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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda: 

Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü; İstan
bul Belediyesince, 6188 sayılı Kanun hükümle
rine tevfikan Güzel Konutlar Yapı Kooperati
fine tahsis olunan arsaların istirdadı gerekir
ken, müddet temdidi suretiyle belediyenin bü
yük zararlara uğratıldığı iddialarını incelemek 
üzere kurulan Araştırma Komisyonunun iki 
aylık müddetinin başlangıç tarihi üzerinde te
reddüde düşüldüğünü; komisyonlarda müdde
tin başlangıcına Başkanlık Divanının teşekkül 
tarihinin esas olduğuna dair Cumhuriyet Sena
tosu kararı bulunduğuna ve Başkanlık Divanı 
23 . 5 . 1967 tarihinde teşekkül ettiğine göre, 
Araştırma Komisyonunun iki aylık müddetine 
bu tarihin mebde alınması gerektiğini bildirdi. 

Araştırma Komisyonunun işe başlama tari
hinin, Başkanlık Divanının teşekkül ettiği 
23 Mayıs 1967 olarak tesbiti oylandı ve kabul. 
olundu. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluşu ve görevleri'- hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına da
ir olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
görüşüldü ve tasarının kanunlaşması kabul 
edildi. 

. Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısının tümü üzerindeki ıgörüşmeler bitiril
di ve tasarının maddelerine geçildi. 

Gündemde mevcut işlerin bitirilebilmesi için 
17 Temmuz 1967 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmasına dair Artvin Üyesi Fehmi Alpas
lan'ın önergesi okundu, kabul olundu. 

654 sayılı toplum zabıtası kurulması hak-
kınddaki Kanuna ek kanun tasarısı; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne.. dair olan 3656 salılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin emniyet genel müdürlüğü 
kısmına kadrolar ilâvesi hakkındaki kanun ta
sarısı ile 

7033 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli 
(A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul 
edildi. 

17 Temmuz 1967 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,30 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza Ulusuman 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi İbra

him Etem Karakapacı'nm, Viranşehir ilçesi kay
makamına dair yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/346) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi İbra
him Etem Karakapıcı'nın, Urfa Devlet Hastane
sinde cereyan eden olaylara dair yazılı soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/347) 

2 — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların 

Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı Ka
nuna ek bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met • 
ni. (Millet Meclisi 1/274; Cumhuriyet Senato
su 1/811) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân Komisyonlarına) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve 
kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir ge
çici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunanı 
metni. (Millet Meclisi 1/311; Cumhuriyet Se
natosu (1/812) (Malî ve İktisadi İsler ve Büt
çe ve Plân komisyonlarına); 
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3. — Tasarruf Bonoları ihracı hakkında 
kanun 'tasarısının Millet Meclüsıinee kabul olu
nan metni. (Millelt Meclisi 1/244; Cumhuriyet 
Senatosu 1/813 ) (Malî ve İktisadi İşler ve Bü-
çe ve Plân komisyonlarına) 

4, — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı (Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısının Milet Mec
lisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
1/213; Cumhuriyet Senatosu 1/814) (Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları
na) 

'5. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince Kabul olu
nan metni. ((Millet Meclisi 1/197; Cumhuriyet 
Senatosu 1/815) (İçişleri, Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına)' 

3. — DEMEÇLER 

1. — Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğ-
lu'rnın; Ötüken isimli bir derginin, Devlet Bal
kanı Cevdet Sunay'ın «Türk topraklarında yaşı-
yan herkes Türktür» sözüne karşılık, «Türk top
raklarında yaşıyan: herkes Türk değildir» şek
linde bölücü bir maksat ve zihniyet taşıyan ya
zısı hakkında demeci 

BAŞKAN — 14 . 6 . 1967 tarihinde gün
dem dışı söz talebetmiş bulunan Sayın Cizreli-
oğlu, konunuz nedir efendim, bildirmemişsiniz?... 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Ötüken mecmuasında çıkan ayırıcı ve bö
lücü bir yazı hakkında efendim. 

17 . 7 . 19~67 O : 1 

RAPORLAR 

6. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlk-
öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkında
ki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Mecelisinee ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/89; Cumhuriyet Se
natosu 1/753) (İS. Sayısı 980), 

7. — Bâzı suç ve cezaların a-ffı hakkında 
3. 8. 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayaysa ve Adalet Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 2/379; Cumhuri
yet Senatosu'2/223) (S. Sayısı : 984) 

VE SÖYLEVLER 

BAŞKAN -— ötüken mecmuasında çıkmış 
ayırıcı fikirler taşıyan bir yazı dolayısiyle gün
dem dışı söz istiyorsunuz. Buyurun. Yalnız sayın 
iki üye söz almıştır gündem dışı. Programımız 
yüklü olmasını nazara alarak kısa ve veciz olma
sını istirham edeceğim. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 
bir dergide çıkan ve bölücü bir zihniyetin ifa
desi olan yazılar hakkında konuşmak üzere gün
dem dışı söz alarak huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

ötüken isimli bir derginin, Nisan 1967 tarih 
ve 40 sayılı nüshasında, Devlet Başkanı, Sayın 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saat : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Nafr.t Altan (Çanakkale) 

• 

BAŞKAN — 88 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. 

— 71 — 
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Sunay'm (Türk topraklarında yaşıyan herkes 
Tüktür) sözü ele alınarak, (Türk toprakların
da yaşıyan herkes Türk değildir) şeklinde ta
mamen bölücü bir maksat ve zihniyet taşıyan 
bir yazı çıkmıştır. 

Eğer, bu dergideki yazı, ele aldığı mevzuda 
yazılmış ilk yazı olsaydı, üzerinde durmaya el-
betteki değmezdi. 

Fakat, zaman, zaman, Türkiye'nin, millî bir
lik ve beraberliğini millî duygu ve şuurunu ze
delemek, sarsmak ve milleti bölmek, parçala
mak, maksadına matuf bu kabîl yazılar yazıl
makta, sözler sarf edilmekte olduğundan, mese
lenin üzerine eğilmekte fayda ve zaruret vardır. 

ismi geçen dergideki, yazının yazarına göre 
(Türkiye'de sadece toplum ahlâkını bozan iş
lerle meşgul çingeneler varmış, bunlar insan de
ğillermiş, bunları sürmek lazımmış, Hindistan'a 
sürülmeliymişler, çünkü vatanları orasıymış, 
eğer Hindistan kabul etmezse, bunlar için en 
münasip yer Hakkâri imiş, zira yolları azmış, 
oradakiler Kürtmüş, Kürtlerle bu çingeneler 
bir arada yaşasmlarmış; bundan, güzel bir ne
sil meydana gelirmiş. 

Yazı buraya gelince, Kürtlerden bahsetmek 
lazımmış, Türk topraklarında yaşıyan herkes 
Türk değilmiş; Arap, Kürt, Zaza, şu veya bu 
diye yirmi millet varmış, Doğu ve Güney - Do-
ğudakiler Kürt ve Zaza imişler, adedleri iki 
milyon civarında imiş, aslen Fars imişler. Türk
ler için Yörükler ne imişse Farslar için de Kürt
ler o imiş. Bunlar, bu memleketten gitmeliymiş-
ler. Nereye mi1? Nereye isterlerse oraya gitsin-
lermiş, İran'a, Hindistan'a, Barzani'ye ve sai-
reye. 

Ve yazı bu şekilde devam edip gidiyor. 
Bu yazının, sebebolduğu haklı üzüntü ve te

essürle bir kısım gençler, bir bildiri ile; yazıya 
cevap veriyorlar. Dergideki yazının yazarı, işle
diği büyük hatayı idrakle, özür diliyeceğine, bu 
kere derginin, Haziran 1967 tarih ve 42 sayılı 
nüshasında; daha ağır bir şekilde, ikinci bir ya
zı yazıyor, bu yazıya göre de «bildiride, faşist 
kelimesi kullanılmış, bunu komünistler Türkçü
lere söylermiş, millet yerine halk tâbiri kulla
nılmış ki, halk tâbirini komünistler kullanırmış. 
Hayalî kürdistanm, merkezi olarak düşünülen, 
Diyarbakır, Uzun Hasan'm başkenti imiş, dinî 
kisve altında kürdistan kurmak için isyan eden 

I Şeyh Sait, bildiriyi yaymlıyan gençlerin ağa 
I babası imiş» ve saire diye devam edip gidiyor. 
I işte, Türkiye'de çıkan bir dergide yazılan 
I yazılar. Dergi Türkiye'de çıkıyor ve yazıları 
I yazan da Türklüğü kendi inhisarında ıgörüyor. 
I Yazı sahibi, hem Türklüğü inhisarına alıyor, 
I hem de Türk'ün en büyük hasleti olan, insanlığı 
I inkâr ediyor. Hem, Türklükten bahsediyor, hem 
I de, Türk birliğini, temelinden yıkmaya çalışı

yor. 
I Muhterem senatörler; 
I Mesele, çok mühimdir, üzerinde tam bir cid-
I diyet ve derin bir hassasiyetle durmak lâzım-
I dır, elzemdir. 

I Evvelâ, çingeneler kimdir? Çingeneler de bi
rer insandırlar ve bu vatanın vatandaşlarıdırlar. 
Bu vatan üstünde ve ay yıldızlı bayrak altında, 
bu vatan ve bu millet için yaşıyan herken vatan
daştır ve bu milletin evlâdıdır. 

I Kimsenin, kimseyi hor ve hakir 'görmeye 
hakkı yoktur 've olamaz, insanlık, Türklük, din, 
mantık ve vicdan da bunu böyle emreder. Bunu 
bilmiyenler ıgaflet içindedirler. 

I Bu memlekette, asırlardan beri devam ede-
gelen, bir millî birlik ve beraberlik, millî duygu 
ve şuur vardır. 

I Fakat, şurası da bir hakikattir ki, bu mem
lekette, bütün bu kıymetli ve aziz varlıkları hiçe 
sayan, Türk olmayı sadece ve sadece kendine 
has telâkki edip, koyu bir inhisarcılık zihniye
tiyle, Türkiye'yi ister bilerek, ister bilmiyerek 
o]sun, bölmeye, parçalamaya gayret edenler var
dır ve bunlar; zaman, zaman bahsi ıgeçen dergi
de çıkan şekilde yazılar yazar, sözler sarf eder-

I 1er. 
Herkes, şunu, katiyetle bilmelidir ki, bu 

I memlekette Türklük kimsenin inhisarında de
ğildir ve olamaz. Yine heskes bilmelidir ki, 
Türkiye'yi böyle inhisarcı bir zihniyetle; ayrı
ma tâbi tutmak, Türkiye'yi, Türk Milletini ve 
Türkiye'nin millî bütünlük ve beraberliğini sev
mek değildir. Bunun tamamen aksine olarak, 
bunu hazmedememek, çekememektir. 

I Türk olmayı, sadece kendilerine has ve ken
di inhisarlarında görmek istiyenler için, bu va-

I tanın Doğusundakiler Kürt, Zaza; Kuzeyinde-
kiler Lâz, Gürcü; Güneyindekiler Arap, Fellâh; 
Batısmdakiler Çerkez, Arnavut; Orta - Anado-

j lu'dakiler ise Yörük ve Tatardırlar. Türklük ise, 
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sadece ve sadece kendilerine hastır ve sâdece 
kendileri Türk'tür. 

Çok güzel, çok 'hoş. Peki, ayırıcı, bölücü ve 
inhisarcı zihniyet taşıyanların Türklük kıstas
ları nelerdir? Diğer bir ifadeyle kendi Türklük
leri nereden geliyor? 

Nüfus tezkerelerindeki T. C. den mi? Tür
kiye'deki otuz iki milyonun her birinin nüfus 
tezkeresinde T. C. vardır. 

Türkiye'nin her hangi bir tarafından olduk
larından mı? O zaman Türk olmalarına imkân 
yoktur. Zira kendi iddialarına göre ya Laz, Gür
cü, Kürt, Zaza, Arap, Fellâh, Çerkez, Arnavut, 
Yörük veya Tatar olurlar. 

Orta - Asya'dan geldiklerinden mi? Herkes, 
Orta - Asya'dan gelmiştir. Ergenekon.ve Boz-
kurt ise Türkiye'de herkesin destanıdır. 

Şu halde, 'gökten zenbille mi indiler? O za
man da, mahlûkatı semevîye olurlar ki, dünye
vi işlerle uğraşmalarına cevaz olmaz. 

Görülüyor ki, Türklüğü inhisara almak, sa
dece kendini Türk kaymak ve Türkiye'yi ayrım
lara tabi tutmak, bizzat, inhisarcı sakat zihni
yetiyle hareket edenleri çok müşkül ve içinden 
çıkamıyacakları bir duruma sokar. 

Memleketi ırkî ve fikrî ayrımlara tabi tu
tup, bu ayrıma ıgöre şiddet ve zülüm muamele
sinin tatbikini, hak ve hürriyetlerin yokedil-
mesini ve kendilerinden başkasına hak, hürriyet 
ve hakkı hayat 'tanınmamasını istiyenlere, böy
le bir düşünce ve zihniyet içinde bulunanlara 
faşist, denir. Tâbir kim tarafından kullanılırsa 
kullanılsın, budur. 

Halk, tâbirini, millet tâbiri yerine komünist
ler kullanır demek, Türkiye'de, hattâ bütün 
dünyada herkes komünisttir demektir. Buna gö
re C. H. P. si, Halk gazetesi, Halk türküleri, İs
tanbul halkı, Halk Bankası, halk çocuğu, gibi 
tâbirleri kullananların hepsi komünisttirler. Zi
ra bunlar C. Millet P. si, millet türküleri, millet 
çocuğu, Millet Bankası, istanbul Milleti yerine, 
halk tâbirini kullanmaktadırlar. 

Türkiye'de, herkes, sabahtan akşama kadar, 
hem de birçok kereler halk tâbirini kullandığı
na göre, bütün millet komünisttir, demektir. 
Peki, bu anlayışa göre, Türkiye'de komünist ol-
mıyan kimdir? Şüphesiz ki, hiç kimse, hattâ, 
bizzat yazının yazarı dahi, zira halk tâbirini 
şimdiye kadar kullanmamış olmasına imkân 
yoktur. 

Şeyh Sait, 1924 te dinî kisve altında Devlet 
kurmak üzere isyan etmiş olup, bildiriyi yaym-
lıyan gençlerin ağa babası imiş. 

Şeyh Sait isyanının teferruatına girişmeye 
lüzum yoktur kanaatindeyim. Bu isyanın haki
katine vakıf olanlar, çok iyi bilirler ki, Şeyh 
Sait isyanı esasında, dinî kisve 'altında ve Dev
let kurmak maksadına matuf, bir isyan olmak
tan çok daha 'ziyade, zulüm ve jandarma dipçiği 
altında inliyenlerin, haklı feryatlarını, hiçlbir 
tarafa duyurmamış, dinletememiş olmalarının 
•doğurduğu üzünitü, teessür, kader ve elemle
rinin hareket haline gelmesinden ibarettir. Ku
ruluş halinde olan her Devlet içerisinde türlü 
sebeplerden dolayı yer, yer bu gibi hareketler 
olabilir ve o'knuşıtur. Türkiye'de de, ûilk zaman
larda, hemen her yerde, birtakım hareketler 
olmuştur. Buna rağmen, her nedense, hemen 
her zaman, Şeyh Sait. isyanından bahsedilerek 
Doğu ve Güneydoğuya yaylım ateşine girişilir. 

Şeyh Sait,, bildiriyi yayınlıyan gençlerin 
ağa babasıdır da, Ziya Göikalp, İstanbul'un iş
gali 'sırasında, Karagün başlıklı yazıyı yazan 
Süleyman Nazif, merkezi Hükümetin Ankara'
dan başka yere maMi istenirken - biz buraya 
kaçmaya mı, yoksa vatan için ölmiye imi gel
dik - diyen Dersim Milletvekili Diyab Ağa, 
kimlerin ağa babasıdır? 

Bunlar da ıgeçlerin ağa babası değil midir? 
Bunlardan niçin hiç bahsedilmez? 

Öyledir, öyledir ama, bunlardan hiç bahse
dilmez. Çünkü, Doğu ve Güneydoğuyu istismar 
etmek, ihmâl 'edilmiş durumu içinde sustur
mak, haıkkını istemesini önlemek lâzım. Onun 
için de, fena görünen, fena -zannedilen vaziyet 
ve şahısları ele almak taktiğine başvurulur. İş
te bu zihniyetle de Şeyh Sait hareketi, Doğu 
ve Güneydoğunun 'başınım üstünde, Demoklesıkı 
kılıcı gibi tutulmıya çalışılır. 

Muhterem senatörler;, 
Bunlar, modası geçmiş, 'boşuna gayretler

dir. Doğu ve Güneydoğu, arz 'ettiğim şekilde ol
masına rağmen, Şeyh Sait hareketinin karşılı
ğını, yakın tarihlere ıkadar, faizleriyle birlikte, 
katbekat fazlasiyle ödemiştir. 

Doğu ve Güneydoğunun, alın akiyle ve şe
refle hesabını veremiyeceği hiçbir durumu, hiç
bir hareketi yoktur, 
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Doğu ve Güneydoğuda, merkezi Uzun Ha-
san'ın Başkenti olan Diyarbakır oılmak üzere, 
bir kürdistan kurulması hayal edilirmiş. Evet, 
böyle bir şey hayal edilir. Bu hayali hu yazı
ları yazanlar, bu yazıları istikametine düşünen
lerin zihninde olur. Doğu ve Güneydoğunun 
böyle hayallere zihinlerinde yer yoktur. Ola
maz (Alkışlar) Eğer rahmetli Uzun Hasan, yat
tığı yerden başını fcaidırabilseydi, hiç şüphesiz-
ki bunun cevabım, en ağır bir şekilde verirdi. 

Ne kadar garip bir tesadüftür İki, bu yazı
nın çıktığı Haziran 1967 tarih ve 42 sayılı aynı 
derginin sahifeleri arasında Çankırı 'Ocağı 
Kongresi başlığı altında ocak kongre başkan
lığına seçilen bir zatın konuşmaları da vardır. 
Kongre başkanlığına seçilen zatın: (Rusya ve 
İngiltere, ayrı ayrı menfaatleri noktasından Doğu
da bir Kürdistan 'kurdurmak için, tahrik ve teş
viklere girişirler) tarzındaki sözleri de aynı 
derginin arka sayfalarında yer almış bulun
maktadır. Bu yazı, kongre başkanının bu söz
leri âdeta yazıyı yazan yazara bir cevap teş
kil etmektedir. 

Derginin 1967 tarihli 40 ve 42 nci sayıla
rında ki; iki yazı ile kongre başkanının sözleri 
karşılaştırılınca tuaf durumlar .meydana çıkı
yor. Her iki yazı da tam mânasiyle bir tahrik 
ve teşviktir. Rusya ve İngiltere de tahrik ve 
teşvikte bulunuyorlar dendiğine göre dergideki 
yazılar, iddia edilen, Rusya ye İngiltere'nin 
bu yoldaki tahrik ve teşviklerinin bir yardım
cısı, bir vasıtası halinde gözükmüş duruma gir
miyor mu? 

Diğer bir husus da, dergideki yazılar kabi
linden yazılar ve sözlerden; daha kuvvetli ve 
daha müessir teşvik ve tahrikler tasavvur edi-
lemiyeceğine göre, bu tahrik ve teşvikler mev
cut iken, artık Rusya ile İngiltere'nin; iddia 
edilen şekilde her hangi bir tahrik ve teşvikde 
bulunmaları lüzumsuz ve mânâsız kallmıypr mu? 
Rusya ile İngiltere'ye düşen, yerlerinde otu
rup, hiç zahmete girmemektedir. Zira kendile
rinin yaptıkları iddia olunan işi, kendilerinden 
çok daha kuvvetli bir şekilde yapanlar vardır. 
İşte dergideki yazılar. 

Arz ettiğim >gibi dergide çıkan her iki ya
zı da, tam mânasiyle teşvik ve tahrik edici ya
zılardır. Bugüne kadar, bu mevzuda, dergideki 
yazılar zihniyetinde olanların gerek yazılar ge
rek sözlerle bütün tahrik ve teşviklerine rağ

men Doğu ve Güneydoğulularca, bir kürdistan 
kurulması düşünülmemiş ve hu yolda faaliyete 
giırişilmemişse, bunun bu yoldaki tahrik ve teşvik
lerin zayıflığından değil, fakat, Doğu ve Gü
neydoğulularım, vatan, millet, millî birlik, bere-
berlik ve milî bütünlük düşüncesiyle, millî duy
gu ve şuurunun sarsılmaz kuvvetinden ileri gel
diğini asla unutmamak lâzımdır. 

Nedir? İstenen nedir? Türkiye'nin bölün
mesi parçalanması mıdır? Bunun Türklükle 
hiçbir alâkası yoktur. Böyle bir ızlihnayet olsa, 
olsa ancak, Türk ve Türkiye aleyhtarlığı ola
bilir. Bu vatan, vatan olarak bir bütün, mıillet 
olarak bir bütündür. Her karış toprağı ile her 
vatandaşın her vatandaş da, bu milletin evlâdı
dır. 

Bu vatan, Doğusundan, Batısına, Kuzeyin
den Güneyine kadar herkesim vatanıdır ve her 
köşesinde yaşıyanlar bu vatanın evlâtlarıdır
lar. Bunu böyle bilmiyenler, böyle kabul etmi-
yenler ve Türkiye'yi dergideki yazılar 
zihniyetiyle sözleri ve yazılariyle ayrıma tabi 
tutanlar, daima hüsrana uğraşmışlardır, ilele
bet de hüsrana uğrıyacaklardır. 

Bu memleketen gitmesi gerekenler var ise 
eğer; onlarda hiç hüpşesiz ki, yazıları ve sözle
riyle vatanı ayrıma tabi tutanlar, vatanın bü
tünlüğünü, miletin birilik ve beraberliğini boz
maya, zedelemeye, sarsmaya çalışanlar ve böy
le bir zihniyet içinde bulunanlardır. 

Bu milet kükrlyeeeği zaman, kimlere karşı 
kükriyeceğimi çok (iyi bilen bir millettir. Bilin
mesi lâzımgelen husus Doğusundan Batısına, 
Kuzeyinden Güneyine kadar, bu millet kükre-
diği zaman bunun önünden kaçakların kimler 
olacağıdır. 

Esasen, ihmal edilmiş, geri kalmış olmanın 
üzüntüleriyle hemhal bulunan ve Türkiye ta
rihinin fikir ve vatan içim mücadele sayfala
rında iftihar edilecek yerler olan hu vatanın 
Doğu ve Güneydoğusunun, asil, necip ve kıy
metli evlâtlarını, zaman, zaman çıkan ve sarf 
edilen bölücü, yıkıcı bir zihniyetin ifadesi ya
zılar ve sözlerle daha fazla üzüntü, teessür ve 
kedere gömmeye kimsenin hakkı yoktur. 

İçinde bulunduğumuz medeniyet asrında, dün
ya aya füze göndermek ve Devletler birliği kur
mak yolunda bulunurken, Türk Devleti içinde ay
rılıklar, gayrılikiar yaratmaya çalışanları, çabala-
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r.ınm. havanda su dövmek, akıntıya kürek çekmek 
kabilinden beyhude bir gayret olduğuna işaretle 
insafa, izana ve aklı selime davet ederim. 

Türkiye'de, 'birtakım cereyanlardan bahsedi
lir ve tehlikelerinden dem vurulur. Cereyanlar .ve 
tehlikeleri, nihayet rejim bakımından münakaşa 
mevzuu olabilir. 

Fakat, Türkiye için asıl tehlikeli olan husus, 
ismi gecen dergideki yazıların ve bu yazılara ben
zer sözlerin ifade ve temsil ettiği zihniyettir. Zi
ra, bu zihniyetin hedefi, vatanın ve milletin, mil
lî bütünlük, millî birlik ve beraberliğinin, millî 
duygu ve şuurunun bölünmesi ve parçalanması-
dır. ki, bir vatan ve bir millet için en hayati ve 
en tehlikeli olan da; millî birlik ve bütünlüğün 
sarsılın asıdır. 

Bilirsiniz ki,- ben şuyum, ben buyum diyen 
hakkında, derhal tahkikata taki'bata girişilir ve 
en ağır bir şekilde tecziyesi yoluna gidilir. Buna 
mukabil bir kimseye sen susun, sen busun diyen, 
hattâ vatanın 'bir köşesi hakkında serbestçe ve 
en ağır bir şekilde hakaretamiz ve tezyifidir yazı
lar yazan ve sözler sarf edenler hiç'bir muameleye 
tabi tutulmazlar. Halbuki, bunlar hakkında da 
bir muamele cihetine gidilirse, vatan ve Millet 
artık bu mevzuda rahata, kavuşur. 

Dergideki yazılar ve yazıların taşıdığı zihni
yet hakkında, muhterem Hükümetimizin görüş ve 
düşüncelerini elbette ki, öğrenmek isteriz. 

Muhterem Parlâmentomuzun ve muhterem 
Hükümetimizin, bu mesele üzerine gereken hassa
siyetle eğilmeleri temennisiyle sözlerime son ve
rir, teşekkür eder ve hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

2. —• Güven Partisi Grupu adına Konya Üye
si Sedat Çumralı'nın İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı görüşülürken hiçbir konuşma ve teklif 
yapmıyan Cumhuriyet Gazetesi başyazarımın, Kal
kınma Plânı ve Güven Partisi hakkında neşrettiği 
yazlıara dair •demeci. 

BAŞKAN — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı müzakereleri dolayısiyle Cumhuriyet Gazete
sinde Güven Partisinin davranışları hakkında çı
kan neşriyattan mütevellit Güven Partisi Grup 
Başkanvekili Sayın Çumralı söz istemişlerdir. Bu
yurun efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, gündem dışı konuş
ma talebimiz bundan yedi gün önce olmuştu. Se

natoda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi gereken 
kanunlar dolayısiyle 'bu konuşmamız gecikmiş 
'bulunuyor. 

iktidar - muhalefet münasebetleri ve grupu-
muzun Parlâmento görüşleri hakkındaki beyanı
mız aktüalitesini muhafaza etme bakımından bu
gün yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, pek değerli arkadaşlarım, 
Beş Yıllık Plân müzakereleriyle ilgili olarak 

sayın bir senatörün başyazarlığını yaptığı bir ga
zetede Güven Partisi Grupuna pek haksız ve ger
çeklere aykırı tarizler yapılmıştır. 

Güven Partisi Grupu, gerek Senatoda, gerek 
Millet Meclisinde yapıcı ve vatansever muhale
fetin örneğini vererek Plânda millet yararına 
faydalı değişikliklerin gerçekleşmesini sağlamış
tır. 

Cumhuriyet Senatosunda Grupumuz Millet 
Meclisinde cereyan edecek müzakerelerde Plânla 
ilgili tekliflerimizin sonucunu beklemeyi ve nihai 
görüşümüzü Plânın son alacağı şekle göre Millet 
Meclisinde tâyin etmeyi uygun görerek Cumhu
riyet Senatosunda Grupumuza dâhil arkadaşları
mızı serbest bırakmıştır. Üyelerimizin her biri 
şahsi inançlarına göre oylarını kullanmışlardır. 
Grup olarak nihai görüşümüzü mahfuz tuttuğu
muz ve üyelerimizin Millet Meclisindeki önerge
lerin oylanmasına kadar bağlayıcı bir kararla ve 
peşin bir hükümle bağianmıyaeağı bu kürsüden 
ifade edilmiştir. Güven Partisi Grupu, Plânda 
millî petrol dâvasının memleketimiz yararına ele 
alınmasını mümkün kılacak çok önemli değişik
likler yapılmasını sağlıyan önergeler vermiştir. 
Bunların bir kısmı Senatoda, bir kısmı da Millet 
Meclisinde Plânın metnine eklenmiştir. 

Sosyal adalet bakımından en önemli bir konu 
olan eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amaciyle 
ortaokul ve liselerde beş yılda parasız yatılı öğren
ci adedinin 4 binden 78 bine yükselten bir öner
gemiz, Hükümet tasarısının bu konudaki ileri 
adımını daha da ileri hale getirmiştir. 

Meslekî ve teknik okul mezunlarının hakla
rı, orman köyleri, Türkiye'nin geri kalmış bölge
lerinin kalkınması, dar gelirlilerin vergi yükünün 
azaltılmasını, Türkiye'nin bilim ve teknik alanın
da hamleler yapması, ihracatımızın artırılması, 
yabancı sermayenin zararlı değil, yararlı olabil
mesi, anlaşmalı ülkelerle ticaretin aleyhimize iş
lememesi, kurak bölgelerin sulanması, topraksız 
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yurtdaşların toprağa kavuşması, sigorta hastane
lerinin işçilerden alınmaması, köylümüzün zirai 
kredi alet ve gübre ihtiyacı, karma teşebbüsün 
mahdut şahıslar lehinde ve elinde değil, geniş halk 
kütleleri yararına işlemesi gibi konularda yapıcı 
ve gerçekçi tekliflerimiz ve önergelerimiz Plânda 
faydalı değişikliklere, ilâvelere veya resmî ağız
lardan faydalı taahhütlere yol açtı. 

Güven Partisi, Cumhuriyet Başyazarının son 
zamanlarda pek hayran göründüğü sosyalist gö
rüşleri kabul etmez, vazifesini müspet ve vatan
sever bir anlayışla yapan bir grupa Plân konu
sunda hidbir yapıcı teklifte bulunmıyan Nadir 
Nadi'nin gerçekleri değiştirerek hücum etmesi 
yersizdir. 

Güven Partisi senatörleri ne sadece maaş al
mak için, ne de sosyalist olmıyan her şeyi ve her 
keşi karalamak maksadiyle senatörlük yapmıyor
lar. 

Bu hususları arz etmek ve hiç değilse Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyesinin bu müessese ile 
ilgili konularda gerçeklere daha saygılı olması 
amaciyle huzurunuzu işgal ettim. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 

3. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sa
di Koçafın Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu
nun tümü üzerindeki konuşmalarının Başbakan 
tarafından Senatoya yanlış intikal ettirildiğine 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kontenjan Senatörü Sa
di Koçaş, geçen birleşimdeki görüşmelerinde fi
kirlerinin zapta yanlış intikal ettiğini beyan ile 

zaptı sabık hakkında görüşme talebinde bulun
muştur. Buyurun Sayın Koçaş. Yalnız İçtüzüğü
müzün 115 -116 ncı maddeleri şümulünde zapta 
yanlış geçen beyanlarınıza münhasır olmak üze
re. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
Parlâmento çalışmalarımızın polemiklere sebebo-
lacak şekilde karşılıklı münakaşalar şeklinde ce
reyan etmesinin karşısında bir zihniyete sahibim. 
Hele görüşmekte olduğumuz Silâhlı Kuvvetler 
Personel Kanunu gibi millî menfaatlerimizle bü
yük ölçüde ilgili çok önemli bir kanunun müza
keresinin bu yolda cereyanının büyük sakıncala
ra sebeholacağı görüşündeyiz. Fakat daha ilk 
günden birtakım yanlışlığı ve yanlış tefsirler 
yüzünden konuşulanların bambaşka tefsir edildi
ğine şahidolduk. Kanunun maddelerine geçme
den evvel bir evvelki oturumda yaptığımız konuş
malarla bunların tefsir tarzı üzerinde bir açık
lama yapmak zaruretini bu yüzden duyduk. Biz 
kanunun maddeleriyle ilgili görüşlerimizi... (An-
laşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Onu rica ettim peşinen kendile
rinden, sayın üye takdir ederler tahmin ediyo
rum, şimdi görecekler, bir giriş yapıyorlar. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Zaptı sabık ol
duğunu arkadaşlarımız şimdi görecekler. Biz ka
nunun maddeleriyle ilgili görüşlerimizi değiştir
me önergeleri halinde Başkanlığa sunduğumuz ve 
her madde görüşülürken görüşlerimizi teferrüa-
tiyle »belirteceğimizi tasarladığımız ve belirttiği
miz için kanunun tümü üzerinde sadece bâzı pren
sipler ve kanunla yakından ilgili olmakla beraber 
maddelerle direkt ilgisi olmıyan konulara temas 
etmiştik. Datha sonra bize cevap veren Sayın Baş
bakan konuşmalarında bizzat ifade ettikleri gi
bi, bizi dinlememiş olmaları hattâ tutanakları oku
madan kürsüye çıkmaları yüzünden birtakım çok 
yanlış suitefehhümlerle dolu anlayış ve tefsirlere 
sebebolduğunu gördük. Biz, bilhassa dikkatle is
mimizi zikretmekten içtinabetmiş olmaları yüzün
den bu yanlış tefsirleri bu yüzden bir sataşma 
mahiyetinde mütalâa ederek, hemen cevap ver
mek de istemedik. Ama Sayın Millî Savunma 
Bakanı Hükümet adına görüşürken, Başbakanın 
'bize cevap verdiğini açıkça ifade ettikleri gihi, 
yine ibirtakım yanlış tefsirler yoluna saptılar. 
Vakit geçmiş, Meclisin normal mesai süresi dol-

Temel konulardaki bâzı önergelerimiz kabul 
edilmediği için Plânın her noktasına mutabık ol
duğumuzu ifade etmek imkânını bulamadık. 

Yüce Senatoda üye olan Cumhuriyet Gazete
si Başyazarı Plânı okumuş mudur bilmiyorum? 

Her halde Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye
si olarak bu Plânla ilgili tek söz söylememiş, tek 
bir değişiklik önergesi vermemiştir. 

Senato üyesi olarak Grupumuzu serbest bırak
tığımızı 'bildiği halde gerçeğe aykırı şekilde bunun 
aksini yazmıştır. 

Bir Senato üyesinin, kendisine düşen vazife
leri yapmayıp tek kelime ile burada yapıcı bir 
teklif ve tenkidde bulunmayıp sonradan Plânı 
yerden yere vuran yazılar yazması, ciddî ve sa
mimî bir davranış değildir. Bu arada Grupumuz-
la ilgili haksız iddialarını reddediyoruz. 
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muştu. Bu yüzden arkadaşlarımızı yormamak 
düşüncesiyle gerçek durumun açıklanmasını ve 
zabıtlara doğru şekilde geçmesini bu güne bırak
mayı uygun bulduk. 

Muhterem arkadaşlarım, Cuma günü görüşür
ken kısaca belirttiğimiz, bugün de konuşmamızın 
başında temas ettiğimiz gibi biz böyle bir ka
nunun müzakerelerini bir karşılıklı münakaşa, 
şahsi sataşmalar ve demogoji yapma fırsatı hali
ne getirmekten mümkün mertebe içtinabetmeye 
çalıştık. Esasen şahıslarla uğraşmak itiyadında 
da değiliz. Zira iş bir defa dedim ki, dedi ki şek
linde karşılıklı görüşmelere, sataşmalara dökülür-
se yine burada, Sayın Başbakanın dedikleri gibi, 
(bunun nerede başlayıp nerede sıon bulacağını kim
se kestiremez. Takdir buyurulur ki, böyle bir usu
le iltifat etmeyişimizin sebebi şahsi olamaz. Zira 
biz de her şerefli insan gibi ne geçmişi, ne de 
[hali dölayısiyle sırtında kamburu, sırtında karası 
olmıyan insanlarız. Münakaşalar şahsiyata da 
dökülse, bundan bizim yaralı veya suçlu çıkarıl
mamız mümkün değildir. Ama böyle bir tutum
dan müzakere etmekte olduğumuz kanun zarar 
görür. Devletimiz, milletimiz, ordumuz zarar 
görür. Çünkü suitefehhümler ve karşılıklı itham
larla dolu, samimiyetten ve biri'birine inançtan 
mahrum, hattâ sinirli ve gergin bir hava içinde 
yapacağımız müzakerelerden umduğumuz ve muh-
tacolduğumuz müspet sonucu alamıyacağımız mu
hakkaktır. Bugünkü açıklama konuşmasına beni 
sevk eden âmil budur. 

Biz ne dedik; nasıl anlaşıldı? Bunları açıkla
makta fayda vardır. Ancak fazla zamanınızı al
mamak, sabırsızlık gösteren arkadaşlarımızı daha 
fazla yormamak için, müzakere saatlerini fuzuli 
işgal etmemek bakımından, konuşmaların ve ce
vapların tamamına değil, önemli ögrdüğümüz, 
önemli olan ve fakat yanlış izah edilen bâzı nokta
ların açıklamasına... 

BAŞKAN — Bayın Koçaş size »öz verdiğim 
zamıan İçtüzüğünmüızün 115 ve 116 ncı madde
lerine işaret 'etmiştim.. iSiz görüşlere mi cevap 
veriyorsunuz yoksa beyanlarınızın zapta yan
lış geçmiş olduğunu mu tavzih ediyorsunuz? 

S A M KOÇAŞ (Devamla) — Sayın Başjkan 
zapta yanlış geçen beyanlarımın neler olduğu
na hemen şimdi başlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, fikirlere ce
vap vermeyin, yeniden bir görüşme açmış olur

sunuz. Zira Genel Kurul. konuşmaları 15 dakika 
ile kısıtlamıştır, 2 noi 'defa söz vermek mümkün 
değildir. 

ıSADİ KOÇAŞ (Devamla) — Evvelâ şunu 
belirteyim İM, 'ben yazılı bir konuşma yaptım, 
konuşmalar tteype alındı; buna mukabil Sayın 
Başbakan ibeni 'bizzat 'dinlemediği halde tuta
nakları ıtetkike bile lüzum görmeden kürsüye 
cılktılar ve bu hususu bizzat belirterek, eğer 
buma söylenenler doğru ilse diye bir tedbir cüm
lesinden sonra, bizim konuşmalarımızı aırzu et
tikleri gibi tefsir lettiler ve cevaplarndırdıiar. 
Hemen belirteyim 'Sayın Başbakan bu tedbir
leriyle büyük isabet 'etmişler. Çünkü bizim ko
nuşmalarımız kendilerine kasten olmamakla be
raber noksan ve dölayısiyle yanlış intikâl et
tirilmiştir. Şimdi keılime kelimıe üzerinde dur
duğum zaman »eminim M, Sayın Başbakan tu
tanakları görmeden kürsüye çılMildarından do
layı üzüleceklerdir. Evvelâ şu kanunun Hmin 
malı olduğu üzerinde duralım. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bunun zaptı salbık ile alâkası yok. 

BAŞKAN — Rica (edeceğim Saym Tuna, 
oturduğunuz yerden 'hatibin... 

AHMET NUSBET TUNA (Kastamonu) — 
Usulü dairesinde söz verildi, fakat Sayın Baş
kan arkadaşımız cevap vermektedir. Sizin ver
diğiniz «söz, neresi yanlış ise göisfberiniz şeklin
dedir. 

BAŞKAN — Lütfen iSayın Tuna rica ede
rim müdahale etmeyin. Ben müdahale •ediyo
rum. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Pekâlâ, bir 
nokta var onu arz edeyim sonra münhasıran 
yanlış yerlerine "cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, (bir sayın üyesi
nin görüşmesine Hükümetin vermiş olduğu ce
vabın zapta ıgeçirümesi konusu üzerinde ko
nuşuyorsunuz. Konuşmanız kendi beyanlarınız
la yanlış 'olarak Kapta ıgeçoniş olması hususun-
dadır. Mademki siz beyanlarınızda Sayın Baş
bakanın bu zabıtları okumaksızm size cevap 
verdiğini ifade ediyorsunuz. Şu (halde zaptı sa-
•bıt hakkında sizin konuşmanız için ihtiyacınız 
yok kanaatindeyim. 

,SADİ KOÇAŞ (Devamla) — ıSaym Başka
nım. söylediğimiz bir söz şöyle söylenmiştir di
ye, cevap verildi yanlış geçti, zaptın orasını 
okuyacağım. 
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BAŞKAN — 0 değil efendim, <o cevap yanlış 
olaihilir. Zafoıt'ta yanlışlık var mı? 

Yani sizin beyanlarınız zapta yanlış mı 
'geçmiştir?. Yoksa size verilen cevap yanlış ola
bilir, başka türlü anlaşılmış olabilir, tbaşka tür
lü cevaplandırılmış olabilir. Sayın Koçaş, İç
tüzüğümüzün size imkânı veren maddesi ile il
gili konuşmanızı ve konuşmanızı bağlamanızı 
istirham ediyorum. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, konuşmanın zapta nasıl geçtiğini ben bile
mem. Burada ben konuştum Sayın Başbakan 
bambaşka bir şekilde buraya getirdiler. Demek-
ki yanlış geçmiş >o şekilde buraya getirdiler. Ben 
buradan 'konuştum. Sayın Başbakanı benim bu
rada söylediğimi bambaşka bir şekilde buraya 
intikal ettirdiler. Ben -böyle konuşmadım. Her
kes bilir ki, siyaki sibak diye bir şey vardır. 
Benim 3 cümlenin bir tanesini atın diğer iki
si ile beni idam sephasma götürürsünüz. Şim
di bâr misal verdiğim zaman göreceksiniz hak
lı olduğumu. Bir tek misal vereyim müsaade 
edin... 

BAŞKAN — Sayın Koçaş bir noktayı daha 
işaret edeyim de takdirinize bırakacağım du
rumu. Siz söze başlarken dediniz 'ki, bir ihti-
razi kayıt koymak suretiyle söze başladı dedi
niz. Şu halde Sayın Başbakanın zaptı tama-
miyle okumadığı kanaatündesiniz. Sizin söz hak
kınız sizin beyanlarınızın zapta yanlış geçmiş 
olması hususundadır. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bir tek misal vereyim zaten üç ;tane mi
saldir, başta da arz ettiğim gibi, hepsini al
mıyorum tabiî. Bir tane misal vereyim ne dere
ce yanlış geçtiğini göreceksiniz. 

BAŞKAN — Bir taneyle bağlayın. Çünkü, 
siz Sayın Başbakanın konuşmasına cevap veri
yorsunuz. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Efendim, biz 
konuşmamızda aynen şöyle bir cümle kullan
dık: Bir gazetede çıkan, Başbakana atfedilen 
bir yazılı beyanatı belirttikten sonra Sayın Baş
bakanın bu konuşmayı yaptığına, bu beyanatı 
verdiğine asla inanmıyoruz. Bunu bilhasa be
lirtmek isterim. Çünkü, böyle bir beyanatı böy
le sorumluluk hissinden mahrum bir beyanatı 
bir Başbakan veremez dedik. Bununla... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Zapta öy
le geçti. 

.SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Nasıl "geçtiği
ni bilmiyoruz. Çünkü Başbakan burada böyle 
almadılar cümleyi. 

BAŞKAN — İstirham edeceğim Sayın Tığ
lı. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Biz Sayın Baş
bakanın böyle bir konuşmayı yapmıyacaklann-
dan emin olduğumuzu açık olarak belirttiğimiz 
halde Başbakan hiç akla gelmiyecek bir şekilde 
bir senatör arkadaşımız bu konuşmayı, bu be
yanatı sırf bir cümleyi belirtmek için almış
lardır, dediler. Yani ıbizim bir karakter, örne
ği, Parlâmentoya iyi, bitaraf, bir objektif mü
talâa, münakaşa sistemi getirmek için kullan
dığımız cümleyi bambaşka bir şekilde tefsir 
edip sizlere takdim ettiler. Nasıl bu neticeye var
dılar, bunu anlamak bizim için mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, görüyorsunuz ki, 
ve bütün sayın üyelerin de belirttikleri gibi si
zin beyanlarınızı ıSayın Başvekil yapmış oldu
ğu, gerek kürsüde ve -gerekse kürsü dışında 
vâki olan beyanlarına bir cevap 'teşkil ediyor. 
İçtüzüğümüzün size verdiği imkân değil bu. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın' Baş
kanım, ikâzlarınız birkaç defa olmuştur. Biz 
Başkanlığın otoritesine hürmetkar olan insan
larız. Ama bir noktaya dikkatinizi çekerim. 
«Üyeler» tâbirini kullandınız; bütün üyeler içe
risinde buna itiraz eden hep dört kişidir. Ne
den 4 kişinin sözlerine değer veriyorsunuz da 
benim sözlerime değer vermiyorsunuz'? 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, Başkanlık Diva
nı olarak görev yapan arkadaşınız da mütead
dit defalar ikaz etmek mecburiyetinde kalı
yor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O halde he
pimiz itiraz edelim, efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, İçtüzük size bir hak ver
miş, o da, zapta beyanlarınızın yanlış geçtiğini tes-
bit ve tashih etmek imkânıdır. Siz Sayın Baş
bakanın görüşlerine, Parlâmentoda ve dışarıda
ki görüşlerine cevap veriyorsunuz. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, konuşmalarımı kesiyorum. Yalnız şunu 
belirteyim ki ben Başbakanın konuşmalarına 
cevap vermiyorum. Başbakanın bizim konuşma
larımıza burada yanlış tefsir ettiğini belirtip 

78 — 



C. Senatosu B : 88 17 . 7 . 1967 O : 1 

doğrularını tescil 'etmek istiyorum. Ama bıı Se
natoda dinlemesini, açık ve doğru fikirleri sa
bırla dinlemesini ıbenamsıiyeınemiş arkadaşları

mız varsa -biz fbunu başka yollardan da sizlere, 
dinleınek arzu edenlere ve '.millete duyuracağız. 
Hürmetlerimle. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gündemdeki işlerin bitirilmesi için 
Pazartesi günkü çalışmanın saat 19,30 a kadar 
devam etmesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cu
ma günleri saat 10,30 - 13 ve 15 - 19,30 arala
rında toplanılması hakkındaki Danışma Kurulu 
kararının Cumhuriyet Senatosunun tasvibine 
sunulduğuna dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Gündeme 'geçiyoruz. 
Bir tezkere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu ıkararı 

Karar No. : 7 
Karar tarihi : 15 . 7 1967 

Cumhuriyet Senatosuna intikal eden kanun 
tasarılarının ıg öpüşülme sini temin maksadiyle, 
Pazartesi günü saat 15,00 te yapılacak Genel 
Kurul 'toplantısının saat 19,30 a kadar uzatıl
ması; Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve ge
rektiği takdirde Cumartesi günü de sabah 
10,30 - 13,00 öğleden sonra 15,00 - 19,30 saat
leri arasında toplanılması kararlaştırılmıştır. 

Başkan 
İbrahim Şevki Atasağun 

Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Kâtip' 
Nalhit Alttan 

Kâtip 
Azmi Erdoğan 
(Bulunamadı) 

Başkanvekili 
Fikret Turhangil 

Başkan vekili 
Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Sadık Artukmaç 

(Bulunamadı) 
Kâtip 

Enver Bahadırlı 

Kâtip 
A. Rıza Ulusman 

İdare Âmiri 
Neeip Seyhan 
(Bulunacmadı) 

İdare Âmiri 
Adil Ünlü 

(Bulunamadı) 
C. H. P. Grup Bşk. V. 

Fikret Gündoğan 
(Çekimser) 

M. B. K. Grup Başkanı 
Fahri Özdilek 

Kâtip 
Selâhattin Özgür 

İdare Âmiri 
Akif Tekin 

A. P. Grupu Başkanı 
Cahit Okurer 

G. P. Bşk. V. 
Sedat Çumralı 

Kontenjan Grup 
Başkanı 

Âmil Artus 

BAŞKAN — Bununla mı ilgili? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbull) — Hayır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bir evvelki birleşimde Genel Kurulun itti

haz etmiş olduğu karar gereğince bugün saat 
15,00 te Birleşimi açtık. Danışma Kurulunun 
'kararı bugünkü görüşmelerimizin saat 19,30 a; 
yarın (Salı), Çarşamba, Perşembe ve Cuma gün
kü birleşimlerimizin ide sabah saat 10,30 dan 
13,00 e, 15,00 ten 19,30 a kadar ve gerektiği 
takdirde Cumartesi saat 10,30 dan 13,00 e ve 
15,00 ten 19,30 a kadar birleşimlerin devamı 
hususunda Danışıma Kurulu bir karar almıştır. 
Kararı yüksek tasviplerinize arz edeceğim. Ka
bul buyuranlar.. Kabuil atımiyenler... Kabul edil
miştir, 'efendim. 

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/234; Cumhuriyet Se
natosu 1/798) (S. Sayısı : 970) (1) 

(1) 970 S. Sayılı basmayazı 14 . 7 . 1967 ta
rihli 87 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

BAŞKAN — Türk .Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel kanunu tasarısının tümü üzerindelki görüş
meler bitirilmiş ve maddelere 'geçilmiştir. Şim
di birinci maddeden görüşmeye başlıyacağız. 

Ancak, daha evveli bir hususu bilgilerinize 
arz edeceğim. 

Genel Kurulumuzun bir takrir üzerine itti
haz etmiş olduğu karar, münhasıran takrirle
rin verilmesi müddeti ile ilgili yazılı bir itiraz 
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vardır. Bu itirazı Sayın. Koçaş, Sayın Bekata ve 
Sayın Gündoğan yapmıştır. Beyanlarında Ge
nel Kurulca ittihaz edilmiş alan karana göre, 
kanunun tümü üzeninde (müzakereler devam ıet-
tiğd müddetçe, maddelerin değiştirilmesi hak
kında önerge verilebileceği, maddelere geçildik
ten <sonıra önerge verilsmiyeceği Ihususundadır. 

İçtüzüğümüzün 73 neü ımaddesti sarihtir. 
Maddelerdin müzakeresinin ne şekilde yapılaca
ğını tasrih 'etmiştir. Ancak önergelerin veril
mesi, sayın senatörierifn tabiî haklarıdır. Bu 
hakkı kısıtlıyacak ve kısıtlaımıya imkân verecek 
İçtüzüğümüzde bir hüküm yolktur. («Bravo» 
sesleri) Ve bugüne kadar vâki olan tatbikatı
mız da kanunun müzakeresinin devamı müd-
detinee tadil teklifi verilebileceği merkezinde
dir. Bu sebeple Başkanlık, tatbikatı bu yön
den yürütecektir; bu yönden yürütmek mecbu
riyetindedir. Çünkü, İçtüzüğe (bağlıdır. Bu se
beple Sayın Koçaş, Sayın Gündoğan, Sayın 
Bekata'nın itirazları ımüzalkereye konmıyacak-
tır. 

Şimdi tasarının ım'üzakeresine geçiyoruz. Bi
rinci madde okunacaktır. 

TÜARK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL 
KANUNU 

BİRİNCİ KISIM 
Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel hükümler 

I - Kapsam 
Madde 1. — Bu kanun, Türk Silâhlı Kuv

vetlerine mensup 'subaylar, astsubaylar ile harb 
okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay 
okullarında öğrenim yapan 'asker öğrencilere uy
gulanır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer as
ker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına ta
bidirler. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş bir takririniz var, 
kamisyona iadesi 'hakkında. Madde mi, kanun 
mu? Bir vuzuh taşımıyor? 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Hatırlıyamadım Sayın Başkanını, lütfen 
okur musunuz? 

BAŞKAN — Kanunun 1 nci maddesi üze
rinde tadil teklifleri vardır, müzakere açılacak
tır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Harb Akademisini bitiren ve Kurmaylığı 

tasdik edilen subayilara Türk ordusunun örf 
ve adetleri gereğince verilen ve deniz ve hava 
subaylarının kıdemlerini aynen devam ettire
cek bir hüküm ıgetirımek üzere tasarının komis
yona indirimini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkanım, tasarıda böyle bir madde 
olmadığı için bu önergeyi verdim, (komisyonun 
bu maksada mâtûf bir madde getirmesi için bu 
önergeyi verdim. Biz komisyona yardımcı ol
maya amadeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, tatbikatımız 
odur ki, bununla ilgili yeri siz bulun, 20 nci 
maddeden sonra mıdır, 25 nci maddeden sonra 
mıdır, bir madde tedvin edin verin. O madde 
geldiği ızaman biz bu maddeyi koyarız. Eğer 
Genel Kurul kabul ederse bir madde ilâve edi
lir ve ondan sonra gelen diğer madde numara
ları değişir. Tatbikatınız budur. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bu madde geldiği zaman hatırlatacağım. 

BAŞKAN — Bu takriri iade ediyoruz efen
dim. Şu bizdeki, şimdi okunanı size usulüne uy
gun olarak vermeniz için iade ediyoruz. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Şimdi aldığınız karar gereğince takririmi 
geri alıyorum, bütün müz»alkere süresince her 
hangi bir önerge vermek hakkım mahfuz kal
mak şartiyle... 

BAŞKAN — Evet, istediğiniz zaman verir
siniz ve oylarız. 

Efendim, vazifeli arkadaşlar tarafından Sa
yın Koçaş'in bu teklifi birinci madde ile ilgili 
kabul edilmiştir. Bu sebeple (müzakere açılma
sı hususunu tefhim ettim. Madde hakkında bir 
tadil teklifi olmadığı cihetle maddeyi aldığınız 
karar gereğince oylarınıza arz edeceğim. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

II - Amaç 
Madde 2. — Bu kanun subayların, astsu

bayların ve askerî öğrencilerin; sınıflandırıl
malarını, yetiştirdflmelerini, atanmalarını, terfi
lerin, görev ve yükümlülüklerini, «taltiflerini, 
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maaşlarım, taızmimat ve ödıeneMeri ile diğer 
•özlük (haklarını düzenler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, tadil teklifi yoktur. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ibir tatbikat yan
lışlığıma mahal vermemek için tekrar arz ede
yim. Genel Kurulumuzun birçok tatbikatı böy
le geçmiştir. Tadil teklifi olmıyan maddeler 
üzerinde müzakere açılmıyacaktır. Tadil teklifi 
verilmiyen maddeler üzerinde arkadaşlarımın 
söz istememelerini hassaten rica ederdim. 

III - Tarifler 
Madde 3. — Bu kanunda yer alan bâzı kav

ramların anlamları aşağıda gösterilmiştir: 
a) Kütbe : Subayların ve astsubayların ilk 

subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve 
bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince 
kazandıkları askerî unvanlardır. 

b) Nasıp : İlk subaylığa, astsubaylığa ve 
ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni 
rütbenin normal bekleme süresinin başlama ta
rihidir. 

c) Kıdem : Belli bir rütbeye nasıp tarihin
den itibaren o rütbede hizmet süreleri veya ay
nı masıplılar arasında yeterlik bakımından üs
tünlük sırasıdır. 

d ) Normal bekleme süresi : Subayların ve 
astsubayların rütbe terfilerime hak ıkazanabil-
meleri için her türlü rütbede bekliyecekleri sü
redir. 

e) En az bekleme süresi. : Subayların ve 
astsubayların normal bekleme süresinden nok
san bekliyecekleri süredir. 

f) En çok bekleme süresi : Subayların ve 
astsubayların bulundukları rütbede en çok ka
labilecekleri süredir. 

g) Terfi yılı : Her yılın 30 Ağustos tari
hinden başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos tarihl
ine kadar geçen süredir. 

h) Kademe bekleme süresi : 'Subayların ve 
astsubayların kademe terfileri için her kade
mede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır. 

i) Kademe terfii : Kademe bekleme süresi 
sonundaki maaş artışıdır. 

j ) Yeterlik : Ahlâki, askeri, meslekî zihnî 
kifayet ve üst rütbeye liyakattir. 

k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortaları
na ve değerlendirme kurullarının değerlendir

mesine göre aynı sınıf ve rütbede terfi sıra
sında olan subayların ve astsubayların kendi 
aralarındaki derecelenmeleridir. 

ı) Yeterlik grupu : Yeterlik derecelerine 
ve yeterlik grupları yüzdelerine göre aynı sı
nıf ve rütbede terfi sırasında olan subayların 
ve astsubayların ayırdedildikleri gruplardır. 

m) Sicil notu : Sicil raporlarında birinci ve 
ikinci sicil üatlerince verilen notların ortala-
masıdır. 

n) Sicil notu lortalaması : Subayların ve 
astsubayların bekleme sürelerine ait muteber 
sicil notlarının ertalamasıdır. 

o) Değerlendirme notu : Değerlendirme 
kurulu üyelerinin verdikleri notların ortalama-
sıdır. 

p) Yeterlik notu : Sicil notu 'ortalaması ile 
değerlendirme notunun toplamıdır. 

r) Sicil tam notu : Sicil raporlarında ya
zılı nitelikler içim sicil yönetmeliğinde gösteri
lecek en yüksek notların toplamıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Btımiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu kuşusun da zapta geçiriHmesine lüzum 
hissediyorum. Fasılların oylaması diye tak
rirde bir husus vardır. Ancak içtüzüğümüzün 
73 ncü maddesi fasılların değil, maddelerin oy
lanmasını imkân dâhilimde görmektedir. O ba
kımdan bölümler olarak değil, maddeler ola
rak - tatbikatınız da bugüne kadar öyledir, - oy-
lıyacağız. öyle devam ediyoruz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve sorumluluklar 

I - Görev ve sorumluluk 
Madde 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup su

bayların ve astsubayların görev ve sorumluluık-
ları 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanun ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tü
zük, yönetmelik, talimat ve talimnamelerinde 
gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

I I - Mal Hldirimi 
Madde 5. — Subay ve astsubaylar, kendile

riyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocukları
na ait taşınır ve 'taşınmaz malları, 'alacak ve 

81 — 



C. Senatosu B : 88 17 . 7 . 1967 0 : 1 

borçları hakkında, özel kanunda yazılı hüküm
ler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul >edeniler... Etmıiyenler... Kabul •edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
G-enel haklar 

I - Uygulama isteme hakkı 
Madde 6. — Subaylar, astsubaylar ve aske

rî öğrenciler, bu kanuna ve bu îkanuna daya
nılarak çılkan tüzük ve yönetmelilkierin kendi
leri hakkında aynen uygulanmasını istemek 
hakkına sahiptirler. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'ın bir tadil 
teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz 'ettiğim sebepler doiayısiyle, 

6 ncı .maddenin ıkanun metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadıık Artuıkmaç 

BAŞKAN — Sayın Artulkmaç izah edecek 
misiniz ? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, kanun ve bu kanunlara daya
nılarak çıkarılan tüzükler ve yönetmelikler hü
kümleri objektiftir, herkese uygulanır. Bunla
ra aykırı hareket eden idare makamları aley
hine ilgili şahısların adliye mahkemelerine ya
hut da idari mahkemelere, Danıştaya başvur
ması gerekir. Diğer taraftan eğer ilgili şahıs 
bu kanunlara, tüzüklere aykırı hareket ediyor
sa idare de bilmukabele bunun karşısında mü
eyyideleri harekete getirir. Durum böyle ol
duğu halde «her hangi bir kanuna ilgili kimse 
bu kanunun ve bu kanuna dayanılarak çıkan 
tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hakkında 
aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip
tir.» diye bir hükmün konulmasına lüzum yoktur. 
Durum böyle olunca 6 ncı maddedeki şu hük
mün «subaylar, astsubaylar ve askerî öğrenci
ler bu kanunun ve bu kanuna dayanılarak çıkan 
tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hakkında ay
nen uygulanmasını istemek hakkına sahiptir
ler.» gibi bir hükmün konulması zaittir, lü
zumsuzdur. Ayrıca buradan çıkan bir imâna da

ha vardır: «Aynen uygulanmasını istemek hak-
kına sahiptir» demek bunun mefhumu muhali
finden, demek İri, kısmıen uygulanmaya veya 
hiç uygulanmamaya cevaz verilmekte demek
tir. Tehlikeli bir hüküm mahiyeti arz ettiği ka
naatindeyim. Bu bakımdan bu maddenin bura
dan çıkarılması lüzumuna inanmafktayım. Öner
gemi bu maksatla sunmuş bulunuyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde <• başka görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. Komisyon katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Efendim, Dev
let Memurları hakkındaki Kanunun 17 nci mad
desinde buna paralel bir hüküm vardır. Aynen 
şudur: Devlet Memurları bu kanunun ve bu 
kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yö
netmeliklere göre tâyin ve tesbit olunup yü
rürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkım
da aynen uygulanmasını istemek hakkına sa
hiptirler.:» Buna paralel olarak gösterilmiştir. 
Bu sebeple takrire katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Devlet Memurları Kanununun 
17 nci maddesinde aynı konuyla ilgili madde 
vardır. Buna paralel olarak bu madde konmuş
tur. Bunun için katılmıyorsunuz. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA.BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve (komisyon takrire 
(katılmıyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, madde hakkında söz istenip is
tenmediğini sormadınız. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, başka 
söz istiyen yoktur dedikten sonra takrire katı
lıp katılmadığını komisyona sordum, Hüküme
te sordum. Başkanlığı bu kerelik bağışlayın. 
Bir dahaki sefere hem daha evvel söz isteyin, 
hem de Başkanlığı müşkül durumda bırakma
mış oluruz. 

Takrire Hükümet ye 'komisyon ikatılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ©diyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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II - Güvenlik 
Madde 7. — Kanunlarda ve kanunlara da

yanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde 
yazılı-haller dışımda, subaylığa, astsubaylığa ve 
askerî öğrenciliğe son verilemez; aylık ve diğer 
hakları elinden alınamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

I I I - Emeklilik 
Madde 8. — Subayların, astsubayların ve as

kerî öğrencilerin özel kanununda yazılı belli 
şartlar içinde emeklilik hakları vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

IV - Çekilme 
• Madde 9. — Subaylar ve astsubaylar bu 

kanunda belirtilen 'esaslara .göre subaylıktan 
veya astsubaylıktan çekilebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

V - İzin 
Madde 10. — Subayların ve astsubayların 

sıhhi izin süreleri ve diğer izinleri hakkında bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul 'edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

İKİNCİ KISIM 
Subaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kaynak ve yetiştirme 

I - Kaynak 
Madde 11. — Muvazzaf subay kaynakları: 
a) Harb okulları, 
b) Fakülte ve yüksek okullardır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul 'edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

a) Harb okulları 
Madde 12. — Harb okullarının kuruluşu, iş

leyişi ve bu okullara giriş şartları, yetiştirilme 
usulleri ve diğer hususlar özel kanuna göre yü
rütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul (edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 
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b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme 
Madde 13. — Silâhlı Kuvvetlerin harb okul

larında yetiştirenıediği diğer sınıf subayları, 
fakülte ve yüksek okullarda yetiştirilir. Ancak 
yurt içinde fakülte veya yüksek okulu nıevcu-
dolmıyan branşlar için yurt dışına öğrenci gön
derilir. Yurt içii ve yurt dışındaki fakülte ve 
yüksek okullarda: 

a) Liseleri bitirerek üniversite ve yüksek 
okullara devam hakkını kazanmış olanlardan, 

b) Lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda; fakül
te ve yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı 
İle geçen ve Silâhlı Kuvvetler namına okumak 
istiyen öğrencilerden, seçilenler askerî öğrenci 
olarak öğrenim yapanlar. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın Arı-
burun'un bir takriri var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden ötürü 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun 
tasarısının (13) ncü maddesine aşağıdaki fık
ranın 'eklenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

13 ncü madde üçüncü satırda (için) kelime
sinden sonra: Branşlar için veya Silâhlı Kuv
vetlerce lüzum görülen hallerde... Yurt dışına 
öğrenci gönderilir. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Arıburun. Baş
ka görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. 

M. TEKİN AEIBUPvUN, (İstanbul) — Sa
yın Başkan muhterem arkadaşlar, bu madde 
çok kısıtlayıcı bir madde halindedir. Alelû-
ımını kanun yapılrıken bilhassa birçok hal
lerde acele karar vermek mecburiyetinde kal
makta olan kumanda erkânının ve kumandu 
makamlarının kanunlardaki, bâzı kasılla-
yıcı maddelerle çok müşkül durumda kaldık
ları vâkiclir. 

Bir misal olarak arz edeyim; burada yurt 
dışına öğrenci göndermek meselesi bahis ko
nusudur. Eğer mevcut fakülteler veya yük
sek okullar Türkiye dâhilinde var ise o branş
lara alt talebe yurt dışına gönderilemez gibi 
bir hal almaktadır. 

İkinci Cihan Harbi başlangıcında bizim 
Hava Harbiyemiz var idi. Hava Harbiyesin-
de aşağı - yukarı 200 e yakın, ondan sonra 
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aynı tahsil için Kanada'ya 100 küsur, aynı 
tahsil için ingiltere'ye 100 küsur, aynı tah
sil için Amerika'ya 100 küsur talebe gön
dermek zaruretinde kaldık. Her ne kadar bu 
fakültelere ait ise de, yani uçucu olmak fa
kültelere ait ise de, bu teknik zamanda önü
müzde ne gibi sekler çıkacağını bilemeyiz. 
Tasavvur edilebilir, fakat mahiyeti bilinmez. 
Ne fakülteleri, ne de harh okullarını kısmak, 
kısıtlamak doğru değildir. Onun için bu
raya bir fıkra ilâvesini arz ettim. «Veya Si
lâhlı Kuvvetlerin lüzum gördüğü hallerde» de
nir ise, o takdirde serhestiyet hâsıl olmuş olur. 
Kısıtlılık kalkar. Ve icabettiği zamanlarda 
'kanun müsaade etmiyor, diye böyle bir fır
sattan istiafede edilmemezlik ve büyük bir 
vazife görememezlik gibi bir duruma da düşül
müş olmaz. 

Mâruzâtım bu kadardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takrir sahibi takririni izah 
etti. Takriri bir defa daha okutup komisyon 
ve Hükümetten katılıp katılmadıklarını sora
cağım. 

(İstanbul Üyesi Tekin Arıburn'un önergesi 
tekrar okundu.) 

GEÇÎCI KOMİSYON BAŞKANI CAVlT 
TEVTlK OKYAYÜZ (içel) — Maddede mün
demiçtir. Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, endişe duyulan hu
susu maddenin muhtevi olduğunu beyan et
mekte ve bu sebeple katılmamaktadır. 

Hükümet de aynı beyanı tekrar eder. 
Komisyon ve Hükümet bu sebeple katılmı

yor. Endişe edilen husus maddede mündemiç
tir, derler. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kafoul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler. Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

I I - Fakülte veya Yüksek Okulu bitirenlerden 
muvazzaf subay olma 

Madde 14. — Üniversitelerin çeşitli fakül
telerini veya yüksek okulları bitirenlerden, 
muvazzaf subay olmak için başvuranlar, yir-
miyedi yaşından büyük olmamak ve diğer 

nitelikleri de haiz bulunmak şartı ile ihtiyaç 
da varsa; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb 
okullarında yetiştiremediği sınıflarda muvaz
zaf subaylığa nasbedilebilirler. 

Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okulları bitirerek muvazzaf subay ol
mak için başvuran astsubaylar da, otuz ya- ' 
şmdan büyük olmamak ve diğer nitelikleri 
de haiz bulunmak şartı ile, ihtiyaç da varsa; 
öğrenimlerinin ilgilendirdiği sınıflarda teğ
men rütbesi ile muvazzaf subaylığa nakledile-
bilirler. Bunlar, terfi ile astsubaylıkta al
makta olduklan aylık derecesine ulaşıncaya 
kadar, müktesep hakları olan aylıkları almaya 
devam ederler. 

357 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Bu kişiler, muharip sınıf subaylığa nakle-

dilemezler. ı 

BAŞKAN — Sayın Arılburun ve Sayın Ko-
çaş'm takrirleri vardır. 

Sayın Başkanlığa 
Şihafen arz edeceğim sebeplerden ötürü 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun ta
sarısının 14 ncü maddesinde iki fıkrasının 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Tekin Anburun 

Çıkarılan fıkralar : 
a) 14 ncü maddenin ikinci satırının orta

sında : 
(27 yaşından büyük olmamak ve ) 
b) 14. ncü madde 6 ncı satırının ortasın

da : 
(Otuz yaşından büyük olmamak ve...) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
14 ncü madde 2 nci paragrafında yüksek 

okul bitirecek astsubaylar için yaş haddinin 
30 dan 35 yaşa çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Takrir sahipleri, görüşlerini 
ifade ederler mi efendim? 

Buyurun Sayın Anburun. 
M. TEKİN ARIBUEUN (istanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar, bu kanunun 
ne kadar müstacel olduğunu biliyorum. Fakat 
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çok seneler orduda hizmet etmiş eski bir kuman
dan sıfatiyle, yine idareci kumandanları bağla
yıcı maddelerin buradan alelacele geçmesine gön
lüm razı olmuyor. Bundan evvelki maddede ol
duğu gibi bundan sonrada birtakım maddeler 
gelecek. Kabul edilmese dahi, hiç olmazsa, sayın 
bakanlığın buradaki mütehassıs arkadaşlarımızın 
dikkatlerini çekmiş olurum, aynı zamanda sayın 
senatör arkadaşlarımın dikkatlerini çekmiş olu
rum ve zabıtlara da bu şekilde geçmiş olur. Biz 
vazifemizi yapıyoruz. 

Madde 14, her iki fıkrasıda gayet kısıtlayı
cı ve doğru olmıyan iki fıkrayı ihtiva eden bir 
maddedir. Bunlar şevki - idarede çok güçlük ve
recek olan maddelerdir. Bir tanesi, ki birinci 
fıkra : Çeşitli fakültelerden muvazzaflığa gee-
mek isteyen bâzı arkadaşlar, ki bunlara bizim 
Silâhlı Kuvvetlerin de ihtiyacı vardır. Yaşma 
bakıyoruz 27 yaşından büyük olmamak şartı. 
Sayın arkadaşlarımız 28 yaşında ise ne olacak: 
Çok kıymetli ve çok ihtiyacımız varsa bu arkada
şa; ne olacak? 28 yaşında olduğu için almıyaca-
ğız. Niçin? 20. asırda, bu füze devrinde, bu 
teknik devirde silâhlı kuvvetler yaş babından 
dolayı elini kolunu bağlamaktadır, böyle bir fık
ra sebebiyle. Bu olmaz efendim. İstirham ede
rim tehlikeli maddelerdir' bunlar, mütehassı:-1 

arkadaşlarımızın dikkatini çökerim. Bağlayıc1 

•maddeler kanunlarda olmaması icabeder. Hattâ 
biraz ileri gidersek 200 maddelik kanunun da 
gelmemesi icahederdi karşımıza. Onun için ar/ 
etmiştim ki, tümü üzerinde konuşurken, bura
da yüksek rütbeli kumanda kademesinde olan 
arkadaşlarımız teşrif etseler, ki bir tanesini gö
rüyorum şimdi memnuniyetle, o zaman ilerde 
kendileri o makamlarda bulundukları zaman 
böyle kısıtlayıcı maddelerden dolayı müşkilâtn 

uğramazlar, kanun bir gün geç kalsa dahi bâz1 

maddelerin bu tarzda bağlayıcı olarak çıkmasına 
gönlüm razı olmuyor. İlerde tekrar sıkıntı çc-
çecek olan üniformalı arkadaşlarımızdır. Ye bu
raya bakmakta olan, oraya memur edilmiş olan 
sayın vekillerimizdir. Arz ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Koçaş, buyurun. 
SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaş'ar mı, Sa
yın Orgeneral Arı burun'un düşüncelerine; avn~-ı 
iştirak ettiğim için o kısmı tekrar ctmiyeeoğ'm. 
Yalnız sayın generali tamamlayıcı bir noktaya 

ve bir de diğer bir mahzura temas edeceğim. 
Sayın general haklıdırlar, biz bu kısıtlayıcı ka
yıtları koymayalım. Millî Savunma Bakanlığı 
isterse alır, istemezse almaz. Yaşı 40 dır müraca
at etmiştir, reddeder, yaşı 30 dur müracaat et
miştir, kabul eder. Bu, seneki ihtiyaca göre. 
Bir dahaki seneye ihtiyaç değişir, başka yaşta-
kini alır, istediğini alır, istemediğini almaz. 
Binaenaleyh kısıtlamak doğru değildir. Fakat 
buna ilâveten bir başka hususa temas edece-
-5 i rn. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya konan yaş 
hadleri asgari hadler. Meselâ astsubaylıktan-
yüksek okul veya üniversiteyi bitirerek teğmen 
olacakların durumunu ele alalım. 30 yaş âzami 
kabul edilmiş. Arkadaşlar bir astsubay en geç 
18 - 19 yaşında astsubay olur. Bugünkü mevzuat 
a'ereğinee evvelâ lise bütünleme imtihanını ver
mesi lâzımdır. Çünkü hepimiz yüksek mektep 
bitirdik sorarım sayın arkadaşlarıma, bir lise 
mezuniyet imtihanına girmeye kalksak, kaç se
nede bu imtihanların hepsini vermek mümkün
dür? Ancak her sene bir, iki imtihan verile veri
le bu diploma alınabilir. Nitekim tatbikatta bir
çoklarını görüyoruz 5 - 6 senede alıyorlar. On
dan sonra da bir üniversiteye girecektir. Meselâ 
lort sınıflı olduğunu kabul edelim, bir a tsubay 
o;enç yaşında daha çok fizik bakımdan kıtada, 
karargâhlarda, daha çok kıtada yapacağı biz met 
arasında geceleri çalışma imkânı bulacak, lise 
mezuniyet imtihanlarını verecek, arkasından üni
versiteyi bitirecek ve bunun da yaş haddi 30 ola
cak. 30 yaşma kadar bu işi yapmasına imkân 
yok arkadaşlar. 30 yaşından mutlaka sonra olur, 
•sfk az istisna ile. Biliyorsunuz teğmen ve üsteğ
menlerin yaş haddi 41, yüzbaşıların 46 dır. Bu
na mukabil astsubaylıktan subay olacakların, 
ek cetvellerden arz ediyorum, ve yüzbaşıya kadar 
"ük'-eleedderdc teğmenlik 41, üsteğmenlik 46, 
yüzbaşılık zannediyorum 52 yaşma kadar imkân 
^-eritmiştir. Bu demektir ki, meselâ 35 yaşında 
'rıiversite mezunu bir astsubayı teğmen olarak 
alırsak teğmen rütbesinin yaş haddi olan. 41 e 
kadar 6 sene, üsteğmenlik için onbir sene. yüzba
şılık için 16 sene hizmet etmek imkânı vermiş 
aluyoruz. Sayın generalin temas ettikleri 27 yaş 
fikrine de aynen iştirak ediyorum. Eğer sayın 
generalin bu önergesi kabul edilirse gerek su
bay, gerekse astsubay olacaklar için verilen bü
tün fikre aynen iştirak ederim. Eğer o önerge 
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reddedilecek olursa, • hiç- değilse bu 27 nin 30, j 
- önergemde tadilât yapıyorum - bir madde ilâ
vesiyle, ?.0 yaşın da 35 olarak kabul edilmesini 
arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takririniz yok. Sayın Arıbu-
run'a katılıyorsunuz. 

S A D L KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Evet, yalnız Sayın Arıburun'un önergesi 
reddedilirse kendi önergemin oylanmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun 14 ncü mad
dede mevcut yaş sınırlarının kaldırılması husu
sunda teklifte bulunmaktadırlar. Üniversiteden 
sonra subaylığa, astsubaylıktan subaylığa geçişin 
27 - 30 la sınırlandırılmış yaş sınırlarının kal
dırtmasını teklif ediyorlar. 

Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — İştirak etmiyoruz. 
Müsaade ederseniz kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Başkan ve 
muhterem arkadaşlarım; Yerilmiş bulunan bu 
takrire komisyon olarak iştirak etmiyoruz. Se
bepleri : 

Bu yaşlar bir defa hesaplanırken bir esorn 

istinaden hesaplanmıştır. Bilhassa üst rüthede-
kilerin em ekil il iki erini, emekli olmalarını temin 
için hesaplanmıştır. Kaldı ki, savet yaş had din; 

kaldıracak olursak bundan evvelki kanunun tü
mü üzerinde konuşan arkadaşlar, bir ihtiyari «^ 
ordusu mevdana getirdiniz, diyorlardı. Bizim 
gavemJiz bir ihtiyarlar ordusu mevdana g?t'<~ 
m ek delildir bu kanunla. Nitekim bunun h'^ 
misâli de vardır şu bakımdan. Muvazzaf subay
larla yedek subaylar arasında bir muvazene t"-
min edebilmek için bu yaş hadleri kanunda 25, 
27, 30, 35 olarak tesbit edilmiştir. Hâkimler Ka
nununda da yine okulu bitirdiği zaman ancaî-
27 vasında ise mesleğe alınmakta, 27 yaşından 
yukarı alınmamaktadır. Bu sebeple bunlara iş
tirak etmiyoruz, takdiri muhterem Heyete bırak-* 
yoruz. 

BAŞKAN -— İştirak etmiyormusunuz efen
dim? 

GEMİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFÎK OKYAYÜZ (îçel) — Hayır, iştirak 
etmivoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon Sayın 
Arıburun'un yaş sınırının kaldırılması hakkın
daki önergesine katılmamaktadır. 

Takririn dikkate alınması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Koçaş'm teklifi, astsubaylıktan subay
lığa geçiş yaş haddi sınırının 30 dan 35 e çıka
rılması hakkındadır. 

SADÎ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, 27 nin 30, 30 un 35 olarak tâdili 
mümkün mü? 

BAŞKAN — Gayri mümkün efendim, teklif 
olmadığına göre. 

Takrire komisyon katılıyor mu?.. Katılmıyor. 
Hükümet?.. Katılmıyor. Takririn dikkate alın
ması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Artukmaç'm bir tereddüdü var efen-
dVı. Takriri bir defa daha oylarınıza arz 
edeceğim; Kabul edenler... - bu astsubaylar hak
kındaki - Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş-
+ 'r efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
^denler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

a) Askerî eğitim 
M^dde 15. — Silâhlı Kuvvetler vena kendi 

hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
—""""-k okulları bitirenler muvazzaf subav nas-
bedilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutulur
lar. Başarı gösteremiyenler mütaakıp dönem eği-
+'me katılırlar. 

B -V^KAN — M'addevi odlarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
•m 'I.S'tİr 

b) Askerî öğrencilerin özlük ihtivadan 
"vrçul-lp 16. — Fakülteler veva yüksek olnıl-

larda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuvan askerî 
öğrencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşı-
1;a.m.r. 

BALKAN — M'addevi ovlarımda sr,7 rvLVn-
"HKI. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil 
mistir. 
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c) Askerî öğrencilikten çıkarılma 
Madde 17. — Fakültelerde veya yüksek okul

larda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan öğren
ciler aşağıdaki hallerde askerî öğrencilik niteli
ğini kaybederler : 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak 
yönetmelikte tesbit edilecek ahlâk notunu kay
bedenler, 

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dâhilinde 
askerî öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair 
disiplin kurullarınca haklarnıda karar verilen 
ler, 

c) Öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarıla
cak yönetmelikte belirtilecek süreler içinde ta-
mamlıyamıyanlar, 

d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara 
istinaden, sağlık durumları sebebiyle askerî ör" 
renöi olarak öğrenimine devam imkânı kalmı-
yanlar, 

e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukuku
nu kaybedenler, 

f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik 
hakkı sona erdirilenler. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan tarafından veril
miş tadil teklifi vardır, okutuyorum. 

G. Senatosu Başkanlığına 
Sözlü olarak açıkladığım gerekçe ile mıdrl-

17 (b) fıkrasının metinden çıkarılmasını arz vr 
teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Konusmı-

yacağım efendim. Yalnız bâzı önergelerim vpr-
tatbikatçıların izahatlarından tatmin obrrH-
mümkün değil. Geri alacağım. Ancak önergem 
hukuk dışı taitbifcata sebebolacağı için üzerin-^ 
ısrar ediyorum. Acaba tatbikat için izahat ala
bilir miyim? 

BAŞKAN — Yani Komisyon veya Hükümet
ten izahat mı istiyorsunuz'? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Lütfen 
efendim. 

BALKAN — Böyle bir imkân yok. Hukuk 
dışı tatbikata sebebolacağı için takririn oylan
m a n ı arzu ediyorsunuz. 

Komisyon takrire katılıyor mu?.. 

17 . 7 . 1987 O : 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVÎT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Bu bir nevi ta
lebe sicili mahiyetindedir, bu itibarla katılmı
yoruz. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Söz isti
yorum , 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız tatbikatımız 
odur ki, komisyonun beyanı hatibin mütalâ S!îl-
dan sonradır. Komisyonun fikrini aldıktan son
ra hatibe söz vermek tatbikatına yöneımiyelim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Peki efen
lim. Ben zaten geçen sefer çok uzun izah ettim. 
^imdi Tekrar arkadaşlarımı yormak istem iyo-
• T L ! ; 1 . 

BAŞKAN — Sayın Kaplan tümü üzerinde 
"Ahi görüşmesinde bu hususu açık olarak izah 

ettiklerini beyan ettiler, ona ekleyecek birşey-
ĥ vi yok. 

Takrire Hükümet katılıyor mu?.. Katılmıyor, 
Komisyon da katılmıyor. Dikkate alınıp alınına-
mr::Ti hususunu oylarınıza arz edeceğim. Takri-
Hn dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyon-
hrr... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
^lenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak- işVm 
Madde 18. — 17 nei madde gereğhıee askerî 

"frenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri ke
silir. 

'a) Sağlık sebepleri dışında ilişikleri kesi
lenlere, Devlet tarafından yapılan masraf faizi 
i]o birlikte ödettirilir. 

IrA Fakülte veya. yüksek okul öğren-.?'lerin
den 17 nei maddenin a, b. e, e ve f bendiori gere
ğince askerî öğrencilik niteliğini ka vb edeni er, 
muvazzaf subay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler 
ı-,'-"'nıet'ine alınmazlar. 

eh Bu maddenin (a) bendi gereğince askerî 
öğrencilik niteliğini kaybederek ilişkileri kesi-
Vn öğrencilerin Devlete olan borçları askerlik 
hizmetleri süresinde tehir edilir. 

B'VSK.AN — Maddevi oylarınıza, arz ed'iyo-
mm. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

I I I - Yedek .subaylıktan muvazzaf subavlığa 
geçme 

M'^dde 19. — Fakülteleri veva vfi^^r okul
ları bitirerek Silâhlı Kuvvetlerde askerlik hikme
tine başlıyan ve yedek subay okuluna girişlerin-
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de yirmideyi yaşından büyük olmıyan yedek su
baylardan muvazzaf subaylığa geçmek istiyen-
ler 14 ncü maddede yazılı şartlar dâhilinde mu-
vazaf subaylığa nakledilebilirler. 

Terhislerini mütaakrp başvuranların muvaz
zaf subaylığa nakilleri yapılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

IV - Yönetmelikte tesibit edilecek hususlar 
Madde 20. — Fakültelerde veya yüksek okul

larda askerî öğrenci olarak okutulacakların gi
riş şartları, görev ve sorumlulukları, askerî ör 
rene ilikten çıkarılma ile ilgili işlemler, fakültr 
vev.p, vüksek okullarda en çok öğrenim süreleri 
askerî eğitime ait hususlar, fakülte veya yük
sek okul mezunları ile yedek subaylık hizmetin' 
yapmakta olanlardan istekli bulunanların mu
vazzaf subaylığa nasbedilmelerinde aranacak ni
telikler ve diğer hususlar bir yönetmelikle tes-
bit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü kısım 
Subayların sınıflandırılması 

I - Subay sınıfları 
Madde 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine me" 

sur» kara (Jandarma dâhil), deniz ve hava c^ 
baylarının sınıfları ve bu sınıflardan hangile^ 
nin muharip, hangilerinin yardımcı sınıf bv^ 
dâhil bulunduğu aşağıda gösterilmiştir : 

•a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Piyade, süvari, tan1" 

topçu, istihkâm, muhabere, jandarma. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, levazım 

harita, ordudonatım, personel, tabip, eczacı, d> 
tabiri, kimyager, veteriner, yüksek mühend'^ 
mühendis, askerî hâkim, maliye, öğretmen, bando 
teknisiyen, sağlık, sıhhiye teknisiyeni, din iş
leri. 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Güverte, makina. lâyn 

deniz piyade, deniz istihkâm, 
2. Yardımcı sınıflar : ikmal, hidro.Traf^ 

ordudonatım, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager 
vük^pk jriiVh^rıdiö. mühendis, askerî hâkim. rn° 
liye, öğretmen, bando, teknisiyen, sağlık, sıhhiye 
teknisiyeni, din işleri. 
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c) Hava Küvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Pilot, seyrüsefer, hava 

yer, piyade, istihkâm, muhabere füze. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, levazım. 

orludonatım, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, 
kimyager, veteriner, yüksek mühendis, mühen-
li;-;, askerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, tek
nisiyen, sağlık, sıhhiye teknisiyeni, din işleri. 

BAŞKAN — Efendim, iSayın Öz güneş, Sayın 
Özgür, Sayın Koçaş ve Sayın Kaplan'm takrir
leri vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde 21 e (d) fıkrası olarak aşağıdaki pa
ragrafın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

d) Kurmay hizmetleri sınıfı : 
Harb akademilerini başarı ile bitiren subay

lar, yükselme işlemleri ve kıtada çalışma hu
susları kendi asıl sınıflarına bağlı kalmak üze
re, kurmay hizmetleri sınıfına geçirilir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun ta

sarısının 21 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür 

Madde 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
mensup subaylar; Kara (Jandarma dâhil), - De
niz - Hava olmak üzere sınıflara ayrılır. Bu 
sınıfların kendi içindeki branşlar ve bu branş
ların muharip veya yardımcı olanları tüzükte 
gösterilir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununun 

21 nci maddesinin teferruatının tüzüklerde 
zikredilmesini sağlıyaıcak yeni bir metin hazır
lamak üzere maddenin komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
iSadi Koç aş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
21 nci maddenin «Subayların sınıflandırıl

ması» teriminin «Subayların sınıflara ayrılmas» 
terimi ile değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın takrir saihipleri veyahut da diğer 
üyeler? Buyurun Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, tasarıda birhayli 
terim hataları vardır. Fakat 21 nci maddede 
başlayan ve birkaç madde devam eden bir te
rim hatası vardıır ki, zannediyorum, birhayli 
karışıklığa sebebolacaktır. Bu sınıflara ayırma 
ile sınıflandırma arasındaki fark, yeniden sı
nıflandırma ile sınıf değiştirme arasındaki fark
tır. Malûm, yedeksubaylık yapmış herkes bilir 
ki, istihkâm, piyade, topçu sınıflarına ayırma
ya Türk Ordusunda ta eskiden beri sınıflara 
ayıırma, denir. Harbokulunda gayriresmî ola
rak da buna eslek seçimi denir. Bunun dı
şında bir de sınıflandırma vardır. Sınıflandır
ma demek bir sınıfın içindeki subayın iş tahlili 
neticesinde alacağı kot numarasının belirtilme
sine denir. Yani bu kot numarası 2,48 mi ola
cak, 86,44 mü olacak? Şu halde iş tahlili so
nunda ortaya, çıkacak kot numarasını verme
ye bir subaya sınıflandırma denir. Bizim per
sonel sistemimiz Amerikan sisteminden alındı
ğı için bu ordudaki terimlerimde belirteceğim. 
Sınıflandırmanın karşılığı (classification) dur. 
Yani (MOYC) tes'biti mânasına gelir ve bu 
bir geniş terimdir, askerliği taşan bir terimdir, 
bir personel idaresi terimidir ve bugün Tür
kiye'nin bütün askerî okullarında da, hattâ 
Âmme İdaresi Enstitüsünde de sınıflandırma 
diye okutulur. Fakat burada geçmesi lâzımgelen 
husus sınıflara ayrılmasıdır, yani doğru terim 
budur. Biz buna sınıflara ayırmaya, sınıflan
dırma dersek (elasssification) u karşılıyacak 
terimi bulamayız. Yine bundan sonraki mad
delerde Türk Ordusunun asırlardan beri sınıf 
değiştirme tâbiri gelmiş buraya yeniden sınıf
landırma... Yanlış, o da yanlış. Yeniden sınıf-

• landırmanm mânası kot numarasının değişti
rilmesi mânasına gelir. Gördüğü yeni bir kurs, 
akademik sicil, şu, bu dolayısiyle. Şimdi ge
tirir de biz sınıf değiştirmeyi yani piyadeden 
topçuya nakli getirir, yeniden sınıflandırma 
diye koyarsak, bu takdirde kot numarasını 
değiştirme mânasına gelen yeniden sınıflan
dırmayı karşılamamıza imkân yoktur. Bu o 
derece yanlıştır ki, kusura bakmayın, ifade ede
ceğim b k tane asker ister muvazzaf, ister emekli 

olsun, çıksın yanlıştır desin, ben takririmi ge
ri alacağım. 

Hür m eti erimi e. 
BAŞKAN — Görüşmek istiyen başka sayın 

üye? Buyurun Sayın Koçaş. 

ŞADI KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlarım; öyle anlaşılıyor ki, 
bu kanun bitinceye kadar sizleri çok yoraca
ğız. Sık, sık bu kürsüye çıkacağız ama, hüsnü
niyetimize bağışlayın. Bütün temennimiz şu ka
nunun az eksikle çıkmasıdır; takdir sizlere 
aittir.. Belki biz aldanabiliriz ama, tatmin eder
sek oy verirsiniz, olmazsa vermezsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde muhtelif sınıflar vardır. Yardımcı 
muharip sınıflar vardır. Ama, bu sınıflarda 
sık, sık değişiklkiler olur ve nitekim bu kanu
nun içinde 24 ncü maddenin (e) fıkrasının (c) 
bölümü bu değişikliğin olacağını da âmirdir. 
Esasen böyle bir maddeye de lüzum yok. Tat
bikat malûmdur, sık, sık değişiklik olur. Bâ
zı sınıflar lâğvedilir, bâzı sınıflar ihdas edilir. 
Böyle her değişiklikte bir kanun mu tedvin 
edeceğiz? Ve bunları şu kanunda teker teker 
zikretmenin ne faydası vardır? Binaenaleyh, 
istirham ediyorum, bir önerge de takdim ede
ceğim, bir satırı kaldı, yazıp vereceğim. Bu 
maddenin «Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup 
kara; (jandarma dâhil), deniz ve hava subay
larının sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin 
muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâ
hil bulunduğu yönetmelikte tesbit edilir» di
ye bir yönetmeliğe bırakmakta büyük fayda
lar vardır. Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. Sayın özgür le Sayın Koçaş'm 
takrirleri aynı mahiyettedir. İkisi de bu mad
denin tüzüklerle tedvini hususunu öngörmek
tedir. Komisyona iadesi teklifini ihtiva eden 
önerge en aykırı bulunduğu cihetle Sayın Ko
çaş'm takririni tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Koçaş'm 
önergesi tekrar okundu), 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEArFlK OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan 
1 nci devredeki münakaşalarda bu maddeyi 
takiben Sayın Koçaş'm istediği istikamette 
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bir madde vardı. Komisyon tereddüt ettiğin
den Anayasa Komisyonuna sordu, Anayasa Ko
misyonu bu vazife icraya verilemez, binaen
aleyh kanunda durmalı bu madde dedi. Bu se
beple iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Komisyona iadesi hakkındaki takririn 
dikkate alınması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate 
alınması hususu kabul edilmiştir. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Oylamalarda 
lütfen zil çalınsın efendim. 

BAŞKAN — Efendim Heyeti Umumiyede 
bulunan pek çok arkadaşımızın oy kullanmadı
ğını ifade ederim. (Zil çalınsın sesleri).. Çal
dım beyefendiler, her zaman çalıyorum tak
rirler ara ara geliyor. 23 ncü madde tadil edi
lir, 25 nci madde tadil edilir, yani bir müza
kere uzun sürüp de, bir saat sürdükten sonra 
bir oylama yok. Her beş dakikada, her iki daki
kada bir oylama vardır. Dikkate alınması hu
susu kabul edilmiştir. 

KOMİSYON BAŞKANI CAVİT TEVFİK 
OKYAYUZ (İçel) — Efendim müsaadenizle bu 
maddeyi komisyona alalım. 

BAŞKAN — 21 nci madde komisyona iade-
edilmiştir, Sayın özgür ve Sayın Kaplan'm 
takrirleri ile beraber. 

I I - Sınıflandırma 
Madde 22. — Askerî öğrenciler ve subaylar 

test ve mülakat sonuçlarına, beden kabiliyet
lerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre 
iki şekilde sınıflandırılırlar:. 

a) İlk sınıflandırma, 
b) Yeniden sınıflandırma. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

a) İlk sınıflandırma 
Madde 23. — Harb okulları öğrencilerinin 

sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacına 
göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş siz takririnizi 
geri mi olıyorsunuz ? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Evet 
efendini. 

BAŞKAN — Şu halde bir teklif yoktur. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Yeniden sınıflandırma 
Madde 24. — Subaylar, aşağıdaki durumlar

da yeniden sınıflandırılırlar:. 
a) Sıhhi sebepler: 
Sağlık durumları mensuboldukları sınıfın 

hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne 
göre sağlık kurulu raporu alanlar, sınıflandır
ma kurullarınca beden kabiliyeti ve sınıflan
dırma yönetmeliği esasları dâhilinde uygun. 
görülen sınıflara geçirilirler. 

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandır
ma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hiz
met etmesi uygun görülenler bu sınıfların ih
tiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilir-
leı\ 

b) Uçuştan ayrılanlar: 
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak 

istiyen hava subayları yeniden sınıflandırılır
lar. 

c) Özel hizmet niteliğini kaybedenler: 
Denizaltı, dalgıç, kurbağa adam, sualtı ko

mando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı mad
deleri zararsız hale getiren personelden, özel 
hizmet niteliklerini kaybeden subaylar, 

Yeniden sınıflandırılırlar. 
d) İkinci bir tahsil yapanlar: 
Subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına üni

versite veya yüksek okullardan birini bitiren
ler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. 

e) İdarece görülecek lüzum üzerine: 
1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik 

düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurulları
nın tetkik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler, 

2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle 
veya idarece görülecek lüzum üzerine, sınıfla
rının değişmesi icabeden subaylar, 

3. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı 
teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini 
için idarece, lüzum -görülecek sınıf ve rütbe
deki subaylar, yeniden sınıflandırılırlar. 

f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine: 
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş 

değişikliklerinde birliğin personeli aynen o 
kuvvete nakledilir. Personelin eski kuvvet ve 



O. Senatosu B : 88 17 . 7 . 1967 O : 1 

sınıfına geçmek içim yapacağı müracaatlar ka
bul edilmez. 

BAŞKAN — 24 ncü maddenin tadili üze
rinde iki Sayın Koçaş'ın, bir Sayın Tekin Arı-
burun'un ve bir Sayın özgüneş'in takrirleri 
vardır. Takrirleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden ötürü 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının 24 ncü maddesinin son fıkrasındaki 
şu cümlenin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

Çıkacak son cümle, 
«Personelin eski kuvvet ve sınıfına geç

mek için yapacağı müracaatlar kabul edil
mez. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
24 ncü madde (d) fıkrasındaki (Silâhlı Kuv

vetler hesabına) kelimelerinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
24 ncü madde (e) fıkrasına 4 ncü bölüm ola

rak : 
(Mevcut bir sınıfın kaldırılması halinde 

mevcut subayları ilgili diğer sınıflara nakli 
suretiyle yeniden sınıflandırılırlar) cümlesinin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
24 ncü maddedeki «Yeniden sınıflandırma 

teriminin» «sınıf değiştirme» terimi ile değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

BAŞKAN — Görüşmek istiyen sayın üye1?.. 
Sayın özgüneş buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Talbiî Üye) — Ar
kadaşlarım, ı21 nci maddede meramımı ifade 
ettiğimi zannediyorum, .burada sadece şunu 
ifade edeceğim. Terim çok hatalıdır, nitekim 
23 ncü maddede Harta Okulu öğrencilerinin sı
nıflara ayrılması şeklinde, doğru olarak kul-
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lanmıştır terim. Yani sınıflandırma değil sınıf
lara ayrılma şeklinde metin içerisinde doğru 
olarak kullanılmıştır. Bir yerde sınıflara ayrıl
ma, diğer yerde sınıflandırma ve taöylelikle as
lında meslek seçimi mânasına :gelmiyen sınıf
landırma tâbirinin kullanılması ileride büyük 
hatalara meydan verecektir. Komisyon 21 nci 
maddeyi ıgeri almıştır. Binaenaleyh, bu terim 
meselesinin orada halledilmesini hiç değilse bu 
oylanırken müspet rey vermenizi ve 'böylelikle 
bu yanlış terimin düzeltilmesini hürmetlerimle 
arz ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Arıburun, 'buyurun. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 24 ncü mad
denin son cümlesi «personelin eski kuvvet ve 
sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar ka
bul edilmez.» şeklindedir. Bundan evvel de 
arz etmiştim. Bu kadar kısıtlayıcı, bu kadar 
tehlikeli maddelerin hu kanuna girmemesi lâ-
zımgelir. Sayın arkadaşlarım, emir ve kuman
da erkânı tair harta halinde öl diyorlar bir kim
seye, yüzlerce, ıbinlerce kimseye öl diyorlar. 
Bir insan sevmediği, istemediği bir taranşta 
olursa onu zorla nasıl oraya gönderebilirsiniz? 
Yani tau zihniyet çok eski bir zihniyet. Şimdi 
mekteplere dahi, okullara dahi talebe alınır
ken evvelâ arzusunu soruyorlar. Testlerde han
gisini istersin diye, birinci, ikinci, üçüncü de
recede. Ondan sonra kabiliyetlere bakıyorlar, 
ondan sonra imtihan ediyorlar. Arzu başta 'ge
liyor. Bir ordu içinde bütün hayatını, taütün 
her şeyini vakfedecek olan bir insan bir mesle-
ke girmiştir, yeniden bir sınıflandırmaya tabi 
tutuluyor. Hayır ben istemiyorum, başka tair 
kuvvete gönderiliyor, 'başka bir sınıfa geçiri
liyor kadro olarak. Ben istemiyorum, beni es
ki yerimde bırakın, eski sınıfımda bırakın de
niyor, hayır olmaz kesin olarak ille oraya gi
deceksiniz. Bu taizim başımızdan da geçti, İkin
ci Cihan Harbinde uçaksavar 'bataryaları var
dı. Bunları lâğvettiler, bir sınıfa geçirdiler, 
Hava Kuvvetlerine geçirdiler, oradan aldılar 
tekrar Kara Kuvvetlerine geçirdiler. Böyle bir 
durum oldu. Vaktiyle topçu subayı olarak ay
rılmış olan birçok arkadaşımız istemediler sı
nıflarını terk etmeyi, biz tekrar topçuya gide
ceğiz dediler. Hayır zorla oraya geçeceksin »gi-
ji tair durum yaratılmış oluyor. 
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Vaktiyle tecrübelerini 'gördük, acılarını 
çektik.. Bu tarzda zorlayıcı, kısıtlayıcı madde
lerin bulunmaması lâzımıgelir esaslı ana bir ka
nunda. Onun için ıbu fıkranın çıkarılması ica-
beder kanısındayım. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Koç aş. Buyurun. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Değerli arkadaşlarım, Cuma 'günü kanunun 
tümü üzerinde konuşurken, hir sene evvel 'bu 
kanunu biz -görüşürken, Senatomuzun ittifak
la kalbul ettiği öyle maddeler vardı ki, komis
yonumuz bunları tamamen kaldırmış veya de
ğişik şekilde getirmiştir, Senatomuzun temayü
lü belli olduğu halele demiştim. Bu madde onun 
tipik ibir misalidir, şimdi arz ediyorum. 

Efendim, iki sene evvel zannediyorum, As
kerî Hâkimler Kanununda idi, görüşülürken 
izah etmiştim, gece yarısından sonra idi, bu 
(gece kanunun çıkması lâzımdır esbabı muci-
besi ile teklifimiz reddedildi. Geçen sene bu ka
nun görüşülürken yarım saate yakın şimdi arz 
edeceğim hususu arz ettim, izah ettim. Ko
misyon ve Hükümet katılmadılar. Dün akşam 
tutanakları tekrar tetkik ettim, Senato ittifak
la kabul etmişti. Bunu hatırlatmamın seıbehi, 
geçen seneki kadar mufassal ve tafsilâtlı ola
rak mevzua girip vaktinizi almak istemiyorum. 
Yalnız hatırlatmak için girdim. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunun (d) fık
rasında diyor ki, «Subay iken Silâhlı Kuvvet
ler hesabına üniversite veya yüksek okullardan 
birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara ge
çirilebilirler.» 

Biz de demiştik ki, «Subay iken üniversite 
veya yüksek okullardan birini bitirenler tah
silleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler» diye
lim, «Silâhlı Kuvvetler hesabına» tâbirini kal
dıralım. 

Esbabı mucibemiz şu idi: Meselâ, en çok iti
raz konusu olduğu için onu alacağım. Misal 
olarak, Ordunun hâkim subaya ihtiyacı vardır. 
Bazen liseyi bitirenlerden üniversitede okutu
larak, bazen ihtiyaca göre muvazzaf subaylar
dan üniversiteye gönderilip -okutularak hâkim 
subay kaynağı sağlanmaktadır. Sarf edilen 
emeği ve parayı terazinin lütfen hir kefesine 
koyun. Öbür taraftan subay iken mesaisini hiç 
aksatmadan Devletten hiçbir imkân istemeden 
gitmiş, Hukuk Fakültesini bitirmiş subay var

dır. Bu maddeye göre onu ihtiyacımız olduğu 
halde dahi askerî hâkim sınıfına alamıyaıcağız.' 

i Bunu sorduk, itiraz olarak şu söylendi. Efen-
\ dim, öyle subaylar vardır ki, rütbesi binbaşı-
1 dır, yarbaydır, albaydır, bunları hâkim yapar-
[ sak on senedir orduda askerî hâkimlik yapan ve 
j yüzbaşı rütbesinde olan bir hâkimin üzerine ge

lir. Biz de buna karşı dedik ki, geçirilebilir 
I kaydı var, herkesi almak mecburiyetinde de

ğilim, ihtiyacım var ise rütbesi, yaşı müsaitse, 
onu tâyin edebileceğim. Vazife varsa alırım, 
yoksa almam. Kimse bir hak iddia edemez. Lüt
fedin imkân verin ve bu durumda olan arkadaş
ların alınması hakkını idareye, Hükümete bıra
kalım, ihtiyaçları var ise alsınlar. Onlar köşede 
dururlarken meselâ hukuk mezunu bir arkada
şımız bir şubede mülhaklık yapacağına ;gelsin 
hâkim olsun ve hâkim yetiştirmek için de dünya 
kadar da emek sarf etmiyelim, dedik. Bu tekli
fimiz Yüce Senatonun geçen sene ittifakla tas
vibine mazhar oldu, kabul edildi. Ama yeniden 
bu haliyle gelmiş. Çok istirham ediyorum bunun 
itiraz edilecek bir tarafı yoktur. Hükümet ve 
komisyonun katılmasını, arkadaşlarımızın da il
tifat etmesini rica ediyorum. 

İkinci önergemiz kanaatimizce bir eksiklik
tir, o kadar mühim bir şey değil belki. Burada 

I idarece görülecek lüzum üzerine sınıf değişik-
I İlklerinden bahsedilirken yeni sınıf kurulmaları 

filân hepsi dikkat nazarına alınmış. Fakat mev-
I sut bir sınıfın kaldırılması halinde o sınıfın su

baylarının yeni bir sınıflanmaya tâbi olacağını 
-•öremedim, belki şeyler arasına sıkıştı, bunun 

I ilâvesini istirham ediyorum. Meselâ, yakın za
manda oldu, süvari sınıfı lâğvedildi, onun su-

I bajdarı tank sınıfına, şuraya, buraya nakledil
di. Bunu da zikretmekte fayda vardır kanaatin-

I eleyim. 

Mâruzâtımı Sayın Arıburan'un önergesini 
I bir noktada takviye etmek suretiyle bir cüm

leyle bitiriyorum. 22 nci maddede sınıflandırma 
bahsi görüşülürken kabul edildiği şekilde «is-

I teklerine ve kadro ihtiyaçlarına <göre» tâbiri 
vardır. Sayın General Tekin Arıburun da buna 

I temas etmişlerdir. İstek işinin burada nazarı iti-
I bara alınması uygundur. Hürmetlerimi arz ede-
I rim. 
I BAŞKAN —• Başka konuşmak istiyen sayın 
I "iye? Yok. Takrirleri tekrar okutmak suretiyle 
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komisyonun ve Hükümetin mütalaasını alaca
ğını. 

(İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'un önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
CEOÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — İştirak etmiyoruz. 
Esbabı mucibe olarak, -hizmet yürümez hale ge
lecektir, şöyle ki : Bu hizmette çalışan kişi bu
nu seçerken, daha evvel bunu düşünmüş ve ay
rılmıştır. Bu hizmetten ayrıldığı takdirde aynı 
hizmete başka birini bulmak mümkün olamıya-
cağından komisyon olarak 'hizmetin yürümiye-
ceği endişesiyle katılmıyoruz. 

BAŞKA'N —Hizmeti ve kadro intizamını bo
zacağı için katılmıyorlar. 'Sayın Hükümet?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞL/U (Adana Milletvekili) — Aynı ge
rekçeyle iştirak etmiyoruz, personel plânlaması 
alt - üst olacaktır. 

BAŞKAN —• Personel plânlaması alt - üst 
olacağı için iştirak etmiyorlar. 

Takririn dikkate alınması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Koçnş'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — İştirak' et
miyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet <ve komisyon önerge
ye iştirak etmiyorlar. Takririn dikkate alınması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. 'Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Koçaş'm 2 
nci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
OEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOCLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriir oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

j (Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in önergesi tek-
j rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ? 
I OEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
I YEŞİLYURT (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
I MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
| PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo-
| ruz. 

BAŞKAN —- Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınması hususunu oyu
nuza arz ediyorum. Kabul -edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Küçük, bir sorunuz vardı efendim. 
I SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş-
| kan, (b) fıkrasında uçuş niteliğini kaybeden ve-
î ya uçmak istemiyen hava subayları yeniden sı

nıflandırılır, hükmü vardır. Bu yeniden sınıflan
dırma kendi kuvvetleri içerisinde mi olacaktır. 
yoksa diğer kuvvetlere intikal edecek midir? 
Yani hava sınıfı yıpratıcı bir sınıf, bir müddet 

j sonra bazan sıhhi sebepler yüzünden, bazan da 
istemeden ayrılıyorlar ve bunlar büyük birikinti 
oluyor ve 'genç yaşta oluyor. Ordunun diğer kuv
vetlerinde meselâ Kara Kuvvetlerinde bu yaşta
ki subaylara büyük ölçüde ihtiyacı varken, 

Hava Kuvvetlerinde eğer ihtiyaç kalmazsa 
bunların yeniden sınıflandırılması Kara Kudret
leri ve Jandarmaya teşmil edilecek mi, edilmi-
yecek mi? Bunu rica ediyorum Hükümetten? 

BAŞKAN — Soru anlaşıldı değil mi, Sayın 
Bakan? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Başka kuv
vetlerde sınıflandırılması için kanuni olarak bir 
mâni yoktur. Sınıflandırılabilir, başka kulnvet-
lere geçirilebilir. 

BAŞKAN — Soru ve cevap zapta (geçmiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

j III - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma 
j yönetmeliği , 

Madde 25. — îlk sınıflandırma ve yeniden 
sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafın
dan yap ılır. 

Sınıflandırma kurullarının kuruluşları, ça
lışma usulleri, kararlarını nasıl alacakları, ku-
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rul üyelerinin nitelikleri ve sınıflandırmanın ne 
zaman ve nasıl yapılacağına ait hususlar sınıf
landırma yönetmeliğinde gösterilir. 

•BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü kısım 
Meslek programları 

I - Meslek programları 
Madde 26. — Subayların yetiştirilmeleri, her 

rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin ge
liştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta ve 
diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeter
lik gruplarına göre meslek programları yönet
meliği ile tanzim ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

II - Teğmen - yüzbaşıların kıta hizmeti 
Madde 27. —• Teğmen - yüzbaşı rütbelerin

deki subayların bu rütbelerdeki kıta hizmeti 
toplamı 8 yıldan az olamaz. 

Şu kadar ki ; 31 nci maddenin (b) bendine 
istinaden yapılan indirim ile 58 nci madde gere
ğince verilen kıdem süreleri, bu sekiz yıldan dü
şülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Beşinci kısım 
Subay terfileri 
Birinci bölüm 

Genel hükümler 
I - Kapsam 

Madde 28. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine men
sup subayların; rütbeleri, bekleme süreleri, na-
sıpları, rütbe terfii ve kademe terfii şartları bu 
kanun hükümlerine tabidir. 

BARKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

II - Rütbeler 
Madde 29. — Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki 

subay rütbeleri aşağıda 'gösterilmiştir : 
Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
binbaşı 
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Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 
Mareşal - Büyükamiral 
Mareşal ve büyükamirallik rütbeleri savaş

ta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki ve
ya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla 
verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Koç aş, 
Sayın Kaplan, Sayın Özgüneş'in üç takriri var
dır. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Madde 29 a son cümle olarak; 
«'Mareşal ve büyükamiralier emekliye ayrıl

mazlar» 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
29 ncu maddenin sonuna : (Bu rütbeyi alan

lar sağ iseler emekliye ayrılmazlar, öo yaşından 
sonra Yüksek Askerî Şûra fahri üyesi olarak 
muvazzaf hizmete devam ederler) cümlelerinin 
ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
29 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini saygı ile rica ederim. 
Tabiî Üye 

Mehmet özgüneş 

Mareşal ve büyükamiral rütbelerine yükse
lenlerden hayatta olanlar tekaüt edilmezler. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim 

biraz evvel Hükümet konuşurken gelecek bir 
kanun tasarısında bunun dikkate alınacağını 
ifade ettiği için ben geri alıyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Kaplan ilerde Hükümet
çe gelecek bir kanun teklifinde bunun mevcu-
dolduğunu beyanla geri aldılar önergelerini. 
Sayın Koçaş siz de mi aynı şekilde geri alıyor
sunuz? 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
] Muhterem arkadaşlar, Sayın Millî Savunma. Ba-
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kam izahat verirken, belki ben yanlış anladım, 
gelecek bir kanunda bu bahis mevzuu olacak de
medi. O yüzden önergemi •geri almıyorum. Sa
yın Bakan buyurdular ki, mareşallik ve büyük
amirallik kanunla verilecektir. O verildiği za
man bu dikkat nazarına alınır. Ben bu fikre iş
tirak etmiyorum. Bir muharebe içerisinde o mu
harebenin civcivli günlerinde başarı kazanmış 
sağ veya vefat etmiş, şehit olmuş bir orgenerale 
mareşallik kanunla verilecek. O zaman bunlar 
düşünülecek ve bu madde oraya ithal edilecek. 
Bunu hiçbir zaman garanti altına almaya imkân 
yoktur. Esasen bu da geçen sene bu kanun bu
rada görüşülürken, Senatonun tam ittifakla ka
bul ettiği bir madde idi. Mareşallerin ve büyük-
amirallerin emekli olmaması. İstirham ediyo
rum, bu maddenin sonuna bunun eklenmesinde 
hiçbir mahzur yoktur. Bir savaş içerisinde unu
tulması ihtimaline karşı bu işi garanti altına al
mış oluruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başk a görüş
mek istiyen sayın üye? 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (izmir) — Sayın 
Başkanını bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTPI BOZCALI (izmir) — Sayın 

Başkanım, 29 ncu maddenin son fıkrasında öl
müş -generallere, ölmüş amirallere kanunla rüt
be verilmesi hususu evvelce bizde mevcut mu 
idi? Ve me'vcudolan memleketler var mıdır, öl
müş generallere rütbe veren ? 

BAŞKAN — Yani askerî tarihimizde ölmüş 
generallere bir rütbe verilip verilmediğini, bizde 
ve dünya tatbikatında olup olmadığını soruyor
sunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Mevzuatımızda yok
tur. Ama bundan evvelki metinde böyle bir 
madde vardı. 

BAŞKAN — Bugüne kadarki tatbikatımızda 
yoktur, diyorlar, sayın üye metinden bahis et
miyorlar. Meri kanunlarımızda, tatbikatta aske
rî hayatımızda diye soruyorlar. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Bâzı 
memleketlerde vardır. Fransa'da mareşallik ve
rilmiştir. Birçok memleketlerde vardır. 

BAŞKAN —• Sayın Arıburun, zapta geçmesi 
bakımından söylüyorum, Fransa'da ölmüş gene
rallere de rütbe verildiği hususunda tatbikatın 
meveudolduğunu ifade etmektedirler. 

( GEÇİCİ KOMİSYON 'SÖZCÜSÜ İSMAİL 
| YEŞİLYURT (Yozgat) — Efendim, bizim ko-
I misyon olarak beyanımız, Sayın Bozcalı'nın be-
J yanına cevaptır. 
I BAŞKAN — Sayın Bozcalı'nın sorusuna ce-
J vaptır. Biz de ve bir de dış memlekette diye sor

du arkadaşımız, o meşkûk geçmişti, tatbikat bu 
I suretle ortaya kondu. 

Madde üzerinde başka görüşmek istiyen sa-
I rın üye?. Yok. 29 ncu madde üzerinde... Oya arz 
I edilecek iki takririmiz kalmıştır. Birisi Sayın. 
I Koçaş'm, birisi Sayın özgüneş'in. 
I (Cumhurbaşkanınca seçilen üyesi Sadi Ko-
I çaş'm önergesi tekrar okundu.) 

I BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Katılmıyoruz efen-
I dini. Esbabı mucibesi şudur : Gerek mareşallik 
I gerekse büyükamirallik bir kanunla geleceğine 
I göre bu kanuna bir fıkra veyahutta bir madde 
I eklenebilir. Bu bakımdan katılmıyoruz. 
I BAŞKAN — Komisyon bir kanunla mareşal-
I lik ve büyükamiralliğin geleceğini ve orada bu 
I gibi hususatın yer alabileceğini beyan ettiği ci-
I hetle gerekçeli olarak katılmadıklarını ifade et-
I tiler. Hükümette aynı beyandadır. Takririn dik-
J kate alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
I Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler lütfen işa-
I ret etsinler... Kabul edilmemiştir efendim. 
I (Tabiî Üye Mehmet özigüne'ş'in önergesi tek-
] rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) İştirak etmiyoruz. 

I BAŞKAN — Deminki gerekçeyi muhafaza 
I ediyorsunuz, mareşallik ve büyükamirallik için 
I ayrı bir kanun geleceği cihetle katılmıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Evet efendim... 

I BAŞKAN — Hükümet de aynı kanaatte mi 
I efendim ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Efet efen-

I dim. 
I BAŞKAN — Hükümet ve komisyon gerek-
1 celi olarak takrire katılmadıklarını beyan et-
I inektedirler. Takririn dikkate alınması hususu-
I nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyanlar... 
I Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Bekleme süreleri 
a) Barış zamanına ait bekleme süreleri 

Madde 30. — Subayların normal bekleme 
süreleri aşağıda gösterilnıişir : 

Rütbeler 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral 
Tümgeneral 
Korgenaral 
Orgenaral -

- Tuğamiral 
- Tümamiral 
- Koramiral 
Oramiral 

Yıl 
Normal bekleme 

süresi 

1 
3 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
o o 
3 
3 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

b) En az bekleme süreleri 
Madde 31. — Subayların en az bekleme 

süre'eri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Harb okulunu bitiren emsalleri ile na-

sıpları birleşinceye kadar, fakülte ve yüksek 
okulu bitiren subayların bekleme süresi : 

1. Teğmenlikte; beş re altı yıllık fakülte 
re yüksek okulu bitirenler için iki; dört 
yıllık fakülte re yüksek okulu bitirenler için 
bir yıl, 

2. Üsteğmenlikte; altı yıllık fakülte ve 
yüksek okulu bitirenler için bir yıl, 

öğrenim süresi altı yıldan fazla olan fa
külte ve yüksek okulu bitirenlerin üsteğmenlik 
bekleme süreleri, fazla olan öğrenim süreleri 
kadar, 
eksiktir. 

n) Savaşta veya milletlerarası taahhütler 
icabı savaşlara katılanlar iç'm Genelkurmay 
Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî 
Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Ku
rulu kararı ile barış zamanına ait normal bek
leme süreleri yarısına kadar indirilebilir. 
Bu indirme neticesinde bir yıldan artan mik
tarlar tam yıla çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ko-
çaş, Sayın Uçagö'k, Sayın Ural, Sayın 
Ataklı, Sayın Arıburun, Sayın Küçük, Sa
yın Koçaş, Sayın özgüneş'in takrirleri vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
31. nci Maddeye 2 nci madde (c) fıkrası ola

rak : 
(Kurmay subaylara, havacı, denizci ve ta

bip subaylara verilecek kıdemler özel kanunla 
düzenlenir.) 

Hükmünün ilâve edilmesini arz ve teklif 
ederini. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

Başkanlığa 
31 nci maddenin; (A) bendi olarak : 
Kara, Deniz, Hava akademilerini ikmal 

edenlere her okudukları seneye mukabil bir 
sene kıdem verilir. 

(B) b endi ol arak; 
(Havada uçucu üsteğmen ve yüzbaşılara, 
Denizde : denizaltıeı, dalgıç, balık adanı 

üsteğmen ve yüzbaşılara birer sene kıdem ve
rilir) şeklinde ilâvesini, diğer bend ve fıkrala
rın buna göre tashihini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
G-avsi Uç a gök 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 

tasarısının 31 nci maddesine aşağıdaki metnin 
(b) bendi olarak eklenmesini ve tasarıdaki (b) 
bendinin en son bend olarak tasarıda muha
faza edilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Saffet Ural 

Saygılarımla, 
b) Harb akademilerini bitiren ve kurmay 

subaylık vasfını kazanan subaylara bu aka-
demiierdeki tahsil süreleri kadar (Yıl) kı
dem verilir. 6 ayı aşkın süreler tam yıla çı-

.karılır. Kıdemlerin nasıl verileceği özel kanunla 
düzenlenir. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 

tasarısındaki 31 nci maddeye aşağıdaki met
nin (c) bendi olarak eklenmesini ve tasarıdaki 
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(t>) bendinin (d) bendi olarak metinde mu
hafaza edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Bııılsa 

Saffet Ural 
c) Silâhlı Kuvvetlerde görevli pilotların 

Üsteğmen, yüzbaşı binbaşı ve yarbay rütbe-
lerindeki normal bekleme süreleri 30 ncu mad
dede gösterilen sürelerden birer yıl eksik ola
rak hesaplanır. 

Başkanlığa 
Madde 31 e aşağıdaki hükümlerin (C) fık

rası olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Taibiî Üye 

Mucip Ataklı 
Madde : 31 
C) Hava Kuvvetlerinde uçucu subayla

ra, Deniz Kuvvetlerinde denizaltı personeline 
(Binbaşı dâhil) kadar, her rütbede birer yıl 
bekleme süresinden indirilir. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden ötürü 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısı 31 nci maddesi (b) fıkrası üçüncü sa
tırı ortasında (yarısına kadar) kelimesinin 
(lüzumu kadar) şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
31 nci maddeye aşağıdaki fıkraların eklen

mesini ve (b) fıkrasının da (d) olarak düzel
tilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

b) Hava Kuvvetleri pilot ve pilot adayla
rının üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerindeki bek
leme süreleri birer yıl indirilir. 

c) Harb akademilerini bitirenlerin en az 
bekleme süreleri Harfa Akademeleri özel Kanu
nunda belirtilir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
31 nci maddenin, üstün vasıflı subaylara, 

erken yükselme imkânı verecek şekilde tadil 
edilmek üzere komisyona iadesini arz ve tek
lif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığma 
31 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
TaJbiî Üyo 

Mehmet özgüneş 

Kurmay subaylara ve diğer sınıflara men
sup subaylara verilecek kıdem özel kanunla 
tes'bit edilir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Buyurun, Sayın Arıburun, 
takririniz de vardır. 

Söz alanları okuyorum, Sayın Arıburun, 
Sayın Uçagök, Sayın Koçaş, Sayın Ural, Sa
yın, Küçük, Sayın Karaman, Sayın Karaveli 
oğlu. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, verilmiş olan 
diğer takrirlere bendenizin de iştirak etmekte 
olduğumu arz ederim. Kurmay subayların 
hava ve denizaltıcıların kıdemleri hakkında. 

Kendi takririme gelince : (B) fıkrasında 
«savaşta», sayın arkadaşlarım, «savaşta», rütbe
lere ait bekleme süreleri yarısına kadar indiri
lir. Savaşta... Af buyurun, bana öyle geliyor ki, 
genç arkadaşlarımız, zaten tümü üzerinde ko
nuşurken arz etmiştim, emir ve kumanda ma
kamları artık genç arkadaşların eline geçmiş
t i r ; yani, fiilen savaşmamış arkadaşların eline 
geçmektedir. Savaşta, altı senelik kıdem üç se
neye indirilecek. Fevkalâde yararlılık yapmış, 
tâbir caizse, muazzam bir başarıya selbelbolmuş 
bir arkadaşı taltif edeceksiniz, terfi ettirecek
siniz, onu istiyorsunuz. Fakat, bekleme süresi
ni bitirmemiştir, ettiremezsiniz. Nihayet bütün 
göstereceğimiz cömertlik yansına kadar indir
mek, 6 yi 3 e indirmek, 4 ü 2 ye indirmek gibi 
bir şey. İstirham ederim savaşta memleketin 
her şeyi bahis konusudur. Böyle zamanlarda 
sene, kıdem, bekleme süresi, bunlar sayılmaz 
arkadaşlar, sayılmaması lâzımdır. Millî Savun
manın bu kanunu getiren ve Genelkurmaydan 
geçtiğine göre emir ve kumanda makamlarının 
bu tarzdaki bu bağlarla kendisini bağlamaması 
lâzımgelir. Savaşta kelimesi girdiği andan iti
baren hiç olmazsa lüzumu kadarı denir de o za
mana göre ne ihtiyaç varsa, ne tensibedilmişse 
ona göre indirilsin. 6 ay mıdır, 3 ay mıdır? Biz 
de, iştirak etmediğimiz büyük bir savaş geçmiş
tir, İkinci Cihan Harbi. İkinci Cihan Harbin-
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den aldığımla bâzı dersler vardır. Kazanan 
memleketler de, kaybeden memleketler de sa
vaştaki ordusunun subaylarının, erlerinin kah
ramanlığı ile memleketlerinin yüzlerini ağart-
mışlardır. Mağlûbolmuş veya olmamış, kazan
mış, dâvası bahis mevzuu olmadan her iki ta
rafın da savaş unsurları, savaktaki şartları dü
şünülecek, bilhassa bizim için ibret alınacak 
sahneler yaratmıştır, yaratmaktadır. Çok istir
ham ederim bu tarzdaki bağlayıcı maddelerin, 
ki moral olarak da bağlayıcıdır, konmaması lâ-
zımgelir. Bu fıkranın çıkarılması lâzımdır. Hiç 
olmazsa «lüzumu kadar» denirse, savaşta lâzım-
gelen hususların tatbiki imkân dâhiline girer. 
engeller kaldırılmış olur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ueagök. 
GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, uzun zamandan beri T. B, M 
Meclisinde bulunan Askerî Personel KemırA" 
nun bir an evvel meriyete" girmesini ümicled" 
rim ki, T. B. M. M. çatısı altında bulunan bü
tün arkadaşlarımız, bütün arkadaşlarımız canü 
gönülden arzu ediyorlar, ediyoruz. Ama üzünt"''" 
ile ifade edelim, bâzı arkadaşlarımız dile geçir 
diler, ben de söylemek mecburiyetindeyim. Ge 
een sene Senatonun tek nınhalif kalmadan tam 
çoğunluğu ile kabul edilmiş olan birçok mev
zular Millet Meclisinde tadile uğramış, karur. 
dan çıkarılmış, komisyonumuz da Mil'et Meeu 
sinden gelen metni aynen kaimi etmek suretiyle 
bize sunmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, tahsilin ehemmiye
tini, tümü yüksek tahsil mezunu olan bu cami
ada izah etmek yersiz olur. Her meslekte ihti
sas sahibi insanlara ihtiyaç vardır. Orduda da 
kurmay sınıfına-, kurmay subaya ihtiyaç var
dır. Onun için bir akademi açılmıştır. Bu aka
deminin kapısı herkese açıktır. Kendisine gü
venen, okumak istiyen-, yükselmek istiyen her
kese açıktır. Güvenen gider, okur, okuduğunun 
karşılığını da, şu kanun gelene kadar kıdem 
almak suretiyle ve aldığı kıdemler ile erken 
terfi edip, genç yaşta kumandan olmak sure
tiyle alır. Şimdi bu kanuna bakıyoruz, kurmay 
subaya tahsil kıdemi yok. Öbür tarafına bakı
yoruz kanunun kıdem tazminatı mevzuunda kı
tada bulunanlar muayyen bir nisbette tazmi
nat alacaklar. Ama [geride bulunanlar kıtada 
[bulunanın yüzde 50 si kadar tazminat alacak

lar. Arkadaşlarım akademiye gideceksiniz 3-4 
sene dirsek 'çürüteceksiniz, yetişeceksiniz, hiç
bir kıdem almıyacaksmız. Ancak pek zaruri 
ahvalde kıtaya verecekler sizi. Kurmay sulba-
ym en ehemmiyetli vazifeleri karargâhlarda
dır. Geleceksiniz geride yüzde 50 »kıta tazmi
natı alacaksınız ve yüksek tahsil görmüş olma
nın cezasını çekeceksiniz. Bu hiçbir insaf il© 
kaToili telif değildir. OBen komisyona mensup 
bâzı arkadaşlarla görüştüm efendim dediler 
eğer akademiye gider tahsil eder, ve kıdem 
alırsa, ,genç yaşta yüksek rütbelere gelecek ve 
bu yüksek rütbelerdeki müddetini dolduracak 
yani [generallik rütbesmdeki müddetini doldu
racak, ondan sonra 'genç yaşta emekliye sevk 
edilecek. Edilsin. Generallik rütbesine, o şere
fe kadar genç yaşta nail olduktan sonra bu in
sanın emekli olması da 'elbette bir şereftir. 
Edilsin. Ne olacak bu bir mahzur mu teşkil 
eder? Yine karşılık olarak diyorlar ki, Ameri
ka'da kurmay subaylık var mı? Evet, yok. Yok, 
ama, orada West - Point'ten mezun olan in
san kurmay subay -gibi terfi eder, süratle ter
fi eder. Amerikan Ordusunda apayrı bir sta
tü vardır. Subay kütlesinin çok mühim bir 
kısmı yedeksuibaylardan müteşekkil. West - Po-
itten çıkanlar kurmay subay oluyorlar. Orada 
ve dünyanın birçok ordularında da bu imkân
lar var. Yine derler ki, kurmay subay yüzde 
5 in içine girecektir, 1 nei kategorinin içine 
girecektir. Girmiyebilir de bâzı ahval dolayı-
siyle günah değil mi? Bir takrir verdim, takri
rimin birinci kısmı budur. 

İkinci kısmı, ıgeçen sene yine büyük bir it
tifakla kabul edilen havacı üsteğmen ve yüz
başılara kıdem verilmesi mevzuu idi. Arkadaş
lar 'havada uçmak, denizin altında gitmek in
san tabiatı ile kabili telif değildir. İnsanlar 
için bunlar anormal hâdiselerdir ve tetkik bu
yurun bir sınıftan muayyen bir insan girer 
Hava Kuvvetlerine, pek az insan kalır. İşte biz 
aynı sınıftan Tekin Arıburun, ben ve Rifat Et-
ker. Aynı kurstan ikimiz, başka arkadaşımız 
kalmadı, bayatta. Havacılık risk istiyen bir 
meslektir. Hem rizke sevk edeceğiz onu, hem 
de taltif etmiyeceğiz. Uçuş parası alıyor, fakat 
yalnız uçuş parası insanı taltif etmez. Sonra, 
biz, bugün, bir tayyareye ehemmiyet vermiyo
ruz. Fakat, bu, milyonlarca liralık bir vasıta-
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dır. Bir tayyare içerisindeki insan, tıpkı bir j 
kumandan >gi)bi, kendi kendisine 'görecek, düşü- \ 
necek, karar verecek, icra edecek. Bu gibi in- j 
sanların genç yaşta büyük rütbelere vâsıl ol- j 
ması lâzımdır. Benim yaşımda alınız, götürü- ! 
nüz, bir hava birliğine kumandan tâyin ediniz; s 
bir de, 40 yaşında olan bir kimseyi alınız, ku- j 
mandan tâyin ediniz. İkisinin arasında büyük ; 
bir fark vardır. İnsaf edelim Komisyon da, i 
Hükümet de 'buna iştirak etsin havacıların de- ! 
vam edegelen vazıgeçtik binbaşıdan, yarbay- j 
dan, albaydan vazgeçtik hiç olmazsa genç rüt- i 
bedeki subayları, üsteğmen, yüzbaşı rütbesin- ! 
deki subayları fiilen en çok uçacak olan in
sanları kıdem bakımından tatmin «delim ve j 
bu suretle Hava Kuvvetlerimize faydalı ola- j 
hm. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Çok muhterem arkadaşlarım 5 dakikada bir 
bu kürsüye çıkmak, evvelce kabul ettiğimiz 
şeyleri hatırlatmak, sağdan, soldan doğru diye 
tasvip sesi duymak, aynı tasvip sesini söyliyen 
arkadaşlarımız tarafından önergesine oy ala
mamak acı. Bu yüzden çıkmıyac aktım kürsü
ye, fakat çok önemli bir konu; kendimi tuta
madım, özür dilerim. 

İki sayın generalimizin söyledikleri bir tek 
kelime yok ki, onlara iştirak etmiyeyim. Bü
tün söyledikleri ile kelime, kelime berabe
rim. Bir, iki nokta ilâve edeceğim. Neden bu 
teklif getirilmiştir, bunu açıklıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, orduda bir sınıf su
bayı, kurmay ihtilâfı son senelerde almış yürü
müştür. Bunun inkâr edilecek bir tarafı yok
tur. Bu maddenin getirilmesinin sebebi de bu
dur, müdafaa edilen tarafı da budur. Ama, 
dikkatinizi çekerim, bu ihtilâfın tarihi taş çat
lasa 18 - 20 seneden -öteye gitmez. O halde bu
nun hatasını 18 - 20 senelik icraatta arıyalım, 
düzeltelim, ihtilâfı giderelim. Sizinle berabe
rim, o ihtilâfın giderilmesinde. Orduda bir 
kurmay sınıfı, sınıf subayı ihtilâfının bulun
masından en fazla ıstırap duyan bir insanım. 
Bugün değil, orduda bir kurmay sulbay olarak 
bulunduğum zaman da bu ıstırabı duyuyordum. 
Vardır, ama bunun giderilme yolu bu değildir 
arkadaşlar. 20 senelik tatbikatı tetkik edelim, 
bu ihtilâfın neden geldiğini bulalım. Biz bun
ların neler olduğunu Komisyondaki arkadaş

larımıza rahatça izah edebiliriz. İsterseniz bin 
gizli oturum yapalım, bunları hepinize izah 
edelim, o yollara gidelim, bu ihtilâfı mutlaka 
giderelim, ordu için mutlaka lâzımdır bu. Ama, 
insaf buyurun, sayın genarallerimin söyledikle
ri şeylere fazla bir şey ilâve etmemek için te
ferruata girmiyorum. Bu madde lordunun istik
bali ile ilgilidir. Bu madde, bu orduya bugüne 
kadar o kıdemi, o tahsili görüp o kıdemi aldı
ğı için gelen komutanların verdikleri büyük! 
emeklerin, büyük hizmetlerin sayesinde biz -bu
rada bulunuyoruz. 40 sene, 50 sene sonra gide
lim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde çıktığı 
zaman ne olacağını size söyliyeyim. Harb aka
demilerine iltifat edilmiyecektir artık. Üstün 
vasıflı subay, Paşamın gayet güzel 'belirttiği 
gibi, hem gidecek Harb Akademisine; üç sene, 
stajlariyle beraber dört sene tahsil /görecek, 
hem gelecek ömrü karargâhta ıgeçecek, para
sını az alacak ve daha ağırı muhterem arka
daşlarım, .subaylar pek fazla para hesabetmez-
ler, o kadar mühim değil. Ama bir mühim nok
ta var; bir genç kurmay subayın aldığı mesu
liyetin ne olduğunu arkadaşlarımız çok iyi bi
lirler. Şahsımdan misal vermek istemiyorum, 
burada bir şahidi var, iktidar partisi içinde. 
Benim gibi yüzlerce kurmay subay, yüzibaşı 
iken, binbaşı iken bir Kolordu Kurmay Baş
kanlığı mesuliyetini taşımışlardır. Hepiniz ye-
deksubaylık yaptınız, istirham ederim, düşü
nün. Bu mesuliyeti vereceğimiz adamdan kı
dem esirgiyoruz. Gitmiyeeektir, arkadaşlar, üs
tün vasıflı subay Harb Akademisine. Ne ola
caktır neticesi? Ordunun dimağı olan karar
gâhlarda, dimağı olan vazifelerde içhizmette, 
ne kadar tahsil görürse görsün, hep ikinci, 
üçüncü sınıf kabiliyette insanlar bulunacaktır. 
Genç komutan yetiştiremiyeceğiz arkadaşlar. 
İstirham ederim, bunun lüzumunu, önemini 
kim inkâr edebilir? 

Muhterem arkadaşlarım, çok yanlış bir 
madde ile karşıkarşıyayız. Diğerlerini de söy-
liyeceğim, paşam söyledi. Havacıların duru
mu. O, 40 bin fite çıkacak. Buradan İstanbul'a 
bir tayyare ile gidin bir saat, onda ne hale 
geldiğinizi biliyorsunuz. O, 40 bin fite çıkacak, 

| ses üstünde uçacak ve kafası çalışacak, havada 
! muharebe edecek. Deniz altına dalacak, çıka-
| e ak mıyım, çıkmıyacak mıyım diye her an he-
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yeean geçirecek, karar verecek, mühareıbe ede
cek. 40 yaşında, 50 yaşında insanlara bunu yap
tırmak mümkün mü? Benim yaşımda insan tan
kın içine binerde tümen komutanlığı yapabilir 
mi arkadaşlar? Daha genç yaşta olacak ki bu
nu yapsın. Benim yaşımda insan tayyareye bi
ner de filonun başına geçer muharebe edetbilir 
mi? Buna maddeten imkân var mı? Ben aczimi 
itiraf ediyorum. Benim yaşımda, benim vücut 
fizik kapasitemde insanlar bunu yapamaz. Da
ha .genç insanları yetiştirmek mecburiyetinde
yiz. Bu yüzdendir ki, ikinci bir önerge vermiş
tim. Bırakın kurmayları, kurmay olmıyan üs
tün insanlara da daha çabuk yükselme imkânı 
verecek tedlbirler düşünelim diye. Bu kanun 
üç senede, beş senede 'bir defa daha çıkmaz. Bu 
ordunun istikbali arkadaşlar bunlara tabidir. 
En yeni misalini vereceğim: İşte Arap - İsrail 
harıbi. Madde, malzeme, §u, bu hepsi bir tarafa 
insan faktörünün, inanmış insan faktörünün, 
kafası işliyen insan faktörünün, maiyetine ıhük-
medebilen insan faktörünün, insanları ölüme 
götürehilen insan faktörünün zaferidir, İsrail 
zaferi. Biz ordumuzdan, insaf edin, bunları 
esirgemiyelim. Bu işin bir önemli tarafı. Bu
nun yanında bir de doktorlar var. Doktorlar
dan da ^kalkıyor. Bir taraftan sivil doktor ar
kadaşlarıma hitabedeyim, lütfetsinler, müta-
hassıs olan doktor her yerde kıdem alır. Bunu 
da mı kaldıracağız? Bir sene mi nedir zaten 
aldığı kıdem? Elbette büyük kıymeti vardır 
bunun. Lütfetsinler sayın arkadaşlarımız, Sa
yın Uçagök Paşamın burada söylediği gi'bi, bir 
sene evvel ittifakla kabul edilmiş maddeleri 
reddetmenin, toptan inkâr etmenin mânasını 
biz anbyamıyoruz. Bu yüzden bir önerge tak
dim ettik, bütün değiştirge önergesi verilen 
maddelerde isim okunarak açık oylama yapıl
masını bilhassa istirham ediyoruz. Şahsan hen 
kendim bu mesuliyeti alamryacağım için ıbu yo
la gidilmezse Senato toplantılarına katılamıya-
cağım, yarın dışarda birisi bir kurmay subay, 
ibütün ibunlarm inceliğini hilen bir subay .[gir
miş, buna rağmen bu kanun çıkmış dedikleri 
zaman benim burada bulunduğumu şahsan ka
timi edemiyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ural. 
SAFFET UEAL (Bursa) — Say m Başkan, 

muhterem senatörler, eski komutanım Sayın 

General Uçagök'ü dinledikten sonra konuşmı-
yacaktım. Ancak bâzı şeyler ilâve etmek üzere 
söz aldım. 

Kurmay subay ordunun plâncısıdır, düşünen 
kafasıdır, kumandan adayıdır, Orduda plâncıya 
:nı ihtiyaç kalmadı? Var olduğuna inanıyorum var 
olacağına inanıyorum. Metodik düşünmeyi, sevk 
ve idarede meydana gelen gelişmeleri, yenilikleri 
bii' plâna uygun olarak tatbik etmeyi her zaman 
bir ihtiyacolarak karşımızdan göreceğiz. Bunu 
bize ancak kendisini mesleğinin ihtisasına vak
fetmiş genç, dinamik kurmay subaylarımız temin 
edeceklerdir. Testiyi kıranla suyu getireni bir 
yapmaya götüren bir maddedir bu. Kurmay 
kıdemlerinin kaldırılması doğrudan doğruya, 
benden evvel konuşan arkadaşlarımın ifade bu
yurdukları gibi, Harb akademilerine olan rağ
beti ortadan kaldıracak ve onların söylemediği 

•bir şeyi de ben söyliyeyim, artık yüksek vasıflı 
albaylar kendilerini biran evvel fakülte ve yük
sek okul diplomalariyle teçhiz edip mecburi hiz-
•?ıet sürelerinin sonunda orduyu terk etme yo
luna sapacaklardır, ki bundan milletçe ve orduca 
hep beraber zarar görürüz. 

Uçuş kıdemleri meselesinde bir hâtıramı nak-
' etmek isterim: Bundan 11 sene evvel Eskişe
hir'de 34 yaşında kurmay binbaşı bir filo komu
tam idim. O zaman «Jet tayyareciliği uçuş 
tazminat kanunu» diye bir kanun çıkarılacaktı. 
Tertiplemişler Hava Kuvvetlerinin protokolcu-
ları, birkaç Parlömanter filomu ziyarete geldi-
eı\ Bunların birkaç tanesini sadece meydan tu

nunda iki kişilik bugün artık demode olmaya 
yüz tutmuş bir jet eğitim tayyaresiyle uçurttum. 
15 - 20 dakikayı geçmedi bu uçuşları. İndikle
rinde bütün bu Parlömanter bu pilotluğun insan 
vücudunun tahammül edemiyeceği bir meslek 
>lduğunu söylemekte ittifak ettiler ve hep bildi
rimiz gibi «Jet tayyareciliği tazminat Kanunu
nu» büyük bir çoğunlukla Parlâmento çıkardı 
ki o kanun Hava Kuvvetlerinde birçok faydalı 
hizmetlerin görülmesine sebebolmuşsa da aynı 
hizmeti gören insanlara aynı ölçüde tazminat 
vermeyi mümkün kılmadığından, çünkü kanu
nunun kabul edilmesini Parlömanterlere telkin 
eden, onları bunu kabule teşvik eden insanlar, 
Parlömanterlere kanunun malî portesinin çapı 
hakkında yanlış bilgi vermişlerdi, 4 milyon lâ
zım elenmişti, halbuki 18 milyon lâzım geliyor-
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du, kanunun tam olarak tatmin edici ve huzur 
verici bir tatbikat görebilmesi için. İste bu ka
nunda havacılarla ilgili, biraz sonra gelecek, 
tazminat hükümlerinin kaldırılması bile, o gün
den bu yana devam eden huzursuzluğun izalesi 
yolunda düşünülmüş yanlışça bir adımdır, ama 
ben kıdem meselesine dönüyorum. Eğer üsteğ
menlik, yüzbaşılık, binbaşılık ve hattâ yarbaylık 
rütbelerinde kıdem vermezseniz, sizin filo. ku
mandanlarınız artık 35 yaşında, üst kumutan-
larmız 40 yaşında olamayacaklardır. Yine ge
çen gün kanunun tümü üzerinde konuştuğum 
zaman verdiğim örneği Heyeti Umumiyeye ha
tırlatayım. İsrail'de albaylığın yaş haddi tepe 
noktası 39 yaştır. Burada hava ataşeliği yapan 
bir albayla görüşmüştüm, kendisi Hava Eğitim 
Komutanlığından dönmüştü ve diplomatik mes-
leke intisabetmek için kendisine imkân hazırlan
dığını bildirmişti. Şimdi, kurmay subaylara kı
dem veriyoruz, genç yaşta yüksek rütbelere ula
şıyorlar. Binaenaleyh efendim, genç yaşında 
emekli olacaklardır korkusunu yaymak yanlış
tır. Bunları genç yaşta kumanda makamlarına 
ulaşacak şekilde yine kıdemle teçhiz edelim, ama 
yan eğitim yollarına da gidelim, bunların emek
li olduktan sonra, askerlikten ayrıldıktan son
ra yine cemiyete faydalı olabilecek şekilde mes
lekler edinmelerini temin edelim. 

Muhterem arkadaşlar, havacılık mesleki çok 
yıpratıcıdır. Ben 24 sene kaldım, 105 kişi baş
ladık, 22 tane arkadaşım şehidoldu, 65 - 70 ta
nesi de bugüne kadar, ben de dâhil, elimine ol
du. Kala kala orduda bugün uçanı uçmıyanı, 
generali, albayı, yarbayı hepsi 13 kişidir. Ne 
olmuş yani genç yaşta emekli olursa insan? Eğer 
genç yaşta, hele generallik rütbesini ihraz etmiş
se bu çoluk çocuğu için yeter de artar bir şeref
tir. Verdiğim önergelere iltifat etmenizi saygı
larımla dilerim. Soğ olun. 

BAŞKAN — Sayın Küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, tasarının bu mad
desini iki bakımdan, mahzurlu telâkki etmekte
yim. 

Birincisi; kurmay subaylara kıdem verilme
mek suretiyle ordunun gelecekte genç ve enerjik 
liderlerden, kumandanlardan yoksun olmasını 
mucibolacaktır, 

İkinci konu da, Hava Kuvvetlerinin kendile
rine verilecek olan ve yaşla gayet münasebettar 
olan hizmetleri aksatacaktır. Hattâ tasarının 
bu maddesiyle Devlet Personel Kanununun üni
versite üstünde ihtisas yapan, veyahut dil 
öğrenen personele baremde bir derece yükselt
mek suretiyle sağlamış olduğu imkânı biz, yaş
ları icabı, hizmet icabı, genç yaşta daha iyi 
hizmet etmek durumunda olan ordu mensupla
rından esirgiyoruz. Bir çelişme vaır en azından 
Devlet Personel Kanunu ile. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği 
gibi bugüne kadar Harb Akademisine giriş sı
navladır ve bu sınavlara her sene binin çok üs
tünde talibolur, bunların içinden 30 - 40 kişi 
alınır, bunların da ancak yarısı mezun olur. 
Bu kadar yorucu, bu kadar ağır bir tahsil sü
residir. Bunun sonunda kurmay subaya 3 yıl 
kıdem verilir, bir de binbaşılığında terfi eder
ken 4 ncü yıl verilir ve bu suretle de genç su
baya, genq yaşında daha büyük birliklere ku
manda etmek şevk ve heyecanı aşılanır. Bu da 
subay meselesinde mündemiç bir hususiyettir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar ve
yahut bundan bir süre önce Harb akademileri
nin öğreniminde bir değişiklik yapılmaya te
şebbüs edilmişti. 100 seneye yakın bir mazisi 
olan Harb Akademisinde tahsil devamlı idi, 3 
sene devam ederdi ve burada subaylara genç 
yaşında büyük birliklere kumanda etmek zev
ki ve formasyonu verilmeye çalışılırdı. Fakat 
bu değişiklikle bu 3 sene devamlı tahsil birer 
yıla indirildi. Bir yıl öğrenim yapacak, kıta
lara gidecek, tekrar gelecek, tekrar gidecek, 
tekrar gelecek ve hedef de alay dâhil, karar
gâhlara karargâh subayı yetiştirmek idi. Fa
kat o bizim millî bünyemize ve tarihimiz bo
yunca Harb Akademisi mezunlarından milletçe 
ve orduca gördüğümüz faydalar bakımından 
faydalı görülmedi, tekrar eski sisteme dönüldü. 

Buna katiyetle kaaniim ki, bu kanunun bu 
maddesini bu şekilde getiren ve buriu böyle sa
vunanlar, kısa zaman sonra, nasıl ki, bun
dan evvel sistemi değiştirdiler ve ondan sonra 
tekrar eski sisteme döndülerse, fakat o zaman 
kanun hükmü ile değildi bu, bugün bir kısa 
müddet sonra yine karşımıza bu kanunun, 
eğer bu haliyle kabul edilirse, bu kanunun 
eski sisteme dönülmesini istiyen bir tasarı ile 
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geleceklerdir. İşte İramı -görmek istemiyoruz. 
İşte bu zaman kaybının ordu hesabına olması
nı arzu etmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın generallerim 
Uçagök -ve Sayın Tekin Arıburun gayet güzel 
belirttiler, Harb akademileri bu kanun çıkar
sa bir anlamda kapılarına kilit vurulacaktır. 
Neden? Bir defa kıdem' almıyor, kıdem alma
yınca 'bu ağır hizmeti niye tekeffülü etsin, ni
ye bu ağır hizmeti yüklensin üç sene geceli -
gündüzlü her türlü şartlar altında? Ondan 
sonra hepimizin bildiği gibi kurmay subaylar 
subaylık hizmetlerinin büyük bir kısmını ka
rargâhlarda, tümen, kolordu, ordu gibi diğer 
karargâhlarda geçirmektedirler. Karargâhlarda 
geçiren subaylara ne verilir? Kıta tazminatının 
yarısı verilir. Tecziye mi ediyoruz arkadaşlar 
yüksek tahsili? Devlet Personel Kanununda 
barem artışı var, burada tazminatı yarıya indi
receğiz. Neden? Harb Akademisi tahsili yap
tığı için. Olmaz arkadaşlar.. Bu haliyle çıkar
sa kanaatim odur ki, Harb akademilerinin ka
pısına kilit vurulacaktır ve Harb akademileri
ne bundan sonra öğrenci emirle gönderilecek
tir, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin sen git, 
diyeceklerdir. Binlerce kişi arasından seçile
cek 40 - 50 kişi değil, imtihanla. Efendim, de
niliyor ki, gerek komisyonda, gerek burada
ki genel görüşmede; Harb Akademileri Kanu
nunda bu husus görüşülür. Muhterem arkadaş
larım, bu bir kot kanunudur. Burada yer al-
nııyan öteki tarafta yer alırsa en azından ka
nun tekniğine uygun değildir. Bir teklif yap
tım, dedim ki ; «Harb akademilerini bitirenle
rin indirim süreleri kendi kanunlarında dü
zenlenir.» Eğer Harb akademileri kanunları 
öngörürse otomatikman oraya -gider. Bir sene, 
iki sene, üç sene, ne kadar zaman kabul edi
lirse. Ama olmazsa kanun tekniğine uygun 
olmaz, muhakkak burada yer alması lâzım
dır. Kaldı ki, Harb akademileri kanunu tasa
rısı Millet Meclisi komisyonundadır ve ko
misyon kıdemleri reddetmiştir. Hükümet de 
buna. uymuş vaziyettedir, bilebildiğim kadar. 
Şu halde bir kıdem bahis mevzuu değil. Kı
dem bahis mevzuu olmayınca genç liderden, 
genç, kumandanlardan âdeta orduyu yoksun 
bırakmaya gayret ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de dediler ki ; 
efendim, dört sene kıdem alırsa dört sene 

| evvel emekliye sevk edilme durumuyla karşı 
karşıya kalır. Şurada kısaca belirteyim ki, bu 
kanun bir anlamda, <bâzı arkadaşların ifade et
tiği şekilde yaşlılar ordusu değil, biraz daha 
genç bir ordu yaratacaktır, bu kısım hariç. 
Bundan evvel albaylar için yaş haddi 58 idi. 
Ama bu kanun iki sene terfi edemiyen, muay
yen puvantajı da temin edemiyen albayları te
kaüde sevk edebiliyor, 58 yaşını beklemiyor. 
Şu halde bir anlamda genç fakat kurmay su
baylar için zararlı oluyor. Efendim, kurmay su
bay dört sene kıdem alırsa, dört sene evvel ge
neral olursa, gayet normal, o da dört sene ev
vel olduğunu kabul edelim, dört sene evvel 
emekli -olaıcak. Muhterem arkadaşlar, ordu
nun yaşla irtibatı çok mühimdir. Aksi halde 
memurlar gibi düşünelim, öyle bir madde ko
yalım. «Teğmen dâhil, orgenerale kadar yaş 
haddi 65 tir.» Nüfus memurunu 65 yaşından 
evvel emekli yapmıyorsunuz, Teğmeni de yap-
mıyalım. Ama hu (hizmet yaşla mukayyet. Eğer 
genç yaşta insanları- ancak genç subaylar, genç 
kumandanlar sevk ve idare edebilirler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun ikin
ci kısmı havacılar : ıSaym Bakan komisyonda 
dediler ki, ben jet pilotlarına verilecek Taz
minat Kanununun görüşülmesi sırasında söz
cüsü idim ve orada ifade ettim ve bana ifade 
ettiler havacılar ki; otuz yaşından sonra jet 
pilotu olmak mümkün değildir. 30 ncu mad-

j deye bakıyorum, üstteğmenliğin son senesi otuz 
yaş. Kol kumandanları kimler olacak, filo 
kumandanları kimler olacak? Bunlar daha yu
karda. Üs kumandanları kimler olacak,? Uç-
mıyan insanlar. Yok öyle şey. Önümüzde bir
takım hâdiseler cereyan ediyor. Orta - Doğu 
altüst oldu, İkinci Cihan Harbinin en kahra
man insanları en gençler arasından çıktı. Mem-

{ leketlerine büyük hizmet yaptılar her memle
kette. Bu itibarla hava subayları için bu yaş 
indirimine sureti katiyede zaruret vardır. Aksi 
halde bu kuvvete itibar azalır. Çünkü bu kuv
vetin mensuplarının karşısında her an ölüm 
vardır. Biz Harb Okulunda 72 arkadaştık, ben 
onların başçavuşu idim. Bugün hayatta ancak 
dört kişi kalmıştık. 

Muhterem arkadaşlarım, Deniz Kuvvetle
rinde denizaltıcılar için de aynı şeyi teklif et-

i mek isterdim. Yalnız komisyon müzakerelerini 
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takibettiğim sırada öğrendim ki, Deniz Kuv
vetlerinde binbaşılığa kadar smıf yok. Layn 
adı altında bir sınıfta toplanıyor bunlar. Ya
ni güverteciler, denizaltıcılar ve makina subay
ları layn sınıfında toplanıyor, ondan sonra 
denizaltıcı, güverte veya makina sınıfına ayrı
lıyor. Halbuki benim teklifim genç yaşında in
sanlara bir kıdem vermek suretiyle bunlardan 
dalha verimli şekilde faydalanmak esasını ihti
va ettiği için bunu dâhil edemedim. Takriri
mi sunmuş bulunuyorum, iltifat edeceğinizi 
umarım, saygılarımı sunarım. 

£ rap aıfeadaşlarım zaman zaman bundan evvel
ki müzakerelerde olduğu gibi Tabiî Senatörler 
Ordu Personel Kanununun çıkarılmasını engel
liyorlar diye propaganda yapılıyor. Arkadaşlar 
'biz Ordunun ve memleketin lehinde olan hiçibir 
şeyi engclliyemeyiz, engellememişiz. (Kendi dev
rimizde Ordu için 40 yıllık Cumhuriyet devrin
de, geçmiş 130 senelik Osmanlı saltanatı dev
rinde yapılmamış şeyleri yapmışızdır. Ordu 
lojman dâvasını kalletonişizdir, Orduyu sosyal 
•sigortaya ibağlamışızdır, kanayan bir yara olan 
hizmet eri müessesesini halletmişindir. Kendi 
ordu'su için kısa iktidarı devrinde bu gibi 
müspet yollara yönelmiş olan bir zihniyet bu-
••gan ordunun lehine olan ki, bu kanun tasarısı 
içinde, ordunun lehine, reform niteliğini taşı
yan birçok yenilikler vardır. Elbette biz bun
ların ibiran evvel çıkmasını isteriz. Ama yanlış 
gördüğümüz şeyleri de söylemek hakkımızdır, 
vazifemizdir, vicdanımızın sesidir. 

Şimdi bu meseleleri böylece özetledikten 
sonra (geliyorum havacıların ve (kurmayların 
kıdem meselesine. Mesele kısa olduğu için ev
velâ havacılara temas etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, havacılık ıbüyük bir enerji is-
tiyen, büyük ibir fizikî ıgüc istiyen bir meslek
tir. Eskiden, 25 sene evvel biraz ders bakımın
dan 'geri olan subayları havacı yaparlardı. Hal
buki bilâkis büyük kafa kapasitesi istiyen bir 
meslektir. Bir havacı ıgenç teğmenin kalbinin 
radyografisini alın, bunu üç. - beş sene ara ile 
tekrar ederseniz onun kalbinin mihverinin on 
yıl içinde dört milimetre yana kaydığını görür
sünüz. Bu -çok güç bir meslektir, bu onu gös
teriyor. Böyle çok güc bir meslekte arkadaşları
mın .bütün detaylariyle söyledikleri giıbi kısa 
zamanda emir ve kumanda makamlarına çıkıp 
yükselmek lâzımken 'ona kıdem vermemek ben 
şahsan bundan evvelki statüyü beğenmiyordum. 
Ben 35 yaşında hiçibir Hava Kurmay albayını 
içimden kabul etmiyordum. Olmaz, 35 yaşında 
Jet pilotluğu bitiyor, yek, ondan sonra uçanlar 
uçtu diye gösterilenler fasaryadır. Ycık böyle 
bir şey. Bugün İsrail Arap savaşında biliyorsu
nuz İsrail Ordusunda Araplara karşı bingim 
içinde baskın taarruzunu yapıp da koskoca Arap 
ordusunun Hava Kuvvetlerini yok eden İsrail 
pilotlarının yaş ortalaması 22 dir arkadaşlarım. 
Gerek ha/va subaylarının, (gerekse kurmay su
bayların kıdemleri için, bu kıdemlerin kaidrnl-

BAŞKAN — Sayın Karaman, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 'Sayın Bakan, iki kişi daha söz 
aldı. Onlara da vereyim, sonra hepsine birden 
cevap verirsiniz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım, ben şrJbsan, çok kısa ibir zaman
da, bu tasarının kanunlaşarak çıkmasını ve 
hattâ Senato komisyonundaki değişikliğin bile 
Millet Meclisine uydurularak biran evvel çık
masını canu gönülden istiyen bir arkadaşınızım, 
Bunun nedeni: Bu kanunun bhikaç yıldan beri 
bilhassa son aylarda kamu oyunda çok yanlış 
yollara, bilhassa ihizmet ödeneği ismi altında 
yanlış istikâmetlere sevk edilmiş olmasının bü
tün Devlet personeli ve ordu personeli arasın
da yaratmış olduğu kötü bir yorumdur. Bunu 
kısa zamanda telâfi etmek için kanunun bütün 
değişiklikleri bir tarafa bırakılarak kısa zaman
da çıkmasını canu 'gönülden istiyorum. Ancak 
bu demelk değildir ki, ordu için ve memleket 
için kötü 'gördüğümüz şeyleri, yanlış gördüğü
müz (Usulleri burada tenkid etmiyeceğiz. Bu, bu 
demek değildir. Hattâ •konuşmamın sonunda 
arz edeceğim, burada tenkid ettiğimiz şeyleri 
Sayın Bakan kısa (bir zaman içinde kanunlar 
Kuranı Kerim değildir, kısa zamanda değiştiri
lebilirler. Hattâ bu kısa zaman üç, beş sene 
sonra değilde beş, altı ay sonra olsa birbirinin 
mütemmimi olur. Sayın Bakan burada yapılan 
tenkidleri tekabbül edebilirlerse beş, altı ay son
ra getirdikleri bir kanunla bunlar düzeltilirse 
mesele kalmaz. Biran evvel bunların düzeltil
mesinde fayda vardır. Arkadaşlarım biz bura
da birçok konuşmalar yaparken bilhassa benim 
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ması hususunda öteden beri, 15 seneden beri bir 
temayül vardır. Bu temayülün kaynağı ikidir. 

Birincisi, kıskançlık. Bu kıdemi almryan 
insanların kıskançlığı. Ben kendim kara ordu
sunda bir subay iken, kurmay subay iken, bin
başı iken, bir kurmay arkadaşım, neden hava
cılar bizden iki sene evvel, üç sene evvel, dört 
•sene evvel kıdemi hak ediyorlar eliyordu. Ey 
aıtkaclaşım, sen de havacı olsa idin, neden ka
çırdın, Harb Okulunda havacı muayenelerine 
giderken? Kolay iş değildir, benim sınıfım yüz 
kişi idi, havacılar. 1941 de Harb Okulundan me
zun olan yüz kişi idi. Bunun 17 si Refah vapu
runda battı, bir doniz faciasında. 19G0 senesinde 
uçucu havacı sayısı 14 idi. Erken terfi eden kısa 
zamanda yüksek mevkilere çıkan insanlar kendi 
sınıf arkadaşlarından çok genç yaşta hayata veda 
etmiş olmasından, sağlık şartlarını kaybetmiş ol
masından meydana gelen bir neticedir. 

İkincisi, bilhassa kurmaylar için kıdem veril
mesini hoş görmiyen zihniyet. Onlara bir ehli
yetsizlik izafesinden ileri gelir. Ben şimdi biraz 
sonra bu noktayı çok detaylı olarak açrklıyaea-
ğım. Yani Ordu içerisinde birçok subaylar, bâzı 
subaylar, birçok kurmay subayları pek ehliyetli 
görmezler, ne lüzumu var falan derler. Bunun 
bir dereceye kadar hakikat payı olduğunu söyli-
yeecğim biraz sonra ve hiçbir kurmay subayın 
Türk Ordusunda benim bu söylediğim gibi ko
nuşmuş olduğunu belki görmiyec eksin iz. Ben bu
nun 10 sene kurmaylık hizmetinde mücadelesini 
yapmışmıdır, herkesle, her askerle. Böyle sivil 
muhitlerde konuşma nıışırndır, ama burada şimdi 
mühim bir konu olduğu için konuşacağım. 

bilirlerdi. Ye harb okulu mezunları arasında o 
yılki kontenjan ne ise cna göre ancak çok cüzi 
bir miktar, umumiyetle 1/10 nisbetinde subaylar 
arasından derece esasına göre seçilirler ve Akade
miye doğrudan doğruya giderlerdi. Akademinin 
birinci sınıfında teğmen olurlardı, ikinci sınıfın
da üsteğmen olurlardı, üçüncü sınıfında ise yüz
başı olurlardı ve Akademiden yüzbaşı olarak me
zun olurlardı. Akademiye giden bu subayların 
takriben 1/3 ü kurmay çıkardı, 2/3 ü de müm
taz subay olarak ayrılırlardı. Mümtaz subaylar 
orduda mümtaz hizmetlerde bulunurlardı ama 
kurmaylık ve kumandanlığa giden yollar onlara 
tıkalı idi. Dolayısiyle Akademiyi bitirmiş bir 
subay kendi sınıfının, kendi devresinin en seç
kin, en zekâsı parlak, en çalışkan ve hatta en 
faziletli insanları olurdu. Ye bunlar kendi ar
kadaşları daha henüz teğmen iken, üsteğmen iken 
bunlar kısa zamanda binbaşı, yarbay, albay olur
lardı. Bunların arasında 35 yaşında general 
olanlar, hatta 30 yaşında general olanlar da var
dı. Ye bu subaylar çok seçkin oldukları için 
kendi devrinde Hanb Akademilerinde iki tane 
lisan öğrenirlerdi. Almancayı mutlaka bilirler
di, yanında Fransızca veya İngilizce, hatta Rus
ça öğrenirlerdi. Ve bu subavlar 25 vasında bir 

Arkadaşlarım, kurmaylık müesesesi Türk Or
dusunda 116 seneden beri kumandanlığa açılan 
kapıdır. 1S48 senesinde Osmanlı Ordusunda ilk 
defa Erkânı Harbiye Mektebi kuruldu ve ilk me
zunlarını 1S51 de beş kişi olarak verdiler. 1851 
do beş kişi olarak mezun olan bu erkânı harbiye 
tahsili 1915 senesine kadar fasılasız devam etti, 
Birinci Cihan Harbinde Çanakkale'nin en ağır 
günlerine kadar ve o zaman kurmay yetiştirme 
Statüsü harb okullarından, ki harb okullarında o 
zaman ilmi akliye denen yani müspet ilimler de 
vardı, yani matematik, yüksek matematik gibi 
dersler de vardı, öğrenciler orada derecelerini 
alırken cidden bizim bugün halen askeri lisele
rimizde olduğa gibi normal derecelennıeye gire-

\ kurmay yüzbaşı bir alaya gittiği vakit o alayın 
50 yaşındaki alay kumandanı o 25 yaşındaki 
kurmay yüzbaşının önünde saygı duyardı \e o 
devirde yani 1915 den önceki devirde hiçbir su
retle kurma}" subayların değil böyle 4 sene. 30 
sene ileri gitmesini hiç kimse kıskanmamıştır. 
Ye bunların hepsi memlekete büyük hizmetler 
görmüşlerdir. 1312 - 1314 tarihinden itibaren, 
1311 den 1319 a, 1320 ye kadar Harb Akademi
sinden çıkan insanların her birisi, her devrede 
10 ilâ 13 kişidir, her birisi tarihin sayfalarında 
birer yer işgal etmiş insanlardır. Yenip Paşa
dan, Enver Paşadan, Feyzi Paşadan başlayıp 
ta Cemal Paşalardan, en genç sınıflara kadar 
1319 İsmet İnönü ve 1320 de Salih Omurtak, 
bunların hepsi genç sınıflar, genç yaşta büyük 
emeği geçmiş insanlar ve hiç kimsenin onlara 
karşı değil böyle bizim gibi 4 sene kıdem almak, 
32 yaşında, 35 yaşında generalliğini kimse kıs
kanmamıştır. Çünkü, çok iyi seçiliyorlardı. 

Geliyorum ikinci döneme : Bu birinci dö
nemde yani 1851 de ilk mezunlarını veren, onu 
da arz edeyim, 1851 de ilk mezun 5 kişidir. Bun
ların bir tanesi 1876 senesinde Abdülaziz'i Ser-
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asker sıfatı ile tahttan indiren Hüseyin Ali Pa
şadır ve kendisi İspartalıdır, hattâ o tarihten son

ra Abdülhamit tarafından yani kendisine ikbal açan 
bu yol padişahlık ve saltanata karşı bir hareket 
diye telâkki edildiği için 1877 derlen 1878 ler-
den sonra yani Abdülfıamit devrinde İsparta'
dan Cumhuriyet devrine kadar subay çıkmamış
tır. 

Bu dönem arkadaşlarım, 64 s:ene devam et
miştir ve 834 tane kurmay subay orduya yetiş
miştir. 

İkinci döneme geliyorum: Birinci Cihan Har
bi sırasında Akademi kapalıdır, İstiklâl Savaşı 
içerisinde Akademi kapalıdır, 1925 ve 1926 da ilk 
defa Akademi açılmaya başlamıştır, tekrar Cum
huriyet Devrinde. Ve 1950 ye kadar 25 sene me
zun vermiştir, ben en son mezunuyum, 1950 de 
mezun oldum ve en kıdemsiz sınıfı idim, en kı
demsizlerinden idim o sınıfın. Cumhuriyet 
Devrinde kurmay subayların statüsü seçil
me statüsü farklıdır, Padişahlık devrindeki 
gibi değildir. Onun da bâzı mahzurları vardı, 
o mahzurlar daha büyük görüldü, o mah
zurlardan dolayı sistem değiştirildi. Bu sistem 
değiştirildiğinde kıtalarda iki senelik üsteğmen 
iken, bazan bir senelik üsteğmen iken yüzbaşılık 
son senesine kadar, ha'ttâ bir devirde binbaşılık 
da dâhil olduğu halde çeşitli yaş hadlerine gelmiş, 
yani yaşı 25 i, 28 i geçmiş subaylardan 35 - 40 
yaşma kadar olan subaylar ordudan Akademi im
tihanına geliyorlar ve imtihanı kazananlar elenip 
seçiliyorlardı. Umumiyetle her seneki imtihanla
ra 1 500 - 2 000 kişi girmiştir. Benim devremde 
1947 de 1 800 kişi imtihana girmiştir. Ve bu 25 
senelik Cumhuriyet devri döneminde de ben Aka
deminin son sınıfında en kıdemsizleri arasında 
bulunuyordum, numaram 532 idi, 1/3 ü refüze ol
muştu bütün Cumhuriyet devrinde, demek ki, 
380 - 400 kadar kurmay subay çıkmıştır bu ikin
ci dönem içerisinde. Ve bu şekilde imtihanla ya
pılan kurmaylık seçiminde yani Harb Okulu tah
silinden sonra 4 - 5 sene geçiyor aradan ve ta-
mamiyle askerî dersler başta taktik tabiye olmak 
üzere imtihanlarla neticeler alınıyordu ve çok 
kere müspet bilim temellerine dayalı olmıyan bir 
imtihan şekli idi. Yani ben kendi sınıfımda ve 
benden evvelki sınıflarda görmüşümdür. Çok, 
hattâ benden üç, beş sene evvelisinin misalleri de 
vardır, askerî liselerde alaya gitmiş ve dönmüş 
bir insan sonradan kurmay çıkmıştır. Yani alaya 
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gitme durumuna düşmüş, ondan sonra gelmiş 
kurmay çıkmıştır. Demek ki, imtihan sisteminde 
biz bozukluk var, halen Parlâmentoda var böyle-
leri. 

Şimdi arkadaşlarım, tabiî o durumda olan in
sanlar kurmay subay olunca bunların miktarı 
azdır, belki çok değildir, diğer bütün subaylar 
için bu bir kıskançlık meydana getiriyor. Gayet 
açık olarak anlatıyorum arkadaşlarım, yani beni 
saf diye izafe etmeyin ben saflığı aptallık mâna • 
sında almıyorum. Ben 1 000 kişi arasında en 
yüksek dereceyi almış adamım. Ama samimî in
sanım, doğru söylüyorum. Bu durumda misaller 
çoktur ve çok olduğu için kıskançlıklar başlamış
tır arkadaşlarım. Kurmaylar kıskanılmıştır, çün
kü lâyık olmıyanlar da kurmay olmuştur. 1 800 
kişi arasında 35 kişi imtihan kazanır, dersiniz ki, 
ne parlak şey, kimbilir bunlar ne derya gibi in
sanlardır. Bir de gelirsiniz ki, 35 kişi arasında 
işte alaya gidip gelmiş insanlar da vardır. Ama 
bütün bunlara rağmen Akademide bir tahsil ha
yatı vardır, 3 senelik tahsil hayatı. Türk toplum 
hayatında hiçbir yerde tahsil böylesine güç değil
dir. Günde 7 - 8 saat mesai ve bütün yıl 10 ay 
mesai, ders, bir ay mütemadiyen arazide iflahı
nız kesilir ve harb oyunu, tatbikat, falan müte
madiyen güç. Ben sınıfımın en genci idim, sene 
sonunda mezuniyet verirken böyle herkes bir es-
pirili bir konuşma yaptı, dediler ki, herkes bir 
şey söylesin, bir hâtırasını nakletsin. Ben de de 
dim ki; sınıfta en arkada oturuyordum en kıdem
siz olduğum için, hâtıran nedir dediler,: «Aka
demiye 3 sene evvel başlarken ön tarafta oturan 
bütün arkadaşlarımın saçları simsiyah idi, Aka
demiyi bitirirken hepsinin saçları bembeyaz ol
du.» dedim. Tabiî ben ve benim gibi 3 - 5 genç 
arkadaş hariç. Hepsinin saçları bembeyaz olmuş
tu Akademide. Yani bu kadar güç bir tahsil
dir. 

Geliyorum 3 ncü döneme arkadaşlarım: 1949 
lardan itibaren kurmaylığa dinamit sokulmaya 
başlanmıştır, kurmaylığa ve kumandanlığa. Bu di
namit dış kaynaklardan gelmiştir, Amerikan yar
dımı başlamıştır 1946 lardan, 1948 lerdeıı itiba
ren ve Türk Milletine empoze etmeye kalkmışlar. 
dır. Harb sanayimize lüzum yoktur, tüfekleri 
standart ediyoruz, demişlerdir ve harb sanayii 
ölmüştür. Kumandanlığa lüzum yoktur, dünya 
küçülmüştür, harbler şöyle olmuştur, böyle ol
muştur, büyük şevki idareye lüzum yoktur, size 
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lüzum yoktur denmiştir. Mukavemet edilmiştir, 
bir yıl, iki yıl. Ama dayanılamamı şiir, nihayet 
Akademi 1950 de yok edilmiştir. Akademi tahsi
li bir sene^ye indirilmiştir, kurmay yardımcısı diye 
çıkarılmıştır ve bu her sene böyle sayıları da ço
ğaltılmıştır, eskiden 30 - 35 kişi Akademiye girer
di, bu defa 150 kişi Akademiye girmeye başlamış
tır, senede bunlar çıkıyorlar. Fakat bunlar ne 
kurmay, ne değil, kıtadan uzaklaşıyorlar, karar
gâh subayı tam olamıyorlar, karışık bir şey. Bu 
karışıklık 3 - 4 sene devam etti, 3 - 4 sene sonra 
yine akıllar başa geldi. Tekrar Akademi açıldı, 
anlaşıldı ki, bu Türk Milletinin bünyesine uygun 
değildir. Bu ve bunun üzerine 1954 ten itibaren 
Akademi her sene 150 kişi mezun vermeye başla
mıştır. Harb Oukluna o tarihlerde talebe bulu
namıyordu, askerliğin itibarı düşmeye başlamıştı, 
Harb Okuluna senede 150 kişi giriyor, 150 tane 
subay çıkıyor, Akademi 150 tane kurmay subay 
mezun veriyor. Bu ordu bu karışık günlere gir
di ve 1954 ten itibaren 1960 yılma kadar her se
ne 150 kişiyi çarpın 7 ile işte o kadar kurmay 
çıktı. Yani Osmanlı devrinde 64 sene içerisinde 
1915 e kadar 834 kurmay subay çıktı, Cumhuri
yet devrinde 25 - 28 sene içerisinde 350 - 400 ara
sında kurmay subay çıktı. Ondan sonra 1954 -
1980 arasında 1 000 in üzerinde kurmay subay 
çıktı ve tabiî her şey bozuldu. 1960 tan sonra me
sele rayına oturdu, ama şimdi de kurmaylık kı
demini çıkaran bir müessese ile karşı karşıya ka
lıyoruz. Bu büsbütün yok edecektir, yani kurmay
lığa ve kurmaylıktan ötürü kumandanlığa giden 
yolu büsbütün yok edecektir. 

Arkadaşlarım, sözlerimin başında da ifade et
miştim, kurmaylık Türk Ordusunda şevki idare
ye, kumandanlığa yol açan bir şeydir. Türk mem
leketinin, Türk topraklarının, Anadolu'daki Türk
lüğün son 150 seneden beri bir kaderi vardır. 
Tanzimattan daha öte devirlerde başka bir statü 
ile bu memleket idare ediliyordu, başka bir de
vir statüsü vardır. Ama o statü 300 sene ev
vel, 500 sene evvel çok kuvvetli bir statü idi. Fa
kat iierliyen batı tekniği karşısında demede ol
muştu, ihtiyaçları karşılamıyordu. Fakat 1839 
lardan sonra yani Tanzimattan sonra işte 9 sene 
sonra Harb Akademileri açılmıştır, biraz evvel 
ifade ettim, bu memleket batının karşısında, ta
tmin hegemonyası karşısında, Kuzeyin emperya
list emelleri karşısında kendi topraklarında bü
tünlüğünü koruyabilmenin yeni bir statüsünü 

bulmuş ve bu statünün içerisinde ordu taibiî yine 
diğer müesseseler arasında baş müessese olmak 
üzere, o da kendi bünyesi içerisinde kumandan
lığa giden yolları bulmuş ve bu yolları 60 sene, 
70 sene mükemmel işletmiş. Cumhuriyet dönemin
de de yine iyi - kötü işletmiştir. Şimdi bunu yok 
ediyoruz. Bu memleketin jeopolitiğinin icabı, bu 
memleketin, Batının, Kuzeyin, Güneyin ki, Güney 
de bir tehlikedir bugün, içerisinde Orta - Asya'
dan gelmiş bir milletin 800 sene sonra şu toprak
larda tutunabilmeğinin kaderi sivil hayatın yanı-
sıra, ondan belki daha da mühim askerliğin temel
lerinin, askerliğin kurallarının iyi kurulmuş ve 
iyi işletilmiş olmasına bağlıdır. Bu askerlikteki 
iyi işleyiş kuralları bozulursa bu memleketin ka
deri yaştır. Bu topraklardaki tutunmamız asker
lik içerisinde kumandanlığın ayrı bir önemini or
taya koyuyor. Bir kısım askerlerimiz mecburdur
lar hu toprakların jeopolitiğinin icaplarını derin
den derine bilmeye. Ben inkılâp hareketlerine te
mas etmek istemiyorum, o nasıl olsa öğrenilebilir, 
her hangi bir yerden. Ama dış tehlikelere karşı 
bu toprakların ve bu milletin bekası için ordu içe
risinde bir kısım insanların hepsinin de bilmesine 
imkân yoktur, bir kısım seçkin insanların bu mem
leketin jeopolitiğinin icaplarını bütün nitelikleri 
ile bilmesi lâzımdır. Gerek çok eski devirlerdeki 
akademilerde, gerek bizim zamanımızdaki akade
milerde çok yüksek statü ile okutulur. Biz İn
giltere donanmasında Yavuz gibi gemileri keşfe 
memur edilen deniz stratejisi okumuşuzdur. Bun
ların bir mânası vardır. Ordular şevki idare et
mişizdir genç yadımızda, harita üzerinde, naza
ridir. Ama bir mânası vardır, yetiştirir insanla
rı. İşte 1949 larda Türkiye'ye empoze edilen du
rum bunlara lüzum göstermiyor. İşte Türkiye 
Fiilpinler'den, Endonezya'dan, ondan sonra Af
rika milletlerinden Cezayir'den, Mısır'dan hep
sinden farklıdır arkadaşlarım. Belki iktisadi ka
pasite, belki nüfus kapasitesi, her şeyinde bir be
raberlik olabilir bu milletlerle, hattâ onlarda biz
den daha zengin olanlar da vardır. Ama bu mem
lekette stratejiye hâkim insanlar vardır, sivil ve 
asker. Jeopolitiğe hâkim, insanlar yetişmiştir. Si
vil ve asker. Biz bu kaynağı durduranlayız-. Mese
lâ 1954 - 1955 ten itibaren yüksek kumanda bir 
di illi Savunma Akademisi açılmıştır. Sivilleri 
de jeopolitiğe intibak ettirmek maksadı ile. 
Halbuki maalesef iyi işletilememiştir, sivil sek
törün, bakanlıkların, en işe yaramaz insanları 
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gönderilmiştir oraya. Halbuki oraya giden in
sanların üç, beş sene sonra bakanlıkları bahis ko
nusu olması lâzım. 

Arkadaşlarım, benim söylediğim şu büyük 
jeopolitik ihtiyaç karşısında dört yıllık kıdemin 
hiçbir değeri yoktur. Ben kendim küçük yaşlar
da, askerî ortaokul ve lisede iken, kendim için 
büyük şeyler düşünüyordum. Ama Harbiyeye gi
rince gözlerim açıldı ve 57 yaşımda albay olaca
ğımı hesabettim, inkisara düştüm. Ordu bün
yesi itibariyle, hizmetin farklılığı itibariyle asla 
büyük yaş kabul edemez ve genç yaşta ordudan 
ayrılmak da büyük bir şereftir, bir zillet değildir 
asla. 4 yıl evvel kurmay olmakla, 4 yıl evvel or
dudan ayrılmak imkânını sağlıyacak, olsun, ola
bilir. Ama bu böyle olabildiği gibi normal tah
sil ile kıdem almak şartı ile, normal eğitimden 
geçmek şartı ile generallik ve orgenerallik im
kânları da var. El'beit bu imkân yanında bu tehli
ke de olacaktır. Akademi tahsili o kadar güç. bir 
tahsildir ki, arkadaşlarım, Akademiyi bitirmiş 
olanlar her bir arkadaşımıza bugün deseler ki, 
sana 4 sene değil, 6 sene daha kıdem verelim gci 
şu tahsile bir daha başlayın, kimse cesaret ede
mez. O kadar güç hir tahsildir. Böyle güç bir tah
sile kıdem vermeden bir insanı zorla götürmek, 
yani gönüllü olarak imkân yoktur. 4 yıl kıdem 
almakla 4 yıl evvel emekli olacağını zanneden bir 
slogan işliyor sağda, solda. Ben o zaman bir çare 
teklif ediyorum. Eğer böyle bir korku varsa şu 
halde halen bütün subayların, kurmayların ve 
generallerin de kıdemlerini 4 yıl geri alalım. Bu 
kanuna bir madde koyalım, bu kanunda birçok 
tasfiye maddesi var, versin bakalım herkes kıde
mini; ki ben asla taraftar değilim. Yani 4 yıl ev
vel emeklilik tehlikesi varsa şu halde verin kıdem
leri geriye, alalım kıdemleri geriye.' Yani ordu 
hizmeti özelliğinden ötürü hiç kimseyi böyle 45 
yaşma kadar, 50 yasma kadar biıibaşı olarak kal
sın, aihay olarak kalsın, olmaz böyle şey orduda. 
Ben 1 ncı Cihan Savaşında, İstiklâl Savaşında 
çok kahraman olarak bir teğmen, bir üsteğmen 
olarak savaşmış insanları 1944 - 1945 orduların
da görmüşümdür yarhay olarak, ata binemiyor
lar. Göbekleri büyümüş kocaman olmuş, yaşlan
mışlar, ondan sonra bütün fizik kabiliyetlerini 
kaybetmişler, 55 yaşında yarbay. Bünyesi de çök
müş, ata binemiyor arkadaşlarım. Şirvan'da, Hu
dut alayında alay kumandan muavini, olur mu? 
Bu kanun bir reform kanunu niteliği taşıyan 

özellikleri var. Eğer bunun içerisinde teğmen, 
üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarhay ve albay da 
ilk kategoriye giren yüzde 5, yüzde 23,' birinci 
grup, ikinci grup, üçüncü grup, her rütbede yüz
de o e girenlere bir yıl bekleme süresi taıır'-a-
nız, ben kurmaylığın kalkmasını kabul odeıim. 
Yani yüzde 5 sınıflandırmada değerlendirmede 
yüzde 5 e giren, ilk yüzde 5 e giren teğmen ve 
üsteğmenlerin 3 senede üsteğmen olmasını kabul 
ederseniz. Yüzde 5 e giren üsteğmenlerin 4 se-
nede yüzbaşı olmasını kabul ederseniz. Yüzde 5 e 
giren yüzbaşıların 5 senede binbaşı olmasın:, bin
başıların yarbay olmasını kabul ederseniz ben de 
kurmay, akademisinin kalkmasını kabul edeıim.. 
O zaman cidden değerleri böyle olur. Aksi balda 
herkes bir hizada beraber terfi ediyor. Ben biraz 
evvel hir hesap yaptım. Maiırut iiânibaye de dü
zel miyor bu kanunla, iddia edildiği gibi de de
ğil. 3 000 kişilik bir binbaşı, 3 000 kişilik bir yüa-
haşı kadrosuna karşı evet 3 000 tane albay ol
muyor da veyahut da daha fazla ol mu; ar. 800 
tane albay oluyor. Binaenaleyh, yine herkes ter
fi ediyor demektir. Ama siz seçkin sübek ara 
köyle bir noksan bekleme süresi, kısa bekleme ad
resi imkânı tanırsanız mesele kalmaz, Bu itilmem, 
sözlerimi bitirirken tekrar arz ediyor am, bu ta
sarının 31 nci maddesi: Bir, kurmaylık kıdemini 
kaldırdığından ötürü memleketin ve ordunun 
yüksek menfaatlerine taban tabana zıttır. 

İki, bu tasarıda havacı uçuş personeline eski
den beri verilmekte olan haklar, yani her sene rüt
bede birer sene bekleme hakkı verilmezse bu da 
Türk havacılığının istikbalini karanlık bir imle 
getirir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüney 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri, 
bu kanun tasarısının biran evvel çıkmasını çek 
istiyoruz. Çünkü içinde cidden güzel hükümler 
var. Ancak bu hükümlerin yanında kışla Lavaşın
dan daha çok masa başı havası taşıyan öyle hü
kümler var^ ki, hunlar bir defa kanunlaştıktan 
sonra düzeltilmesi epeyce zordur. Biz istiyoruz 
ki, masa 'başında hazırlandığı intibaını her sekere 
rahatlıkla veren bu maddeleri düzeltelim, diğer 
güzel maddeleri ile beraber bir fikrî bütünlük içe
risine girsin. Fakat itiraf edelim ki, Sayın Ko
misyonun Sözcü ve Başkanından gerekli yardı
mı görmüyoruz. Komisyon bir acelenin içinde
dir kanaatimce. Halbuki arkadaşlarım burada 
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acele değil sürati temin etmek lâzım. Ne olacak 
acele olarak yanlış birtakım hükümler kanunlaş
tığı takdirde? Sonunda bir hayli diş ağrıları çı
kacak. 

Halbuki bâzı maddeleri komisyonun geri al
ması, bunlar üzerinde yeniden düşünülerek di
ğer güzel hükümlerine paralel istikamette hü
kümler getirilmesi hem komisyon için, hem Türk 
Milleti ve Türk Silâhlı Kuvvetleri için hayırlı 
olacaktır. 

Şimdi arkadaşlarım, kanaatim odur ki; masa 
başında hazırlanmış olan maddelerden birisi de 
bu görüşülmekte olan maddedir. Dünya ordula
rının hepsinde askerî psikoloji bakımından bir 
subaya hazerde ve seferde ne zaman kıdem ve
rilir, ne zaman madalya verilir, ne zaman maaşı 
artırılır, ne zaman para ikramiyesi verilir; bu, 
münakaşa edilmiştir. Atillâ'dan bu yana, tek 
gözlü AnibaTclân tek gözlü Dayan'a kadar bü
tün gelmiş geçmiş kumandanlar maiyetindeki in
sanlardan bütün bunları incelemişler. Arkadaş
larım bugün askerî psikoloji diye bir ilim çık
mış ortaya, bir bilim dalı ortaya çıkmış. Ve o 
derece bunlar umumileşmiş ki, benim şurada arz 
ettiklerim şu Ankara'nın bir ilçesi olan Polatlı'-
daki Topçu Okulunda ders olarak okutulmakta, 
talebelere sorulmakta, yanlış cevap verenler sı
nıfta bırakılmaktadır. Ama ne yazık ki, Millî 
Savunma Bakanlığının Topçu Okulunun dere 
notlarına kadar soktuğu bilgilerin tam zıddım 
biz tasarıda görmekteyiz. Bütün arkadaşlarım 
şu Osmanlı tarihini inceleyin; iki tip insan bize 
büyük zarar vermiştir. Birisi, bilime sırtını çe
viren devlet adamı; ikincisi, hayata sırtını çevi
ren, kafasını kitap içine sokan ilim adamı. Şimdi 
biz mutlaka bilimle hayatı telif etmek zorunda
yız. Getir sen Topçu Okulunda, Piyade Okulun
da, Harb Okulunda derste okut, ondan sonra bu
raya tasarıyı aksini getir. Olmaz arkadaşlarım. 
Gene kusura bakmayın teknik mevzulara girmek 
istemiyorum. Çünkü hasbelkader ben 5 yıl as
kerî psikoloji öğretmenliği yaptım, çok karşım
da general rütbesinde, albay rütbesinde, üsteğ
men rütbesinde iken birçok arkadaşlarım rahat
lıkla geldiler benim psikoloji dersimi dinlediler. 
Ama ben burada Topçu Okulundaki hatıralarımı 
tazelemek, yeniden kendimi Topçu Okulunda 
askerî psikoloji kürsüsünde görmek istemiyo
rum. Sadece bir, iki nokta belirtip geçeceğim. 

Bugün bütün dünyada şu üç sebepten dolayı 
subaya kıdem verilmektedir. 

Birincisi; eğer bir subay daha üst kuman--
dayı demlide edeceğini veya daha üst kuman
danlığı yapabileceğini gösteren bir kabiliyet 
belirtmişse bu subaya kıdem verilir. Bu ekse
riya muharebede olur. Bakarsınız ki, bir bölük 
kumandanı büyük bir sevkü idare kabiliyeti 
gösterir, taburu, alayı rahatlıkla sevkü idare 
edceğini gösterir, gayet tabiî ki, bunu getirip 
ille de yüzbaşılıkta tutmak, ille de bölük ku
mandanlığında tutmak hatadır, kendisine kıdem 
verilir. 

İkincisi; kumanda kabiliyetini artırıcı bilgi, 
meleke kazanmış olan kimselere, bu tahsili al
mış olan kimselere kıdem verilir, işte bu Harb 
Akademisidir. Harb Akademisine giden bir su
bay ilk kapıdan girdiği ile çıktığı arasında ku
mandanlığa ait bilgi, meleke ve kabiliyet bakı
mından geniş ölçüde fark kazanır. Harb Akade
misinde yalnız bilgi bakımından değil, fizikî ve 
moral güç bakımından talebe en ince teferrua
tına kadar incelenir, geliştirmeye çalışılır, ge-
liştirilemiyenler tasfiye edilir. Şu halde siz ge
tireceksiniz kumandanlık kabiliyetlerini kendi
sine vereceksiniz, meleke kazandıracaksınız, 
bilgi vereceksiniz, ondan sonra diyeceksiniz ki, 
ben sana kıdem vermem, imkân yok arkadaş
lar. Efendim Amerika'da kurmay kıdemi yok, 
ama sistem başka. Amerika'da bizdeki kurmay*-
larm aldığı kıdemleri Amerika ordusunda West 
Point mezunları rahatlıkla alır. Burada benim 
yaşım kadar askerlik yapmış generaller var 
arkadaşlarım. Bu muhterem generaller buraya 
çıkıyor, uzun uzun anlatıyorlar, ama ben bakı
yorum ki, bizim komisyon özür dilerim kendile
rinden, şu kanaatte, ne olursa olsun değişmeden 
bu kanun çıksın. Günahtır arkadaşlarım, şu 
halde birinci defa eğer kumandalık kabiliyeti 
aşılanmışsa, bu öğretilmişse kendisine, bu kabi
liyet kazandırılmışsa mutlaka bu kıdem veril
melidir. 

Arkadaşlarım, bunun verilmeyişinin iki ba
kımdan zararı vardır. Birisi, üst kademeye ha
zırlanmış bir kimseyi as kademede tutmak or
dunun zararmadır, gelişmez kabiliyeti. Alayı 
kolaylıkla sevim idare edecek bir insanı hâlâ 
5 - 6 sene bölük üzerinde tutmak o insanın ka
biliyetlerini orada tutmak, hattâ körletmek de-
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inektir. Mutlaka alay sevkü idaresine kabiliyet 
göstermiş, alay sevkü idaresi için lüzumlu ka
biliyet, bilgi ve melekeleri kazanmış insanı alay 
kumandanlığına geçiren sistem en iyi sistemdir. 
Ama biz bunu getirir de yüzbaşılıkta tutarsak, 
bölükte tutarsak bu insanın kabiliyetlerini kö
reltmiş oluruz. 

İkincisi, kendisini alay sevkü idaresine ha
zırlamış bir kimseyi bölük seviyesinde tutmak 
o kimsenin moralini bozar. Onun moral üstün
lüğü ile kumandanlık yapmasına imkân vermez. 
Şu halde kurmay kıdemlerinin verilmcyişi bu 
iki bakımdan zararlıdır. 

Bir diğer nokta daha var arkadaşlarım. Ben 
bu tasarıda bu zihniyet hâkim olmuş mudur, 
olmamış mıdır, itiraf ederim ki,, bilmiyorum. 
Yani bu bakımdan ben ille de bu tasarı bu zih
niyetin tesiri altında hazırlanmış demiyorum. 
Ama şunu da belirtmek istiyorum. Ben bir za
manlar gene rütbede iken, teğmen iken, üsteğ
men iken büyük kumandanlara bir hayli ter
cümanlık yaptım, çünkü orduda ingilizce bi
len çok azdı, ben de hasbelkader orduya girer
ken İngilizce biliyordum ve bu bakımdan 
orduda çeşitli meseleler münakaşa edilirken 
benim dilimden geçti. Bir zamanlar su zihniyet 
Türk Ordusuna empoze edilmeye çalışılmıştı. 
O zihniyet şudur: Madem ki Türkiye NATO'nun 
içindedir şu halde Türk Ordusundan büyük stra-
tej yetişmesine, Türk Ordusundan büyük ku
mandan yetişmesine imkân yoktur. Çünkü 
NATO bu seviyedeki kumandanları zaten temin 
edecektir. Geriye kalıyor Türk Ordusunda 
yüksek şevki idarenin altında kalan şevki ida
reyi yapacak subayları yetiştirmek. 

Şimdi arkadaşlarını, ben zannetmem ki su
reti katiyede bu tasarıya bu zihniyet hâkim ol
sun. Ama kanaatim odur ki bu tasarının sonu 
bu zihniyete gidecektir. Çünkü sen getir, getir, 
tut taa 40 yaşma, 50 yaşma kadar adamı tut, 
hâlâ tut tümen şevki idaresine götürme, ondan 
sonra deki sen üstün kabiliyet göster, büyük 
şevki idarede yetiş, stratej ol. Buna imkân yok
tur arkadaşlar. Büyük stratejlerin hepsi genç 
yaşlarında küçük kademelere atlıyan insanlar
dır. Oturup siddin sene bölük kumandalığı ya
parak üst seviyede kumandanlığa yetişmeye im
kân ve ihtimal yoktur. Yoktur arkadaşlarım, 
siz alın bir adamı siddin sene bir ilçede avukatlık 
yaptırın, bundan büyük bir Temyiz âzası çıkma

sına imkân yoktur. İnsanı yetiştiren muhittir, 
insanı yetiştiren içinde bulunduğu şartlardır. 
Bölüğün içinde ne olacak? İşte nihayet belli. 
Getirmişsiniz üstün bir kabiliyeti bir de Akademi 
gibi insanı serkisof saati muayene eder gibi 
fizikman ve ruhen tutmuş, adam akıllı her ba
kımdan incelemiş, yetiştirmiş bir tahsili gör
dükten sonra ille de sen muayyen sene bekliye-
ceksin, bölük kumandalığmda devam edeceksin 
demeye imkân yoktur. Şu hale göre üst kade
mede kumandan yetiştirmek istiyorsak, jeo-stra-
tejide, jeopolitikte ve stratejide insan yetiştirmek 
istiyorsak, bu üç bilim dalında insan yetiştirmek 
istiyorsak, bu üç bilim dalının gereklerini tat
bik edecek insan yetiştirmek istiyorsak mutlaka 
kabiliyetlere erken terfi etme imkânını., yüksel
me imkânını vermeliyiz. Bu olmadıkça yürümez 
arkadaşlar, bu olmadıkça ordu harbe gitmez, ol
maz böyle. 50 yaşında, 46 yaşında tümen, hare
kât ve eğitim subaylığı yapılamaz. Tümen ha
rekât ve eğitim subaylığı yapacak adamın her 
gün o alay senin, bu alay benim, bu tabur senin, 
o tabur benim diye cibin içerisinde dört dönmesi 
lâzım. Gece eğitimi mi var, herkesten çok gece 
eğitimine mukavemet etmesi lâzım, gündüz so
ğuk mu var, sıcak mı var mutlaka talimhane 
meydanını karış karış gezmesine her an kendi 
ruhunu, kendi varlığını o talimhanede duyur
masına ihtiyaç vardır. Yoksa eğer sizin istedi
ğiniz kaloriferli salonlarda oturup, kâğıt üze
rinde plân yapan kurmay subay istiyorsanız bu 
tasarının dediği doğrudur, bu tasarı iyidir o za
man. Ama eğer öyle değil de fiilen tümen ha
rekât subaylığı yapmak istiyen kurmay istiyor
sanız, falan harekât ve eğitim subaylığı yapacak 
subay istiyorsanız ordunun yetişmesini elinde 
tutacak, eğitimini elinde yürütecek insan istiyor
sanız genç yaşta yükselme imkânını vermek zo
rundasınız. 

Arkadaşlarım, uzatmıyacağım, ama sırf sa
dece bir meslekî mesele olarak söylüyorum arzu 
eden olursa bu mevzuu dışarıda sonuna kadar 
münakaşa etmeye hazırım. Hem mehaz göstere
rek, yalnız kendimle rivayet değil, yerli, yaban
cı mehaz göstererek bu mevzuu münakaşa etme
ye hazırım. Binaenaleyh, bu kısmı geçeceğim. 

İkincisi arkadaşlarım, bâzı meslekler vardır 
ki, bâzı sınıflar vardır'ki bu sıııılarda fizik kabi
liyetin önemi büyüktür. 
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Şimdi bir jet pilotunu mutlaka muayyen 
yaşta tutmak zorundasınız. O yaşın üstüne çı
kan jet pilotu kendisinden beklenen irer vazi
feyi yapamaz. Arkadaşlarım izah ettiler, hattâ 
yaş vasatisini verdiler. Bu sıralarda İsrail Har
bini misal vermek çok anoda oldu. Ben de ver
mek istiyorum. Arkadaşlarım, İsrail Harbini 
acaba ne kazandı diye bugün çok sorulmakta
dır. Profesyonel bir asker olarak iben derim ki ; 
İsrail Harbini kazanan zihnî hareket kab i l iye 
tidir. Ne tanktır, ne tayyaredir, ne şudur, ne 
fcudur arkadaşlar. İki tarafın da silâhlarını 
mukayese ettiğiniz zaman kaabiiiyet bakımın
dan, harekât kaabiliyeti bakımından, ateş gü
cü bakımından görürsünüz ki, maddi silâhlarda 
bir müsavat vardır, hattâ âdet balonundan bir 
tarafta üstünlük vardır. Ama, .muharebe mey
danında galip getiren, muharebe meydanında 
iradeyi, karşı tarafın iradesini kendi iradesine 
râm ettiren zihnî hareket kaabiliyetidir. Zihnî 
istisnalarını bir tarafa bırakalım, zihnî hareket 
Ikaabiliyetinin yaşla geniş ölçüde alâkası. var
dır ve bugün arkadaşlarım, onbaşılar dahi öğ
renmiştir ki, hava şemsiyesi olmadan mu'lıare-
ibe yapmak (mümkün değildir, öyle ise bir 
memlekette hava gücüne, orada denizaltma ge
niş ölçüde yer vermek zorundayız. Çünkü bun
lar zihnî kaabiliyetiıı yanında geniş ö-lrüdc fi
zik kaabiiiyet istiyen bir husustur. Muayyen 
bir rütbede (muayyen yaşta bulunmak zoru var
dır. Ama siz diyorsanız ki, bizim politikamız 
40 yaşında olsun, 50 yaşında olsun, nasıl olsa 
işler yürür diyorsanız mesele yok. Ama cidden 
eğer gayet çevik bir hava kuvveti istiyorsanız, 
vurduğu yerden ses getiren bir hava kuvveti 
istiyorsanız arkadaşlarım yıllar yılı tecrübe et
tiğimiz metotları terk etmemeliyiz. Ben âciza
ne yine söyliyeceğim, bütün istisnasız ordula
rın harp tarihlerini inceledim. Çokları bizim 
yeniçerilerde smevcudolan kaideleri almışlardır, 
arkadaşlarım. Bu millet terimlerini başka .mil
letlere vermiştir, bu millet askerlikte yaratmış 
başka milletler kopya etmiştir. Ama biz geliyo
ruz (bugün yıllar yılı büyük bir muvaffakiyetle 
tatbik ettiğimiz, kendi ime t odlarımızı bir tara
fa bırakıyoruz, Amerika'da kurmay kıdemi 
yok, öyle ise 'bizde de olmasın. Olmaz arkadaş
larım. Amerika başka, Türkiye başka. Yıllar yılı 
biz atalarımız yüzbaşı, binbaşı diye son derece 
munis terimler bulmuş, (biz getiriyoruz buraya 

«Layn» diye bir tâbir koyuyoruz. Sınıf subayı 
demek o, sıra subayı dernek hattâ, hiç ta sem
patik 'bir tâbir değil. Ama İngilizce oldu, hele 
Fransızca ağzı ile «Lâyn» dedik mi, o kadar bir 
hoşumuza gidiyor ki. Neden arkadaşlarım? Bu 
nnillet Türkçe, Türkçe diye 'bağırıyoruz burada. 
Ama geliyoruz asırlar boyunca terimlerini kendi 
icadetmiş, iki yerde terim almak namusuna 
dokunmuş, birisi güreş diğeri de askerliktir. 
Birisi güreşte, diğeri askerlikte. Bu milletin dili 
güreşe de,askerliğe de terim bulacak kaabiliyet-
tedir. Ama getirtiyoruz buraya illâ «Lâyn» di
yoruz. Hattâ bir de tutuyoruz Fransız ağzı ile 
telâffuz ediyoruz, üstüne de bir uzatma işareti 
koyuyoruz, «lâyn» diye. Yanlış arkadaşlar, bu 
ordu tecrübe etmiştir hava kıdemi, kuıunay kı
demi, denizaltı kıdemi zaruridir. Muvaffak ol
muştur, başarı kazanmıştır. Bugün Türk Hava 
Kuvvetleri dünya hava kuvvetleri içerisinde 
sayılı kuvvetlerdendir. Ve buna borçludur, 
ganç. yaşa borçludur arkadaşlarım. Bugün beni 
götürsendz şu yaşımda, pek de ihtiyar sayıl-
imaını, bir tümen harekât eğitim subaylığım ya
pabileceğimden şüphe ederim. Kolay değildir 
arkadaşlar, masa başında oturmak kolaydır ama 
fiilen tümen harekât eğitim subaylığı yapmak 
kolay değildir. 

Şu halde kanaatim odur ki, yıllar yılı dene-
ımiş olduğumuz metotları şu veya bu millete öze
nerek terk etmeye ihtiyaç yoktur. Mutlaka 'bun
lar da devam etmelidir veya bunları kaldırırken 
bizim karşımıza doyurucu 'Söbepler gelmelidir. 

Arkadaşlarım, gene (bir noktayı belirteyim. 
kusura bakmayın. Demin ben bir tekelif yap
tım, dedim ki, muvazzaf veya yedek veya emek
li bir tek subay çıksın şu söylediklerim yanlış
tır desin, teklifimi -geri alacağım. Baktım ar
kadaşlarım bu taraftan da, bu taraftan da bir 
teik asker benim teklifimin aleyhine parmak kal
dırmadı, -ama askerlik meslekleri olmaması ba
kımından belki de hütüıı teferruatı ile bilmiyen 
arkadaşlarımın oyları ile maalesef yanlış bir 
şey kanunlaştı. Şimdi gene bir yanlışa (gidiyo
ruz, hataya gidiyoruz, kurmay kıdemi, hava
cıların, denizaltıcılarm kıdemi kabul edilmek 
zorundadır. 

Bir üçüncü nokta var ar'kaadşlanm, o ka
naatimce taraftar olan da olur, olmıyan da, 
olur; o da bir mesleki tevsik etmek için'kıdem 
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vermek. -Ben buna o kadar taraftar değilim. 
Çünkü ne kadar çok fakülte bitirirseniz bitirin 
eğer size bir kumandanlık eklemiyorsa, bir ku
mandanlık kabiliyeti kazandırmıyorsa hu tak
dirde kıdem vermekte bir fayda yok. Ama yıl
lar yılı bu da ihtisas yapan doktorlara bir se
ne kıdem vermek gibi veya buna »benzer şeyler 
gibi konmuştur. Ben bunda ısrar etmiyeeeğim, 
benim kanaatim bu. Verilse de, verilmese de 
•önemli bir nokta değildir. Ama kurmay kıdem
leri ile havası]arın ve derıizaltıeıların kıdemleri 
mutlaka verilmeli, gene yaşta üst kademeye 
yetiştirilmiş mutlaka subaylar buralarda <görev 
almalıdır. Bir de arkadaşlarım kabiliyetli in 
sanları fuzuli yere aşağı kademelerde tutup on
ların kumandanlık kabiliyetleri körleştirilme-
melidir, aksine üst kademede yetişmeleri temin 
edilmelidir. Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Işıklar, 
Sayın Kaplan, Sayın Karavelioğiu, ve Sayın 
Koksal söz almışlardır. 

Sayın Işıklar, buyurun. 
H. ENVETÎ IŞIKLAIt (Samsun) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri, Askerî Personel Kanununun 31 nei madde
sindeki en az bokleme süreleri ve kıdemler hak
kında çok kısa mâruzâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar ve 
el'an da Türk Ordusunda terfiler şöyle olmak
tadır: GOO kişilik bir sınıf kabul edelim. Bu 600 
'kişilik sınıf içerisinden, birkaç kişi müstesna, 
toptan teğmen olur, toptan üsteğmen olur, top
tan binlbaşı olur, yarbay olur, albay olur, 'böy
le gider. Generalliğe gelince bir parça değişir 
iş. Bunlar için ,bu 500 kişiyi birbirinden ayır-
dedecek bir sistem yoktur, bir toptancılık mev-
ıcuttur. Durum :böyle olunca meslek hayatında 
hakikaten müşkül şartlar içinde tahsil yapmış, 
Akademileri, Yüksek Kumanda Akademilerini bi
tirmiştir. Askerî meslek icabı ne lazımsa hepsini 
tetebbu etmiş, öğrenmiş, alın teri dökmüş kur
may subayların bu toptancılardan ayrılıp, ken
dilerine 'bir özellik verilmesi, bir hususiyet ve
rilmesi icabettiği düşünülmüş ve bu kurmay su
baylara bir kıdem hakkı tanınmış ve şimdiye 
kadar da üç sene bir kurmaylık kıdemi, hir 
sene de test kıdemi olmak üzere 4 senelik bir 
kıdem verilmiştir. 

Şimdi önümüze gelen şu tasarı bu toptan
cılığı kaldırıyor ortadan, bize yepyeni bir usul 
getiriyor. Bu usul de şöyle; 100 kişilik bir sı
nıfta herkes şimdiye kadar olduğu gibi toptan 
yüzbaşı, toptan binbaşı, toptan yarbay olamı
yor, çeşitli yeterlik gruplarına ayırıyor bu ta
sarı. 100 kişinin 5 ini, yüzde 5 olarak ayırıyor. 
Buna isim verecek olursak ©ak iyi dereceli 
olanlar. Yüzde 25 ini ayırıyor, iyi dereceli olan
lar, yüzde 50 sini ayırıyor orta dereceli olan
lar, ondan sonra tekrar yüzde 25, yüzde 5 fe
na, çok fena olanlar ıgibi ayırıyor. 

Bu yeterlik gruplarına göre subayların hep
si birden toptan terfih edemiyor. Yüzde 5 1er, 
evvelâ, yüzde 25 1er ondan sonra, yüzde 50 1er, 
daha ondan sonra olmak üzere sıraya konuyor, 
bu sıraya göre evvelâ yüzde 5 lerden 'başlamak 
üzere terfi ediyor, yüzde 50 den sonralar artık 
çeşitli şartlara tâbi olarak terfi edemiyor. Bu 
sistem ortaya konduktan sonra bir kurmay su
bay edindiği bilgiler muvacehesinde kumandan
ların her zaman yakını olan bir kurmay subay 
kumandanlık vasfını da haiz olduğu takdirde 
her zaman için bu yüzde 5 1er grupuna girmeye 
hak kazanmaktadır. Bu bakımdan bir kurmay 
subay kendisine şimdi tanınan 4 sene kıdem ye
rine bu yeterlik gruplarının birinci derecesini 
ihraz etmesi suretiyle her zaman için kendi sını
fının en önünde terfi etmeye hak kazanmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun getirdiği 
yeniliklerden birisi de ordu, silâhlı kuvvetler
den kıdemi kaldırmasıdır. Evvelce, yine şimdi 
de mevcudolduğu gibi Âmme Enstitüsünü biti
renlere bir kıdem, ihtisas yapana kıdem, yük
sek tahsil yapana kıdem, deniz altına kıdem, 
uçucuya kıdem, kurmay subaya kıdem, birçok 
kıdemler tanımış idi. Şimdi bu kanun toptan 
olarak bütün kıdemleri kaldırmakta bilgiyi, ka
biliyeti, çalışkanlığı, meziyeti, yeterliği öngöre
rek ona göre kendiliğinden bir kıdem usulü ge
tirmektedir. O da yüzde 5 e, yüzde 25 e dâhil ol
maktır. 

Aziz arkadaşlarım, kurmay kıdemleri kaldı
rılmakla kanaatimce harb akademilerinin kapı
sına kilit vurulmıyacaktır. Bir kurmay subay 
hiçbir zaman kıdem için, tazminat için akademi
ye girmez. Kurmay subay bir ideal sahibidir. 
Bu idealine ulaşmak için de bilir ki, bu mesle
kin, bu askerliğin en yüksek noktasına ulaşması 
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icabeder. Oraya giden yol da harbiye'den sonra 
çeşitli kurslardan çok iyi derece ile geçmek, 
harb akademilerine girmek, yüksek kumanda 
akademilerine girmek ve böylelikle bu kademe
lerden yürüyerek idealine kavuşmaktır, idealist 
bir kurmay subay kıdem verilecek diye akade
miye girmez, meslekinde temayüz etmek için, 
yükselebilmek için, eğer evsafı varsa, şahsında, 
yaradılışında bir kumandanlık vasfı varsa ku
mandan olmak için akademiye gider. Bu bakım
dan akademinin kapısı kıdem kapısı kilitlen
mekle kilitlenmez. 

Aziz arkadaşlarım, burada kurmay subayla
rın mümessili bulunan arkadaşlarımız vardır, 
Erkânı Harbiyenin temsilcileri bulunmaktadır. 
Bunlar ordudaki bütün kurmay subaylarla uzun 
zamandan beri bu meseleyi konuşmuşlar, istişa
re etmişler bir karara varmışlardır. Onun için 
onların burada bu hususta en yetkili insan ola
rak birtakım fikirleri vardır. Onlara da hürmet 
etmemiz icabeder. 

Aziz arkadaşlarım, akademi tahsili muhak
kak ki çok yorucu bir tahsildir. Ben de naçi
zane aynı tahsil çağlarından geçtim, biliyorum, 
takdir ediyorum. Fakat yalnız bu tahsille ku
mandan olmak kâfi değildir. Yaradılışın da, 
Cenabı Hakkm insanlara verdiği bâzı haslet
ler vardır. Bu tahsille beraber o kurmay suba
yın yaradılışında kumandanlık vasfı da var
sa, işte o en yüksek makamlara kadar yükse
lebilecektir. İşte bu kanun tasarısı koyduğu 
çok yeni usullerle hem tahsili nazarı itibara 
alarak, hem de bütün subayların kumandan
lık vasıflarını nazarı itibara alarak subayları 
çeşitliı gruplara ayırmakta, kumandanlık vas
fını haiz olana ister kurmay olsun, ister ol
masın en yüksek makamlara çıkma imkânı ver
mektedir. O bakımdan tasarı çok yerindedir. 
Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Muhte

rem arkadaşlarım; 
Bu millet, bu memleket tarihi boyunca sa

vaşta ve barışta ordusuna yaptığı fedakârlık
larla ayakta durmuş, bir zamanlar ulaştığı bü
yük iktisadi varlığı da yine ordusunun içte 
ve dışta sağladığı sükûn ve istikrarla kavuş
muştur. 

Millet hayatında sükûnu idame ettirme
nin ve bu sebeple kalkınmanın unsurların

dan olarak kabul edilen ordu, onu sevk ve 
idare eden kumanda kademesinin iyi yetişmiş 
olmasiyle başarı sağlar. Bu sebeple millet or
duya bir baba kapısı gözüyle bakıyor. Bu
gün de yine, çabası içinde bulunduğumuz kal
kınma için ihtiyacımız olan istikrarı yine ona 
baba kapısı olarak baktığı ordusiyle sağlıya-
rak mümkün olduğunu farkedecektir. Onu et
medi mi yıllar yanıyor sonra değerli arkadaş
larım. Yıllarca kalkınma için sarf etmeniz lâ-
zımgelen paraları orduya ayırıyorsunuz. Bu
nu niye ayırıyoruz? Bir sebebi var elbet ve 
bir gün bunu mutlaka ödüyor, ödemesi lâzım
dır daha doğrusu. Şeref kurtararak, haysiyet 
kurtararak, millî emniyeti teminat altına ala
rak kurtarıyor. Bunun için mecbursunuz bu 
noktada. 

İkincisi, genç kumandanları da çıkartmak, 
yalnız pilot ve deniz değil. Toparlıyorum ben, 
çok değerli arkadaşlarımın söylediklerini to
parlıyorum bir araya, yeni bir şey ilâve etmi
yorum; bunun için de 'gerek. Sonra arkadaş
lar ilâve ettiler, bir insan psikolojisi meselesi, 
meslek psikolojisi meselesidir. Bu böyledir, 
çok ağır yükler altına sokacaksınız, sonunda 
büyük imkânlar içerisinde. Efendim ideali 
var, ülküsü var gitsin. Elbette kimse başka
sının ülküsüne sahip çıkmaz, herkeste var bu. 
Ama elbette bir insan meslekini çekerken, o 
meslekin kendine ne getireceğini, meslekte ne
ler çekeceğini bir muvazene na± nde tutmak 
mecburiyetindedir. Bunu düşünmezse zaten 
normal düşünen bir insan değildir. Şimdi kur
may hizmetleri yapmak üzere akademiye tah
sile devam ettireceğiniz kişiye, efendim, denir 
ki yüzde 5 lerin içerisinde daima yükselir. 
doğrudur bu. Elbette yüzde 5 ve yüzde 10 la-
rm içerisine girip zaten çıkar, aldığı tahsil 
ilâve olarak çıkar. Ama mutlaka en iyi kabili
yetli olan da akademiye giriyor değil, tabiî. 
Bunu da böyle kabul etmeyiniz. Her seçme 
sisteminin bir hata payı vardır. Çıkmıyabilir 
de, çıkmazsa kalır, ona da bir şey denmez. Bu 
o değil, zaten kendi içerisinde bunlar önde bu
lunacaklar, eh iste erken terfiler bunlar tara
fından sağlanacak ve istediğimiz genç yaşta 
emir ve kumanda mevkilerine, yüksek kademe 
mevkilerine çıkacak subaylar böyle çıkacak. De
ğil. Bunda yanlış bir görüş var. Sistemin biz
zat kendisi çıkartmıyor ki. İsterseniz yüzde 

— 112 — 



C. Senatosu B : 88 17 . 7 . 1967 0 : 1 

5 in içerisine koyun, yüzde 1 e koyum ekstra 
olsun, birinci olsun daima. Her seferinde üs
teğmenlik, yüzbaşılık, binbaşılık, yarbaylık 
birinci gitsin. Yaşı yine verdim siz, sistemde o 
yaş perdesini delemiyor bu çocuk. Yani bizzat 
sistemde var. Onlar önde bulunacak da nasıl 
olsa çıkacaklar. Yanlış görüş bu. Çıkamazlar, 
3 sene, 6 sene, 6 sene, 6 sene, 4 sene, 4 sene bek
lemelidir. Biz bunların fazla olduğunu söyle
dik. Hazerde de bunlar azaltılmıyor, bütün 
sınıflar için. Doğrudur sistem, bunları azalta
mazsınız. Çünkü birçok kimse terfi ediyor. 
Efendim biz seferde yarıya indirir, azaltırız. 
Sefer sizi beklemez, siz indirirsiniz, ama sefer 
beklemez. Üç, beş gün içerisinde ne yapmak 
lazımsa yapıyor ve geçiyor, gidiyor. Hazarda 
o tip insanlara muhtacız, seferde hemen elimi
zin altında olsun. Seferin ilk saatlerinde vazi
fesinde hazır olsun, bekliyemezsiniz ki, vakit 
yok. Bu bakımdan da intibak etmez. 

Sonra dendi ki, bu sistem yenilik getirmi
yor değil. Ben geçen gün arz ettim, muhterem 
arkadaşlarım, yenilik getiriyor. Terfi kademe
lerini kısıyor, yüzde 75, yüzde 75 çıkıyor, 25 e 
indiriyor albayı yine. Bunlara bir itirazımız 
yok. Ama biraz hatıralarınızı geriye çevire
yim. Biz yeni almıyoruz muhterem arkadaşla
rım bu sistemi. Bizim zaten bir sistemimiz 
vardı, 1942 de çıkan 4273 saydı Subay Terfi 
Kanununda yok mu idi bunlar! Vardı. Bakın 
söyliyeyim; orgeneraller için yüzde 7, korge
neraller için yüzde 13, tümgeneraller için yüz
de 28, tuğgeneraller için yüzde 32 nisbetleri 
zaten vardı, koyalım bir kenara.. Dahası var, 
albaylar için yüzde 10 idi, kendi sınıfları içe-
risindekinin yüzde 10 kişisi için kadro açıktı. 
Yüzbaşılar için yüzde 23 idi, binbaşılar için 
yüzde 16 idi. Hem öylesine bir mahrut kurul
mak istenmişti ki, şimdiki mahruttan daha dik 
idi. Ama 1950 ye doğru, ki, biz çok yüksek as
kerlik bakımından sevkü idare ve plân ma
kamlarının fiilen başında yüzbaşı, binbaşı, al
bay gördüğümüz vakit çok büyük bir rütbe 
idi. 1950 ye kadar aşağı yukarı bu böyle gel
di. 1950 yi politik bir maksatla kullanmıyorum, 
kanunun tarihî olduğu için. Geldi bu böyle, 
Mart ayında yani 1950 senesinin 3 ncü ayında 
bir kanun daha çıkarttık biz 5611. Bakın ne 
kadar enteresan bu nokta. 5611 sayılı Kanun
da tuttuk bu mahrutu esasları ile aynen yine 

kabul ettik, ama yarbaylık yoktu eskisinde al
baylığı yüzde 4 e indirdik. Kendi sınıfları içe
risinde ancak yüzde 4 kişi albay olabilir. Ken
di sınıfları içinde ancak yüzde 16 kişi albay 
olabilir. Şimdi tatbikata çevireceğim hatırala
rınızı. Mahrutumuz yok mu idil Yepyeni bir 
mahrut yelmiş diye buraya iddia edemeyiz, 
vardı. Hem mükemmel ve sipsivri de bir mah
rutumuz vardı. Tuttuk o 5611 sayılı Kanunun 
5 nei maddesinde 4273 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesindeki bu mahrut esaslarını değiştirir
ken bir geçici 1 nci madde koyduk. Dedik ki, 
bu geçici 1 nci maddeye, mahrutun tamamlan
ması için albay ve daha yukarı rütbelerde aşa
ğı yukarı böyledir mahiyeti, telif edilmek 
şartiyle, fiilî kadrolar cetvelde gösterilen kad
rolardan fazla olabilir, işte bitti sayın arkadaş
larım, koskoca Türk Ordusununun mahrutu 
1950 senesinin 3 ncü ayı getirilip 5611 Sıra Sa
yısı ile neşredilen bu kanunla berbat edilmiş
tir. Bu tâbiri kullanmakta beni mazur görün. 
Ne diyoruz maddede? Maddede diyoruz k i ; bu 
söylediğimiz mahrutu fiilî kadrolar aşabilir. 
Gerekçesini de tetkik ederseniz onun sadece 
hizmetini doldurmuş binbaşıların mağdur ol
mamasını hedef tutan mütevazi bir madde 
gibi gözüküyor. Fakat öyle bir işlemiştir ki, 
demin birçok arkadaşlarımız temas etti, her
kes üstüvane şeklinde yükselmiştir. Buradan 
bir noktaya geleceğim. İşte bu bir geçici, kü
çük, mütevazi, görülmiyen bir madde ne hale 
sokmuştur Türk Ordusunu. Herkes üstüvane, 
hattâ üstüvane bir de tersde düşmüştür bâzan, 
böyle yükselmiştir. Onun için bu kanun nasıl 
olsa bu kademeleri getiriyor, onların içerisin
den sivrilip çıkacak tarzı da eskiden de var
dı, böyle bir madde ile 'gitti. Temenni ederiz ki 
bundan sonra iyi kullanılır. Yani eskiden böy
le kullanıldı diye şimdide illâ fena kullanıla
cak mânası çıkmaz. Ama o kanunda yüzde 1 
idi general miktarı, 1960 da yüzde 1 in çok üs
tünde idi, 20 küsur general kalmıştı, şimdi 10 
mislini geçer, yine var. Muvazzaf subay mik
tarı 20 000 in biraz üzerinde belki olması lâ
zım, general miktarına bakarsınız onu zaten 
çok aşmış. Niye aşıyor değerli arkadaşlarım? 
Kadro bahsinde de geqen gün Muhterem Heye
te aman kadrolara Parlâmento sahibolsun diye 
ısrarla parmak basmamın sebebi bu idi. Son
ra ne oldulBirçok ıstıraplar, birçok bütçe tah-
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minleri, ordu içerisinde anlaşmazlıklar, bir
birlerine yan bakmalar, tasfiyeler ve bugüne 
kadar geldik. Bu tarihi hatırlamakta büyük 
fayda var. 

Değerli arkadaşlarım, sayın generallerim 
çok güzel izah ettiler. Bu sebeplerden dolayı 
buna ihtiyaç vardır, mutlaka bir erken terfi 
sağlamalıdır, mahrut içerisinde adeta sipsivri 
bir mahrut kuracaksınız böylelikle, o vurucu, ba
tıcı, delici, sivri ucunu teşkil edecek. Elbette 
kurmay subaylar da bunların içerisinde. Deni-
yir ki, şimdi bağlıyorum sözümü, hakikat pa
yı var denildiğinde ama. Bakın ne deniyor: 
«Efendim erken terfi etirirsek, erken emekli 
olur». Bu deniyor, bu doğru değil. Şu bakım
dan doğru değil. Kendi içerisinde zaten kade-
melenme girecek, bir de erken terfi ettirirse, 
iyi ettirirseniz işte generalliğe yükselecek olan 
onlardır. Generalliğe yükseldikten sonra da 
azaltmaya tabi olursa şereftir. Çok değerli Par
lâmento üyeleri 1 000 endeksi niye veriyoruz 
albaya biz? Personel Kanununun en yüksek ra
kamını neden veriyoruz Bunun bir sebebi hik
meti var. Hizmetinin karşılığı ve orduda aşağı -
yukarı bu rütbede meseleler biter. Ondan son
ra çok cüzi insanlar çok büyük mesuliyet mev
kiini idrak ederler diye vermiyorsunuz! Hiz
metle hakikat böyle birleşiyor. 

Şimdi, Sayın arkadşaım Suphi Karaman çok 
güzel temas etti. Burada mevzuu açmak doğ
ru değil, bir tefrik yaratır mıyız? Yaratılmış 
mıdır! Yaratılmıştır. Arkadaşlarımızın zihnin
de şüpe kalmasın. Ama bir noktaya geliyorum. 
Yaratırız diye sistemden vaz mı geçelim, sistemi 
ıslah mı edelim! İşte yaratırız diye sistemden vaz-
geçmiyelim. Neden! Suphi Karamanın anlattı
ğı gibi, bunun bir tarihi var, bize ait. îki çe
şit subay çıkarıyorduk bu üst öğrenim sevi
yesinden. Mümtaz subay, kurmay subay. Bi
zim olmuş, denemişiz, harb meydanlarında 
tatbik etmişiz. Siyasetin içerisinde bunalan or
du Balkan Harbinde neler gösterirken ondan 
pek kısa bir zaman sonra bütün dünyaya örnek 
verecek Sarıkamış'ın buzlu şahikalarından, Si
na'nın kızgın çöllerine kadar birbirinden büyük 
zaferler ve eserler vererek kendisini de göster
miştir. Bu genç kumandanları işin başına geçi
relim. Oldu bu, evet geldik İkinci Dünya Har
binin sonunun politik şartları, diplomasiyi 
tenkidetmiyorum burada o ayrı bir bölüm, edüe-

cek tarafı ayrı. Bir Amerikan sistemine uy
durmaya çalıştık. Uydurmıyalım mı? Harb gör
müş bir ordu. Uyduralım, ama kendi tarihi
mizden getirdiğimiz değerleri asla unutmıyarak. 
Kendi tecrübelerimizi asla bir kenara ayırmıya-
rak, kendimize mal ettiğimiz değer hükümlerine 
ve geleneklerin iyisine mutlaka sahibolarak. Biz 
buna riayet etmedik değerli arkadaşlarım. Ame
rikalılar derler ki, «karargâh subayına ihtiyaç, 
vardır, kumandana ihtiyaç yoktur» Onların- sis
temlerinde doğrudur. Bir milyonluk ordudan beş 
milyonluk orduya süratle çıkabilirler. On
ların kaynakları çok zengin, eğitim sistemleri 
çok başkadır. Bizim gibi harb alanları aneak 
belli, harekât alanları dahi pek belli olmıyan 
bir ordu o. Halbuki bizim muharebe saha
larımız bellidir, değerli arkadaşlarım jeo
politiğimiz o, bizim muharebe sahamız bel
lidir, ama Amerika'nın muharebe sahası belli 
değildir. Harekât alanı dahi az bellidir An
cak o dünyanın neresinde, global strateji ba
kımından nerelerinde harbedeceğini hesaplıya-
bilir. Onun sistemi başka kurulur elbette Biz 
böyle yapmadık, hemen doğru dedik. Haklı idik 
doğru demeye, dış görünüşü bakımından. Çünkü 
kurmay subaylarla, karargâh hizmeti bakı
mından, diğer subaylarla arasında öğrenim ba
kımından çok belirli bir fark vardı. Bu ihtiya
cı da dıryduğumuz için katıldık oraya vt baş
ladı 25 - 30 mezun veren akademiler birer yıl
lık Akademiler halinde 100 er, 150 şer kişilik 
gruplar halinde çıkmıya başladı. Halbuki eski 
sistemimiz vardı. Kurmay subay oluyor ayrıca 
kurmay subay niteliğini tam kazanamazsa 
mümtaz subay oluyordu. Doldııruyorduk Ame
rikalıların dedikleri şeyleri biz Onlarda da 
çeşitli eğitim göstererek kurmay subay hazırlı
yorlar. Kıdemi filan yok ama hazırlıyorlar, bu 
eğitimi gösteriyorlar. Biz de zaten vardı bu es
kiden; onları bırakıverdik bir köşeye. Birer se
nede bir sürü sınıflar çıktı. Ne oldu şimdi? 
Demin de arz ettim, o meşhur bir geçici madde 
ile o mahrutu, o mahrut bundan daha sivriydi 
aslında, eğer riayet etseydik şimdi fevkalâde ol
muştu bu iş. 1950 senesinin 3 ndi ayında çıkan 
o geçici madde ile de bozulup yürümüştür. Ne 
oldu bu sefer? Akademiyi görenler de kıdemler 
aldı, mahruta da dikkat etmiyorsunuz, haşladı 
sınıflar yükselmiye. Akademiye giremiyeıı ço
cuk da baktı, pek farkı yoktu "bunlardan. Çünkü 
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25 kişi seçmeniz başka, 150 kişinin girmesi 
başka. Elbette böyle olunca eli bu benimle be
raberdi aşağı yukarı, hatta mektepten çıkarken 
ben ondan ileri idim demeler, haklı olarak, 
başlamıştır. Herkes te terfi edip yükselince, kı
demi alan yükseldi, hiç kimseye dur demek ol
madı. Gayet tabiî burada fark belirdi, tefrik ya
ratıldı subaylar arasında. Yoktu ondan evvel. 
Kurmay subaya karşı hiçbir subayın hakkı ile, 
kanaati ile iştirak ederdi, halikını teslim ederdi. 
Demek ki, yanlış tatbik ettiğimiz meseleleri, 
bâtılı emsal yermemek için söylüyorum, önü
müze bir mâriia diye getirmiye imkânımız yok
tur. Bu bakımdan bu müesseselere insanların 
fizik ye biyolojik sınırlarından ötürü erken yaşta 
yüksek kumandanların yetiştirilmesinden ötürü, 
cazibesinden ötürü, arkadaşlarımın temas ettiği 
gibi, ayrıca karargâhta bir de malî bakımdan 
darbe yiyor. Bunu da müstakil bir faktör olma
sa bile bir yan faktör diye kabul ederek mahrutu-
muza riayet bundan sonra dileriz ki olsun. Ola
cağına göre de hiçbir mahzur yok, mahrutun en 
sivri ucunu teşkil edecek bu kıdemlere ihtiyaç 
yardır. İlginizi bekler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, tam 
saat beşten beri iki kere ikinin dört ettiğini is-
bata çalışıyoruz. Komisyonda da böyle olda. Ne 
söylendiyse eller aynı istikamette kalktı, iki 
kere iki beştir dendi ye güya bu kanunu çıkar
ma tarafları görünüldü. Halbuki saat beşten on 
dakika sonra, 15 dakika sonra, yarım saat sonra, 
Komisyon şu maddeyi yeniden tanzim etmek 
üzere geriye alsaydı acaba 50 madde daha ileri 
geçmeyecek miydik, yahut 30 madde daha ileri 
geçmiyecek miydik? Kaldı ki bu maddenin ka
nunun şümulünü çok aşan bir mahiyeti vardır. 
Sadece bu madde kanuna bir kırmızı oyu hak 
ettirir. Bu maddeyi böyle getirmek dernek ta
rih şuurundan yoksun olmak demektir. Gene, 
kaldı ki, Meclisin karşısında Hir harb Tarihi 
Başkanlığı var. Burada orduda tetkike hevesi 
olan, tetkike alışkın mümtaz emekli subaylar 
harb tarihi tetkiki yaparlar ve mütalâalarını 
Genel Kurmaya veya Millî Savunmaya arz eder
ler. Şimdi sonunda sözlerimi böyle bağlıyacaktım, 
soruyorum Millî Savunma Bakanlığına veya Ge
nelkurmay Başkanlığına kanunun bu maddesine J 
katılıyorlarsa, acaba Harb Tarihi Dairesi bir | 

müabet tez mi vermiştir kendilerine bu maddeyi 
böyle sevk edin, diye! Koskoca Türk tarihinin 
hangi harbinde, veya hangi meydan muharebe
sinde, hatta hangi keşif kolu çatışmasında bir 
genç kumandan başarısızlığa uğramıştır? Harb 
tarihinde böyle belli maniler mi vardır? 

Yine soruyorum, İstiklâl Hrabinin en yaşlı 
kumandanı kaç yaşındadır! Mareşal Çakmak 
veya General Feyzi Çakmak Ankara'ya katıldığı 
zaman 44 yaşındadır ve ondan sonra ikinci yaşlı 
olan Kumandan Mustafa Kemal 39 - 40 yaşın
dadır. Genç şevki idareden, dinamik şevki ida
reden Türk Ordusu ne kaybetmiştir? Harb Ta
rihi Dairesinden soruyorum veya onun üstündeki 
daireye Harb Tarihi Dairesinden aldığı belgeyi 
lütfen burada belirtmesini rica ediyorum. 

Ben asıl buraya komisyonu tenkid etmek 
için çıktım .Bütün benden daha tecrübeli arka
daşlarım, Ordudan en genç kuımay olarak ay
rılmışım, kendimi yetkili bile telâkki etmiyorum. 
Çünkü nazariyattan ziyade tatbikat var. bir 
tetkik var, o kadar gayret sarf ettiler, eller kalktı 
iki kere iki dört değil, beştir. Olmaz arkadaşlar. 

Belki Vekil Bey teminat verecekler, kanun 
getireceğiz diye. Şu kanunun 7 senelik mazisi 
var. 7 seneden beri bütün gayret? rağmen bu ka
nun bugün Temmuz ortacında. Meclise dönemi-
yecek halde Senatoya geldi, orduya gösterilen 
ilgi bir reform kanunu, tazminat kanunu olarak 
deklâre edildi. Sanki ordunun itibariyle oynan
mak istermiş gibi, sanki tazminat çok mühimmiş 
ıgibi, sanki herkes tazminat bekliyormuş gibi. 
Bir ruh kanunu, bir reform kanunu, orduya 
yeni bir nizam verecek, bir disiplin verecek, 
ruh verecek kanun, bir tazminat maddesi ile 
lekelendi ve şu hale getirildi. Ondan sonra da 
dönmesin, aman çıkaralım. Çıkaralım; hay, hay. 
Çıkaralım ama akılla çıkaralım, gerçekçilikle 
çıkaralım. Komisyon lütfetsin geri alsın, elâs
tiki bir madde koysun, hususi kanunda yer ve
rilir diye, bu mesele bitsin. Ne diye birbirimi
ze düşüyoruz? 

Beş yıl içinde, bir gayretkeşlik içerisinde, 
çok afedersiniz biraz fazla bir gayret içerisin
de bu hale getirildi. Ne diye saat beşten sonra 
yedibuçuğa kadar bu müzakereyi edelim? Şu
rada serd edilen fikirlerin hangisi aykırı isti
kamette? Sadece bir kıymetli arkadaşım de
di k i ; işte Akademiye ideali olmıyan gitmez, 
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Akademi kabiliyeti olmıyana imkân vermez. 
Gayet doğru. Yalnız Akademi değil, hiçbir 
müessese, hiçbir tahsil kademesi kimsenin ka
natasını açıp içerisine bir .avuç beyin koymaz. 
Herkese Akademinin kapısı açık. Benim sını
fımdan ikibin kişi imtihana girdi, bir» kişisi 
iddialı idi, bilemediniz 500 kişisi iddialı idi, 48 
kişi Akademinin kapısından içeri girdi. Elbet
te elimine olacak, elbette tasfiye edilecek, el-
(bette kabiliyetsiz de çıkacak. Bundan tabiî ne 
var? Ama hiç kimse iltimasla girmedi, hiç 
kimse itilerek girmedi, hiç kimseye de kapılar 
kapalı kalmadı. Akademiyi ortadan mı kaldı
racaksınız? Karargâh subaylarına ihtiyacınız 
yok mu, karargâh subayını neresi yetiştirecek, 
kumandan nasıl çıkacak? 

Esasa girmek istemiyorum, fakat ço.k rica 
ediyorum komisyon, iki saat evvel yapması lâ-
zımgelen işi şu noktada yapsın ve müzakereye 
devam edelim. İsrail'den misal almak bütün 
yetkili arkadaşlarım, benden çok yetkili arka
daşlarım çok güzel konuşmalar yaptılar, çok 
ıgerçekçi konuşmalar yaptılar. Fakat İsrail'den 
misal almak benim kanıma dokunuyor. Ama 
ıgene gerçekçi olalım, İsrail'in pilot yaş vasati
si 23 olsun, siz Hava Harb Okulundan 23 ya
şında adam mezun edin. İnsaf arkadaşlar, yap
mayın, adam günde 8 çıkış yapsın, siz 35 ya
şında filoda pilot bulundurun. Orduda 46 ya
şında filo kumandanı bulundurun. Gülerler 
adama, alay ederler. Ben Genelkurmayı res
men burada kınıyorum arkadaşlar, böyle bir 
kanunla karşımızda olduğu için. Ben böyle bir 
şeyi beklemiyordum. Nasıl böyle bir tarih şuu
rundan yoksun madde ile, kanunun şümulünü 
çok aşan bir mânada, bir mahiyette ve istika
mette bir kanunla buraya gelebilir Genelkur
may? Reaksiyon maddesi. Reaksiyon maddesin
de de çok ölçülü olmak zorundayız. 

Yine Genelkurmaydır herkese kıdemi tanı
yan veya kıdemi tanıyanlara evet diyen. Han
gi kıdemin karşısına ağırlığını koymuştur? Bu 
kıdem haksızdır, bu tazminat haksızdır, istemi
yorum diye? Veya ağırlığını koysaydı, kabul 
ettirseydi. Reaksiyon maddesi olarak buraya 
gelsin 50 senelik Türk istikbalinde, Türk haya
tiyetinin devamında tehlikeli belirtiler olarak 
ortada kalsın. 

Olmaz arkadaşlar, çok rica ediyorum, en 
genciniz olarak biraz da heyecanlıyım. Madde

yi geri alın, yeniden tanzimine imkân verin. 
Bu istikamette bir önerge takdim ediyorum, 
zaten birçok önergeler var. 

Teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, buyurun 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Askerî Personel Kanu
nunun en az bekleme sürelerine ait 31 nci 
maddesi hakkında 10 güzide arkadaşımız söz 
almış ve bu madde hakkında görüşlerini izah 
etmiş bulunuyorlar. 

Arkadaşlarımız konuşmalarında aynı isti
kamette, kurmay kıdemi ve havacılara veril
mesi lâzımıgelen bir erken terfi hakkının veril
memesini kmıyarak maddenin geri alınmasını 
ve konuşulma istikametinde komisyondan 'bir 
revizyonun yapılmasını talebettiler ve konu
şan arkadaşlarımız rütbeli ve Silâhlı Kuvvet
ler bünyesinde vazife almış kurmay veya su
bay, güzide arkadaşlarımız kendilerinin bu sa
hada bilgili ve görüşleri olduklarını, binaena
leyh bu görüşlere Komisyonun ve Hükümetin 
hürmet etmesi lâzımgeldiğini de konuşmaları 
arasında belirttiler. Eğer bir yetki meselesiyle 
işe gireceksek ben nihayet bir yedek teğme
nim, konuşan arkadaşlarımın hepsi kurmay 
veya rütbeli, ama ben Millî Savunma Bakanı 
olarak Askerî Şûraydan geçmiş ve yedi, sekiz 
Orgeneralin imzasını taşıyan bir Askerî Şûra 
kararını savunduğumu da Yüksek Senatoya 
arz etmek isterim. 

Tasarıda konulması istenen ve sayın konuş
macıların ifade ettikleri hükümle veya espriyle. 
bu kanunun getirdiği espri birbirinden farklı. 
Askerî Personel Kanunu yeni statüsü içerisinde 
Silâhlı Kuvvetlerin personel plânlamasını kıdem 
esasından ayrı ancak terfide yeterlik grupları 
esasını göz önüne alarak aynı sınıf arasında siv
rilmeleri. terfileri ve lider sınıfı yeterlik grup
ları içersinde tanzim etmek isteyen bir tasarı
dır bu tasarı. Daha evvel Silâhlı Kuvvetlerde li
der sınıfım akademi kıdemleri veya sair kıdem
leri vermek suretiyle ordu içerisindeki lider sı
nıf böyle seçilirdi ve tatbikat da budur orduda 
bugüne kadar. Ama bu tasarı ile orduda lider 
sınıfı yeterlik esaslarının takdirleri ile seçilecek 
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ve orduda terfiler, yükselmeler, personel plân
laması hu kanunun getirdiği yeni esaslara göre 
olacaktır, ikinci Dünya Harbinden sonra mo
dern ordular personel plânlamasında kıdem 
esasını kabul etmemişlerdir. İngiltere'de de harp 
akademisi vardır, Fransa'da da vardır, Yuna
nistan'da da vardır. Ama kurmay kıdemi yoktur. 
Arz ettiğim gibi ordu içindeki lider sınıfı yetiş
tirmek için mutlaka bir kıdem esasını kabul et
mekte birçok yetişmiş askerler de haklılık gör
memektedirler. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin Askerî Şûrası da bu kanunla ge
tirdiği espriyle kurmay kıdemlerini kabul etme
miştir. Bunun yerine yeterlik grupu esaslarına gö
re ordunun lider sınıfının seçilmesinden bahset
miştir. Sayın Özgüneş, konuşmaları ar-ısmdaı 
b'i kanunu getirenler tamamen bir askerî psiko
lojiden uzak bir görüşle buraya geldiler dediler. 
Tamamen aksine, bu kanunun tanziminde askerî 
psikoloji esası vardır. Aynı sınıfta yetişmiş iki 
arkadasın, harb iyeden beraber çıkmış iki arka
dasın, birisinin üsteğmen iken diğerinin daha 
yüksek rütbeli olması, aynı kıtaya düştükleri 
zaman aşağılık duygusunu yarattığını Askerî 
Şûrada, yani anasüje olarak rütbe itibariyle 
aynı sınıf arkadaşı harbiyeden beraber çıkmış 
ama birisi binbaşı, birisi yüzbaşı, bunun psikolo
jik bakımdan faydalı olmıyacağı Askerî Şûrada 
konuşulmuştur. Binaenaleyh, bu şekilde sivril
meler mektep kıdemleriyle değil, terfi esaslarına 
göre, yeterlik esaslarına göre tanzim edilmelidir. 
Sayın Tekin Arıburun, 31 nci maddenin son fık
rasındaki, terfide harb halinde yarıya kadar 
bir terfi müddetinin, yarı nisbetinde indirilme
sini kâfi bulmadıklarını ifade ettiler. Halbuki 
ıbu kanunun 58 nci, maddesinde bir harp halinde 
savaş takdirnamesi alanlara iki yıl kadar kıdem 
verilmesi esası kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Hem yarı kadar terfi nisfoeti azalacak, hem de 
eğer bir harbde büyük yararlık göstermişse bir 
savaş takdirnamesi alacak ve iki yıl kıdem ala
caktır. Yine Sayın Gavsi Ueagök uçucular için 
müddet indirimi ve kıdem verilmesini savundu
lar. Biraz evvel arz ettiğim gibi, bir müddet ve 
kıdem azaltması prensibini bu kanun kabul etme
diği için, ancak hakikaten vazifenin zorluğunu 
bizim de kaibul ettiğimiz ve Sayın Sami Küçük 
söylediler, ben jet pilotlarına ödenek verilmesi hak
kındaki kanunun 1956 yılında raportörlüğünü 
yaptım. Hakikaten jet pilotlarının uçuş şartları

nın o zaman güzide hava subaylarının bana ver
dikleri malûmatlarla tetkik etmiştim ve yine 1,5 
yıldır Millî Savunma Bakanı olarak bu sınıftaki 
hepimizi üzen, zaman zaman talihsiz zayiatı da 
göz önüne alarak bu zümreye diğer sınıflardan 
daha fazla imkân sağlama hususundaki arzuya 
Hükümet de daima katışmış ve nitekim kıta taz
minatı bölümünde jet pilotlarının aldıkları taz
minatı almaya devam etmeleri ve aynı zamanda 
kıta tazminatını da birlikte almaları hükmü bu 
kanunla getirilmiş bulunmaktadır. 

SAFFET URAL (Bursa) — Maşallah ma
şallah... Vermemeyi bir deneyin de bakalım ne 
olur? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Biz bu kadarını vere
bildik paşam. 

BAŞKAN — Sayın Ural, oturduğunuz yer
den kürsüye hitabetmeyiniz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın Ural, bu şekil
de Mecliste koskoca Senatonun iradesini tehdi-
deder şekilde bir beyanda bulunmanızı üzüntü ile 
karşıladığımı da ifade etmek isterim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Benimki bir 
tehdit değil, sadece bir feci durumu hatırlat
maktır. 

BAŞKAN — Sayın Ural, müdahale etme
menizi rica edeceğim. Tedbir almak zorunda ka
lacağım, yerinizden konuşmayın. Âdet değil, 
usul değil. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın sözcüler bilhas
sa iki konu üzerinde, kurmay kıdemi ve uçuş 
tazminatı üzerinde durdular. Yalnız Sayın Öz
güneş Türk Ordusunda kumandan yetiş+irilme-
sine lüzum yok mudur? Ben tercüman olarak 
böyle bir havayı tesbit etmiştim ve bu kanunla 
da kurmay kıdemlerini kaldırmak suretiyle o za
man tesbit ettiğim bu hava şimdi realize edili
yor gibi Türk Silâhlı Kuvvetleri için ve bugün 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini idare edenler için 
hiçte hoş görmediğim bir hükme vardılar. Bunu 
üzüntü ile karşıladığımı ifade etmek isterim. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri kendi kumandanını ken
disi yetşitirmektedir ve yetiştirmeye devam ede
cektir ve Harb akadamilerinden yetişen genç 
kurmaylarımız yarının Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin kumandanı olacaklardır ve Türk Silâhlı 
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Kuvvetlerine hiçbir yaabncı hiçbir zaman ka
manda edemiyecektir. 

Yine Sayın Özgün eş «çok üzülüyorum» dedi; 
«bir layn.. Bu nerden bulundu, nerden çıkar
dılar?.. Bir layn sınıfı kelimesi geçiyor.» Tetkik 
ettim sordum, bu, bu kanunda yeni çıkarılmış 
bir tâbir değil, 15 seneden beri Türk Deniz 
Kuvvetlerinde kullanılmakta olan bir isim. Gü
verte ve makina hizmetini müştereken gören 
deniz subaylarına, iki hizmeti birden gören deniz 
subaylarına verilen bir hizmet ismidir ve yeni 
değil, bu kanunla gelmiyor. 15 seneden beri de 
Türk Deniz Kuvvetlerinde bu isim kullanılmak
ta. Esasen bir kanunla kullanılmıyan veya mev-
cudolmıyan bir sınıfın ihdası da düşünülemez. 

Sayın Karavelioğlu; «Bu kanunun şevkin
de, sevk edenlerde harb tarihi şuuru olmaması 
gerek, eğer Meclisin karşısındaki Harb Tarihi 
bürosuna sorsalar idi kurmay sınıfında kurmay 
kıdeminin kaldırılmaması gerekirdi,» dediler. 

Sözlerimin başında bu kanunu sevk edenlerin 
bugün Türk Silâhlı Kuvvetlerini idare eden ve 
kendilerinin de zamanla kumandanı olmuş, ye
tişmiş ve iftihar ettiğimiz kıymetli Türk kuman
danları ve Askerî Şûrasının olduğunu ifade etmek 
isterim. Yoksa biraz evvel söylediğim gibi bu 
kanunun, benim Millî Savunma Bakanı olarak, 
yedek teğmen Ahmet Topaloğlu'nun buraya ha
zırlayıp sevk ettiği bir kanun olmadığını Sayın 
Karavelioğlu her halde bilmelidir. 

Yine Sayın Karaveoğlu: «Bu reform kanu
nu, dışarıya bir maaş kanunu, bir tazminat ka
nunu gibi takdim edildi.» dediler. Dün bu ko
nu, Cuma günü bu konu üzerinde Sayın Koçaş 
da malûmatta bulunmuşlardı, izahatta bulun
muşlardı. Bu kanunun bir tazminat kanunu gibi 
takdim edilmesinde Hükümet olarak ne bir be-

2. — Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısının kurulacak bir geçici Komisyon
da görüşülmesine dair Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün önergesi (Millet Meclisi 1/224; Cumhu
riyet Senatosu 1/813) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki, kanun 

tasarısının havale edilmiş olduğu Malî ve İkti-

yanımız, ne bir ifademiz olmuştur. Bu kanu
nun huzurunuza getirilmiş bulunan hükümlerim 
aşacak hiçbir beyan ve konuşma tarafımızdan 
yapılmamıştır. Basında bu kamın hakkmda yan
lış bilgilere dayanılarak yapılan neşriyatın 
mesulü de biz olmasak gerekir. 

Bu kısa izahatımla sayın arkadaşlarıma şunu 
ifade etmek istiyorum ki, kendilerinin kurmay 
kıdemi hakkındaki talep ve temennilerinde hak
lılık görmediğimi söylemek istemem. Ancak bu 
kanunun getirdiği prensip ve esaslar ayrı, kur
may kıdemi içinse Mecliste bulunan Akademiler 
Kanunu huzurunuza gelecektir. Akademiler Ka
nunu huzurunuza geldiği zaman burada enine 
boyuna konuşmalar hakikaten kurmaylarımıza 
ne miktarda, ne nisbette, hangi esaslarla kıdem 
verilebileceği lâzımgeldiği hususlarındaki görüş
lerimizi burada tesbit edersiniz. Hükümetlerin 
vazifesi Parlâmentoların yaptığı kanunları iyi 
tatbik etmektir. İyi kanunu Parlâmentolar ya
par. Hükümet, Parlâmentolara teklifi getirir, 
iyi kanunu Parlâmentolar yapar. Hükümet bu
nu iyi tatbik etmekle görevlidir. Arkadaşlarım 
burada kurmay kıdemi ve kurmaylar üzerindeki 
konuşmalarını kanun geldiği zaman konuşur
larsa Türk Ordusu için, ordusunun geleceği için 
yaptıkları bu güzel temennileri o kanun içerisin
de fikirlerini, tecrübelerini, bilgilerini dökerler 
ve biz de Hükümet olarak o kanunu iyi tatbik 
etmek gayreti içinde oluruz. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Bir soru so
racağım efendim. 

BAŞKAN — Vaktimiz müsait değil. Hizme
timizin yürtülmesi bakımından bir takrir vardır 
efendim. 

sadi İşler ile Plân ve Bütçe komisyonlarından 
seçilecek üçer kişiden teşkil edilecek bir geçici 
komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
ıSeyfi Öztürk 

BAŞKAN — Takrirde yazılı geçici komis
yon kurulması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Müzakerenin devamı sırasında Sayın Kara-
velioğlu'nun. Sayın Aksoyoğlu'nun vermiş ol
duğu takrirler okunmadı. Gelecek Birleşimde 
sayın üyelerin talebettiği sorular göz önünde 
bulundurularak okunmıyan takrirler okunacak
tır. 

GEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVPİK OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkanım 
müsaade eder misiniz? Efendim, biz komisyon 
olarak arkadaşlarımızın bilhassa bilgili, vukuf
lu ve liyakatli arkadaşlarımızın bu kürsüden 
fikirlerini tam bir serbesti içinde ifade edebil

meleri için maddeyi hemen geri almadık. Bizi 
yanlış, haksız bir yoldan itham eden Sayın Ka-
ravelioğlu'na böylece cevap vermek isterim. Ve 
takrirlerle beraber maddeyi komisyona rica edi
yoruz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Madde 'komisyona 11 takrirle 
birlikte iade edilmiştir. 

Yüksek Heyetinizin ittihaz ettiği karar ile 
18 . 7 . 1967 Salı günü saat 10,30 da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 
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Nami Şerefhanoğlu'nun izin durumuna dair 
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VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/234; Cumhuriyet Se
natosu 1/798) (S. Sayısı : 970) [Dağıtma ta
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1. —• 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğ-
retmen okullarının Birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/89; Cumhuriyet Senatosu 
1/753) (S. Sayısı : 980) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1967] 

2 — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 2/479; Cumhuri
yet Senatosu 2/223) (S. Sayısı : 984) [Dağıt
ma +arihi : 15 . 7 . 1967] 
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