tasarı hazırlan-
I mış olup, Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Bu tasa-
1 rıda yer alan bazı esaslar nedeniyle eleştirilere de 
I uğrayabileceğimiz muhakkaktır. Ancak, mevcut bi-
1 rikimin önlenebilmesi için bir yerde esaslı tedbirler 
I alınmasının zorunluluğuna da inanıyorum. 
I Bütün parlamenter arkadaşlarımdan parti farkı 

I gözetmeksizin bu tasarının en kısa zamanda bir so-
I nuca ulaştırılmasını istirham ediyorum. Aksi takdir-
I de mektebini bitirmiş, hayata atılmış, işe başlamış ve-
I ya memuriyete girmek isteyen gençlerimiz ne gün 
I silah altına alınacağını bilmemektedirler. Bir tedir-
I ginliğin içine girmişlerdir. Gençlerimizin bu sıkın-
I tıdan kurtulması için, bu kanunun çıkması gerekli-
I dir. 
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Bu kanunun anaamacı yedeksubaylık hakkı olan 
kişijerin askerlik hizmetlerini yedeksubay veyahut 
er veya erbaş mı yapacaklarına dair kendilerine bir 
seçme hakkı tanınmasıdır. Bu tercihe göre önce bu 
adayların gruplandırılması sağlanacaktır. Yedeksu
baylık müddeti 18 aydır. Erbaş veya er olmak iste
yenler, askerlik hizmetini 18 ayın yarısı kadar yapa
caklardır. Malumunuz olduğu veçhile Bakanlar Ku-
ru'u bu kararıyla bu 18 aylık müddet, 12 aya kadar 
indirilebilir. Demek ki, bazı hallerde de bu erlik 
müddeti 6 ay olacaktır. 

Hiç şüphesiz ki, her şeyden evvel 86 bin kişilik 
bir birikimin eritilmesi büyük bir mesele olarak kar-
şıniiza çıkacaktır. Bu itibarla bu kanun cesaretle çı
karılır, uygulanırsa bu meseleyi kesinlikle halledece
ğimize inanıyorum. 

Er mevcudu bakımından Silahh Kuvvetlerimizin 
henüz sorunu yoktur. Bir birikim sözkonusu da de
ğildir. Bu nedenle de askerlik süresinin kısaltılması 
gibi bir çalışma da şimdilik düşünülmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konuşan hatiplerin hemen hemen hepsi Türk su

bay ve astsubayının konut meselesine dokunmuş
lardır. Bugün bu konut ihtiyacı önemli bir sorun 
olarak karşımızda bulunmaktadır. Atanma Yönet
meliğine göre, devamlı yer değiştiren, değiştirmek 
durumunda kalan Silahlı Kuvvetler personeli için bu 
konu çok daha önem kazanmaktadır. Bugün mevcut 
konut, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacının c/c 37'sini kar
şılayabilecek durumdadır. Halen Silahlı Kuvvetlerin 
36 bin adet lojmana ihtiyacı vardır. Yılda 7 bin adet 
konut yapılması suretiyle 5 yılda tamamlanmasını 
öngören bir plan hazırlanmıştır. Bu sorunun halledil
mesi için gereken çaba sarf edilmektedir. 5 yıllık 
bir uygulama sonunda lojman sorununa bir çözüm 
getirileceğini ümit etmekteyiz. Bütçemizde de kâfi 
derecede tahsisatımız vardır. 

Silahlı Kuvvetlerde lojmandan yararlanmayan 
personele kira tazminatı yasası ile Türk Silahlı Kuv
vetlerinde görevli personele brüt maaşlarının % 20' 
si nispetinde Silahlı Kuvvetler tazminatı verilmesi 
hakkında kanun tasarısı da hazırlanmış, Bakanlar 
Kurulundan geçirilmiş ve Meclise gönderilmiştir. 

Ayrıca, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 49 ncu ve diğer bazı maddelerinde 
değişiklik yapılarak teknik uzman generallerin daha 
uzun süre hizmette kalmalarını, astsubayların da 
genç yaşta geniş imkânlar içinde subay olmalarına 
imkân sağlayacak tasarılar da halen Yüce Meclislere 
sunulmuş bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler; 
Bilindiği gibi, bugün 19 ilimizde sıkıyönetim uy

gulanmaktadır. Bütün arzumuz, bu yönetimin biran 
önce sonuçlandırılarak normal yönetime geçilmesi
dir. Hiç şüphesiz ki, böylece Silahlı Kuvvetlerimiz de 
biran önce asli görevine dönecektir. Bunu bütün par
tilerin içtenlikle arzuladığını bugün burada yapılan 
konuşmalarla öğrenmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün mesele, Türk Silahlı Kuvvetlerinin biran 

evvel asli görevine dönmesi yolunda çok esaslı ko
nuşmalar yapılmıştır. Aslında Türkiye'de her şey 
konuşulmuştur, her şeyin doğrusu söylenmiştir; ama 
yapılmaya sıra gelince söylenenlerin hiç birisi de 
maalesef yapılmamıştır. 

Şimdi sırasıyla bazı noktalara değineceğim: Ko
nuşan bütün arkadaşlarımızın hemen, hemen hepsi 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asli görevlerine dön
melerini belirtmişlerdir. Bir bankanın kapısında bek
lememelidir. Hele bu banka özel bir banka olursa, bu
nun hesabını da kimse veremez. Kolay bir iş değil. 
Okulun kapısında da beklememelidir; artık üniversi
te profesörleri rahatlıkla, asker kapıda bekliyor diye 
tedrisatını ona göre de ayarlamamalı. Askerin neler 
çektiğini, bu beklemeden neler meydana geldiğini biz 
biliyoruz. Öğlen zamanı yemek yiyecekler, oradaki 
memur yer, asker aç, asker ona bakar. Bunun büyük 
sıkıntıları var muhterem arkadaşlar. 

Gelin, askerin, Türk Silahh Kuvvetlerinin derhal 
ve özellikle asli görevine dönmesine karar verelim. 
Hep beraber verelim bu kararı. Onun göreve döne-
bilrnesi, anarşinin ortadan kalkmasına bağlıdır. 

Sayın arkadaşımız Besim Üstünel'in söylediği bir 
cümleyi okuyanım. «Ordunun biran evvel asli göre
vine dönmesi için Parlamentoda bizlere önemli gö
revler düştüğüne inanıyorum.» Çok doğru arkadaşla
rım. İşte bu noktada mutabakata varalım. Binaena
leyh, Sayın Besim Üstünel'in bu yaptığı konuşmanın 
anatemeli olarak kalmasını arzu ederken, konuşma
sını bitirirken Adalet Partisi Grubu adına konuşan 
bir arkadaşımızın konuşmasının, Bakan olarak tara
fımdan takabbül edilip edilmediğinin sorulmasına 
da hayret ettim. 

Arkadaşlar; 
Aslımı inkâr edecek bir Bakan değilim. Ben Ada

let Partili bir Bakanım. O partinin fikirlerine saygılı
yım; ama soruyorum size Sayın Üstünel; sonradan 
arkadaşımız çok güzel bir anlayış ile meseleyi or
taya koydular. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı-
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na konuşan arkadaşımız Sayın Fahri Dayı, bu me
seleyi gayet güzel hallettiler. Bu meselenin büyütül
mesine ne lüzum vardı? 

Benim Grup arkadaşım diyor ki, «Anarşi orta
dan kalkmalıdır. Kalkması için tedbirler arıyoruz» 
Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Almanya'da, 
Fransa'da, İtalya'da (Ki, bunların hepsi demokrasi 
ile idare edilen devletlerdir). Şu tedbiri almışlar, bu 
tedbiri almışlar... Kalktınız buna faşist diye bir şey
ler söylediniz. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'de faşizmi, Türkiye'de komünizmi nere

de ise moda haline getirdiniz, yani bu moda oldu. 
Biz azınlık Hükümetiyiz, Bütçe Komisyonu mü

zakerelerinde söyledim. Minnetsiz bir hükümetiz ar
kadaşlar, açık söylüyorum, buradan da ilan ediyo
rum. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Milletsiz mi? 
Minnetsiz mi? 

BAŞKAN — «Minnetsiz» dediler, yanlış anla
mayın efendim. Sayın Bakan, izah ediyorum, yan
lış anlamışlar da... 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET Bİ
RİNCİOĞLU (Devamla) — Aman kardeşim her 
şeyi yanlış anlamayın yani... (AP sıralarından gü
lüşmeler) 

Atatürk ilkelerine bağlıyız. Minnetimiz yok. Ya
ni, ekalliyetteyiz diye bizi kimse öteye beriye kuman
da edemez. Bunun herkes tarafından bilinmesinde 
fayda var. Aslında biz Hükümet olarak muayyen 
taahhütlerle bunu yüklendik. Şu, şu, şu mevzuda bizi 
destekliyor musunuz? Evet. Şunda destekliyor musu
nuz? Evet. Bunlar millete vadedilmiş unsurlardır. Des
teklemezse? Desteklemezse ben ne yapayım. Ben bu
rada durmaya mecbur da değilim. Buna pek de gö
nüllü değilim yani. Ağır tedbirler aldık, aldığımız ted
birlerde, biz elbette politikacı olarak bazı şeyleri de 
düşünüyoruz. Bunun parti bakımından politik ba
kımdan zararımıza olan taraflarını da biliyoruz. 

Arkadaşlar; 
Beni tanıyanlarınız vardır; ben Gümrük ve Tekel 

Bakanıyken kürsüye çıktım «Ot içiyorsunuz, çay iç
miyorsunuz.» dedim, seçimi kaybettim. Öyle değil 
miydi? «Ot içiyorsunuz, çay içmiyorsunuz.» dedim. 
1 5 - 2 0 yaprak alıyor, 2,5 yaprak yerine, milyonlar 
gidiyor, heder oluyor. Bölgem çay bölgesi idi, gittim 
fabrikaları kapattım, 1973'te seçimi kaybettim. Poli
tikada doğru söylemenin bazı cezaları da vardır, yok 
değil. 
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SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sezar'ın 
hakkını, Sezar'a sonradan veriyorlar. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN 
BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Ama, dediğiniz gibi 
sonradan yine de geldim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımdan benim istirha
mım şu : 

Gelin arkadaşlar, bu meseleyi polemik mevzulara 
dökmeyelim. İçinde bulunduğumuz durum gayet vahim 
ve ağırdır. Ciddi söylüyorum size ağırdır. Hakikaten 
Türk Silahlı Kuvvetleri de bu halden büyük bir sıkın
tı içme girmişlerdir. Biz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
her türlü mali imkânlarını yerine getirsek, her türlı 
imkânlarını da sağlasak; 15 bin, 20 bin lira maaş ala
na 100 bin lira da maaş versek, bu iş maaşla halle
dilmez efendim. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hepini
zin beyan ettiği şekliyle, kendine has, vatanperver 
bir görüşü vardır. Ne o partinin, ne bu partinin isti
kametinde hareket etmediğine, ben, aşağı yukarı iki 
avdan beri Bakanım, şahit olan bir kimseyim. Onlar; 
Atatürk ilkelerine bağlı, laiklik prensiplerine bağlı, 
vatanperver, mert, çalıştığı müddetçe de ek ödenek 
almayan, zam istemeyen insanlardır; fedakâr çalışır
lar. (Alkışlar) 

Bunların sıkıntıları bunlar değildir. Çok iyi düşü
nelim arkadaşlar; bu memleket hepimizin. Doğruyu 
söyledik diye kovulduğumuz yerler oldu, ama kovu
lur, gene de geliriz. Dediğiniz gibi, bir gerçeği or
taya koyalım: Türk Askeri bugün arkasından vurul
muştur. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Ne de
mek bu? Anlaşılmadı. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANİ AHMET İHSAN 
BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar; bu, va
himdir. Geçen hafta, bir Türk Askeri, bir hain ta
rafından arkadan vurulmuştur. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Cani ta
rafından. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN 
BİRİNCİOĞLU (Devamla) — «Cani» tarafından, 
evet 

Arkadaşlar; bunun sebebi var; bundan daha bir 
müddet evvel, memleketin bazı yerlerinde asıldığını 
istihbar ettiğimiz pankartlarda, «Türk askerini ar
kadan vur, Rus askerine selam dur» demenin neti
cesi bu. 

Onun için diyorum ki biz, subay ve astsubaya 
lojman da bulsak, maaşını da artırsak, onu da yap
sak, onun bir haysiyeti, gururu var arkadaşlar. 
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Sayın Besim Üstünel'in, mutabakata vardığımız 
şu cümlesini tekrar okuyarak bir neticeye varmak is
tiyorum ve sözlerimi bitirmek istiyorum. «Ordunun 
biran evvel asli göreve dönmesi için, Parlamentoda 
bizlere önemli görevler düşmektedir» diyor. 

Şahsımda selamladığınız Türk Silahlı Kuvvetleri 
adına, ben de sizden rica ediyorum ki, gelin bir nok
tada birleşelim. Bu vatan bizimdir, bu memleket 
bizimdir, bu. kolay kazanılmamıştır. Bunun büyük 
sıkıntılarını çektik, bu vatanı kolay kolay elden gi
dermeydim. Etrafımızın ne olduğunu siz izah etti
niz bize. Türkiye'nin etrafından neler döndüğünü 
hepiniz izah ettiniz, vaktinizi almamak için ben bu 
konuşmayı kısa keseceğim. Yoksa, matbu nutkum 
biraz uzundur. 

Etrafta bulunan olaylar çok vahimdir; hepiniz 
izah ettiniz. İzah eden insanlar tecrübeli insanlardır, 
görmüş geçirmiş insanlardır. 

Sayın Amiral Fırat, bu mevzuu gayet rahat an
lattılar. Fahri Dayı, gayet güzel anlattılar. Kadri Kap
lan arkadaşımız bütün teferruatıyla anlattılar. Gru
bumuz adına konuşan Tuncel Paşa. aynen anlattılar. 
Arkadaşlar ne konuşmuşsa, hepsi doğru bunların. 
Türkiye'nin etrafında neler döndüğü belli. Dış mih
rakların, Türk Silahlı Kuvvetlerini dışa dönük hedef
ten alıkoymak için, memlekette oynamadıkları oyun 
yoktur. Hedef budur. 

Binaenaleyh, hep bir araya gelip, bu oyuna gel
memenizi hepinizden rica ederken; Sayın Amiral 
Fırat Beyin sorularına yazılı cevap vereceğimi belir
tir, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Lûtfi Doğan; son söz zatıâlinizin, buyurun 

efendim. 
LÛTFÎ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; Türk Silahlı Kuvvetlerinin de
ğerli mensupları; 

Sözlerime başlarken, hepinizi en derin hürmetle
rimle selamlıyorum. 

Sayın senatörler; 
Bugün saat 10'dan beri Türk Silahlı Kuvvetleri

nin, Milli Savunma Bakanlığımızın Bütçesini müza
kere etmekteyiz. Bu bütçenin Milli Savunma Bakan
lığımız camiasına, aziz milletimize hayırlı, uğurlu 
olmasını önce Allah'tan diliyorum. 

Bu müzakereler esnasında sözlerini dinleyebildi
ğim değerli hatiplerimizin bilgi ve tecrübelerinden 
çok istifade edecek şekilde beyanlar dinledim. Şahsen 
kendilerine huzurlarınızda teşekkürlerimi arz etmek 
istiyorum. 

Bir tanesini, vaktin darlığı sebebiyle ancak beyan 
ederek, ondan sonra düşüncelerimi arza çalışaca
ğım. 

Muhterem Hilmi Fırat Beyefendi, gerek Türki
ye'mizin, gerek dünyanın bugünkü durumuna çok ve
ciz ve açık bir şekilde işaret buyurdular, temas et
tiler, meseleleri ortaya koydular. Beyan buyurdukla
rı hususları, bizlerin bir afkadaşınız olarak bende
niz aynen, harfiyyen kabul ediyorum ve aynı hassa
siyeti, bu milletin evlatlarının hepsinin, özellikle 
aklı erenlerinin bütün varlıklarıyla göstermelerine za
ruret vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hakikaten bugün 20 nci asrın dördüncü çeyre

ğinde son derece ibret verici hadiseler cereyan et
mektedir. Yurdumuzun içerisinde ve dışarısında, biz
lerin son derece büyük dersler alabileceğimiz hadise
ler cereyan etmiştir, etmektedir. 

Birinci, olarak, yurdumuzun dışında cereyan eden 
dış hadiseler; mesela son günlerde Rusya'nın Afga
nistan'ı istila hareketi, dış dünyada buna karşı gös
terilen reaksiyon, hassaten İslam ülkelerinde göste
rilmiş olan reaksiyon. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vaktimin müsait olmaması sebebiyle şunu arz et

mek isterim. Rusya, belki de içinde aklı selimle dü
şünenlerinin hiç rıza göstermeyeceği korkunç hare
ketiyle dünyanın reaksiyonunu üzerine çekmiştir. Ben
denizin kanaatim şu: Dünyada en masum milletler 
arasında tasavvur edilen Afganistan'a bu şekilde te
cavüz eden bir zihniyet, acaba neler yapmaz? Bunu 
her aklı selim insan, aklı selimle, tefekkür, tasavvur 
ve tahlil etmelidir; bunda büyük ibret dersleri var
dır. 

Buradan şu neticeye varmak mümkündür: Her 
ne kadar insan haklarından, ilim ve kültürün ilerle
miş olmasından bahsedilmiş olması ve bunlardan in
sanların sevindirici beyanları dinlemesi mümkün ol
makta ise de, milletler bir hakikati gözden uzak tut
mamalılar. Bir millet hassaten, benim naçiz kanaa
tim o, bizim dışımızdaki milletlerden ve hassaten Ku
zeydeki komşumuzun, kendisini güçlü kuvvetli, kar
şısındakini zayıf hissettiği gün yapamayacağı bir şey 
yoktur; ama biz millet olarak maddeten de, manen 
de her zaman güçlüyüz, bu kanaati de daima taşı
maktayım, hayatım var olduğu müdetçe taşıyacağım, 
bu millet de kıyamete kadar daima var olacak, pa
yidar olacak, haklının yanında olacak, maddeten, 
manen güçlü ve kuvvetli olacaktır. Bunu da belirt
mek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, aslında NATO bir birliktir, askeri birlik

tir, biz orada üyeyiz, milli menfaatilerimize uygun 
olduğu müdetçe de bu ahde vefamızın devam etme
sinde elbette büyük faydalarımız vardır. Kaldı ki, 
Varşova Paktına karşı her ne kadar NATO var ise 
de, muhterem Hilmi Beyefendi işaret buyurdular, 
bize karşı başka düşüncede olan başka milletler de 
vardır; Yunanistan gibi. Daha başkaları da olabilir. 
O halde bizim kendimize göre NATO ile birlikte bir
takım tedbirleri almak mecburiyetinde olduğumuz da 
aşikârdır. 

Bendeniz şunu arz etmek istiyorum. 1974 yılında 
Kıbrıs zaferi vuku bulduktan sonra, dünyada çok 
büyük hadiseler birçok insanların gözlerini açmaya 
kâfi gelmiştir. Arz etmek istediğim durum şudur: 
Hakkımızı müdafaa etmiş, hakkın yanında olmamıza 
rağmen, insani olgunluğu milli hasletimiz olarak gös
termiş olmamıza rağmen, birtakım kimseler bizleri 
mustarip etmeye maalesef tevessül etmişlerdir. Bu 
tutumlarından bugün vazgeçtiklerini kabul etmek, 
bendenizin kanaatine göre saflık olur. 

O halde yapılacak' iş nedir?... Elbette dış ülkeler
le, dış memleketlerle insani hasletlerimize uygun, kar
şılıklı hak ve vecibelerimizi yerine getirmek, bizim 
için edası zaruri olan bir vacibedir. Fakat içte dik
kat nazarlarımızı daima teksif edeceğimiz bir husus 
vardır; o da birliğimiz, kardeşliğimiz, devamlı suret
te çalışmamız, başkasından yardım beklemek değil, 
başkasına yardım eden bir ülke, bir millet haline gel
memiz zaruridir. Vaktiyle biz bunu yapmıştık, yine 
yapmaya Allah'ın inayetiyle gücümüz yeter. Yeter 
ki, biz kendi kendimizin kadri kıymetini ilim, akli 
selim ölçüleri içerisinde takdir etmiş olalım. 

Bir misal arz etmek istiyorum. Belki bunu biraz 
hamasi bulanlar olabilir, fakat bendenizin kanaatim-
dir; bir milletin yükselmesi iki esasa bağlıdır. Bu iki 
esastan birincisi, fertlerin birbirlerini Allah için se
vip, saymaları. îki, iyi işlerde daima yardımlaşmala
rı ve bu çalışmalarını devam ettirmeleri. Eğer, aziz 
Türk Milleti, bu mübarek vatan topraklarında milli 
birlik, kardeşlik ve beraberliğini muhafaza eder ve 
Allah'ın verdiği bu nimetlerden istifade edecek şekil
de ilim, akli selim, tecrübe metotlarıyla çalışacak 
olursak, ben o kanaatteyim ki, Türk Silahlı Kuvvet
leri geçmişte olduğu gibi, bugün de, yarın da dünya 
milletlerinin, dünya ordularının iftihar edeceği ve 
kendilerini örnek alabileceği bir ordudur, bunu de
vam ettirecektir, bendeniz bundan emin bulunmakta
yım. 

7 . 2 . 1980 0 : 2 

Bu aziz milletin ordularının geçmişteki durumu
na dikkatlerimizi teksif ettiğimiz zaman, onlarda şu 
esasları görüyoruz: Birlik, iyi işte yardımlaşma, doğ
ruluk, ahidlere vefa, samimiyet ve kardeşlik ve bu 
esaslara riayet ölçüleri içerisinde devamlı çalışmak. 
îşte bundan dolayıdır ki, üzerinde yaşadığımız şu ka
ra parçasını ecdadımız bize vatan yapmaya muvaf
fak olmuşlardır. Burada, hizmeti geçenlerin hepsini 
rahmetle, şükranla anmaktayım. 

Ancak, son zamanlarda; son zamanlarda derken, 
yalnız 50 yıl değil, takriben iki asır ve daha önceki 
zamanlarda maalesef bu cihetlerde bir aksaklık husu
le gelmiştir. Devlet idaresinde, ordu içerisinde birta
kım huzursuzluklar meydana gelmiştir ve bu meyda
na geliş, milletimize çok pahalıya mal olmuştur; iza
hına lüzum görmüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, sürenizin dolduğunu 
hatırlatmakta yarar görüyorum. 

LÜTFÎ DOĞAN (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim Sayın Başkanım, toparlıyorum konuşmamı. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir milletin yükselmesi, varlığını devam ettirmesi, 

kendi hayatiyetine kasteden güçleri bertaraf etmesi 
için başlıca güç anaesasa dayanmış olması ve o üç 
anaesasa sağlam şekilde dayanmış olması, varlığını 
devam ettirmesi lâzım gelir. Aksi halde, düşmanla
rına mukavemetten aciz kalabilir. Çünkü, hayat bir 
mücadeledir, bu mücadeleyi en iyi bilenin de Aziz 
Müslüman Türk Milleti olacağından şüphe etmiyo
rum. Çünkü, inançlıdır. Allah'ına, Peygamberine muti-
dir. Nedir bu üç kuvvet?... Bir, ahlâki üstünlük. İki, 
maddi güç. Üç, ilim gücüdür. 

Sayın senatörler; 
Eğer ahlâki üstünlük, ilim üstünlüğü ve maddi 

güç üstünlüğü, bu üç anaesas birden var olur ve bun
lar sağlam bir inanca dayanacak olursa, bu üç ana
esas etrafında toplanmış bir milleti yok edecek bir 
gücün, bugüne kadar teknik olarak keşfedilmediği 
kanaatindeyim, i 

Bu itibarla, bendeniz yüksek huzurunuzda ve Mil
li Savunma Bakanlığımız camiasının mesul zevatının 
da huzurunda şunu arz etmek istiyorum: Ahlâki üs
tünlük olarak hakikaten milletimiz üstün bir ahlâ
ka sahiptir. 

Acaba Sayın Başkanım izin verir mi ki, bir misal 
arz edeyim?.,. 

BAŞKAN — Buyurun. 
LÜTFÎ DOĞAN (Devamla) — Bu kürsüde yük

sek huzurunuzda bir daha arz etmiştim; fakat tek
rarında zaruret görüyorum. 
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1916 yılında Çanakkale zaferinin elde edildiği 
günlerde, bir Fransız subayı yararlanmış, denize düş
müş; yaralanmış, denizde yüze yüze kıyıya çıkmak 
üzere, lakin bir de bakıyor ki, Mehmetçiğin elinde 
silah, silahının ucunda süngüsü, bu subayı beklemek
te. Adam, bu durumu görünce hayatından artık ümi
dini kesiyor, nasıl öldüreceğini beklerken, bir de ba
kıyor ki, bir el kendisini tutuyor, kaldırıyor, sırtından 
kaputunu çıkarıyor, kendisine giydiriyor, az ileride 
revire götürüyor, revirde kendisinin yarasını o im
kânlara göre tedavi ediyorlar ve kendisine sıcak çay 
ikram ediyorlar. Zaman geçiyor, Fransız subayı 
memleketine dönüyor ve hatıratında bunu yazıyor. 
Merhum tsmail Hami Danişment Bey, «Garp Men-
balarına Göre Eski Türk Seciyesi ve Ahlakı» adlı 
eserinde bendeniz bunu tercüme olarak okudum, 
şimdi size arz etmiş oluyorum. 

Bunun gibi yüzlerce misal var, çoğu da hatırım
da; fakat vaktinizi ve Muhterem Başkanımızın mü
samahasını suiistimal etmemek için arz etmiyorum. 
Demek ki, bu millet ahlaken çok üstündür. Az ön
ce hakikaten çarpıştığı, savaştığı insan aciz düştüğü 
anda onun elinden tutuyor ve onun yarasını tedavi 
ediyor, sihhatına kavuşturuyor. 

tnsan haklarına elbette bu ölçüde riayet edilir; 
çünkü, bu Millet Müslümandır, bu Millet Kur'an ah
lakını benimsemiştir, elbette böyle yapacaktır ve o 
gibi Mehmetçiği bizim şimdi rahmetle, şükranla an
mak elbette vazifemizdir. Makamları Cennet olsun. 
Ama şimdi şunu arz etmek istiyorum; bu gerçekleri 
Türkiye'mizde bugün görmeye mecburuz muhterem 
akadaşlar. Benim Mehmet'im, herkes huzur içerisin
de, emniyet içerisinde yaşasın diye kendisi rahatını 
feda ediyor, uykusuz kalıyor, istirahatini feda eyli-
yor; fakat yine bu millet içerisinde yetişen birisi -
onun ismine siz ne derseniz deyin - çıkıyor, arkadan 
silah atıyor ve o vatan evlâdını şehit ediyor. Demek 
ki, Türkiye'de aklı erenlerin akıllarını başlarına çok 
daha iyi almaları, bu yaraları tedavi etmeleri lazım 
geliyor. 

Bu milletin evlâdı hiçbir zaman birbirine kurşun 
atmazdı; ama Rusya gibi veya aynı emeli taşıyan 
başka ecnebilerin düşündükleri birtakım zehirler bu 
milletin evlâtlarının zihnine akıtılabildi ve hasta oldu
ğu için maalesef kendi huzurunu, kendi rahatını, 
kendi emniyetini muhafaza, müdafaa eden Mehmet'i 
şehit edebildi. Allah basiret versin. Allah o gibi afet
lere, o gibi hastalıklara tutulanları kurtarsın, 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan, her
halde bitirdiniz efendim. 

LÛTFÎ DOĞAN (Devamla) — Hemen teşekkür 
ederek bitiriyorum. 

Silahlı Kuvvetlerimize; ki bu milletin bütün ev
lâtlarının hakikatte asker olduğuna kaniim. Resulül-
lah Efendimizin bir müjdesiyle müjdeleyerek sözleri
mi bitiriyorum. 

«İki göze cehennem ateşi dokunmayacaktır. Bi
rincisi, Allah sevgisi, Allah aşkıyla yaş akıtan göz; 
ikincisi de, dinini, millet ve memleketini muhafaza 
etmek için nöbet tutarak uykusuz kalan göz.» 

Bu bakımdan, bu rütbe bu askere kâfidir; çünkü 
Hazreti Peygamberden bunu alıyor. Ancak, hepinize 
şunu da arz etmek istiyorum; Kur'an-ı Kerim'de he
pimize Allahu tealanın bir öğütü var: 

«Sakın birbirimizle münakaşa etmeyin. Sonra 
korkaklaşırsınız, gücünüz gider, düşmanlarınız da 
emellerini sizlerin üzerine teksif eder. Doğru yolda, 
hayır yolunda sabırlı olun. Allah'm yardımı, sabır, 
sebat gösterenlerle beraberdir.» 

Allah'tan niyazım şudur: Türk Silahlı Kuvvetleri 
uçağını, topunu, tüfeğini, nükleerini inşallah kendisi 
Müslüman Türk mühendisinin eliyle yapmaya mu
vaffak olsun, Allah ve saadeti hepimize de göster
sin. 

Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, hepinize 
teşekkürlerimi arz eder, bu Bütçenin Milletimiz ve 
memleketimize hayırlı olmasını Allah'tan dilerim. Sa
yın Başkanıma da müsamahası için huzurunuzda te
şekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın üyeler; 
1980 yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçe Kanun 

Tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Katılanların oybir
liğiyle kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Mili Savunma Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

102 Milli savunma hizmetleri 10)7 500 877 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
usul hakkında bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim.... 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — «Katılanlar» lafı 

olmaz. Burası Senatodur, «Senatonun oybirliğiyle» 
olur. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, katılanların oybir-
liğidir. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Hayır, yanlış 
söylüyorsunuz..,. , 

BAŞKAN — Bunun tartışma yeri burası değil 
Sayın Doğan, sonra görüşürüz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Oybirliğiyle ka
bul edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, Başkanlık takdir 
eder, o kadar efendim.. 

Buyurun. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — AP, CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü., Milli 1 
Birlik Grubu Başkanlıklarının, Milli Savunma Bakan- I 
lığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle Cumhuriyet Se
natosunun Türk Silahlı Kuvvetlerine takdir ve teşek
kürlerinin iletilmesine dair önergeleri. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bir önerge var, okutuyorum efendim. Bu, dört I 

Grup Başkanı tarafından verilen bir önergedir efen- I 
dim. I 

Yüksek Başkanlığa I 

Büyük Atatürk'ün çizdiği Misakı milli hudutları
mızın, Devletimizin iç ve dış düşmanlarına karşı ye
gâne teminatımız, mazisi şan ve şereflerle dolu kah
raman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güzide mensup
larına asil görevlerinde başarılarının devamı temen-

/. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe j 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

B) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
— Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi | 
— Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi I 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
İçişleri Bakanlığı 1980 yılı Bütçe Kanun Tasa

rısının görüşülmesine başlanıyor. 
Sayın içişleri Bakanı ve Sayın Komisyon hazır. 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde sözisteyen sa

yın grup üyelerini okuyorum: 

(1) 949 S. Sayılı basmayazı 3.2.1980 tarihli 28 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Bölüm Lira 

106 Silahlı Kuvvetlerin yeniden teş
kilâtlandırılması, silah, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi 
(RE - MO) 6100000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Katılanla
rın oybirliğiyle kabul edilmiştir.' 

Böylece Milli Savunma Bakanlığı 1980 yılı Bütçe 
Kanun Tasarısı Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miştir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

nisiyle, Yüce Senatonun takdir ve teşekkürlerinin ib
lağına karar ittihazını arz ve teklif ederiz. 
AP Grup Başkanvekili CHP Grup Bakanvekili 

Orhan Çalış; Erdoğan Bakkalbaşı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Grup Başkam MB Grubu Başkanı 
Zeyyat Baykara Fahri Özdilek 

Zaten başta da dört grup başkanının imzaladıkla
rını belirtmiştim. 

Kabul edenler... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Biz yok muyuz efen
dim, biz yok muyuz?... 

BAŞKAN — Efendim, teklif eden isimleri oku
dum Sayın Oğuz. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge oy
birliğiyle kabul edilmiştir. Gereği yapılacaktır. 

Bütçe hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

Adalet Partisi Grubu adına Rasim Gezmiş, Cum
hurbaşkanınca S. Ü. Grubu adına Namık Kemal Şen-
türk, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İbrahim 
Öztürk. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeleri okuyo
rum: 

Muharrem Bartın, Hasan Güven, Orhan Çalış, 
Ahmet Demir Yüce, Sadık Batum, İskender Cenap 
Ege, Orhan Özen, Ziya Müezzinoğlu, Ali Oğuz, Sa
dettin Demirayak, Hasan Fehmi Güneş. 

Efendim, elimde bir önerge var. Sayın Orhan 
Çalış, yerini Sayın Orhan Özen'e bırakmıştır ve o 
şekilde tescil edilmiştir. 

Adalet Partisi Grubu adına buyurun Sayın Gez
miş. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı) 
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Gruplar adına konuşma süreleri 45 dakikadır. Sa- ı 
ym Balkan için süre 45 dakikadır. Şahıslar adına 15 
dakikadır ve bu bütçe içerisinde Jandarma Gend 
Komutanlığı ve Emniyet Gend Müdürlüğü birli!kte 
görüşülecektir efendim. 

Buyurun. 
AP GRUBU ADINA RASİM GEZMİŞ (Artvin) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler; 

içişleri Bakanliğının 1980 yılı Bütçe Kanun tasarısı 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Gru
bunun görüş ve dileklerini sunarken, Yüce Senatonun 
ve İçişleri Balkanı ile Bakanlığın seçkin mesuplarını | 
şahsım ve grubum adına saygı ile selamlarım. 

Günümüzün Anayasal düzenini ve Anayasanın ön
gördüğü halk ve özgürlükleri korumak, memleketin iç 
güvenliğini, asayişini sağlamak ve idame ettirmek, il
lerin mülkî idare bölümlerini düzenlemek ve ihtilaf
larını halletmek, vatandaş sicillerini tutmak, nüfus 
hareketlerini izlemek, vatandaşlık işlemlerini yürüt
mek, sivil savunma gibi yurt için tüm işlem ve savun
masıyla görevli bir Bakanlığın bütçesini görüşünken, 
ıdFodtte günün en önemli konusu olan anarşiden söze 
'başlamak gereği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. I 

Devletin devamlılığı esastır. SiyaJsi partilerin ikti
darları geçici olup, icraat ve hizmıetleri nispetinde 
milletin itimadını mazhar olurlar. Her siyasi iktidar, 
Devletin daimi ve fakat kendilerinin değişmeye tabi 
olduğunu bilmelidirler. Demokrasinin fazileti burada 
başlar ve ruhunda bu esas yatar. 

Siyasi iktidara namzet olduğunu iddia eden parti
ler, Defletin devamlılığı ilkesine bağlı kalmak zorun
dalar. Muhalefette başka, iktidarda bir başka görüşün 
yanında ve içinde bülunulmamalıdır. Adalet Partisi 
olarak, olayların başında ne dedikse, şlimdi de aynı 
şeyi söylüyoruz. Anarşik olaylar 1967 baharında Fe
deral Almanya'da, 1967 Ekiminde İtalya'da, 1968 Şu
batında da İngiltere'de ve Hollanda'da, 1968 yılı Ma
yıs ve Haziran aylarında Fransa'da başlayan öğrenci 
ve işçi istekleri şeklinde ortaya çakmış ve hemen ar
kasında olaylar ülkemize sıçramıştır. Anarşik olay
larda metot ve hareket benzerliği hepsinde aynıdır. 

Batı ülkeleri olayların kaynağını ve amaçlarını çok 
çabuk ve kolay teşhis ettiler. Bizde ise, olaylara de
ğişlik gözle bakıldı ve ve yorumlandı. Öğrenci ve işçi 
hareketleri bünyevi rahatsızlık gibi ve buna ilaveten 
günün Adalet Partisi İktidarı probleme gereği kadar 
eğilrnediği görüntüsü verildi. O tarihlerde bunun bir 
•siyasi partiye karşı, dolayısıyla iktidarımıza değil, j 

Devlete yönelik olduğunu 'söyledik; fakat kimiseyi inan
dıramadık. Anarşi, âdeta toplumu büyüledi ve bildiği
niz gibi, 12 Mart 1971 Türk Silahlı Kuvvetleri Muh
tırası olayı doğdu. 

Partiler üstü vasıflandırdığımız bu dönemde neler 
olduğunu hepimiz beraberce izledik. Anayasamızın ic
raya karşı bir tepki anayasası olduğunu söylemiştik, 
kimseyi inandıramamıştık, günün Başbakanı Profesör 
Sayın Nihat Erim Anayasa değişikliğini bizzat önerdi 
ve bu yolda değişiklik yapıldı. 

Sayın arkadaşlar; 
Günün toplumunda süratli sosyal ve bünyevi de

ğişikliklere şait oluyoruz. Anayasa ve yasaların bu sü
ratli gdişmeye cevap veremediğini kabul etmeliyiz. Biz 
'bunları söylediğimizde, «Adalet Partisi 1961 Anaya
sasına karşıdır.» feryatları koparilmaktadır. «Anayasa 
noksan veya toplumun ihtiyacına cevap vermiyor» de
mek başka, var olduğu müddetçe saygı duymak ona 
sadakatle uymak başkadır. İnanmadığımızı yasal yol
larla değiştirmek, aksi halde mevcut yasalara uymak 
partimizin en büyük ve şaşmaz prensibidir. 

En büyük iddiamız, bugünkü anarşik olayların bü
yük boyutlara ulaştığı, Devleti yok etme, rejimi değiş
tirmeye yöndik olduğunu söylüyoruz. Ve diyoruz ki; 
Devlet giderse, savunma durumunda bulunduğumuz 
Anayasa ve bu Anayasadan kuvvet allan kuruluşlar 
kalır mı?. Elbette kalmaz. Varlığını Anayaisanın teme
linden alan demokrasi ve onun vazgeçilmez unsuru 
siyasi partiler ve nihayet çatısı atlında bulunduğumuz 
Parlamento, Devletle beraber var olur veya yok ola
bilir. Türkiye işte bu noktaya gelmiştir. Olaylar ve 
sonuçları kendi normal şartları içinde kazanır. «Milli 
irade esastır» diyorsunuz; bunun yanıda, demokrasi
nin içinde yer almayan müdahaleler yer almakta, ge
rekçe ise, demokrasiyi yaşatma olacak. Bir devlet ken
di nizamını normal yollarla yürütebilecek ve yaşatacak 
örgütlemeye gidememişse, kuruluşlarını tamamlaya
mamıştır demektir. 

Başlangıçta olayların üstesinden gelme kolay gibi 
görünmüşçe de, zamanla Türk Silahlı Kuvvetleri de 
konunun ösas mahiyetini anlamış bulunuyor. Başından 
beri anarşi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin işi değildi. 
Esasen olamazdı da. Çünkü ordu, dış düşmanlara kar
şı eğitilmiş ve yetiştirilmiştir. Toplumsal ve ideolojik 
olaylara karşı yabancıdır. Asker, emir kumanda ile 
hareket eder. Tek başına nöbet bekleyen Mehmetçik, 
beklemediği bir olay karşısında nasıl hareket edeceğini 
(bilemez. 



C. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1980 O : 2 

Devleti oluşturan yasama, yargı ve icra (yürütme), 
bu kuvvetler sıhhatli ve ahenkli çalıştığı sürece Dev
let sağlamdır demdktir. Bunlardan birisi afcsar'sa, Dev
let bünyeisinde sancılar başlar. 1961 Anayasasında vü
cut bulan Devletin kuruluşunu gözden geçirdiğimiz
de, kuvvetler ayrılığı prensibinin yargı lehine bozuldu
ğunu görürüz. Yasama ve icranın üstünde yargıyı 
görmekteyiz. Esasen Senatonun varlığını tetkik eder-
ıselk; yargı karşısında kuruluş gayesini kaybetmiştir. 
İcra (yürütme) ise eli kolu bağlanmış ve aksine olarak 
kendisine sonsuz hizmetler yü'k'letilmiştir. Bunun ge
rekçe ve canlı örneğinin en önemlisi, iç güvenliğin 
sağlanmasını üstlenen İçişleri Bakanlığını gösterebiliriz. 

Esasen Anayasamızın 5 ve 6'ncı maddesinde yargı 
ve yasama bir yetki olarak tanımlanmış, yürütme ise 
bir görev olarak kabullenilmiştir. Görev verilen bir 
kuruluşa yetki vermediğiniz müddetçe, elbette ki bu 
olayların üstesinden gelmek zor olacaktır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin iç güvenliğini, kişimin can ve 
mal güvenliğini sağlamak görevi İçişleri Bakanlığına 
aittir. Bu konuda hemfikiriz kanaatindeyim. 27 Mayıs 
1961 ve arkasından 21 Mayıs, 12 Mart 1971, en son 
3 Ocak 1980 tarihlerindeki Türk Silahlı Kuvvetle
rinin müdahale ve ikazlarını tetkik ettiğimizde, va
tandaşların can, mal ve Devlet güvenliğinin tehlikede 
olduğu gerekçesini görürüz. Yukarıda belirttiğimiz 
gibi, bu görev, İçişleri Bakanlığına aitti. Bütün bun
lara rağmen bir vakıa olarak bir müdahale var ise, 
İçişleri Bakanlığı kendisine tevdi edilen görevi yapa
mıyor veya yapmıyor demektir. 

Sayın Başkan, Sayın senatörler; 
Sizleri, şu ana kadarki sözlerimle bir noktaya ge

tirmek istiyorum. Şu anda beni dinlemek lütfunda 
bulunuyorsunuz. Gürültü olduğu takdirde sükûneti 
temine görevli Başkanlık Divanıdır. Sükûneti sağlaya
mazsa görevini yapamıyor demektir. Görevini yapa
mıyor diye de, Millet Meclisi Divanı gelip müdaha
leye kalkışamaz. Çaresini kendi bünyesi içinde bula
caktır. En son çare, birleşimi muayyen bir süre tatil 
eder; yani Senato Başkanlık Divanı kendi arayışını 
bünyesi içindıe bulup, sağlama durumundadır. 

Halbuki yurt içi olaylarda İçişleri Bakanlığı kendi 
bünyesinde hal çareleri bulamadığı veya bu 'imkânları 
sağlanamadığı müddetçe, müdahale olacaktır demek
tir. Sıkıyönetim dediğimiz askeri yönetimi bu yolla 
terk edemeyiz. Asli görevi olan bir İçişleri Bakanlığı, 
güvenliği sağlayamayacak ve Örfi İdare ile sağlana
cak... Bunun izahı mümıkün değildir. Sıkıyönetim 
anayasal yönetimdir; ancak fevkalâde haldir. Adı 

üstünde sıkı idare; hürriyetler kısılacak, sivil idare ye
rine askeri idare yer alıyor. Üstelik belirttiğimiz giıbi, 
askerin ihtisası dışımda bir konudur. Önemli olaylar
da ve yine Bakanlar Kurulumun ve Meclislerin önere
ceği il ve bölgelerde bu yetkileri İçişleri Bakanlığıma 
verelim dersek, kabul edilmez. İhtisası olan bir ba
kanlığa fevkalâde hallerde olağan üstü yetki verilmesi 
kadar doğal birşey olamaz. Bu konuları ilmi, günün 
Şartları içinde değerlendirmek zamanının çoktan gel
diği kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, ve sayın arkadaşlar; 
Adalet Partisinin felsefesinde Devletin meşruiyeti 

yatar. Şu anda iktidarda olduğumuzun medeni budur. 
Günümüzün anarşik ortaımı ve çak zor şartlar içimde 
hükümet olmamın zorluğunu biliyor ve bilerek bu 
görevi almış bulunuyoruz. Adalet Partisi, kendime 
tevdi edilen bir görevdem kaçamazdı. 

Hükümet Programımızda belirtildiği gibi; «Vatan
daş cam derdine düşmüştür. Can ve mal güvenliğimin, 
kanun ve nizam hâkimiyetinin, huzur ve sükûnum, 
vatandaşın korkusuz yaşama hakkının sağlanması, 
Önemli meseleler içinde en başta gelenidir. 

«Ve yime programda devamla şunu diyoruz;» Anar
şi çok büyük boyutlara ulaşmış, cinayetler, yangınlar, 
sabotaj ve soygunlar birbirini takip etmiş, Cumhuri
yet tarihinde görülmemiş olaylar vuku bulmuştur.» 

Ve yine : «Devletin var oluş sebebi olan can ve 
mal güvenliği korkusuz yaşamanın sağlanması hususu 
geniş çapta zedelenmiştir. Pek çok olayın faili meç
hul kalmıştır. 

12 ayı aşan bir zamandan beri 19 ilimizde uygu
lanan sıkıyönetime rağmen, olaylar durmamış, azal
mamış, bölücülük, yıkıcılık, anarşi ve terör milleti 
derin endişelere sevk etmiştir.» 

Ve netice şöyle deniyor: «Vatandaş devleti arar 
haldedir. Militan çetelerin ülkenin çeşitli köşelerinde, 
büyük şehirler etrafında meydana getirdiği -• kurta
rılmış bölgeler terörün boyutlarını göstermektedir. 
Devletten, belediyelerden, kooperatiflerden maaş alan 
kişilerin arasımda anarşi ve şiddet olaylarım sevk ve 
idare edenlerde bulunmaktadır. Kasım 1979'da Tür
kiye huzur, güven, kanun ve nizam hâkimiyeti ara
yan bir ülkedir.» 

Hükümet Programımı m bir bölümü, iktidarı devral
dığımız andaki Türk toplumumun içimde bulunduğu 
ortamım tablosunu çizmektedir. Türk Ulusu ve tüm 
siyasi partiler 14 Ekim 1979 kısmi Senato ve Millet 
vekili seçim sonrası ulusum içimde bulunduğu bu zor 
şartlardan Adalet Partisi tarafından çıkarılacağı kanaa-
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tidir iki, tüm siy asi parti liderlerinin beyanatları bu 
istikamettedir. İşte biz bu şartlar içerisinde ve bu an
layışla hizmeti devraldık. 

Sayın arkadaşlar; 
Ülkemiz ciddi ve zor bir bunalım dönemini yaşa

maktadır. Bunun başında, devlet güvenliği gelmekte
dir. Konu İçişleri Bakanlığını çoktan aşmış, devletin 
var olma veya yok olma seviyesine ulaşmıştır. Ola
ğanüstü şartlar, olağanüstü tedbirlerle aşılır. Mevcut 
yasalar normal devlet yönetimi esasları için yapılmış
tır. İç güvenliğin sağlanmasından yükümlü bulunan 
İçişleri Bakanlığına, kıskançlık gösterilmeden gereken 
yetkiler verilmeli ve karşılığında görev istenmelidir. 
Aksi halde süslü laflarla geçireceğimiz günlerin sonucu 
hüsranla biter. 

Adalet Partisi olarak siyasi felsefemizi her zaman 
ortaya koymuştur. Mevcut Anayasa düzeni içinde 
demokrasi rejimi bizim vazgeçemeyeceğimiz esastır 
Türk Devletinin varlığına yönelen tüm güçlere kar
şıyız. Bu tehlike ister sağdan, ister soldan gelsin, Dev
leti tanımayan bir gücü asla tanımayız. Anarşiye de
vamlı karşı çıktık ve çıkacağımızı tekrar ifade ediyo
ruz. Adalet Partisi bu prensibe dün de bu gün de say
gılı idi ve saygılı olacağız. Siyasi anlayış ve görüşü
müz açıktır. Herşeyi milletin huzurunda tartışarak 
geldik. Ulusumuzdan gizli hiç bir icraat içinde bulun
madık ve en büyük hakem olarak milletimizi gördük 
ve göreceğiz. 

1979 Yılı İçişleri Bakanlığı Bütçe Kanun tasarısı 
görüşülürken Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü 
bakın ne diyor? Ne kadar hakikati söylüyor. 

«Bugün Devletimiz kan kaybetmektedir. İktidar, 
muhalefet ve tüm yasal kuruluşlar olarak bu bünyede 
yaşayan hepimiz toptan ve ulusça yok olmak tehlikesi 
ile başbaşayız. Öyle ise, yaptığımız geçmiş hataları 
değil kurtuluş çarelerini görüşüp tartışalım.» (CHP 
sıralarından alkışlar «Bravo» sesleri) 

Yine konuşmasına devamla; 
«Evet bugün hem İktidarın hem de muhalefetin 

boylarını aşan bir tufan dalgasına tutulmuş bulun
maktayız. El ele ve omuz omuza birleşip yükselme
dikçe, onu göğüslemek ve başlarımızı özgür havada, 
özgürce dik tumak mümkün olmayacaktır. Bu tufa
na tek başına ne iktidar ve ne de iktidar peşinde sava
şan muhalefet karşı koyamayacaktır. Çünkü, bu tec
rübelerden. geçerek geldik.» diyor Sayın Sözcü ve 
devam ediyor; 

«Şu halde geliniz, devlet kaderini tehdit eden ger
çekleri önce bilelim ve bu bilgilerin ışığında birlik 

olmaktan başka çıkar yol bulunmadığını hep birlikte 
kabul edelim. 

Şunu bilelim ki, en zayıf millet, kendi içinde düş-
manlaşan millettir. Bir milletin bünyesinde düşman 
gruplar varsa, o millet uzun ömürlü olamaz. Bir dev
letin içinde dış düşmanlarla anlaşan gruplar varsa, 
kendi düşmanını kendi bağrında taşıyan bu devlet 
yaşayamaz. 

Hiç bir yasal parti kendisine vücut veren bir düze
ni yoketmeye kalkışamaz. Şiddet ve anarşi hiç birinin 
dostu değil, fakat hepimizin toptan ve amansız düş
manıdır. Geliniz bunlarla hep birlikte savaşalım ve 
onları birlikte yok edelim.» diyor. 

Sayın Cumhuriyet Halk Parti Sözcüsünün, parti 
görüşüne biz de aynen katılıyoruz. Söz ve lafla değil, 
faaliyetle bunu ortaya koyalım. Tehlike nerede ise, 
sağ veya sol demeden üzerine yürüyelim. 

Faşizm ve Komünizm belası denenmesi ve dönü
şü olmayan bir yoldur. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Demirel'e söy
leyin. 

AP GRUBU ADINA RASİM GEZMİŞ (De
vamla) — Efendim, Sayın Ecevit'e söyleyin. Arayışı
nı Avrupa'da arıyor. 

Evet, faşizm ve komünizm belası denenmesi ve 
dönüşü olmayan bir yoldur. Deneme ve vezgeçme, 
geri dönme yolu kapalıdır. Ahtapot gibi sizi kavra
dığı anda her şey bitmiştir. Değil çırpınmak, kıpırda
yamazsınız bile. Bugüne kadar bu beladan kurtulan 
olmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler ; 
Her müessese kendi akıbetini bizzat kendisi ha

zırlar. Günümüzdeki hür düşünce ve hareket özgür
lüğünü bazılarının özlediği rejimlerde bulamayacak
lardır. 14 Ekim 1979 seçimlerinde bunun çok belir
gin örneklerine tanık olduk. «Seçimlere boykot, Tek 
yol devrim» sloganları altında DEV - YOL, DEV -
GENÇ, DEV - SOL gibi imzalar taşıyordu. Entere
san bir olayla karşı karşıyaydık. Seçimleri isteyen 
bizlere faşist, seçimleri boykot edenler de özgürlük
çü demokrasiyi isteyenlerdi. Bu, anlaşılması güç bir 
davranıştı. Özgürlüğü diktada arayan aldatılmış genç
lerimizin en kısa zamanda doğruyu görmeleri ve an
latılması Devletin görevidir. 

Bir başka olay ise, «Devrim» kelimesi. Ben dahil 
çoğumuz Cumhuriyet döneminde dünyaya gelmiş 
kimseleriz. Biz Atatürk inkilaplarını ve devrimlerini 
biliriz. «Devrim» kelimesini uzun müddet bu manada 
anladık. Sonradan anlıyoruz ki, onlar, Atatürk Dev-
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rimleri şöyle dursun, en ufak ilgisi olmayan ihtilal 
veya bir nevi iç harp şeklinde ifade ediyorlar. Büyük 
kurtarıcı, büyük önder Atatürk'ü bırakıp, Marx, Le-
nıin, Mao, Che Guevvera, Kastro, Enver Hoca gibi 
kişileri kendi liderleri olarak seçmişlerdir. Atatürk, 
Ulusu özgürlüğe kavuşturmuş, düşmanı güzel mem
leketten kovmuştur. Lenin, Mao, Che Guevera, Kast
ro benim Ulusum için ne yapmıştır ki, benim gençli
ğim onların peşine takılıp gidiyor?.. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Musso-
lini ile Hitler'i de sayalım arada. 

AP GRUBU ADINA RASİM GEZMİŞ (De
vamla) — Hepsini de; topuna... 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Atatürk öğretmenlere «Yeni nesil sizin eseriniz 

olacaktır» diyordu. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cum
huriyeti, Türk öğretmenlerinin eseri olan bugünün 
gençliği elbette bu olmamalıydı. İşte bunun içindir ki, 
eğitimi günün çıkmazından kurtaramadığımız sürece 
her türlü çaba boşa gidecektir. Ülkenin temel sorun
ları eğitimde yatmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Sıkıyönetime başvurmadan, sivil idareyi ve de

mokrasiyi normal yollarla yürütmek istiyorsak, ko
nu ile ilgili Bakanlığa gerekli yetkileri verelim. Elin
de askeri kuruluş olan jandarma ve polis bulunmak
tadır. Miktarı kâfi değilse, artırılsın, silah ve teçhizat
la donatılsın. İç güvenliği sağlama görevi bulunan 
jandarma ve polisini, icap ediyorsa Türk Silahlı Kuv
vetlerindeki gibi modern silah ve araçlarla donata
lım. Helikopter, uçak; eğer icabediyorsa, tanık dahi 
verilsin ve buna göre görev istensin. Her olayda iki
de bir dış savunma ile görevli Türk Silahlı Kuvvet
lerine başvurulup yıpratılmasın. 

Şimdi bir başka konuya girmek istiyorum. İç gü
venliğin bir nevi anayasası 5442 sayılı İl İdaresi Ya
sasıdır. Bu Yasanın 3 ncü maddesi, «İllerin idaresi 
yetki genişliği esasına dayanır.» Yine 4 ncü madde
sinin ilk fıkrası, «İl genel idaresinin başı ve mercii 
validir.» 11 nci maddenin (c) fıkrası «İl sınırları için
de huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasar
rufa müteallik emniyetin, 'kamu esenliğinin sağlanma
sı ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödevi ve görevle
rindendir.» ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, iç güven
liği sağlama görevi İçişleri Bakanlığına bağlı 67 il 
valisinin ödev ve yetkisi olduğu sonucuna varırız. 
Netice olarak, 67 vali asayiş demektir. Valilik mües
sesesi her dönemde siyasi tartışma konusu olmuştur. 
«Bir gecede 67 ilin valisi değişirdi, değişmezdi,» gü

nümüzde tartışma konusu yapılmaktadır. Türk Ka
mu Hukukunu iyice bilmemiz gerekir, bu bizim ya
nılgılara düşmemizi önler. Valilik hiç bir makam ve 
müessese ile kıyasîanamaz, kendine has özellikleri 
vardır. Yasalarca bu belirtilmiştir. 

Kısaca belirtilen yasa esasına göre, siyasi iktidar 
değişimlerinde valilerin değişmesi doğaldır. Ancak, 
bu değişimlerde onur kırıcı davranışlara ve yollara 
başvurulmamalıdır. Esasen, vali değişmeleri Danıştay 
konusu olmamalı, bu bir siyasi tercih meselesidir. Mü
fettiş gönderip hata arama, ilgisi olmayan ve yarım 
saat içinde mülkiye müfettişlerinin tanzim ettiği ra
porlar esas alınmamalıdır. Bir başka konu, Devleti 
temsil eden kişiye, Bakanlık adına hareket eden, va
lilikte gözü olan müfettişten rapor istemek geçer yol 
değildir. Valilik, içinde bulunulan şartlara göre ha
reket edebilecek, karar verecek makamdır. Müfettiş 
gözü ile değerlendirmek imkânı yoktur. 

Valilik yapmış bir insanı alıp müşavirliğe atamak, 
onur kırıcı bir yoldur. Maalesef geçmiş iktidar döne
minde buna da şahit olduk. 

SÜLEYMAN SIRRI ERGUN (Edirne) — Siz 
ne yaptınız?.. 

AP GRUBU ADINA RASİM GEZMİŞ (Devam
la) — Bizde müşavir yapmadık. Bizde olmadı bu. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Merkez valisi yap
tı. 

AP GRUBU ADINA RASİM GEZMİŞ (Devam
la) —• Adalet Partisi İktidarı, onur kırıcı buna benzer 
tek bir atamaya tenezzül etmemiştir. 

Cumhuriyet Halik Partisi vali atamalarını devam
lı polemik konusu yaptı ve hâlâ yapmaktadır. Biz bu 
meslek mensuplarının tümünün haysiyet ve şahsiyet
lerine saygı duymaktayız. Sık sık Cumhuriyet Halk 
Partisi, Adalet Partisinin aday adayı olduğunu kas
teden üç valiyi polemik konusu yapmaktadır. Cum
huriyet Halk Partisi İktidarında, 14 adet Cumhuri
yet Halk Partisinden aday adayı olmuş idareciyi vali 
yapmıştır. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Kim on
lar, say. 

AP GRUBU ADINA RASİM GEZMİŞ (Devam
la) — Bilirsiniz. Sayarım, liste var bende. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
AP GRUBU ADINA RASİM GEZMİŞ (Devam

la) — Biz bu kadar feveran göstermedik. «15 yılın 
altında hizmeti olanlar vali yapılmıştır.» deniyor. İk
tidarımızda bu gibi tatbikata rastlanamaz. Ancak, 
Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı döneminde 6 vali
nin hizmeti 15 yılın altındadır. 
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SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Seçim 
olmasaydı, sen de vali olarak kalacaktın. 

AP GRUBU ADINA RASÎM GEZMÎŞ (Devam
la) — Elbette kalacaktım, elbette ki kalacaktım. Ben, 
Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıydım ve vatandaşı
yım, elbette olacağım. 

SÜLEYMAN SIRRI ERGUN (Edirne) — Bü
tün vatandaşlar vali mi oluyor?.. 

BAŞKAN — Sayın hatip; siz muhatap olmayın, 
ben cevaplarım kendilerim efendim. 

Buyuran. 
AP GRUBU ADINA RASİM GEZMİŞ (Devam

la) — İktidar dönemindeki 6 valinin hizmeti 15 yı
lın altındadır. Adalet Partisi memuru hiç bir iktidar 
döneminde partizanlığa itmemiştir. Bu konularda 
esasen çok söyleme hakkı bize aittir. Anarşinin kol 
gezdiği, üstelik seçim ortamında seçime 20 gün kala; 
ki hiç bir dönemde izin dahi verilmesi mutat olmaz
ken, çoğu seçimi olan illerin valileri Avrupa'ya gön
derilmiştir ve yerlerine partizan valiler görevlendiril
miştir. Bu tatbikata ne buyurulur?.. Hatta bu yola, 
dış ülkeye gördermede kaymakamlara bile başvurul
du. Adalet Partisi hiç bir dönemde vali veya bir baş
ka kamu görevlisinden seçim yardımı talebinde bu
lunmamıştır ve siyasete memurunu itmemiştir. Biz, 
bu yapılanların peşinde değiliz. Bu yollar denenmiş 
ve hiç bir iktidara hayır getirmeyeceği idraki içinde
yiz.; 

İdareci konusunu bitirmeden, İçişleri Bakanlığı 
meslek mensuplarının atama yönetmeliğine temas 
etmek istiyorum. Geçmiş İktidar, 20 yıllık tatbikatın 
sonucu, meslek mensuplarına ait atama yönetmeli
ğini bir anda değiştirerek, binbir zorlukla yerleştiri
len prensipler ortadan kaldırıldı. Hizmet yerleri böl
ge ve sınıf esasına göre yapma mecburiyeti «Başarı
lı yönetici» adı altında 5 yıllık kaymakam, 20 yıl 
sonra gelebileceği ilçeye atanabilme imkânını elde 
ediyor. Bu ise, siyasi bazı mahzurları bünyesinde 
toplayacaktır. Silahlı Kuvvetler personelinde olduğu 
gibi, içişleri Bakanlığında meslek mensubu atama 
konusunu temelden halletmiş ve hiç bir itiraz yok
ken bu sebepsiz değişikliğin nedenini anlamak zordur. 

Ayrıca, çalıştırılması zor ve imkânsız bir değer
lendirme esasını getirmiş bulunuyor. Kısaca, yerleş
miş, oturmuş bir sisteme dönmek mecburiyeti olduğu 
kanaatindejdz. Sayın Bakanın bu konuya eğileceğine 
ve düzelteceğine emin bulunmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
İçişleri Bakanlığı görevleri içinde yer alan, nüfus 

işlerine gereken önemin verilmesini istiyoruz, 1974 

yılında yeniden nüfus yazımı için kurslar düzenlendi. 
Kıbrıs çıkarması nedeniyle maddi imkânsızlık, bu ye
rinde teşebbüsü yarıda bıraktı. Personel eğitimine 
önem verilmesi ve her türlü şaibeden kurtarılması 
Türk kamu idaresini itibarlı kılacaktır. Mahalli İda
reler Genel Müdürlüğü geçen iktidar döneminde ku
rulan Yerel Yönetim Bakanlığına bağlanmıştı. Bağ
lanma sırasında Genel Müdürlüğün ciddet yetiş
miş ve ihtisaslaşmış personeli Bakanlığa alınmadı. Ye
rel Yönetim Bakanlığının kaldırılıp tekrar İçişleri 
Bakanlığına bağlanan Mahalli İdare Genel Müdürlüğü 
süratle intikal ve intibakı sağlanmalıdır. Mahalli İda
relerin işleri durmuş, askıya alınmıştır. 

Mahalli idareler konusunda Bakanlığın hassasiyet
le eğilmesini bekliyoruz. 442 sayılı Köy Kanunu, 
1580 sayılı Belediye Kanunu, 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanunu, İl Özel İdare Kanunları bugünün top
lumsal gelişmesine cevap veremez durumdadır. Bu ka
nunların ele alınarak Meclislere seVkedilmesi zaruri 
hal almıştır. Belediyeler, bugün içine düştükleri par
tizan tutum ve aşırı personel istihdamından mutlak 
surette kurtarılmalıdır, kanun kaçakları, anarşistlerin 
sığınma yeri olmaktan çıkarılmalıdır. 

Parasızlıktan şikâyet ederken, diğer yandan ihti
yacı dışında ve çok üstünde kadroların şişirilmesi çı
kar yol değildir. Personel kadroları konusunda yasal 
düzenlemeler getirilmelidir. Mahalli idarelerin tümü
nü içine alan tek bir gelirler yasası, vakit kaybedilme
den çıkarılarak mali özerkliğe kavuşturulmalıdır. İç
işleri Bakanlığının bu konuda çalışmaları olduğunu 
biliyoruz ve ancak çabuklaştırılmasını bekliyoruz, 

Sivil Savunma Daire Başkanlığı ise, barış ve sa
vaşta önemli görevleri üstlenen bir kuruluş olmasına 
rağmen, bugüne kadar yeterli derecede önem verilme
diği bir gerçektir. İl ve ilçe düzeyinde bu konuda ya
pılan çalışmalar formaliteden ibaret kalmaktadır. Yurt 
içi savunma önemli konulardan biridir. Elbette Bakan
lık gereken değeri verecek ve vereceğine de inanıyo
ruz. Sivil savunma konusundan bahsederken, Sayın Ba
kandan bir konunun aydınlatılmasını da talep ediyo
ruz. 14 Ekim 1979 kısmi Senato Seçimlerinde Hakkâ
ri ve çevresinde halka parasız televizyon cihazları 
dağıtıldığı söylenmektedir. Bu doğru mudur?... Doğ
ru ise, ne maksatla dağıtılmıştır?... Bu konuyu Saym 
Bakan açıklarsa, memnun olacağız. 

Değerli arkadaşlar; 
Disiplin, iaşe yönünden Türk Silahlı Kuvvetlerine 

bağlı adli ve idari görevleri yürüten Türk Jandar
ması, iç güvenlik kuvvetinin anakaynağıdır. Genel 
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emniyet ve asayişi sağlama, sınır ve karasuların emni
yeti ile gümrük bölgelerinde kaçakçılığı men, takip 
ve tahkik görevleri yanında, ceza ve tevkif evle
rinin dıştan korunması, adli hizmetler ve bütün bun
larla birlikte tebligat, tutukluların şevki gibi çok çe
şitli görevleri yüklenmektedir. 127 ilçede polis kuru
luşu yoktur. Görev alanı çok geniş ve aynı zaman
da kırsal alan oluşu şartların güçlüğünü ortaya koy
maktadır. Er mevcudu kifayetsiz, araç ve gereç yö
nünden de büyük sıkıntıların var olduğunu bilmek
teyiz. 

Jandarmanın iftihar edilecek en büyük yönü, gü
nün siyasi ve ideolojik görüş ve kamplarına iltifat 
etmediği ve görevini mutlak tarafsızlık ilkesine bağ
lı olarak yapmış olmasıdır. İç güvenlik kuvveti ola
rak her zamanki muteber yerini gururla korumakta
dır. Bu kuruluşun görevlerini asgari şartlarda yerine 
getirebilme imkânlarını sağlama, Hükümet ve Meclis
lerin görevidir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası ve iç gü
venliği olağanüstü gayretle noksansız yerine getir
meye tüm güçleriyle çalışan, başta Jandarma Genci 
Komutanı, subay, astsubay ve erlerin Adalet Partisi 
Grubu adına şükranlarımızı sunmayı en büyük görev 
bilmekteyiz. 

iç güvenlik kuvvetlerinin diğer bir büyük kurulu
şu, Emniyet Genel Müdürlüğüdür. Geçmişte, Türk 
Polisinin büyük hizmetler verdiğini belirtmede fayda 
görüyorum. Toplumsal olayların çok süratli geliş
me ve genişlemesi karşısında, o nispette, uzun süre
den beri polisi eğitime tabi tutmadık. Günümüzün 
ideolojik toplumsal olayları tertip eden ve yöneten
ler çok iyi eğitilmiş, yasaların boşluklarını çok iyi 
bilmekte ve bu boşluklardan yararlanmaktadırlar. Po
lis, anarşik olaylara karşı yeteri derecede eğitilme
miş ve bundan dolayı tamamen yabancı kalmakta
dır. 

Araç, gereç ve silahları da yetersizdir. En modern 
araç, gereç ve silahlarla mücehhez anarşistlere karşı 
tedbir ve mücadele yetersiz ve hatta gülünç durum
da kalmaktadır. 

Eğitim, araç, gereç ve silah yetersizliği yetmiyor
muş gibi kendi içinde ideolojik kamplara ayrılmış
tır. Üzücü olduğu kadar, bu korkunç bir vakıadır. 
Bugünkü Anayasal düzeni korumaya görevli vali, 
kaymakam, jandarma ve polisin cumhuriyet rejimine 
mutlak sadakati şarttır. Polisin tek bir görüş ve görevi 
devleti korumaktır. Devlet ve rejim düşmanları kim 
olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun, aman-
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sız mücadele etme, başta ve biricik görevidir. Poliste 
ideolojik hedefler güden derne'kler dönemine mutlaka 
son verilip tek bir amaç etrafında toplamalıyız. Rejim 
düşmanı olan polis, hangi görüşe sahip olursa olsun, 
mutlak ayıklanmalıdır. 

Bakanlığın yasa ve yeniden düzenleme ihtiyacım 
da gözönünde tutmamız gerekir. İç düzen çalışma
ları yapılmış ve Bakanlığın yeniden düzenleme esas
ları ilmi bir şekilde araştırılmış; bunun süratle tat
bikat alanına intikalini bekliyoruz. 

Anarşiyi önleme personel işidir. İyi yetiştirilmiş 
insangüoü olmadığı sürece konuya ciddi bir yaklaşım 
sağlanamaz. Birinci derecede iç güvenliği sağlama, 
vali ve kaymakamların görevleridir. Bu anda 150'nin 
üstünde ilçede kaymakam yoktur. Bu ilçeler halen 
boştur. Tahrirat kâtibi, malmüdürü gibi meslek dışı 
elemanlarla vekâletle idare edilmektedir. Boş ilçe
leri mutlak suretle doldurma çarelerini aramalıyız. 
Kaymakam 3 yıl gibi hiç bir meslekte olmayan uzun 
bir staj dönemine tabi tutmaktayız. Staj süresi dışında, 
can ve mal tehlikesi ile her an karşı karşıyadır. Mad
di imkânlardan yoksundur. Mesleği cazip kılacak taz
minat yasası ile fiili hizmet zammını öngören yasalar, 
Meclislere verildiği halde gereği derecede önemle üze
rinde durulmamıştır. Bu yasaların süratle çıkarılması 
zaruri ve uygun olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bir yılı aşan zamandan beri 19 ilde örfi idare de

vam ettirilmektedir. Bu, ilelebet devam edemez. El
bette, Türk Silahlı Kuvvetleri kendi asli görevine 
dönmeyi arzulamaktadır. İç güvenliğin görevlisi İçiş
leri Bakanlığı, tam ve mükemmel bir tarzda bu gö
revi yapabilmesi için vakit kaybetmeden gerekli ha
zırlıklarını tamamlamalıdır. Yasal ihtiyaçları varsa; ki, 
vardır, bunları günün şartlarına uygun şekilde düzen
lenerek Meclislere sevk edilmelidir. 

Her geçen günün Devlet ve rejimimiz aleyhinde 
çalıştığının idraki içinde bulunmalıyız. Olayların tü
münde Devleti yok etme hedefleri, herkesçe çok açık
ça bilinmektedir. Tehlike belli ve tektir. Belli ve bi
linen tehlikeye karşı iktidarı ve muhalefetiyle elbir
liği içinde tek vücut olarak üzerine yürümek zorun
dayız. Bu görevi üstlenen İçişleri Bakanlığına, iste
diği mücadele imkânlarını yaratmalıyız. Görevli iç 
güvenlik kuvvetleri dışında çare aramak abesle iştigal
dir. Örfi idare, tek ve çıkar yol değildir. 

Sayın arkadaşlar; 
Etrafımızda cereyan eden çok vahim siyasi olay

ları ibretle, esefle izliyor ve gözlüyoruz. İdeolojik iç 
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olaylar, gelişerek iç harbe dönüşen Afganistan'ın fe
ci sonucu ortadadır. Komşumuz İran'ın durumu da 
pek iç açıcı değildir. Ortadoğu'da stratejik bir yerde 
bulunan ülkemizin bu ortamdaki kritik durumunu 
gözden uzak tutamayız. Aynı ulusun evlatları ara
sında kan dökülmesine müsamaha edemeyiz. Mutla
ka buna bir son verilmelidir. 

Siyasi görüş farklılıklarını, demokrasinin tabii icap
larından olarak görmekteyiz. İç ve dış tehlikeye kar
şı muhalefet ve iktidarların tek vücut halinde birleşe
ceği ve her güçlüğü yeneceği ümidi ve inancı için
deyiz. Tarihimizde isyanlar, devleti tehdit eden iç 
ve dış tehlikeler olmuştur. BüyüK Türk milleti her 
güçlüğü yenmesini bilmiş ve düşmanlarını yok et-
m/iştir. Dünden daha güçlü Devletimizin bugünkü or
tamdan rahatça çıkacağına inancımız tamdır. En bü
yük arzu ve temennimiz, bugünkü ortamdan memle
ket evlatlarının burnu kanamadan, en az zayiatla çı
karılmasıdır. 

Büyük önder Atatürk, en büyük eseri olan Tür
kiye Cumhuriyetini gençliğe emanet etmiştir. Türk 
gençliğinin bunun bilinci ve sorumluluğu içinde oldu
ğuna inancımız tamdır. Zor ve fakat kutsal görevle
rinde, Sayın içişleri Bakanı ve mensuplarına başarı
lar temenni ederken, Bütçenin, milletimize ve Bakan
lığımıza hayırlı nlmasını diler, beni dinlemek neza
ketinde bulunan Yüce Senatonun sayın üyelerini şah
sım ve Grubum adına saygı ile selamlarım. 

Saygılarımla. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gezmiş. 
Sayın Namık Kemal Şentürk, Grubunuz adına bu

yurun efendim, 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Görüşülmesine başlanılan İçişleri Bakanlığı 1980 
Mali Yılı Bütçesinde Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
ler Grubu adına görüş ve düşüncelerimizi anaçizgile-
ri ile açıklamak için huzurunuzdayım. Bu vesile ile 
Yüce Heyetinizi şahsım ve Grubum adına selamlar, 
saygılarımızı tazelerim.. 

Sayın üyeler; 
Bilindiği gibi, bu Bakanlık Anayasanın sağladığı 

hak ve özgürlükleri ve kamu düzenini korumakla yü
kümlüdür. Bu Bakanlık, yurdun genel iç güvenliğini 
ve asayişini sağlamak ve sürdürmekten, illerin genel 
yönetimini düzenlemekten sorumludur. Bu Bakan
lık, yurttaşların şahsi hal sicillerini tesis, nüfus ha

reketlerini takip etmek, vatandaşlık iş ve işlemlerini 
yürütmekle görevlidir. Nihayet, muhtemel savaş ve 
tabi afetlere karşı yurdun sivil savunmasını yapmak 
ve konuya ilişkin hizmetleri eksiksiz yerine getirmek 
de bu Bakanlığın görevleri arasındadır. 

Her birisi diğerinden önemli olduğunda kuşku bu
lunmayan görevlerini ağırlığını ve önceliğini, yine de 
güvenlik hizmetleri teşkil etmektedir. Esasen, yurdun 
genel emniyet ve asayiş işlerinden yasal olarak sorum
lu Bakanın Bütçesine, güncelliğini maalesef koruma
ya devam eden iç güvenlik ve asayişten, anarşi ve te
rörden söz ederek başlamak zorunlu olmaktadır. 

Filvaki, bu konuda Parlamento kürsülerinden çok 
şeyler söylendi. Paneller, düzenlendi seminerler dü
zenlendi. Yazılı ve sözlü basın, meseleyi enine boyu
na inceledi. Hemen herkesin düşünce ve görüşleri
ni kendi açısından açıkladı. Hükümetler, ilgili Ba
kanlar konuştu. Anarşi ve terörün lügat anlamından 
tutunuz da, tarih içerisindeki ve Türkiye'deki seyrin
den, boyutlarından, uluslararası niteliğinden, odakla
rından, sebep, sonuç ve çarelerine kadar hemen her 
şey söylendi. 

Denilebilir ki, bu vadide söylenebilecek yeni bir 
şey kalmadı. O halde artık biz, Devlete, rejime yö
nelik olduğu kuşkusuz silahlı şiddet eylemlerine, et
nik kışkırtmalara, bölücülüğe karşı söz değil, yeni bir 
zihniyet ve anlayışla, yeni yöntemlerle, yeni tavır ve 
hareket tarzı ile daha etkin ve kesin sonuç alıcı icra 
beklemek istiyoruz. 

İlgili, yetkili, sorumlu ve görevli tüm şahısların, 
Anayasal ve siyasal kuruluş ve kurumların el ve gö
nül birliği ile icraya yardımcı olmalarını, tutum ve 
davranışlarını bilinçli ve metotlu olarak daha etkin 
ve belirgin hale getirmeleri gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Organize şiddetin amacı, toplumda yılgınlık, bez

ginlik, endişe ve korku yaratmak ve böylece Devlet 
otoritesini zaafa uğratmaktır. Otorite boşluğu bulun
duğunu kanıtlayıp, vatandaşı otoritesizlikten usandır* 
mak, ümitsizliğe duçar etmek ve sonra da bu boşluk ve 
ümitsizlikten yararlanarak amaçlarına ulaşmaktır. 

Dış ve iç şiddet tahrikleri hiç şüphe yak ki, top
lumdaki huzursuzluktan hoşnutsuzluklardan güç ka
zanır. Siyasal, sosyal, ekonomik sorunlar tahriki bes
ler. Hal böyle olunca, Devletin ülkesi ve milleti ile 
bütünlüğüne, hür demokratik parlamenter düzeni orta
dan kaldırmaya yönelik ve çok değişik boyutlarda, çok 
çeşitli yollarla yaygın olarak devam eden şiddet olay
larının teşhisinde birieşmemek mümkün değildir. 
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Teşhiste birlik, bir bakıma tedbirde, çarede isa
bet demektir. Zira doğru tedavi, doğru teşhisle müm
kündür. Milli birlik ve beraberliği bozmaya matuf 
hareket ve eylemler karşısında birlik ve bütünlükle 
hareket edilmesi gereklidir. Onun için grup olarak 
birçok vesilelerle arz ettiğimiz gibi, Devlet meselesi ve 
seviyesi boyutlarına ulaşmış anarşi ve terörle müca
delede siyasal partilerimiz, Anayasal kuruluşlarımız 
ve kurumlarımız birbirlerine güvenmeli ve asgari 
müşterekte buluşmalıdır. Ülkenin yüksek menfaatleri
ni korumada dayanışma içerisinde olmalıdırlar. Or
tak tavır ve gerektiğinde ortak sorumluluk alabilme
lidirler, şeklinde özetleyebileceğim görüşlerimizi bir 
kere daha tekrarda fayda mülahaza ediyorum ve bu 
alanda iki büyük partimiz liderleri arasında başla
mış; fakat henüz beklenen ve özlenen noktaya ula
şamamış bulunan diyalog, anlayış ve yakınlaşmanın 
devamını halisane dileğimiz olarak bir kere daha 
vurguluyorum. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Terörle mücadelede, biraz önce ifade ettiğim şid

deti, şiddet tahriklerini güçlendiren, besleyen siyasal, 
sosyal, ekonomik sorunları, eğitimdeki sorunları çö
zecek, toplumda huzursuzluk, hoşnutsuzluk yaratan 
etkenleri, ortamı giderici önleyici ciddi ve hızlı ön
lemlerin alınması ve bunların ısrarla tatbikinin ko
valanması şarttır; ama evvela teröre kanımızca fik
ren karşı çıkılmalıdır. Bu hususta kamuoyu oluştur
malı ve terör fikren tecrit edilmelidir. En geçerli yol 
da, sanırım budur ve bu olmalıdır. Yoksa, kalıplaş
mış ön yargılarla bu canavarla b^şa çıkılamaz. Öz
gürlükleri yok etmek için özgürlük isteyenlere müsa
maha gösterilerek anarşinin üstesinden gelinemez. He
le silah kaçakçılığının önlenmesi hususunda çok cid
di, cesur, kararlı davranılmadıikça, gerekli yasal ve ida
ri etkin önlemler alınmadıkça, başarı şansı beklene
mez. 

Devlette istikrar, toplumda huzur sağlamak için 
bahsettiğim çarelere başvurma yanında, evleviyetle ze
delenen Devlet otoritesini ihya, sarsılan güven orta
mını tesis etmek lazımdır. 

Değerli senatörler; 
Elbette Devletin anagörevi, kamu düzenini te

min, kamu hizmetlerinin idamesini sağlamak, yasa
ların eksiksiz uygulanmasını mümkün kılmaktır. 

Gerek bu konuda, gerek anarşi ve terör olayları
nı önlemede ve bastırmada, doğrudan sorumluluk ta
şıyan güvenlik kuvvetlerine düşen yükün ağırlığı ve 
önemi büyüktür. Binaenaleyh, Emniyet Kuruluşunun 

ve mensuplarının huzurlu hizmet yapacak halde tu
tulması lazımdır. Maddi ve manevi yönden güçlen
dirmeleri gereklidir. Moralinin, fizik kondisyonunun 
yüksek tutulması zorunludur. Yitirilmeye yüz tut
muş saygınlığının korunması, sarsılan disiplininin ih
yası için icap eden acil her tertip ve tedbirin alın
ması elzemdir. Bilhassa, polisin yansızlığını zedele
yecek her türlü davranış ve hareketten; dernekleş
menin neden olduğu suistimalden kesinlikle beri kılın
ması, objektif bir sevk ve idare altında çalıştırılma
sı, hizmetin doğal icaplarından olduğu unutulmamalı
dır. 

Bir başka ifadeyle, genel güvenlik ve asayişin 
korunması ve devam ettirilmesi, anarşi ve terörle ba
şarılı mücadelenin; 

1. Mevcudu yeterli ve yetenekli. 
2. Hareket kabiliyeti yüksek. 

3. Örgütlü ve sistemli şiddet olaylarında cay
dırıcı olabilecek teknik etkinliğe kavuşmuş. 

4. Mesleki ve genel kültür yönünden yeni bir 
yöntemle doyurucu biçimde eğitilmiş ve yetiştirilmiş. 

5. Modern araç, gereç, silah ve teknoloji ile do
natılmış. 

6. Politikadan mutla'k surette arındırılmış. 
7. Mesleğe alınış, yükseliş ve benzeri özlük hak

ları prensiplere bağlanmış. 

8. Sosyal sorunları çözümlenmiş veya çözümlen
me yoluna girmiş. 

9. Disiplinli bir polis örgütüyle ve örgütü bu dü
zeye çıkartacak güven verici yöneticilerle ve yönetim
de istikrarın muhafazası ile mümkün olduğuna dair 
inancımızı korumaktayız. 

O itibarladır ki, Bakanlık bu 'konuda elde mev
cut tüm araştırma ve incelemeleri, öneri ve temennile
ri, teknolojik gelişmeleri, Türk tcplumunun gelişen 
ve değişen şartlarını ciddi bir şekilde dikkate ala
rak, gereken yasal ve idari tedbirleri almakta ve uy
gulamaya koymakta artık gecikmemelidir. 

Bugünlerde Yüce Senatonun gündemine gelmesi 
beklenen Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetleri
ne Ait Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun tasarısı, bizi bu konuda ümitvar olmaya sevk 
etmiştir. Ancak, bu vesile ile şu hususu bilhassa be
lirtmek istiyorum : 

Elbette, zaman zaman ihtiyaç duyulan yasalar ya
pılacaktır. Yasa boşlukları ve noksanlıkları giderile
cektir; ama asıl olan, mevcut yasaların dirayetle, ek
siksiz uygulanmasıdır. Bunu sağlayacak kamu yöneti
mini gerçekleştirmektir. Aksi halde, hangi düzeyde 
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ve mükemmellikte yasa getirirseniz getiriniz, sonuç 
hüsran olur ve biz yine kusuru mevcut yasada, yasa 
boşluklarında, noksanlıklarında aramaya devam ede
riz. 

Güvenlik kuvvetlerinin başarısında en büyük faktö
rün haber alma olduğu gerçeği de gün gibi aşikâr
dır. Bu sayededir ki, önleyici kolluk kuvvetleri, etki
li olur. Bu sayededir ki, olayların peşinde değil, 
önünde olma imkânı sağlanır. Öyle ise, haber alma 
hizmetleri bilinçli olarak, özel tekniğine uygun şekil
de yeniden düzenlenmelidir. Bilhassa diğer haber al
ma örgütleri ile koordinasyon ve uyum içerisinde 
bulunulmalıdır. 

Geçen yıl bütçe konuşmasında değindiğimiz bir 
hususu bu yıl tekrarda yarar görmekteyim. O da şu : 

Tamamen memur statüsüne alınmış, özlük hak
ları genel bütçeden ödenmekte olan ve halen bütün 
yurtta mevcudu 17 binin üstünde veya o civarda bu
lunan çarşı ve mahalle bekçilerinin daha verimli, daha 
etkili bir yardımcı zabıta kuvveti haline dönüştürül
mesi, üzerinde ciddi olarak durmaya değer önemli bir 
husustur. 

Sayın senatörler; 
İç güvenlik kuvvetlerimizin güçlü bir kolu da, 

malum olduğu üzere, jandarmadır, 1706 ve 6815 sa
yılı yasalarla saptanan anagörevlerini başarılı şekil
de yürüten Komutanlığın hizmette başarısının devamı 
için görevlerinin yaygınlığı ve ağırlığı ile mütenasip 
olarak jandarma mevcudunun artırılması, özellikle 
noksan subay kadrosunun doldurulması lüzumludur. 

Bütçe imkânları ve RE - M O Projesi çerçeve
sinde noksanlar giderilmeli, donatımı güçlendirilmeli, 
modernizasyonu hızlandırılmalıdır. 

Son yıllarda değişen ve gelişen şartlar, örgütlü 
suçlar ve şiddet eylemleri dikkate alınarak, görevin 
genişleyen şümulüne ve önemine uygun olarak eği
tim programları gözden geçirilmelidir. 

Huzurun, emniyet ve asayişin temininde önemli ko
şul, şüphesiz güvenlik kuvvetlerinin her yönden im
kânlar ölçüsünde güçlendirilmesidir. Bu konuda Yü
ce Meclislerimiz asla hasis davranmamışlar ve dav
ranmamaktadırlar. Ne var ki, bütçelerle verilen güç
lendirme içerikli ödeneklerin, bilhassa Emniyet Genel 
Müdürlüğüne ait olanlarında, önceden planlı hazır
lıklar, lüzumlu koordinasyon ve benzeri işlem ve 
girişimler yapılmadığı ve daha önemlisi, merkez ör
gütünde istikrar bulunmadığı, yetkili ve sorumlular sık 
sık değiştiği için ve maalesef idarede devamlılık fik
rinin zayıflamış olmasından ötürü, yılı içerisinde ga

yesine uygun harcamaların mümkün olmadığını üzü
lerek görmekteyiz. 

Bu vesile ile gerek sıkıyönetim güvenlik kuvvetleri
mizin, gerek sıkıyönetim dışındaki illerde bulunan po
lis ve jandarmamızın, son günlerde yürüttükleri ba
şarılı operasyonlar ve olumlu sonuçlar nedeniyle mem
nuniyetimizi belirtmeyi bir görev saymaktayım. 

Bunun yanında, yine son günlerde basından takip 
ettiğimize göre, arka arkaya gerçekleştirilen karakol 
baskınları karşısında da büyük üzüntülerimizi beyan 
etmek isterim. Silahlı saldırı ve baskın karşısında kim
senin kahramanlık beklemeye hakkı yoktur. Lakin, 
baskına maruz kalan, kamu düzenini, can ve mal 
emniyetini korumakla mükellef anarşi ve terörle, ted
hişle mücadelede asli görevli bulunan Devletin Gü
venlik Kuvvetleri mensupları olursa... Nerede ve na
sıl? Kanun hâkimiyetini ve Devlet otoritesini temsil 
eden karakolda, görev başında ve hiç mukavemetsiz 
olan, izahat ve mazeret kabulü mümkün olmayan bu 
pek ağır durum karşısında Sayın Bakanın da aynı 
teessürü duyduğundan şüphe etmiyorum. Yalnız, te
essürle beraber mesele düşünülmelidir ve ona göre ge
reken seri ciddi tedbirler mutlak surette alınmalıdır; 
bunu bilhassa bekliyoruz. 

Güvenlik Kuvvetlerimizle ilgili sözlerimi böylece 
noktalarken, Yüce Heyetinizin de aynı hissiyatı pay
laşacağı inancı içerisinde, Devlet otoritesi ve rejim 
uğruna polis ve jandarma kuruluşlarımızın vermiş 
olduğu aziz görev şehitlerinin manevi huzurlarında 
saygı ile eğiliyor, üstün görev anlayışı ve vatan sev
gisiyle hizmet ifasına devam eden değerli mensup
larına takdir ve teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Değerli senatörler; 
Şimdi de, Bakanlığın diğer hizmetlerine dair gö

rüş ve temennilerimizi beyan etmek istiyorum. 

Anayasamız, merkezi idarenin yurt ölçüsünde'ki ku
ruluşunda il sistemini kabul etmiştir. 5442 sayılı İl 

| İdaresi Kanunu da, merkezi idarenin taşrada il sis-
! temine göre örgütlenmesi ve illerin yetki genişliği il-
j kesine uygun olarak yönetilmesini esas alan bir dü-
| zen getirmiştir. 

Devlet ve hükümet, vali ve kaymakam tarafın
dan temsil edilirler. Bu sıfatla bölgesinde huzur ve 
güvenin sağlanmasından, kanunların, nizamların ek-

j siksiz uygulanmasından, genel idare hizmetlerinin 
uyumlu şekilde yürütülmesinden mülki idare amiri 

! sorumludur. Vali ne kadar belirli kıstaslara göre 
t isabetli ve yetenekli seçilir ise, mahalli sorunların çö-
| zümü o derece kolay olur. Devlet otoritesi gücünü, say-
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gınlığım korur, vatandaşın Devlete güveninin artarak 
devamı sağlanmış ve temin edilmiş olur. 

Esasen müessir, güçlü, dürüst ve yansız bir kamu 
yönetimi huzurun, kamu güveninin ve nizamının ko
runmasında anaunsur değil midir?.. Her iktidar deği
şikliğinde, her yeni hükümet kuruldukça istikrara en 
çok muhtaç mülki idare amirleri arasında kitlevi deği
şiklik yapma alışkanlığının belirmiş olması ve bu ge
niş çapta tasarruflarda hizmet icapları ve haklı ne
denlerden, yeteneklerden ziyade, politik nedenler ve 
eğilimlerin ağırlığını hissettirir görüntülü bulunması, 
idare hayatımız için ciddi bir tehlike teşkil etmekte
dir. 

Fransa'da Üçüncü Cumhuriyetin büyük lideri Gam-
betta'nın dediği gibi, unutulmamalıdır ki, «Hükümet 
etmek parti vasıtası ile olur; ama idare etmek, an
cak kabiliyet sahibi insanlar vasıtası ile mümkündür.» 

Değerli senatörler; 
Önemli gördüğümüz diğer görüş ve tekliflerimizi 

de şöyle satırbaşları halinde sıralamak istiyorum : 

Bakanlık Bütçe gerekçelerinde tekrar edilmesine 
rağmen, aslında mevcut olmayan ve fakat lüzumu 
mutlak bulunan bir personel istihdam politikası tes
pit edilip, sadakatla uygulanmalıdır. 

Mülki idare amirliğini cazip kılacak önlemler alı
narak, yönetici açığı bir an önce artık kapatılmalı
dır. 

Halen Meclis Komisyonlarında bulunan mülki ida
re amirliği tazminatı, fiili hizmet zammı teklifleri
nin bir an evvel yasalaşması temennilerimiz arasın
dadır. 

Adetleri 129'u bulan ve her iktidar değişikliğinde 
maalesef miktarı daha da artacağa benzeyen merkez 
valiliğine çözüm getirilmeli ve bu potansiyelden ya
rarlanma çareleri bulunmalıdır. 

Bölge merkezi durumunda olan illerden başlamak 
üzere, kademeli şekilde merkez ilçelerin kurulması ger
çekleştirilmelidir, 

Mevcut yasalarla yönetilmesi artık iyice güçleşmiş 
bulunan, başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir 
ve geecekte bu seviyeye ulaşma istidadında olan il
lerde hizmetlerin koordine edilerek, güçlü, sağlıklı, et
kin, seri ve disiplinli bir şekilde ifasını mümkün kıla
cak metropoliten hizmetler birliğini gerçekleştirecek 
yasal düzenleme çalışmaları sonuçlandırılmalıdır. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, değişen ve gelişen 
şartlar dikkate alınarak gözden geçirilmeli ve mülki 
idare amirlerine sorumluluklarıyla orantılı sarih yet
kiler verilmeli ve yasalarla verilen bu yetkilerin müte

akip yasalarla tekrar tesirsiz hale getirilmesi behema-
hal önlenmelidir, 

Miktarı 887'yi bulan ve halen sadece 203'ünde mü
dür bulunduğunu tespit eylediğim bucakların geleceği 
hakkında alınması gereken karar daha fazla gecik
tirilmemelidir. Bu husustaki görüşümüz, bucakların 
kaldırılması istikametinde değil, tam teşekküllü hale 
getirilerek, fonksiyon kazandırılmaları yönündedir. 

Asayiş sorunu olmakta devam eden il, ilçe, bucak, 
belediye ve köy sınır anlaşmazlıklarının süratle çö
zümlenmesi için idari ve yasal tedbirler alınmalıdır, 
Bu hususun hızlandırılması için İl İdaresi Kanununun 
idare heyetleri ve genel meclislerce mütalaa verilmesi
ne dair olan amir hükmünün, meclislerin yılda bir 
toplandığı dikkate alınmak suretiyle, meclislerin top
lantı halinde olmadığı zamanlarda il daimi encümen
lerince aynı görevin yapılması, şeklinde değiştirilmesi 
konuya hız kazandıracaktır. 

Asayiş yönünden önem taşıyan 1774 sayılı Kim
lik Bildirme Yasasının ciddiyetle uygulanması temin 
edilmelidir. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Şimdi de demokratik rejimin vazgeçilmez anaku-

ruluşu olan mahalli idarelerden söz etmek istiyorum. 

Yerel Yönetim Bakanlığının kaldırılmasıyla tekrar 
İçişleri Bakanlığına bağlanmış olan mahalli idareler 
hizmetlerinin beklenen seviyede ifası için gerekli ya
sal imkânlara henüz kavuşamadıkları malumdur. İl, 
belediye ve köy halkının müşterek mahalli ihtiyaç
larını karşılayan ve genel karar organları halk ta
rafından seçilen kamu tüzelkişileri olan mahalli ida
reler, Anayasamızın 116 ncı maddesiyle güç kazan
mış ve yine bu madde gereğince kendilerine görevle
riyle orantılı gelir kaynaklarının sağlanması emredil
miştir. Bu amir hükme rağmen ne yazık ki, bilhas
sa çok güç durumda olan, buna rağmen görevleri 
giderek yaygınlaşan belediyelerimizin mali ve idari sı
kıntılarına henüz çözüm ve bir çare getirilememiştir. 
Belediyelerimizin içinde bulundukları sıkıntının en bü
yüğü mali sıkıntı olduğuna göre, belediye gelirleriyle 
ilgili tasarının öncelik ve ivedilikle yasalaşması sağ
lanmalıdır. Ben burada, bilhassa kırsal ve kentsel alan
da görevler yüklenmiş bir mahalli idare birimi olan 
il özel idareleri üzerinde de biraz durmak istiyorum. 

Filhakika Türk idare sistemi içinde yüz yılı aşan 
süre hayatiyetini devam ve kendisini kabul ettirmiş, 
anayasal bir kuruluş olan il özel idarelerinin halen 
tabi oldukları yasa 61 yaşındadır. 1913 tarihli İdarei 
Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkati bu kuruluşa 
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hayatiyet vermiştir. Bu Yasanın bugün dil yönünden 
de anlaşılması imkânının kalmadığı kolayca tahmin 
edilebilir. Üstelik, daha sonra çıkan 70 kadar yasa
da ve bunların ek ve tadillerinde özel idareler ile ilgili 
hükümlere yer verilmiş olmakla, sistem büsbütün karı
şık bir hale getirilmiştir. 

Çağımızın değişen ve gelişen şartları, teknolojisi ve 
yönetim anlayışı karşısında il özel idareleri görev, yet
ki, denetim, vesayet, personel, mali ve teknik imkân
lar, diğer kuruluşlarla ilişkiler bakımından sayısız ve 
önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu durumu, ko
ruyabildikleri bir kısım görev ve hizmetlerden bazı
larının yapılamamasına, bir kısmının da eksik, verim
siz, kalitesiz ve yavaş yürütülmesinin sebebi olmakta
dır. Daha kısa ifade ile il özel idareleri günümüzde 
kendinden beklenen ve istenen ölçüde başarıyla hiz
met etmek olanağından uzak düşmüş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, mahalli idare birimlerinin en büyü
ğü olan il özel idarelerinde statü, hizmetler, mali ve 
teknik yönlerden daha fazla gecikmeden yeniden bir 
düzenleme yapılması zorunludur. Bütün bu dile getir
diğimiz hususların diğer mahalli idarelerimiz için de 
aynı derecede geçerli olduğu kuşkusuzdur. 

Aslında, parlamenter demokratik düzen içerisinde 
planlı bir ekonomi ile kalkınma çabasında olan yur
dumuzda mahalli idarelerimizin yapısal ve fonksiyo
nel önem taşıyan kurumlar olarak görülmesini ve bu 
görüş ve anlayışla yeniden düzenleme çalışmalarının 
bir an evvel semeresini vermesini bekliyor ve diliyo
ruz. 

Kamu yönetiminin önemli bir kesimi hakkında 
da sözlerimizi böylelikle bağlayarak, 1980 Mali Yılı 
Bakanlık Bütçesinin, Bakanlığımızın güzide mensupla
rına, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın değerli men
suplarına hayırlı elmasını diliyor, sizleri tekrar say
gıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şentürk. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İb

rahim Öztürk, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (An
kara) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

İçişleri Bakanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüş 
ve düşüncelerimizi dile getirirken, Yüce Kurulunuzu 
saygılarımızla selamlıyoruz. 

Milliyetçi Cephe Hükümetleri zamanında da bu 
kürsüden Cumhuriyet Halk Partisi olarak eleştirileri
mizi dile getirmiş ve Sayın İçişleri Bakanlarının ya

nıtlarını dinlemiştik. Aradan uzun zaman geçmesine 
rağmen, ülkenin huzurunu bozan anarşi ve terör olay
ları ve bunu besleyen silah kaçakçılığı bir türlü dur-
durulamamış, aksine, giderek artan boyutlara yüksel
miştir. 

Bugün de Demirel Hükümetinin ve özellikle iç 
güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığının bir numa
ralı sorunu budur. Nitekim, Hükümet Programında 
bu konuya özel bir yer ayrılmış ve halkın devleti 
arar hale geldiğinin ifade edilmesi, sorunun önemini 
ve güncelliğini ortaya koymuştur. Konuşmamızda bu
na özellikle ve de müsamahasız bir dille değinirken, 
Sayın Hükümeti, ve Sayın Bakanı uyarmak, aydınlat
mak ve bir yerde de başarısını sağlamak iyiniyetiyle 
davrandığımızı özellikle belirtmek isteriz. Ancak sa
yın senatörler, asayiş sorununa girmeden önce, İçiş
leri Bakanlığının bünyesinde yer almış olan diğer ko
nulara kısa da olsa bir göz atmayı yararlı görmek
teyiz. 

Genel olarak İçişleri Bakanlığının kuruluş amaç
larını ve görevlerini şöyle sıralayabiliyoruz : 

«Anayasa düzenini ve bu düzene bağlı hak ve öz
gürlükleri korumak, yurdun iç güvenlik ve asayişini 
sağlamak, hizmete en yararlı bir biçimde olmak kay
dıyla mülki teşkilatı tanzim etmek, mahalli idareleri, 
halk ihtiyaçlarını karşılayacak bir biçimde düzenle
mek, vatandaşların şahsi hal sicillerini ve nüfus ha
reketlerini izlemek, yurdun sivil savunmasını yerine 
getirmek, karayollarında trafiği kontrol etmek ve ka
zaları önlemek, illerin genel yönetimini sağlamak, ka
nunlar, tüzükler, yönetmelikler ve hükümet kararla
rını yaymak ve halka duyurmak.» 

İçişleri Bakanlığına yüklenmiş olan bu kadar önem
li görevler, 1624 sayılı Dahiliye Vekâleti Teşkilat ve 
Vazifeleri Kanunundan başlamak üzere, tam 42 adet 
diğer kanunlarla sağlanmış bulunmaktadır. 

Bakanlık bu görevleri, iller idaresi, mahalli ida
reler, nüfus, özlük işleri, sivil savunma idaresi ve di
ğer yardımcı kuruluşlar eliyle yürütür. En önemlisi 
de, yurdun genel güvenlik ve asayişini, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ara
cılığıyla yerine getirir. 

Taşra örgütünün başında ise vali ve kaymakamlar 
bulunmaktadır. Toplum yaşantımızda büyük ve önem
li görevler yüklenmiş olan bu Bakanlığımızın kökleri 
tarihimizin derinliklerine kadar uzanmaktadır. Diyebi
lirim ki, Osmanlı Devletinin kuruluşuyla beraber, kol
luk hizmetleri, güvenlik hizmetleri de Devletin bün
yesinde yer almış ve o zaman kurulmuş olan Divanı 
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Hümayuna Sadaret Kethüdası olarak katılan şahsiyet, 
işte bugünkü içişleri Bakanlığının esasını teşkil etmiş
tir. 

Cumhuriyete kadar çeşitli aşamalar geçiren bu 
Bakanlık, 1930 tarih ve 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti 
Teşkilat ve Vazifelerine dair Kanun ile modern ve 
çağdaş bir nitelik kazanmış, daha sonra çıkarılan 4695 
ve 5997 sayılı kanunlarla bu nitelikleri daha da geliş
tirilmiştir. 

Buna paralel olarak, taşra yönetimini ülke ihtiyaç
larına uygun bir biçimde düzenleyen 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Ancak, ne 
1624, ne de 5442 sayılı kanunlar ve bunlara para
lel olarak yürütülen, yürürlüğe konulan mevzuat, ül
kemizin ve halkımızın bugünkü ihtiyaçlarına cevap 
veremez duruma gelmiştir. Yani İçişleri Bakanlığına 
vücut veren ve onun fonksiyon ve görevlerini tanım
layan Kanun, Tüzük ve yönetmelikler bugünün şart
larına ve ihtiyaçlarına cevap veremez noktada bu
lunmaktadır. 

Biraz önce, Bakanlığın anagörevlerini sayarken, de
ğindiğimiz Anayasa düzenini ve onun sağladığı hak ve 
özgürlükleri korumak, ülkenin asayişini sağlamak, mül
ki bölümleri kurmak, mahalli idareleri düzenlemek, sı
nır, kıyı ve karasularını korumak, kaçakçılığı önle
mek, nüfus, trafik, doğal afetlere ait işleri yürütmek 
gibi, çok önemli görevlerin yerine getirilmesinde uy
gulanan mevzuat ve buna ilişkin hizmet kadroları, 
bugünkü ülke koşullarına cevap vermeyecek bir du
rumdadır. Buna rağmen, İçişleri Bakanlığında hâlâ 
ciddi ve köklü çalışmalar yapılmamaktadır. 

Bundan birkaç sene önce İçişleri Bakanlığı bün
yesinde kurulmuş olan bir İç Düzen birimi, her alan
da olağanüstü ve çok değerli çalışmalar yapmış, ra
porlar hazırlamış; fakat bu raporlar raflarda tozlan
maya terkedilmiştir. Sayın Bakandan istirhamım, o bi
rimin, o tarihlerde yapmış olduğu çalışmalara ait ra
porları getirtmesi ve onlardan yararlanmak suretiyle 
bu Bakanlıkta reformist birtakım çalışmalara girmesi 
özellikle temennimizdir. 

Yeniden düzenleme çalışmaları yapılmadığının en 
güzel örneği mahalli idareler alanında görülmektedir. 
Belediye, özel idare ve köy kanun tasarıları Parla
mentoya sevk edildiği halde, hangi noktada bu ka
nunların kaldığı hâlâ bilinmemektedir. Büyük mali ve 
idari sıkıntılar içinde bulunan ve demokrasinin te
meli olan mahalli idarelerin bu derece ihmal edilme
sini üzüntüyle karşılıyoruz. Oysa, her ülkede sorum
luluk, merkezi ve mahalli olmak üzere iki otorite ta-
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rafından bölüşülmüştür. Türkiye'de de durum bu-: 
dur. 

Merkezi idarenin dışında, köy, özel idare ve be
lediye örgütleri uzun yıllardan beri geleneksel ve ya
sal olarak ülke yönetiminde etkili görevler almışlar-. 
dır. Bu ülkeler, merkezi idare ile yerel yönetim ara
sındaki ilgi ve dengeyi kendi geleneklerine, deneyleri
ne ve başka devletlerin uygulamalarına göre kurmuş
lar ve geliştirmişlerdir. 

Yerel yönetimlerin yeniden organizasyonu ve gü
nün koşullarına göre geliştirilmesi, her şeyden önce 
bu yönetimlerin görev ve yapılarında olagelen değiş
melerin ve gelecekteki fonksiyonlarının saptanmasıyla 
mümkündür. 

Son 50 yıl içinde ve özellikle İkinci Dünya Savaşın
dan sonra, toplumların ekonomik, sosyal ve siyasal 
koşullarında o kadar büyük değişiklikler olmuştur ki, 
geleneksel yerel idare anlayışı çok gerilerde kalmıştır. 

TürkiyeMe 40 bin civarında köy, 1 700 kadar be^ 
lediye, 67 özel idare örgütü vardır. Bu üç tür yerel 
yönetime Anayasamızda ancak 1 - 2 madde ayrıla
bilmiştir. Köy ve belediye örgütlerine vücut veren 
kanunlar, Cumhuriyetten sonra yürürlüğe girmiş, özel 
idareler ise hâlâ Osmanlı Devletinden kalma İdarei 
Hususiyei Vilâyat Kanunuyla yönetilmeye devam et
miştir. 

Bu kanunlara paralel olarak çıkarılan gelir kay
nakları, yetki görev ve ceza hükümleri ise, anaka-
nunlar gibi, ülke ihtiyaç ve koşullarının çok gerisinde 
kalmıştır. Örneğin; 1924 tarihinde yürürlüğe giren 
442 sayılı Köy Kanunu büyük yapı değişikliğine uğ
rayan Türk köyünün bugünkü ve yarınki durumu
na cevap vermekten çok uzaklaşmıştır. Köy - kent bi
çiminde gelişme gösteren köy topluluklarının koope-. 
ratifçilik hareketiyle bütünleşme isteğine yürürlükteki 
kanun karşılık verememektedir. Köy Yasasının köy -
kentlerle belirlenecek yeni gereksinmeleri de karşılar 
biçimde yeniden ve süratle düzenlenmesi lazımdır. 

Bu arada köy ve mahalle yönetimlerinin başı 
olan köy muhtarı ve ihtiyar kurullarının görevlerinin, 
yetkilerinin ve sosyal güvencelerinin yeniden ele alı
narak, bugünkü şartlara uygun bir hale getirilmesin
de de yarar görmekteyiz. 

1930 tarihinde yürürlüğe giren 1580 sayılı Beledi
ye Kanunu, belediyelerin yetki, görev alanlarını, kent-. 
lerin gelişme durumlarını karşılamaktan çok uzakta 
kalmıştır. Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de 
hızlı bir kentleşme akımı ve bunun sonucunda aşırı 
nüfus yığılması, düzensiz ve sağlıksız yerleşme, gece-
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kondu ve arsa sorunu ortaya çıkmıştır. Buna para
lel olarak kamulaştırma, konut, imar, metropoliten yö
netim, sağlık, temizlik, yapı kontrolü, yeşil saha, fi
yat kontrolü, trafik, zabıta, yangın söndürme gibi 
hizmetler belediyelerin bugünkü kaynak, yetki ve so
rumluluklarının çok üstüne çıkmıştır. Özellikle, bu
gün Türk belediyelerinin gelir kaynakları yönünden 
âdeta işlemez duruma gelmeleri, buna karşılık yetki
sizlik içinde kıvranmaları karşısında hükümetler ve 
Parlamento hiçbir köklü girişimde bulunmamaktadır. 
Buna partizan düşünceler de karışınca, özellikle bü
yük kent belediyeleri çaresizliğe terkedilmiş olmakta
dır. Parlamentodan geçen 5237 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununda değişiklik yapan kanun teklifi, ke
sinleşen kanun teklifi Cumhurbaşkanlığından geri dön
müş ve fakat bugüne kadar bu Kanun bir türlü ne
ticeye bağlanamamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu olarak, belediyelere büyük güç katacak bu Be
lediye Gelirler Kanununun bir an evvel Parlamento
dan çıkartılması özel temennimizdir. 

İl özel idarelerine gelince; bu yönetimler çok da
ha acıklı durumdadır. Kuruluş kanunları Osmanlı 
Devletinden kalma olup, 13 Mart 1329 tarihini taşı
yan İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatinin 
ikinci kısmında yer alan İdarei Hususiyei Vilâyat Ka
nunuyla yönetilmektedir. Bugünkü kuşakların dilini 
bile anlayamayacağı bu Kanun, hiç kuşkusuz ki, özel 
idarelerin çağımız koşullarına ve ihtiyaçlarına karşılık 
veremez duruma gelmiştirler. 

Vergi kanunlarıyla gelir kaynakları da merkezi 
idareye kaydırılan bu yönetimlerin, genel meclis, büt
çe, kaynak, yetki ve görevleriyle merkezi idare iliş
kilerini yeniden düzenlemek zamanı gelmiş ve geç
miştir. 

Hepimiz biliyoruz ki, Ecevit Hükümeti zamanm-
da bu üç tür mahalli idareye sahip çıkacak, onların 
mevzuatını hazırlayıp Parlamentoya sunacak, idari ve
sayet müessesesini düzenleyecek, onların gelir kay
naklarını bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek biçimde 
yerine getirecek bir Yerel Yönetim Bakanlığı kurul
muş idi. Böyle bir Bakanlık, Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez kurulmuştu. Sağlam ilke ve temeller üzerinde 
oturtulduğu takdirde ülkeye çok yararlı hizmetler ya
pacağı muhakkaktı. Her şeyden önce, köy, özel idare 
ve belediye yönetimleri bir yerde öksüzlükten kur
tulmuşlardı. Bir sahipliliğin moral üstünlüğüne kavuş
muşlar idi; fakat Sayın Demirel Hükümeti zamanında 
bu Bakanlık lağvedildi. Kanaatimizce böyle bir ope
rasyon yerinde olmamıştır. Oysa bu Bakanlık, çağın 

. ve ülkenin koşullarına uygun biçimde geliştirilmiş ol-
I sa idi, memleket modern bir örgüte kavuşmuş olacak 
I idi. Şimdi de, bilhassa mahalli idareler personelinin 

nereye gideceği, hangi kadrolara tayin edileceği hâlâ 
belli değildir. Birçok değerli görevli nerede hizmet gö
receğini bilememektedir. 

Değerli senatörler; 
İçişleri Bakanlığının görev, yetki ve kadro yönün

den bugünün koşullarına uygun bir duruma getirmek 
hususunda yapılan çalışmaların yetersizliği meydanda
dır. Bu Bakanlığa vücut veren görev ve teşkilat ka
nunu süratle ele alınmalı ve Bakanlık, dinamik ve mo
dern bir hüviyete kavuşturulmalıdır. 

Bugün vilâyet ve valilik müessesesi çok zayıfla-
I mıştır. İl genel yönetimini düzenleyen 5442 sayılı İl 
i İdaresi Kanunu, günün koşullarına karşılık vermekten 

çok uzak kalmıştır. Valilerin yetkileri, çeşitli kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle diğer örgütlere devredilmiş
tir. Valiler sembolik birer temsilci durumuna gelmiş
lerdir. Bir de buna bilgi, görgü ve kişilikten yoksun 

| kimselerin partizan ölçülerle valiliklere atanması katı-
f lırsa, il yönetiminin ne hale geldiğini takdirlerinize 
i sunarım. 
| Bu Hükümet zamanında atanan ve bir gecede teb-
ı ligaiları yapılan, bir yerde idari deprem niteliğini ta-
! şıyan 67 valinin pek çoğunda yetenek, Cumhuriyet ve 
| demokrasiye bağlılık yerine, Adalet Partisi ve ona des-
I tek olan partilerin felsefesine bağlılık aranmıştır. 
| MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — 57 olmaz 
| ya, 67 ilde deprem olur. 
j CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (De-
| vamla) — Miktar mühim değildir, keyfiyet mühimdir. 
J Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı bazı kişiler, bu-
i gün il idaresindeki ve asayiş bozukluğundaki zaafın 

bir nedeni olmaktadır. İçişleri Bakanlığı odalarında, 
i âdeta menkûbiyyete terkedilen 119 valinin durumu ile 
| ilgilenmeyen ve bu değerli kaynaktan yararlanmayan 

zihniyete, ancak Bekir Ağa Bölüğü zihniyeti denilir. 
| Tasavvur ediniz ki arkadaşlar, bugün ülkemizde ve 

İçişleri Bakanlığı bünyesinde 196 vali kadrosu var
dır. Bir tarihteki önemli bir hatırayı burada ben de 
size tahattur ettirmek isterim. 

Churchill ile İsmet İnönü'nün bir mülakatında 
Churchill sormuştur; «Kaç vilayetiniz var, kaç vali
niz var?..» diye, «63 vilayet» demiştir İsmet Paşa, «Bu 
kadar vali bulabiliyor musunuz?..» demiştir. Bu ka-

I dar önemli bir görevin mensuplarını, özellikle bu İk
tidarın bu derece küçültmesi ve Sayın Demirel'in va-

| liler toplantısında âdeta valileri bir kapıkulu zihniye-
j tiyle, bir emir eri zihniyetiyle karşılaması... 
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CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Yok öyle bir şey. 
CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (De

vamla) — Ve onlara çok ağır evamir-i aşere gibi, 10 
emir gibi emirler vermeye kalkması, o müesseseyi 
zayıflatmaktadır arkadaşlar, devleti zayıflatmaktadır. 
Bunda hepimiz beraber olmalıyız. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Telkinde buluna
cak, emir değil. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Görev is
teyecek, görev. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Danıştay kararlarını dinlemeyecek. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (De
vamla) — Ben bu meseleye bu kadar değiniyorum. 

Bundan sonra Jandarma Örgütümüz üzerinde söy
leyeceğimiz hususlar vardır. Jandarma Teşkilatının hu
kuki ve fiili durumuna gelince : 

Bu alanda da hiçbir köklü ve gerçekçi çözüm ge
tirilememiştir. 1706 sayılı Kanuna göre Jandarma, 
İçişleri Bakanlığına bağlı bir güvenlik örgütüdür; fa
kat fiili durum böyle değildir. Bugün Jandarma Ge
nel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına değil, Genel
kurmay Başkanlığına bağlıdır. Yaptığımız incelemede, 
jandarma generallerinin bir süreden beri kendi bün
yesinden yetiştiği, kadrolarını kendisinin kullanmaya 
'başladığı memnuniyetle öğrenilmiştir; çünkü bundan 
önceki uygulamada, jandarma generalleri Ordu bün
yesinden geliyor ve göreve başlıyordu. Jandarmaya 
verilmiş olan kadroları da Genelkurmay Başkanlığı 
dilediği gibi kullanıyor ve de Ordu subaylarına vere
biliyordu; fakat bugün öğreniyoruz ki, jandarmanın 
bünyesinden de generaller yetişmeye başlamış ve ken
di kadrolarını kendi bünyesinde istihdama da başla
mıştır. 

Ayrı bir bilgi, tecrübe ve uzmanlık alanı olan Jan
darma Örgütünün başarıya ulaşmasının, ancak o bün
yeden yetişmiş olan personel ve komutanlarla müm
kün olabileceğini önemle belirtmek isteriz. 

Genel Komutanın da jandarma mensubu olması, 
temennilerimiz arasındadır. 

Ülkenin köysel ve kırsal kesimlerinde türlü mah
rumiyet ve meşakkatler içinde görev yapan ve Dev
let otoritesinin simgesi olan Jandarma Teşkilatını bu
günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir düzeye çı
kartmak ve onu modern araç ve gereçlerle takviye 
etmek lazımdır. 

Özellikle muhabere telsiz cihazları, motorlu araç
lar, helikopterler, deniz araçları yönünden yetersiz ka
lan jandarmamızı, modernize etmek, onu devlet onu-
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ru ile mütenasip bir seviyeye, çıkarmak hepimizin gö
revi olmalıdır. 

Jandarma kara'kollarındaki eratın miktarı çok ye
tersizdir. Nizami kadro ile fiili kadro arasındaki açığı 
kapatmak, köy ve buluşma devriye hizmetlerini eksik
siz yürütmek lazımdır. Her türlü araç ve gereçle 
mücehhez, iyi eğitim görmüş bir jandarma devriye
sinin dağlarda, kırlarda ve yollardaki hizmeti, kanun 
hâkimiyetini ve Devlet gücünün en somut bir örneği 
olacaktır. 

Bugünkü durumu itibariyle jandarmanın % 75 gö
revini adli hizmetler teşkil etmektedir. İzhar ve tevkif 
müzekkerelerinin infazı, adli tebligat işlerinde jandar
manın istihdamı, asli görevi olan asayiş hizmetlerini 
geniş alanda aksatmaktadır. Buna bir de, ceza ve tu
tukevlerinin dış korunması eklenirse, asıl görevin ne
den aksadığı ortaya çıkar. Bir binanın; yani bir ce
zaevinin iç muhafazasının adalet, dış muhafazasının 
İçişleri Bakanlığına ait olması garip bir tutumu ifade 
etmektedir. Aşağı yukarı 20 bin jandarma eri bugün 
cezaevlerinin dış muhafazasıyla görevlidir. Bu çelişki
yi ve de jandarma üzerindeki ağır yükü ortadan kal
dırabilmenin tek yolu, Adli Zabıta Örgütünü bir' an 
önce kurmaktır. Yıllardan beri söylenen bu konu bir 
türlü gerçekleşememiştir. 

Diğer önemli bir husus da; bankaların ve diğer 
kurumların muhafazasının jandarmaya verilmesidir. 
Binlerce jandarma bu işle görevlidir. Bu da, jandar
mayı asli görevinden uzaklaştırmaktadır. Oysa, mües
sese Polis Konunu tasarısı bir çare olmak üzere hazır
lanmıştır. Tasarının bir an önce Meclislere gönderile
rek kanunlaşmasını sağlama'k, jandarmanın yükünü 
hafifletecektir. 

Sıkıyönetim bölgelerinde asker ve polisten çok 
jandarmaya görev yükletilmesini de doğru bulmuyo
ruz. Sıkıyönetim hizmetlerinin önemli bir bölümünü 
jandarma üslenmiş bulunmaktadır; yani yanıbaşında 
askeri birlik bulunduğu halde, örneğin Tokat'taki 
bir toplumsal olaya Yozgat Jandarma Komando Bir
liğinden kuvvet seVk edilmesi, yanlış bir harekettir. 
Bir yerde asayiş hizmetlerinde Orduyu yıpratmama 
düşüncesi önde geliyorsa da, valilere verilen asker
den yardım isteme yetkisinin, yerinde, zamanında isa
betle kullanılmasına, asayişin süratli ve etkinlikle sağ
lanması yönünden gerek vardır. 

Silah kaçakçılığı ve diğer kaçakçılık alanlarında 
jandarmayı takviye etmek, eğitmek ve özellikle istih
barat elemanları yetiştirmek bugünün ülke koşulları 
içinde terörizmle mücadele bakımından büyük önem 
taşımaktadır. 



C, Senatosu B : 32 7 . 2 , 1980 O : 2 

Sayın senatörler; 
Emniyet Teşkilatı üzerinde Cumhuriyet Halk Par

tisi olarak söyleyeceğimiz çok söz vardır. Ancak bu
nu şöyle özetleyebiliriz ; 

Türk Polis Örgütü şerefli ve başarılı bir geçmişe 
dayanmaktadır. Devlet polisi olduğu sürece halkımıza 
ve ülkemize çok yararlı hizmetler yapmıştır. Ne vakit 
ki, Devletten ve kanunlardan koparılıp, siyasal baskı
ların etkisi altına sokulmuşsa, işte o zaman bir ka
nun ve bir barış aracı olmaktan çıkmış, bir işkence 
aracı haline gelmiştir. Bunda en büyük yarayı Polis 
Örgütü almıştır. Yakın tarihimiz ve içinde bulundu
ğumuz durum bunun örneğidir. 

Milliyetçi Cephe dönemlerindeki ve bu Hükümet 
zamanındaki kadar polisin kötü kullanıldığı ve siyasal 
etkenlere sürüklendiği görülmemiştir. Bunu, Cumhur
başkanı, üniversite organları, barolar, sendikalar ve 
tüm özgürlükçü demokratik kuruluşlar zaman zaman 
yayınladıkları bildirilerle kanıtlamışlardır. Oysa, iç 
güvenlik kuvvetlerinin görevlerini yansız ve etkin ola
rak yapabilmelerinin en sağlam güvencesi, bu kuv
vetleri siyasal iktidarların baskısına karşı korumaktır. 

Şimdi Bakanlığın anagörevi olan asayiş bölümüne 
girmiş bulunuyorum. Bu konuda Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak söyleyeceğimiz sözlerin hedefi 
ve muhatabı, yalnız İçişleri Bakanı değil, tüm Hükü
met ve onu destekleyen siyasal partiler olacaktır. 
Çünkü, ülke yönetiminden ve onun en önemli unsuru 
olan dirlik, düzenden ve barıştan topluca Hükümet 
sorumludur. Bir ülkede dirlikten, barış, hukuk ve öz
gürlükten söz edilemez bir düzeye gelindiyse, artık 
orada sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmadan bah
sedilemez. Canından, malından, hak ve özgürlükle
rinden emin olmayan insanların yaşadığı bir ülkede hiç 
kimse ve hiçbir kimse parasını ekonomik alanlara ya-
tırmaz, çocuğunu huzurla öğretim kurumlarına gön
dermez. Basılacağı, yakılacağı endişesiyle kitapçı dük
kânı, tiyatro açamaz, gazete çıkaramaz. 

Sokakları, üniversiteleri, liseleri bir savaş alanına, 
bir mezbahaya dönüşen bir ülkede hiç kimse kültü
rel kalkınmadan bahsedemez. Karayollarının bir ucu 
öte dünyaya varan bir ülkede hiç kimse canını göze 
almadan yolculuk yapamaz. ÜGD ocaklarına veya 
Adalet Partisi örgütlerine kaydolmayan hiçbir yurttaş 
Devlet dairelerinde ve fabrikalarda görev alamaz. 
Alanlar varsa yerinde barınamaz. Bugünkü manzara 
budur maalesef. Binlerce örneği vardır bunun ve de
vam etmektedir,. 

1 îşte böyle bir ülkede, tüm kalkınma sorunlarından 
önce, asayiş başta gelen bir sorun olur. Ulusal Kur
tuluş Savaşı ve onu izleyen günlerin en büyük sorunu 
bu olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kur
duğu Hükümet, her şeyden önce asayişi sağlamak için 

i büyük çabalar harcamışlardır. Dış düşmana karşı sa
vaşırken, içeride ve yurdun her yanında, siyasal ve 

j ekonomik düzen bozukluğunun doğurduğu çetelerle ve 
eşkiya ile mücadele etmeyi ve bunların kökünü ku
rutmayı Atatürk birinci görev saymıştır. 

Atatürk ve o dönemin hükümetleri inanmışlardır 
ki, içerideki eşkiya, dışarıdaki düşman kadar tehlike
lidir. Belki bir yerde ondan da tehlikelidir. Devlet ve 
kanun otoritesinin egemen olmadığı bir memlekette, 

1 ne hukuktan, ne de kardeşlik, özgürlük ve barıştan 
söz edilemeyeceğini ve hiçbir ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmanın başarıya ulaşamayacağını, Cum
huriyet Halk Partisinin Kurucusu Atatürk ve arkadaş
ları çok iyi bilmekteydiler. Onun için, en yetenekli 
ve şahsiyetli kişileri vali yaptılar. Bir şahsa vali unva
nını verirken, yetenek, kişilik ve Cumhuriyete bağlı
lık gibi üstün nitelikler aradılar. Cumhuriyet ve Dev
rim ilkelerine bağlı olmayanları değerlendirmediler. 
Din ile Devleti bifbirine karıştırmadılar. Laiklik ilke
siyle din ve inanç özgürlüğünün temelini attılar. Irk
çılığa ve dinciliğe dayalı milliyetçilik yerine, çağdaş 
milliyet ilkesini getirdiler. Böylece, ırk ve mezhep ça
tışmalarını önlediler. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetleri, okullarda 
okutulan ders kitaplarında, çağın gerisinde kalmış dü
şünceler yerine, çağdaş, uygar ve müspet bilimin ge
rektirdiği konuları işlediler. Yeni kuşaklara, alevi, sün-
ni, Türk, Kürt gibi bölücü düşünceler aşılamadılar. 
Türk gençliğini; işçisini, öğretmenini «Ülkücü - Dev
rimci» diye ayırmadılar ve tek bir ifadeyle bu ulusu, 
«Komünist cephesi - Milliyetçi Cephe» diye birtakım 

[ uydurma cephelere ayırmadılar. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet 

Halk Partisi yıllarca ülkeyi, tarihi, coğrafi ve milli 
ı bir bütünlük içinde yönettiler. Devlet ve kanun ege

menliğinden en küçük bir taviz vermeden, halkını, 
Cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine bağlı kalarak, 
uygar milletler düzeyine çıkarma savaşını verdiler. An
cak, çok partili hayata geçildikten sonra, özgürlük or-. 
tamından yararlanan Atatürk ve Cumhuriyet düş
manları, gizlendikleri inlerden tekrar sahneye çıktı-

. 1ar ve olanca güçleriyle örgütlenerek; dernekler, sen-
* dikalar, partiler halinde, laikliğin, uygar ve özgür 
\ düşüncenin ve gerçek milliyetçiliğin karşısına dikil-
! diler. 
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Çok partili hayata geçtiğimiz 1945 yılından beri 
yapılan mücadele budur. Skolastik düşünce ile pozi
tif düşünce, ilericilik ile gericilik, laiklik ile şeriat
çılık, ırkçılık ile milliyetçilik ve bütün bunların al
tında yatan sömürü düzeniyle hakça düzenin müca
delesi. Türkiye'yi bugün'kü ortama getirenlerin kimler 
olduklarını, kökenlerini, zihniyet ve amaçlarını, uy
guladıkları yöntemlerini, tarih süreci içindeki müca
delelerini çok iyi biliyoruz. Yüzyıllardan beri yok
sul Anadolu halkının omuzlarında kurdukları sömü
rü düzenini ve görkemli yaşamını kaybetme ve halka 
kaptırma telaşına düşenlerin kimliklerini de çok iyi 
biliyoruz. 

Her gün uyanan ve ulusal gelir bölüşümünden pa
yını isteyen halkın bilincinden ve gücünden korkanla
rın nasıl cepheleştiğini ve sürdürdüğü haksız düzeni 
kurtarmak için hangi yollara başvurduğunu da çok 
iyi bilmekteyiz..Ulusun büyük bir bölümüne «Komü
nist dinsizler cephesi» buna karşı savaşanlara da, sö
züm ona «Milliyetçiler cephesi» adını verenlerin asıl 
amaçlarının sömürü olduğunu bilmeyen kalmamıştır. 

İşte bizce, bugün Türkiye'de olagelen vuruşmala
rın ve cinayetlerin temel nedeni budur. 

Komünizmle veya herhangi aşırı bir fikir akımıy
la mücadelenin yolu da, silah ve şiddet değildir. Bu
günkü iktidarın bazı yandaşları, komünizmle müca
delede, fikir yerine silah kullanmayı yeğlemektedir. 
Aynı şekilde, aşırı soldaki bazı legal ve illegal örgüt
ler de silahı ve şiddeti araç olarak kullanmaktadırlar. 

Aşırı akımlarla ve komünizmle mücadele etmek 
isteyen ve bu iddia ile oluşan bir iktidar, her şeyden 
önce bugünkü haksız ve adaletsiz düzenin yerine, 
hakça ve insanca bir düzen kurma çabasına girişir. 
Yoksa, bugün olduğu gibi, aşırı fiyat artışlarıyla ve 
zamlar altında milleti ezerek, orta sınıfı fakirleştire-
rek değil. 

Sermaye ve emek arasındaki korkunç uçurumu 
kapatmaya çalışır. Bunu yapamazsa, çıkardığı hiçbir 
polis paketi veya ekonomi paketi... 

ERGUN ÖZKAN (Niğde) — Polis paketi de ne? 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (De
vamla) — Polisiye paketler, tedbir paketleri... Özür 
dilerim, maksadımı anlamış bulunuyorsunuz. 

Hiçbir önlem paketi bu çöküntüyü önleyemeye
cektir. 

Şimdi Türkiye, tarihimizin hiçbir döneminde rast
lanmayan bir asayişsizliğin içinde bulunmaktadır. Dev
let ve kanun hâkimiyeti son derece zayıflamıştır. Hü
kümetin varlığı dahi tartışılır bir noktaya gelmiştir. 

Komünizme karşı kurulduğunu iddia eden bugünkü 
yönetim, Devlet daire ve işyerlerini, bu kez de faşist 
silahlı militanlarla işgal etmiştir ve etmeye devam et
mektedir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Öyle diye 
diye, faşizm diye diye bu hale geldiniz ya... 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (De
vamla) — Komünizmi biliyorsunuz, faşizmi neden bil
miyorsunuz? Onu da öğrenin lütfen. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Her ikisini de 
biliyoruz. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (De
vamla) — Şartlanmışsınız; komünist, komünizm diye, 
bir de faşizm üzerinde lütfen durunuz. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Siz şartlanmışsı
nız faşizm diye. Her ikisini de biraz evvel ben söy
ledim. ÜGD'yi söyleyen İGD'yi de söylesin. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, siz Genel Kurula hi
tap ediniz. Lütfen müdahale etmeyiniz Sayın Dalo: 

kay. Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (De

vamla) — Devlet dairelerine ve işyerlerine yerleştir
diğiniz parti komiserleri, o dairelerin her işlemine mü
dahale eder durumdadır. Geliniz size Ankara'da gös
tereyim, bakanlıklarda, kömür işletmelerinde, diğer 
yerlerde parti komiserlerini göstereyim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Komiser komü
nizmde vardır. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (De
vamla) — Bu, Devlet idare felsefesiyle bağdaşmaz ar
kadaşlar. Bu konuda bir noktada birleşmediğimiz tak
dirde, Devlet tehlikeye girer. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Parti ko
miserleri sol partilerde olur. 

BAŞKAN — Sayın Kara, -Sayın Bakan cevapları 
verebilir, siz zahmet buyurmayın. Buyurunuz Sayın 
Öztürk. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (De
vamla) — Komünizmle mücadele adı altında, on bin
lerce değerli memur ve öğretmeni ve işçiyi oradan 
oraya sürmek, özellikle bu kış gününde sürmek ve bu 
arada Sayın Bakana söylüyorum; 260 vali yardımcısı 
ve kaymakamın yerlerini değiştirmek, Devlet daire
lerini ve işyerlerini partizan militanlarla doldurmak 
ve öğretim kurumlarında büyük olaylar çıkarmak, bu
raları şartlanmış yönetici, öğretmen ve öğrencilere tes
lim etmek, bugünkü İktidarın tipik ve özellik taşı
yan icraatıdır ve manzarasıdır. Kanun hâkimiyetini 
sağlayan, kurumunda Ve işyerinde barış ve huzuru tesis 
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eden bir yönetici, ma'kbul ve başarılı bir yönetici ol
mamaktadır nazarınızda. İktidarınızın gözünde ba
şarılı yönetici, ilinde, ilçesinde, okulunda, fabrikasın
da kanunu değil, partizanlığı hâkim kılan, rozete gö
re davranan, polisi bir şiddet ve eziyet aracı olarak 
kullanan, lai'k ve uygar düşünce yerine, Atatürk ve 
Cumhuriyet düşmanlığının yayılmasına göz yuman 
kişidir. 

ERGUN ÖZKAN (Niğde) — İnanıyor musunuz 
bunlara Sayın Öztürk? 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (De
vamla) — Bir gün yeri geldiğinde bu kürsüden isim
ler vereceğim size^ 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, siz devam buyurun 
efendim. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (De
vamla) — Ülkedeki tüm öğretim kurumlarında izle
nen yol budur. Bugün yalnız yükseköğretim değil, tüm 
öğretim kurumları; ilköğretime kadar, faşist ve çağ 
dışı kafalı yöneticilerin eline geçmiştir ve bu icraatı
nız devam etmektedir. 

Devlete bağlı işyerlerinde ve fabrikalarda da du
rum budur. Irkçı, mezhepçi ve şeriatçı işbirliği ve bu
nun sonucunda kıyılan, sürülen, onbinlerce işçi ve 
teknisyenin serüvenlerini tarihimiz ibret sayfaları ha
linde gelecek kuşaklara intikal ettirecektir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bu Hükümetten mi bahsediyor? Bu Hükümetin 
faşizmle ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kara, ilgili olmuyor sizin so
runuz. Lüzum yok efendim, hakkınız yok, Sayın Ba
kan cevap verirler. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Komünizm 
kadar faşizmin de karşısındayız. Her zaman karşısın
dayız. 

BAŞKAN — Efendim. Sayın Bakan da herhalde 
karşısındalar, bırakın cevap verecekler. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Her za
man karşısındayız. Nedir faşizm?.. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Buyurun 
Sayın Öztürk. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Nedir fa
şizm?.. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
ı(Devamla) — Beyefendi, komünizmi biliyorsun, fa
şizmi nasıl bilmiyorsun?.. Komünizmi biliyorsunuz, 
faşizmi de öğrenin. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Efendim, 
var olduğu için biliyorum. Olmayan şeyi nasıl bilirim. 
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CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Devamla) — Yok mu?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 

(Devamla) — Sayın senatörler; 

Bu kış günlerinde oradan oraya sürülen ve diye
bilirim ki, günde 500 dek ortalama bağlanan Türki
ye'de bu memurların, bu işçilerin günahı nedir?.. Su
çu nedir?.. Nedir?.. Vatana ihanet mi?.. Başarısızlık 
mı?.. Memlekete ihanet mi?.. Hayır, hiçbirisi değil. 
Sadece görevlerini yapmak, hiçbir bağnaz düşünceye 
köle olmamak ve Türkiye'yi uygar ülkeler düzeyine 
getirmek için devrimci ve ilerici düşüncelere sahip ol
mak. Suçları bu. Gerçek bu. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ne ger
çeği bu?.. Bırak Allah aşkına. Yapmayın yahu. 

BAŞKAN — Siz buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Devamla) — Asayişsizliğin kaynakları sadece bu 
mu?.. Bir ülke düşününüz; her yıl işsizler ordusuna 
300 bin kişi katılır, onbinlerce insan türlü nedenlerle 
büyük şehirlere göç eder, Hazîne toprakları, kıyılar 
yağma edilir, binlerce lise mezununa üniversite ka
pıları kapatılır ve sokağa terk edilir,' ev kiraları ve 
özellikle sizin yarattığınız, son operasyonla hayat 
pahalılığı, dayanılmaz hale gelir, insanlar bundan 
ötürü hayatından bezer, karayollarında şoförler de
ğil, azrail direksiyon kullanır; elbette o ülkede asayiş 
ve huzurdan bahsedilemez. Fakat bütün bu karanlık 
tablodan daha korkuncu; yani işsizlik, hayat pahalı
lığı, hava kirliliği, trafik faciası, deprem; bu millet 
hepsine tahammül etmiştir, fakat bütün bu felaket
lerden daha korkuncu; bir ülkeyi yönetenlerin kafa 
yapıları ve icraatlarıdır. 

Bir ülkenin elbette pek çok sorunu olacaktır. Bun
lara çözüm aranacak ve bulunacaktır; ama bir ülke
nin yöneticileri, sorunlara çözüm yerine çözümsüz
lük, barış yerine anarşi, hukuk yerine hukuksuzluk 
getirirlerse; o ülkede kalkınma sözde kalır. Barajları 
ve boş temelleri kan ve gözyaşı doldurur. Böyle bir 
yönetimde asayişten de, kalkınmadan da söz edile
mez. Böyle bir yönetimde, ülkenin şehirlerinde, köy
lerinde, kırlarında ve yollarında güvenlik korunmaz. 
Silah, sigara, eroin kaçakçılığı, rüşvet önlenemez. 
Böyle bir ülkede, yalnız öğrenciler, işçiler değil, öğ
retim üyeleri ve gazeteciler dövülür, turistlere teca
vüz edilir, gazete ve kitaplar yakılır, parti binaları 
yıkılır, polisler öldürülür; bütün bunların en korkun
cu da, failleri yakalanmaz, üstelik yakalananlar da 
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cezaevlerinden birtakım tedbirlerle, tertiplerle kaçı
rılır.... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 45 gün 
içinde mi oldu bunlar?.. Kendi devrini anlatıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Kara, fazla müdahale ederse
niz beni başka bir şeye zorlayacaksınız. Lütfen efen
dim. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 

(Devamla) — İstanbul, Şikago'ya taş çıkaracak soy
gunlara, kaçakçılıklara, kabadayılıklara, Mafia tipi 
çetelere sahne olur. Doğuda yollar kesilir... Bütün bu 
durumlar karşısında Hükümet ve onun İçişleri Ba
kanı yerinde oturur, Emniyet Genel Müdürü yerinde 
oturur, valisi yerinde oturur... Böyle bir kadro ve böy
le sorumsuz bir zihniyet, dünyanın hiçbir ülkesinde 
görülmemiştir. 

Şimdi Sayın içişleri Bakanına bu millet kürsüsün
den sesleniyorum... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunları 
Sayın Ecevit'e yazmış, burada okuyor... Daha önce 
konuşsaydın. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Devamla) — Bundan önce de aşağı yukarı konuş
mam buydu; ama iyi takip etmemişsiniz, devam et
memişsiniz herhalde. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, hiç cevap vermeyiniz. 
Zatıâliniz devam ediniz efendim. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Devamla) — Kanunlarımıza göre asayişten zatıâliniz 
sorumlusunuz. Polis ve jandarma kuvvetleri sizin em
rinizde. Asayişinden, huzur ve güveninden sorumlu 
olduğunuz bu ülkede, asayişin bozuk olduğunu ve 
zamanı idarenizde daha da çok bozulduğunu kabul 
ediyor musunuz?.. 

Güvenliğin bu denli bozulmasındaki gerçek se
bepleri ve örgütleri, tarafsız bir şekilde açıklayabilir 
misiniz?.. 

Bir partiye fiziksel ve düşünsel yönden bağlı ol
duğu herkesçe bilinen ÜGD ocaklarının güvenliğinin 
bozulmasındaki rollerini kabul ediyor musunuz?.. 

Sol örgüt ve mihraklara uygulanan tedbir ve iş
lemlerin, Ülkü Ocaklarına da uygulandığını ve poli
sin eşit davrandığını savunabiliyor musunuz?.. 

Ülkü Ocaklarının polise yardımcı kuvvet olduğu 
iddiasına katılıyor musunuz?.. 

Yalnız öğrenci kesiminde değil, tüm ülke düzeyin
de yayılma istidadı taşıyan olayların önlenebileceğine 
inanıyor musunuz?., 

Bu büyük tarihi ve kanuni sorumluluğu Hükü
metle paylaşamadığınız takdirde, bütün gerçekleri 
açıklayarak, çekilmeyi düşünüyor musunuz?.. 

Bu memlekette aşırı sol tehlike kadar, aşırı sağ 
ve faşist bir tehlikenin de varlığına inanıyor musu
nuz?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, böyle bir usul var mı?.. 

BAŞKAN — Soru soruyorlar. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Devamla) — Sayın Gülcügil, sorularımız çok açık 
cevaplanmalıdır. Siz çok önemli bir Bakanlığın başın
da, önemli günlerin sorumluluğunu taşıyorsunuz. Si
zin iyi niyetinize inanıyoruz. Gruplarınızda da siz
den memnun olmadıklarını biliyoruz. (AP sıraların
dan «Memnunuz» sesleri) İsterseniz çok şeyi halle
debilirsiniz. Gücünüz ve iyi niyetiniz yetmediği anda, 
çıkar, bu Millet kürsüsünden gerçekleri, failleri, ted
hiş örgütlerini; sağ da olsun, sol da olsun, açıklarsı
nız. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak asayişin düzel
mesinde size ve Hükümete yardımcı olmaya kararlı
yız ve hazırız. Nitekim, son önlemler paketinde yar
dımcı olduğumuz gibi. 

Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman belirtildiği 
gibi, şiddet ve zorbalık nereden gelirse gelsin, karşı-
sındadır. Cumhuriyet Halk Partisinin demokratik sol 
felsefesinde şiddete yer yoktur. Silaha ve şiddete baş
vuran solcuyu da biz, gerçek solcu saymayız. Bize 
sığınmak isteyeni kabul etmeyiz. Cumhuriyet Halk 
Partisini şiddet tertiplerine sokmak isteyenlerin ve 
kışkırtıcı ajanların oyununa gelmeyiz. Sağ - sol çatış
malarında ölen, yaralanan gençlerimiz arasında fark 
gözetmeyiz. Hepsini bu milletin gözbebeği sayarız. 
Sağcı olsun, solcu olsun. Devletin polisine, jandarma
sına, bekçisine silah çekenleri, banka soyanları, adam 
ve uçak kaçıranları asla hoş görmeyiz ve korumayız. 

Ülke yönetiminden ve asayişinden sorumlu olan 
bugünkü İktidarın suçluları kendi civarında aramayıp, 
Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde, üniversitelerde, 
Danıştayda, Anayasada, işçi kuruluşlarında ve Dev
let dairelerinde bulmaya çalışması; yani teşhis ve ted
birlerdeki maksatlı davranışı, onu başarısızlığa ve suç
luluk batağına sürüklemektedir. 

Oysa, ülkede dirlik ve düzenin kurulmasını ve 
demokratik rejimin yaşamasını içtenlikle isteyen bir 
iktidar, zabıtayı ve idareyi yansız hizmete yöneltir. 

Olayların nedenlerini objektif biçimde araştırır, 
sağ - sol demeden, kanunları eşit uygular, bir iktidar 
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ulusu cephelere böler; birine, «Miliyetçiler», öbürü
ne, «vatan hainleri» damgasını vurursa elbette ekti
ğini biçer ve memleketi bir siyasi cinayetler arenası 
haline getirir, yarattığı frankeştayınlar da bir gün ge
lir kendisini doğuranları yer bitirir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, sürenizin bitmesine 
bir dakika var efendim. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Devamla) —Sayın senatörler; 

Hangi gruba mensup olursak olalım Türkiye'yi 
kendi çıkarları ve ihtirasları uğruna bu duruma ge
tirenlerin karşısına çıkmalıyız ortak olarak. Ulusun 
şerefli temsilcileri olarak bir noktada bağlı olduğu
muz siyasal örgütlerin de üstünde hepimizin büyük 
ve tarihi sorumluluklarımız vardır. Bu cinayetlere 
Türk Ulusunun uzun süre tahammül edeceğini sanı
yorsak, çok yanılırız. 

Büyük mücadeleler sonunda elde ettiğimiz bağım
sızlığımızı, Cumhuriyet ve demokrasimizi bir kez da
ha ihtiras fırtınalarından korumak ve kurtarmak za
manı gelmiştir. Bu tarihi görevi Parlamento dışında
ki güçlerden bekleyemeyiz. Bu görevi ancak ve ancak 
Türk Parlamentosu yerine getirecektir. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülke asayişi
ni, özgürlükçü demokratik rejimi korumak ve kur
tarmak için sağda olsun, solda olsun tüm kuruluşlar
la ve sorumlu kişilerle el ve işbirliği yapmaya hazırız. 
Uzattığımız barış ve kardeşlik elini sıkmayanları bir 
kez daha tarihin ve milletin yargısı ile başbaşa bıra
kırız. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler; 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gruplar adına 

konuşmalar bitmiştir. 
Şahısları adına konuşmalara başlıyoruz. 
Sayın Muharrem Bartın. Buyurun efendim. 

MUHARREM BARTIN (Samsun) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki kişisel görüş
lerimi sunmadan önce hepinizi saygılarla selamlıyo
rum. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken konuya 
mülki idare amirliği sorunlarıyla başlamanın yararlı 
olacağı görüşündeyim. 

Mülki idare amirleri görevlerini yetki genişliği il
kesine göre yürütmektedirler. Son çeyrek yüzyılda 
görevlerin kapsam ve içeriği sürgit artarken, görevle
ri yürütecek mülki idare amirlerinin yetkileri sınırlı J 

kalmıştır. Günümüzde mülki idare amirlerinin birbi
riyle bağlantısız ve ilişkisiz 821 görev üstlendiğini söy
leyebiliriz, Bu durum 5442 sayılı İl İdaresi Yasasıyla 
oluşturulan sistemin mantığına uygundur; ama mülki 
idare amirlerinin bu görevlerin büyük bir bölümünü 
yerine getiremediği de bir gerçektir. 

Günümüz mülki idare amirliği kâğıt üzerindeki 
çok yönlü görev ve yetkilerine karşın, üretime doğru
dan doğruya etkili kamu hizmetlerinin dışındadır. 
Toplumumuzdaki hızlı sosyo - ekonomik gelişmeler 
karşısında mülki idare amirlerinin sosyo - ekonomik 
görev ve yetkilerini düzenleyici hiçbir yasa yoktur. 
Mülki idare amirlerinin günümüzdeki işlevleri bir asa
yiş ve kolluk hizmetleri, iki yerel yönetimler üzerin
de idari vesayet olmak üzer iki işlev kümesinde top
lanmaktadır. Her iki işlev kümesi de Devletin klasik 
görevler yürüttüğü 20 nci Yüzyıl öncesine bir dönüş
tür. 

Mülki idare amirliği toplumsal üretim üzerindeki 
etkinliğini bütünüyle yitirmiştir. Bu alanlardaki gö
revler bölgesel kuruluşlarca yürütülüp, mülki idare 
amirliği dışındaki hiyerarşilerce denetlenmektedir. 
1961 Anayasasının 115 ne imaddesi belli kamu hiz
metlerinin görülmesi için birkaç ili kapsayacak biçim
de örgütlenen bölge kuruluşlarından söz etmiştir. 

Ne var ki, bölgesel örgütlenmenin kesin ölçüleri
nin belirlenmeyişi, bölgesel örgütlenmeye gitme eğili
mini hızla artırmaktadır. Günümüzde 36 bakanlık ya 
da kuruluşun bölgesel nitelikte örgütlendiğini görmek
teyiz. İşin en ilginç yanı da, her bakanlık ya da kuru
luşun bölgesel örgütlenme anlayışının değişik oluşu, 
ya da bu konuda bir anlayışının bulunmayışıdır. 

Anayasamız, bölgesel kuruluşların nedenini teknik 
zorunluluk olarak belirlemesine rağmen, teknik zo
runluluk ölçütünün ne olduğu da bilinmemektedir. As
lında teknik zorunluluktan çok, mülki idare amirleri
nin yargı, denetim ve gözetiminden kaçma eğilimi ve 
isteği sonucu olarak kurulan ve sayısı çoğalan bu böl
gesel örgütlerin isminden başka birçoğunun bögesel 
niteliği olmadığı da bir gerçektir. 

İlçe düzeyinde de görünüşte tüm kamu kuruluş
larının yönetim, denetim ve eşgüdümü kaymakamla
rın yetki alanındadır; ama hükümetin ilçe düzeyinde
ki bu temsilcileri mali olanaklar, personel ve örgüt
lenme yetersizlikleri nedeniyle görev yapamaz durum
dadırlar. Hizmet kararlarının alınıp uygulanmasında 
söz sahibi değildirler. Altyapı hizmetlerinin halka gö
türülmesinden sorumlu kuruluşların hiçbiri ile hiz-
met ilişkileri bulunmamaktadır. 
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Ekonomik hizmetler halkın beklentilerinde önem 
ve öncelik taşımasına karşın, beklentilerin karşılan
masında Devletin ve hükümetin il ve ilçe düzeyindeki 
temsilcilerinin hiçbir söz hakkı bulunmamaktadır. 

Kişisel görüşüme göre, sosyo - ekonomik yaşama 
çok katkılarda bulunabilecek durumlarda olan vali 
ve kaymakamların yetki ve yaptırım yokluğu ülke 
kalkınmasını gerektiren nedenlerin en önemlilerinden 
biridir. Bu nedenle, mülki idare amirliği sistemi yeni
den örgütlenmek ve gerçekçi bir temele oturmak zo
runlu olmuştur. Mülki idare amirliği kuruluşuna top
lumsal üretime doğrudan etkili, toplumsal gelişmeye 
katkıda bulunucu köklü yeni yasal düzenlemeler ge
tirilmesi zorunludur. 

Sayın senaetörler; 
Mülki idare amirlerinin özlük hakları özellikle ma

li olanaklar yönünden içinde bulundukları durum, yü
rüttükleri görevin önem ve ağırlığı karşısında gerçek
ten üzüntü vericidir. Vali ve kaymakamlar açıkçası 
geçim sıkıntısı içindedirler. Bu konuda suskunlukları
nın nedeni, Devleti temsil etmenin onur ve gururun-
dandır. Örneğin; günün 24 saatinde ilinin tüm sorun
larından sorumlu tuttuğunuz Trabzon Valisi, ili için
de maaş sıralamasında 141 nci sıradadır. İçişleri Ba
kanlığı yetkilileri buradadırlar; günümüzde hiçbir va
linin makam şoföründen fazla bir maaşa sahip oldu
ğunu sanmıyorum. Bu nedenle mülki idare amirleri
nin durumunu düzeltici, mülki idare tazminat yasası 
ya da fiili hizmet zammı adı altında getirilmesi ge
rekli ek olanaklar bir an önce sağlanmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Demokratik yaşantının ayrılmaz bir parçası olan 

yerel yönetimler dünya ölçüsünde artan bir ilgi gör
mekte ve gelişmekteyken, ülkemizde gerilemektedir
ler. Sağlıklı demokratik yaşamın en zorunlu koşulu, 
sağlıklı ve güçlü yerel yönetimlerdir. Bugün yerel yö
netimlerimizi düzenleyen yasalar günümüz gerçekle
rinden kopmuş biçimdedir. 

İl özel idarelerini düzenleyen yasalar 1913 tarih
li. İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkati, be
lediyelerimizi düzenleyen hükümler 1930 tarihli Be
lediye Kanunu, köylerimizi düzenleyen hükümler 
1924 tarihli Köy Kanununda belirtilmiştir. Yerel yö
netimler açısından değişik ilkelere dayanan bu yasa
lar, bugünkü yerel yönetimlerin gereksinmelerine ya
nıt verecek durumda değildir. 

1. Mali yönden güçsüzdürler. Kendilerine veri
len görevleri yürütecek yeterli gelir kaynakları yoktur. 

2. Gelişmelerini önleyen idari vesayet altında
dırlar. Bu durum yerel insiyatifi yok edecek ölçüde
dir ülkemizde. 

3. Görevleri açısından merkezi idare" ile yerel 
yönetimler arasında görev ayırımı belli görüş ve öl
çütlere göre yapılmamıştır. Bunun sonucu olarak ye
rel yönetimlere güçlerin ötesinde görevler yüklenmiş
tir. Anayasamızın 116 ncı maddesinde belirtilen, «'Bu 
idarelere, görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağla
nır.» açık ve kesin buyruğuna karşın, yerel yönetim
ler yeterli gelir kaynaklarına kavuşturulamamışlardır. 

Modern devlet yaşamının en önemli kuruluşu be
lediyelerin mali güçlüklerinin ve yönetsel sorunlarının 
önceliği ve ivediliği yıllardır ortak görüş halinde be
nimsendiği halde çözüme, üzülerek belirtelim ki ka
vuşturulamamıştır. 

1924 tarihli Köy Kanununun günümüz toplumsal 
gerçekleriyle hiçbir bağlantısının kalmadığı söylenebi
lir. En küçük yönetim birimi olarak köyler doğaları 
gereği mali yönden güçsüzdürler. Köy halkının be
dence ve eşit koşullarda köy hizmetlerine katılmasını 
sağlayan imece ve bir nevi "aile vergisi diye nitelendire
bileceğimiz salma dışında hiçbir gelir kaynağı yok
tur. 

Ayrıca, yerel düzeyde seferber edeceği mali ola
nakları da yoktur. Köy gelirlerindeki bu durgunluk 
ve azalma nedeniyle köy görevleri Devlet eliyle yarını 
yamalak yapılmakta ya da hiç yapılmadığı bir ger
çektir. Yasaların köylerde yapılmasını öngördüğü iş
lerin görülebilmesi için köy bütçelerinin düzenli ge
lir kaynaklarına kavuşturulması zorunluluğu vardır. 

4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle ve Muh
tar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun, gü
nün koşullarına uydurularak mahalle muhtarlarına 
bazı belgeleri onaylayan ya da tebligat görevlerini 
yükleyen 3 ncü maddesinin değiştirilerek, günümüz 
güncel sorunlarından iç güvenliğe katkıda bulunucu 
ve mahalli idareler içinde en önemlisi belediyelerde, 
mahallenin sesini duyurabilecek biçimde söz sahibi 
olmasını sağlayıcı biçimde düzenlenmelidir. Mahalle 
muhtarlıklarına kişilik kazandırılmalıdır. 

Sayın senatörler; 
22 Aralık 1979 günü güvenoyu alan Adalet Par

tisi azınlık Hükümetinin vali, vali yardımcısı, kay
makam ve emniyet örgütündeki atamaları sürat, kap
sam, biçim, zaman yönünden çok İlginçtir. Öncelik
le ve ivedilikle yapılan 67 ili kapsayan vali atama
ları, Türkiye'nin şiddet eylemleri ile ilgili sorumlula
rının Cumhuriyet Halk Parti İktidarı döneminde ata
nan valiler olduğu varsayımından yola çıkan ters ve 
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çarpık bir görüşün yansımasıdır. Atamalarda objektif 
hiçbir ölçüt gözönünde tutulmamıştır. 

Ayrıca, siyasal tasarruf yönünden bile kendi 
içinde hatalar ve yanlışlarla doludur. Başarısı gö
revli oldukları illerde herkesçe kabul edilen yeterli 
ve yetenekli valilerin yerlerine yetersiz ve yetenek
siz yanlı kişilerin vali olarak atanmaları Adalet Par
tisine oy verenler tarafından bile olumlu karşılanma
mıştır. 

Öte yandan 26 ilin valisi dışında kalanların ata
ma kararnamelerinden sonra, mülkiye müfettişleri, 
atamalara hukuksal dayanak olacağı sanılan birtakım 
tahkikatlara gönderilmiştir. İşin daha komik yanı 
gönderilen mülkiye müfettişleri görev yerlerine git
meden ya da tahkikat sırasında ilgili valilerin atama 
kararnameleri yayınlanmıştır. 

Sonuç olarak denilebilir ki, üç saat içinde görev
lerinden alınan 67 ilin valisi.ile ilgili atamaların tek 
nedeni, Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı döneminde 
atanmış olmalarıdır. Bu atamalarla merkezde görevli 
vali sayısı 118'e çıkarken, Demirel hükümetlerinin 
geçmiş dönemlerden beri kırdığı olumsuz rekorlara 
bir yenisini ekleyerek her eylemli valiye iki merkez 
valisi düşecek biçimde, yetişmiş insan gücüne en çok 
gereksinimimiz olduğu bir dönemde bu değerli yöne
ticileri İçişleri Bakanlığı koridorlarında, işsiz ve mo
ral çöküntüsü içine itmişlerdir. Beklenen bu değerli 
yöneticilerden devletin üst düzeydeki işlerinde danış
man olarak yararlanmak, ülke yönetimine bilgi ve 
deneyimleri ile katkıda bulunmalarını sağlamaktır. 

Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları da za
man ve biçim yönünden Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğinin 14 ve 16 ncı maddelerine kesinlikle 
aykırıdır. Atamaların tebliğ biçimi ise görülmemiş 
derecede ilginçtir. Üzülerek belirtelim ki, Cumhur
başkanınca da onanan vali yardımcısı ve kaymakam 
atamaları, yayımlanmadan 15 ya da 2ö'şerlik listeler 
biçiminde belirsiz aralıklarla tebliğ edilmektedir. 

Tüm yöneticileri huzursuz eden, kamu yönetimini 
önemli ölçüde durduran bu uygulama her yönü ile 
üzücü ve düşündürücüdür. 

Sayın senatörler; 
Çok partili döneme geçtiğimizden beri İçişleri 

Bakanlığında siyasal iktidarların tümü tarafından, 
açık belirtelim ki, tümü tarafından siyasal nitelikli 
atamalar yapılmıştır. Bu gerçek yatsınamaz. Ancak, 
son Demirel Hükümeti döneminde İçişleri Bakanlı
ğında yapılan atama ve yer değiştirmeler, partizan
lığın da ötesinde ve üstünde kazanılmış hakların da 
özüne dokunan, en basit hukuk ilkelerine ters dü

şen, keyfiliğin ve sorumsuzluğun en çarpıcı örnekleri 
ile doludur. 

1979 yılında yapılan değerlendirme ve sözlü sınav
lar sonucu atamaları yapılan 17 mülkiye müfettişin
den ikisinin İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalış
ma Yönetmeliği gereğince olumlu sicillerine karşın 
müfettişlikleri onanmayarak, eski görevlerine dön
meleri konusunda keyfi ve yasa dışı, eşine idare tari
hinde rastlanılmamış bir uygulama yapılmaktadır şu 
günlerde. Gerçi bu tür bir uygulama 19601ı yıllarda 
da yapılmıştır; ama o uygulamanın nedeni siyasal de
ğil, aslında o kişinin de mülkiye müfettişi değil, mes
lekte bile kalması sakıncalı bir suç işlemiş olduğu 
belli idi. 

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalışma Yönet
meliğinin 7 nci maddesi gereğince, mülkiye müfettiş
liğine atananlardan altı aylık yetişme ve deneme dö
nemi geçiren, yetişme ve deneme döneminde refaka
tinde bulundukları mülkiye müfettişlerinden olumlu 
sicil alan mülkiye müfettişlerinin, müfettişliklerinin 
onanmaları gerekmektedir. 

İçişleri Bakanı şimdi 1700 sayılı Dahiliye Memur
ları Yasasının güya 6 ncı maddesine dayanarak kifa
yetsiz gördükleri nedeniyle bu iki değerli görevlinin 
asaletlerini onamıyor. 

Şimdi, İçişleri Bakanının kifayetsiz gördüğü bu 
iki mülkiye müfettişinin meslek yaşamı boyu tüm si
cilleri olumlu. Çeşitli dönemlerde birçok takdirname
ler almışlar, ayrıca Yönetmelik gereği müfettişliklerin 
onanmasında asıl yetkili olan refakatlerinde bulunduk
ları mülkiye müfettişlerinden de olumlu rapor almış 
durumdalar. Bu durum karşısında yapılmakta olan 
işlem keyfi, yasa dışı ve sorumsuzluk örneğidir; ben
den önce konuşan Adalet Partisi sözcüsü meslekda-
şım Sayın Rasim Gezmiş'in de, «Adalet Partisi Hü
kümeti döneminde onur kırıcı atama yapılmamıştır» 
sözüne herhalde gerekli cevabı teşkil etmektedir. 

İçişleri Bakanlığında Adalet Partisi Hükümeti ku
rulduktan sonra yapılan yasa dışı uygulamaların kap
samı giderek öyle genişliyor ki, şimdi de maiyet me
murları operasyonu başlatılmış durumdadır. 1700 sa
yılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesi 
(c) bendinin 3 ncü fıkrası «Altı aylık staj dönemin
de ehliyeti valilerce onanan maiyet memurlarının asa
leten atanmalarının yapılacağını...» 

BAŞKAN — Sayın Bartın, süreniz dolmuştur, 
toparlayın efendim. 

MUHARREM BARTIN (Devamla) — Toparla
maya çalışıyorum efendim. 
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Aynı Yasanın 3 ncü maddesi de, «Asaletleri ona
nan maiyet memurlarını bucak müdürlüklerinde ve 
kaymakam vekilliklerinde kullanılması gerektiğini» 
belirtmektedir. 

1975 yılında çıkan Maiyet Memurları Yönetme
liğinin de 14 ncü maddesi genel olarak bu doğrultu
dadır. Oysa, şimdi İçişleri Bakanı söz konusu Yasa
ya ve Yönetmeliğe aykırı olarak, Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti döneminde kazandıkları sınav sonu 
ataması yapılan maiyet memurlarının asaletini altı ay 
yanlarında çalıştıkları valilerce ehliyetlerinin onan
masına karşın yapmamaktadır ve bunları meslekten 
uzaklaştırmak yolunda birtakım operasyonlara girdi
ği anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
kurulduğunda Yerel Yönetim Bakanlığına devredilen 
ıMahalli İdareler Genel Müdürlüğü kontrolörleri ile, 
Yerel Yönetim Bakanlığının, yerel yönetimlerin ey
lem ve işlemlerini denetlemek üzere açtığı sınav so
nucu aldığı 29 müfettiş yardımcısı, söz konusu Ba
kanlığın kaldırılması ile açıkta kalmış durumdadır. 

Öğrendiğimize göre toplamı 39 kişi olan bu müfet
tiş sıfatını kazanmış görevliler, çeşitli kuruluşlara me
mur olarak dağıtımları konusunda hazırlıklar yapıl
maktadır. Böyle bir işlemin yasal hiçbir dayanağı ol
madığı açıktır. Sorunun çözümü kazanılmış hakların 
geri alınması değil, yerel yönetimler üzerinde idari 
vesayeti pek benimsemeyen günümüzdeki anlayışın 
ışığında, yerel yönetimlerin düzenli işlemelerine kat
kıda bulunacak, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
ne bağlı ve bu görevlileri de içine alan yeni bir teftiş 
kurulu oluşturmaktır. 

'BAŞKAN — Toparlıyor musunuz efendim, bit
ti mi?.. 

MUHARREM BARTIN (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkanım, gerçi çok söyleyeceğim var; 
ama izin verirseniz... 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 

MUHARREM BARTIN (Devamla) — Böylelik
le mülki idare amirliğinin başlangıcı olan maiyet me
murluğundan uç noktasındaki valiye kadar tüm ata
ma, yer değiştirme ve yükselmelerde keyfi, yanlı ve 
hukuk devleti İlkeleri ile bağdaşmaz uygulamalar kor
kunç boyutlara vararak sürmektedir. 

Yine, bu Hükümet döneminde atamaları süratle 
yapılan emniyet müdürlerinden' birçoğu, Danıştay'a 
başvuran birçoğu öğrendiğimize göre yürütmeyi dur
durma kararları almıştır. Bu yürütmeyi durdurma ka
rarlarının uygulanıp uygulanmadığının en yılmaz iz

leyicileri bizler olacağımızdan kimsenin şüphesi ol
masın. 

Aslında ben ülkemizin güncel ve en önemli so
runu olan günümüzdeki şiddet olaylarından söz ede
cektim. Ancak, şiddet eylemlerinin önlenmesinde en 
önemli görevleri yüklenmiş İçişleri Bakanlığı içinde 
anarşiyi yaratan bu tutumlardan da söz etmeden ge
çemediğim için konuşmam yarıda kaldı. 

Hepinizi saygılarla selamlıyor, 1980 yılı Bütçesinin 
ülkemize ve İçişleri Bakanlığı mensuplarına hayırlı 
olmasını diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Hasan Güven, buyurun efendim. 
Sayın Güven süreniz 10 dakikadır efendim. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Balkan, sa

yın üyeler; 

İçişleri Bakanlığı denince birkaç yıldan beri Ba
kanlığın geniöl işlevleri bir tarafa İtilip, devamlı mem-
kketin büyük derdi anarşi .konuşulur oldu. Bu bütçe
de ilk olarak bir ölçüde Bakanlığın 'sorunlarına dleği-
nilmeye başlandı ki, bunu iyiye işaret kabul edece-
filiz. 

Türk toplumunda özellikle geri kalmış, ekonomik, 
sosyal sorunları yığın halimde olan toplumumuzda bu 
Bakanlığın yeri çok önemlidir. Organizatörler tüm iş
levlerini toplumun geri kalmışlığından kurtulması 
üzerine kurarlar. O halde organizatör rolünde olan yö
neticiler bu aşamada en çok göze batan sıoruhlarla 
karşı karşıyadır. 

Ancak, bir çarpıklık var. Günümüzde en çok sı
kıntısını çektiğimiz sorunlara da neden olan bu çar
pıklıktır. Öncelikle, değil demokratik düzen içerisin
de, tek partili Anayasanın yürürlükte olduğu zaman
lara ait bu Bakanlık ve bu Bakanlığa bağlı kuruluşla
rın dayanağı yasalar çıkarılmıştır; 1949 tarihinde İller 
İdaresi Yasası, 1924 tarihinde Köy Kanunu, 1930 tari
hinde Belediyeler Kanunu, 1913 tarihinde İdarei Umu-
mîiyei Vilâyat Yasası. Ondan sonra çok partili sistem 
geldi, o da yetmedi. Tamamen günün yapı'sını, hava
isini değiştiren ekoriomik, sosyal içeriği son derece ge
niş 1961 Anayasası geldi, onun getirdiği bir hayli ku
rumlar var; fakat hâlâ mülki idare, köy, belediye, 
eski Anayasanın dar, klasik özgürlükleri içerisinde, 
'Sosyal içeriği az olan maddeleri içerisinde sıkışıp kal
mış durumdadır. Aslında günümüzdeki en büyük sı
kıntı bu çarpıklıktan gelnıekte'dir. Bugünün şartlarına 
uygun bu konularda çok hızlı, çok çabuk yasal dü
zenlemelere ihtiyaç vardır. 
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Bu çarpıklıklar o kadardır ki, bir bakarsınız Ada- { 
na'nın 20 bin nüfuslu filan ilçesinde mülki idare teş
kilatı kurulmuş, kaymakamından tutun da tüm hiz
metleri getirecek kadrolar mevcuttur; ama 450 bin 
nüfuslu merkez ilçe denen kesimde böyle bir kuruluş 
henüz kurulmamıştır. Kaldı ki, merkez ilçelerin kurul
ması bir yana, ben daha ileri giderek, hizmetin görü
lebileceği birimler esas alınarak belki 100 bin, belki 
80 bin, müteaddit merkez ilçelere de gitmek suretiyle | 
günümüzün son derece girift bir istikamet alan hiz
metlerini görmek için sosyal yapıyı hemen harekete | 
geçirmemiz gerekmektedir. Bu konudaki yasanın bir 
an evvel çıkması lazımdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1961 Anayasasının getirdiği en büyük yeniliklerden 

biri de kalkınmamızı plana dayandırmasıdır, planlı 
kalkınmaya geçişim izdir ve yine planlı kalkınma mo
deli içerisinde karma ekonomiyi seçmiş, özel sektörle 
karma ekonominin çatışması halinde kamuya öncelik 
tanıyacağını da belirtmiştir. O halde bu planlı kalkın
ma modeline uygun sosyal, ekonomik, kültürel haya
tımızı yönlendireceğimiz, geliştireceğimize göre, bun
ları yönetecek ilçe birimlerinde, il birimlerinde idare
cinin yapısı da, görevi de anlayışı da tamamen değiş
mektedir. Öncelikle sik sık kendisini yenileyen, top
luma kabul ettiren ve toplumdaki tıkanıklığı giderici 
bir beceri, bilgi sahibi; dengeli, sağdan soldan gelen 
her türlü hareketler ve akımlar karşısında sağduyusu
nu kaybetmeyen bir nitelikteki idareci tipidir. 

Beni, Bütçe Plan Komisyonunda sevindiren bir 
konu oldu, Sayın Bakanın bir değerlendirmesi oldu; 
bir türlü anlatamadık yakın zamana kadar ve zaten 
sıkıntılarımız da buradan geliyor. Biz Devlet ile parti
leri birbirine karıştırdık. Devlet başka, parti başka 
Bugün grubu olan dört tane parti vardır. Şurada tenl
isi! edilmeyen belki 30 tane daha parti var; ama Tür
kiye'de bir tane Devlet var. Eğer her parti iktidar ol
duğunda parti görüşüne göre bir devlet modeli oluş
turacaksa bunun zaten Anayasada yeri yok. Devlet 
çünkü hepimizindir. O zaman çarpıklıklar başlar. Bu 
ne ile başlıyor?.. Kadro oluşturma ile. 

Simidi, vali, kaymakam ve diğer kesimlerdeki yöne
ticilerin, kamu kesiminde, bürokraside yer almaları, ! 
yükselmeleri], özlük hakları neye göre saptanması, neye 
göre tespit edilmesi lazım?.. Önce bu sorunu çözmek 
lazım. Bunu çözerken de hiçbir zaman demagojiye 
kaçmamamız gerekir. Filan şöyle yaptı, filan böyle I 
yaptıdan çıkarıp, bunun ölçüsü siyasi iktidarların gö- | 
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rüşleri, siyasi iktidarlara olan yakınlığı, ilgisi mi esas 
olacak, yoksa o mesleğin gereklerine uymak sureciyle 
bilgi, beceri, ehliyet, denge, yapıcılığı, eskilerin tabi
riyle sicili mi esas olacak?.. Bu konuda birleş
memiz lazım. Bu konuda birleşemezsek, bu 
konuda Anayasanın öngördüğü istikamette gide-
mezsek, kendi kendimizi aldatırız, kendi içimizde bir
liği, kendi içinizde tutarlılığı kuramayan bir kadro, 
bir hükümet, memleket içerisinde birliği, memleket 
içerisinde tutarlılığı katiyen kuramaz. Önce bu birliği 
kuracak. 

Muhalefet ile iktidarların farkı vardır. İktidar, 
Sayın Demirel'in de dediği gibi, lâf yeri değil, yapma 
yeridir. Muhalefette eleştirisini yaparsın; fakat ikti
dara geldin mi artık herkes senden iş bekleyecek; i'ş 
yapacaksın, ne yaptığına bakacak. Bunu yapmadığın 
takdirde -kısa zamanda o Mlkıntılar hemen yerden 
mantar gibi biter, sorumluluğu sağa sola atmakla işin 
içinden çıkamayız. 

Cumhuriyetin ilk kuruluş dönemlerindeki dayana
ğımız Anayasa, klasik bir anayasa idi, üstyapı dev
rimlerine dayanıyordu, saltanat kaldırılmıştı, Hilâfet 
kaldırılmıştı; yazı, kıyafet, eğitimde birlik ve klasik 
özgürlüklerden söz açıyordu. Altyapı devrimlerine gi
den bir yolu da yoktu; fakat buna rağmen o güne 
nispeten gene son derece ileri, son derece yapıcı bir 
Anayasa idi ve o günün şartları içerisinde tamamen 
içlerinden gelen memleket sevgisiyle dolu hızlı, atak. 
devrimci birçok yöneticiler memleketin her tarafına 
büyük hizmetler getirdi. Fakat, çok partili devreye gi
rişte yanlış bir yönlendirmeye girdik. O zamanın tek 
parti devleti doğaldır; baskıya, teröre kaçan bir ya
pısı vardır. Çünkü, kontrol eden karşısında bir supapı 
olmayınca, insan zaten yapısı itibariyle zulme meyyal; 
kaçar ve o yapı içerisindeki bu aksaklıkları dikkate 
alarak daha fazla idarenin etkinliğini yok edici uygu
lamalara gidildi. İdari makamlarda ne otorite bırakıldı, 
ne kişilik bırakıldı. Şu yaptı, bu yaptı demiyorum; 
bu hale getirildi. 

Şimdi görüldü ki, arkasından da bir yönetim boş
luğu doğdu, idare boşluğu doğdu. Binbir türlü olaylar 
karşısında aciz, iş göremez bir idare haline geldi. Ne 
o doğru idi, ne bu hale gelme doğru. Demek ki, yetki 
ve sorumluluk esasına dayanan bilgi ve beceri esas 
alan bir idare sistemini (Sayın Bakanla birlikte söy
leyeyim) objektif ölçülere dayanarak, objektif koşul
lar içerisinde hiçbir zaman siyasi tesirlere kapılmadan, 
adamın bilgisi, becerisi, ehliyeti, liyakatini dikkate 
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alacak şekilde bir derecelendirmeyi öngörecek bir 
idari yapıya bağlamadıkça Türkiye'de problemlerimiz 
çözülmeyecektir. Öncelikle üzerinde birleşeceğimiz ko
nu bu. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir konu da önemlidir. Kim ne derse desin; hiz

met görenler (Biraz objektif olalım) hizmetlerinin 
karşılığı maddi sorunların da çözümlenmesine dikkat 
ederler. Burada bir arkadaşım belirtti, bilmiyorum han
gisi; şoför validen fazla maaş alıyormuş.. TEK'in 
Genel Müdüründen TEK'in şoförü fazla maaş aldı 
mı o, burukiulk içindedir, eziklik içerisidedir, o göre
vini doğru dürüst yerine getiremez. 

Şimdi, ili, ilçeyi teslim edeceksiniz, binbir türlü 
sorumluluğu yükleyeceksiniz, hatta ve hatta gecenin 
saat 01,00'inde, 02,00'sinde kaldıracaksınız ayağa, o 
idareci izin verir, herkesi gönderir sağa sola, kendisi 
cumartesi pazar günü oradan da ayrılamaz; fakat onu 
bir öğretmenin aldığı maaş kadar maaş düzeyinde bı
rakacaksınız... Bu da olur iş değil. Bu böyle olunca; 
zaten o sıkıntıların yanında bir de bu sıkıntı olunca, 
bizim aradığımız, bugünün sıkıntılarını göğüsleyecek 
yapılı, çaplı bir yöneticiyi de getirme olanağımız ol
maz 

Geçen yıl bir ölçüde bir düzenleme yapıldı, yan 
ödemelerinde vesairede; fakat idarecilerin tazminatıyla 
ilgili bir yasa hazırdır. Ben, Bütçe ve Plan Komisyo
nunda da sordum, o hazırlıklar devam etmektedir. 
Bunun da bir an evvel çıkarılması, maddi sorunları da 
çözüldükten sonra, objektif esaslara dayanacak, günün 
ihtiyaçlarına uygun bir kadro yönlendirmesiyle bu ida
recilerin gene de geri kalmışlık illetini, ayıbını yıkmada 
öncülük edeceğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Simidi bir ölçüde ben de bu terör ve anarşi konu

suna değineceğim. 
Yine burada da objektif olmamız lâzım. Ben si

zin sabahleyin konuşan Milli Savunma Bütçesindeki 
Grup sözcünüzün konşmasını beğenmedim Şöyle 
beğenmedim : 

Şu gün birliğe çok muhtacız. Toplum büyük sı
kıntı içindendir. Patlamalara giden binlbir türlü olaylar 
vafdır. Beyin gücünde olan bizler, her şeyden evvel 
olumlu, yapıcı bir havanın içine girmemiz lâzımdır. 

O konuşmayı sonradan kendi kendinize şöyle bir 
alıp baştan aşağı okursanız, zannederim muhtaç ol
duğumuz birliğe gölge düşürücü nitelikltediir. İktida
rın sorumluluk anlayışıyla bağdaşır nitelikte değil-
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dir. Bu ağızları mutlaka değiştirmemiz lâzım. Daha 
yapıcı, daha anlayışlı olmamız lâzım. Nedenlerine ge
leceğim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Oldu, olmadı... Geçen sene çok yapılıyordu. Bi

zim canımız sıkılıyordu. Bu sene pek az yapılıyor : 
«Efendim, bu ay şu kadar adam ölmüş, bu ay şu ka-
lar..» Çok yapıldı bu geçen sene. Hatta Adalet Par
tisi sözcüleri bunu bir yarışma haline getirmişlerdi; 
Sayın Genel Başkanlarından hepsine kadar. Bu sene 
pek kullanılmıyor. 

Şimdi ben mecburi, başka nedenlerle buna baka
cağım. Sadece dünkü tenkit elttiğim şeyi yapmak doğ
ru bir şey değil. Bir bakıyoruz; re'smi rakam, Em
niyet Genel Müdürlüğünün şu raporu ne diyor: 1974'te 
üç tane ölüm olayı. 1975'te 22 tane ölüm olayı; tırman
ma. 1976ya 82 tane ölüm olayı. Yaralıları saymıyo
rum. 1977'de 239 tane' ölüm olayı. 1978'de 831 ölüm 
olayı. 1979'da 1 123 ölüm olayı. Böyle bir tırman
ma. 

Yine bakıyoruz; Hükümet değişikliği oldu. Yeni 
bir hava girdi. Acaba burada bir değişme var mı? 
Bir bakıyoruz ki, son 70 gün içerisinde 497 ölüm 
olayı var. Oran gittikçe hızla artıyor. 

Bunun temelinde neler var? Önce bunlara bak
mamız lâzım. Ve yine Türkiye'de 1973 yılına kadar, 
(Ki, ben bunu çok zamanlar söyledim) bu trend 
sıfırdaydı. Toplasanız Cumhuriyet kuruldu kurulalı, 
50 senede ölen adam sayısı 20 tane yok; siyasi neden
lerle. 1975"ten sonra bu hızlanıyor. Ondan evvel yok. 

Demek ki, Türk toplumu âdil, tarafsız ölçüler içe
risinde yönetildi mi pek o kadar çizgiden çıkma ni
teliğinde değil. Bundan sonra bazı olaylar oldu. Cep
heleşmeler oldu. Yapıldı, yapıldı... Her şey yapıldı mı 
mutlaka bir karşıtı çıkıyor. Ben yaptım, mutlaka bir 
karşıtı çıkacak. Bu cepheleşmelerin sonucu nereye 
gidiyor? Görülüyor ki, çatışmaların hedefi var; si
yasi ve toplumda düzenin üzerine kavga veriliyor. Si
yasi ve toplum düzenini değiştirmek içindir bu kavga. 

Yine bu bütçede bazı gerçekler açık açık söylen
meye başlandı. Bir kişi kendi kendine kavga edemez. 
Kavga edenin mutlaka bir karşıtı vardır: Etki tepki
yi çıkarır zaten. Sağdaki kavgacı soldaki kavgacıyı 
doğurur, soldaki kavgacı sağdaki kavgacıyı doğu
rur. Bunun bir yanı eksik tutuluyordu. Bu sene ilk ola
rak Sayın İçişleri Bakanı açık açık bunu söylediler, 
tcSbrik ederim Sayın Milli Savunma Bakanı açık açık 
söylediler, biraz evvel konuşan Sayın Adalet Partisi 
Sözcüsü de açık açık söyledi; «Kavga sağdan da, sol
dan da gelse aynıdır...» 
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O halde mesele şu : Anayasal düzeni içine sindi
remeyenlerle sin'direnlerin kavgasıdır. Bir kısmı sin
dirir, bir kısmı sindiremez. Kavga buradan geliyor. 

Peki, benim bir türlü anlayamadığım bir şey var: 
Adalet Partisi tabanıyla kitle partisi ve büyük kitlesi, 
benim görebildiğim kadarıyla, kavgaya karşıdır. Ana
yasal düzeni değiştirme girişimlerine karşıdır. Yine 
'bu konuda, kamuoyu da bilir, Cumhuriyet Halk Par
tisinin tabanı da karşıdır. Peki, kavgaya karşı taban
ları bu derece net karşı olan partiler bu konuda niçin 
bir araya o kadar gelemez de kavgayı körükleyen ta
raflarla bazı hallerde rahat işbirliği yaparlar? İşte 
benim anlayamadığım bu. Sayın Demir Yüce dostu
muzla bunu sık sık tartışırız; bir noktaya gelir güler 
geçerdi. Bahsettiğim belli; grubu olan bir parti var 
ki Parlamentoda, bu konuda rahat değildir, açık de
ğildir ve bugünkü iktidarı rahatlıkla her ne pahasına 
olursa olsun destekleme peşindedir. Gayet tabiidir 
ki,, bunun yanısıra da istediği bazı şeyler vardır. 

O bakımdan, Adalet Partisinin kanımca önce çö
zeceği iş; açık açık bu konuda vaziyet alacaktır. Son
ra, vaziyet alma lafla da olmaz. Bunu millet anlar, 
'bunu gören anlar. Vaziyet aldıysa da anlar, alma
dıysa da anlar. Haltta ve hatta içinde bir bölümü
nün vaziyet almasıyla bir bölümünün vaziyet almama
sını da anlar. Nitekim, bakanlıkların örgütlenmesin
de bakıyorsunuz ki, bazı bakanlıklarda militan tipi 
örgütlenmeler hemen kendini gösteriyor. Bir bakıyor
sunuz ki, birçok bakanlıklarda yok. Demek ki, baka
nın yapısı ve anlayışına göre de o iş değişiyor. 

Onun için Türkiye'yi, eğer bu anarşi belasından 
kurtaracaksak, bu konuda da mutlaka ve mutlaka 
netliğe kavuşmamız lazım. Bizi kamuoyu yakınen ta
kip etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Terör bir devlet sorunu haline geldi. Terör bir 

»devlet sorunu haline geliyor. Neden geliyor? 
BAŞKAN — Sayın Güven, süreniz hemen he

men doldu; toparlarsanız memnun olurum. 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Toparlayayım 

Sayın Başkanım; oldu. B'iz saygı göstermezsek, top
lumdan saygı isteyemeyiz bu kurallara. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Devlet terörü şekline dönüşşünce, Devlete hep 

'birlikte sahip çıkacağımız bir işlerlik getirmemiz la
zım. Çoğulcu demokrasinin Anayasal kuruluşlarını 
içimize sindirmemiz lazım . Anayasal kuruluşlar içeri-
siride demokrasinin işlerliğine tıkanıklık getirecek 
her türlü tedbiri elbirliğiyle almamız gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra, şiddete karşı kullanacağımız polis
te özellikle yansızlığı arayacağız. Poliste hukuk duygu
sunu geliştireceğiz. 

Bunun yanı sıra, Atatürk devrimlerinin tam bilin
cine varacağız. İlime saygılı olacağız. Teför hareket
leri karşısında hukuk düzeninden ayrılmamak suretiy
le etkin tedbirleri geliştireceğiz. 

Bunun yanı sıra, demokrasiye işlerlik ve daha ile
ri gitmek suretiyle hoşgörüyü toplumun her kesimine 
hâkim kılıp, siyasi partiler birbiriyle kavga ederek de
ğil, birbiriyle anlaşarak, dayanışarak sorunların üzeri
ne gitmek çarelerini arayıp bulmaları gerekir. 

Türkiye'nin geleceğini bu anlayış havası içerisinde 
yeni bir aşamada buluşmak umuduyla hepinizi say
gıyla selamlar, Bütçenin memleketimize, milletimize, 
İçişleri mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını diler, 
'hepinizi tekraren saygılarımla selamlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güven. 
Söz sırası, Sayın Çalış ile yerini değiştiren Sayın 

Orhan Özen'de. 
Buyurun efendim. 
ORHAN ÖZEN (Erzincan) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
Emniyet ve asayişin temeli ile yıkıcı faaliyetler ve 

anarşik hareketlerin önlenmesi görevi münhasıran 
İçişleri Bakanlığına ve onun bünyesindeki Emniyet 
Teşkilatı ile Jandarma Genel Komutanlığına aittir. 

Bugüne kadar çeşitli görüş ve düşüncelere sahip 
İçişleri Bakanları görmemize rağmen, ülkemizde ar
zu ettiğimiz can güvenliği ve asayiş düzgünlüğünü ma
alesef görememiş durumdayız. Evet, yalınayak, başı 
açık çalışan İçişleri Bakanından, anarşistleri hastane
de ziyaret eden ve hatta Başkentte gerilla öpen İçiş
leri bakanları görmemize rağmen, yurt içinde düzgün 
bir asayişe hasret katmış durumdayız. Asayişte dü
zelme olmadığına, işin kötüsü çok fazla ölçülere va
ran huzursuzluklar, bugüne kadar görev alan İçişleri 
bakanlarımız hakkında maalesef müspet bir düşünce 
ve duygu getirmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Buraya bizden önce görev yapanları tenkide gel

medim. Şayet böyle bir niyetim olsaydı, daha çarpıcı 
ve kuvvetli noktaları belirtirdim. Asıl maksadım ten
kit değil, çözücüdür, asayişsizliğe en uygun çözüm
leri sunmaya çalışacağım. 

Suçu önlemek ve suçluyu yakalamak bir ilim işi
dir, branştır ve ihtisas ister. Ancak, bütün her şeyi 
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İçişleri bakanlarından beklemek, biraz haksızlık olur. 
Suçu önlemede bütün kuruluş ve teşekküllerin az ya 
da çok vazifelerini yapmaları lâzımdır. Hatta mille
tin her ferdi asayişi sağlamaktan sorumludur. Aksi 
halde ülkede kaos ve karanlık hüküm sürer. 

Evet, asayişi temin görevi münhasıran Devlet 
güçlerine ait ise de, bu güçlere yardım her vatandaş 
ve kuruluşun vazifesidir. Suçun önlenmesinde en 
önemli konu, suç işleyecek kimseleri suçtan caydıra
cak, verimli, devamlı ve planlı devriye hizmetlerinin 
tesisidir. Devriye, suç işleyecek kimseyi caydıracağı 
gibi, asayişe susamış Türk Milletine destek olacak 
ve güven verecektir. İyi bir istihbaratla tesis edile
cek devriye ağı, suçları önemli ölçüde azaltacaktır. 

Günümüzde işlenen suçlar gittikçe karmaşık ve 
komplike hale gelmektedir. Öyleyse, suçu önleyecek 
zabıta elemanlarını bu konuda eğitmek ve en son 
tekniklerden faydalanmasını sağlamak gerekir. Nedir 
bu teknik yardımlar?... Kriminal laboratuvarlar. Bu
gün gerek Emniyet Teşkilatı ve gerek Jandarma Teş
kilatında mevcut labortuvarlara gereken önem veril
memektedir. Mevcut polis laboratuvarları iki adet 
olup, istanbul ve Ankara'da faaliyet göstermektedir. 
Polis tahkikat laboratuvarları, personel ve malzeme 
yönünden behemahal takviye edilerek, tam kadro ile 
faaliyete geçirilmelidir. Jandarma laboratuvarları ha
len istenen ölçüde faaliyet gösterememekte olup, ge
rek personel ve gerek malzeme yönünden yetersizdir. 
Ayrıca, suç oranı bu kadar yüksek olan bir ülkede, 
üç - dört adet laboratuvarın kâfi geleceğini düşün
mek safdillik olur kanaatindeyim. 

O halde, zabıtaya ilmi destek sağlayacak, adliyeye 
pozitif delil ibraz edecek emniyet ve jandarma tahki
kat laboratuvarlarını derhal faaliyete geçirip, îzmir, 
Adana, Diyarbakır, Trabzon, Van gibi illerde ilave 
tahkikat laboratuvarları tesis edilerek, gezici mobil 
laboratuvarlarla takviye edilmelidir. 

Parmak izi, balistik, sahtecilik, patlayıcı madde
ler, fotoğrafçılık ve narkotik maddeler konusunda 
çalışmalar yapacak ve bu lâboratuvarların vereceği 
ekspertif raporları, aynı zamanda adliyeye de bü
yük destek olacaktır. Ülkemizde mevcut zabıta - ad
liye uyuşmazlıkları da bu şekilde sona ermiş olacak
tır, 

Belli görev kadrosu olan müesseselerin kendi em
niyetlerini kendileri sağlaması temin ve zorunlu ol
malıdır. 

Memurlarına çay getirip, götürecek odacıyı dahi 
istihdam eden bankaların, milyonları koruyacak per-
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soneli istihdam etmeyip, koruma işlemini zabıtaya 
terk edip, kayıtsız kalması düşünülemez. Bakkal dük
kanı açarken bile birçok konuda denetlenen hür 
teşebbüs, her köşe başına banka kurarken, emniyet, 
irtibatta kolaylık, alarm, özel muhafız kuvveti ve 
benzeri hususlarda gerekli tertibatı almadan icrai fa
aliyete geçemez ve geçmemelidir. Şayet bu tertibat 
alınmazsa, banka soygunları ve mücevherat gaspları
na engel olmak, madden ve aklen imkânsızdır. 

Anarşinin kök saldığı okulların idareci ve öğret
men kadrolarında büyük bir sorumlulukla asayişin 
teminini polis veya jandarmadan beklemektedir. Biz 
her yere bir zabıta veremeyiz. Herkesin başına ve 
her okulun önüne bir tabur asker koyamayız. Koy
mamız da gerekmez. Rektör, dekan, müdür, öğretim 
görevlisi ve öğretmen okul içindeki huzuru temin et
mekten sorumludur. En azından, suç işleyen kadar 
suça ortam hazırlayan idareci Ve öğretmen kadrosu 
da sorumlu tutulmalıdır. Her okul ve eğitim müesse
sesinin yönetmelik ve talimatları vardır ve bu tali
matları uygulamak, polis ve jandarmanın görevi de
ğildir ve olamaz. Bu görev, idareci ve öğretmenlerin
dir, göreve lakayt kalan herkes sorumlu tutulmalı
dır. 

Bugün, milletimiz ekseriyetle zabıtaya yardım et
mek istemesine rağmen, başvuracak merci bulama
makta ve en azından başvurma şekli ve yeri hakkın
da bilgi sahibi olmamaktadır. Soruyorum sizlere: 
Hangimiz evimize en yakın toplu ve karakol hizmeti 
yapan zabıta merkezlerinin telefon numaralarını bi
liyoruz?... O halde, basın yayın organlarından, mü
racaat yer ve şekli hakkında kısa ve öz ilân ve açık
lamalar yapılmalı, TRT bu işi bir vazife telâkki ede
rek, sık sık bölge ve genel başvurma şeklini anlatan 
programlar uygulayarak, telefon numaraları vermeli, 
bu telefonlar akılda kalıcı numaralardan teşkil edil
melidir; 99 99 99 - 55 55 55 gibi. 

Polis radyosu yeniden gözden geçirilerek, uygun 
programlarla zabıta halk yakınlaşmasını sağlamalı
dır. Gerekirse Jandarma Teşkilatı radyosu kurula
rak, aynı hizmet yaygınlaştırılmalıdır. Polis ve jan
darma gazete ve mecmuaları ihdas edilerek, aylık 
bültenler şeklinde halkı zabıta yönünden eğitip, yakın-
laştrıa sağlamalıdır. 

Şahsen çok önemli bulduğum ve üzerinde uzun 
süre düşündüğüm bir konu da Devlet memurlarının 
zabıtaya yardımı meselesidir. 

Arkadaşlarım; 
Bilmediğimiz bir adres ya da önemli işimiz ol

duğunda, polis ve jandarmayı arayan gözler, suça 
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muttali olduğu zaman, nedense önüne bakar. Devlet
ten maaş alan bunca personel; yani Devlet memur
ları behemehal zabıtaya yardıma zorlanmalıdır. Me
mur, suçu önlemek ve haber vermekle mükelleftir. 
Devletten maaş alanların, Devlet düşmanlarına bile
rek veya bilmeyerek yataklık yapmak, yardımcı ol
mak insanlığa ve kendi örf ve adet ve gelenekleri
mize aykırıdır. Hem bu ülkede yaşa, hem Devletten 
maaş al, hem de Devlet düşmanlarına sırt ver... Bu 
olamaz. Şayet bu varsa, anarşi ve suç olur ve bu zih
niyetin payidar olması mümkün değildir. Bakanlık
lar bütün personelin suç ve suçluyu haber vermek zo
runda olduğunu bildirir tamim ve emirlerle memur
larını eğitmelidirler. 

Düşmanı kazma kürekle kovalayan bir milletin 
torunları üçbuçuk soysuza teslim olmamış ve olma
yacaktır. 

Sürenin kısıtlı olması, teklif ettiğim çözümlerin 
de çok özet halde beyanını şart koşmaktadır. Çok 
özet olmakla birlikte, temel esasları ihtiva eden bu 
açıklamalarım, uzun süren ilmi araştırmaların sonu
cudur. 

Aldığı maaşı hak etmek, evlâdına helâl lokma ye
dirmek için gece - gündüz vazife yapan zabıta per
soneli, çok sefer vazife aşkıyla suç işlemekle itham 
edilerek mahkeme önüne çıkarılmaktadır. Görev ifa
sı nedeniyle mahkemeye çıkmak zorunda olan zabı
ta personelini savunacak avukat ve hukukçuları Dev
letin istihdam etmek zorunluluğu vardır. Yalnız ka
lan zabıta personeli, göreve küserek verimli olma
maktadır. 

Vazife malullerine sağlanan haklar görev ifasını 
da müspet yönde etkileyeceği kanaatindeyiz. Görev 
yaptığı için ve tek suçu, verilen görevi ifa etmek 
olan birçok asker, polis ve idareci şehit edilmiş ve 
suikaste uğramıştır. İsimleri herkesçe malum yüzler
ce vatanperver heba olmuş, hiç bir tedbir alınama
mıştır. Evet, her fert mukaddestir. Ancak, görev 
yapmaktan başka suçu olmayan bu vazifeşinas per
sonelin katilleri yakalanmadan, polis, asker, idareci 
rahat uyumamah ve işin peşini bırakmamalıdır. Ak
si halde vazifeyi omuzlayacak personel bulamayız ve 
üçbuçuk soysuza teslim oluruz. 

Görevini ifa eden personelin kimliği gizlenmeli, 
gazete sayfalarında ya da makalelerde hedef göste
rilmesine müsamaha edilmemelidir. Sevdiklerini, men
suplarını, varlığına can veren, kan veren evlâtlarını 
koruyamayan bir Devlet payidar olamaz. 

Kanun kaçağı eşkiyaya anma günleri tertiplenen 
ülkemizde, vazife için şehit edilenlerin unutulması 

çok 3'azıktır, içler acısıdır. Görev yapan personel tak
dir edilerek, değerlendirilmelidir. Görevlileri teşhir 
edenleri ve isim vererek yayım yapanları yargılaya
rak, suça teşvik önlenmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Suçları önlemede diğer bir esas da inanmış, bede

nen ve ruhen kuvvetli personel yetiştirmekle müm
kündür. Attığı 28 merminin 25'ini hedefe isabet etti
ren bir anarşistin karşısına, (Ki, bu mesele çok önem
lidir. Bu eğitimi nerede ve kim vermiştir?.. Tetkike 
değer) atıştan, eğitimden, hedeften bihaber yetişme
miş zabıtayı çıkarmak cinayet olur ve bile bile ölü
me gitmek akıl işi değildir. O halde ne yapmalıyız?.. 
Silahlı Kuvvetler bünyesindeki komando ve gerilla 
kurslarından belli ölçüde polis ve jandarma müştere
ken yararlanmalı ve aynı,görevi ifa eden bu iki teş-
kilat yakınlaşmalıdır. Takip, pusu, sorgulama, atış ve 

| bedeni kabiliyet konularında bütün zabıta, özellikle 
polis yetiştirilmeli, Gölbaşı Polis Eğitim Tesisleri bu 
ölçüler içerisinde geliştirilerek en kısa zamanda tam 
kapasite ile faaliyete geçirilmelidir. Bedeni kabiliyet 
yönünden yetiştirilen bu personel emniyet ve asayi
şin teminiyle huzur tesisini sağlayacak ruh olgunlu
ğuna da ulaştırılmalıdır. 

Bu konuya açıklık getirmekte yarar görüyorum. 
Her türlü müspet ilim ve malzemeyle teçhiz ettiğimiz 
zabıta personelini manevi bir başluğa atamayız. Atar
sak inançları zedelenir, bu cümleden olarak bütün 
emniyet ve asayiş kuvvetlerinin istirahat ve ibadet 
yapabilme imkânlarını da sağlamalı, moral bakımın
dan en üstün seviyede tutulması için gerekli her tür
lü tedbir alınmalıdır. Morarman yüksek olan perso
nelin görevlerini daha başarıyla yapacağından kimse
nin şüphesi olmamalıdır. 

İçişleri Bakanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesinin Mem
leketimize ve Milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı 
Hak'tan diler, hepinize saygılarımı sunarım. (AP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Demir Yüce, buyurunuz. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efen

dim, İskender Cenap Ege Beyle yer değiştirmiştik. 
Bu hususta zatıâlinize dilekçe vermiştik. 

BAŞKAN — Tamam, oldu efendim. Yalnız, Sa
yın Bakandan sonra siz görüşmenize devam edecek
siniz değil mi efendim?.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün Ülkemiz kötü niyetlerin işgal eylemleri 
altındadır. Karşıt renkli emperyalist devletler iç düş
manlarımızla birleşerek Ülkemizi kendi yemlikleri 
haline getirmek için onun üzerinde peyk ve uşak 
devletler kurma yarışına koyulmuşlardır. Dökülen 
kardeş kanlan işte bu uşaklık için dökülmektedir. 
Köy, şehir ve hatta yörelerimiz bunlarca işgal edile
rek «Kurtarılmış bölge»i ilan edilmektedir. Böylece 
devletin varlığı hiçe sayılarak vatanın ve milletin bü
tünlüğüne azgınca saldırılmaktadır. 

Ülkemizi paylaşmak isteyenler ustaca hazırladık
ları planlarını son yıllarda kolayca ve süratle uygula
yarak hedeflerine iyice yaklaşmış ve hücum işaretle
rini beklemeye koyulmuşlardır. Artık Devlet olarak 
göz yumacak ne bir saniyemiz 'kalmış, ne de hoşgö
rüye dayanacak sabrımız... 

Şunu kesinlikle bilelim ki, bu korkunç duruma 
düşmemizin baş suçluları, kendi çıkarları ve ikbal 
hırslan uğruna Atatürk ilkelerinden ödün veren kim
selerdir. Bunların çoğunluğu gaflet ve delâlet içinde 
oldukları hailde, küçük bir azınlığı hıyanet içindedir
ler. Bu hainler dış düşmanlarımızla işbirliği yaparak 
vatanın bağrında kurulan 'kanlı karargâhlarından yı
kıcı eylemleri yönetmektedirler. En son Türk Devle
tinin 'koruyucu kalesi ve yüceltici kanadı olan Ata
türk ilkelerine her yönden saldırarak onu çökertme
ye ve açılan gedikten sızarak Devletin bağrını han-
çerlemeye başlamışlardır. 

Buna seyirci kalmakla başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere Parlamentomuz ve tüm Anayasal kuru
luşlarımız Milletimize ve tarihimize karşı hesap ver
me durumuna düşeceklerini bilmelidirler. Türk Ulu
sunun artık bu suskunluğa ve bu gaflete tahammülü 
kalmamıştır. inanarak vekâlet verdiği parlamenter
lerden ve güvenerek bel bağladığı tüm yasal kuruluş
lardan hâlâ ümit kesmeyen halkımız ufuktan doğa
cak güneşi heyecanla beklemektedir, îşte bu güneş, 
Atatürk ilkeleri ve onun yenilmez ruhudur. 

Devletin tüm yetkililerine, yasal 'kuruluşlarına, 
«Türküm») diyebilen herkese sesleniyoruz; siyasi par
tilerimiz ve görüşlerimiz ne olursa olsun hepimiz tek 
vücut olarak Atatürk ilkelerinde toplanıp ulusal güç 
birliğimizle derhal harekete geçmeliyiz. Kendilerini 
milliyetçi, devrimci, özgürlükçü, sağcı ve solcu gö
ren herkes aradığını ancak bu ilkelerde bulabilir. Bu
nun dışında yol arayanların sonu felâketle düğümle
nir. 
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Millet iradesinin karargâhı olan Yüce Parlamen
tonun üyelerine sesleniyoruz; milletin vekili olmak 
şeref ve sorumluluğunu yüklenirken içtiğimiz namus 
andını unutmayalım. Teker teker aynı andı içerek 
milletin kaderi üzerinde tek vücut olacağımıza söz 
vermiştik. Bu andın namus ve haysiyeti herkes için 
eşittir. Bundan ne ödün, ne de ikram olmaz. 

İster lider olsun, ister partili ve partisiz, ister ik
tidara, ister muhalefete mensup bulunsun her parla
menter bu namus ve haysiyetle önce milletine bağlı 
kalmalıdır. Çünkü biz bir kişinin, bir zümrenin, bir 
partinin vekili değiliz, bir milletin vekiliyiz. Çünkü 
biz özgürlükçü parlamenter demokratik düzenin ese
riyiz. Kişiler diktasının esiri olamayız. Çünkü biz 
kişi koltuklarına minder olmak için değil, halkın 
mutluluğuna hizmet için geldik. İşte biz bu sorum
luluk ve görev anlayışı içinde bulunan herkesi birlik 
olmaya çağırıyoruz. 

Halkımız, türlü bunalımlar içinde kıvranırken, 
düşmanlarımız ülkemizi paylaşma yarışı içinde bağ
rımızda savaşıp oluk oluk Türk kanı dökerken ikti
dar ve muhalefetin sen - ben çatışmalarını şiddet ve 
nefretle kınadığımızı ilan ediyoruz. 

Devletin kaderinde güç birliği yapmaktan kaçınan 
tüm sorumluları tarih huzurunda uyarıyoruz ve onla
ra sesleniyoruz ki, bu kısır çatışmalarla düşmanların 
safında ve milletin karşısında olduğumuzu bilmeli
yiz. 

Herkesi millet adına, milletin safında birlik olma
ya çağırıyoruz. Bu çağrımız ne iktidara, ne muhale-
fetet, ne siyasi bir partiye ve ne de bir siyasal görü
şe karşıdır. Bu çağrımız, Devletin vardığına, vata
nın ve milletin bütünlüğüne ve demokratik Cumhu
riyetimize saldıran düşmanlara karşı Atatürk ilkele
rinde toplanıp ulusal güç birliği sağlamak içindir. 

Bu birlik bir siyasi parti değildir. Bu birliğin li
deri Yüce Türk Ulusunun ve Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün manevi varlığıdır. 

Bu birliğe katılanlar kendi partileri içinde Ata
türk ilkelerine dayalı milli birlik ruhunu mayalaya
cak ve onun parti bünyesinde egemen hale gelmekle 
milletin egemenliğine de gerçekçilik kazandırmış ola
caktır. 

Siyasi partilerimize ve liderlerimize olan bağlılı
ğımızı millete olan bağlılığın içinde tutacak ve üstün
de tutanlarla mücadele edeceğiz. Bu çağrımız millet 
adına ve millet içindir. Bu çağrı, 45 milyon Türk'ün 
ve tarihin çağırışıdır. Benliğine bağlı ve bencilikten 
uzak olanları çağırıyoruz. Benliğinde milleti duyan 
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ve onu uyaranların bu birliğe katılmasını bekliyo
ruz.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu okuduklarım bana ait bir yazı değildir. Ben 

bu kadar veciz yazı yazmadım hayatımda; yazamam. 
Bunu, bundan 13 ay 18 gün önce; yani 21 Aralık 
1978'de Malatya Senatörü Hamdi Özer, Ankara Se
natörü İbrahim Öztürk kaleme almışlar ve bildiri ola
rak yayınlamışlardır. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Altına imza 
koyar mısın?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi 
Sayın Öztürk'ün, «Altına imza koyar mısın?» diye 
bana bir sualleri oldu. Seve seve ve gururla altına 
imzamı koyarım ve şunun altına imzasını koymaya
cak bir arkadaşımız da yoktur. 

Bu bildiriyi burada okumakla hiç bir kimseyi töh
met altında bulundurmak niyetinde değilim. Tab'ımı 
bilen arkadaşlar zaten tanır beni. Ben kimseyi suçla
maktan zevk almam; bunu ben sadizm sayarım. Bu 
bildirinin altına imza koyan arkadaşlarımın ikisini 
de yakından tanıyorum, ikisine de büyük saygım var
dır; ancak, bir noktayı ifade edeceğim. 

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ko
nuşan Sayın Öztürk konuşmasını bitirirken çok gü
zel sözler söyledi, aşağı yukarı şu bildiride ifadesini 
bulan manada bazı cümleler sarf etti; burada dinle
dik. Ancak ondan önceki beyanlarında bir insafsız
lık, bir haksızlık, zamanı biraz daha beklemek, biraz 
daha sabır etmek lazım geldiğini düşünmeden konuş
tuğu zehabına kapıldım ki, kendisi eski ve tecrübeli 
bir idarecidir, idareciliğin ne olduğunu bilir. Fakat, 
bütün buna rağmen, bugün bir tesadüf, bu arkadaş
larımızdan birisi Adalet Partisi sıralarında, birisi de 
Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında oturmaktadır ve 
müşterek bir fikirde birleşmişlerdir. Bu müşterek 
fikir cümlemize ışık tutmalıdır ve böyle, çok isabetli, 
daha bundan 13 ay 18 gün önce kaleme alınıp neş
redilmiş olan bir bildiriyi ben zabıtlara geçirmekte 
fayda mülahaza ettim ve arkadaşlarımızın, buradaki 
beyanlarında, dikkat buyurulursa, Türkiye'nin daha 
bundan 13 ay 18 gün önce uçurumun ta yakınında, 
bir parça dokunursanız teker - meker uçuruma gide
cek hale geldiğini gayet veciz şekilde ifade ettikleri
ni de gördüm. 

Muhterem afkadaşlarım; 
Bu arkadaşlarımızın o gün de tespit ettikleri du

rum bu idi. Bugün bundan daha iyi miyiz? Haşa. 
Onu iddia etmiyorum; fakat şuna büyük bir inancım 

var ki, bir defa Allah'ın bir lütfü ve hikmeti ve bir 
de Türk Milletinin büyüklüğü, bu uçurumun kenarın
dan hâîâ çekilmediğimiz halde uçuruma bir türlü yu
varlanmadık. Allah koruyor, millet koruyor. 

Onun için Allah'ın ve milletin koruduğu şu ülke
yi, şu vatanı geliniz, biz de aklımızı başımıza topla
yarak koruma yollarında elbirliği ile hareket edelim. 
Efendim, o komünist miydi, bu faşist miydi, sen onu 
getirdin, ben bunu götürdüm değil, şu memleketi, şu 
milleti kim darbeliyor, kim arkadan kahpece vuru
yor, kim bu Devleti yıkmak istiyor, kim bu Devle
tin içinde daha kendi hayalinde yaşattığı, o kuruya-
sı kafasının içinde yaşatmaya çalıştığı devletçikler 
kurmaya çalışıyor? Geliniz bunların karşısına millet 
gibi biz de birlikte çıkalım. Milletimiz bunlara yüz 
vermiyor. Milletimiz bunlara hiç bir zaman tenezzül 
etmiyor ve bunları itibarlı görmüyor; ama bizim der
lenip toparlanmamız lazım. 

Onun için şu karşılıklı ithamları, isnatları bıraka
lım ve geliniz şu bildirinin ışığında, şu bildirinin ile
ri sürdüğü fikirlerde beraber olalım. 

Ben bunu arz etmek için huzurunuza çıktım. Te
şekkürlerimi sunar, saygılarımı arz ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
Sayın Sadık Batum?.. Yoklar. 
Sayın Demir Yüce?.. Buyurunuz. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, ben son sözü istemiştim, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, son söz diye değil. Biz 
buradaki sıradan okumaya mecburuz. Yer değiştir
me diğer arkadaşlardan gelmedikçe sıra sizin oluyor. 
Son sözdü; ama Sayın Batum bulunmadığı için siz 
beşinci sırada oldunuz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi hakkında Yüce Sena
toda grup teşkil etmiş olan üç grubun muhterem 
sözcüleri fikirlerini Heyeti Umumiyenize arz ettiler. 
Kişisel konuşmaları da dinledik. Bugün Türkiye 45 
milyon nüfusu ile ve yeni sosyal olgusu ile İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde toplanmış olan idare hizmetleri
ni yeniden bir gözden geçirmek mecburiyetindedir. 

19 ncu Asır Fransız sisteminden alınmış olan ida
re yönetim sistemimizin 1980*ler Türkiye'sine, 45 
milyona erişmiş olan Türk Milleti nüfusuna ve Tür
kiye'nin üzerinde oturmuş olduğu Türkiye Cumhuri
yeti vatanı denen arz üzerine intibak etmemekte 
olduğu bir gerçektir. 
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Senelerden beri bir idari reformun yapılması ge
rektiği ilim erbabınca, politikacıların (Hangi partiye 
mensup olurlarsa olsunlar) tümünce ifade edilmiş 
bulunmasına rağmen arada nüans farkları olmasına 
karşın hepsi bir yeni düzenlemeye gidilmesini arzu 
etmiş olmalarına rağmen bugüne kadar idari refor
mun yapılmamış olması Türkiye'nin sıkıntılarından 
mühimmini teşkil etmektedir. 

Burada bugün konuşan bir arkadaşımız tenkidin 
çok rahat yapılan bir şey olduğunu; fakat yapılması 
gerekenin de ya söylenmesi yahut da yerine getiril
mesi icap ettiğini vurgulamıştır; Sayın Ahmet Yıl-
dız'ın bir konuşmasına karşılık olmak üzere. Bende
niz de senelerdir aynı şeylerden şikâyet ederim. Bir
çok parlamenter ve Devlette devletlu görevini yük
lenmiş olan bakanlar aynı şeyleri söylemiş olmala
rına rağmen Türkiye idari reformunu bir türlü ta
hakkuk ettirememiştir. 

Eğer, bilgili ve kudretli olabilsem, eğer. yanımda 
birtakım bilgili kişiler çalışabilse, birkaç grubu çalış
tırabilecek kudrette olsam, inanın ki, ben bu kanun 
tekliflerini hazırlayıp artık huzurunuza getireceğim; 
ama ne çare ki, Türkiye'de parlamenter çalışmak im
kânlarından mahrumdur. Onun için, benden evvel 
konuşmuş olan arkadaşımın ithamına ben de mu
hatabım, sadece söyleyeceğim, maalesef yapıcı deği
lim. Ama, artık hükümetlerin Türkiye'de idarenin 
zorluklar içerisinde bulunduğunu ve Türkiye'ye yeni 
bir elbise gerektiğinin idraki içerisinde bu idari re
formu süratle tahakkuk ettirmelidirler. 

Bugünkü köy yönetimi, Köy Kanunumuza göre 
idaresi mümkün olmaktan çıkmıştır, veyahut faydalı 
bir yönetim halinde değildir. Belediyeler hepimizin 
kabul ettiği gibi, bir yürekler acısıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir beldenin temizliği, o belde halkının mutlulu

ğu her nevi sağlık hizmetlerinin, önleyici sağlık hiz
metlerinin görülmesi belediyelere verilmişken, bugün 
Türkiye'de kanunen kendi vazifelerini ifa edecek 
güçte bir belediyeyi bulmak mümkün değildir. Bu
gün Türkiye'nin her beldesi birer pislik, birer süp-
rüntü yığınıdır. 

O halde Türkiye vilayet idaresiyle, beldeler ida
resiyle, özel idaresiyle ve köyler idaresiyle yeni bir 
idari reforma muhtaçtır ve bunun süratle yapılması 
da lâzımdır. Bunu Hükümetten bilhassa istirham ey-
liyiyorum. Sıkıntılarımızın mühim bir kısmı da bu
radan kaynaklanmaktadır. 

Türkiye'de halkın huzursuzluğu, muhtelif sebep
lerden neş'et etse dahi, ki, bunlar ekonomik, kültü
rel ve sair sebeplere istinat etmiş olduğu gibi, bizim 
idaremizin artık idare edileceklere kâfi gelmemesi 
sebebine de istinat etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün bir iyi tesadüf mü diyeyim, yoksa yine 

eleştirilmesinde fayda var mıdır diyeyim, yahut eleş
tirirken dozajı kaçar da kötü mü olur diyeyim bile
miyorum; ama anarşi konusuna temas etmedik. 

Anarşi konusuna temas etmeyişimiz belki bir nok
tada eski inatlı halimizden vazgeçmiş olmamızın bir 
delilini teşkil ederse, bundan mutlu olmak gereki
yor. Yalnız Sayın İçişleri Bakanımızdan tabii çok 
kısıtlı olan zamanları içerisinde bizi daha iyi bir şe
kilde bu hususta tenvir etmesi babında bazı beyan
larda bulunmasını istirham edeceğim. Tabii ki, kendi
leri bu hususa temas edeceklerdir, ama Parlamento
nun; yani Yüce Senatonun bugün bu konuya ağırlık 
vermemiş olması üzerine belki kendileri de bu konu
ya ağırlık vermemek durumunda olabilirler diye ben 
bu arzumu kendilerine aksettirmeyi bir borç bildim. 
Bizleri tatmin etmeleri tabii bizi ferahlatacaktır. Şu
nu itiraf etmek lazımdır ki, yine ruhlarımız ve kalp
lerimiz bu anarşiden dolayı sıkıntı içerisindedir. Ölen 
ve öldürülen insanların ıstıraplarını her gün bünye
mizde, kafamızda, kalbimizde, ruhumuzda hissederek 
azap duymaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kolluk kuvvetlerinin Türkiye'de kendilerine tev

di edilmiş olan görevleri tam manasıyla yapmaları
na mani olan fevkalade kötü unsurlar da vardır. Po
lisi ve jandarmayı asli görevinin dışında kanunları
mızla hatta düşünülmeden her kanunumuzun içerisi
ne vazedilmek suretiyle öyle bir vazife yığını altında 
ezmişizdir ki, kolluk kuvvetlerimizin esas görevlerini 
yapmaları icap ettiği anda esasen bedeni takatları 
kalmamaktadır. Bir jandarma erinin nöbet tutmak, 
hadiselerin üzerine gitmek, hadiselerin vuku bulmuş 
olduğu yerde zabıt tutmak, zabıt tuttuktan sonra mer
cilerine göre muhtelif kademelerde ve mahkemeler
de sürünmek, bir trafik kazası olmuşsa, kazaya uğ
ramış olanları hastanelere götürmek gibi vazifeleri
nin olduğunu ve o vazifelerini ifa ederken de zavallı
ların üstelik ellerinde bir kirli evrak oradan oraya 
kovalandıklarını, hakarete uğradıklarını herhalde he
piniz müşahede ediyorsunuzdur. 

Binaenaleyh, böyle bir görev yükü altında olan 
ve esasen mahdut bilgi sahibi de bulunan bu insan-
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ların bu görev yığıntısından kurtarılmasını, asli gö
revlerine döndürülmelerini de bilhassa istirham edi
yorum. Bu mümkündür. Kanunlar eğer bir tetkik 
edilecek olursa polise ve jandarmaya verilmiş olan 
vazifelerin, Posta Kanununda bile acayip vazifelerin 
olduğunu göreceksiniz. Bunların en aşağı % 50^sini 
temizlerseniz, bu kişileri ferahlatmış olacaksınız, bu
nu da bilhassa istirham ediyorum. 

Bu meyarida şunu da ifade etmek gereğini duyu
yorum: Beni af buyurun, Devlet idaresinde memur
ların politikaya karışmış olmaları keyfiyeti azap ve
rici bir hadisedir. Anayasamızın 119 ncu maüde'si ise 
bunu yasaklamıştır. Zannediyorum ki, hiç bir Anaya
sada cezai hüküm bulunmamasına rağmen, bizim 
Anayasamızın 119 ncu maddesi hükmü vazettikten 
sonra, arkasından da cezasını beraber getirmiştir; 
müebbe'ten memuriyetten mahrumiyet cezası Anaya
sanın içinde yazılır, sanki ceza kanunuymuş gibi. 
Demek ki, bizim Anayasamız buna çok ehemmiyet 
vermiştir. 

Partizanlığın bu derecelere ne zaman vasıl olduğu
nun münakaşasını edecek değilim. Ancak, burada 
biraz evvel Cumhuriyet . Halk Partisi namına konuş
muş olan hatibin, (Ki, ben inanın ki, fevkalade sü
kûtu hayale uğratmıştır.) partizanlık yarışında sanki 
Devletin başka safhalarında yapılmamış gibi son iki 
aylık Adalet Partisi iktidarının büyük bir itham al
tında bulundurulmasını, en aşağıdan memurun poli
tika dışı tutulmasına mütedair Türkiye'de uyanmakta 
olan ve inşallah Türkiye bu arızasını ve haftalığını da 
tedavi etme çarelerini arama lüzumunu hissetmiş ol
duğu bir devrede fevkalade talihsiz buldum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bazı söyleyeceğim lafları ayıp bulabilirsiniz, bazı 
söyleyeceğim lafları kanunsuz buîaibilifsiniz; ama bir 
şeyi söylemek mecburiyetini hissediyorum. Çünkü, teş
hislerinizin hatalı odlduğunu veyahut teşhise varmak 
istediğiniz anda yeniden bir düşünce sistemini kafa
nızda oluşiturmayı arzu ettiğim için bundan bahset
mek istiyorum. 

Şimdi isim zikretmeyeceğim. Dün gece burada bir 
bakanlığın bütçesi konuşuluyor idi. Bütçenin konu
şulmasında bakanın memur kıyımından bahsedidi. 
Memur kıyımından bahseden kişi, kıyılan memurun 
adedini zikretti, «11 kişi» dedi. Bakan da, «11 kişiyi 
işinden aldığını» söyledi ve adette mutabık kaldılar. 
Bakan 11 kişiyi işinden almasının sebebini Türkiye 
Cumhuriyetine düşman olduklarına istinat ettirdi; 
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j doğru, yanlış. Eğer o 11 kişi bir iftiraya uğramış ise
ler, ben de iftiraya uğratanların karşısındayım. 

Ancak muhterem arkadaşlarım; beni ayıplamayın, 
çok çirkin bir şey 119. ncu maddeyi söyledikten son
ra. 

BAŞKAN — Sayın Yüce; bendeniz de sürenin dol
duğunu söylemek mecburiyetindeyim, bağlarsanız 
memnun olurum. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — İki veya 
bir dakika müsaade ederseniz, tamamlayacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi hem bir hata yapıyoruz, hem de kötü bir it

hamda bulunuyoruz. Bir memurun bir siyasi partiye 
mensup olması zaten Anayasaca yasaklanmıştır; ama 
bir kişinin bir siyasi partiyi tutması yasaklanmamıştır. 
Yani, seçimlerde, hatta fikri münakaşalarda bu hu
susta serbesttir. Şimdi Devlet dairelerinden herhangi 
birine gidelim ve Allah için soralım (Kıyım yapıldı 
çenen dairelerden birine) ve göreceksiniz ki, bugün 
muhalefette olan bir partiyi tutan memurların adedi 
belki % 80'dir. 

Muhterem afkadaşlarım; 
Sizden istirham ediyorum, eğer Devlete düşman 

ise, onun için bir feveran göstermeyiniz. Çünkü, gös
termiş olduğunuz feveran yanlış teşhislere götürüyor 
siz;. 

BAŞKAN — Evet Sayın Yüce; bağlayacağız efen
dim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyetinin herhangi bir dairesine gidiniz, sizi 
seven insanların % 80 olduğunu göreceksiniz, Bunla
rı kıyıma tabi tutmak mümkün değildir. Eğer 11 kişi 
kıyıma tabi tutuldu da, haksız yere kıyıma tabi tu-
tuiduysa feveran ediniz; ama Devlet düşmanlarına 
yapılmış olan muamelelerde biraz siz de... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Devlet 
düşmanı olduğunu kim takdir ediyor Sayın Yüce?.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Onun için 
muhterem arkadaşlarım; Sayın İbrahim Öztüfk'ün 
konuşması A.dalet Partisi iktidarı için fevkalade ağır 
bir ithamdı ve beni sükûtu hayale uğratmıştır. Tür
kiye bu hastalığını tedavi etmelidir. Türk halkı bu 
hastalığın tedavi edilmesi gerektiği bilincine ermişken 
'böyle haksız ithamlardan... 

BAŞKAN — Sayın Yüce; kanuni süreniz doldu 
efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Kaçınmak 
gerektiğini ve herkesin daha ciddi bir düşünceyle me-

j seleleri ikâme etmesi gerektiğini arz öder, Bakanlık 
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Bütçesinin Türk Milletine, memleketimize ve o büt
çeyi tatbik edecek olan kıymetli idarecilere ve sayın 
jan'darma idarecilerine, komutanlarımıza hayırlı, uğur
lu olmasını diler, hepinizi saygıyla selâmlarım. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; programlanan çalışma saatimiz dol

muştur. Saat 20.30'da İçişleri Bakanlığı Bütçesine de
vam olunmak üzere oturumu kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.30 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : EmanuUah Çelebi (Tabii Üye), Mustafa Çelik (Afyonk&rahisar) 

•BAŞKAN — 32 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

B) İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 
— Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi. 
— Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçelerinin görüşülmesi
ne kaldığı yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerindeler. 
Gruplar adına görüşmeler bittikten sonra kişisel 

olarak beş sayın üye görüşmüştür. Söz sırası her ne 
kadar Sayın Bakanda ise de, sorular vardır. Sayın 
Bakanın kürsüye çıkmasından evvel sorular Genel Ku
rula arz edilecek ve tutanaklara geçirilecektir. 

Sayın Başkanlığa 
Bir gazetede, Viyana'da bulunan Cumhuriyet Halk 

Partisi Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'e «Bir sui
kast ihbarı» yapıldığı 'bildirilmektedir. 

Hükümet olarak olayın ayrıntılarını bilip, bilme
diklerini, buna karşı nasıl bir tavır alındığının Sa
yın içişleri Bakanından sorulmasına aracılığınızı dile
rim. 

Saygılarımla. Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 

(1) 949 S. Sayılı Basmayazı 3.2.1980 tarihli 28 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Sayın Başlkanlığa 
Aracılığınızla Sayın İçişleri Bakanından aşağıdaki 

sorularıma cevap verilmıesiini saygıyla, dilerim. 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 

7.2.1980 tarihli Hürriyet Gazetesinde; Manisa Em
niyet Müdürü Necdet MenziTin gece Turgutlu'ya ha
bersizce gelerek, Turgutlu Emniyet Amirliğini silahla 
basarak, Devletin bekçi ve polislerinin silahlarını, el
biselerini ve ayakkabılarını soyarak, don gömlek bı
raktığı haberi yayınlanmıştır. Aynı haber, bekçi ve po
lislerin elleri başları üzerinde, yere yatırılmış şekil
de resimlerle süslenmiştir. Emniyet Müdürünün oto
mobiline binerken çekilmiş resmi de bulunduğuna 
göre, olayın basın tarafından izlenmesinin düzenlen
diği anlaşılmaktadır. 

Emniyet Müdürü verdiği beyanatta; «Bu tür ope
rasyonları sürdüreceğini, emniyet mensuplarının gö
rev anlayışı ile bağdaşmayan davranışa müdahalede 
bulunduğunu» bildirmiştir. 

Sorular : 1. Emniyet mensuplarına bir uyarı 
davranışı olarak niteleselk dahi, adı geçen Emniyet 
Müdürünün fotoğrafçılara haber vererek, bekçi ve po
lislerin o pejmürde halinin kamuoyuna gösterilmesi, 
kolluk kuvvetlerine olan güveni sarsıcı mahiyette de
ğil midir? 

2. Emniyet Müdürü önceden basına bilgi vermek 
suretiyle kişisel reklamını yapmış olmuyor mu? 
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3. Emniyet Müdürünün bu biçimde davranışını 
tasvip ediyor musunuz? 

4. Kişisel ve mesleki onurları kırılan ve basında 
isimleri açıklanan emniyet mensuplarının vazifelerini 
lâyıkiyle yapabileceklerini düşünüyor musunuz? Bunu 
•tamir için ne yapacaksınız? 

5. Kendi reklamını yaptıran Emniyet Müdürü 
hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz sizin, buyurun efen
dim. 

Sayın Bakan söz süreniz, bu sorulara cevaplar 
da dahil olmak üzere 45 dakikadır. 

Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(İsparta) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Sözlerime başlarken sayın senatör arkadaşlarımı, 

basın mensuplarını, dinleyicileri ve İçişleri Bakanlı
ğının değerli mensuplarını saygıyla selamlıyorum. 

Bakanlığım ve Bakanlığıma bağlı bütçelerin Yük
sek Senatoda müzakeresi sırasında gerek gruplar adı
na yapılan, gerekse kişisel konuşma yapan sayın se
natörlerin dilek ve temennileri daima faydalanacağı
mız görüşler olacaktır. 

Yurtta can ve mal güvenliğinin, kanun ve ni
zam hâkimiyetinin, huzur ve sükûnunun, vatandaşın 
'korkusuz yaşama hakkının sağlanması Bakanlığımın 
başta gelen görevlerindendir. 

Bakanlığım bu görevi kendisine bağlı Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
vasıtasıyla yürütür. 

Bugün, vatandaş can derdine düşmüştür. İktidarı 
devraldığımız tarihte Türkiye huzur, güven, kanun 
ve nizam hâkimiyeti arayan bir ülke halinde idi. Anar
şi ve terör büyük boyutlara ulaşmış, cinayetler, yan
gınlar, sabotajlar ve soygunlar artarak devam et
mekteydi. Militan çeteler ülkenin çeşitli köşelerinde 
büyük şehirler etrafında kurtarılmış bölgeler ihdas 
etmişler, halk mahkemeleri teşkil etmişler ve vatan
daşlara hayatı yaşanmaz hale getirmişlerdir. Devlet
ten, belediyelerden, kooperatiflerden maaş alan ki
şiler arasında anarşi ve şiddet olaylarını sevk ve ida
re edenler bulunmaktaydı. Memlekette güven duygu
su geniş şekilde zedelenmiş, vatandaş devleti arar ha
le gelmişti. 

Değerli arkadaşlarım; 
1961 Anayasası demokratik hak ve hürriyetlere 

geniş ölçüde yer vermiş, özellikle fikir hürriyeti, teş
kilatlanma hürriyeti, toplantı ve gösteri yapma hür
riyeti gibi hürriyetler yeni bir anlayışla düzenlenmiş 
ve Anayasa tarafından teminat altına alınmıştır. 

î Ancak, tatbikat göstermiştir ki, bu hürriyetler çe
şitli iç ve dış mihraklarca maksatlı olarak suiistimal 
edilmiş, önce gençlik kesiminde, daha sonra işçi ve 
halk tabakalarında huzuru bozarak, Devletin bütün-

I lüğünü sarsarak uygulamalara gidilmiştir. Gençler 
arasında 1968 yıllarında başlayan önce masum talebe 
istekleri şeklinde ortaya çıkan ve toplumun birçok 
kesiminde de böyle görülüp böyle gösterilmeye gay
ret edilen boykot ve işgaller giderek rejimi tahribe 
yönelik eylemlere dönüştürülmüştür. Çeşitli dernek ve 

I teşekküller faaliyetlerinde önce fikir planında Anaya
sa ve demokratik hukuk devleti düzenini yıkmaya yö-

I nelik, Anayasa ile tanınan temel hak ve özgürlük
leri yok etmeye müteveccih yıkıcı ve bölücü faali
yetler ile Atatürk Cumhuriyetini temelden sarsmaya 
matuf eylemlere girişmişlerdir. Çoğu legal olan bu ör
gütlerin idaresini ele geçiren ideolojik yönden şartlan
dırılmış gruplar, fikir planında gözüken faaliyetlerini 
daha sonra eylem biçimine dönüştürmüşler, çok defa 
da toplumun bazı kesimlerinden destek ve himaye bu-

I labilmişlerdir. 

Parlamentomuzda yapılan şçeşitli tartışmalar sıra-
| sında içinde bulunduğumuz anarşik durumun neden

leri arşatırılmış ve pek çok konuşmacı değişik teşhis
ler ortaya koymuştur. Ancak, herkes ittifak halinde
dir ki, Türkiye'de anarşi ve terör büyük boyutlara 
ulaşmıştır, mutlaka sona erdirme çareleri aranmalı 

I ve bulunmalıdır. 

Anarşinin teşhisi konusunda çeşitli organların ayrı 
I ayrı görüşleri vardır. Yargı organlarının, üniversitele

rin, basının, Meclislerimizin, partilerimizin, Hüküme
tin, Silahlı Kuvvetlerimizin teşhislerini görmekteyiz. 
Bu teşhislerin hepsinde inkârı gayrı kabil olan bir 
husus vardır. Anarşist, belki örgütlerin direktifleri 
doğrultusunda bir düzen kavgası yapıyor. Onun kav
ga yaptığı düzen bugünkü Anayasal düzenimizdir, 
demokratik parlamenter düzendir. O, bu düzeni yık
mak istemektedir. Atatürk Cumhuriyetini yıkacak, 
gaye bildiği yeni bir totaliter düzen gerçekleştire
cektir. Devletin bu düzen değişikliği talebine karşı 
tutumu ne olmalıdır? Bizim görüşümüze göre koru
nacak düzen kapitalist düzen değil, sömürü düzeni 
değil, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile kurulmuş 
bulunan meşru ve demokratik düzendir. 

Bugün Türkiye'de faaliyette bulunan legal örgütler
den bir kısmı ile pekçok suç örgütü bu meşru Ana
yasal düzeni yıkma ve tahrip etme savaşı içinde-

| dir. Bu savaş sırasında uygulanan metotlar bakımın-
i dan düzen yıkıcılarının aralarında bazı farklar gö-
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rülmektedir. Ancak hepsinin amacının bir olduğu anla
şılmaktadır. 

Model aldığımız Batı demokrasilerinde de rejimi 
değiştirmeye veya yıkmaya yönelik faaliyetler ol
muştur ve olmaya da devam etmektedir. Ancak bu 
demokratik ülkelerde meşru nizamı korumakla mükel
lef anayasal kuruluşlar süratle harekete geçerek ted
birler almaktadırlar. Bu ülkelerde alınan tedbirleri 
tetkik ettiğimizde görüyoruz ki, anarşi ve terörü önle
meye engel olan mevzuattaki boşluklar süratle gide
rilerek yeni yasal düzenlemeler getirilmekte, icra ma-
kamları güçlendirilmekte, anarşi ve terör ile müca
dele eden güvenlik kuvvetlerinin gerek fizik olarak, 
gerek moral olarak güçlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yurdumuzda anarşi ve terörün önlenmesi için bi

zim takip etmeye mecbur olduğumuz yol da bu yol 
olmalıdır. Nitekim «Kamu güvenliğine ve kolluk hiz
metlerine ait bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına 
daJir kanun tasarısı» bu maksadı temine matuf idi. 
Bazı değişikliklere rağmen tasarının Meclisçe kabulü 
memnuniyet vericidir. Bu tasarının bazı maddeleri ile 
polis teşkilatında görülen ve onun moral gücünü bü
yük ölçüde sarsan dernekleşme ve bölünme önlen
miştir. Anarşi ile mücadelede büyük görevler üstle
nen Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğüne, Bütçe - Plan Karma Komisyonunda 
verilen tahsisatlar da bu kuvvetin fizik gücünü artıra
caktır. Yüksek Komisyonun gösterdiği anlayışa bu ve
sile ile huzurunuzda teşekkür eder, ödeneklerin Yük
sek Meclislerinizce de aynen kabul buyurulmasını arz 
ederim. 

Değerli senatörler; 
İktidara geldiğimiz ve güvenoyu aldığımız günden 

beri anarşi ve terörle mücadelede Devletin etkinliğini 
göstermek için, büyük bir gayret içinde bulunmakta
yız. İlk günlerde anarşi ve terör mihrakları hemen 
saldırıya geçmişler ve anarşi azgınlaşmıştır. Ancak, 
Devlet kuvvetleri gözünü kırpmadan bu anarşi ve 
terör yuvalarının üstüne azimle yürümüştür. İdare 
ve zabıta kadrolarında yeni düzenlemeler yapılmış, 
Ordu, İstihbarat Teşlkilatı, zabıta kuvvetleri ve idare 
ahenkli bir biçimde anarşi ve terörle mücadelede 
işbirliği haline sokulmuştur. 

Devlet istihbaratının sıhhatli bir şekilde çalışması 
sağlanmış, alınan istihbarat değerlendirilerek anarşi 
ve terör yuvalarına hazırlanan bir plan dahilinde 
girilmeye başlanılmıştır. Birecik ilimizde teşkil edil
miş bulunan kurtarılmış bölgeler ortadan kaldırılarak 

buradaki eşkiyalar yakalanmış, adaletin pençesine tes
lim edilmiştir. 

Pekçok anarşi planlayıcısı ve bölücüsü örgüt or
taya çıkarılmış ve bu faaliyet hızla devam etmekte
dir. Artıik olaylara seyirci kalan bir Devlet ve O'nun 
zabıtası yoktur. Olayların üstüne gidilmektedir. Ka
nun hâkimiyetinin sağlanması için ne lazımsa yapıl
maktadır. Artık insiyatif Devletin eline geçmiştir. Bu 
cümleden olarak Güvenlik Kuvvetlerince Hükümetimi
zin görevi devraldığı günden bu yana ortaya çıkarılan 
örgütler ve mensuplarına ait istatistik bilgileri şiimdi 
huzurlarınızda arz edeceğim. 

İki aylık dönem içerisinde meydana çıkarılan ör
gütler: 

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi. 
Bunların fraksiyonları : 
Acilciler, Devrimci Yol, Devrimci Sol, Devrim Sa

vaşçıları, Halkın Yolu, Kurtuluş, Eylem Birliği, 
MLSPB. 

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu, Halkın Kurtulu
şu, Türkiye İhtilâlci Komünistler Birliği. 

Türkiye Komünist Partisii, Marksist - Leninist, 
Partizan, Devrimci Halkın Birliği ve Türkiye Emekçi 
Partisi. 

Bunun dışında sağ görüşlerden olaralk da 26 Ka
sım 1979 tarihinden bugüne kadar Türkiye'nin muh
telif illerinde ÜGD şubelerinde arama yapılmış, bu 
aramalarda 9 tabanca, 346 mermi, 29 patlayıcı madde, 
1 kesici alet, 150 fünye ele geçirilmiştir. 

Bahis konusu Dernek şubeleri kapatılmıştır. Bu 
aramalarda 19 kişi yakalanmış, hepsi tutuklanmıştır. 
Keza 26 Kasım 1979 tarihinden bugüne kadar, ge
ne sağ kanatta ÜGD dışında, Milli Türk Talebe Bir
liği Ankara Şubesi, Milli Görüş Kültür Sarayı, Büyük 
Hürriyetçi Gençlik Derneği, Balıkesir Mirzaibey Kurs 
ve Okul Talebeleri Yardım Derneği, Ülkücü Öğretim 
Üyeleri Derneklerinde aramalar yapılmış pekçok si
lah ve malzeme ele geçirilmiştir. 

Bunlardan 5 tabanca, 3 şarjör, 27 mermi, 10 pat
layıcı madde ve daha birçok yayın ele geçürilmiştir. 

Sol fraksiyondan gene 26 Kasım 1979 tarihin
den, 6 Şubat 1980 tarihine kadar ülkemizde polis böl
gesinde meydana gelen olaylarda, siyasi nitelikte 
ölüm, banka soygunu, saldırı, çatışma, patlayı
cı madde atılması, 171 sayılı Kanuna muhalefet, 
siyasi parti binaları ve partililere yapılan tecavüzler 
ile afiş asma ve yazı yazma gibi diğer siyasi maksatlı 
anarşik olaylarda, yakalanan sanık adedi 3 328, tu
tuklanan sanık adedi 674, firar eden sanık adedi 
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423. Aynı maksatlı olaylarda ele geçen silah ve di
ğer maddeler de şöylece: 

1 010 tabanca, 14 443 mermi, uzun menzilli si
lah 68, av tüfeği 171, patlayıcı madde 253, kesici 
alet 134, çok sayıda yasak yayın. 

Aynı tarihler arasında gasp ve soygun, adi öldür
me olayları, cezaevlerinden firar, kasten yangınlar ile 
'kadm kaçırmak, ırza geçmek, hayvan hırsızlığı gibi 
asayişe müessir olaylarda yakalanan sanık adedi 815, 
tutuklanan sanık adedi 632, firaride sanık adedi 183. 

Keza, 1 Ocak 1980 tarihinden, 5 Şubat 1980 tari
hine kadar ülkemizde jandarma bölgesinde yapılan 
operasyonlarda ele geçirilen silah ve d'ğer maddeler 
şöyledir: 

Uzun namlulu silah 90, tabanca 485, av tüfeği 
685, fişek 20 214, el bombası 12, dinamit lokumu 143, 
dinamit kapsülü 130, dinamit fitili 157 metre, esrar 
107 kilo 700 gram, kaçak eşya olarak 37 645 887 
TL. değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir. Bu ope
rasyonlarda 2 231 sanık yakalanmıştır. 

Zabıtanın anarşi ve terör örgütlerinin üzerine 
azimle yürümesi ve pek çok yerde başarılı olması 
üzerine teröristler bu 'defa zabıta kuvvetlerine karşı 
saldırı ve tecavüzlere teşebbüs etmişlerdir. Bazı ille
rimizde karakollara, devriye otolarına silahlı saldı
rılarda bulunmaya cüret etmişlerdir. Anarşist ve te
röristler bu hareketeleriyle zabıtayı geri itme ve sin
dirme gayreti içine girmiş bulunmaktadırlar. 

Zabıta kuvvetlerinin morali ve çalışma azmi ise 
her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu mücadele
de Devletin gücünün galip geleceğinden kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. Polis ve jandarmamızın başarı
sı için Devlet olarak hiç bir fedakârlıktan kaçınıl
mayacaktır. Bu kuruluş mensuplarımızın ber türlü 
sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması ana 
hedefimizdir. 

Emniyet Teşkilât Kanununun 86 ncı maddesi de
ğiştirilerek hizmet esnasında üstün başarı gösteren 
emniyet mensuplarına verilecek ikramiye miktarı 15 
maaşa yükseltilmiş, şehit olanların ana, baba ve ka
nuni 'mirasçılarına 36 maaş tutarında tazminat ve
rilmesi öngörülmüştür. 

Aynı haklardan Jandarma ve diğer Silahlı Kuv
vetler mensuplarının istifade etmesi için hazırlanan 
tasarı, pek yakında yüksek Meclise sunulacaktır. Za
bıta mensuplarına Nakdi Tazminat verilmesi hak
kındaki kanunda gerekli değişiklikler yapılmış ve hiz
met şevkini artırıcı ve hizmete bağlıhğ; yükseltici 
hükümler getirilmiştir. 
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Can, mal ve ırz emniyetini sağladığı sırada şe
hit olan veya maluliyete duçar olan zabıta mensup
larının mirasçılarına maaş bağlanması veya malul 
olan zabıta mensubuna maluliyet maaşı bağlanması 
sağlanmış bulunmaktadır. 

îdare ve kolluk kuvvetlerinin fazla mesai ücret
lerinin artırılması, konut yapımı ve diğer yatırım hiz
metleri için konulan tahsisatın Bütçe Karma Komis
yonunda artırılmış bulunmasından duyduğum mem
nuniyeti belirtir, huzurunuzda Komisyona teşekkür
lerimi sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün karşınızda geniş imkânlarla teçhiz edil

miş, belli merkezlerde eğitilmiş, her türlü teknik mal
zeme ve modern silahla mücehhez suç örgütleri var
dır. Zabıtamızın aynı şekilde, gelişmiş bütün tek
niklerle donatılmasında büyük zaruret vardır. 

Anarşist ve bölücü suç örgütleri pek çok oku
muş ve yetişmiş gencimizi İdeolojik açıdan şartlan
dırmakta, daha sonra cinayetler, sabotajlar, soygun
lar için eğitmektedir. Biz De.iet olarak belli tahsil 
•seviyesindeki zabıta mensubunu kısa süreli eğitimle 
yetiştirip, bu usta örgütlerle mücadeleye göndermek
teyiz. Buna rağmen kahraman zabıta kuvvetlerimiz 
Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri ve savunucuları 
olarak yurt çapında büyük başarılar elde etmektedir
ler. Onlarla milletçe iftihar etmeliyiz. Bu kuvvetle
rimize her gün yeni bilgiler ve teknikler öğretilmek
tedir. Eğitim ve öğretim kapasitemizi miktar ve ka
lite yönünden devamlı geliştirrrieye azimliyiz. Silah, 
araç ve gereç bakımından devamlı takviye etmekte
yiz. Jandarma Teşkilâtımızın yeniden organizasyonu 
için ele alınan RE - MO Planının yüksek Meclisleri
mizce tasvip görmesi bizi çok mütehassis etmiştir. 
Emniyet Teşkilâtınında ele alman benzer bir planı 
vardır. Bunun da devamlı takipçisi olacağız. 

Değerli senatörler; 

Anarşi ve terörle mücadelede üzerinde önemle 
durduğumuz kaçakçılık; özellikle silah kaçakçılığı 
üzerinde de durmak istiyorum. Bugün teröristlerin 
en modern ve pahalı silahları kolayca elde edebildik
lerini görüyoruz. Her türlü kaçakçılığın, bilhassa si
lah kaçakçılığının önlenmesi için büyük bir gayret 
içindeyiz. Bu konuyu takip etmek üzere Bakanlıkta 
Müsteşarlık seviyesinde bir takip birimi kurduk. 
Bir Müsteşar Muavini özellikle bu konu ile meşgul 
olmaktadır. 

Sahillerimizde gerekli güvenliğin etkin bir biçimde 
alınması için Sahil Güvenlik Genel Komutanlığının 
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kurulması gayesi ile bu tasarıyı Meclise sunmuş bu- | 
lunmak'tayız. 6815 sayılı Kanunda gerekli değişiklik -
ler yapılarak; güven İ'k önlemlerinin arttırılması ve I 
silah kaçakçılığının önlenmesi maksadı ile kara sı
nırlarımızda emniyet bölgeler1! teşkil edilmesi öngö
rülmüştür. I 

Üzerinde durduğumuz önemli bir k;>nu da mev- I 
zuat çalışmalarıdır. Köy Kanunu, Belediye Kanunu, 
Belediye Gelirleri Kanunu eskimiştir. Bunların gü
nün şartlarına, Mahalli İdarelerimizin ihtiyaçlarına I 
cevap verecek hale getirilmesi hedefimizdir. 

Önemle üzerinde durduğumuz bir konuda trafik I 
konusudur. Her yıl binlerce vatandaşımızın ölümü
ne veya yaralanmasına Ve milyonlarca liralık milli 
servet kaybına sebep olan trafik kazalarını azaltmak 
ve şikâyet edilen diğer trafik problemlerini önlemek 
maksadı ile Trafik Kanunu yeniden ele alınmış bu
lunmaktadır. Çalışmalarımız bittiğinde yeni kanun 
tasarısı Yüksek Meclislere sunulacaktır. I 

Değerli senatörler; I 
Bakanlığım, yurt sathına yayılan birçok hizmet

lerle ya doğrudan doğruya ya vasıtalı olarak ilgili I 
bir hizmet Bakanlığıdır. 'Merkez Teşkilâtı ve taşra 
kuruluşları ile halkımıza en iyi şekilde hizmet ver- I 
m e gayret ve azmi içindedir. Bu hizmetelerin'in en 
başında gelen görevimiz, demokratik rejimimizin 
özünü teşkil eden ve Anayasanın vatandaşlarımıza I 
tanıdığı vazgeçilmez haklara vaki müdahele ve sal- j 
dırılara son vermektir. Her türlü kanun Ve nizam di- I 
şı davranışı da önce önlemeye çalışmak, suç işlen- I 
mesi halinde de Devlet zabıtasını harekete geçirerek, I 
suçluların yakalanmasını ve adalete teVdi edilebil- I 
mesi için, gerekli şartları ve imkânları yaratmayı I 
görev bilmekteyiz. I 

Bu çalışmalarımız sırasında idare ve zabıtanın ta- I 
raf sız bir şekilde hareket etmesini, kanunların taraf- I 
sız tatbikini, bütün devlet güçlerinin Devlet Ve ka- I 
nun tarafında olması ilk amacımızdır. I 

Devletin bütün yasal güçlerinin anarşi ve terör- I 
le savaşta, Anayasa ve Atatürk Cumhuriyetini 'koru- I 
mada işbirliği içinde mücadelemize yardımcı olaca- I 
ğını ümit ediyoruz. I 

Sayın arkadaşlar; I 
Devleti ayakta tutmak, böldürmemek ve parçalat- I 

mamak için anarşi ile mücadelede başarı kazanma- I 
mız şarttır. Bunu yerine getirebilmek için de Devlet I 
bütün imkânlarıyla seferber olacaktır. Başka çıkar I 
yol yoktur. Bu yolda bütün anayasal kuruluşların, 
siyasi partilerin ve teşekküllerin el ve gönül birliği | 
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yapması, kendilerine düşen görevin ve sorumluluğun 
idraki içinde Devlete sahip çıkması lâzımdır. 

Komünizmin, faşizm ve İrtica karşısında da aynı 
noktadan hareketle müşterek vaziyet almak mecburiye
tindeyiz. 

Yüce Senatonun sayın üyelerini saygılarımla se
lâmlarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, size sorulan bazı su
aller vardı efendim.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Şimdi onlara cevap vereceğim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Demin sorulan suallere cevap vermeye gayret ede
ceğim. 

Sayın Erdoğan Bakkalbaşı arkadaşımız, «Cumhu
riyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Ecevit'e Vi-
yana'da bir suikast yapılacağı ihbarı alındı. İçişleri 
Bakanlığının bu hususta bir bilgisi var mıdır?» diye 
sormaktadır. 

İçişleri Bakanlığında böyle bir bilgi araştırılmış
tır; yoktur. Ayrıca Dışişleri Bakanlığından da sorul
muş ve burada da bu gazetenin havadisi doğrulan
mamıştır ve onlarda da böyle bir bilgi olmadığı, 
böyle bir bilginin intikal etmediği bildirilmiştir. 

Gene Sayın Bakkalbaşı arkadaşımızın, Manisa' 
nm Turgutlu ilçesinde bir polis karakolunun basıl
dığı hakkındaki Hürriyet Gazetesinde çıkan yazıya 
İstinaden sorduğu suale arzı cevap ediyorum: 

Bugün sabahleyin aynı yazıyı ben de okudum. 
Manisa Valisiyle konuştuktan sonra hadisenin tefer
ruatını öğrenmiş bulunuyorum. Biliyorsunuz son za
manlarda anarşistler muhtelif yerlerde güvenlik kuv
vetlerine hücum halindedirler. 'Karakollar basmak
tadırlar veya yolda giden veya vazifesini gören asker
lerimize, polislerimize silahlı saldırılarda bulunmak
tadırlar. Bunun üzerine Bakanlığım güvenlik kuv
vetlerine uyarıcı bir tamım yapmıştır; hatta birkaç 
tane tamim yapmıştır. «Karakollarda dikkatli olun, 
gerekli tedbiri alın, içten - dıştan kendi güvencenizi 
sağlayın» diye onlara talimat vermemize rağmen, 
Turgutlu'daki bir karakola, onları tetkik için giden 
Emniyet Müdürü arkadaşımız, karakol mensupları
nın içeride toplu halde oturduklarını ve hatta kendi
si içeriye girdiği zaman onların haberi dahi olmadığı
nı görmüş ve bundan bir üzüntüye kapılmış; ondan 
sonra bunlar hakkında İşlem yapmıştır. 
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Gazetelerin yazdığı şey, bîzim öğrendiğimize gö
re kısmen doğrudur. Manisa Valisine talimat verdim. 
Bu (hususu tahkik edecektir. Alacağımız neticeyi Sa
yın Bakkalbaşı'na ayrıca yazılı olarak 'bildireceğim. 

ERDOĞAN İBAKJKAUBAŞI (Konya) — Teşek
kür ederim Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sayın Rasim Gezmiş arkadaşımızın bu
radan bir suali oldu; ona arzı cevap edeyim: 

il979 seçimlerinden evvel Bakanlığımın Sivil Sa
vunma Dairesince 7 milyon 689 bin 300 lira sarfıyla 
ve her biri 15 bin 800 lira olan 500 adet televizyon 
satın alınmıştır. Bu miktarın 325 ad'ed'i muhtelif ille
re dağıtılmıştır, muhtarlıklara verilmiştir; parasız ve
rilmiştir. Halen 175 adedinin dağıtımı tarafımızdan 
durdurulmuştur. Bu konu, cezai ve mali sorumluluk 
bakımından mülkiye müfettişi erince teftiş ve tahkik 
ettirilmektedir. 'Sorumlular hakkında gerekli işlem 
yapılacaktır. 

Gene bir arkadaşımız, Orhan Özen arkadaşımız, 
burada bazı tayinlerin ve asalete geçirme işlemleri
nin kanunsuz olarak yapılmadığını beyan ettiler. Hu
zurunuzda özür dilerim, şahsiyete girmeden bu suale 
cevap vermek 'istiyorum: 

Bu işlemler, bizden evvel yapılan işlemler güven
lik tahkikatı yapılmadan yapılmıştır; bilhasisa maiyyet 
memurları hakkında yapılan işlemler.. Bu Yasa gere
ği bir noksandır. Bu gerek tamamlatılmaktadır. 

Bu arada.. 
ORHAN ÖZEN '(Erzincan) — Orhan Özen söy

lemedi bunları, yanlışlık var. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — Affedersiniz, çok özür dilerim, siz de
ğilsiniz, çok özür dilerim. Sayın Muharrem Bartın 
söylemişlerdi. 

/Bu tahkikat esnasında maalesef üç arkadaş hak
kında bazı şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi iki yıl 
ağır hapse mahkûm olmuş, bir tanesi sıkıyönetimce 
tutuklanmış ve bir tanesi de halen teftiş edilmek üze
re bulunmaktadır. Daha fazla bilgi vermemeyi uy
gun görürüm. 

Yüce Senatonun değerli üyelerini saygılarımla se
lamlarım. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim, son söz Sayın Orhan Çalış'ta; buyu

run Sayın Çalış. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Sayın Çalış söz sırasını zannediyorum daha ön
ce bir başka arkadaşa vermişti. 

( BAŞKAN — Arz edeyim efendim: 
Efendim, Sayın Çalış'la Sayın Orhan Özen yer de

ğiştirmişler efendim. Başkanımız da böyle not bırak -
I mış, dilekçeleri var. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Özür di
lerim; fakat Sayın Çalış söz sırasının bende olduğunu 
kendisi ifade etmişti de o bakımdan söylemiştim. 

BAŞKAN — Evet efendim, bize böyle İntikal et
ti. Notlarımız böyle. Özel olarak yazılan not da öyle, 
sıra da böyle efendim. 

Buyurun Sayın Çalış. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muh

terem senatörler; 
İçişleri Bakanlığının Bütçesi için bugün söylen-

I m esi gereken her şey yüksek huzurlarınızda ifade 
edilmiş bulunmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinin, her zamankinden da
ha fazla huzura, sükûna, birlik ve beraberliğe ihtiyaç 
duyduğumuz bu dönemde hayırlı ve uğrulu olması 
temennisiyle hepinize saygılar sunarım. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

I ıBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çalış. 
Sayın üyeler, bu suretle İçişleri Bakanlığı, Jandar

ma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bütçelerinin görüşülmesi bitmiştir. * 

Bütün Bütçeleri.. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, söz sırasının bir kez daha 'Başkanlık Divanınca 
incelenmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, arz ettim; ama 
bir daha söyleyim efendim. Yüce Genel Kurulun bil
gilerine sunuyorum efendim: 

Sayın Muharrem Bartın, Sayın Hasan Güven, Sa
yın Orhan Çalış üçüncü sırada, Sayın Ahmet Dem'ir 
Yüce dördüncü sırada, Sayın Sadık Batum beşinci sı
rada, Sayın İskender Cenap Ege altıncı sırada, Sayın 
Orhan Özen yedinci sırada söz almışlar. Sayın Ziya 
Müezzinoğlu sekizinci sırada, Sayın Ali Oğuz doku
zuncu sırada, Sayın Sadettin Demirayak onuncu sıra
da, Sayın Hasan Fehmi Güneş onbirinci sırada söz 
almışlar. 

Bilâhara bu söz sıralarını, Başkanlığıma verilen, 
benden evvelki Sayın Başkanımızın bana devrettiği ev
rakta, Sayın Orhan Çalış, «Söz sıramı Sayın Orhan 
Özen'e devrediyorum» demişler. Sayın İskender Ce
nap Ege ile Sayın Ahmet Demir Yüce de karşılıklı söz 

I sıralarını değiştirdiklerine dair önerge vermişler. 
I Esasında Sayın Orhan Özen'e her ne kadaır sıra 
1 gelmeyecek idi ise de, Sayın Sadık Batum bulunma-
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dıklarından söz sırası Sayın Orhan Özen'e gelmiş, Sa
yın Orhan Özen de söz sırasını Sayın Çalış'a verdiği 
için, yer değiştirdikleri için bu muamele yapılmıştır. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Ça-
lış'ın başlangıçtaki söz sırası ne oldu efendim?. 

BAŞKAN — 'Efendim, üçüncü sırada Orhan Ça-
lış'ın. Değiştirmişler Sayın Özen'le efendim. Bundan 
evvelki Başkanımız böyle uyguladılar, bize gelen not 
böyle. (AP sıralarından alkışlar) 

Efendim, müsaade 'buyurun, çok rica ediyorum. 
İçişleri Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümler okunup oylarınıza sunulacaktır. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 1 593 086 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Mahalli idareler hizmetleri 2 002 874 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Nüfus izleme tescil ve va
tandaşlık kayıt hizmetleri 953 323 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 İller idaresi hizmetleri 28 944 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11- Sivil savunma ve seferberlik 
hizmetleri 187 361 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 602 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin oylaması bitmiştir. 
Hayırlı olsun. 

1980 mali yılı Jandarma Genel Komutanlığı Büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

111 Güvenlik hizmetleri 15 367 414 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Jandarma Genel Komutanlı
ğının yeniden teşkilatlanması 
ve modernizasyonu (RE - MO) 241 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi hayırlı ol
sun 

Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 4 998 940 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Güvenliği sağlama ve düzen
leme hizmetleri 14 671 350 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 2 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Sayın üyeler, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü büt
çelerinin ulusumuza ve mensuplarına hayırlı olması
nı dileriz. (AP sıralarından alkışlar) 

C) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

3. — 1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/340; C. Sena
tosu : 1/674) (S. Sayısı : 974) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Program gereği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon? Hazır. 
Sayın Bakan? Hazır. 
Söz isteyen sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum. 

Grupları adına : 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Metin Taş, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Halis 
Soylu, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adı
na Sayın Nermin Abadan Unat. 

Kişisel söz isteyen sayın üyeleri sunuyorum. 
Sayın Ragıp Üner, Sayın iskender Cenap Ege, 

Sayın Ali Oğuz. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Metin Taş, bu

yurun efendim. 
Sayın Taş, süreniz 30 dakika efendim. 

AP GRUBU ADINA A. METİN TAŞ (Aydın) 
— Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubunun 
1980 mali yılı bütçe tasarısının Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bölümü üzerindeki görüşlerini açıkla
mak, tenkit ve temennilerini Yüce Heyetinize arz et
mek üzere söz almış bulunmaktayım. 

Yüce Heyetinize Sağlık Bakanlığının kıymetli 
mensuplarına saygılarımı sunarım. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmet ve faa
liyet sahası itibariyle toplumumuzu en yakından ilgi
lendiren Devlet kuruluşudur. 

Sağlık Bakanlığının hizmetlerinden vatandaşımı
zın ne beklediği ve bünyesinde görevli personelin şi
kâyetlerinin ne olduğu da bellidir. 

Politikadan uzak olmasının gerektiği ve siyasetin 
hiç girmemesinin icap ettiği bu Bakanlığın çeşitli fa
aliyet ve hizmetlerini, karşı karşıya bulunduğu so
runları ve bunlar hakkında görüşlerimizi izin verir
seniz arz etmeye çalışacağım. 
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Sayın senatörler; 
Sağlık Bakanlığı denince akla ilk gelen hastane, 

hekim ve tedavi sorunlarıdır. Hiç bir zaman memle
ketimizde hastane ve sağlık ocaklarının mükemmel
liğini, yatak sayısının yeterli olduğunu, tedavi ku
rumlarımızın rasyonel ve arzu edildiği gibi çalıştığı
nı, hasta kabulünden taburcu edilinceye kadar her 
işlemin noksansızlığını iddia edecek değiliz. Parla
menter olarak her gün seçmenimizden ve vatanda
şımızdan bu mevzuda yapılan müracaatları ve biz
lerden yapmamızı arzu ettikleri teşebbüsleri gözönü-
ne alırsanız, realiteyi daha belirgin hale getirmiş 
olursunuz. 

Memleketimizde Cumhuriyet hükümetlerinin te
davi kurumları olarak getirdiği imkân ve hizmetleri 
hepiniz bilmektesiniz. Bir noktaya gelinebilmiştir. 
Eskiye nazaran modern sağlık kurumlarımızın ya
nında, ihtiyaca cevap vermekten çok uzak tesisleri
mizin bulunduğu da bir hakikattir. 

Milletimizin ve Devletimizin imkânlarıyla en iyi
sinin yapıldığını ve her şeyin bol olduğunu da kabul
lenenleyiz. Bir çok sağlık tesisimiz hasta bakımından, 
temizlikten, donatımdan, hekim ve sağlık personelin
den mahrumdur. Bina ve araç ihtiyacı barizdir. 

Vatandaşımızın polikliniklerden tutun da acil ser
vislere kadar gördüğü muamele, hastanelerimizin te
mizliği, hastalara yapılan müdahale ve tedavi usu
lü, yemek ve ilaçların kalite ve miktarları başlıca şi
kâyet konulandır. 

Sağlık Bakanlığının bütün bu mevzulara hassa
siyetle eğilmesi en başta gelen dileğimizdir. 

Sayın senatörler; 
Malumunuz olduğu üzere, memleketimizde sağlık 

hizmetlerini yürüten çeşitli kurumlar bulunmaktadır. 
Bu kurumlar ve kuruluşların kendine özgü statüleri 
vardır; ancak, kendi mensuplarına hizmet getirmekte
dirler. Tatbikat şudur ki, Türkiye'de sağlık hizmet
leri dağınık durumdadır. Bir kuruluşun boş yatağı 
bulunduğu halde, Bakanlığın hastanelerinde hastalar 
ikişer, üçer yatmaktadır. Zaman zaman da ortaya 
bir atıl kapasite çıkmaktadır. 

Bizce Türkiye'de sağlık hizmetlerinin tek elden 
yürütülmesi zorunludur. Tüm kurumlara ait sağlık 
tesisleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lanmalıdır ve bu Bakanlığın uhdesinde bulunmalı
dır. Ancak, sigorta hastaneleri başta olmak üzere, 
üniversite hastaneleriyle birlikte diğer kurum ve mü
esseselerin sağlık tesisleri bir elde toplanabildiği tak
dirde vatandaşımızın bu mevzudaki şikâyetlerinin 
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çoğunun halledilmiş olacağı kanaatindeyiz. Yoksa 
bugünkü tatbikatla hastanın her üniteden yakınma
sını önlemek mümkün değildir, en azından şikâyetçi 
olacağı makamı ve muhatabını bulamayacaktır. 

Hastane hizmeti bir ekip işidir. Bir tedavi kuru
munda sağlık hizmetlerinin gerçekleşmesi için alt 
hizmetler dediğimiz diğer bütün hizmetlerin de ku
sursuz çalışması gerekir. Elektriği yanmayan, su te
sisatı işlemeyen, yemeği iyi pişmeyen, ısıtılamayan, 
ikmali ve ihtiyacı yeterli ve zamanında yapılamayan 
bir hastaneden hizmet beklemek bir hayaldir. 

Memleketimizin bir çok bölgelerinde, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde acil sağlık hiz
metleri ihtiyacı zorunludur. Bugünkü imkânlarımızla 
bu bölgelerimize hemen hizmet götürmeye çalışma
lıyız. 

Sayın senatörler; 
Sağlık bakımından yeterli tesislerin kurulması ve 

bunlar için gerekli ikmal ve donatımın yapılması ye
terli bütçe ve sermaye ortamının hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesi için de bilgili ve tecrübeli bir kad
ronun sağlanması gereklidir. Bugüne kadar Bakan
lığın personel sisteminin isabetini haklılığını tam ma
nasıyla tasvibe imkân yoktur. Burada Tam Gün Ya
sasının tepkilerinin büyük olduğunu söylemeden ge
çemiyorum. 

Adalet Partisi olarak bu kanuna karşı olmadığı
mız, bilmenizi isterim. Yasalaşması sırasında ve Mec-
lislerdeki müzakerelerinde söylediğimiz gibi, Tam 
Gün Kanunu enine boyuna derin bir araştırma ya
pılarak çıkarılmalıydı. Bugünkü haliyle kanun yeter
siz, üstelik yarar yerine zarar veren niteliktedir, ölü 
doğmuştur. Oldu bittiye getirilerek yasalaştırılan ve 
tek yönlü bir görüşün mahsulü olan bu kanun, dev
let düzeyindeki hiyerarşide huzursuzluklar yaratmış
tır. Edindiğimiz bilgilere göre, katsayının 16 olduğu 
bugünkü tatbikatta Tam Gün Yasasının Sağlık Ba
kanlığına yüklediği mali külfet 9 milyar 700 milyon 
TL, diğer kurumlara, yani üniversite, Sosyal Sigor
talar ve müessese hastaneleri ve sağlık kurumlarına 
yüklediği külfet 9 milyar 130 milyon TL. dır. Bu 
yılki bütçede katsayı 22 olarak kanunlaştığı takdirde 
Sağlık Bakanlığının yükü 13 milyar 336 milyon, di
ğer kurumlarda ise, 12 milyar 554 milyon TL. ola
caktır. Katsayı 16 olduğu durumda Tam Gün Ya
sasının Bakanlık bütçesine eklediği artış oranı % 37,5' 
tur. Bu kanunun 1979 yılı tatbikatında Sağlık Ba
kanlığınca sağlanan 10- milyar lira fedakârlığın so
nucu, teşkilattan 456 uzman hekim eksilmiştir. Buna 
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karşılık 756 pratisyen hekim kadrosunda artış ol
muştur. Hükümet programında ifade edildiği gibi, 
çıkarılması öngörülen Tam Gün Yasası hakkında 
Sayın Bakanın bizleri aydınlatmasını, tatbikatında 
aksaklıkları ve verilen hakların geri alınması müm
kün olmadığına göre, tasarıda hâkim olan görüş ve 
muhtevadan Yüce Heyetimizin bilgili kılınmasını is
tirham ederim. 

Sayın senatörler; 

Şahsi görüşüm, 1970 yılları öncesi uygulanan özel 
yüksekokul sistemini tasvip etmediğimi şu anda be
lirtmek mecburiyetindeyim. Bu kötü eğitim sistemi 
sonucu, -binlerce gencimiz diş hekimi, eczacı, kimya
ger olabilmişlerdir; ama gerekli tahsil ve eğitimi bazı 
sebeplerle tam alamadıklarından, devlet üniversite 
ve yüksekokullarından mezun olmuş arkadaşlarının 
yanında, her bakımdan ezik ve noksanlı olmuşlardır 
ve iş bulmada da ikinci planda düşünülür hale gel
mişlerdir. Bunun neticesi üzülerek söylemek isterim 
ki, 22 aylık CHP ağırlıklı iktidar döneminde çalışma 
ve görev alanı düşünülmeden bir hemşire veya sağlık 
memuru için kullanılabilecek kadrolara hesapsızca 
eczacı, diş hekimi ve kimyager atanmıştır. 

1978 sonu itibariyle Sağlık Bakanlığımızda ecza
cı adedi 1 178 iken, bir yıl içinde 1 059 artarak 
2 237'ye, diş tabibi adedi ise, 1978'de 939 iken 345 
diş hekimi artarak 1 284'e ulaşmıştır. Bunun neticesi 
olarak da Bakanlık bünyesinde ödeme dengesi bozul
muş, haksız ödemeler yapılmış, bu tasarrufun diğer 
personele etkisi angarya hizmet şeklinde kabul edil
miş i'e idarede gevşeme yaratılmıştır. Vatan sathın
da muayyen bölgelerde ve muayyen merkezlerde yı
ğılma ve dengesiz dağıtım meydana gelmiştir. Dola
yısıyla bu mesleklerin mensupları arzu ettikleri yer
lere verilmişler, odaklaşmalar ve memleketinde kal
ma dileği ikinci bir iş yapabilmelerini sağlamış, Ba
kanlık kadrolarındaki personel arasında disiplinin 
kalkmasına neden olmuştur. Bu işlem ve konularda 
da Sayın Bakanın bilgi ve izahat vermelerini rica 
etmekteyim. 

Sayın senatörler; 
Diğer bakanlıklardaki personelden ayrı olarak, 

Sağlık Bakanlığı personeli' için ayrı bir politikanın 
tespiti gerektiği inancındayım. Hekimi, eczacısı, diş 
tabibi, yardımcı hizmetleri, teknik ve bürokratlarıyla 
Sağlık Bakanlığı personelinin karakteri, nitelik ve ni
celikleri farklı olması görüşündeyiz. Bu açıdan ba
kılarak, eğitimlerine farklı ve gerekli özen gösteril
melidir. 
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Değerli senatörler; 
İlaç sorununa gelince : 
Hepimizin bildiği gibi, ilaç hassas ve ince bir ko

nudur. Her memlekette olduğu gibi, memleketimizde 
de ilaç hammadde üretimi ve ithalinden başlayarak 
endüstrisi ve imalatı, depo ve hastane ve pazarlaması 
eczane işletmeciliği safhalarından sonra vatandaşa 
intikal eder. Bu saydığım ünitelerin hiç birisini dev
reden çıkaramazsınız. «Neden?» denirse, bu bilgi ve 
ihtisas işidir, bir tahsili ve tecrübeyi gerektirir dene
cektir. 

Bunun yanında, bir sermaye ve para işi olduğu
nu da akıldan çıkarmamalıdır. İlacın aracısı diye de
pocuyu da devre dışı bırakamazsınız. Eczane sahibi 
eczacı, işletmesini çalıştırmak için depo kredisine 
muhtaçtır. Banka parasıyla eczanesini çalıştırmak 
isterse geleceği ekonomik yönden parlak olmayacak
tır. 

Halen Türkiye'mizde 1979 sonu itibariyle 186 de
po ve 6 binin üzerinde eczane mevcuttur. Bu sayıdan 
hastane eczaneleri hariç tutulmuştur. Bu işyerlerinin 
her yönden devletin teftiş, kontrol ve murakabesine 
tutulması, faaliyetlerinin halk sağlığı ve farmosotik 
açıdan takibinde ısrar edilmesi, eczane sayısında ba
zı yeni düzen icap ettiği takdirde yasalar çıkarılması 
ısrarlı dileğimizdir. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuzda bir ilaç yokluğunun ve darlığının 

varlığını hiç kimse inkâr edemez. İlaç endüstrisinin 
ihtiyacı olan ilaç hammaddesinin ithal değeri bugün
kü piyasa kıymetinde i 10 - 120 milyon dolar civarın
dadır. Bu miktara müstahzar olarak ithali yapılması 
mecburi İnsülin ve kanser ilaçları başta olmak üze
re, hayati ehemmiyeti haiz 20 - 25 kalem preparat 
da dahildir. İlaç hammaddesinin ithal değeri tüm dış 
alımımızın % 1 veya 1,5'u nispetindedir. Geçmiş yıl
daki döviz darboğazı nedeniyle bu ithalat gerçekleş
memiştir. Geçtiğimiz yıl devlet Türk ilaç sanayiine 
120 milyon dolar civarında bir transfer imkânı sağ
layamamış ve dolayısıyla cüzi miktarda yapılan ilaç 
hammaddesi dış alımı sonucunda bir ilaç yokluğu 
oluşmuştur. Bugün ithali mümkün olabildiği takdirde, 
bu ilaç hammaddesine karşılık Türkiye'de üretimin 
Türk Lirası olarak değeri, son dünya petrol zammın
dan sonra 12 milyar liradır. 

Sayın senatörler; 
Bazı çevrelerce ilaç endüstrisine yapılan mesnetsiz 

iddiaların da bilinmesinde fayda mülahaza etmekte
yim. Denilmektedir ki, «Türkiye'yi ilaç sanayiinde 

- ambalaj yapmaktan kurtarmalıdır.» «Hammadde it
hali Devlet eliyle yapılmalıdır.» Bu isnatların doğ
ruluğunu kabul edebilmemiz için, kimyevi madde 
imalinden ve bunun dünyadaki tatbikatından bazı 
örnekler vermek istiyorum. 

Bugün dünya ilaç endüstrisinde çok ileri olan ül
keler dahi her türlü maddeyi kendilerinin yapmasını 
düşünmemektedirler. Yapacakları yatırımların rantabl 
olmayacağını düşünerek, lüzumlu maddeleri diğer 
ileri ülkelerden satın almaktadırlar. Çünkü ilaç, zevk 
için ve özenilerek, beğenilerek vitrinden alınan bir 
meta değildir. Kullanım şekli ve sebebi şartlıdır. Bir 
Amerika bu sebeple aspirin imalini düşünmemekte, 
bunu Almanya'dan temin etmektedir. Keza Alman
ya da vitamin imalatına heveslenmeyip, bu noksanı
nı İsviçre firmalarından tamamlamaktadır. 

Sayın senatörler; 
Şurasını tespitte fayda vardır. Memleketimiz, ilaç 

endüstrisi bakımından en ileri bir teknolojiyi haiz
dir. Halen yurdumuzda 3 bin, 3 bin 250 civarında 
müstahzar imal edilmektedir. Buna ilaveten yerli ve 
yabancı sermaye olarak 40 kaleme yakın ilaç ham
maddesi de yurdumuzda üretilmeye başlanmıştır. 
Bunların içinde modern tababette kullanılan bazı 
grup antibiyotikler ön sırayı işgal etmektedir. 

Bunun dışında bir hususu da gözden kaçırma
mak mecburiyetindeyiz. Türkiye'mizde müstahzar 
imali için kullanılan ilaç hammaddesi ithalindeki 
bazı formalite zorlukları, ithal muamelelerinde Ti
caret ve Sanayi Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ara
sındaki uyumsuzluk ve sürtüşmeler, gecikmelere se-
beo olmaktadır. Dolayısıyla bazı zamanlarda suni 
bir ilaç yokluğu kendiliğinden yaratılmış bulunmak
tadır. İlaç hammaddesinin ithalinde Sağlık Bakanlı
ğının daha rahat hareketinin sağlanması ve muame
lelerin basitleşmesi kanaatindeyiz. En azından tah
sisler sınırlı olmaktan kurtarılmalıdır. Bazen ihtiya
cın üstünde tahsis verilerek, döviz imkânımızın kıt 
olması da buna eklenince, âcil ihtiyaç olan madde
leri ithal etmek mümkün olmamaktadır. 

Sayın senatörler; 
Türk ilaç sanayiinin ekonomimize olan katkısını 

inkâr etmek mümkün değildir. Yukarıda da belirtti
ğimiz gibi, 110 - 120 milyon dolarlık hammadde it
haline karşılık, 12 milyar Türk Liralık ilaç üretil
mektedir. Hammadde dışında alüminyum tüpten 
prospektüs ve kutuya kadar tüm ambalaj maddeleri, 
enerji, işçilik, ulaşım, memleketimizin imkânlarıyla 
sağlanmaktadır. Burada dikkat edilecek husus, ilaç 
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sanayiimizde miktar tayini ve kontrol sisteminin has
sasiyetle işletilmesidir. Refik Saydam Hıfzıssıhha 
müessesesi bu hususta yeterli olamamaktadır. Bu 
mevzuda, ileri devletlerdeki tatbikat zorunludur. 
Devlet bu işe ciddiyetle eğilmeli, gereken yasal ted
birler alınmalıdır. Bakanlığın 1262 sayılı Farmasotik 
ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununu, günün koşullarına 
uydurarak yeniden Meclislere ivedi olarak şevkini ve 
bu şekilde müstahzar adedinin azaltılmasının da sü
ratle sağlanmasını beklemekteyiz. 

Bu arada, memleketimizde kurulmasına başlanan 
afyon alkoioidleri fabrikasına da değinmeden geçe
meyeceğim. 

Yurdumuzda büyük çapta üretilen afyon bitkisin
den 20 civarında alkoloid üretilebilmektedir. Taba
bette büyük yeri ve önemi olan kodein dioninden 
popolorene kadar, kokain dahil bir alkoloid derivesi 
sanayiinin memleketimizde kurulması kararlaştırıl
mıştı. Bildiğimiz kadarıyla çalışmaların ve yatırımla
rın realizasyonu yürütülmekteydi. Sayın Bakandan 
bu konunun hangi safhada olduğunu sormak ve öğ
renmek isteriz. 

Değerli senatörler; 
Sağlık hizmetlerinin arzu edilen şekilde yürütüle

bilmesi için Sağlık Bakanlığı finansmanının yükseltil
mesine ve yıl içinde ek tahsisat verilmesine imkân 
aranmalıdır. Sağlık Bakanlığı bütçesinin tüm bütçe
deki payı yıllardır % 4 nispetini aşamamaktadır. İle
ri memleketlerde bu oran % 15'e kadar çıkmakta
dır. Mümkün olursa bizdeki oranın da bir miktar 
yükseltilmesinde fayda vardır. 

Biraz da sağlık sigortasından bahsetmek isterim. 
Bizim gibi gelişmekte olan memleketlerde, diğer sek
törlere de (Enerji, ulaşım, sanayi gibi) büyük meblağ
lar ayrıldığından, sağlığa ayrılan pay istenilen hiz
metlerin getirilmesini sağlayamamaktadır. Bu açığın, 
sağlık sigortası kanunu biran evvel yasalaştırılarak 
varlıklı kişilerden alınacak primlerle karşılanmasına 
ihtiyaç vardır. 

Sayın üyeler; 
Bakanlığın sosyalleştirme çalışmaları 44 il ve 7 

eğitim bölgesi olarak sürdürülmektedir. Sosyalizas
yon bölgelerinde 530 uzman hekim, 360 diş tabibi, 
400 eczacı, 2 447 hemşire, 3 000 hemşire yardımcısı, 
579 teknisyen görev yapmaktadır. Bu bölgelerde ya
tak sayısı 22 503'tür. Sosyalleştirme alanında ciddi, 
disiplinli hizmete ve şefkate dönük çalışmaların ar
zulandığını belirtmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son yıllarda çevre sağhğı faaliyetleri memnuni

yet arz etmektedir. İçmesuyu kontrolleri, gıda kont
rol ve beslenme çabaları konusunda gayretleri olum
lu bulmaktayız. 

Aşı ve serum üretimine gereken önem verilmeli
dir. Yaz aylarında piyasada akrep ve yılan serumu 
bulunması şarttır. Geçen seneki yokluğun tekrarlan
maması ve tetanos ve diğer serumlar da dahil, bu 
sene için ilgililerin lüzumlu tedbirleri alması gerek
lidir. 

Sıtma ile savaşta daha titiz olunması lazımdır. Sıt
ma nakki haşeresinin ensektisitlere karşı direniş ka
zanması gözönünde tutularak, mücadelede ilaç de
ğiştirmek, daha pahalı ve geniş kapsamlı önlemler 
almak lazımdır. Bilhassa Adana ve Güneydoğu böl
gelerimizde pamuk tarımının geçerli olduğu illerimiz
de, sulamadan gelen ve su birikintilerinden kaynak
lanan bu epidemiye karşı her türlü çareye başvurul
malıdır. 

Sayın senatörler; 
Kanserin dünyada olduğu gibi, yurdumuzda da 

sosyal ve tıbbi bir problem olduğunu tekrara lüzum 
görmüyorum. Kanserle savaşta uluslararası örgütler
le de işbirliği yapılarak, gerekli çalışmalara ehemmi
yetle devam edilmelidir. Ankara'da kanser teşhis ve 
tedavisi için kurulan 330 yataklı Ankara Onkoloji 
Hastanesine ilaveten, yine Ankara'da ve ayrıca İs
tanbul'da inşaatı sürdürülen 500 yataklı iki adet 
kanser hastanesi için gerekli takip ve ihtimam gös
terilmeli, biran önce hizmete sokulmasına gayret 
sarf edilmelidir. 

Ana ve çocuk sağlığı hizmetleri, Türk anası için 
ferahlatıcı olmuştur. Daha yaygınlaştırılması yav
rularımızın sağlıklı ve kontrollü büyümesinin sağlan
masına Bakanlık olarak bugüne kadar gösterilen 
önemin devamı elzemdir. 

Sağlık Bakanlığının eğitim kurumlarına gelince. 
Bu mevzudaki gelişmeleri olumlu buluruz. Diğer 
eğitim kurumlarımızın hali ortadadır. Sağlık kolej 
ve okullarının, başta eğitim meselelerimiz gibi, anar
şik olay ve ideolojik hareketlerden arınmış olması te
menni edilmekle beraber, etkisiz kaldığı iddia edile
mez. İlgililerin, Devletimizin devamlılığı ve yaşama
sını çok yakından etkileyen bu konuda hassas ve 
mücadelede kararlı olmalarını, gerekli disiplini sağ
lamalarını tahrikçi, bölücü ve suçluların cezalandır
malarını ümit etmekteyiz. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Sağlık Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçesi hakkında 

gülüşlerimi burada noktalamak istiyorum. Beni din
lediğiniz için Sayın Başkan ve Yüce Heyetinize şük
ranlarımı arz ederim. 

Bütçenin, Sağlık Bakanlığı camiasına ve milleti
mize hayırlı olmasını diliyor, hasta ve dertli tüm va
tandaşlarıma şifalar niyaz ediyor, Bakanlığın değerli 
mensuplarına başarı dileklerimi ve hepinize tekrar 
saygılarımı sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayin Taş. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

Sayın Halis Soylu'da, buyurunuz Sayın Soylu. 
CHP GRUBU ADINA HALİS SOYLU (Kars) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Sağlık Ba
kan., Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının değerli 
mensupları; 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grubu adına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
1980 mali yılı Bütçesi hakkında görüşlerimizi belirt
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan evvel sizleri saygılarımla selamlar, Türk 
Milletine, tıp mesleğine hizmet etmiş, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının değerli mensuplarına ve 
kıymetli hocalarımıza minnet ve şükranlarımızı su
nar, sağ olanlara sağlık ve sıhhat, ölmüş olanlara 
rahmet dilerim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Anayasamızın 49 ncu maddesi; «Devlet, herkesin 

beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesi ve tıbbi 
bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yok
sul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun 
konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.» den
mektedir. 

Biz de bu Anayasal kuralı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı üslenmiştir. Halk sağlığı ve toplum 
sağlığı yerleşme yerleri, su, kanalizasyon, çöp, hava 
kirliliği, yeşil sahalar, parklar, konutların inşa tarzı, 
ısıtma, aydınlatma ve kitlelerin beslenmesiyle sıkıca 
ilgilidir. 

Bu işlerle bir çok özel ve Devlet kuruluşları ve 
yerel kuruluşlar ilgilenmektedir. Memleketimizin nü
fusunun 45 milyon, yerleşme bölgelerinin de 85 bin 
olduğu düşünülürse, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının vazifesinin ne kadar ağır olduğu ortaya 
çıkar. Hele mevzu insan olunca ve son zamlardan 
sonra, büsbütün zorlaşmıştır. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanbğına bu ağır hizmetlerine karşılık genel 
bütçeden ayrılan paylar bu hizmeti karşılayacak nis
pette değildir. 

Muhtelif yıllarda Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına ayrılan paylara şöyle bir göz atarsak; 1950' 
de % 4,1, 1960'da -r/c 5,3, 1976'da % 3,7, 1978'de 
% 3, 1979'da % 6,5, 1980'de % 4,4'tür. Buna kar
şılı;: birkaç yabancı devletten misal vermek istersek; 
Avustralya '% 25,8, Yugoslavya % 21,3, Şili % 16,4' 
tür. Beğenmediğimiz Şili bile, bizimkinin dört katı
dır. 

1980 yılında Sağlık Bakanlığına ayrılan ödeneğin 
hepsi 31 milyar liradır. Bunun yataklı tedavi kurum
larına ayrılan kısmı ise, 2 milyar 426 milyon liradır. 
Sağlık Bakanlığına bağlı 56 bin 590 yatak vardır. 
Bir yatağa bir günde 118 lira düşmektedir. Bu 118 
lira ile : 

1. Kırtasiye ve benzeri emtia alımları ile basılı 
evrak ve yayın giderleri, 

2. Yakacak, 
3. Akaryakıt ve yağ, 
4. Elektrik, su, havagazı, 
5. Yiyecek ve yem alımları, 

6. Özel tüketim malları ve malzemeleri, yani 
ilaç. pamuk, yatak, çarşaf, pijama, terlik, temizlik 
malzemesi, 

7. Doktor, eczacı, dişçi, hemşire, ebe, hastabakı
cı, müstahdem, bahçıvan ve şoför yemek masrafları 
da dahil. 

118 liraya Ankara'da en kötü otelde 8 saat yatırmı-
yoriar. Hastanelerden bu kadar masrafla ne hizmet 
bekleyebilirsiniz? Hastanelerin pisliğinden, yatakların 
pejmürdeliğinden, yemeklerin yenmeyerek döküldü
ğünden nasıl şikâyetçi olursunuz? Hekimlerden ve 
hastanelerden şikâyete hiç hakkımız yoktur. Bu ka
dar kötü şartlarda hekimlerimiz ve yardımcı sağlık 
personeli fedakârlıkla ve feragatla hizmet görmekte
dirler. Kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. 

Asıl hizmette kusurlu olan, Sağlık Bakanlığı ve 
genel olarak hükümetlerdir. Evet, gücümüz mahdut
tu/, binbir ihtiyaç arasında sağlığa daha fazla öde
nek ayıramıyoruz diyeceksiniz, bence bu doğru de
ğildir. Ödenek ayrılırken, Millet ve memleket men
faatlerini düşünüyoruz, bu kürsüden ettiğimiz yemi
ne sadık kalmıyoruz. Örnek : Ankara'da iki, Eskişe
hir'de bir, İzmir'de iki tıp fakültesi varken; Ankara 
ve İzmir'de üçüncü, Eskişehir'de ikinci tıp fakültesi 
kurmaya kalkıp ödenek ayırıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bir tıp fakültesinin kurulması, gelişmesi; politik 

gayelerle bir mühür, bir müdürle lise açmaya benze
mez. Çok zor, çok pahalı, çok uzun zaman ister. Al-
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lahaşkına bu fakültelere ne lüzum vardır?., Gerekçe 
de senede 100 öğrenci alıp, doktor açığını kapatmak
tır. Beyler bu fakültelerin açılması, Anadoluda açıl
mış; fakat henüz gelişmemiş fakülteleri çökerteceği 
gibi, Anadoluda kalmış birkaç hekimi de buralara 
çekecektir. Böylece bölgelerarası dengeyi bozacak, 
hepimizin müşteki olduğu, anarşiyi ve Sayın Başba
kanın dediği gibi, «Enflasyon canavarını» geliştire
cek ve güçleştirecektir. 

Gaye hekim yetiştirmekse; Ankara, istanbul, İz
mir gibi oturmuş tıp fakültelerine 200'er değil, bir 
iki misli öğrenci almalarını sağlamak, fakir milleti
miz ve memleketimiz için en ucuz, en doğru yoldur. 

2 000 yatağı olan Ankara Tıp Fakültesi henüz ge
lişmediğinden, talebelere yetmediğinden şikâyet eder
ken, 140 yataklı Vakıf Hastanesinde fakülte açmak 
abestir. 

Türkiye'nin 45 bin hekime ihtiyacı olduğu söy
lenmektedir. Bugün Bakanlıkta 6 bin civarında hekim 
çalışıyor. Hekim azlığından hizmet layıkı ile yapıla
mıyor. Bu doğrudur; fakat 'kullanıştaki kötülükler
den hiç bahsedilmiyor. Doğu Anadoluda 18 bin, 22 
bin kişiye bir hekim düştüğü halde, İzmir'de 667, An
kara'da 505, istanbul'da 450 kişiye bir hekim düş
mektedir. Aşağı yukarı 1 milyon nüfusa varan seçim 
bölgemde, beş tane hastane olmasına rağmen, tek bir 
resmi hastane tabibi vardır. 

Bu adaletsiz dağılışın sebebi Sağlık Bakanlığıdır. 
Her sene bu yerlerde pavyon yerine pavyon, kat üs
tüne kat, olmadı; hastane yanına hastane açarak, kad
ro üstüne kadro ilave ederek Anadoludan hekimleri 
merkeze çekmektedir. Bunun sonucu olarak Anadolu 
hastalan merkeze taşınmaktadır. Böylece bıçağı, ke
silecek öküzün yanına götürmüyor, rafa bıçağın ya
nına öküzü çıkarıyoruz. 

Kars'tan, Van'dan, istanbul'dan, Ankara, izmir'e 
gidecek hasta tek başına gidemez, yanına bir iki de 
refakat almak ister. Can tatlıdır. Mali gücü olmasa 
dahi, çiftini çubuğunu satıp yola düşüyor, evinden 
çıkarken cebine koyduğu parayı biliyor, nasip olur 
geri dönerse geliş gidiş vasıtaya, günlerce otele, hat
ta refakatinin büyük kentlerde eğlence yerlerinde 
harcadığı ve cepçilere kaptırdığının hepsini doktora 
verdim diyor. Bir bakıma vatandaş haklıdır, çünkü 
hastalığının maliyeti budur. 

Biz de, «sağlık, kazanç mevzuu olamaz») diye ba
ğırıyoruz. Siyasal ve ekonomik güvencesi olmayan, 
sağlık mensuplarının da bizler gibi insan olduğu, ço
luk çocuğu olduğunu, istikbal endişesinde olduğunu 
unutuyoruz. 
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Devlette, bürokraside hizmetlerin değeri, karşılığı 
ihiisas kademesi içerisindeki hizmetlerle bu hizmetle-
ıin arz ve talep dengesi içerisindeki neticelerine göre 
değerlendirip, hizmetlerin karşılığı mutlaka verilme
lidir. 

Amerika'da 630 kişiye bir doktor düştüğü halde, 
Ankara'da 505, istanbul'da 450 kişiye bir doktor düş
mektedir. Bu rakamlara bakarak, Ankara, istanbul 
halkının Amerika seviyesinde sağlık hizmetlerinden 
istifade gördüğü söylenemez. Hatta, memleketimizin 
Batı kazalarından daha kötü hizmet görmektedir. 
Şöyle ki, kalp hastasına elektro çekilmesi, mide ve
ya bağırsak kanseri şüphesi olan bir hastaya film çe
kilmesi için 6 ay sonraya gün veriliyor. Günü gelin
ceye kadar vatandaşın mezarı bile kaybolur. 

Sağlık hizmetleri dil, din, milliyet ayırt etmeden 
insanlarla, hastalarla uğraşan bir meslektir. Tedavi
nin sırrı, hekimin hastaya ve bilhassa, hastanın he
kime inanması ve güvenmesindedir. Hiç bir hekimin 
başka türlü düşüneceğini sanmıyorum. Bunun tersini 
düşünen hekim değildir. Tersi olanlar, memleketimiz
deki günlük politika ile servet ve ikbal kazanmak 
hevesinde olan hakiki hastalardır. Bunlar konumu
zun dışındadır. Bu kutsal vazifeyi görmekte olan 
Sağlık Bakanlığına lütfen politikayı sokmayalım, ida
reci değiştirilebilir. Hekimin siyasi iktidarla hiç bir 
ilgisi olmamalıdır. 

Sayın senatörler; 
Biz, hastaları iyi etmek için çalışan Sağlık Bakan

lığı bütçesi ile uğraşırken, hükümet de milleti hasta
lığa değil ölüme mahkûm ediyoruz. Sağlık Bakanlığın
dan hastaların tedavisini istiyoruz. Nüfusun büyük bir 
'kısmının aylık geliri asgari ücret seviyesinin altında 
olan memlekette, et 250 lira, süt 40, ıspanak 50, so
ğan 45 lira olursa; buna yakacak yokluğu da eklenir
se, bu memlekette sağlılktan, daha doğrusu Devletin 
vatandaşın sağlığıyla uğraştığından bahsetmek abestir. 

Sosyal devlet oluşumuzun gereği olaralk, Sayın Baş
bakan Hükümet programında belirttiği gibi, 65 yaşını 
geçmiş her vatandaşa sosyal yardım yapılacağını be
yan etmişti. Bugün Türkiye'de 20 binin üstün'de ko
runmaya muhtaç çocuk vardır. Bunlar istikbal vaat 
eden, uğraşıhrsa ileride memlekete ve millete faydalı 
ve gereği yapılmazsa çok büyük zararları olacak bu 
çocuklar için, hiçbir şey söylenmemiştir. Çünik'ü, bu 
çocukların kendilerinin olmadığı gibi, sahipleri de 
olmadığından oyu yoktur. Her şeyi oy hesabıyla yap
mayalım. 
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Sayın. Başkan ve değerli senatörler; 
Memleketimizde ilaç yokluğu bir gerçektir. Bunda 

döviz yokluğu esas sebeptir. Milli ilaç endüstricinin 
kurulmamış olmasının çok büyük payı vardır. Bugün 
Türkiye'de 25 - 30 bin kadar ruhsat almış ilaç vardır. 
Hal'büki, tıpta kullanılan ilaç sayısı 4 - 5 bin kadardır. 
1926'dan kalma kanunlarla işleri tedvir etmeye çalışı
yoruz. Hekim hizmetini devietieştirdiğimiz halde, ilaç 
sanayiini özel teşebbüse bırakıyoruz. 

Anayasamızın sosyal devlet ilkesine dayanılarak, 
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine 
Dair Kanun çıkarılmış ve 1982 yılında bütün Türkiye' 
ye tatbik edileceği kararlaştırılmıştır. Birtakım aksayan 
tarafların bir an önce düzeltilerek muhakkak tatbik 
edilmesi gerekir. Bu ilkeden hareket edilerek çıkarı
lan Tam Gün Yasası, maalesef beklenilen sonucu ver
memiştir. Tatbikatından beri, Anadolu'da hekim kal
mamış, 50'nin üstünde ilde sıhhi kurul kurulmamak
tadır. Bu, Tam Gün Yasası Kanununun günün şa; ,-
larına, hekim sayısına bakmadan, «Hekim muayeneha
nesini satın alıyorum» diye getirmen kanunda, hekim 
dışı personele muayenehane açma hakkı olmayan kim
selere tazminat verme şeklinde değiştirilrrîiştir. 

Tıp ta'bsili zor ve pahalı bir tahs'ldir. Bugün 'e.'r-
çok sınıfların emekli olduğu yaşta hayata acûan bir 
hekime verilen ücret azdır. «Devlerin daha fazla ver
mesi mümkün değildir» diye seyyanen herkese her 
yerde aynı ücret verilirse hekim bulunmaz. 

Tamamen maddeye dönmüş dünyada hizmetin 
karşılığı verilmeli: Yasalarla, zorlamalarla, 
kayıtlamalarla hekimi göreve bağlamak mümkün de
ğildir. Verim artırmak, verim artırırken çalışana ça
lıştığı nispette vermek için prim usulü getirilmelidir. 

Sayın Başkan ve değerli senatörler; 
Şimdi, temenni ve tavsiyelere geçiyorum. 
45 bin hekime ihtiyacımız olduğu gözönüne alınır

sa, Almanya'da bir öğretim görevlisine 18, İngiltere' 
ide 20, Amerika'da 22 öğrenci düşüyor. Ankara Tıp 
Fakültesine 3'e yakın, Hacettepe'de 1,83, İzmir'de 3,36, 
İstanbul'da da banlara yakın öğrenci düşmektedir. Bu 
rakamlar gözönüne alınarak, öğrenci adedinin hiç de
ğilse bir misli artırılması, bugün enflasyona varmış 
derecede bulunan eczacılık ve dişçilik eski özel yük
sekokullarının kapatılması, eczacılık ve dişçilik yük
sekokulları ile fakültelerinin ve tıp fakültesinin ilk sı
nıfı bir arada okuduğu için, ilk sınıflardaki öğrenciler
den isteyenlerinin tıp fakültesine aktarılarak doktor 
olarak yetiştirilmeği, Sağlık Bakanını parlamenterlerden 

ve doktorları da Sağlık Bakanlığından kurtarmak için 
hekimlerin tayin, terfi işleri Yüksek Hâkimler Kurulu 
gibi, bir hekimler kurulunca yapılmalıdır. 

Türkiye, Silahlı Kuvvetlerde ve hâkimlerde olduğu 
gibi, muhtelif hizmet bölgelerine ayrılmalı, her hizmet , 
Ibölgesi için bir süre tespit edilmelidir. 

Pratisyen ve mütehassıs hekimlere mecburi hizmet 
konmalı, ihtisas yönetmeliği değiştirilmeli; her sene 
ihüiyaca göre branşlara asistan alınmalı ve asistanlık 
müddetinin ilk seneleri taşra hastanelerinde tamamla
nacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Sosyalizasyon Kanunu, Anayasa gereği olarak Tür
kiye'ye tamamen tatbik edilmeli. Aksayan, bünyemize 
ve günün şartlarına uymayan taraflar değiştirilmeli
dir. O zurnan, 5 ila 7 bin kişiye bir pratisyen hekim 
'hecap edilmişti. Bugün, 10- 15 bin hesaplanıp, doktor, 
merkezi yerde, yol üzerinde, yol kavşağında bulun
malı. «Biz vatandaşın ayağına doktor götüreceğiz.» diye 
keçinin çıkmadığı yerlere sağlık ocağı yaptırmışız. 
Vatandaş, nahiye, kaza merkezi olan yerlerde hekim 
bulursa bizlere «Allah razı olsun» diyecek. Ne kaza 
merkezi, vilayet merkezlerinde dahi yoktur. 

İklim, yol ve coğrafi koşullar da nazara alınarak, 
50 ile 100 bin nüfuslu merkezlere küçük hastaneler, 
her il merkezine de bir hastane açılmalıdır. Hekim ve 
has'tane bölgeleri muhakkak tespit edilmelidir. Bölge 
atlayan hasta, tedavi karşılığım muhakkak kendki 
ödemelidir. 

Yataklı tedavi kurumları, askeriye hariç, tek elden 
yönetilmelidir. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanun değişmeli, serbest hekimlik disip
line edilmelidir. İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanunu değişmelidir. Milli ilaç sanayii kurulmalı. 
Mili Savunma, Bakanlığı, Emekli Sandığı, Sosyal Si
gortalar, hatta Bağ-Kur bir araya gelerek askeriyede 
olduğu gibi, kendi hastalarına ve kendi hastanelerinde 
kullanılan ilaçları standart şekle sokmalı ve kendisi 
imal etmelidir. 

Fuzuli maaş alan eczacı arkadaşları bu töhmetten 
kurtararak, çalışma imkânı sağlanmış olur. 

Sağlık sigortası bir an önce geliştirilmelidir. 
Sözlerimi burada bitirmiş bulunuyorum. Beni din

lemek zahmetinde bulunduğunuz için sizlere teşekkür 
eder, Sağlık Bakanlığı bütçelinin milletimize, Sağlık 
Bakanlığı ve Bakanlığın değerli mensuplarına hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Soylu. 
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Efendim, söz sırası Cumhurbaşkanlığınca Seçilen 
Üyeler Grubu adına Sayın Nermin Abadan-Unat'da. 
Buyurun Sayın Unat. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUBU ADINA NERMİN ABADAN UNAT 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına 
yapacağım bu akşamki konuşma, Türkiye'nin uzun 
vadeli kalkınması ve gelişmesi açısından son derece 
önem verdiğimiz tek bir konuya hasredilmiş bulun
maktadır. 

Her ülkenin sağlık politikasının iki temel işlevi 
vardır. Yurttaşların sağlığını önleyici tıp yoluyla koru
mak, sağlık durumlarının bozulması halinde tedavi 
edici tıp yardımıyla bu yurttaşları yeniden sağlı'klanna 
kavuşturmak. 

Şu kadar ki, sağhık politikalarının bu güncel ve 
öncelikli işlevlerinin yanıbaşında, etkileri ileriki yıl
larda duyulan bir işlevleri daha vardır: O da toplu
mun nüfus politikasını saptamak suretiyle toplumsal 
kalkınma ve gelişmeyi belli bir yörüngeye oturtmak
tır. Başka bir deyimle, nüfus yapısıyla toplumsal ge
lişme arasındaki mekanizmayı yönlendirmektir. 

Bilindiği üzere, gelişmemiş olan ülkelerin tümün
de şu özellikler göze çarpmaktadır. Tarımsal sektö
rün egemenliği, yüksek doğurganlık, yüksek ölüm ora
nı, 1 yaşından aşağı çocukların yüksek ölüm oranı. 
beslenme yetersizliği, kadının toplumsal konumu ve 
eğitim düzeyinin düşük olması vesaire, 

Bu özelliklerin sentezi nedeniyle ortaya bir nüfus 
patlaması çıkmaktadır. Bu yüksek nüfus patlaması, 
gizli ve açık işsizliğe, buna koşut olarak yüksek bir iç 
ve dış göç eğilimine; yine yüksek oranda 0 - 1 5 yaş 
arasında bağımlı bir çocuk ve gençlerden oluşan bir 
nüfûs kesiminin oluşumuna yol açmaktadır. 

Türkiye'de nüfusla gelişme arasındaki siki ilişki
yi ilk defa olarak ayrıntılı bir biçimde Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında ele alınmıştı. Bunun nede
ni açıktı. Ekonomik gelişmeyle nüfus artışının h m 
arasında kopmaz bir bağ vardır. Ekonomik gelişme, 
en basit deyimiyle adam başına düşen gelirin artma
sıdır. Ulusal gelir belirli bir hızla artar; fakaît nüfus 
da aynı hızla artarsa, adam başına düşen gelir oranın
da hiç bir değişme olmaz. Hele, kalkınma hızının 
oranı, nüfus artışının gerisinde kalırsa, işsizliğin art
ması ve gelirin azalması kaçınılmaz bir sonuç olmak
tadır. Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğu zaman, ül-

1 kenin karşı karşıya bulunduğu savaşlar nedeniyle 
I nüfusu son derece zayıflamıştı. Bu sebeple pek tabii 
I nüfus artırıcı bir politika benimseme durumunda kal-
I mış ve her şeyden evvel, ülkenin sağlık düzeyini yük-
I selitmek; bu arada ölüm oranlarını düşürme gibi bir 
I hedef gütmüştü. Tabii bu nüfus destekleyici politika; 
I (Aynı zamanda yasalara da yansıtıldı) böylece 1926' 
I da İtalya'dan almış olduğumuz Türk Ceza Kanunu-
I nun hükümleri arasında çocuk düşürme de suç sayıl-
I mış, 1936 yılında da aynı Yasanın ilgili faslında ge-
I belik önleyici bilgilerin yayılması yasağı da eklenmiş-
I tir. Bu önlemlerin sonucu, Türkiye'de nüfus artış 
I oranları büyük bir yükselme göstermiştir. Bu artış 

oranı, 1940 - 1945'te % 0,10, 1945 - 1950'de % 0,22, 
I 1950'- 1955'te % 0 28, 1955 - 1960'fa 9f 0 29,5'e ka-
I dar yükselmiştir. 
I Benzer bir gelişme kaba doğum hadlerinde görül -
I müştür. 1950 - 1955'te % 0 43, 1960'ta % 0 45 olan bu 
I doğum oranı, 1970 - 1975'te % 0 35 düzeyine düştü-
I ğü tahmin edilmektedir. 
I Özetle, TürkiyeMe tutarlı ve sistematik bir sağ-
I lık politikası sonucunda, trahom, sıtma, verem gibi 
I hastalıklarla başarılı bir savaş verilmiş, ölüm oranla-
I rı düşürülmüş, bunun sonucunda ülkedeki nüfusta 
I büyük bir artış olmuştur; fakat bu arada doğum 
I oranlarında bir düşme olmak şöyle dursun, doğum 
I oranı sürekli olarak yükselmiştir ve bu sebeple dün-
I yada örnek gösterilen (Burada tipik bir örnek olarak 
I alıyorum) bir nüfus artışına yol açmıştır. Bu hızlı 
I nüfus artışı, kuşkusuz ekonomik gelişmemizi önemli 
I ölçüde engellemektedir. 

I Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları çer-
I ç^vcsinde gerçekleştirmeyi başardığımız % 27 kalkın-
I ma hızına reel, objektif bir gözle bakacak olursak, bu 
I kalkınma hızı aslında % 7 değildir, s-adece % 4'tür. 
I Çünkü, % 0 3 olan nüfus artışımız bunun % 0 3'ünü 
I alıp götürmektedir geriye sadece % 4'lü'k bir kalkın-
I ma hızı kalmaktadır. Hele son yıllarda enerji buna-
I ^ lımı, enflasyon vesaire gibi nedenlerle kalkınma hızı-
I mız c/c 1,7'ye düşünce pek tabii ki, değişmeyen do-
I ğum artışı oranı nedeniyle ulusal pastadan yurttaş ba-
I sına düşen pay, duyulur biçimde azalmaktadır. 1980 
I ve 1985 için yapılan nüfus projeksiyonları (Bundan 
I 20 yıl önce) gayet gerçekçi bir temele oturtulmuştu. 
I O zaman da yapılan hesaplarda Türkiye'de aşağı ve-
I ya orta bir doğurganlık değil, yüksek bir doğurgan-
I lığın devam edeceği hesaplanmıştı ve bu hesaplar 20 
I yıl sonra doğru olarak karşımıza çıkmaktadır. 
I Türkiye nüfusu alınan tüm önlemlere rağmen, 
1 yüksek doğurganlık düzeyini korumaktadır. 1980'de 
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nüfusumuz 50 milyona yaklaşmaktadır ve 1985'te de 
59 milyonu bulacağı tahmin edilmektedir. Bugün Batı 
Avrupa'da nüfus artışı yılda % l'i aşmaz. Hindistan, 
Pakistan, Çin ve Kore'de yılda % 2'dir ve yalnız Sey
lan ve Malaya, bir kısım Arap ülkeleri ve Güney 
Amerika'da Türkiye gibi % 3'tür. Nüfus artışı yılda 
c/c 1 olan ülkelerde, bir ülkenin nüfusu 69 yılda iki 
misline çıkar. Nüfus artışı % 2 olan bir ülkede 35 
yılda iki misline çıkar, Türkiye gibi % 3 artan bir 
memlekette ise, 23 yılda iki misline çıkmış olur. 

Bu süratli nüfus artışının ekonomik sonuçları or
tadadır. Yatırımlarımızdan beklenen ürünleri almayı 
engelliyor. Kaynaklarımızı iyi kullanmamızı frenli
yor, teknolojide ilerlememizi, endüstrileşmemizi ger
çekleştirmemizi engelliyor. Çünkü, ortalama olarak 
bir ölçü alırsak, yıllık gelir artışı için 3 ölçü yatırım 
lazım. Demek ki, yılda c/c 3 nüfus artışı olan bir ül
kede milli gelirin c/c 9 oranında yatırım yapmak ge
rekir. Hele buna bir de Türkiye'de olduğu gibi, çok 
hızlı bir kentleşme oranı eklersek, sorunun ne kadar 
büyük olduğu ortaya çıkar. Yalnız, 1950 - 1960 dö
neminde Türkiye'de kentlerin nüfûsu % 79 oranında 
artmıştır. 

Sayın senatörler; 
Bu gelişme Türkiye'yi belirli çıkmazlara götür

mektedir. Çünkü, bugün Türkiye'de 0 - 1 4 yaş arasın
daki gençler grubu nüfusumuzun % 45'ine varmış 
bulunmaktadır. Bunun somult ifadesi şudur : 

Her iki kişiden bir kişi çalışıyor ve bir kişi çalış
mıyor. Halbuki, gelişmiş ülkelerde dört kişi çalışırsa 
'bir kişi ona bağımlı olarak kalıyor. Dolayısıyla gö
rüyoruz ki, bu soruna muhakkak bir çare bulmak la
zımdır. 1965te bir nüfus planlaması, başka deyimle 
aile planlaması Yasası çıkarıldı. 557 sayılı bu Yasa
ya göre, gebeliği önleyici bilgilerin eğitim yoluyla 
yaygınlaştırılmasına izin verilmiştir. Ayrıca, ananın 
sağlığını tehdit eden durumlarda çocuğun düşürül
mesi, keza çocuğun hasta ve sakat doğmasına neden 
olabilecek durumlarda rahmin boşaltılmasına izin 
verilmiştir. 

Böylece Türk aileleri istedikleri sayı ve istedik
leri zaman çocuk sahibi olmaları olanağına kavuştu
rulmuşlardı ve bu görev bununla ilgili eğitim, öğre
tim ve uygulamayla birlikte Sağlık ve Sosyal Yardım 
Dekanlığına yüklenmişti. Bu Yasa, kendisinden bek
lenilen yararı sağlayabilmiş midir?.. Bu soruyu sor
madan önce Türk halkı ve özellikle çok çocuklu ai
lenin bütün bedensel ve sosyal yüklerini göğüslemek 
zorunda kalan Türk kadınlarının bu olanağa karşı 

nasıl bir tepki gösterdiğini araştırmakla cevaplandı
ralım. Kornuoyundaki eğilimleri de hesa'ba katmak 
lâzım ve din adamlarının bu konudaki görüşlerine de 
bir göz atmak gerekir. 

1965"ten başlayarak bugüne değin çeşitli bilimsel 
araştırmaların ortaya koyduğu üzere, Türkiye'de ev
li çiftlerin çoğunluğu iki ile dört çocuk istemektedir 
ve bu sayı yılda c/c 0,1 oranında nüfus artışı göste
ren ülkelerin üç mislidir. 

1965'te halkın ancak % 10'u doğumu önleyici ön
lemler kullanıyordu. Kadınların % 72'si, erkeklerin 
c/c 65'i bu önlemleri öğrenmek istiyor; fakat bilmi
yorlardı ve büyük kentler halkında bu istek % 84 
oranını bulmuştu. Aşağı - yukarı 10 sene sonra yapı
lan ikinci bir araştırma, şunu gösteriyor : 

Üç ve daha az çocuklu ailelerin % 68'i artık baş
ka çocuk istememektedir. Son gebeliklerinde isteme -
•cLJklei'i halde gebe kalan kadınların sayısı 1,5 milyonu 
bulmuştur ve ülkemizde ailelerin ancak % 36'sı gefoe-
1 üçten korunma yöntemi kullanıyordu. 

Görülüyor ki, «Üç karar, dört zarar» tarzındaki 
Tüi'k atasözü öteden beri aile planlamasına, ülke ger
çeklerine uygun düşen bir düşünce zemini oluştur
muştur. Günümüzde Türkiye'de, özellikle üretici ola
rak herhangi yararlı bir faaliyetin yapılamadığı kent
lerde yaşayan evli çiftlerin büyük çoğunluğu aile plan
lamasına taraftar; fakat büyük çoğunluğu doğum ön
leyici önlemlerin ne olduğunu bilmiyor, bunları öğ
renmek istiyor. Okullarda aile planlamasına ilişkin 
herhangi b;r ders verilmemektedir. Üstelik son 10 
yılda şöyle bir gelişme görülüyor : 

18 yaştan aşağı çok sayıda genç evlenmektedir. 
Bunlar aileleriyle birlikte yaşamaktadır. Böylece be
deni ve fizyolojik gelişimini tamamlamamış 15 - 18 
yaş arasında çok kabarık bir genç anneler kitlesiyle 
karşı karşıya kalıyoruz. Ankara Doğumevine gelen 
kadın hastaların, annelerin yarısı 18 yaşından küçük
tür ve bunların doğumla ilgili sorunlarından başka 
bir sürü fizyolojik problemleri daha Vardır. Şu hal
de, burada önemli tıbbi, toplumsal, sosyo - ekonomik 
sorunlar vardır. Bunlar şu bakımdan çok önemlidir. 
Türkiye'de zaten doğum çok fazla olduğu için bu 
sık gebelikler kadını, erkeğe kıyasla çok daiha fazla 
hastalıklarla karşı karşıya bırakmaktadır ve bu has
talıkları iyileştirmek için devletin yüklenmek gerek
tiği masraflar da o miktar nispetle artmaktadır. 

Çeşitli araştırmalar gösteriyor ki, başta üreme or
ganlarında olmak üzere, hipertansiyon, kansızlık, ro
matizmalı kalp hastalıklarında kadınlar, erkeklerden 
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iki ilâ dört misli fazla hastalanmaktadır. Ayrıca, 
sağlıksız koşullarda sık sık yapılan doğumlar yüzün
den Türkiye'de doğurgan yaşfta'ki bir kaldın, İsveç'e 
kıyakla 13 misli daha yüksek bir ölüm tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. 

Evli çiftlerin ve istenmeyen gebelikler yüzünden 
yıpranan kadınlarımızın tercihlerini böylece açıkla
dıktan sonra, acalba din adamlarımız bu konuda ne 
gibi görüşler ortaya koymuşlardır?.. 

1960 yılında Diyanet işleri Başkanlığı, 19 Aralık 
1960 tarihli yazısında, Sağlık Bakanlığına hitaben şu 
yazıyı göndermiştir : 

«İlkahı önleme tedbiri diye ifade edilebilecek 
olan azil Ashab'dan bazılarının ve onlara tabi olan 
bazı âlimlerin kerih görmüş olmalarına rağmen, içle
rinde Hazreti Ali, Sa'ad îbni Vakkas, Zeyd İbni Sa
bit, Ebü Eyyübül - Ensârr, Câbir, îbni Abbas, Hazreti 
Hakan Habbab, Îbni Erret, Ebû Sakil - Hudrî, Adul-
îah tbni Mesûd gibi zevatın da dahil bulunduğu ule
mayı Ashab ve onlara ittiba eden Cumhuru Ulema 
tarafından caiz görüldüğünün ve şu kadar ki, ilkaha 
mani tedbir almakta kadının rızası şart olup, zaman 
icabı çocuğun kötü yetişmedi, harp veya sefer içinde 
bulunmak ve benzeri sebeplerle bu şartın da sakıt ola
cağının sözü geçen Bakanlığa ceVaiben bildirilmesi uy
gun olacağının Yüksek Bakanlığa arzına karar ve
rildi.» 

Görülüyor ki, bu yorumda kişisel olarak takdir et
tiğim yanı, kadının rızasının da şart koşulmayıdır. 

Misır'da Cami - ül EzherMe benzer yorumlar ve 
kararlar alınmıştır ve bunun sonucu olarak Türkiye 
gibi Müslüman bir ülke olan Tunus'ta aile planlama
sıyla birlikte kürtaj tümden serbest bırakılmış, isteğe 
tabi kürtaj, Tunus gibi bir ülkede Devlet eliyle uy
gulanmaktadır. 

Ayrıca 1971^6 Rabat'ta toplanan bir konferansta 
Kur'an-ı Ker'imUn Müminin Suraesinin 12 nci ve 14 
ncü Ayetine dayanarak, gebeliğin ilk döneminde ço
cuk düşürmenin günah sayılamayacağı da ileri sü
rülmüştür. Bu Ayetin anlamı şöyledir : 

«Seni önce kan pıhtısı olarak yarattım, sonra se
nin kemik ve etlerini yarattım ve ondan sonra sana 
can Verdim.» Bu Ayetin yorumlanmasına göre, ceni
nin adelelerinin teşekkülünün ilk 'belirtileri sekizinci, 
haftada başlar. Şu halde, sekiz ilâ onuncu haftadan 
önce çocuk sayılacak canlı bahis konusu değildir. 
Kuşkusuz bu yorum tek başına bağlayıcı değildir, 
farklı görüşler de vardır. Ancak, genelde islâm din 
alimleri aile planlaması ve doğum kontrolünde kesin 

yasaklayıcı yargılara ulaşmış değiller. Halkta bu doğ
rultuda açık bir istek olmalına karşın, acaba neden 
aile planlaması kendisinden beklenilen sonucu verme
di?.. Bu konuda gerek sol, gerek sağ ideolojik tartış
maların oldukça etkili olduğu söylenebilir. Sol dokt-
riner düşünüşüne göre, toplumdaki kaynakların de
ğerlendirilmesinde, nüfus artışı gibi bir engel ola
mayacağı için ve teknolojik yeniliklerle bu engeller 
aşılabileceği için, nüfûs artışını frenleyecek tedbir
lerle gelişmeyi artırmak bu düşüncenin çerçevesi dı
şında kalmaktadır. Tabii, fiilen uygulama çok farklı
dır. Bütün sosyalist ülkeler aile planlamasının her 
türünü serbest bıraktıkları gibi, gerekli gördükleri 
yerde çelişkili bir politika yürütmektedirler. Her tür
lü aile planlamasına izin verirler, kürtajı da serbest 
bırakırlar, sonra da pronatalist bir politika da güder
ler. (Sovyetler Birliği, Romanya'da olduğu gibi.) 

Sağ döktriner görüş ise, vaktiyle Hütler'in de sa
vunduğu gibi, yaşam alanını lebensraumu genişletmek 
Ve bir hegemonya politikası gütmek için bilinçli ola
rak nüfus balkısını kullanmak ister. Nihayet, bir 
k'ı'sım tutucu görüşlere göre, aile planlamasının yay
gınlaştırılması evlilik dışı ilişkilere cesaret verecek, 
ahlâksızlığı özendirecek, dolayısıyla böyle bir yönte
mi caiz saymamak lâzım. 

işte, kısmen siyasal partilerin kamuoyunda olum
suz bir görüntü kazanmamak için benimsedikleri çe
kingen ve pasif tutumlar, kısmen de sorumlu yöneti
cilerin yasanın hükümlerini belirli ölçüde uyutma
ları beş kategori altında toplanabilir. Bunlardan bir 
yavaşlamış, etkin olmaktan çıkmıştır. Bu bilinçli ih
malkârlığın son derece vahim bir sonucu vardır. O 
da, yasa dışı kürtajın olağanüstü yaygınlaşması. Sağ
lıksız ve kontrolsüz koşullar altında yapılan bu mü
dahalenin genellikle ilkel yöntemlerle uygulandığı 
hallerde ortalama günde 60 annenin ölümüne yol aç
maktadır. 

Sayın senatörler; 
Aile planlaması yürütülmediği ve kürtaj yasallaş-

tırılmadığı için TürMyelde günde ortalama 25 kişi 
trafik kazasında, son zamanlara kadar dört kişi şid
det olaylarında ve 60 kaldın, 60 ana sessizce öldürül-
mtekltedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Yeterli aile planlaması hizmetleri ulaştırılmayan 

geri kalmış veya gelişmekte olan birçok ülkede kür
taj yaptıran kadın sayısı hızla artmaktadır. Bu ülke
lerde yasal kürtajın kısıtlı olması nedeniyle başvuru
lan yalsa dışı yolları sonucu ortaya çıkan sağlık so
runları ve ölümler salgın boyutlarına ulaşmaktadır, 

— 461 — 
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Dünya ülkelerinde halen geçerli olan kürtaj yasa
ları beş kategori altında toplanabilir. Bunlardan bir 
kısmı kesin yasaklayanlar. Türkiye'nin 1965 öncesi 
hali ki, c/c 8'i temsil ediyor. 

Kürtajı sadece ananın yaşamı söz konusu olduğu 
zaman serbest bırakanlar; 1965'ten sonra Türkiye'nin 
uygulaması. 

Kürtajı ana sağlığı, çocuk sağlığı ve inisancıl ne
denlerle koşullu olarak kabul edenler. 

Ailenin ekonomik durumu, çocuk sayısı, gebe ka
dının sosyal ve psikolojik durumu gibi, sosyoekono
mik nedenlerle kabul edenler ve nihayet kürtajı tüm
den serbest bırakan sistemler. Japonya, Katolik İtal
ya ve İngiltere gibi. 

1965 - 1978 yılları arasında 3Q'e yakın ülke katı 
kurallarından vazgeçmiş, daha esnek kurallara inti
kal ekmiştir. Halen Yüce Meclislere sunulmuş olan 
bir yasa tasarısı vardır. Bu teklife göre ana ve çocuk 
sağlığı nedenleriyle birlikte sosyo ekonomik ve psi
kolojik nedenler de kürtaja imkân verecek. Türk Ce
za Kanununun 468 ne i maddesinin ikinci ve sonuncu 
fıkrası kaldırılarak şöyle bir değişiklik getiriliyor. 
«Tıbbi, sosyal, ekonomik ve psikolojik nedenlerle 
bir kadın hastane, poliklinik, muayenehanelerde sa
dece doğum ve kadın hastalıkları» mütehassıslarının 
müdahalesi ile gebelik ürününü tahliye ettirebilir. 

Gerekçede, elimizdeki yasaların artık tamamen 
eskimiş olduğu ileri sürülmekte ve yasa dışı kürtajm 
devanı edilmesi halinde kadınlarımızın sağlık durum
larının çok daha büyük bir tehlike altında bulunduğu 
ileri sürülmektedir. 

Sayın senatörler; 
Yanlış anlaşılmaması için. şu durumu tekrar dik

katinize sunmak istiyorum. Gerek toplumsal gelişme, 
gerekse bireysel bir insan hakkının kullanımı açısın
dan kürtaj, asla bir aile planlaması aracı değildir ve 
birinci hedef değildir. Bu müdahale anneyi aslında 
belli bir tehlike karşısında da bırakır ve ancak en 
son bir yöntem olarak benimsenmeli. Şu kadar ki, 
bu konuda çok önemli bir nokta üzerinde durma
mız gerekiyor. Ankara Doğumevinde 1958'den iti
baren başlayarak toplanan verilere göre, 1958'de beş 
bin kadın 13 bin küsur doğum yapmış, 6 bine yakın 
düşük yapmış; yani iki doğuma karşı bir düşük yap
mış. 1968'de ülke çapında bir araştırma, bir yılda her 
bin kadından 3 8'inin düşük yaptığını ortaya koymuş. 
1975'te yüz kadından 14'ü bir kez çocuk düşürmüş
tür, 

1972 yazıyla 1973 yazı arasında yapılan bir araş
tırma; Türkiye'de bir yıl içinde yaklaşık yüz bin dü
şüğün yapıldığını, bunun 25'inin kendi kendine ya
pıldığı, geri kalanının da doktor tarafından aldırıldığı 
ortaya çıkmıştır. Türk Ceza Kanunu, kadının kendi 
rızasıyla çocuk aldırması halinde iki ila beş yıl ara
sında çok ağır bir ceza Vermektedir. Bu kadar ağır 
bir ceza verildiği halde bu hiç bir surette etkin ola
mamış ve sürekli olarak Türkiye'de bu yasa dışı kür
taj sorunu gelişmeye devam etmiştir. Üstelik kür
tajın maliyeti çok yüksektir. Mesleki dağılıma bakıl
dığı zaman görülür ki, her yıl eşleri iş adamı ve ser
best meslek sahibi kişilerden bin kadından 77'si, bu
na karşı eşi işçi olan her bin kadından sadece 20'si 
kürtaj yapmıştır. 

Yasal engellere karşı çoğunlukla doktorlar tara
fından yapılan bu müdahale konusunda, yargı orga
nına intikal etmiş bugüne dek döA vaka vardır. Ba
rolar Birliği bu husustaki bilgilerini böyle yansıtmak
tadır. 

Sayın senatörler; 
Başta insan olmak sıfatıyla her kadına, ister var

lıklı, ister fakir olsun, ana olma özgürlüğünü tanı
malıyız. Bunun ötesinde uzun vadeli politik bir görüş
le ülkemizin ekonomik kalkınmasıyla nüfus politi
kası arasındaki sıkı bağları gözönünde bulundurma
lıyız. Bu nedenle, başta Sayın Sağlık Bakam olmak 
üzere. Sağlık Bakanlığının değerli üyelerinin ivedilikle 
şu konular üzerine eğilmelerini rica ediyoruz. 

1. Nüfus planlamasına ilişkin Bakanlık çalışma
larım yurt çapında yaygınlaştırmak. 

2. Toplum sağlığı ve ana sağlığını gerçekleştir
mek amacıyla Bütçe teklifinde öngörüldüğü üzere ve 
bunu büyük bir kıvançla söylüyorum, çok takdir et-' 
tiğim biçimde ana çocuk sağlığı, aile planlaması, bes
lenme ve çevre sağlığı hizmetlerinin genel sağlık hiz
metleriyle bütünleştirilmiş bir biçimde sunulmak is
teniyor; bütçe teklifindeki izahat böyledir, yani en
tegre bir çalışma tarzı, en verimlisi budur. 

3. Aile planlamasına en fazla istek ve gereksin
me elan kentlerde halkın kolaylıkla başvurabileceği 
aile planlama danışma kliniklerinin açılması. 

4. Evlenme için yapılan yasal başvuru süresince 
genç evli adaylarına kısa süreli kurslarda gebeliği ön
leyici yöntemlerinin öğretilmesi. Çünkü, sadece ni
kâh kıyıldığı zaman tebrik edenlerin arkasındaki du
varda bir lehvayı okumak yeterli değildir, bu konu
yu enine boyuna tartışıp, öğrenmekte gerekir, 
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5. Okullarda genç kızlarımıza kadın sağlığına 
iliş/kin bir eğitim programının uygulanmasınla giri-
şimin'de bulurimaik. 

6. Yüksek bir doğurganlık düzeyi sürdürmeye 
devam eden ülkemizde televizyon ve radyo gibi güç
lü iletişim araçlarında dengeli bir aile planlama po
litikasının telkin edilmesi ve nihayet ekonomik kal
kınmamızı kendi kaynaklarımızı rasyonel biçimde1 

kullanıp, dışa bağımlılılktan kurtulup endüstrileşmeyle 
gerçekleşinceye kadar aile planlamamıza büyük bir 
önem vermek. Gerekli yatırımları yapabilmemiz için, 
bu kalkınmamızı frenlemeyecek bir nüfus yapısına 
ulaşmaya hedef edinmemiz. Bu nedenle, toplumsal 
olduğu kadar, bu toplumun üretici gücünü oluşturan 
22,5 milyon kadının sağlık, yaşam hakkı ve çocukla
rının geleceğini ilgilendiren bu hayati soruna objek
tif soğuk kanlı bakışlarla eğilmemiz gerekir. 

Şunu unutmamalıyız, yasaların etkinliği, yaşayan 
yasalar oranındadır. Bir yasa artık kenara itilir de, 
aşılırsa, bu yasanın hiç bir efkinlüği kalmaz, oysa 
yeni getirilecek olan bir yasa ilk üç aylık süre içinde 
bu hakkı yasallaştırırsa, devlet bu konuda yardımcı 
elini uzatırsa, biz her yıl hayatını kaybeden arkasın
da, beş, altı, yedi, sekiz yetim çocuk bırakan anala
rı kurtarmış olacağız. Çünkü sayın senatörler, tekrar 
hatırlatmak istiyorum, Türkiye'de bu önlemleri al
makla aslında nüfus, yani doğurganlık hızını çok faz
la durdurmuş olmayacağız; ama belirli bir düzey için
de koruyacağız. Onun çok daha önemlisi, bir insan 
hakki olan yaşam hakkını korumuş olacağız. En 
önemlisi budur. 

Bugün, biraz önce söylediğim gibi, günde orta
lama olarak 60 kadın sessizce öldüğü zaman, geriye 
bakıma muhtaç çocuk kalmaktadır. Bakıma muhtaç 
olan çocukların korunması da yine Devlete düşmek
tedir. Dolayısıyla yine bizim vatandaşlarımızın kat^ 
kılarıyla yüklenilecek bir görevdir ya da bugün oldu
ğu gibi, bu çocuklar tamamen Tanrıya ve hayır se
venlerin takdirine kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ünat, söz süreniz bitti, lütfen 
efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADINA 
NERMİN ABADAN - UNAT (Devamla) — Toplu
yorum. 

Türk toplumunun hızlı değişen yapısı, Yüce Türk 
Parlamentosundan yeni koşulların değerlenmesini bek
lemektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin 
Türk ulusuna hayırlı olmasını diler, bu vesileyle de
rin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unat. 
Efendim, gruplar adına görüşmeler bitmiştir; ki

şisel görüşmelere geçiyoruz. 
Kişisel olarak söz isteyen Sayın Ragıp Üner'de 

sıra. 
Sayın Üner?.. Yoklar. 
Sayın tskender Cenap Ege?.. Yoklar. 
Sayın Ali Oğuz?.. Buradalar. 
Yalnız Sayın Oğuz, size Sayın Bakandan sonra söz 

vereceğim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Hay hay efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu arada bir de soru 

vardı. Siz teşrif edinceye kadar soru zabıtlara geçecek 
ve Yüce Genel Kurula da arz edilecektir. 

Soruyu okutuyorum. 
Sayın Başkan 

Delaletinizle aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Ba
kanından sorulmasını saygıyla rica ederim : 

Geçen yılkı Sağlık Bakanlığı Bütçesi esnasında 
Sayın Bakan, Bütçe münasebetiyle yaptığım konuş
mamda, Bakanlık bünyesinde Ağız ve Çene Hastalık
ları Genel Müdürlüğünü hemen kuracağını ve bunu 
Bütçe münasebetiyle müjde olarak vermişti. 

Bugüne kadar kurulamamıştır. Bakanlığınızın Türk 
milletine büyük bir hizmeti olacak olan bu Genel 
Müdürlüğün kurulması için bir çalışma var mıdır? 

Var ise, en kısa zamanda kurmayı düşünüyor mu
sunuz? 

Saygılarımla. 
Konya 

Muzaffer Demirtaş 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Söz süreniz, bu soruya cevap vermek süresi dahil 

30 dakika efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üze
rinde değerli parti sözcülerinin konuşmalarını dik
katle dinledim. Tenkit ve temennilerini Bütçe tatbi
katı içerisinde itina ile yerine getireceğimden emin 
olmalarını istirham ederim. Bana bu imkânı verdik
lerinden dolayı sayın sözcülere huzurlarınızda bilhas
sa teşekkür etmek isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün yapıcı, uya
rıcı, yol gösterici beyanlarından mütehassis olduğu
mu ve ayrıca teşekkür etmek istediğimi ifade etmek 
istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Umumi politikanın, aktif politikanın girmediği 

bir iki müesseseden birisi de mutlaka sağlık müesse
seleridir. Bu sağlık müesseselerinde çalışan ve bu 
hizmetin anaunsuru olan hekimlerin yaptığı yeminin 
icabıdır. Bunun dışında Cumhuriyet hükümetlerinin 
tatbikatı da ve bunu bütün devrelerde, bütün Cum
huriyet hükümetleri devresinde itina ile tatbik etmiş
tir. Bendeniz 1946 senesinden 1977 senesine kadar 
sağlık müesseselerinde kısa fasılalarla hizmet verdim. 
Bütün Cumhuriyet hükümetlerinin politikanın en 
Ufak zerresini dahi müesseselere sokmadıklarını mü
şahede etmiş bir insanım; fakat son yıllarda maale
sef bu tatbikat, bu örf ve âdet ve edilen bu yemin
leri nazarı itibara alınmamış gibi görmenin ıstırabını 
her hekim gibi, her Türk vatandaşı gibi bendeniz de 
hissetmiş 'bulunuyorum. 

Düşünün ki, hastanelerimize gelen hangi fikirden, 
hangi renkten, hangi ideolojik kafaya sahip olursa 
olsun, bütün insanların aynı muameleyi görmesi icap 
ederken, bunun değişik ve hepimize acı gelen misal
lerini görmekten üzüntü içindeyiz. 

Hepimizin bildiği gibi, son zamanlarda bazı has
talarımız, bazı müesseselere gelmiş ve orada tedavi 
edilme imkânı bulamamış, bir ikinci müesseseye git
miş, orada da aynı muameleye maruz kalmış, üçün
cü müesseseye giderken yolda ölmüştür. Bunların az 
da olsa bulunması mesleğimize, örf ve âdetimize ya
kışmayan tavırlar olduğunu ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sağlık müesseseleri halkımıza öteden beri hepimi

zin istediği ideal hizmeti belki götürememiştir; fakat 
sağlık müesseselerinde çalışan arkadaşlarım, hepini
zin bildiği gibi, imkânsızlıklar içerisinde, her şeye, 
bütün mahrumiyetlere katlanarak tıbbın icaplarını va
tandaşlarımıza sunmaya gayret sarf etmişlerdir. 

Türkiye'de sağlık müesseselerinin kemaliyle çalı
şabilmesi için 60 bin hekime ihtiyacı olduğu ifade 
edilir. Bugün Türkiye'de 26 bin hekim vardır. Bu 
26 bin hekime yaşlılar, mesleğini bırakmış insanlar, 
politikaya atılmış bizler de dahiliz. Bence aktif halk 
sağlığı hizmetinde çalışan hekim miktarı 1 6 - 1 7 bi
ni geçmez. Hal böyle iken, çıkardığımız kanunlarla 
bu hekimlerin de mesailerini kısıtlayarak, halk sağ
lığı hizmetlerine bütün mesailerini verme imkânları
nı da kaldırmış bulunduk, 

Evvelki sene, hepinizin bildiği gibi, Meclislerden 
süratle geçirilen Tam Gün Yasası, hem halkın sağ
lığını zedelemiş, hem müesseseleri hekimsiz bırak-
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mış, hem de hekimlerimizin de onurunu zedelemiş
tir, 

Bu Kanun, Yüce Senatodan çıkarken, o zaman 
Parti Sözcüsü olarak ifade etmiştim: «Bu Kanun mü
esseseleri doktorsuz bırakacak, bu Kanun hastanele-
leri doktorsuz bırakacak, bu Kanun bugünden daha 
iyi hizmet getirmeyecek, bu Kanun ordunun hiyerar
şisini de bozacak, Bu Kanun Devlet personel siste
mini de bozacak...» 

Bütün bu ifadelerimize rağmen, nedense ve emi
nim ki, Cumhuriyet Halk Partisinin de cidden Bütçe 
Komisyonunda ifade edildiği gibi, kendilerinin de 
habersiz olarak, dışarıda tezgâhlanarak emrivakiler
le geçirilen bu Kanun memleketimizin sağlık mües
seselerini muhtal hale getirmiştir. 

iktidara geldiğimiz gün 57 vilâyette sağlık kurulu 
yoktu, Bu 57 vilâyet, alışılmış, Şark'ta geri kalmış 
vilâyetlerimiz değildi. Onlar dahil, Rize, Trabzon, 
Giresun, Samsun, Çorum, Aydın, İsparta, Kastamo
nu, Bursa, Balıkesir, Konya, Hatay dahil bütün bu 
vilâyetlerde sağlık kurulları kurulamıyordu. Bu de
mektir ki, bu vilâyetlerde bulunan vatandaşlarımız 
bir göz muayenesi olmak, basit bir ameliyat olmak 
için bütün bu vilâyetlerden geçerek Ankara, istan
bul ve bir iki vilâyete gelerek ihtiyaçlarını, ameliyat
larını hatta basit göz muayenelerini yaptırmakta idi. 
Âdeta hastalar Türkiye'de turist vaziyetine gelmişler
dir. 

Mutlu azınlığı ortadan kaldırmak, vatandaşlara 
müsavi hizmet getirmek idialarıyla getirilen bu Ka
nun, bilâkis mutlu azınlığa hizmet etmiştir. Yine fa
kir halk sahipsiz bırakılmış, yine mutlu azınlık diye 
ifade edilen insanlar istediği doktora, istediği mües
seselere muayene edilme imkânını daima muhafaza 
etmişlerdir; fakat esnafımız, işçimiz, vatandaşımız, 
köylümüz müesseselerde doktor aramak için Türki
ye'de âdeta turist gibi dolaşmıştır. 

Bunun dışında, o zaman bu Kanun çıkarken maa
lesef ifade etmeye mecburum, muayenehane ile he
kim arasındaki türlü para münasebetleri bu şekilde 
ortadan kalkacaktır, tarihe karışacaktır diye en sala
hiyetli ağızlardan ifade edilmiştir. Bunu, Türk heki
mine karşı en azından bir saygısızlık kabul ediyo
rum ve meslektaşlarım adına bunu şiddetle bir daha 
reddediyorum. 

Her meslekte mutlaka vazifesini suiistimal eden 
insanlar vardır. Bu hekim olur, hâkim olur, öğret
men olur ve her meslekten olur. Üç tane fena misa
lin bütün bir mesleği hedef tutmaya kâfi gelmeyece
ğini hepiniz takdir edersiniz. 
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Bugünkü sistem içerisinde acaba bu marazi ruha 
sahip olan insanlar aynı şekilde ve daha kötü şekil
lere başvurmuyorlar mı?.., Bunları bulup, tasfiye 
edip teşhir etmek, o şahıslardan ziyade mesleğimize 
telafisi mümkün olmayan yaralar açacağını düşü
nerek, bunların kendi bünyemizde hallini uygun bul
muşuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Kanunla öyle müesseseler göfdüm ki Anado

lu'da hemşire var, eczacı var, işçi var, hademe, aşçı 
var, yemek var; fakat hasta yok, hekim yok. 

Bu bir müessese değildir, yüzlerce müesseseyi se
çim sıralarında benimle beraber gezen gerek Adalet 
Partili, gerekse Cumhuriyet Halk Partili değerli ar
kadaşlarım mutlaka görmüşlerdir. Kabul edersiniz 
ki, sayın sözcünün ifade ettiği gibi, espri itibariyle 
Tam Gün Yasasının aleyhinde değiliz. Tam Gün Ya
sası idealimizdir. Yalnız, şartlar elverdiği zaman bu 
tatbikatın yapılmasını, o zaman da önermiştik, bu
gün de aynı fikirde olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Bugün Türkiye'de 10 bin muayenehane vardır. 
Vasati muayenehanesi olan her hekim 10 hastaya 
baksa ayda 3 milyon hasta eder. Senede 36 milyon. 
Bu muayenehanelerin de benim poliklinliklerime 
yardımcı olarak çalıştığını kabul etmek lazımdır, 

Türkiye'nin 60 bin hekime ihtiyacı vardır diyor
lar. Biz bu 60 bin hekime ne zaman varacağız. Tah
minlerime göre, yaptığımız hesaplara göre 3500 se
nesinde. Yani, 3500 senesine kadar bu Kanun eğer 
ayakta kalır ise, benim Ayşelerim, Faunalarım, Ha-
sanlarım, Mustafalarım ve doktorsuz hastanelere baş
vurmakta devam edeceklerdir. Bunun sayısız misalle
rini ve mahzurlarını gören Hükümetimiz, bu Kanunu 
alelacele tadil ederek müesseseleri çalışır hale, has
talara hekim bulur bir seviyeye getirmek için hazır
lık yapmış, Hükümetten geçirmişizdir ve Meclislere 
sevketmiş bulunuyoruz. Kanunun esası şudur : 

İsteyen Tam Gün Yasasını kabul edecelk, isteyen 
eskisi gibi, Tam Gün Yasasının dışında kalacaktır. 
Tam Gün Yasasını kabul edenleri de iki kategoriye 
ayırdık. Özel muayene yapmak isteyen hekimlerimiz 
atacakları tazminatın % 50'sini alacaklardır. Bir de 
bu Kanunun ikinci bir mahzuru vardı, demin de ifa
de ettiğim gibi, bu âdeta Tazminat Kanunu idi, Böy
le bir Tam Gün Yasasını dünyanın hiç bir yerinde 
misiaâini bize göstermeniz mümkün değildir. Tam Gün 
Yasası çalışanla çalışmayanı, okuyanla okumayanı, 
bilgili ile bilgisizi aynı seviyede gören ve değerlendi
ren bir kanundur. Halbuki getirdiğiniz 'kanunla, has

tasına iyi muamele eden, hastasına daha faydalı olan 
veya okuyan hekimlere veya Tam Günden yararla
nan personele bu kanun, değerlendirmelerle % 100 
tatbik edilecektir, 

ıBunun dışında olanlara, biraz daha hastaya baş
ka türlü muamele edenlere, okumayanlara bu kanun 
değerlendirmesiyle daha az seviyede tatbik edilecek 
ve bu suretle bu kanun teşvik, bilgi ve iyi muameleye 
prim tanıyan hale getirilecektir. Bir de bunun dışın
da, kanunun geretirdiği yenilikleri de ifade etmek 
istiyorum. Türlü sebeplerle, (demiyorum politik) has
tanelerin standart kadrolarını aşan, eczacı, dişçi veya 
hekim tayin edildiği bir vakıadır. Müessese olarak 
lüzumsuz olan bunlara, lüzumlu olanlar kadar para 
vermek kadar manasız, mantıksız bir sistem tasavvur 
edilemez. Bu çocukları atacakmryız?.. Atmak da doğ
ru değil. Müktesep hak değil; ama bunları değerlen
dirmek için şöyle düşündük kanunun içerisinde. Stan
dart Ikanunun dışında olanlar Tam Gün Yasasından 
istifade edemez dedik. Bu suretle yalnız maaşlarını 
alacaklar, Bu da tayin sırasına göre yapılacak, 

Sonra bununla da ordudaki hiyerarşik sistemini 
bozulmasını önleyici bir önlem alındığına kani bulu
nuyoruz. O zaman astsubay sağlık memuru tümgene
ral kadar maaş alamayacak; değerlendirmesini, ilgili 
kurulları kendi bünyesinde yapacak talimatnameyle 
değerlendirerek bu hiyerarşi düzeni iade etme imkânı 
bulunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Müesseselerimiz cidden hepimizindir. Sağlık po

litikasının milli olmasında büyük zaruret vardır. Son 
mesuliyeti aldığımdan beri iki, hatta üç vilayette bir 
vazife seyahati yaptım. Üç vilayetimiz de, cidden 
büyük ve memleketimizin zengin bölgelerine, mede
niyetin daha ileri seviyelere geldiği bölgelere inhisar 
ediyordu. İstanbul, îzmir ve Manisa. Gördüğüm man
zara, o vilayetlerin senatörlerinin de kabul edeceği 
veçhile, 1980 senesi dünyasında ve Tüfkiye'slinde sevi
nilecek, övünülecek bir seviyede olmadığım ifade et
mek isterim. Dehlizlerde yüzlerce hastamız kuyruk
larda havasız, perişan sıra beklemektedir. Bu gayrı 
sıhhi polikliniklerde elde edilen reçete almak imkâ
nına kavuşan vatandaşlarımız aldikları reçetenin sıh
hatinden de emin değillerdir. 

İzmir'de göz muayenesi ile ilgili olarak sordum 
doktora, «Bir günde kaç kişiyi muayene ediyorsun?..» 
diye, «300 kişiyi» dedi, 300 kişiyi muayene ederek 
gözlük verdiğini Jcaibul edin arkadaşlarım; bu 
gözlük doğru gözlük mü olur?,.. Şu halde, biz 
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bırakalım bu hastanelerimizin durumunu, gelin hep 
beraber komisyonlar kuralım, milli sağlık politikamı
zı tespit edelim. Hangi parti iktidara gelirse gelsin, 
bu politikayı tatbik etmekle mükellef kılınsın ve po
litikayı münakaşanın dışına atarak bu mustarip in
sanlara insan muamelesi yapalım. 

Avrupa ve dünyanın birçok yerlerini gezmişıimdir, 
gördüğüm durum : (Af buyurun, bunu biç bir iktidar 
için söylemiyorum, hdç bir şahıs için söylemeyi aklı
mın kenarından geçirmi yorum) İnsanların dışında 
muayene yapan yerler dahi, hayvan hastaneleri, hay
vanların muayene edildiğd yerlerin bizim müessesele
rimizden temiz olduğunu ifade etmek istenim. 

Bu müesseselerde, benim cidden feragatli çalışan 
arkadaşlarımın vatandaşlarıma naisıl çırpınarak sağ
lık hizmeti dağıttıklarını da şükranla ve iftiharla gör
düm; onlara hitap ettiğimde insanüstü mucizevi ça-
lişmalarından dolayı teşekkür etmekle beraber, ken
dilerinin inşallah bu yüzkarası manzaradan kurtul
malarına Cumhuriyet hükümetlerinin yardımcı ola
cakları teminatını sizlere güvenerek vermiş bulunuyo
rum. 

Bilhassa akıl hastanelerimiz perişandır, insanlık 
dışıdır arkadaşlar. Gördüğümüz manzaraları, tespit 
ettiğimiz fotoğrafları eğer size arz edersem, Türki
ye'de başka şeyler olur. İstanbul'da ifade ettim, artık 
bazı çevrelerimizin, bazı seslere (kulak vermeleri mec
buriyeti vardır. İstanbul'un kenarında 14 ncü asır 
hüviyetinde ve tasavvur edilmeyecek bir seviyede 
hastalar olacak, öbür tarafta her türlü rahat ve refah 
olacak. Mümkün değildir. Bu manzara içerisinde ora
daki vatandaşlarımın bu hava içinde nasıl rahat kah
ve içtiklerini alkil ve mantığın alamayacağını matbu
ata ifade ettim. 

Bu yalnız Devlet işi değildir. Devletimiz güçsüz 
değildir, Devletimiz bunları yapar; alma Devlet for
maliteleri bunu bir anda yapamıyor. Mesela biz 1976 
senesinde (Bunları söylerken sanmayın ki, «Şu par
tide başladı» diye ifade ediyorum, yani tarihler öy
ledir, onun için ifade ediyorum) başlayan Bakırköy 
tevsü ve modernleşme planları, fiyatların değişmesi, 
şundan bundan, müteahhitlerimizin şu veya bu tür
lü hareketleri yüzünden hâlâ bitmemiştir. 

Halbuki, vatanperver olduğuna inandığım, bu 
memleket için kazandıklarına inandığım servet sa
hipleri büyük birer pavyonları yapmaya karar verir
lerse, bu tesisler bir senede realize olur ve milletimi
ze cidden şeref vermeyen bu yüz karası halden kur

tulmuş oluruz. Bu yolda çalışmalarımıza devam edi
yoruz. 

İlaç mevzuu hakkında değerli arkadaşlarımın fi
kirlerine ve suallerine ve temennilerinle cevap vermek 
işitiyorum. İlaç meselesi, Türk iyede mühim bir mese
le değildir beyler. İlaç meselesi, 110 - 120 milyon do
lar civarında btir hammadde ve müstahzara ihtiyaç 
gösterir durumdadır. Rö%en filmi de buna dahildir; 
ama cidden memleketin türlü sıkıntıları içerisinde 
belki de selahiyetli olan Bakanlığımızın Hükümeti 
ikaz etmeyişinden dolayı bu transferler gecikmiştin 
Bütün bu sıkıntı bundandır. Yoksa, ne kadar darbo
ğazda olursak olalım, bundan evvelki Hükümet de 
75 milyon doları, 100 milyon doları bulabilirdi Za
manında ikaz edilmeyişinin buna sebep olduğuna ka-
niyim; çünkü biz iktidara geldiğimizde 14,5 milyon 
dolar realize edilmişti. İlk Hükümet toplantımızda 
7 milyon dolar daha ilâve ettik, 22 milyon dolar oldu; 
5 milyon İsviçre kredisi, 5 milyon İngiliz kredisi, 15 
milyon da Alman kredisi temin edilerek hammadde
ler getirilmeye başlandı. Bu getiriliş muamelesi çok 
uzun sürmektedir. Bugün başlayan bir muamele cid
den 1,5 ay sonra, 2 ay sonra netice vermektedir. 

Bir de bunun dışında âcil ilaçlar için biz (İnsülin 
gibi, kalp hastalıkları ve ameliyatlarda kullanılan ba
yıltıcı ilaçlar için) efeiktif imkânı bulduk; 200 bin do
lar İnsülin için, 200 bin dolar bayıltıcılar için, 100 
bin dolar da kalp ilaçları için, bunları da getirmeye 
başladık. Son zamanda, bugün hastanelerimizin hep
sinde İnsülin vardır ve piyasaya da dağıtılmaya baş
lanmıştır. Bu ayın 20'sinden sonra İnsülin sıkıntısı di
ye bir şey duymayacaksınız. 

Bayıltıcı ilaçlar hammaddesi getirilmiş, fabrikalar
da imalata geçilmiş, onlar da hastanelere dağıtılmış 
ve piyasaya da verilmeye başlanmıştır. Yalnız, bun
da dediğim gibi, hepimizin elbirliği yapması lazım; 
matbuatıyla müesseseleriyle partileriyle memleketi
mizde yaşayan insanların; çünkü geçen gün biliyor
sunuz gazetelerde «Aspirin 100 liraya çıkarıldı» diye 
bir yazı çıktı ve bu bütün eczanelere hücuma ve pi
yasada «İlaç pahalılaşacak, aspirin pahalılaşacaktır» 
diye bir paniğe kapıldı bazı orta sınıfımız, eczaneler -
deki bütün aspirinleri topladı, bugün neredeyse aspi
rin sıkıntısıyla başbaşa kalıyoruz. Yarın «Kalem sı
kıntısı var» dense, «Kalem pahalılaşacak» dense ay
nı işi kalem için de duyacağız. Artık bunları milli me
sele yapıp bu yazıyı yazanlara bu lafları söyleyenle
re biraz milli mesuliyeti üzerlerinde görmelerini, va
tanperverlik hislerini öne almalarını tavsiye ederim, 
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yoksa hiç bir kuvvet, hiç bir sihir, hiç bir döviz bu j 
problemi çözmez. 

Değerlli arkadaşlarım; 
Bir de size yine bu Tam Gün Yasasıyla ilgili bir 

fikir vermek için bir hususu daha ifade etmek iste- | 
yeceğim, nosyonunuz var; ama biraz daha sizi tak
viye etmdk bakımından. 

Tam Gün Yasasıyla şöyle oldu, böyle oldu. Ben 
bunu ilan ettim Bütçe Komisyonunda. Biz politika 
adamları rakamları bürokratlardan alırız, onların ver- ı 
diği rakamları sizlere söyleriz. Eğer onların verdiği 
rakamları ben değiştirerek söylersem, o seviyeye gel
meli ki demokratik hayatımız, bürokratlar beni tek
zip etmelıidir. «Vekile verdiğimiz rakamlar, vekil ta
rafından değiştirüm ştir.» diye beyan verildiği gün 
Türk demokrasisi de Türk Devleti de kurtulmuştur. 
Onun için ben, şimdi bu hassasiyet içerisinde bana 
verilen raikamlara göre konuşuyorum. 

Tam Gün Yasasıyla 712 pratisyen hekim mikta
rı artmıştır. Buna mukabil 806 mütehassıs hekim kad
romuz boşalmıştır. İşte Tam Gün Yasajji. Bendeniz 
mesuliyeti aldıktan sonra, (Esas fikrimi biliyorsunuz) 
verdiğim muhtelif beyanlarla, daha beyanat halinde 
«Kanunu sevk ettik, ediyoruz» tarzındaki laflarla, 
arkadaşlarımın inanması sonucu, «Kanun nasıl olsa 
çıkacaktır» diye. 226 h-kim dönmüştür. Nasıl 224 j 
sayılı Kanun muayenehane açmayı men ettiği halde, I 
o zaman bütün sosyalizasyon mıntıkasındaki hekim- j 
ler müesseselerden ayrılıp serbest çalıştığı zaman, Hü
kümet, hâlâ o Kanun ayakta kaldığı halde bu Kanu
nu tatbik etmediyse, ben de bu arkadaşlarıma dedim 
ki, «Tazminat almamak şartıyla gelin muayenehane
nizde çalışın, vatandaşıma hizmet sunun.» 

Bu suretle 17 vilayetimizde sağlık kurulu kurul
muş bulunuyor. İnşallah bu Kanun çıkarsa, eskisin
den daha iyi bir seviyeye geleceğimiz mutlaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Samimi yetinize güvenerek bir şeyi ifade etmek 

isterim. Diyorlar ki, «Münif İslâmoğlu Bakan olduk
tan sonra kıyım başladı, partizan tutumlar eve-i bâ- I 
laya çıktı.» Bendenizi tanırsınız; 10 sene sizlerin ik- I 
tidarında da, muhtelif iktidarlarda da Türkiye'nin 
en büyük tesisinde Başhekimlik yaptım. O zamanki 
tutumumu bilhassa muhalefete mensup arkadaşlarım I 
gayet iyi bilirler. Hatta birkaç defa bu iktidar deği- j 
siklikleri sırasında saym bakanlarıma, stiyasi hüviye- I 
tim ve mazim dolayısıyla sıkıntı vermemek için isti- I 
fa etmiştim; fakat Sayın Bakanımız Selahattin Ciz- I 
relioğlu ve o devrin Sayın Başbakanı Bülent Ecevit I 
ııica ettiler, benim hizmete devam etmemi istediler. | 
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Bu, benim için cidden şereftir de. Hizmete devam 
ettim. O günkü tutumum ne ise, bugünkü tutumum
da odur. Belki tayinlerde hatalar yapmış olabilirim. 
Ben bir politika adamıyım şimdi. Bir Grubum var. 
Bir teşkilatım var. Onların tesirinden tamamen kur
tularak hareket ettiğimi ne ben iddia edebilirim, ne 
buralara gelmiş olan sayın bakanların eski ve yeni
lerinin hiç birisinin bu iddialarda bulunması müm
kün değildir. 

BAŞKAN — Saym islâmoğlu, şu anda söz süre
niz bitti efendim. Lütfedersiniz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MÜ
NİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — İki dakika daha 
efendim. 

Ben hata yapmış olabilirim tayinlerin bazılarında; 
fakat emin olun ki muhterem arkadaşlar, tek değiş
mez yaptığım şeyler vardır ki, bunlar da benim bel
ki hayatımın veya belki siyasi hayatımın sonlarında 
bana şeref verecektir tahmin ediyorum. 

Memleketimin bütünlüğü, Atatürk ilkeleri dışın
da davranışları hiç bir zaman affetmedim ve etme
yeceğim de. Sayın Hasan Fehmi Güneş Beyefendinin 
Dahiliye Bakanlığı sırasında gayet sarih olarak yaz
dığı yazı benim elimdedir Bakanlığımıza. «Memle
ketin bütünlüğü için, memleketin menfaati için bu za
tın alınması şarttır. Bütün bu bölücü ve ayırıcı ha
reketlerin beynidir. Bunun bir an evvel alınması lâ
zımdır. Bütün bu hareketlerin teşvikçisi!dir. Hadise
lerin içinde bizzat kendisini tespit edemedik; fakat 
bu hassas bölgeden bu zatın alınmasını istiyorum.» 
demesine rağmen, bu alınmamıştı. Ben Bakanlığa 
geldiğimde bana bunu gösteren değerli arkadaşları
ma, Cumhuriyet Hükümetinin Dahiliye Bakanı bunu 
boşuna yazmaz, derhal bu arkadaşı alın dedim. 

Alın dedim de bir yere atmadım. Muş'tan aldım, 
Oıdu»ya tayin ettim. Ağrı'dan aldığım arkadaşım da 
böyledir. Elimde, burada, isteyen arkadaşıma okuya
bilirim. Bu gibi tayinler de yapmışımdır, normal ta
yinler de yapmışımdır. 80 günlük iktidarımız zama
nında benim yapmış olduğum tayin 333'tür. Normal 
tayini, politik desinler, politik tayinli, böyle tayinle
rim 333'tür. Aynı devrede, 80 günde, bizden evvelki 
Hükümetin yapmış olduğu tayin 764'tür. E birader, 
biz Hükümet olduk. Tabii yapacağım. Mesai arka
daşımı ben seçeceğim. 

Bugün izmir Hastanesini iyi görmezseniz, bunun 
için oradaki doktoru suçlamıyorsunuz, Sağlık Balka
nı bununla alâkadar olsun diyorsunuz. Ben İzmir'e 
gittiğim zaman denetiliyordum, bir kazada iken Ma-

— 467 — 
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nisa'da Yeni Asır gazetesinde bir yazı, «Sağlık Ba
kanı gelsin buraya istiyoruz.,» Çünkü gittiğimiz yer
lerde biraz arkadaşlara yol gösteriyoruz, biraz im
kânlar veriyoruz. E, Manisalılar da ayağa kalkmış
lar. Gittim, Manisa dana feci vaziyette. Gitmesem 
ne olacak?.. Gittim, orada arkadaşlardan bazılarını 
aldım, alacağım da... Bu topuıkla hemşire göremem 
ben beyler. Bu topukla hemşireyi gördüm mü, isterse 
Adalet Partili olsun, isterse Halk Partili olsun alırım. 
(Alkışlar) Çünkü bu topuğu giyen adam hastaya ko
şarak hizmet edemez. 

Bazı meselelerde anlaşacağız. Dediğim gibi, yap
mışızdır canım, yapmadığımı iddia etmiyorum; ama 
o yaptığım hatayı da zamanla düzeltiriz birader, dü
zeltiriz. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Hepiniz böyle 
samimi olun, bravo. 

CAHÎT DALOKAY (Elazığ) — Hepimiz böyle
yiz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MÜ-
NlF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Vallahi beni ta
nıyanlar bilirler. 

Şimdi efendim, ilaç rakamları konusunda Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsüne yanlış bir rakam 
verilmiş. Türkiye'deki müstahzar miktarı 30 bin de
ğil de 8 bindir. Mevcut piyasada 3 bin, 3 bin 500 ta
nedir. Hatta bu da çoktur, bunu da azaltmak niye
tindeyiz ve müstahzarlarla İlgili olarak Vekâlette bir 
komisyon kurdum üniversitelerden, Bakanlığın sa
lahiyetli kişilerinden, bunları, firmaları da çağırarak 
tasfiye etmek niyetindeyiz. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, bir eksiğimiz var. 
ilaçların kontrolünü eczanelerde az yapıyoruz. Bun
dan sonra Türkiye'nin her eczanesinde ilaç kontrolü 
yapacağız. Çünkü müessdriyeti kaybolmuş, müessir 
madde konmamış, korsan firmalar tarafından piya
saya ilaç sürüldüğünü tespit etmiş bulunuyoruz. 

Fazla diş tabibini, eczacıyı nasıl değerlendirece
ğiz?.. Dişçiler için bir formül bulduk. Büyük vilayetleri 
mizde Anadolunun muhtelif yerlerinde diş hastane
leri açacağız. Diş hastanelerine yüzlerce koltuk ko
yacağız. Bir katında tedavi, bir katında protez, bir 
katında ortodonsi tesislerini kurarak, servislerini aça
rak, fakir ve orta sınıfımıza diş sahasında faydalı ola
cağımızı ve bu arkadaşlarımızı da hastanelerde tu
feyli olmaktan kurtaracağımızı ümit ediyorum. 

Eczacılar için de ya bir kimya ihtisası veyahutta 
değerli arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, tahsil imkân
larını devam ettirerek, tıp tahsilini de ilâve ettirerek 

onları da hekim olarak hizmete sokmayı uygun bul
maktayız. 

Sayın Başkan, müsaadenizle arkadaşlarımın sual
lerine geçeyim. 

BAŞKAN — Efendim, sadece Sayın Demirtaş'ın 
bir sualleri vardı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MÜ-
NİF ÎELÂMOĞLU (Devamla) — Sayın Demirtaş'ın 
sorduğu konuda geçen sene Sayın Bakan söz vermiş
ler. Ben bugüne kadar böyle bir şeyin kuralduğunu 
görmedim, bir teşebbüsün de olduğunu görmedim; 
fakat ben bunun bir umum müdürlük olarak kurul
masına taraftar değilim, Çünkü, zaten bizde umum 
müdürlük miktarı fazladır. Türkiye'de, Sağlık Ba
kanlığında 24 tane umum müdürlük vardır. Dünya 
Sağlık Teşkilatı gülmüştür halimize. Bunları azalt
mak niyetindeyiz, 6'ya, 7'ye indireceğiz. Biz umum 
müdürlükleri endekre ederken yeni bir umum mü
dürlük açmayı (Hoş görsün sayın arkadaşım) doğru 
görmemekteyiz. Biz onları tedavi kurumları bünye
si içerisinde bir şube olarak çalıştırma imkânını araş
tıracağım. Kendisine bunu ne dereceye kadar getire
bildiğimi sonra arz ederim. 

Nüfus planlaması ve kürtaj hakkındaki, değerli 
senatörün beyanlarını ilgiyle, dikkatle, cidden takip 
ettim. Benim şahsi fikrimin dışında, ben bir poMtiika 
adamı olduğumu, bir partinin mensubu olduğumu 
takdir edersiniz. Grubumda olguıüaşmayan, Hükü
metimin politi kasım henüz kesin olarak almadığım
dan dolayı, fikirlerinize, bilhassa kürtaj hakkındaki 
fikirlerüze istediğiniz gibi cevap veremeyeceğim. Yal
nız şunu da size ifade etmek isterim. Bir hekim ola
rak, en iptidai şekilde fakir halkımız, orta sınıfımız, 
iptidai usullerle bu işe başvurmakta, sayısız anne öl
mektedir ve kurtulanlar da hayat sonuna kadar has
ta olmaktadır. 

Dediğiniz rakam, 60 rakamının da çok üstünde
dir benim bildiğim, benim tahmin ettiğim; fakat bu
na milli sağlık politikası içerisinde çözüm bulunaca
ğına kaniyim. Her şeyin üzerinde, bütün meseleler 
de olduğu gibi, sağlık mevzuunda da bir noktaya ge
lirsek, milli bir politka tatbik edersek, çözülemeyecek, 
hallediilmeyecek meselemiz yoktur. Biz bu hekim 
adedi ile bu yatak adedi itle bu müesseselerle, Türki
ye'nin sağlık davasını halledöbilecök güçteyiz, yeter -
ki milli sağlık politikamız olsun. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Bu

yurun Sayın Oğuz. 
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ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Gecenin bu ilerlemiş saatinde Sayın Bakanın ko
nuşmasından sonra beni dinlemek epeyce zor; ama 
birkaç cümle içerisinde sabrınızı tüketmeden sözle
rimi bitireceğim; ama Orhan Bey gibi bir selâm ve
rip inmek de işime gelmedi, kusura bakmayın. Bir
kaç cümle efendim.^ 

Efendim, sağlığın önemi üzerinde hiç durmaya
cağım arkadaşlarım genel olarak çok geniş malumat 
verdiler. Yalnız milletimizin bütün fertlerinin sağlık 
hizmetlerinden, dengeli ve eşit bir şekilde istifade et
meleri için Genel Sağlık Sigortası Kanununun uzun 
senelerden beri hikâyesini dinledik. Ne pahasına olur
sa olsun; sigorta mı veya başka bir müesseseleşme 
şeklinde mi tezahür edecek, milletimizin bütün fert
lerinin her zaman muayene ve tedavisini temin ede
cek bu imkânın temini mutlaka başarılmalı ve ortaya 
konulmalı inşallah.; 

Sonra sağlık kuruluşlarının dağınıklığı hepimizi 
üzmektedir. Para, personel, zaman, teçhizat ve im
kânlar nispetinde büyük israf olmaktadır. Türkiye' 
de 50*ye yakın müessese sağlık hizmetleri kuruyor, 
hastanesi veya buna benzer müesseseleri var. Dü
şününüz ki, PTT'den Devlet Demiryollarına, Emni
yetten, Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalardan bilmem 
nereye kadar herkesin kendisine göre sağlık hizmet
leri var. Halbuki bunların hepsinin Sağlık Bakan
lığının elinde toplanması halinde; gerek yatak israfı, 
gerek zaman, para, personel, imkân ve her türlü 
teçhizattan mutlaka tasarruf edilecek ve hizmetler 
daha büyük çapta yapılmış olacaktır. Bir Ankara 
Hastanesinde veya Numune Hastanesinde hasta sıra 
beklerken, PTT Hastanesinde veya Devlet Demiryol
ları Hastanesinde, Trafik Hastanesinde boş yatak 
varsa, bu dengesizliktir ve isabetli bir şey değildir. 
Ne yapıp yapıp, yargıda bütünlük nasıl asılsa, sağlık 
hizmetlerinde de bütünleşmeye doğru gitmekte bir 
zaruret olduğu kanaatindeyiz. 

Tam Gün Yasası burada konuşulurken arkadaş
larım hatırlayacaklar, üç tane cümle söyledik; bir 
doktor hizmet yerine inancı sebebiyle gider. «Memle
ketime hizmet edeceğim. Allah rızası için gidiyorum» 
der ve gider veya zor rejimdir, «Gitmezsen derini 
delerim» der ona emir veren yetkili, korkusundan 
gider, asacaklar, vuracaklar diye. Üçüncü de, para 
ile gi'der. Bu arkadaşlar çıktılar, geldiler dediler ki, 
«Biz para verip Hakkâri'ye doktor göndereceğiz» 
yoksa para vermeden gitmiyor», «Haydi gönderin 

bakalım» dedik, «Başarılı olmadı» dediler. Bugüne 
kadar getirdiğimiz kanunların birçoğu başarılı olma
dı; ama eksiklerini ve noksanlarını telâfi ederek, 
getirdiğimiz hükümlerden istifade etmenin çareleri
ni aramak lazım. Sayın Bakan da gayet yumuşak bir 
şekilde bu meselenin üzerine gitti, «Tashih edeceğiz» 
dediler, muhakkak ki, sevindirici bir tedbir. 

İlâç meselesi yürekler acısı. Torba ile geliyor, pa
ketle dağıtılıyor. Biraz evvel bir doktor hemşerim 
dedi ki, «İlaçlar tedavi etmiyor.» Şimdi bunu Dev
let eliyle yapmanın zarureti ortada. Bunu rastgele 
müesseselere bırakırsanız, çuvalla getirdiğini paket
le dağıtıyor, milyarder oluyor; fakat hastayı tedavi 
edemiyorsun. Onun için, bu ilâç meselesinde de te
kelden ne yapıp yapıp Devlet eliyle veya muteber 
müesseselerde iyi bir kontrolle suiistimalleri ve is
tismarları önlemek zarureti ile karşı karşıyayız. Bu
nu yetkililer bir çaresini bulup, mutlaka tedbirini 
almaları lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir tarafta tedavi ediyoruz, çok enteresandır, te

davi hekimliğini aman geliştirelim diyoruz, onun ya» 
nında daha büyük acayipliklerimiz var. «Hastayı 
hastalanmadan önce sağlığım koruyacak koruyucu 
hekimliğe önem vereceğiz» diyor. Bu da çok güzel 
bir şey; ama bir tarafta içki, diğer tarafta her kö
tülükler devam ederken, hasta olacak diye bekleyip, 
sonra tedavi etmenin bir anlamı yok. Ne yapıp ya
pıp hastalıkları gelmeden evvel de önlemek lâzım. 
Bizim inancımız da, inançlı insan şu sebeplerle has
talanmaz, Bir kere koruyucu tababetin etrafından 
inancının bağı itibariyle hastalanmayı önleyen ted
birler de var. İçkiyi Tekel Bakam burada gayet gü
zel açıkladı; «40 küsur milyar rakı, 60 milyar bira, 
130 milyar özel teşebbüsün birası» dedi, bunu mil
let içecek hasta olmayacak, alkolik olmayacak, ci
ğerleri bozulmayâak, midesi kanamayacak. Yok böy
le şey. Bunun tedbirini de almak lazım. Bir taraftan 
hasta edelim, diğer taraftan tedavi edelim fikrini den
geli bir fikir olarak kabul etmek mümkün değil. Mut
laka bunun çaresi de bulunmalı. 

Su, kanalizasyon meselesi hekimlikte muhakkak-. 
ki koruyucu hekimlikte çok mühim bir unsur, istedi
ğiniz kadar bağırsak ve enfeksiyon hastalıklarım te
davi edeceğim diye uğraşın, koruyucu hekimlikte çok 
ileriye gitmiş ölün, eğer şehir suyunu İslah edeme^ 
mişseniz, hastalıklar devam edecektir. Bunu, belediye 
hizmetleriyle, Devletin diğer hizmetleriyle takviye 
etmekte zaruret var. 
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Doktor terakümünü neyle önleyeceksiniz?... Tam 
Gün Yasası hususunda aksayan taraflarım ifade et
tik; ama şehirlerde doktor terakümü bugün ıstırap ve
rici mahiyettedir^ Zannediyorum takriben 15 sene 
kadar önce idi, Sağlık îşleri Genel Müdürü Bahri 
Beyin yanında otururken bir müfettiş vali arka
daş Adıyaman'dan geldi; dedi ki, «Adıyaman 
Valisinin size selam ve hürmetleri var» Adıyaman'da 
göz hekimi yok. Bak yine millet o kırmızı tozu kul
lanıyor, gözleri de kör ediyor; istirham ediyor Adı
yaman Valisi, «bir göz doktoru göndersinler» diye. 
Şu anda Trahom merkezinde veya Adıyaman Dev
let Hastanesinde bir göz doktoru var mı yok mu bil
miyorum, ama Tam Gün Yasası çıkarken bundan 
evvelki Bakan Mete Tan Beye sordum, «Var mı?» 
dedim, «Yok» dedi. Bunun da bir çaresini bulmak 
lazım. Ankara, İstanbul'da yüzlerce göz hekimi top
lanırken, eğer biz Adıyaman Devlet Hastanesine ve
yahut Trahom merkezine bir göz hekimi göndere-
miyorsak, ıstırap var demektir, bunun çaresine bak
mak lazım. 

Nüfus planlaması ve kürtaj mevzuunda arkadaşı
mız bazı meseleler ortaya getirdiler. 

Muhterem arkadaşlarım; memleketimizin Elham
dülillah bugün 45 milyonu besleyen imkânı var. Zirai 
imkânlarımızı daha genişletmek imkânımız var; ama 
ille de doğacak çocuklarımızı katledelim dersek, bu
na gönlümüz razı olmaz; ama inancımız gereği, ne
reye kadar müsaade ediliyor, bunu da araştırılıp ted
birleri alınsın; ama önleyici hapların bugün dünya 
münakaşasını yapıyor «Kanserin amilidir» diyorlar, 
«Yan tesirleri vardır» diyorlar, bunları da hesaba kat
mak lazım. Ölçüsüz ille de tedbirini alacağız diye 
memleket kadınını perişan etmenin bir manası yok
tur. 

İlaç hususunda alınan tedbirleri Bakan Bey ifa
de ettiler, sevindik. Bir yakınımın hastalığı münase
betiyle ilgilerine teşekkür ederim, bir miyolini bul
mak hususunda günlerce uğraştık ve ancak bir mo
bilyacıda, bir tek ampulü 10 bin liraya bulduklarını 
ifade ettiler, huzurlarınızda beyan ederim, çok acı 
bir durum. Bir miyolin ameliyat olacak hastaya 10 
bin liraya bir mobilyacıda ele geçiriliyor. Memleketi 
bu hale getirmemek lazım, çünkü o ampul olmasa, 
tek bir ampul, «hastane ben ameliyat edemem» di
yor, «o iğneyi yapacağım, tıkanıklığın yerini bulaca
ğım, sonra ameliyat edeceğim» diyor. Onun için ilaç 
meselesi de üzerinde hassasiyetle durulacak bir ko
nu. Bunların hepsinin inşallah halledilmesini memle
ketimiz bakımından temenni ediyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin 
memleketimiz ve milletimize ve Bakanlığın mümtaz 
mensuplarına hayırlı olmasını dileyip, hepinizi saygı
larımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

'BAŞ/KAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
'Sayın üyeler; bu suretle Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü bütçelerinin görüşülmesi bitmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1980 Mali 
Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A) cetvelinin bölümleri okunup oylanacaktır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

10i' Genel yönetim ve destek hiz
metleri 2178 243 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

i l i Koruyucu sağlık hizmetleri ve 
sosyalleştirme 14183 980 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ana, çocuk sağlığı ve nüfus 
planlaması 1 619 634 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Yataklı tedavi kurumları 12 878 527000 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu bölümde bir aktarma önergesi vardır. Bilgile

rinize sunuyoruz. Bilahara oylanacaktır. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Eklenen : 
Daire veya kurum adı : Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı. 
Program : 900 
Altprogram : 04 
Ödenek türü : 3 
Faaliyet proje : 425 
Harcama kalemi : Yüzler 900 

Onlar 950 
Önerilen miktar : 11 000 000 
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Düşülen : 
Daire veya kurumun adı : Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı. 
Program : 113 
AJtprogram : 02 
Ödenek türü : 2 
Faaliyet proje : 001 
Harcama kalemi : Yüzler 600 

Onlar 620 
Önerilen miktar : 11 000 000 
Cetvelde gösterilen ödeneğin aşağıdaki gerekçe ile 

kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

Elazığ 
Cahit Dal okay 

Balıkesir 
Sıtkı Yırcalı 

Yozgat 
Ünal Allı oğlu 

Gerekçe : İstanbul Göğüs Cerrahisi Merkezi için 
bu merkezi yaşatma derneğince dış ülkelerden ithal 
edilen tıbbi cihazların dernekçe bedeli ödenmiş iken, 
devalüasyondan sonra kur farkı olarak yeniden tedi
yesi gereken 11 milyon liranın Bakanlıkça ödenmesi 
zorunluluğu meydana çıkmıştır. 

Bu maksatla, yukarıda belirtilen aktarmanın ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeyi dinlediniz. 
Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KA
YA ÇAKMAKÇI (Antalya Milletvekili) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyor. Sayın Hükümet?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİiF İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Sayın Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

113 ncü bölümü kabul etmiş olduğunuz önergey
le değiştirdiğiniz şekilde oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Değiştirdiğiniz şe
kilde, kabul ettiğiniz önergeyle değiştirdiğiniz şekli ile 
113 ncü bölüm kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

114 Sosyal hizmetler 895 602 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 66 619 000 

BAŞKAN — Biraz evvel kabul etmiş olduğunuz 
önergeyle 900 ncü bölümü değiştirilmiş şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 

Sağlık Bakanlığı Bütçesinin sonunda Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı 237 sayılı Kanun gereğince 
alınacak taşıtlara ait liste ile ilgili bir önerge vardır. 
Okunup gerekli işlem yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1980 Mali Yıh 

'Bütçesine bağlı satın alınacak taşıtlar cetvelinde yer 
alan : 

Sıra No. : 7 >\", £ % V 
Adet : 15 "'•" '~Z 
Cinsi : Arazi binek (Yerli montaj) 
Diferansiyel : 4 X 4 
Ne maksatla kullanılacağı : Sağlık ocakları ihti

yacı için. 
Taşıtlar çıkarılarak yerine; 
Sıra No. : 13 
Adet : 13 
Cinsi : Kaptıkaçtı, şehir dışı hizmetler için 
Diferansiyel : 4 X 2 
Ne maksatla kullanılacağı : Sağlık ocakları ihti

yacı için. 
Taşıtların konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Trabzon İzmir 
A. Cemil Kara Süleyman Tuncel 

Aydın Konya 
Metin Taş Muzaffer Demirtaş 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Gerekçe : Bakanlığın ihtiyacı olan araçlar şehir 
dışı hizmetlerde kullanılan kaptıkaçtı cinsi araçlar iken, 
tasarıda sehven değişik cinste araç yer almıştır. 

Gerekli düzeltmenin yapılması amacıyla teklif 
edilmektedir. 

BAŞKAN — Taşıtlar listesindeki değişikliğe ait 
önerge sunuldu, 
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Komisyon?.. Katılıyor, 
Hükümet?.. Katılıyor. 
Sayın Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir ve bu suretle 237 
sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlara ait liste, ka
bul etmiş olduğunuz önerge ile değiştirildiği şekliyle 
kesinleşmiştir. 

Sağlık Bakanlığı Bütçesinin hayırlı olmasını dile
riz. 

3. — 1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/340; C. Senatosu : 
1/674) (S. Sayısı : 974) 

BAŞKAN — 1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1980 Yılı 

Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğüne 1980 mali yılında yapacağı hizmetler için, 
bağdı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (90 825 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

10li Genel yönetim ve destek hiz
metleri 14 756 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Uluslararası ilişkilerden doğan 
bulaşıcı hastalıklardan ko
runma 74 270 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 799 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okunan ve biraz eVVel bölümle
rini kabul etmiş olduğunuz (A) cetveli ile birlikte oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (90 825 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 70 005 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 Vergi dışı gelirler 294 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 20 526 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza - sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaıbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (B) cetveli ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünce 1980 mali yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu
na bazı maddeler ekleyen Kanun ve Kanun hükmün
deki kararnamelerin uygulanmasından doğan istih
kaklar için bütçeye konulan ödenekler yetmediği tak
dirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşen gelir 
fazlalarım karşılık göstermek suretiyle (A) işaretli cet
veldeki tertiplerdeki ilgili ödenek miktarlarını artır
maya Maliye ©akanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık ve Sos
yal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. 
Ü. Hüsamettin Çelebi'nin Ordu (Merkez), Fatsa, Ün
ye ve Aybastı ilçelerindeki anarşik olayların önlenme
si için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve içişleri Bakanı Mustafa Gülcügil'in yazılı ce
vabı. (7/1142) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanınca yazılı ola
rak cevaplandırılması için aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Çelebi 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Sayın Bakan, 
Yıllardır ülkemizi kasıp kavuran çok kaynaklı 

anarşinin vatandaş kanı döktüremediği ender illerden 
biri Ordu iken, son yıllarda ve Özellikle son aylarda, 
bu ilimizde de anarşi ve terör tırmanmaktadır^ 

Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Tercüman, Hür
riyet, Barış ve Aydınlık gazetelerinin kolleksiyonları 
taranmak suretiyle yapılan araştırmaya göre, bu tır
manış, yıllar itibariyle şöyledir : 

1975 yılında, Ordu ilinde anarşi ve terörden ölen 
yok, 

1976 yılında, Ordu ilinde anarşi ve terörden ölen 
yok.. 

1977 yılında, Ordu ilinde sadece iki yurttaş anarşi 
ve terör olaylarında ölmüş. Şöyle ki : 

7 . 2 ; 1980 O : 3 

Sayın üyeler; 
Bu kanun tasarısının yarınki 33 ncü Birleşimde 

açık oylaması yapılacaktır. 
Sayın üyeler; 
Bu Bütçenin de Ulusumuza ve mensuplarına ha

yırlı olmasını dileriz. 

Sayın üyeler; 
Çalışma programımız bitmiş olduğundan, yarın 

8 Şubat 1980 Cuma günü saat 10.00'da toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 23.30 

— 25 Mayıs 1977MB Korgan'da bir köy ilkokulu 
öğretmeni olan Münir Özsever dövüldükten sonra 
uçuruma atılarak öldürülüyor. 

— 17 Haziran 1977'de Fatsa'da Halkevi Başkanı 
Kemal Tara tabancayla öldürülüyor. 

1978 yılında, Ordu ilinde çıkan ve adı .geçen ga
zetelerde yer alan anarşik olaylar ve sonuçları şöyle
dir : 

— 27 Şubat 1978 günü Fatsa'da Emniyet Amiri 
Sabahattin Yılmaz karakoldan evine giderken silahla 
ağır yaralanıyor. 

— 29 Haziran 1978 günü Perşembe'de öğrenci
ler çatışıyor, bir öğrenci yaralanıyor. 

—2 Temmuz 1978 günü Fatsa'da kimliği bilin
meyen bir gencin cesedi bulunuyor. 

— 6 Temmuz 1978 günü Ordu'da Yurtsever Dev
rimci Gençlik Derneği lokali bombalanıyor. 

— 8 Ekim 1978 günü Ordu'da Yurtsever Dev
rimci Gençlik üyeleri Melih Tanoğlu ile Kadir Ca-
net bir saldırıda yaralanıyor 

— 10 Ekim 1978 günü Ordu'da sağ - sol çatış
masında iki kişi yaralanıyor. 

— 26 Kasım 1978 günü Ordu Ceza ve Tutukevin
de ayaklanma oluyor. 

— 16 Aralık 1978 günü Ordu'da duvarlara sol 
slogan yazan grup, kendilerine engel olmak isteyen 
polislere ateş açıyor, polis Fahri Öztürk yaralanı* 
yon 

j >• mmm ı ı 

V, — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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— 21 Aralık 1978 günü Fatsa'da bilinmeyen kişi
lerce açılan ateş sonunda MHP İlçe Yöneticisi Aydın 
Akın ağır yaralanıyor. 

1979 Yılı Olayları : 

— 2 Şubat 1979 günü AybastTda Belen mezrasın
da., kahvedeki bir toplantıda sağ - sol çatışması çıkı
yor. Sağcı Ali Papağan ve Adem Güneysu ile bekçi 
îsmail Aydın öldürülüyor. 

— 24 Mart 1979 günü Ünye'de, sol görüşlü öğ
rencilerin devam ettiği kahveye bir başka sol fraksi
yon ateş açıyor, Ticaret Lisesi öğrencisi îsmail Kork
maz yaralanıyor, 26 Mart 1979 günü de ölüyor. 

— 26 Mart 1979 günü Ünye'de İsmail Korkmaz' 
in cenazesi kaldırılırken cemaat çevreye saldırıyor, ba
zı işyerleri tahrip ediliyor. Kaymakam «t. Korkmaz'ı 
öldürmekten sanık olanın yakalandığını» bildiriyor. 

— 31 Mart 1979 günü Ünye'de radar üssüne bom
ba atılıyor. 

— 31 Mart 1979 günü Perşembe'de radar üssüne 
bomba atılıyor. 

— 20 Nisan 1979 günü Ayba'stı - Özyurt Köyün
de solcu öğretmen Cemal Çelik, sağcı meslekdaşı Mus
tafa Çelik'i sokakta öldürüyor. 

— 20 Nisan 1979 günü Fatsa'da sağcı bilinen 
Mehmet Can adlı vatandaş bilinmeyen kişilerce öldü
rülüyor. 

— 26 Nisan 1979 günü Fatsa'da silahlı müsade
meye giren iki öğretmen (sağcı ve solcu) birbirini öl
dürüyor. tsa Akdeniz ve Oktay Orbey. 

— 27 Nisan 1979 günü Perşembe'de, din dersi öğ
retmeni Kemal Genc'in evi kurşunlanıyor. 

— 4 Mayıs 1979 günü Fatsa'da, öğretmen Ali Çe
tin bilinmeyen kişilerce öldürülüyor, 

— 2 Haziran 1979 günü Ordu Ceza ve Tutukevin
de sağ - sol çatışmasında 13 kişi yaralanıyor. 

— 3 Haziran 1979 günü Kumru'da toptancı Kok
sal Özdemir'in dükkânından 200 bin lira zorla alını
yor. 

— 9 Haziran 1979 günü Fatsa'da, otobüs termi
nali önünde Halis Topal ile Selahattin Sevindik öl
dürülüyor. 

— 15 Haziran 1979 günü Ordu'da, öğrenci çatış
masında iki vatandaş yaralanıyor. 

— 16 Haziran 1979 günü Fatsa'da Şerifiye Camii 
imamı, «ülkücü» Cevat Kurt öldürülüyor. 

— 19 Haziran 1979 günü Ünye'de, köy öğretme
ni, «DEV - GENÇ üyesi» Remzi Aksakal, evine gider
ken açılan ateşle öldürülüyor. 

— 20 Haziran 1979 günü Ordu'da, TSİP Yöne
tim Kurulu Üyesi Adnan Yeşilyurt'uh evi kurşunla
nıyor. 

— 20 Haziran 1979 günü Ordu'da TÖB - DER 
Lokali kurşunlanıyor. 

— 29 Haziran 1979 günü Ünye'de, bir otomobil 
tamir atölyesi kurşunlanıyor, sağcı bilinen Hüseyin 
Sarıoğlu öldürülüyor. (5 yaralı var.) 

— 1 Ağustos 1979 günü Ünye'de, silahlı saldırı 
sonunda Mustafa Yazıcı öldürülüyor. 

— 18 Ağustos 1979 günü Ünye'de, Yazıcılar Ben
zinliği önündeki bir büfede oturan ve sağcı olan İmam 
- Hatip Okulu Öğretmeni Ahmet Çelik silahlı saldı
rıda öldürülüyor. 

— 19 Ağustos 1979 günü Fatsa'da, Emniyet Amir
liği kurşunlanıyor. İçerideki Polis Süleyman İîkul ya
ralanıyor ve 24 Ağustos 1979 günü de ölüyor. 

— 24 Ağustos 1979 günü Ünye'de, bayram nama
zından çıkan AP eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Durak, 
evine giderken kurşun yağmuruna tutulup öldürülü
yor. 

— 1 Eylül 1979 günü Ünye'de, sağ - sol çatışma
sında solcu bilinen Fahri Şen öldürülüyor. (İki yaralı 
var). 

— 2 Eylül 1979 günü Ordu'da, izinli olarak bu
lunan Ankara Toplum Polisi görevlisi Ferhat Turan 
silahla yaralanıyor. 

•— 3 Eylül 1979 günü Kumru'da, Kaymakam N. 
Öztürk'ün lojmanına ateş açılıyor, kaymakam yarala
nıyor. 

— 3 Eylül 1979 günü Kumru'da AP İlçe Yöne
ticilerinden Gürel Yaktı'nm evi kurşunlanıyor, ken
disi ve oğlu yaralanıyor. 

Sayın Bakan, 
Beşi büyük yedi gazeteyi tarayarak olayların dö

kümünü yapmış bulunuyoruz. 
Görülüyor ki, 1975 ve 1976 yıllarında en sakin 

illerimizden biri olan ve bir gazetenin bu yönü do
layısıyla «Temiz İller» arasında saydığı Ordu'da ve 
özellikle Fatsa, Ünye, Ayba'stı ilçelerinde 1978'de art
maya başlayan anarşik - terörist olaylar, 1979'da iyi
ce yoğunlaşmıştır. Bu durumun yönetiminizin genel 
zaafından, özellikle de adı geçen ilçelerde görevli 
olanların tutumlarıyla bazı görev yerlerinin boş kal
masından kaynaklandığı anlayışı çevrede yaygındır. 

Ortiu Merkez İlçeye bağlı muhtarların 1979 Tem
muzunda Ordu'da yaptıkları toplantıda okunan rapor
da bu genel kanı açıkça dile getirilmiştir. Ayrıca böl-
gdden aldığımız mektuplarda ve yerinde yaptığımız te* 
maşlarda ifade edilen kanılar da bu yöndedir, 
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Sorular : 
1. Ordu (Merkez), Fatsa, Ünye ve Aybastı'da 

1.1.1978 - 1.9.1979 arasında Vali, Emniyet Müdürü, 
Kaymakam, Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri ola-
ralc kimler görev yapmışlardır? 

— Değiştirilenler olmuşsa bu durum hangi neden
lere dayandırılmıştır? 

— Sayılan görev yerlerinden boş kalanlar olmuşsa, 
süreleri ve nedenleri nelerdir? 

— Görev ihmali dolayısıyla haklarında yönetsel 
yönden Soruşturma açılanlar, cezalandırılanlar var mı
dır, varsa kimlerdir? Cezalan nedir? 

2.) Ordu (Merkez), Fatsa, Ünye ve Aybastı'da po
lis ve jandarma kadroları kaçtır? 

— Bu kadrolardan kaçı ne kadar süre ile açık 
kalmıştır? 

— Halen açık kadro var mıdır? Varsa her birin
de ne kadardır? 

3. Ordu (Merkez), Fatsa, Ünye ve Aybastı'da, 
anarşik olaylara adları karışan sol ve sağ dernekler
den hangileri vardır? (Legal - illegal) 

— Bu derneklerden legal çalışması durdurulan
lar olmuş mudur? Olmuşsa, hangileridir ve süreleri 
nedir? 

4. Ordu'nun anılan yerlerinde 1978 başından iti
baren anarşik - terörist eylemlerin artması ve 1979*da 
çok yoğunlaşmasını s!iz hangi nedenlere bağlıyorsu
nuz? 

5. Vatandaşları can ve mal korkusu içinde bıra
kan durumun önlenmesi için ne düşünüyorsunuz? 

— Düşündüklerinizi ne zaman uygulamaya koya
caksınız? 

6. «Bir vatandaşın siyasal nedenle öldürülmesi bir 
hükümeti düşürmeye yeter» anlayışıyla iktidar olan si
yasal ekip içinde bulunduğunuza göre, sadece Ordu 
İlinde öldürülenler bu sözün gereğini yerine getirme
nize yetmiyor mu? 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. (B - 6) 
031815 

6 . 2 . 1980 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsamettin Çele
bi 'nin Önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 19 , 9 . 1979 tarih ve 06.212.00495-02025 ve 7/1142 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Sayın Hüsamettin Çelebi'nin, Ordu İl Mer

kezi ile Fatsa, Ünye ve Ayhastı ilçelerinde meydana gelen anarşik olaylarla ilgili önergesinde yer alan soru
ların cevapları, mahallinden alınan bilgilere dayanılarak, aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

1, a) 1.1 .1978 - 1 .9.1979 tarihleri arasında Ordu İl Merkezi ile Fatsa. Ünye ve Aybastı ilçelerin
de vazife yapan idare ve zabıta amirlerinin listesi aşağıya çıkarılmıştır. 

Vali 
Jandarma Alay Komutanı 
Emniyet Müdürü 

İl Merkez Jan. Blk. K. 

Kaymakam 
Jandarma Bölük Komutanı 

Emniyet Komiseri 

Kaymakam 

Jandarma Bölük Komutanı 

Emniyet Amiri 

Kaymakam 

Jandarma Bölük Komutanı 
Emniyet Amiri 

Cafer Eroğlu 
Jandarma Binbaşı Cahit Balcı 
1 . 1 . 1978 - 10.10. 1978 A. Cahit Sunar 
10 .10 . 197S - 1 . 9 . 1979 Asaf Çalışkan 
Jandarma Yüzbaşı Ömer Aslantürk 
Jandarma Yüzbaşı Osman Oğul 

(AYBASTI) 
Hasan Tülay 
Ast. Sb. Kd. Baş Çvş. Atıl Yurdakurban 
Üst. Çvş. Galip Dölek 
Mustafa Çelikkesim, Komiser Atalay Çelik 
Polis Memuru Abdurrahman Can 

(FATSA) 
1 .1 . 1978 - 22 . 2 .1978 Şükrü Er 
22.2.1978 - 8.6.1978 Jan. Yzb. Yüksel Özçelik 
8 . 6 . 1978 - 2 . 8 . 1979 H. Ayhan Ergin 
2 . 8 . 1979'dan itibaren Teoman Ünusan 
Jandarma Yüzbaşı Yüksel özçelik 
Jandarma Yüzbaşı Baki Merdan 
Nejat Akar - İ. Yılmaz Kesim 

(ÜNYE) 
1 . 1 .1978 - 5 . 7 . 1978 Turan Sayar 
5 . 7 .1978 - 9 . 1 .1979 Jan. Yzb. Sabri Sahan 
9 . 1 . 1979 - 21 .5 . 1979 Maiyet Mem. Vural Demirtaş 
21 .5 . 1979 A. H. Sinan Güven 
Jandarma Yüzbaşı Sabri Sahan 
Recep Çalcıoğlu -. önder Çaptuğ 

b) Görev değişikliklerinin, personelin tabi olduğu Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelikleri hükümlerine 
dayandırılarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Görevdeki personelin izinli ve istirahatli oldukları, yeni tayinlerde me
hil müddetinin kullanıldığı süre içinde boş kalan makamlar olmuştur. 

c) Görev ihmali sebebiyle herhangi bir personel hakkında idari takibat açılmamış ve ceza tertip edilme
miştir. 
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2. a) Ordu Merkez, Fatsa, Ünye ve Aybastı ilçeleri polis ve Jandarma karakolları ile personel durumu 
aşağıdaki şekildedir. 

(MERKEZ) 
POLİS 

Karakol Adedi : Personel Dorumu 

Başkomser Kom. Muavini Polis Memuru Toplam 

35 39 

Karakol Adedi : Personel Durumu 
JANDARMA 

Subay Ast. Sb. Uz. Çvş. Çvş. Onb. Er. Toplam 

1 11 111 135 

(AYBASTI) 
POLİS 

Karakol Adedi : Personel Durumu 

Polis Memuru Toplam 

13 13 

JANDARMA 

Karakol Adedi : Personel Durumu 

Ast. Sb. Uz. Çvş. Onb. E;. Toplam 

3 2 2 28 35 

(FATSA) 
POLÎS 

Karakol Adedi : Personel Durumu 

Em. Amiri Başkom. Kom. Muav, Polis1 Memuru Toplam 

27 31 

JANDARMA 
Karakol Adedi : Personel Durumu 

Subay Ast. Sb. Uz. Çvş. Onb. Er. Toplam 

74 
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(ÜNYE) 
POLİS 

Karakol Adedi : Personel Durumu 

Em. Amiri Komiser Kom. Muav. Polis Memuru Toplam 

1 1 21 24 

JANDARMA 
Karakol Adedi : Personel Durumu 

Subay Ast. Sb. Uz. Çvş. Çvş. Onb. Er. Toplam 

86 104 

(AYBAST1) 
POLÎS 

Karakol Adedi : Personel Durumu 

Polis Memuru Toplam 

13 13 

JANDARMA 
Karakol Adedi : Personel Durumu 

Ast. Sb. Uz. Çvş. Onb. Er. Toplam 

35 

(FATSA) 
POLÎS 

Karakol Adedi : Personel Durumu 

Em. Amiri Bask om. Kom. Muav, Polis Memuru Toplam 

27 31 

JANDARMA 
Karakol Adedi : Personel Durumu 

Subay Ast. Sb. Uz. Çvş. Onb. Er. Toplam 

1 5 2 6 74 88 
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(ÜNYE) 
POLİS 

Karakol Adedi : Personel Durumu 

Em. Amiri Komiser Kom. Muav. Polis Memuru Toplam 

1 1 1 1 21 24 

JANDARMA 
Karakol Adedi : Personel Durumu 

Subay Ast. Sb. Uz. Çvş. Çvş. Onb, Er. Toplam 

1 1 3 6 1 7 86 104 

b) İl Merkezi ile Ünye ve Fatsa ilçelerinde idare 
ve zabıta kadroları umumiyetle normal durumunu mu
hafaza etmiştir. Aybastı ilçesinde ise; ilçenin coğrafi 
durumu, sosyal yapısı ve yerleşme imkânları bakı
mından müsait olmaması selbebiyle bilhassa amir sı
nıfından atanan personelin, vaziyetlerine göre, emek
liliğini isteyerek, başjka yere tayinini yaptırarak veya 
izin ve istirahat alaralk vazifelerinden uzaklaştıikları 
bu suretle makamlarının boş kaldığı görülmüştür. 
Halen ilçedeki karalkolun amir kadrosunun boş bu
lunduğu ve yerine bir polis memurunun vekalet et
mekte olduğu tespit edilmiştir. 

3. a) Gerek Ordu il merkezi gerekse Ünye, Fat
sa ve Aybastı ilçelerinde mevcut legal dernekler vuku-
bülan anarşik olaylara doğrudan karışmamakta, za
man zaman yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
için dahi derneik isimleri kullanılmamaktadır. Bunun
la beraber olayların yakalanan sanıklarının umumi

yetle sözü edilen derneklerin taraftarı oldukları or
taya çıkarılmaktadır. 

b) Vukubulan anarşik olaylar sebebiyle Ordu il
çelerinde herhangi bir dernek halkkında işlem yapıl
mamıştır. İl merkezlinde ise; 15.12.1978 tarihinde mey
dana gelen ve bir polis memurunun tabanca Ikurşunu 
ile ağır şekilde yaralanmasıyla neticelenen olaya ad
ları karışan şahısların Ordu Kültür ve Dayanışma 
Derneği (OKDD) ve Ordu Yurtsever Devrimci Genç
lik Derneği (OYDGD) mensupları oldukları tespit 
edildiğinden adı geçen derndkler idarece (90) gün süre 
ile faaliyetten men edilmişlerdir. Ayrıca bu derneklerin 
durumları; amaçlan dışında ve zararlı faaliy etlerde bu
lundukları gerekçesi ve kapatılmaları talebiyle Adli 
mercilere intikal ettirilmiştir. 

1630 sayılı Yaslanın 42 nci maddesi gereğince ba
zı dernekler hakkında idari muameleler yapılmış faa
liyetten men cezaları verilmiştir. Bu derneklere veri
len cezalar aşağıda belirtildiği şekildedir. 
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(ÜNYE 
Derneğin Adı 

TÖB - DER 

ÜLKÜ - BİR 

HALK - DER 

Ü G D 

HALKEVİ DERNEĞİ 

GENÇ - DER 

4. Eldeki verilere ve suç cetvellerine bakıldığında, 
olaylarının ve buna bağlı faaliyetlerin önceki yıllarla 
la arttığı açıkça görülmektedir. Bir çok il ve ilçemizin 
müşahade edilen durumdan farksızdır. 

Yurdumuzda idedlojik şartlandırmanın yoğunlaş
ması aşırı sağ ve sol franksiyonların legal kuruluşlarda 
yuvalanması, tedbirlerin müessir şekilde alınmaması, 
olaylara konan teşhis ve ona uygun tatbikattaki kifa
yetsizlik kanuni noksanlıklar, delil toplama ve adli me
kanizmaya tevdideki beceriksizlik gibi hususların anar-
sji ve terörün tırmanışını hızlandırıcı sebepler olduğu bir 
vakıadır. 

Personelin gerek rriiktar gerek kalite itibariyle kifa-
yefeizlliğinin, anarşinin önlenmesini güçleştirdiğini kabul 
etmek gerekiyor. Gerekli önlemleri almada basiretsizlik 
göslteren personelin, suç işledikten sonra da suçlu 
ların yakalanmasında, delillerin toplanmasında arzu 
edildiği gibi davranmamış olması anarşi ile müca
delede başarılı olmayı büyük ölçüde önlemektedir. 

Asayişi bozuk bulunan il ve ilçelerirniıdeki bu 
umumi ve ortalk durum Ordu il merkezi ile Fatsa, 
Ünye ve Aybastı ilçeleri içinde gçerlidir. 

5. Kadro kifayetsizliği, personel noksanlığı ve 
•mevcut personelin yeteneksizliği devlet otoritesinin 
zaafa uğramasına yol açmakta, suç işleme temayül
lerinin artmasına ve bilhassa anarşi ve terör hareket 
lerinji tezgâhlayan mihrakların serbestçe faaliyet gös
terme imkânları bulmasına sebep olmaktadır. 

Bu sebeple idare ve zabıta kadrolarının tamam
lanmasına çalışmakta, iyi eğitilmiş yüksek vasıflı 

Verilen İdari Ceza 

22.12.1978 - 22.1.1979 tarihleri arasında faaliyetten 
men edilmiştir. 
22.12.1978 - 22.3.1979 tarihleri arasında faaliyetten 
men edilmiştir. 
15.1.1979 - 15.2.1979 tarihleri arasında faaliyetten 
men edilmiştir. 
19.10.1978 - 5.11.1978 tarihleri arasında faaliyetten 
men edilmiştir. 
22.2.1978 - 1.3.1978 tarihleri arasında faaliyetten 
men edilmiştir. 
5.10.1978 - 12.10.1978 tarihleri arasında (7) gün, 
28.11.1978'den itibaren Bir ay, 18.1.1979 - 19.3.1979 
tarihleri arasında İki ay süreli faaliyetten men edil
miştir. 

yurdumuzda 1978 ve 1979 yıllarında anarşi ve terör 
kıyaslanamayacak derecede ve gittikçe çoğalan bir hız-
vaziyeti, mevzubahis olaylar yönünden Ordu ilinde 

personelle mücadelenin sürdürülmesi gerektiğine inan
maktayız. 

Hükümetimiz göreve başladığı andan kibar en, ha
zırlanan bir plan dahilinde, başta anarşik olayların 
yoğunlaştığı iller olmak üzere birçok il bölgesinde 
geniş kapsamlı operasyonlara girişilmiş bulunulmak
tadır. 

Bu cümleden olarak, 24 . 1 . 1980 günü Ordu İli
ne bağlı Ünye ve Fatsa ilçelerinde geniş bir arama 
faaliyetine girişilmiş ve yapılan çalışmalar neticesin
de; Ünye ilçesinde 9 tabanca, 11 şarjör, 21 adet muh-
teiıif çapta mermi, 3 adet av tüfeği ele geçirilmiş 
ve çeşitli suçlarla ilgili görülen 15 kişi gözaltına 
alınmıştır. Fatsa ilçesinde ise 15 tabanca, 23 adet 
mermi, 20 adet şarjör, 1 adet piyade tüfeği, 16 adet 
piyade tüfeği mermisi, 2 adet av tüfeği, 3 adet tek 
kırmalı av tüfeği yakalanmış ve 75 kişi gözaltına 
alınmıştır. 

İdare ve zabıtanın yetkilerini artıran mevzuatın 
hazırlanması ve eksiksiz uygulanmasının vatandaşın 
can ve mal güvenliğinin sağlanmasında 'başlıca fak
tör olduğu görüşündeyiz. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Mustafa Gülcügil 

İçişleri Bakam 
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1980 Yıh Devlet Hava Meydanları Iştetim esi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun Tasarısına Verilen Oyların 
Sonucu : (S. Sayısı : 973) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 

Öy verenler : 111 

KaJbul edenler : 91 

Reddedenler : 20 

Çekimserler : — 

Oya katılmayadLar : 73 

Açıik üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

TABİt ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphli Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Kaırayiğit 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Ramıziı Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdaroglu 
Cemal Örgen 
t. Sıtkı Yırcalı 

BtLECtK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küıntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
SeHahattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naoi Gacııroglu 

ESKİŞEHİR 
Örner Ucuaal 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Ahcfuihailulk Özdinç 

İSPARTA 
Muısıtafa GüMigil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadılk Baıtum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 

f Emim Uyansoy 
?. İZMİR 
•< 

t Akın Özdemir 
a 
İ Süleyman Tuncel 
| KAHRAMANMARAŞ 
I Adnan Karaküçük 
1 KARS 
2 

İ Halim Dursunoğlu 
1 HaJlis Soylu 
| KASTAMONU 
İ Ali Münif İslâmoğlu 
jj KAYSER t 

!
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

I KOCAELİ 
! Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Mıuıhanremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

RİZE 
Şükrü M'eto 

SAKARYA 
Osman Sahhoğlu 

SAMSUN 
Cemali Aralan 
Şaban Demirdağ 
Doğan Kitaplı 

SİVAS 
Tahsin Türkaıy 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
A. İhsan Birkıcioığihı 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
jj Fevzi Kartal 
j YOZGAT 

I Ünal Allıoğlu 
Servet Bora 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyaıt Baykara 
Kemal Cantürk 
Hüısatmıettiın Çekfoi> 
Fahıri Çokjer 
Hülmi Fırat 
N< Kemal Şentütik 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermtin Abadan Unat 
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(Reddedenler) 

TABİt ÜYELER 
Supîhi Gürsoyitrak 
Sami Küçük 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıilbrahimoğlu 

AFYONKARAHÎSAR 
Mustafa Çeük 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (İ.) 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Uğur Alacakaptar. 
Yiğit Kökeır 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk.V.) 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURDUR 
Faik KiHbaşIbı 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
<iBaşfcan) 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem 
Mehmet Emin Sungur 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzünoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçarı 

(Oya Katılmayanlar) 

Şeibip Karamu'llaoğlu 
ÇANAKKALE 

İmadettin Elmas 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

D E N İ Z L İ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Daloka> 
Hasan İldian (İ.A.) 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin! Çolakoğkı 
Mehmet Kılıç (İ.A.) 

GİRESUN 
AH Cüceoğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baıylkfa'l 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Mehmet Münir Daldal 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E- Âk-p Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 

KÜTAHYA 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
| Mehmet Tevfik Elmas-

yazar 
MUĞLA 

Fevzi Özer 
MUŞ 

İsmail Arsian 
NİĞDE 

Abdullah Emre İleri 
ORDU 

Ata Bodur 
Orhan Vural 

ORDU 
îdris Gürsoy 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Hasan Güven 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Muhsin Batur 

l SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Muıhanreırnş Bartın 

SİİRT 
îdris Arjlkan, 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SIVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztüırîc 
Muhittin Taıylan 

TOKAT 
Metin Soımjuncu 

TUNCELİ 
Naiım Taşan 

URFA 
Abdu%ani Desmiirkol 

UŞAK 
Ahmet Talhtafcıiıç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadli Irmak 
Adnan Başer Katfaoğİu 
H, Nail Kulbalı 
Safa Refisoğlu 

\>&<t 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE iBİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 168Q yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/315; 
C. Senatosu: 1/649) (S. Sayısı : 949) (Dağıtma tari
hi : 31.1.198ü) 

X 2. — 178Q yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu. ('M. Meclisi: 1/339; 
C. Senatosu: 1/673) (S. Sayısı: 973) (Dağıtma ta
rihi : 3I1J1.İİ980) 

X 3. — 1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1 /340ı; 
C. Senatosu : 1/674) (S. Sayısı : 974) (Dağıtma tari
hi : 31.1.1980) 

X 4. — 1980 yılı İstanbul Üniversiteisi Bütçe 
Kanunu Taisarısı -ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi 1/331; C. Senatosu: 1/665) (S, 
Sayısı : 965) (Dağıtma tarihi : 31.1.il 980) 

X 5. — 198Q yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
ıBütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Mecfck 1/330; C. Senatosu: 1/664) 
(S. Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi: 31.1,1980ı) 

X 6. — 1980 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karina Komisyonu Raporu. (M. 

Meclisi : 1/326; C. Senatosu : 1/660) (S. Sayısı : 
96Q) (Dağıtma tarihi : 31.il .1980) 

X 7. — 198C yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
ı(M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu: 1.653) (S. Sayısı: 
953) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 8. —• 1980 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu: 1/662) (S. Sa
yısı : 962) (Dağıtma tarihi : 31.1,1980) 

X 9. — 1980 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/332; C, Senato
su: 1/666) (S. Sayısı : 966) (Dağıtma tarihi: 31.il.1980) 

X 10. — 1980 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi: 1/324; C. Senatosu: 1/658) (S. Sa
yısı: 958) (Dağıtma tarihi: 31.1.1980) 

X 11. — 198Q yıh Diyarbakır Üniversitesi BiUçe 
Kanunu Taisarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi: 1/325; C. Senatosu: 1/669) (S. 
yısı : 959) (Daşıtma tarihi: 31.1.1980) 

X 12. — 1980 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/323: C. Senatosu: 1/657) (S. 
Sayısı : 957) (Dağıtma tarihi: 31.1,1980ı) 

X 13. — 1980 yıh 19 Mayıs Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu : 1/669) 
(S. Sayısı : 969) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980) 

X 14. — 1980 yıh Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
•(M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu: 1/656) (S. Sayısı: 
956) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 15. — 1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M, iMeclisi: 1/327; C. Senatosu: 1/661) (S. Sayısı : 
961) (Dağıtma tarihi: 31.1.1980) 

X 16. — 1980 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo-
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ru. (M. Meclisi : 1/318; C. Senatosu: 1/652) (S., Sa
yısı: 952) (Dağıtma tarihi: 31.L1980) 

X 17. — 1980 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi: 1/320,; C. Senatosu : 1/654) (S. Sa. 
yısı: 954) (Dağıtma tarihi: 31.1.1980ı) 

X 18. — 1980 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 1/329; C. Senatosu: 1/663) (S. Sayısı: 
963) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 19. — 1980 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 1/336; C. Senatosu: 1/670,) (S. Sayısı : 
970) (Dağıtma tarihi: 31:1.1980) 

X 20. — 1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/33; C. Senatosu : 1/667) 
(S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi: 3T.T Jİ980) 

X 21. — 1980 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma. Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/334; C. Senatosu : 1/668) 
(S. Sayısı : 968) (Dağıtma tarihi: 31,1.1980) 

X 22. — 1980 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bülçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu : 1/655) (S. Sa
yısı : 955) (Dağıtma tarihi : 31 jl .1980) 

X 23. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu, (M. Meclisi : 1/338; C. Senatosu : 
1/672) (S. Sayısı : 972) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 24. — 1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/337; C. Senatosu: 1/67İ1) 
(S. Sayısı : 971) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 25. — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/341; C. Sena
tosu : 1/675) (S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

X 26. — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi: 1/342: C. Senatosu : 
1/676) (S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi: 31.1.1980) 

X 27. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
ne] Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/343; C. Se
natosu : 1/677) (S. Sayısı : 977) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980-) 

X 28. — 198Q yılı Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi: 1/345; C. Senatosu : 1/679) (S. 
Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 
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