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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde dört oturtun yapan Genel 
Kurulda: 

1063 yılı Büt-ge kanunu tasarısının görüşül-
mesine devam olunarak: 

E) Başbakanlık : 
a) Devlet Planlama Teşkilâtı, 
b) Danıştay, 
c) Devlet İstatistik Enstitüsü, 
ç) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
d) Diyanet İlleri Başkanlığı, 
e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul edildi. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
yılı Bütçe Kanunu, 

1063 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 19G7 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun ile 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1C63 yılı Bütçe 
kanun tasarılarının görüşülmeleri bitirildi ve 
tasarıların gelecek birleşimde acılı oya sunu
lacağı bildirildi. 

Devlet Bllnlama Teşkilâtı Bütçesi kabul 
edildikten sonra, Büîee görünmelerinde parti 
grupu sözcülerinin 2 J er ve şahısları adına ko-
nuşasak üyelerin 10 ar dakika konuşmalarına 
da'r önerge kabul olundu. 

4 Şubat 1CG3 Fazar günü caat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime bugün za?ji 3,13 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başka"! vekili BenMi 

Filoret Turkangil Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Ka~ta"ionu 
Mehmet damlıca 

BİEKCİ C'TUKUM 
Açılma Saati : 10,03 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zcren (Amasya) 
KÂTİPLEB : Sadık Artukmac (Yoırjit), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 27 nci birleşimi aşıyorum. Prog
ram icabı bugün Millî Eğ tim Bakanlığı Büt
çesi görüşülecekti fakat, programdaki aksa
ma sebebiyle bir gün geri kalınmış olduğundan 
bugün sabah, ancak Adabt Bakanlığı büt
çesi, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi ve öğ
leden sonra ela programda yakıldığı veçhile 
İçişleri Bakanlığı bütşesi görüşülecektir. Şim
di dün başlıyan çalışmalar programdaki bu gs-

c'kmoTİ kapatmak maksa:l-\v:o b:ı sabahın 8.33 
ı:n.a kadar devam ettirilmiş ve fakat ancak ge-
cikms bu risbet's kapatılatiîmiştir. Bu arada 
ı:rogramı sentezine {pt'rebilmck maksadiyle 
grup sözcülerinin konuşmaları 25 er dakika ola
rak ve şahısları adına yapı'iari: konuşmaların 
sllr^s'. d s en kısa .•saman elan 10 dakika olarak 
tahdidcdiCmiş tvlımmaklcıdır. 

Görüşmelerden önco tir aşık 07 işlemi var. 
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2. — BAŞKANLIK DÎVANININ G3NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/429; Cumhu
riyet Senatosu 1/811) (S. Sayısı : 1048) (1) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/441; Cumhuriyet 
Senatosu 1/842) (S. Sayısı : 1059) (2) 

3. — Vakıflar Genci Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe. Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu • raporu Milht Meclisi 
1/465; Cumhuriyet Senatosu 1/875) (S. Sayı
sı : 1090) (3) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Mlidür-
lüğü 1963 yılı büt^e kanun tasarısı ile Vakıflar 
Göne! Müdürlüğü 1968 yılı Lüt^o kanun tasa
rısı ve Vakıflar Genci Müdürlüğü 1937 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması bakkndald kanun taşanlarının cyk 
oylaması kutular dolaştırılmak suretiyle yapı
lacaktır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎSLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tassarısı ve Kar-
mp Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427,- Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı: 
1045) (4) 

F — Adalet Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Ş;mdi Adalet Bakanlığının büt
çesini görüşeceğiz. Komisyon burada Sayın 
Adalet Bakanı burada. 

Grur/ları adına sön alanlar Sayın Muhittin 
Kılıç C. H. P. adına, Sryn Ahmet Onar G. P. 
adma, Sayın Âmil Art11", Kontem'an adma ve 
Sayın Ahmet Nusr>-+ T-mn, ** A. P. adma sıra 
ile konuşacaklardır. Millî B'rTk Grupu adına 
b.s:?iis bir müracaat vâ7n doğildir. 

FSaYsları adına söz alan arkadaşların isim
lerini okuyorum : 

p^.V*Mn OİTSİIO^IU, Ekr-^n örfim. FPTK-
m[ ATıvl^ı. Ke-^al T'1"?-'.*. Hfom Dağlı. A.h-
m s Knrayiğ"t, Sırrı Uzunhasanoğlu, Sedad 
Çu^^l l , 

CF,NAP AKSU fErtirnp} — Kr»ı de Adalet 
Bakp/nlığı Bütçesinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — O halde sizi de sıraya kaydedi
yorum. 

(1), (2), (3) - 1048, 1059, 1090 S. Saydı bas-
m^uazılar ve görüşmeleri 3.2.1968 tarihli ve 26 ncı 
Birleşim tutanajındaiır. 

(4) 1045 S. Sayılı basmayazı 1.2.1968 ta
rihli 24 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

Sayın Muhittin Kılıç... Yoklar. Sayın Ahmet 
Onar, buyurunuz. 

GÜVEN PARTÎSÎ ADINA AHMET OÎTAR 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem sena
törler, 

Güven Partisi Grupu adma Adalet Bakanlı
ğının 1968 yılı bütçesi hakkındaki görüş ve te
mennilerimizi arz edeceğim : 

Muhterem arkadaşlar, 
Türk milletinin isteğine, millî ihtiyaçlarımı

za ve insan haysiyetine uygun tek siyasi rejim 
caydığımız demokratik rejimin dayana,^ Ana
yasa hâkimiyeti ve hukuk devle M ilkesidir. 

Yargı organlarının ba^msızh'nrı, hâkim te-
nrnatmı demokratik rejimin ve hukuk devleti
nin yaşama şartı saymaktayız. Ka^mlarm Ana
yasaya uygunluğunun Anayasa Ehhkemssi ta
rafından denetlenmesini demokratik rejimin 
önemli bir teminâtı olarak görmekteyiz. 

Biz Güven Partisi olarak, insan haysiyetine 
en uygun rejim saydığımız demokratik hukuk 
devleti içerisinde, memleketimizin karşılaştığı 
bütün dâvaların çözüm yoluna ulaştırılabileceği 
"kesin inancındayız. 

Adalet, sürat, emniyet ve iyi kanunlarla sağ
lanabileceğinden bugün içinde bulunduğumuz 
medeniyet çağının gerektirdiği ve Türkiye'nin 
yöneldiği istikamette muhtacolduğumuz kanun
ları sıra ile belirtmek isterim. 

Toplum nizamını korumak inin süratle ele 
alınması gereken kanunların basında Cssa Ka
nunumuz gelmektedir. Bilindiği üzere adlî inld-
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lâbımızın temel taşlarından birini teşkil eden 
Geza Kanunumuzun mehazını teşkil eden, 1888 -
1839 tarihli İtalya Ceza Kanunu üzerinde o ta
rihlerde esaslı değişildik çalışmaları yapılmak
taydı. 1926 yılından beri muhtelif tarihlerde 19 
defa tâdile uğramış bulunan ve birbirleriyle çe
lişen hükümler ihtiva eden Ceza Kanunumuzun 
yeni Anayasamızın getirdiği geniş hürriyetler 
çerçevesi içinde esaslı bir değişikliğe tâbi tutu
larak yeniden düzenlenmesi zaruretiyle karşı 
karşıya bulunmaktayız. Adalet Bakanlığında 
bir komisyonunun bu kanun üzerinde çalışmak
ta olduğu bilinmektedir. He,zırlanacak tasarının 
biran evvel Meclise sevk edilmesini temenni et
mekteyiz. 

Adaletin tevziinde, hükümdeki isabetin ya
nında süratin de Önemi aşikârdır. Bu maksatla 
yıllardan beri, üzerinde çalışılmakta olan Ceza 
Usulü Muhakemeleri Kanunu ile, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri kamın taşanlarının süratle ikmal 
edilerek Büyük Millet Meclisine şevkini lüzum
lu görmekteyiz. 

Bu meyanda çok faydalı olacağına kaani bu
lunduğumuz, çocuk mahkemeleri kurulmasını 
öngören Anayasasın 135 nci maddesinin hükmü
nün de yerine getirilmesi ve Meclise sunulmuş 
olan tasarının da kanunlaşmasını lüzumlu gör
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adalet Bakanlığı Bütçesinde en önemli nok

tayı, Merkez T eşkilâl Kanunu teşkil etmektedir. 
Halen Bakanak 2} Mavi?, 1322 tarihli «-Adliye 
ve Mnzahip Nizamname! Dâhiliyesi» adlı bir ni
zamname ve sofradan kabul edilen 4358 sayılı 
ö?.?tp, va Tevkif Svlori Kurulum Kanunu ile: Adlî 
T.m Meclisi Kanunu ve 4534 sayılı Adlî Sicil 
Kanunu p'lbi muhtelif kanunlarla ve müteferrik 
hükümlerle yürütülmektedir. Hazırlandığını öğ
rendiğimiz M~rkez Teşkilât kanun tasarısmm 
Millet Meclisine sunulmak üzere Başbakanlığa 
sevk edilmiş olduğunu öğrenmiş bükmüyoruz. 

Mahkemeler için de bütün teşkilât hükümle
rini ihtiva eden bir kanunun nıevcuclolmadığını 
bilmekteyiz. îlk dereceli mahkemeler, 1340 tarih 
ve 439 sayılı Şsr'i Mahkemelerin ilgasına ve 
mahkemeler teşkilâtına ait hükümleri tâdil eden 
Kanunla idare edilmektedir. Bu kanımda sa
manla bâzı değişiklikler olmuş ise de, ihtiyaçları 
karşılamadığı aşikârdır. Önemli gördüğümüz bu 

konuda bir hazırlık mevcudoimadığını Bütçe 
Komisyonu Raportörünün raporundan öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu hususu üzüntü ile karşıladık. 

Yargıtay için müstakil bir teşkilât kanunu 
mevcuttur. Ayrıca. Millet Meclisi Adalet Komis
yonunda bu hususta bir kanun tasarısı vardır. 
Bu tasarının süratle kanunlaşmasını temenni et
mekteyiz. 

Bugün hem istinaf ve hem de Temyiz Mah
kemesi görevini yerine getiren Yargıtayımız, ar
tan iş hacmi karşısında işleri normal süre içinde 
intaeedememekte ve bu hal vatandaşlar arasın
da şikâyet ve üzüntüye sebebiyet vermektedir, 
Bu duruma çare olmak üzere, ilk mahkemelerle 
Yargıtay arasında bir süzgeç vazifesi görecek 
olan istinaf teşkilâtının kurulması ile Yargıta^ 
ym asıl görevi olan hukuk ve içtihat yaratmak 
görevinin gereği gibi yapılabileceği kanısında
yız. 

Bu vesile ile Yargıtay Başkanının adlî yılı 
açış konuşmalarına da temas etmek isteriz : En 
yüksek yargı organının başında bulunan bir za
tın günlük siyasi konularda münakaşalara katıl
ması ve kendisinin bu yıl ifade ettiği şekilde, 
türlü tariz, hakaret ve tasviplere muhat ab olma
sını da tarafsızlığı ve meslekin mehabeti ile ka
bili telif görmüyoruz. 

Avukatlık meslekini daha itibarlı bir hale 
getirecek ve mensuplarını sosyal güvenilme ka
vuşturacak olan Avukatlık Kanununun Meclise 
sevk edilmiş olduğunu memnunlukla öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu tasarının da biran evvel ka
nunlaşmasını temenni etmekteyiz, 

Noter Kanununun birçok tâdiller görmüş el
masına rağmen yeni baltan ele alınmış olmalı
nı ve noterliğin günün ihtiyaçlarına uyurun bir 
meslek haline getirilmesini de verinde bulmak
tayız. Avrıea, Uyuşmadık Mahkemesi kanun ta
sarısının hazırlanmış olmasını da memnunlukla 
karşılamaktayız. 

Bilindiği üzere, hâkimlerin özlük işleri yeni 
Anayasamızın hükmü ile kurulun faaliyete gs-
çen. Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından 45 sa
yılı Kanun hükümlerine göre yürütülmekledir* 

Bu konuda hâkimlerin teminatı ile denetimi 
hususuna temas etmek isteriz, Anayasanın 132 
nci maddesi, hiçbir organ, makam, merci veya 
kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahke
melere veya hâkimlere emir veya talimat vere-
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miyeceği hükmünü ihtiva etmektedir. Bu suretle 
hakimlerin icranın baskısından kurtarılması ve 
kararlarında hür ve bağımsız olmaları sağlan
mak istenmigtir. Bu teminatın gayesi, Hâkimler 
Kanununda coğrafi teminat dediğimiz ve iyi 
yerlere düşen hâkimlerin hayatı müddetince bu
ralarda kalması, ve mahrumiyet bölgelerinde 
vazife gören hâkimlerin de, ömürleri boyunca 
sıkıntı içinde çalışmaları olmadığı kanısındayız. 
Tartışma konusu olan coğrafi teminatın muay
yen sürelere bağlı ve anahatlan, kanununda 
belirtilecek objektif eşit ve âdil esaslara göre 
tanziminin uygun olacağı düşüncesindeyiz. 

Yargı yetkisinin kullanılmasında, hâkimlere 
ve mahkemelere müdahale edilmemesi esası yar
gı görevinin bağımsızlığı prensibinin neticele-
rindendir. Ancak, bağımsızlığı sorumsuzluk şek
linde mütalâa etmemekteyiz. Yüksek Hâkimler 
Kuruluna bağlı Anayasanın ruhuna uygun ve 
yüksek dereceli hâkimlerden kurulu tarafsız bir 
denetleme kurulunun teşkilini, adalet mekaniz
ması için zaruri görmekte ve bu maksatla sevk 
edilen tasarının biran evvel kanunlaşmasını te
menni etmekteyiz. 

Bu vesileyle Yüksek Hâkimler Kurulunun 
teşekkül tarzından da bahsetmek isteriz. Husu
siyle, bu kurula meclislerden yapılan seçimlerin 
aylar ve yıllarca uzaması ve bu seçimlerde rol 
oynıyan siyasi görüş ve temayüllerin mahzurla
rına işaret etmek isteriz. Ayrıca, birinci sınıf 
hâkimler tarafından muayyen süre ile seçilen 
üyelerin tekrar eski vazifelerine dönmeleri ve 
haklarında tasarruf yapılan şahısların, bir gün 
aynı kurulda vazife alıp kendi haklarında ta
sarrufta bulunabilme ihtimali de, vazifelerinin 
selâmetle ifası bakımından mahzurlu telâkki 
edilmektedir. 

Hâkimlik meslekinin özellik taşıdığını izaha 
hacet yoktur. Mesleke yeni intisabedecek fakül
te mezunlarının mahkemelerde gördükleri staj 
kifayetli ev verimli değildir. Bu sebeple, stajın 
bir esasa bağlanarak, stajiyerlerin büro ve kurs
larda bu isle görevli meslek hocaları tarafın
dan yetiştirilmeleri ve tâyinlerinde evvelâ müs
takil vazifelere verilmeyip, birer terfi süresi 
ağır ceza merkezlerinde ve yetişmiş hâkimler 
ncsKlir.de çalıştırılmaları şayanı tavsiyedir. 

Ayrıca. Adalet mensuplarının sosyal güven
likleri halamından faydalı telâkki ettiğimiz 

I «Adliyeciler Yardımlaşma Kurumu» kanun ta
sarısının biran önce Meclise şevkini temenni et
mekteyiz. 

Ceza evlerinde terbiye ve ıslah esasına müs
tenit bir infaz sisteminin yürütülmesini ve mah
kûmların çalıştırılmasına geniş mikyasta yer ve
rilerek, iş esasına müstenit ceza evleri adedinin 

ı artırılmasını, bu suretle mahkûmların müsteh
lik durumdan kurtarılmalarını da yerinde ve 
faydalı görmekteyiz. Bu konuda ceza evleri mu
hafazasının tek elde birleştirilerek özel bir teş
kilâta bağlanması lüzumunu belirtmek isteriz. 

Mahkemelerimiz birçok il ve ilçelerimizde 
bina ve mefruşat bakımından kendilerine yakı
şır müstakil bir binaya kavuşturulamamıştır. Bu 
yolda lüzumlu olan tahsisatın, gdçen yıllarda ol
duğu gibi, bu yıl bütçesine de konmamış oldu
ğunu gördük. Bu konuda hususiyle çok gayri-
müsait şartlar altında kira binalarında çalış
makta olan başkent adliyesinin hazin durumuna 

ı işaret etmek isteriz. 
Muhterem arkadaşlar, 
Sözlerime son verirken 1988 yık Adalet Ba-

I kanlığı Bütçesinin milletimiz ve adalet mensup
ları için hayırlı olmasını diler, Güven Partisi 

j Grupu adına Yüce Senatoyu saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Milli Birlik Grupu adıra da söz 
istenmiştir. Sırası icabı buyurun, Sayın O'Kan. 

MÎLLÎ BtELÎK GRUPU ADINA SESAÎ 
O'KAN (Tabiî, üye) — Sayın Başkan, sayın 

i senatörler; adalet; insanların yasama gücün
de büyük bir değer unsur olduğu gibi insan
lığın da ballıca mânevi gıdasını teşkil etmekte
dir. 

| Millî Birlik Grupu olarak bu samimî inanç 
j içerisinde Türk adalet cihazının faziletli ve ve-
j fakâr temsilcilerini Sayan Adalet Bakanın şah-
| smcla selâmlamakla bahtiyarlık duymaktayız. 

1963 yık Adalet Bakanlığı bütçesinin müza
keresi münasebetiyle belirtmeye çalınacağımız 
görüş ve temennilerimiz, bu mümtaz müesse-

ı şeyi daha iyi, daha mesut görmek ve daha iyi
ye götürmek arzu ve iştiyakının paralelinde ola
caktır. 

j Sayın senatörler, 
Toplum düzenimizde adaletin mutlak te

cellisini mümkün folaeak hukukî tedbirler mev-
f cuttur ve inşirah verici czöllildsrdir. Ancak, 
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adaletin zamanında tevzii ve teslimi yapılama
dığı muide çe ferdin vicdanında benimsedi
ği adale be olan güven duygusu gölgelenebile
ceği gibi onun scsyal, ekonomik ve pisikolojik 
yönleri de beyle gecikme ile ciddî olarak sar
sılacaktır. 

Bu sarsıntının şümulü adalet tevzi mües
sesesinin fonksiyonunu yapmadığı veya ya
pamadığı kanaatini tevlideder ise işte o za
man hukuk devleti anlamı, itibar ve güvenin
den çek şey kaybetmiş olur. Beyle bir duru
mun nezaketini idrak edecek Tayın Bakan ve 
diğer ilgililerin süratle isabetli tedbirleri bu
lup gerçekleştireceklerini ve bu yolda oldukla
rın: ümidetmekteyİL*. 

Yalnız gcıcn bütçe yılı müzakereleri sıra
sında kyme:li senatör arkadaşlarımızın duyu
lar. ihüyaca binaen belirttikleri 10 kadar kanun 
tasalısının bakanlıkça geliştirilmesi temennile
rinin üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağ
men aynı temennilerin bugün tekrarlanman, 
bilhassa bütçe raporunda, üzüntü vermekte
dir 

Filhakika, 19G7 yıla bütçe müzakereleri sı
rasında Say/m Adalet Bakanı, konuşmacı sa
yın senatörlere cevaplarında, merkez teşkilât 
kanun tasarımın gerekli kademelerin tetki
kinden sonra Başbakanlığa gönderilmiş olduğu
nu va yakın bir zamanda meclislere sunula
cağını beyan buyurmuşlarc!ı. Fakat bugün 1G68 
yık Adalet Bakanağı bütçe raporunda bir se
ne evvel Sayın Bakanın gün meselesi gibi vait 
buyurduk''arı Merkez Te~k'lj,t kanun tasarısı
nın esrarla çabuklaştırılması temennisini hep 
beraber görüyoruz. 

Herhalde bu uzun gecikmenin ciddî bir se
bebi varılır ve Sayın Bakan tarafından açık
lar a er ktrr. Burada diğer gecikmiş olan kanun 
tasanlarrrrn da, gecikme sebeplerini öğren
miş olacağımızı umarız. 

Sayın senatörler; Türkiye'de mevcut 633 
cezaevi 647 sayılı infaz Kanununa göre, açık, 
y?~?ı r-"i*: vo kafalı olmak inere üce avnlmr 
vo infaz da buna göre tertiplenmiştir. Sosyal 
bünyemizde çeşitli sebeplerin tevlidettiği hâ
diseler içerisinde kendisini suç işlemekten 
kurtaramamırj veya her zaman suçu aramış 
bedbaht kimselerin doldurduğu ceza evleri m.j-
zin durumu, alman isabetli kanuni tedbirle
re rağmen, idaredeki bâzı pürüzler yüzünden 

hiç de iç açıcı değildir. Ceza evlerindeki mah
kûm ve tutukluların topluma yararlı kimse
ler olarak kazandırılmasını amaç edinen gay
retlerin bulunduğunu biliyoruz. Fakat kâfi ol
madığı kanaatindeyiz. Müsaade buyurulursa 
bu konuda üzerine titizlikle eğilmek lâzımge-
len üç önemli hususu belirtmek isteriz. 

Bunlardan birincisi: 
Mahkûm ve tutuklular içerisinde bulunan 

ve fakat bir gün dahi suç işliyebileceğini hiç 
düşünmediği halde kaderin bir cilvesi olarak 
kendini suçluluktan kurtaramamış kimselerin 
ceza evlerinde kaldık'an sürece mevcut ahlâk 
anlayışım zedelenmelerden korumak, Devlete 
ve insanlara olan güven duygularını muhafa
za edici tedbirleri almak^ 

İkincisi: 
Suç işleme temayü'ünde görülen veya suç 

işleme haıiaV.ğma müptelâ olan zavallıları her 
bakımdan ıslah edici ciddî tedbirler aranır
ken, bunlara hapisane değil hürriyet hava
sını ve insanları sevindirmenin yollan aran
malı ve bulunmalıcbr. Bilhassa takibedilecek 
metot seçilirken hapisanenin çirkin bir zu-
'üm veri okh.&ıı kanaatini verdirecek +utıvn-
la değil, mahkûm ve tutuklularrn kafasında 
ve vicdanında suculuğun ıstırabını hissetti
recek terbiyevî yollardan istifade ederek, bun
ları, topluma kazandırmaktır . 

Üçüncü: Daha evvel tavs'ye ve dilekleri-
*Vz arasında yer alan adalete, insani-#a ve ah
lâka değer veren -ça?ıişma'Iar neticesinde ısl'h 
edilebilen ve bu arada sanat kollarında da 
yetiştirilmiş olarak tahliye edilen kimselerin 
toplum içerisindeki yeni havatV-ını tanzim 
etmek problemidir. Bunun irin. iîk rart, ceza
sını ikmal etmiş olanların abnla-mdaki sabı
ka damgasırn unutmak ve unutturucu tedbir
leri almak gerektiği, kanaatindeyiz. 

Bu konuda ön tedbir olarak da is yerlerine 
müracaatlarında ıslâh olmuş kimseleri himaye 
edecek kanuni, imkânlar yaratılmalıd-r. Aksi 
halde bu gibileri, toplum içkisine terkecTl-
miş kontrolsuz tehlikeli birer mrvm kabul et
mek fazla kötümserlik olmaz. Çünkü ne za
man, nerede pathyacan1. ve ne gibi tahribas 
yapacakla"! beri değildir, sayın senatörler, kı-
•nca ceza evleri personellerine de temas etmek 
isteri:. 
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Ceza evleri müdürlerinden gardiyanına ka
dar bütün personelin maaş vo ücretleri çok 
azdır. 

içerde bulunan bâzı mahkûmların kantin, 
çay ocağı vo hamam imletmelerinden yalnız bir 
günde el .''e eitiklcri gelir, corumlu personelin 
çoğunun aylık maaş veya ücretinden fasla ol
duğu söylenmekledir. 

B'lyle bir tablo içerisindeki düzenin daha 
doğrusu düzcnslzığin yarattığı üzücü ve üzü-
cü olduğu kadar ciddî hâdiseleri huzurlarınız
da ifade etmek istemiyoruz. Sayrn Bakan ar
zu ve ihtiyaç duyarlarsa kendilerine gerekil 
bilgiler bilâkara sunulacaktır. 

S ayır. senatörler; hükümetlerin. 125 kuruş 
olan günlük iaşe mc.srafla.Tjım bu yılki bütçe
de 135 kuruca çıkarılmış olduğunu görüyoruz. 
1963 y:Iı Türkiye'mizde istihlâk maddelerin'ln 
fiyatlarım hatırlayrnca, bu. para ile bir insa
nın giir.de üş öğün yemeğinin nasıl temin edile
bildiğini ve bu insania:ın sıhhatlerinin ne du
rumda olabileceklerini düşünmek, hakikaten 
üzüntü veriyor. Yanlan 10 kuruş ilâvenin bi
raz daba fa^la tutulma:! imkânı acaba bulu
namam mıydı? 

Geşen frene 16 OOD kadar olan hükümlünün 
C 500 ünün ceza evleri işyerlerinde, 1 500 ünün 
cb diğer is Danalarında çalışanldıklarını ve 
iaşe masraf lavının ise yevmiyelerinden kesil
diğini Sayın Bakandan öğrenmiştik. Bu sene-
ki verecekleri rakamlarda aşağı yukarı bu 
ölçüde olsa, gerek çalışmıyanları da tahliye 
edildikten son:a iaşe masraflarını ödemeleri 
gerektiğine göre, yapılacak ilâvelerin bütçe
ye pek zararlı: olacağı kanaati hâsıl olmuyor. 

Sayın senatörler; yurdun dört bir köşesinde 
feragatle çabran hukuk devletinin başlıca 
adalet tevzii müessesesi vo teminatı olan mah
kemelerimizin faziletli mensupları, bina, mef
ruşat ve sıhhi tesis bakımından lâyik olduk
lar?. imkânlara bugün için kavuşturulmamıış-
lardır. Bu arada kırtasiye sakıntılara da de. 
vam edegelmekiedir. Hiçbir fedakârlıktan kaçı-
rrlmaksımı süratle tatbik edilecek bir plân 
dâhilinde bilinen mübrem ihtiyaçların temini 
en samimi dileğimizdir. 

Bakanlığrn ceza evlerindeki atalyelerden is
tifade ederek mefruşat işini standart bir tip 
üzerinden hazırlatmak yoluna girmiş olduğu
nu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz, ile-

I r! ve çok isabetli bulduğumuz bir adımı atan 
Sayın Bakacı tebrik ederiz. 

Sayın senatörler, 
Yurdun dört bir köşesinde feragatle çalı

şan hukuk devletinin başlıca adalet tevzii 
müessesesi ve teminatı olan mahkemelerimizin 
faziletli mensupları, bina mefruşat ve sıhhi te
sis bakımından laylk oldukları imkânlara bu
gün için kavuşturulamamışlardır. Bu arada kır
tasiye sık-ntıları da devam edegelmektedir. Hiç
bir fedakâr! klan kaşmılmaksızın süratle tat
bik edilecek bir plân dâhilinde bilinen müb
rem ihtiyaçların temini en samimî dileğimizdir. 

Bakanlığın, ceza evlerindeki atalyelerden is
tifade ederek mefruşat işini standart bir tip 
üzerinden hazrrlatmak yoluna gitmiş olduğu
nu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. İle
ri ve çok isabetli bulduğumuz bu adımı atan 
Sayın Bakanı tebrik ederiz. 

Sayın senatörler; 
4463 sayılı Kanunun öngördüğü, bilgi, gör

gü ve ihtisaslarını artırmak üzere Bakanlık 
bünyesinden sekiz kişilik ve 1416 sayılı Kanu
na göre de yine Bakanlıktan, doktora yapmak 
için 15 kişilik kontenjan ayrılmış olduğunu öğ
renmiş bulunuyoruz. Büyük bir kadroya sahip 
Adalet Bakanlığı için tefrik edilen bu miktar
ları, bizler de kıyme'li raportörlerin üzerinde 
dikkatle durdukları gibi kifayetsiz bulmakta
yız. Kontenjanların daha büyük faydalar sağlı-
yacak ölçüde artırılmasının zaruri olduğu ka
naatindeyiz. Bu hususta yapılacak fedakârlık, 
isabetli ve yararlı bir görüşün tezahürü ola
caktır. 

Sayın senatörler, 

Bütçelerinin müzakeresi münasebetiyle, ada
let camiasının faziletli temsilcilerine de huzur
larınızda bilhassa seslenmek isteriz. 

Üzerinizde yeterli bir murakabe mercii ol
madığı görüşündekiler; çalışanınız ile çalışmıya-
nımzm, doğrular ile hareketlerinde bâzı zati
ye* bulunanların, bilgili olanlarınız ile yetersiz 
görülenlerin aynı merdivenlerden aynı zamanda 
geçerek istikbal platosunda tefrik edilmeksizin 
birleştirildiğini, münferit sesler halinde de olsa 
Teri sürerek Anayasanın mahkemelere tanıdı
ğı muhtariyet müessesesini gölgelemek hattâ 

I zedelemek temayülü içindedirler. 

http://giir.de
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Fakat biz şuna eminiz ki, demokratik sosyal 
hukuk devletinin her yönü ile teminatı olan bu
günkü Anayasamıza gönül vermiş Türk Milleti, 
Anayasasının boz çiz tahtası haline getirilme
sine asla müsaade etmiyecektir. 

Evet, çalışmıyanlar, bilgi ve kültürü zayıf 
olanlar hatta adalet duygularında ve tevziinde 
tereddüt yaratanlar içinizde bulunabilir. Lâ
kin miktarı çok az olan bu gibiler, hiçbir şe
kilde şerefli hizmet müessesesini goigeliyemez-
ler. 

Kanunlara saygınız, yüksek vicdanlarınız 
ve millete hizmet aşkınız, her zaman ve her 
türlü ahval ve şerait içerisinde size ışıklı ada
let yolunu gösterecek değer unsurlardır. 

Sayın senatörler; 
Adalet esprisini etiketinde ve gönlünde ya

şatan mümtaz bakanlığın meseleleri ile zevk ve 
heyecan duyduğumuz şu sırada Türk tarihi
nin akışı içerisinde yaşanmış bir hâtırayı nak
lettikten sonra mâruzâtımıza son vereceğiz. 

1517 de Mısır Seferinden zaferle dönen Ya
vuz Sultan Selim istanbul'a gelirken berabe
rinde değerli bulduğu bâzı ulemayı da getirir. 
Bunlardan bir tanesine Yavuz Sultan Selim şu 
vazifeyi verir : 

«Benim imparatorluğumun payidar olması 
için acaba neler düşünürsün?» buyurur. Bu
nun üzerine ulemadan bu kimse evvelâ mem
leketi dolaşmam gerekir, cevabını verir ve se
yahate başlar. 

Bursaya gelir ve bir mahkemeye girer, dâ
va konusu şudur : 

Adamın biri diğerine at satmış. At ertesi 
günü ölmüş. Satınalan adam satan adama mü
racaatla atın hasta olduğu için öldüğünü bu 
bakımdan zararın yan yarıya payla^l-na^n 
teklif eder. Satan kimse atının hasta olmadığı 
için bunu kabul etmez. Müşteki kadıya gider. 
Fakat kadıyı iki gün makamında bulamaz. At 
kokmaya başlayınca mahallenin şikâyeti üzeri
ne atı gömer bilahara kadıyı bulunca durumu 
anlatır. Kadı atın »nerede olduğunu sorar. Kok
tuğu için gömdüğünü bildirir. Bunun üzerine 
kadı kararını verir. Geçen gün amcamın ce
nazesine gitmiştim. Dün de üzüntümden vazi
feye gelemedim. Bu bakımdan ölen atın ölüm 
sebebini tesbit ettirmek imkânı benim yüzüm
den kayboldu. Burada kabahat yalnız bende

dir, der ve atın parasını sormak suretiyle ken
di cebinden öder. 

Bu durumu tesbit eden ilgili; Bursa'dan 
Konya'ya gelir ve burada da bir dâvaya girer. 
Konu; bir tarla alım - satım işi üzerinedir. 

Ahmet, sülâlesinden kalan tarlayı Mehmet'e 
satmıştır. Satınalan tarlasını üçüncü defa de
rin bir şekilde sürerken bir küp altın bulur. 
Altını bulan Mehmet, tarlayı satana koşar ve 
arkadaş, bu küp altın senindir, der. Ahmet ise 
ben sana tarlayı tası ve toprağı ile ve içindeki
lerle sattım. O senin hakkmdır, der ve almaz. 
Bunun üzerine ortada kalan bir küp altının 
hak sahibini bulması için işi kadıya intikal et
tirirler. 

Kadı mevcut kanunlara göre bu duruma 
bir hal tarzı bulamayınca, taraflara kaç ço
cukları olduğunu sorar ve birisinin oğlu ile di
ğerinin kızının evlenmesine karar vererek me
seleyi böylece halletmiş olur. 

Konya'dan ayrılan âlim bu defa Antalya'
ya gider. Dolaşırken Venedikli bir tüccar ile 
Türk tüccarı arasındaki ihtilâf konusunun dâ
vasını takibeder. Konu şudur : Türk tüccar, 
gemi teslimi Venedikli tacirden mal almış fa
ka' gemi malları getirirken fırtınadan batmış, 
Malları elina gecmiyen Türk tacir bu durumda 
parasını ödemek istemez. Çünkü ödediği tak
dirde iflâs edecektir. Kadı, Venedikli tücca
rın malları gemiye yüklediğine dair elinde ve
sikaları olup olmadığını sorar. Mevcudolduğu-
nu görünce kararını Venedikli tüccar lehine 
.verir. Venediklinin mahkemeden dışarı çıkar
ken, böyle bir dâvaya bizde bakılsa idi netice 
böyle alınmazdı, dediğini de âlim duymuştur.. 

Memleket gezisini tamamlayıp istanbul'a dö
nen âlim * Yavuz Sultan Selimi ziyaret ederek 
der ki; dikkat et Hükümdarım, memleketinde 
bu ada1 et yıkılmasın. Bu ada1 et kaldıkça İm
paratorluğun mutlak payidar olur. 

Bugün imparatorluğumuz yok. özentimiz de 
yok, Bugün üzerine titrediğimiz, insanlığa onur 
veren demokratik düzenimiz, Atatürk'ün ya
rattığı ve hepimize emanet ettiği şerefli Türki
ye Cumhuriyeti var. işte bu eserin payidar ol
ması için millette adalet duygusunun gölgeleş-
memesine ve ada1etin tecellisinde sağlam temel
lere ihtiyacımız var. 
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Selâm ve saygı sana Türk adalet camiasının 
şerefli mümessilleri. 

Saygılarımızla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Âmil Artus. 
EOHTSNJAN GRUPU ADINA ÂMİL AE-

TUS (Cumhurbaşkanına S. Ü.) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı 
3ütç:si üzerinde kontenjan trupunun görüşle
rini arz etmek üzere yüksek hasarlarında çık
mış bulunuyorum. 

Bilindiği üsere, Adalet Bakanlığının başta 
gelen görevi mülkün temeli olan adaletin emin 
vo seri bir r,eklide gerçekleştirilmesini sağla
maktır, adaletin emin ve seri bir çekikle ger-
çekleştirikned hukuk ve ceza adaletinin emni
yetli ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmen 
ile mümkündür. 

Hukuk adaletinin emniyetli ve süratli bir 
şekilde gerçekleştirilmesi hukuk ve ticaret dâ
valarının süratle âdil kararlara bağlanması ve 
mahkemelerce verilen ilâmların icra daireleri 
tarafından Dsvlet kuvvetine dayanılarak sü
ratle infaz edilmeleri ile mümkündür. Ceza 
adaletinin emin ve sari bir şekilde gerçekleşti 
rilmesi de ceza dâvalarının mümkün olan sü
ratle sonuçlandırılmaları ve suçluya bir cemi 
•/etin bir müeyyidesi olarak uygulanan cesala-
--n infazı hukukunun bugünkü prensiplerine 
aygun bir şekilde yerine getirilmesi ile kabil
dir. 

Hallim Adalet Bakanlığından beklediği şey 
görülüyor ki, her şeyden evvel, idlerin, dâva-
b-.nn süratle sonuçlandırılmasının sağlonmas" 
dır. IIalbuki; sarf edilen bütün gayretlere rağ-
nen dâvalar bittikçe artmakta ve uzamaktadır. 
Bugün asliye mahkemelerinde durulmalar üç. 
hattâ dört ay sonraya talik edilmekte ve asa. 
üye mahkemelerinde karar istihsal edebilmek 
için vatandaş en az ild. üç e ene beklemek so 
runda kalmaktadır. Yargıtayda da durum bun 
dan farklı değildir. Yargıtay/sn bâzı dairelerin
de dosyalar 2, 3 sene beklemektedir. Hele kara
rın bozulması ve mahkemenin ısrar etmesi hal-
brindo vatandasın hakkını istihsal edebilmesi 
için altı - yedi hattâ bazan on sene mahkeme-
brcle sabırla işini takibetmesi gerekiyor. Bu du
ruma rare olmak üzere hiç şüphesiz düşünü-
V.cok tedbirlerin başında en başta gelen şey 
teşkilâtta İslahat yapmaktır. Teşkilâtın ıslahı
na mâtûf tedbirler cümlesinden olmak üzere 
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i geçen yıl bildiğiniz gibi Adalet Bakanlığı Yar-
•i gıtaydaki i? hacmini hafifletmek, daha doğru-
i su Yargıtaydan dâvaların daha çabuk karara 

bağlanmasını sağlamak, maksadiyle 30 aded 
kadro istihsal etmişti. Kadro Kanunu yüksek 

j huzurlarınızda müzakere ve kabul edilmişti. 
Bu suretle sonbaharda Yargıtayda 30 yeni üye 

j tâyin edilmiş bulunmaktadır. Fakat yaptığı-
1 mis temas ve incelemelerden bu tedbirin iste- . 
I nilen sonucu istihsale yeterli olmadığını ank-

yorus. Umumiyetle verilen bu kadrolar işi çok 
j olan Ticaret Dairesi ve Dördüncü Hukuk Da-
j iresi gibi dairelere verilmiştir. Fakat her da

irede raİ3 bir kişi olduğu için o dairelere ve-
"ilen üyelerle dairenin mevcudu 15 üyeye de 

| baliğ oksa, zannediyorum, Ticaret ve Hukuk 
] dördüncü dairelerinde vaziyet böyledir, bun-
j iar iki veya üç heyet halinde çalışsalar, bu-

ain durum böyledir, çıkacak olan kararların 
j bopsini okumak, icabında tashih etmek icabında 
j bjkrar arkadaşlarla görülmek ve müzakere et- , 
j aıek meselesi tek reise bağlı kalmaktadır. O 
j reis, ki aynı zamanda kendisi haftanın iki gü-
j dinde Çarşamba ve Cumartesi günlerinde Ge-
| ııel Kurullara katılmakta ve diğer günlerde 
l b kendi heyetine başkankk etmektedir. Bina-
i maleyh. insan üstü bir mesai sarf eden baş-
' banlar bu birden bire artan ve fazla çıkan iş 
1 hırsısında önlerine gelen kararlan tetkik et-
<: nek, tashih etmek için pek tabii olarak uzuıı-
; a bir zaman harcamak zorundadırlar. 
İ. Diğer bir tâbirle kararlar önlerinde bekle

mektedir ki, vatandaş balonumdan r.etice aşa-
"p. - yukarı aynı oluyor. Buna karcı ilgililerin de 
ircoklannm - temenni ve telkin ettikleri gibi 
n yeni verilen üj/eleri dairelere, bilhassa işi 

\ ek olan dairelere serpiştirmek yerine yeni dai-
j: elor tenkil etmek çok daha isabetli olacağı ka-
; naldayız. Bilhassa Ticaret ve Hukuk daireleri

min işleri çok olan dairelerinin Herini rüyet et-
nek üzere, işlerinin bir kısmını rüyet etmek ÜES-

) e bu içtihat ihtilâfma yol acar diye itiraz ileri 
İ arülebilir. Biz bu kanıda değiliz, Çünkü Ti:a-
\ -et Dairesinin meselâ rüyet ettiği işleri pek ko-
•„ lay bir şekilde ikiye bölmek kabildir, madde iti-
\ sariyle ikiye bölmek kabildir. Bir kısım işler 
; meselâ kıymetli evrak yahut den:z ticareti veya 
\ dgortalara aitdolan dâvalar kurulacak olan ye-
'* -ıi daireye verilir tabiî bunlar istatistiklerin tst-
i kiki suretiyle verilecek olan bir karar ile münı-

4)7.— 
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kündür. Diğer dairede Ticaret hukukunun di
ğer mevaddım tetkik eder ve bu suretle her iki 
daire ayrı ayrı meselelere bakacakları için ara
larında bir içtihat ihtilâfı söz konusu olamaz. 
Eğer bu yola gidilirse verilmiş olan 30 kadrodan 
çok daha verimli sonuçlar elde edileceği kanısın
dayız. Bunun için de halen Millet Meclisi Adalet 
Komisyonunda incelenmekte olan Yargıtay Teş
kilât Kanununa uygun hükümlerin ilâvesi sure
tiyle bu durum halledilebilecektir. 

Muhterem, arkadaşlar, revaların süratle âdi? 
karanlara bağlanmasını sağkyacak âmillerin ba
sında gelen tedbir teşkilât ve personele ait ka 
nunlar-n ıslah-", suretiyle mahkemelerden ve per
sonelden en iyi randıman aknmasmı sağlamak
tır. Teşkilâtın ıs'aîrna ilişkin çarelerden bir ta
nelini biraz evvel ars ettiğim. Personele ait ko
nula"' inerinde Hâldirler Kanunu hakkında bir
kaç kelime s"yîemek ist.'yorum. Bugün yürür
lükte olan Hâkimler Kanunu 1934 tarihlidir. Ya-
pdan birçok değişikliklere rağmen bugünün ih
tiyaçlarına cevap vermekten uzakt*r. Hâkimle-
Kanununun yeni Anayasamızm hükümleri de 
dikkate alınmak suretiyle hazırlandığını ve mü
talâaları aknmak üzere bakanlıklara gönderildi
ğini ha1'er aldık. Bu kanunun biran evvel Mec
lise şevkini temenni ederiz. 

iyi bir adaletin elde edilebilmesi için hâkim
lerin iyi yetiştirilmeleri lâzımdır. Hâkimlerin iyi 
yetiştirilmeleri konusunda 1416 sayılı Kanuna 
göre bir kısım gençler Avrupa'ya gönderilmek
tedir. Halen 15 genç, Adalet Bakanlığı hesabına 
Avrupa'da okumaktadır. Bu miktarın artırıl
mam. ve mümkünse 25 e, hattâ 30 a çıkarılmasın-; 
temenni ediyoruz. Yine 4489 sayılı Kanuna göre 
hâkimlerin bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak 
üzere yabancı memleketlere gönderilmeleri ön
görülmüştür. Fakat maalesef Adalet Bakanlığı
na 3 kişilik bir kadro isabet etmiştir. Bu kadre 
bugün artmış olan adalet personeline nazaran 
çok azdır, bunun en az iki misline hattâ müm
künse üç misline çıkarılmasını telîdn etmek iste
rim. Yine bu mahkemelerden iyi randıman al
malı dâvaların süratle neticelenmesini sağlamak 
bakımından adaletin hâkimlerin yardımcısı olan 
mahkeme başkâtipleri, zabıt kâtibi, mübaşir ve 
ilâmların icrasını kendilerine tevdi ettiğimiz ic
ra memurları üzerinde durmak lâzımdır. Bili
yorsunuz halen bunları yetiştiren bir mektep 
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yoktur. Bun"ar ekseriyetle ilkokul veya ortao-
İml mezunu olarak memur imtihanını kaşanarak 
mahkemelerde açık zuhur ettikçe girerler ve 
orada kalemde pratik olarak ne cgrenebiinıişler-
sc bununla yetinmektedirler. Bunun şüphesiz 
kifayetsiz olduğunu kabul buyurursunuz. Bun
ların bilhassa yeni girenlerin yetiştirilmeleri ba-
kınrndan onlara bâzı lüzumlu şeyleri öğretmek 
bakım.'ndan kurslar açılması bir tedbir olarak 
düşünülebilir, Adalet Bakanl*ğ~n"n bu konu üze
rinde cncmlc durmasmı temenni ederiz. Her se-
~».o. burada sez konusu ettiğimiz Bakanlık Teşki-
lât Kanunu üzerinde, benden evvel konuşan ar
kadaşlarım da durdular. Ben de rynı konu hak
kımda iki kelime si'ylemck ihtiyacını duyuyo
rum. Bakanl-ğımızm teşkilât kanunu yoktur. 
128 tarihli Adliye ve Mezahip Nezareti Dahilî 
Nizamname si ylo tedvin edilmektedir, Sonradan 
çıkan bir, iln kadro kanunu ve Cera Evleri Teş-
"dr/t'na ait Kanun istisna edilirse bu çok eski
miş olan kanun a"tık bugünün ihtiyaçlama ce-
yap vermekten uşaktır. Bu itibarla, teşkilât ka-
-vnunur. zannedersem. Millet Meclisine sevk edil
diğini ha'er aldım, elcini i:o bunun biran evvel 
Meclisten Senatoya gelmesi için Sayın Bakanı
mızın gayret «sarf etmesini temenni ederiz. 

Adale* işlerinin nir.-atle11dirilm.e3i konusunda 
"njörirer. tedbirlerden bir tanesi de istinaf mah
kemeleridir. Bu istinaf mahkemeleri meselesi 
münakaşa!1 br.* konudur. Bâzı kimseler bunla
rın, işleri, bilâkis uzatacağı kanandadır. Fakat 
bugün iktidar da bulunan Adalet Fartisinin pro-
grammda yer almıştır. 

İstinaf Mahkemelerinin kurulması ve bugün 
123 üyeye ba7iğ olan Temyiz Mahkemesinin 
hem İstinaf Mahkemesi bem Temyiz Mahkeme
si olarak çalıştığı malûmdur. Bu dünyanın hiç
bir yerinde benzeri olmıyan bir Temyiz Mahke
mesidir. Ar iık bu gr.yri tabii durumuna ron. ver
mek ve Temyiz Mahkemesini sadece hukuk ya
ranma g'Jrevi ile başbaşa bırakmak ve maddi ha
diselerin tetkikini ele üzerine alacak olan İsti
naf Mahkemelerini süratle karmak mevcut per
sonelden, gerek Yargıteydaki ve gerek diğer 
personelden faydalanmak suret'yîe bunu ger-
0 ekleştirmek remıanı geldiği kanaatind-yim. Bu 
ör.emll işin îryııetii Bakanımızın zamanına te
sadüf etmesini bilhassa içtenlikle amu ediyoruz. 
Zaten esidmiş olan Mahkemeler Teşkilât Ka-
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nununu da tekrar ele alınması gerekli bir ka
nundu.?. Bu kanun ele alınırken Bakanlıkta da
ir. önce yapılmış çalışmalardan faydalanmak su
retiyle istinaf teşkilâtının kurulmasını temenni 
cderic. Dâvaların süratle sonuçlandırılması ba-
kraından düşünülecek tedbirlerden birisi de 
kenunlann ıslâhıdır. Bu konuda özel bir önem 
ta-ıyan kanun, usul kanunudur. Hukuk Usulü 
Mahkemeleri Kanununun Bakanlıkla bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kal
dırılmalı ve bu kanuna bası fıkra ve maddele
rin eklenmesi haklımda bir tasan hasırlamak 
suretiyle Yüksek Meclise sevkedildiğini biliyo
rum. Diğer taraftan evvelce Bakanlıkla yakıl
mış olan çalışmalardan da faydalanmak suretiy
le bir ilim heyetinin hasırladığı ve bütün Hu
kuk Usulü Mahkemelerini ele almak suretiyle 
hasırlanmış olan kanunun evvelce Meclislere 
ccvkcdildiğini ve Adalet Komisyonu tarafından 
gerekli değişiliklcrin yapıldığını fakat kanun
laşmasının nasip olmadığını bilirsiniz, Bıı tasa
rı bir senatör arkadaşımız tarafından benisene-
rek Yüksek Meclise teklif olarak sevkedilmiş 
bulunmakladır. Millet Meclisi Adalet Komisyo
nunda yapılacak görüşmelere kanunun ahengi
ni muhafaza halamından yalnız bir kısmını de
ğiştiren v^ya bir kısmındaM bâzı maddeleri or
tadan kaldıran bu sevkedilmiş olan Hükümet 
t kufinden z'yade sözünü ettiğimiz arkadaşı
mızın sevket'riği teklifin müzakerelere esas öl
mesini daha uygun bub-yoruz. Bunu da burada 
lrvrdctmnk isterir: Usûl Kanunlarından s*z et
mişken C\za Usulü Muhakemeleri Kanununun 
d", öic.denberi üzerinde çalışılmaktadır. Bunun 
ih erindeki çalışmaların biran evvel bitirilerek 
Meclise şevkini temenni ederiz. Adalet cihazı
nın yardımcı olan avukatlar ve noterler hakkın
da uzun cı'ışmalar sonunda hazırlanmış olan 
l-murlar Yıksek Meclise sevkedilmrtir. Hatta 
Avukatı1: Kanunu hakkmdaki tasarı Meclis 
Adalet Komisyonu tarafından kabul edilerek 
M'.llet Meclisi gündemine girmiştir. Bunu bu
rada memnuniyetle kaydetmek isteriz. Ve bu 
her iM tasarının da biran evvel kanunlaşmasını 
auTi ettiğimizi ifade ederiz. Biliyorsunuz bir 
Anayasa kuruluşu olan Yüksek Hâkimler Ku
rulu 45 sayılı Kanunla kurulmuştur. Ve hâkim
lerin özlük işlerini tedvir etmek üzere ihdas 
edilmiş bir teşekküldür. 45 sayılı Kanun yapı-
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J lirken vaktiyle bu kanuna hâkimlerin denetimi 
hakkında hüküm konması ihmal edilmiş veya 

i unutulmuştur. O günden bu güne kadar geçen 
üe, dört senelik tatbikat esnasında bâzı hâkim
lere karşı vatandaşların yöneltmiş oldukları şi
kâyetlerin gerektiği gibi tahkik ed'lemediği 
anlaşılmaktadır. Bu balamdan hâkimlerin dene
tilmesine ait hükümleri de ihtiva etmek üzere 
45 sayılı Kanunun bugünün ihtiyaçlarına uy
gun şekilde tadil edilerek bir ar. evvel Meclise 
şevkini arzu ed'yoruz. Adalet Herinin dâvala
rın sür'atle neticelendirllmeler.i sıla bir şekilde 
adaletin gerçekleştirdiği yerlere, yani ada
let binalarına da ballıdır. Soğuk, mobilyası 
çok kötü ve çok bilimsiz şartlar alfanda ralrılan 
birçok adalet binaları vardır. Buralarda takdir 
buyurursunuz ki ?yi bir adaletin gerçekleştiril
mesi çok zordur ve onlarda insan olduğuna gö
re, hâkimlerde böyle olağanüstü birş^y bekle
memek lâzımdır, Bu bakimden adalet binaları 
inşaatın sistemli bir şekilde ele alınması gerek
mektedir. Söz buraya gelmişken îs'anbul Ada
let Binasının çok sıkışık bir vaz'yatte olduğunu 
ve üçüncü blok inşaatının yapılmaması yüz'ın-
den orada aslında mahkemelere ve sorgu hâkim
lerine tahsis edilmemiş olan yerlerinde bir ta
kım tadille? yapılarak bunlara tahsis edildiğini 
ve çalışma şartlarının çok kötü olduğunu biliyo
ruz. 

I İstanbul Adalet Sarayımı ıslâhı bakımın-
dau gerekli himmetin gösterilmesini ve önümüz
deki yıl bütçesine tahsisat konmasını temenni 
ederiz. 

Ayrıca Ankara Adk'yesi de çok kötü bir hal
dedir. İcra daireleri Denizciler Caddesinde dar 
ve sıkışık yüksek bir apartmanın içindedir. Va-
te-udaş bilhassa takip günlerinde büyük sıkın-
tüp.ra mâruz kalmaktadır. Bu bakımdan artık 
Başkentin şakıra lâyık bir adalet binasının bel
ki tercihau. Sıhlrye ile Ulus arasında uygun bir 
sahada şehrin merkezinde ura edilmesi iç'n ge
rekli teşebbüslere geçilmesini temenni ederiz. 
Bugün Ankara tamamen değişmiştir ve birçok 
devlet daireleri cidden iftihar edilecek güzel, 
modern binalara kavuşmuştur. Bu a^ada Ada1 et 
Sarayının çok eski bir bina içinde kalması cid
den çok üzücüdür. 

Muhterem arkadaşlarım iyi bir ceza adale-
I tinden bahsedebilmek için cezaların, infaz hu-
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kukunun bugünkü prensiplerine uygun bir bi
çimde yerine getirilmesi lâzımdır, demiştim. 
Suçluların cezalandırılmalarından maksat on
lardan öç almak değildir. Bundan maksat, on
ları ıslah ederek yeniden suç işlemelerini önle
mek ve cemiyete yararlı birer insan haline ge
tirmektir. Ü3sa Kanunumuz ve Temmuz 1965 te 
yürürlüğe girmiş olan cezaların infazı baklan
daki Kanun 647 sayılı Kanun bu prensibe göro 
hazırlanmıştır. 

BAŞKAN ~ Sayın Arius, 10,33 dz söze baş
ladınız, Bu duruma göre müddetiniz dolmuş
tur. Ben sözünüzü kuma" keser gibi santimi san
timine kesecek değilim. Siz münasip bir yerda 
bağlayınız lütfen. 

KONTSNJAN GSUFU ADINA ÂMİL AB-
TUS (Devamla) — Kaşke beş dakika evvel ih
tar etseydiniz çok iyi olurdu. Mahaza bağlıya 
cağım efendim. 

Bu kanuna göre Hürriyeti bağlayıcı cezalar 
iki kısma ayrılmaktadır; 

a) Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar. 
b) Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar. 
Kısa süreli bir hürriyeti bağlayıcı ceza için 

suçluyu ceza evine sokmak basan faydadan zi
yade mahzurlar doğurmaktadır. Bu sebeple ki 
sa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yarine suç-
lunun durumuna göre, hakkmda başka tedbirler 
uygulanmakta veya kısa süreli hürriyeti bağ
layıcı cezalar hükümlünün işine ve geçimine 
zarar vermiyecek şekilde çekfcirilnıektedir.' 

Uzun süreli hürriyeti bağlayım cezaları: 
mahkûm olanlar, tespit edilen merkezlerde mü 
şahadeye tabi tutulduktan sonra durumların:! 
uygun smırlandırma merkezlerine 38vk edilmek-
tedirler. 646 sayılı Kanunim yürürlüğe girdiği 
tarihten bugüne ka^ar 10 bin hükümlünün mib 
şahadeye tabi tutulduğunu ve bunların sınıf
landırılmak suretiyle yan açık, aşık ve kapak 
ceza evlerine gönderildiklerini rapordan eğren-
miş, memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bıı 
yoldaki tatbikatın firar olaylarım yan yarıya 
azaltmış olmasını ve bıırüne kadar G46 sayıl? 
Kanun hükümleri uyarınca kendilerine isin ve
rilen binden fasla hükümlünün hm süreleri bit
meden kendi kendilerine ceza eklerine danmüş 
olmalarını memnunlukla kaydetmek isteriz. 

Memleketimizde acık ve kapalı ceza evleri
nin sayısı 633 dür. Halen ceza ve tevkif evlerin 
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] de 23 bini tutuklu, 22 bini hükümlü olmak üze-
Î re 45 bin İdsi mevcuttur. Ceza evlerinin dıjar-
' dan korunması Jandarmaya içerden korunma-
j aıda ceza evi personeline aittir. Korumanın iki 
" ayn teşkilâta verilmiş olması ceza evlerine bı-
• çak, silah ve esrar gibi yasak maddelerin girme-
' sinde ve firar olaylarının önüne geçilememesin-
; de mühim rol oynamaktadır. Çünkü Jandarma 

ve Gardiyanlar sorumluluğu birbirlerinin üze-
! rins atarak cezadan kurtulacaklarını ummakta 
| ve yolsuzluğa daha kolay alet olmaktadırlar. 
I Bu sebeple, ceza evlerinin iç. ve dış korunma-
\ lannın tek elde birleştirilerek özel bir teşkilâta 

verilmesi içl^ı Adalet Bakanımızın gayret sarf 
esmesini dileriz. 

İstanbul'da Sağmalcılarda inşa edilmekte 
olan böîaşe ceza evinin nokran kalan inşaatı
nın biran evvel bitirilmesini burada önemle 
kaydetmek istariz. 

Ceza evi müdür ve personeli haklımda açıl
mış olan kurslardan olumju sonuçlar alındı
ğını memnunlukla öğrenmiş bulunuyoruz. Per
sonelin yetiştirilmesine ilişkin bu kursların de
vamını dileriz. 

1963 - 1967 ders yılında ceza evlerinde 5350 
I hükümlünün okutulmuş olmasını, Ankara, 
' aübarğ, izmir öocuk Ceza ve Islah evlerindeki 
\ :r;ş sınıflı ilkokullarda aym ders yıhnda 122 
l ''jğroncinin okutulmasını ve 83 öğrencinin iîk-
' OJ.01 diploması almış olmasını olumlu karşılı-
| yirıız. Ankara'daki Kalaba Çocuk Islah Evin-
' 'Va Kalaba Ortaokulunun şubesi olmak üzere 
• rbrnj olan ortaokulda balen 57 öğrencinin 
j rdıınduğunu da memnunlukla öğrendik. Hü-
• üümbü ve tutukluların mânevi kalkınmaları ba-
: 'ramından sarf edilen bu gayretlerin daha ge-
l aia ve şümullü bir hâl almasını temenni ede-
. .... 
l Suçluyu tekrar cemiyete kazandırmak esa-
i ".ar, dayanan bir infaz sisteminin yürütülme-
l sinde hükümlülerin çalıştırılmasına geniş öl-
j y*ide yar verilmesi lâzımdrr. Bu sebeple mev-
I ut. iş yurtlarının genişletilmesini ve yeni is 
I 7 artlarının tesisini temenniye şayan görüyo-
> ruz. 
[ Sözlerime son vermeden evvel bir nokta 
i aa daha temas etmek istiyorum. Hükümlülük 
l .ürıaini bitirip hürriyetine kavuşan kimsele-
| :m cemiyet içinde tekrar iş bulabilmelerini ve 
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ceza evinden çıktıktan sonra hs yatta takip ve 
himayelerini sağlamak için patronaj müessese
sinin kurulması şarttır. Bakanhğm bu maksat
la bir kanun tasarısı hasırlayıp Millet Meclisi
ne şavk etmiş olmasını şükranla karşılıyoruz. 
Bu tasarının bu devrede kanunlaşmasını temen
ni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, Kontenjan Grupu-* 
nun Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş 
ve temennilerimizi bu suretle ikmâl etmİ3 bulu
nuyoruz. Bu bütçenin feragatli adalet mensup
larına ve memlekete hsyırlı ve uğurlu olması -
m temenni eder, Senato Kontenjan Grupu adı
na hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmayan sayın 
üye yok. Oylama muamelesi bitmiştir. Söz sı
rası A. P. Grupu adına Sayın Ahmet Nusret 
Tuııa'dadır. Buna rağmen önce muhalefet 
gruplarının görüşmesi hususunda kuvvetli bir 
gelenek vardır. Snyın Kılıç istediği takdirde 
kendisine söz vereceğim. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHİTTİN KI
LIÇ (Konya) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
lar, Sayın Adalet Bakanlığı mensupları, 

I - Devlet olarak kurulan her cemiyette 
adaletin önemi kuruluşla ballar, ve Devletin 
varolduğu sürece devam ede?. Tarihte gc'i-
sen, büyüyen devletlerin adaletle geliştiği, ada
letle büyüdüğü, adaletsiz bir rejime düştük
lerinde göçüp gittiği görülmüştür. Başka mil
letlerden örnek almaya ihtiyaç yoktur. Osman
lı İmparatorluğu bu esasla ün kıt'ada at oy
nattığı saman adaletle tutunmuş, adaletsiz bir 
irade sistemi neticesinde göçerek, yarini dev
rimci Atatürk'ün Türkiye'sine bırakmıştır. 

Bugün 20 nci a3irda Türkiye'de adaletin 
önemini kavramıyan hiç kimse yoktur. Bu iti
barla Adalet Bakanlığı Bütçesi önemi nispetin
de alâka celbetmiştir, daha büyük alâka da cel-
bedebilir ve celbetmelidir de. 

II - Mahkemeler kuruluşları : 
Anayasa Mahkemesi yetkileri, görevleri Ana

yasa ile tesbit edildiğinden ve Adalet Bakanlığı 
ile doğrudan bir ilgisi olmadığından bu yüksek 
mahkemenin rejim teminatı olarak banarı ile 
gördüğü vazifesine devamını kaydederek, diğer 
kuruluşlara geçiyorum. 

A) Temyiz Mahkemesi: 
1963 Nisanında 100 yılını tamamlıyacak 

olan Temyiz Mahkemesi Türk Ulusunun gü

vendiği ve dayandığı adalet kuruluşlarının ba
sında gelmektedir. Ulusun okur - yazar nisbe-
üiiin çoğalması ve seviyesinin her gün biraz 
daha jrükselmesinin de tesiriyle hak arama ihti
yacı artmakta, dolayısiyle Temyiz Mahkemesi-
rka Heri gün geçtikçe çoğalmaktadır. Mevcut 
kadrolara 33 yeni Temyiz Âzası kadrosunun ek-
loıımesi hayırlı olmuştur. Ancak bu kadrolar 
verilirken yine grup adına yaptığımız konuş
mada belirttiğimiz gibi, Temyiz Teşkilât Kanu
nu değiştirilerek, işi çok olan dairelerin adedi 
çoğaltılarak, yeni daireler teşkilini temenni et-

| memize rağmen, ve bu gerekçe ile olumlu oy 
; kullanmamıza rağmen bugüne kadar işleri çok 

olan meselâ 4 ncü. Hukuk Dairesi ve Ticaret 
Dairesi birer daire halinde bırakılmış ve tat
bikatta bâzı aksaklıklar vücuda gelmiştir. Bu 
tsmeııınşd burada tekrar etmek, son seneler
de tıkanıklık gösteren 3 - 4 sene gibi uzun 
Yıllar bekliysn dosyaların halkı arkası kesil-
miyen şikâyetlere sevk etmiştir. Bu bakımdan 
yoni tedbirlerin alınması artık kaçınılmaz bir 

j zaruret haline gelmiştir. 

| Muhterem arkadaşlarım, grup adına yapaca-
• ğımız bu konuşma evvelce yazılı bir konuş-
:; ma hazırlanmıştır. AncaE: değerli arkadaşım, 
i recim bölgemizin Ir.ymetli senatörlerinden Sa-
' ym i^iımet Cnar arkadaşımızın Adalet Yılının 

1933 sonesinde açılışı dolayısıyle Sayın Yargı-
\ t-ay Başkanı kıran Cki-em'in yaptığı bir konuş-
1 -.ayı burada eleştirdiği iç n affınıza ve müsaa-
] deni.";; rica e-lkrak şKaken bu konuşmaya bir-
? kaç cümle ile değinmek isterim. 
:: K;y'-netli arkadaşlarım bu konuşma maale-
t zy? Yrrll verinde değerlendirilmemiştir. 1963 se-

ı 5 EvHlündc ilan bu, konulma, dik
katle incelediğinde görülür M, hem aşırı sağı 
k^mda aşırı r-olu- ^d-aV-ıır.H.r, Ha-tâ o konul
manın sonunda dikkatli gözlerden kaçmayacağı 
teşkile a^.n solun aşın sa*?a aynı ölçüde 
memleketi tehdit ettiği veciz bir şekilde belirtil
miştir. 

AHHüT ÇBKSMOĞLU (Sivas) — Ne alâ
kası var. 

O. H, P. GEUFU ABIHA MUHİTTİN KI
LIÇ (Devamla) — Söyliyeyim, Ahmet Bey, mü-
r?,:!.•) edersen's söyliyayim: Biz, muhterem ar-
kada-'darım, Yargıtay Başkanın böyle hiçbir 
şoye karışmaz, hiçbir şcıd anlamaz, mevldinde 
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oturan bir insan olara!-: telâkki etmiyoruz. Biz j 
Yargıtay Balkanını, hattâ Anayasa Mahkemesi 
Balkanını Anayasanın ve adaletin var olduğu | 
ve münakaşa edildiği yerde söz sahibi lalan ve 
kılmak istiyen bir rejim bir demcLrasi taraf
tarıyız. Bu it-barla Muhterem İmran Ök.om'in 
sözlerinin rejim için bir teminat olduğunu 
ve açık olarak C. H. P. adına hem r^ırı solu 
ve hem aşırı sağı kaydettiği için isabetli bul
duğumuzu Türk Millet nin kürsüsünden belirt
mek istiyorum. Bunun irin muhterem arkadaşlar, 
iki dsfa Başkanlık yapan, baro başkanlığı ya-
pe.ii, berdeniıle de hem habf hem selef olmak se
rerini taşıdığım, - Adalet Partili arkadaşlarım 
için açık söylüyorum - hatta tarafsız olduğu 
içn Yassıadada dâva alan Saffet Olgaç arka
daşımızın bir makaleriri delil olar:): göste
riyorum. C. H. P. liler şöyle söyledi, böyle söy-
bdi demek kolaydır. Ama tarafsız olan ve 
hattâ söylediğim şekilde YassıadaJa dâva cilan 
bir arkadaşımızın tarafsızlığı münakaşa gö-
tlirm-^. O arkadaşımız dahi baro mecmuasın
da yazlığı bir makalede Temy'z Mahkemesi 
Başkrmnm o konuşmaımı aynı ve tıpatıp be
rim gibi eleştirmiştir. Onun irin muhterem 
ve çok saydığım, çok uzun zamandan beri 
arkada-lık yaktığımız Ahmet Onar arkada^ı-
mvl?, bu şekilde bir fikrî oel'̂ m^yo v?v~nış j 
okTsak beni mrzur r^rmeler'm rimJ-~t" lf T'-
dismlr. 19 """5 yılındaki bir hadiseyi 1963 yı-
lırdr, burr/la münr.t-a'i konusu y v m pırdan 
doVm. bprrn bu cevabımı ar:: ettiğimi bilhassa 
belirtmek isterim. 

AITVreT 0!TAR <Konya) — Günlük poli
tika yapmaması lâzımdır. 

BAŞİAH — Lütfen sayın hatip mevzua av
det ediniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHÎTTÎ^ KI
LIÇ (Devamla) — O konuşmanın çr'inlük poli
tik?, olduğuna inanmıyoruz. Memleketin yük
çe': menfaatleri icabı olduğuna inanıyoruz. O 
\ınA?r inanıyoruz k', Muhterem Ahmet Onar 
arkadaşımıza niçin üç sene geç kaldın diye so
ruyoruz ve ben de bunları milletin kürsüsün
den kendisine soruyorum. 

Muhterem a"dadaşlarım; hazırladığımız büt
çe tcnkidlerimi arza devam ediyoruz. 

B) Başsavcılık Teşkilâtı : j 

[ 43 Sayılı Kanuna göre kurulan ve bölüm
lerden teşekkül eden Başsavcılık Teşkilâtı 
ayrı binadan irtibat ve alâkası açık olan Tem
yiz Mahkemesi binasına bu bina ikmal edildiği 
için hemen nakledilmeldir. îki teşkilâtın bir 
arala çalışması hem sûra*, hem işin tabiî 
bünyesi icabıdır. Başsavcının büîlüm başkan-
lklariylo fiilî irtibatı sağlanmalıdır. Başsav
cının tabiî olan nezaret hakkı kanunla hudut 
vo şümulü gösteriler i: düzenîenmel dir. Bölüm 
scv/cılığına yükselen kişilerin mevcut ve mük
tesep bilgileri nazara alınarak, hâkim vasfın
da oldukları kabul edilip, bunlardan Temyiı 
Mr'ık-'nesirıe, Anayna M^.'ık^mesine ™ Yük
sek Hâkimler Kuruluna lâyık olanların se-
ollcb lmeleri, kanunla temin edilmelidir. 

C) Ağır ceza mahkemeleri : 
Gördükleri işler çok önemli olan bu mah

kemelerin müçtemi mahkemeler olarak deva
mı zaruridir. Dâvaları süratle neticelendirir 1": 
gere!" nübut, gerek tavsif ve gerekse takdir 
yönünden kararlarında her .*!9,*na:n isabet temini 
için zaruri haller dışında mürettep ağır ceza 
pr\Yıemeleri ramakla k a l d ' r ^ ^ k müstakil 
ağ:r ceza mahkemeleri kurulmalıdır. 

Preısibolarak a#ır ceza mahkemeleri iddia 
vo müdafaa delillerini ?on tahkikat sırasında 
bizzat kendisi dinlemeli ve bu delilleri kendi
si k^nnetlendirmelidir. A*rr ceza mahkemeleri
ni*! istinabe suretiyle delilleri tonlaması tat%i-
katta bryük muhzurlar tevlidetmckted7'r. Bâzı 
mahkemelerin daha dunrma banlamadan ten-
sib kararlar'yle iddia ve müdafaa şahitlerini 
istinabe yoluyla dinledikleri tatbikatta sık s-k 
raslanan olaylardandır. Bu yol rryet tehlike'i 
ve kötü sonuçlar vermekte, yeni iddialar, yrni 
müdafaalar getirmekte, maznunun en tabiî hak
kı olan müdafi tfyininden beklenen gayeden 
uzaklaşmaktadır. 

D) Asliye Ticaret mahkemeleri : 
tzmir, istanbul, Ankara dışında tek hâkimle 

görülen tiearet dâvalarının adı r-eçen yerlerde 
müçtemi ticaret mahkemesi olarak, öteden beri 
vazife gördükleri bir gerçektir. Güdülen gaye, 
eğer teminat ise, bu teminat yalnız 
3 şehirde sağlamyor demektir. Halbuki 
aynı teminattan bütün memleketimizin 
istifadesi gerekir. Bu üç şehirde ti-

{ caret dâvaları çok olduğundan, kooperatifle-
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rin ve işlerin çoğalması suretiyle vo diğer se
bebiyle ticaret dâvaları c°k olmasına göre 
nnbtemi mahkemelerin tok hakimli aaî ye hu
kuk mahkemeleri gibi vazife görmelerinde 
açık bir mahzur mirahode edilmemektedir. Eu 
hususta yorulan ciddî etütlerin Adalet Bakanı 
tarafından Senatoya ayıklanması gerekir. 

E) Hâkimler Kurulu : 
Hâkimlerin bağımsızlığını sağbyan bu mües

sese Anayasanın getirdiği yeni kııraiuşlcrdan-
dır. Çalışmalarını önceden kararlaştırdığı hâ
kimlerin sızlanmasına mahal vernrycn tir ça
lışma düzeni içinde olması vo Hem esi Cumhu
riyet Halli Partisinin en samimî temennileri 
arasındadır. 

Anayasa Mahkemesin^ Temyiz Mahkemesi
ni, Temyiz Başsavcılığını ieine alan vo Halim
ler Kurulunun da bir bölümünü rgal edeceği, 
Cumhuriyetin çanına Tyılı t i r adalet sarayı 
artık şüphesiz bir gerçektir. 

III - Savcılık müessesesi : 

A) Savcıların istiklâli : 
Anayasanın öngördüğü savcıların istiklâli

nin kanunla sağlanacağı hükmüne rağmen, bu
güne kadar hâkimlerin istiklâli sağlanmış ol
makla beraber, savcıların isSiklâli kanunla sağ
lanmamıştır. 

Anayasa Mahkemesinin rm kararı ile sav
cıların müstakil olması artık kaaniLmaz bir za
ruret olmuştur. Adalet Bakanı ir n emrinde olan 
Adalet 'Bakanlığı umum müdürlerini^.. Hâkim
ler Kuruluna benzer teminat sağlryıcı t ir mü
essese kabul edilmesine, Anryasa imk~n verme
mektedir. Anayasaya hürmetkar olan herkes, 
ceza dâvalarında âmme dâvasmm takipçisi 
olan savcıların istiklâlinden fcerka T; ir teminat 
düşünemez. S'yasi tesirin asla bahis konusu ol
maması, siyasi şahısların emriylo savcıların ter
fi ve nakillerinin yapılmasının imkânı olmadığı 
yerde bahis konusu olabilir. Büyük suiistimal 
dâvalarının hakiki sutlularının ve önemli dâva
ların bitaraflıkla görülmesinin, savcıların is-
tiklâliyle ancak sağlanabileceğini düşünmek 
için ciddî bir sebep yoktur. Anayasanın ruhu 
böylece mahkeme istiklâlMe tirlikte savcı is
tiklâli, hattâ baroların istiklâb'yle temin edile
bilir. Savcının Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nuna göre, bugün eski bir deyimle (kalemi 
esirdir, kelâmı hürdür) biz C. H. P. olarak, ka-

bmi de, kelâmı da vicdanı da hür savcılar is
tiyoruz. 

B) Adlî zabıta kurulması zarureti : 
Bugün kanunlarımıza göre toplum zabıta

sı hem idare âmirlerinin, hem savcıların emir-
brindedir. Birçok işlerde çok a-3 kültürlü olan 
jandarma ile toplum polisi hazırlık tahkikatı
nı yapmaktadır. Hem idari, hem adlî görev 
çok olduğundan adlî görev .daha büyük bilgi 
ve dikkat istediğinden, hazırlık soruşturması
nı yapacak; infaz işlerinde, ihzar işlerinde ve 
hattâ müstacel tebligat işlerinde kullanılmak 
üze~o, malî polis gibi adlî polis ve adlî zabıta
nın kurulması bugün büyük bir ihtiyaç halin
de kendisini hissettirmektedir. Bu hususta ba
kanlıkta yapıldığını öğrendiğimiz önçalışmala-
rın süratlendirilmesini temenniye şryan görü
yoruz. ihtisas istiyen bu işin adalet cihazı için 
lüzumuna kesinlikle inanıyoruz. 

C) Ağır ceza Heri hazırlık soruşturma
ları : 

Yukarda bahsi geçen savcılık teminatı önem
li bir dilektir. Bunun yanında ağır cezalı işler
de su^un işlendiğini haber alan savcının so
ruşturmayı bizzat y?pması, dâvaların süratle 
netbebndirilmesinin ta^iî icabıdır. A^ır ceza 
mahkemelerindeki dâvalar bu "rensibe riayet 
edildiği ve lüzumsuz bir formaliteden ibriye 
gitmiyen sorgu hâkimliğinin kaldırılarak- ceza 
dairelerindeki sürat ve adalet daha çok temin 
o itilmiş olabilir. Bu hususta Sryn Bakanın Se
natoyu tenvir etmesini rica ediyoruz. 

IV - Dâvaların süratle neticelcndirilmesi : 
Bütün iyiniyet ve arzulara rağmen, gerek As

liye Hukuk, gerek Asliye Ticaret ve gerek 
Ağır Ceza mahkemelerinde ve Temyizin bir 
k'sım daireler'yle icra darilerinde dâva ve ta-
krolerin ar.su edilen sürate kavuşamadıkları 
bugün bir gerçektir. 

ihtibaratı Adliyede, Adlî T'p Müessesesinin 
Kanununda yapılan değişikliğe ve kadro ilâve
lerine rağmen, tam randımanla çalınması sağ
lanamamıştır. Ehlivukufa havale edilen işlerin 
süratle neticelendirilmemesi, büyük merkezler
de yeteri kadar ehlivukuf bulundurulmamasın-
dan ileri gelmektedir. Trafik işlerinde son eh
livukuf, istanbul Teknik Üniversitesi yol kür-
sÜ3Ü olmasına rağmen, trafik polisinin hem 
trafik suçunu tesbit eden kişi yani davacı ro-
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lûnde olması hem de bilirkişilik vasfım haiz t 
olmasından bâzı mahsurlar ileri gelmektedir, | 
Trafik sularındaki davacı ile ehlivukuf ayrıl- \ 
sa daha açık bir ifade ile, trafik polisi aynı [ 
samanda ehlivukuf olmazsa, hem hukukta, hem ' 
cezada bunların yerini tutacak tarafsız ehli- \ 
vukuflar temin edilebilirse, hem adalete güven 
artacak, hem dâvalar süratle neticelenecektir, i 

V - Ceza evleri ve infaz işleri : \ 
A) Ceza evlerinin durumu : \ 
Bir milletin adaleti, hâkimlerinin evsafı ve ; 

mahkemelerinin azameti ve ceza evlerinin du- \ 
rumu ile anlaşılır. Muasır medeniyetin, Ata- \ 
türk'ün buyurdukları gibi üstüne çıkmak büyük j 
hâkimlerle, büyük adalet saraylariyle, medeni ce- i 
sa evleriyle mümkün olabilir. Bucrün durumla l 
rı perişan ceza evleri yanında içlerinde ağır • 
suçlar ika edilen ceza evleri vardır. Ceza evle- j 
rinin ıslahı yanında, ceza evlerine bakan ceza j 
evi müdür ve memurlarının ve gardiyanların * 
hsr türlü otoriteyi temine muktedir yetkili \ 
kişilerden seçilmesi gerekmektedir. Adlî zabı- s 
tanm gerektiğinde ceza evlerine yardım ve bü- \ 
tün infa,z işlerinde kullanılmaları gereği, yu-- • 
karda arz edilen kuruluş sebebi için yeni bir 
P'erskcedir. 

B) 647 sayılı Kanun eksiktir. ı 

Cezaların şahsiliği prensibini temin için çı- \ 
kanlan 647 sayılı Kanun, ceza ve infaz işlerin- ; 
de takdire şayan ileri bir hamle olmuştur. Fa- i 
kat 647 sayılı Kananla maznunlar lehine konu-
i an hükümler, her yerde, her mahkeme tara 
fından aynı titizlikle, aynı hassasiyetle tatbik } 
edilememektedir. 617 sayılı Kanunun para ce- t 
sasına çevrilmesini mümkün gördüğü, tecilini 
mümkün gördüğü bâzı cezalar kıymetli hâkim- ] 
lerimiz tarafından değişik ölçülerle tatbik edil- \ 
inektedir. Bu kanuna yapılacak ilâvelerle hâ- ; 
kimlerin takdir haklarını hangi objektif unsur
larla kullanacakları kısmen de olsa tesbit ve \ 
tâyin edilebilir. Bu şekilde değişik ölçülerle, de- , 
ğişik adlî neticelere varılmamış ve mahkeme- • 
lere güven artmış olur. Anayasanın, mahkeme 
kararlarının gerekçeli olmasını emretmesine 
rağmen, bâzı yüksek mahkemelerimizin bu hu- i 
susta kendini gerekçe göstermeye mecbur his-
setmiyen ceza hükümleri, temyiz mahkemesin
de objektif ölçülere dayanarak incelenebilir vs | 
karar ve içtihat birliği temin edilebilir. ( 
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Yine 647 sayılı Kanuna göre yapılan mah
kûm nakillerinin bu kanunun ruh ve maksadı
na ayları olarak yapıldığı, bu yüzden bâzı 
mahkûmların çok uzak yerlere nakledildikleri. 
bu sebeple izin haklarından hepsinin tam ola
rak istifade edemediği bir gerçektir. Ceza va 
infaz kurumları ile, tevkif evlerinin yönetimine 
ve cezaların infazına dair tüzük hükümlerine 
göre tanınan mazeret, özel ve iş arama izni ger
gi tatbik mevkiine girmiştir. Fakat yukarda 
arz ettiğimiz mahkûmların objektif esasın: 
kavrayamadığımız' indî sebeplerle nakilleri ve 
gTuplaştınlmaları yüzünden 60 bin kadar olan 
mahkûmdan ancak 1 000 kadarı bahsi geçen 
mazeret, özel ve iş arama izninden istifade ede
bildikleri anlaşıldığından kanunun ruh ve mak
sadına uygun olarak bütün mahkûmların bu 
haklardan istifadesi için gerekli değişikliğin 
yapılması inancındayız. Bundan başka, ceza ev
lerinde mahkûmları ıslah ve terbiye için esaslı 
bir tedbire başvurulmadığı müşahede edildiğin
den, gerekli tahsisatın bu faaliyetler için isten
diğinde, grup olarak destekliyeceğimizi arz et
mek isteriz. 

BAŞKAN — Vaktiniz daraldı. 

C. H. P. GBUPU ADINA MUHİTTİN KI-
ILö (Devamla) — 

VI - Avukatlık kanunu tasarısı : 

Türkiye barolarının Ankara'da yap
tığı toplantı ile, Ankara ve İzmir ve 
istanbul barolarına verilen yetki üzerine bu ba
rolar yetkililerince hazırlanan kanun teklifinin 
:ünıûnün Adalet Bakanlığı tarafından benim
senmesi hayırlı l)ir başlangıç olmuştur. Türki
ye barolarının hepsinin genel kurul toplantıla
rında ittifakla desteklemiş oldukları baroların 
istiklâline karşı, Adalet Bakanlığının bir tavır 
takınmasını esefle kaydetmeden geçemiyece-
^ İ İ J t 

8 500 avukatın samimiyetle ve hüsnüniyetle 
arzuladıkları baroların istiklâli düşünülen man
darları tevlidedemez. Baroların istiklâlinden 
doğacak mahzurlar ancak baroların istiklâliyie 
imle edilebilir. Tıpkı Büyük Atatürk'ün basın 
hürriyeti için söylediği gibi. Bu itibarla C. H. P. 
Grupu olarak baroların sendikalar, üniversite
ler, mahkemeler gibi istiklâlini sağlıyacak hü
kümleri, Yüce adaletin yılmaz müdafilerine 
tanıyacak hükümlerin, Cumhuriyet Halk Par-
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tisi olarak takipçisi olacağız, aksi fikirlerin so- j 
nuna kadar azimle karşısında duracağız. 

IX - Kâtipler, mübaşirler, gardiyanların du
rumları : 

Mahkemelerin süratli ve iyi adalet teminin
de asıl yardımcılarının başkâtipler, kâtipler, 
mübaşirler ve gardiyanlar ve icra memurları 
olduklarında şüphe yoktur. Bunların kıdemle
rine, gördükleri işin çokluğuna ve ehemmiyeti- ı 
ne ve bilhassa diğer bakanlıklar teşkilâtında 
mümasili memurların daha çok para aldıkları 
bir gerçek olmasına göre, maaş ve ücretlerinin 
artırılmasını istemeleri tabiî hakları ve bizler 
için de mutlu bir görev olması icabeder. Sena
tonun bu küçük memurları düşünmesi ve Ada
let bütçesinde adalet dağıtılması gerektiğine 
inanıyoruz. 

Nebice : 
Adalet Bakanlığından gelse ak tasarılar he

defleri itibariyle Anayasanın kurduğu hedef
lere ulaşmak ve özgürlük yararına olduğu sü
rece, Ve bu tasarıların hasırlanmasında demok- | 
ra+ik ssc.slarm tabiî icabı olan Anayasanın vaz
geçilmez unsur olarak kabul ettiği muhalefet 
partilerinin görüşlerine yer verilmek kayıt ve I 
şartivle, Adalet Bakanlığında kurulacak bir 
tarafsız ilim heyetinin süzgecinden gecen her 
kanuna Cumhuriyet .Halk Partisi, adaleti sü
ratle ve tam bir bitaraflıkla tatbikini sağlamak 
amacivle gelecek olan yukarıda kısaca özetle
diğimiz görüşümüze uygun tasarılara olumlu 
oy kullanılacağını a^z eder, 1988 adalet yılının 
bütün hâkimlere, savcılara, adalet mensupları
na ve Türk Milletine havırlı ve uğurlu olması 
temennisinle, Cumhuriyet Halk Par+isi Grupu 
adına hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına | 
Sayın Tuna... 

A. P. GRUPU ADINA AHMET NUSfeET 
TUNA (Kastamonu) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Adalet Bakanlığı bütçesi hakkında grupu-
muzun görüşlerini arza çalışacağım. 

Adalet Partisi, Türk Milletini, millî tarih 
şuuru içinde Batı medeniyeti seviyesine çıkar
mayı, ideallerinin temeli yapmış bir siyasi te
şekküldür. Adalet Partisi, Türk Milletini, ge
ri kalmışlıktan, sefaletten ve siyasi vesayetten 
kurtarmak, hür dünyanın, demokratik, ileri ve i 
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müreffeh hür bir üyesi haline getirmek için 
çalışır. 

Batılı anlamda demokratik düzeni insan şe
ref ve haysiyetine yaraşır, vatandaşın düşünce, 
hareket, ve vicdan hürriyetine saygılı, beşerî re
fah ve saadeti en tesirli şekilde gerçekleştiren, 
faziletkâr, en ileri ve mükemmel bir cemiyet 
düzeni olarak kabul ediyoruz. Medenî bir top
lum olabilmenin ilk şartını hür bir siyasi nizam 
içinde yaşamak saadetine ermede görüyoruz. 
Ferdî ve vatandaşı siyasi vesayet altma almak 
ir;tiy?n, insan haysiyetini rencide eden, insan 
hnk ve Irirriyetlerini hiçe sayan, insanı devle-
i-ı ve cr'yaT, otoritenin bir alet ve vasıtası ola
cak görmek istiyen, her türlü totaliter düşün-
C3 vo eylemin kanısındadır. 

Batılı anlamda hür ve demokratik cemiyet 
nizamının ayrılmaz parçası olarak, İnsan Hak-

• ̂ -?ı E-r-în^! Beyannamesinde ifadesini bulan, 
ı-rt haklarının ve temel hürriyetlerin gerçek-
Irımed, korunması için, devamlı bir şekilde 
gavret yo çaba gösterilmesi, uyanık bulunul
ması gerektiğine kaamiz, Batı demokrat, âlemi
nin müşterek gayesini teşkil eden, vatandaşa 
ve ferde hukuk güveni sağlıyan, hukuka bağlı 
chvlet düdeninin kurulması, tekemmül etmesi 
irin maddi ve mânevi bütün varlığıyla çalışma
yı şiar edinmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisinin 
anadevlet görüşü işte budur. 

Bu ana ve ideal hedefe ulaşmada en ağır 
yük Adalet Bakanlığına düşmektedir, ihtiyaç 
karşısında münferit kanun hazırlama başka, 
muhtelif devirlerde, muhtelif devlet görüşüne 
g5re parça parça çıkmış olan ve sayısı 10 bine 
yaklaşan kanunları modern devlet görüşü bakl
amdan süzgeçten geçirme, hayatiyetini kaybe
denleri ayıklama, boşlukları doldurma ve yu-
kardaki görüş etrafında ahenkle işliyen bir hu
kuk manzumesi yaratma başka şeydir. Şahsi li
yakat ve gayretlerine rağmen Adalet Bakanlı
ğımızın bugünkü mütevazi teşkilâtı, tam ve 
kâmil mânasİTİe bu hamleyi yapmaya elverişli 
delildir. Yeni Teşkilât Kanununun Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verildiğini memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kanun yüksek 
irşatlarınızla daha da olgunlaşacak, yıllardan 
brd hasretini çektiğimiz ilmî kodifikasyonu ba
şaracak hale getirilecektir. Her şeyden evvel 
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mevzuat keşmekeşi yerine ahenkli mevzuat 
manzumesini ikameye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu bütün hatip 
arkadaşlarım da ifade etti. Adalet Bakanlığının 
bir teşkilât kanunu yok. Fakat bugün içerisin
de bulunduğumuz vaziyet itibariyle hâkimler 
ayrılmıştır, savcıların ayrılması mukadderdir. 
Adalet Bakanlığı h3r halde bu teşkilât kanu
nunda ileride temas edeceğim bâzı ilmî tetkik
leri yapacak bir hüviyete bürünmeye ve teşki
lâtını ona göre ikmal etmeye mecburdur. Bu 
kodifikasyon talebimiz, bu vazife isteğimiz de 
elbette teşkilât kanununun çıkmasından sonra 
olacaktır. 

Muhterem adkadaşlarım üzerinde ehemmi
yetle durmak istediğim ikinci mevzu şudur: 
Dâva sayısının geçen yıllara nisbetle yeniden 
arttığını müşahede ediyoruz, öyle bir adlî ista
tistiğimiz var ki, her yıl nasıl Devlet bütçesin
de bir artış varsa, Adliye istatistiğine bakıldı
ğı zaman muntazaman dâvalar yükselmektedir. 
Bu kere iki milyonu aşan dâvanın taraflarını 
ve yakınlarını nazara aldığımız takdirde, mil
let olarak bu cennet vatanda huzur içinde ya
şadığımızı iddia edemeyiz, iki milyon dâva var. 
Dâvanın iki tarafı var. İki tarafın çoluk çocu
ğu var. Yakınları var ve bu dâvalar mutlak 
surette bir huzursuzluk mihrakı olmaktadır. 

Bu kadar dâvası artan bir cemiyette huzur 
içinde yaşıyoruz demek mümkün olmaz. Bu dâ
va enflâsyonu bizi ve Adalet Bakanlığını de
rin derin düşündürmelidir, ihtilâf mevzuları 
üzerinde ilmî araştırmalar yapılmalı ve kaynak
ların kurutulmasına çaba sarf etmelidir. Ada
let siyasetimizde dâvaları azaltma gayesi de 
alınmak, muvaffakiyetimiz her yıl azalan dâva 
adediyle ölçülmelidir. Huzura giden yol, bun
ların devamlı araştırılması ve ilmî mesai ile 
bulunur. Bu mevzuun üzerine eğildiğimiz za
man hakikaten bâzı ihtilâf konularını ortadan 
kaldırmak mümkün olacaktır ve dâva adedleri-
nin azaltılmasını mümkün hale getirecektir. Ye
ni teşkilât kanununda Adalet Bakanlığımızın 
bu ilmî mesaiyi yapabilecek şekilde teçhiz edil
mesini Sayın Bakandan rica ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 

iyi bir adalet siyasetinden bahsedilmek 
için: 

I - Dâvaların süratle intacı. 
II - isabetli ve âdil kararların verilmesi. 
IH - icra ve infaz safhasının beklenen gaye

yi tahakkuk ettirecek mahiyette olması, 
IV - Fazla külfeti mucip bulunmaması lâ

zımdır. 
Adalet bütçesi münasebeti ile, adalet siya

setinin yukarıdaki unsurları üzerinde kısaca 
durmak istiyorum : 

1. — Dâvaların isabetle ve süratle intacı; 
adale* mensuplarının büyük çoğunluğunun son
suz gayretine rağmen, bâzı dâvaların uzadığı 
isabetli neticeye ulaşmadığı tarafların şikâyet 
ve sızlanmasını mucibolduğu bir vakıadır. Ada
lete isabet kadar, süratin de mühim rolü var
dır. Gecikme, haksızların cüretini artırabilir. 
Memleketimizde dâvaların süratle intacolun-
mamasının kanundan doğan, şahıslardan doğan, 
teşkilâttan doğan muhtelif sebepleri vardır. 

Yukarda da ifade ettiğim veçhile kanunla
rımız 10 bine yaklaşmıştır. Yeni Devlet ve 
cemiyet görüşüne göre ilmî kodifikasyonuna 
tabi tutulmamıştır. Çelişen maddelere raslamak 
mümkündür. Kullanılan hukuk istilânı her ka
nunda aynı mânaya gelmemektedir. Bir madde
nin meriyette olup olmadığını tespit, bâzı ah
valde, uzun mesaiye ihtiyaç göstermektedir. 
Bunlardan gayri Ceza ve Hukuk Muhakemeleri 
Usulü kanunlarında da süratle neticeye ulaşma
ya mâni olan hükümler vardır, iyi niyet sahibi 
olmıyanlar bunlardan istifade suretiyle dâva
ları uzatmaktadır. Adalet Bakanlığımız tara
fından Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 
Meclise verildiğini, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun düzeltilmesi çalışmalarının ikmal 
olunduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
rum. 

İsabetli ve âdil kararların süratle verilme
sinde şahısların rolü de büyüktür. Dar mânada 
bu adlî şahıslar başta hâkim ve savcılar olmak 
üzere, avukatlar, noterler, mahkeme başkâtibi 
ve zabıt kâtipleri, mübaşirler, icra ve ceza evi 
memur ve müstahdemleridir. 

Hepsinin, üzerine düşen vazifeyi tam bir 
vukuf içinde ahenkle yapması neticesi hürmet 
duyulan adlî eser meydana gelir. Müşterek mu-
hassalaya her birinin kattığı farklı dahi olsa 
bunlardan birinin doğuracağı aksaklık, eserin 
zamanında çıkmasına, mükemmel olmasına mâ
ni olabilir. Bu itibarla adlî siyasetin topyekûn 

416 — 
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ele alınması ve iyi hizmet imkânlarının hazır
lanması zaruridir. Her meslekten ziyade, adalet 
mesleki karakter ve fazilet ister. Diploma her 
şeyi hal edememeli, bu besleke girecekler esas
lı bir tahkik ve incDİemeye tabi tutulmalıdır. 

Mesleke yeni intisabeden hâkimlerimizi, 
Cumhuriyet savcılarımızı, akuvatlanmızı ilmî 
kudret ve kifayette yetiştiremediğimizi itirafa 
mecburuz. Staj için nezdine gönderdiğimiz, hâ
kimler, Cumhuriyet Savcıları ve avukatlar ye
ni meslekdaşlariyle meşgul olacak zaman ve 
imkân bulamamakta, namzetler en kıymetli za
manlarını mahkeme koridorlarında heba et
mektedirler. S'aj enstitüleri kurulmak suretiy
le, tatbikat bakımından yetişmelerini temin 
edecek mevzuatın Meclise sevk edildiğini mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. İyi yetişmiş 
bir hâkimin emniyet ve süratle dâvaları intace-
ceğine inanmamız lâzımdır. Yeni Anayasamızın 
ışığı altında, h ikimler, savcılar ve avukatlar ka
nunlarının elden geçirilmesi zaruridir. Savcıla
rın tâyini hakkındaki maddenin Anayasa Mah
kemesince iptaMnden sonra bu zaruret öncelik 
kapanmıştır. Hâkimlerimizin özlük Herine yine 
hâkimlerdan müteşekkil Yüksek Hâkimler Ku
rulu bakmaktadır, icranın her hangi bir şekil
de müdahale imkânı kalmamıştır. EsM Hâkim
ler Kanunundaki teminat hükümlerinin gözden 
geçirilmesi, mahrumiyet bölgesindeki hâkimle-
rimhin haklı şikâyetini mucibolan coğrafî te
minatın bir zamanla takyidolunmâsı Anayasa
mızın ruîr.ma uygun düşer. 

Avukatlık Kanunu bugünkü ihtiyacı karşı-
lıyaoak durumda değildir. Mensupları her 
türlü sosyal güvenden mahrumdur. Baroların 
ve kurulacak barolar birliğinin «kamu kurumu 
niteliğinde mes^k kuruluşları» şeklinde teşki
lâtlanmak istediğini öğrenmekteyiz. Yarının
dan emin olmıyan hiçbir meslek grupu huzur 
içinde çalışamaz. Huzurun, randımana olan te
sirini izaha lüzum görmüyorum. Adalet Ba
kanlığı tarafından hazırlanıp Meclise sunulan 
Hâkim ve Savcılar Kanunu ile, Avukatlık Ka
nununun adlî siyasetimiz bakımından müspet 
sonuçlar vereceğine inanıyoruz. 

Bilhassa hususi hukuk münasebetleri bakı
mından yetişmiş ve dirayetli noterlere şiddetle 
ihtiyacımız vardır. Noterliğin bir meslek hali
ne getirilmesi, mensuplarına sosyal güvenliğin 
sağlanması, istikballerinin emniyet altına alın

ması noterlerin ve noterliklerin sınıflandırılma
sı, mesleke yeni girenlerin geliri az noterlikten 
başlaması ve bu meslek içinde ilerlemelerine 
imkân verilmesi zamanı gelmiştir. Vuzuhla ve 
kanuna uygun olarak tesbit edilecek idarelerin, 
ihtilâfların en kısa zamanda halline büyük 
yardımı dokunacaktır. 

Gecelerini, gündüzlerini, tatil günlerini du
ruşmalarda, mahkeme kalemlerinde, keşifler
de çalışarak geçiren, adliyenin feragatkâr men
supları, mahkeme başkâtiplerini, zabıt kâtip
lerini ve mübaşirleri geçim sıkıntısından uzak, 
yarınından emin halde bulundurmaya mecbu
ruz. iyi yetişmeleri ve yetiştikten sonra mesle
kinde kalmaları için her türlü tedbir alınma
lıdır. Dâvaların sürat ve isabetle hallinde bu 
meslek mensuplarının rolü diğerlerinden hiçbir 
zaman aşağı değildir. 

isabetli ve süratli karar verilmesine mâni 
olan âmillerden birisi de teşkilât meselesidir. 
Bugüne kadar Umumi mahkemeler kuruluş Ka
nunu çıkarılamamıştır, istinaf mahkemelerine 
lüzum olup olmadığı katiyetle tesbit edileme
miştir. 3 - 4 bin dosyası olan mahkemeler 
mevcut bulunmaktadır. Yargıtaya senede 200 
bin dosya gedmektedir. Gerek Yargıtayımız, 
gerekse mahkemelerimiz insan takatinin fev
kinde çaba sarf etmesine rağmen, işleri zama
nında intacedememektedir. Gerek YargJtayın 
yükü, gerekse tek hâkime düşecek iş miktarı 
bakımından âcil tedbirler almaya mecburuz. 

II - iyi bir adalet siyasetinden bahsedebil
mek için; icra ve infaz safhasının beklenen ga
yeyi tahakkuk ettirecek mahiyette olmasından 
yukarda bahsetmiştik. 

icra ve iflâs Kanunu duyulan ihtiyaçlara 
göre tadil edilmiş ve memurların yetiştirilme
si iç'n Adalet Bakan'ığınca gerekli tedbirler 
alınmıştır. Bu sahadaki şikâyetlerin hissedi
lir şekilde azaldığını memnuniyetle müşahede 
ediyoruz. Cezaların infazı hakkındaki son ka
nunun çok müspet neticeler meydana getirdi
ğini, kısa müddetli cezaların doğurduğu mah
zurları önlediğini ifade edebiliriz. 

Ceza evlerimiz bir ıslah ve terbiye yuvası 
olacaktır. Bu sahada müspet adımlar atılmış
tır. Muntazam tedrisat yapan dersanelerin, ve
rilen konferansların, gösterilen filimlerin, ter-
tibolunan müsamerelerin müspet neticeleri gö-
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rülmekte, atelyelerde çalışan mahkûmlar âde
ta hayata hasırlanmaktadır. Bütün mahkûmla
rın çalışmasına imkân verecek bir teşkilâtı 
tavsiyeye şayan görmekteyiz. Patronaj Kanu
nunun Meclise verildiğini memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. 

Mahkûmların iaşesi için sarf edilen günlük 
tahsisat çok azdır. Ceza evlerimizi hastalık ih-
raceden bir yuva olmaktan kurtaracak tedbir
leri almaya mecburuz, 

Bütün hayatlarını hapisanelerde geçiren, 
gardiyanlarımızdan ayda eline 270 lira geçen
lerin pek çok olduğu resmî makamlarca ifade 
olunmuştur. Hiçbir teminatları mevcut değil
dir. Bunların durumunu ıslah eden kanunun 
biran evvel Meclise verilmesini ehemmiyetle 
rica ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. 

Şu hakikati huzurunuzda açıkça itirafa mec
burum. Bütün bu arkadaşlarımız aşağı - yuka
rı Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde aynj 
şeylere temas ettiler. Benim yaptığım tetki-
kat sonunda Adalet Bakanlığının üzerine dü
şen vazifeyi hakikaten noksansız olarak yap
tığı ve hizmetin Meclislere düştüğü ve tahak
kuk etmiyen bir hal varsa Meclislerin zama
nında çalışmamasından, iyi çalışamamasından, 
randıman1! çalışamamasından bu aksaklığın ne
şet ettiği söylendi. Şimdi Adalet Bakanlığının 
Meclise verdiği bizden hizmet bekliyen kanun
ların isimlerini okumak istiyorum. Patronaj 
Kanunu, Avukatlık Kanunu, Hukuk muhake
meleri usulü Kanunu, Noterlik Kanunu, Hâ
kimler - Savcılar Kanunu, Çocuk mahkemeleri
nin kurulusuna dair Kanun. Şimdi bunlar, ha
zırlanmış Meclise verilmiş olanlardır. Hazır
lanması biten kanunlar da 3656 sayılı Kanu
nun (1) sayılı cetvelinde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun olup bu gardiyanlarla ilgi
li hükümleri kapsıyor. 45 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun, 
bütün arkadaşlarımızın talebettiği murakabe 
hakkını getiren kanun, Merkez Teşkilât Kanu
nu, Ceza usulü muhakemeleri Kanunu. Şimdi 
bu kadar kanun Mecliste teşriî organın faali
yetini'beklemektedir. Netice itibariyle Adalet 
Bakanlığının yaptığı şu mesaiye muvazi olarak 
bu kanunları en kısa zamanda çıkarmaya gay
ret sarf etmemiz zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette. Devletin 
elinde mahdut imkânlar vardır. Adalet Bakan
lığının Bütçesi üzerinde birçok taleplerin is'af 
edilmediğini üzüntü ile müşahede ediyoruz. 
Mevcut imkânlarımız kendilerine daha fazla 
tahsisat ayrılmasına maalesef mâni oluyor. Fa
kat bundan dolayı hizmetin aksıyacağı kanaa
tinde değilim. Adaletin faziletli ve feragatkâr 
mümessilleri şu noksanlara rağmen eskiden ol
duğu gibi yine hizmetlerini temadi ettirecek
lerdir ve yine bütün müesseselerin içinde Ada
let Bakanlığı mensupları mümtaz mevkilerini 
alacaklardır. 

İ88S bütçesinin Adalet mensuplarına ve aziz 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, temenni eder, cümlenizi A. P. Grupu adı
na hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına söz istiyen sa-
yın üyelerin temamı konuştular. 10 sayın üye 
şahısları adına konuşmak için söz almışlardır. 
10 dakikalık zaman tahdidi içinde konuşmala
rı yüz dakikaya yani bir saat 40 dakikaya ihti
yacımız vardır. Ara vereceğimiz saate kadar 
ise bir saat beş dakikalık bir zamanımız var
dır. Bütün üyelerin görüşmesi mümkün ola-
mıyacaktır. Programı bir gün geriden taldbe-
rliyoruz. 

Bugün de şu arz ettiğim sebepler dolayı-
s:v!e bir gecikme kaydediyoruz. Çünkü bu-
e;ün öğleye kadar iki bakanlık bitirmemiz za
ruri idi, arz ederim. 

Sayın Selâhattin Cizrelioğlu, buyurun. 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (DiyarbakırX 

- Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Adalet Bakanağımın 1D38 bütce-i hakkındaki 

'"rüş ve temennilerini arz etmek üzere muhte-
^m huzurunuza gelmiş bükmüyorum. 

Adalet mülkün temeldir, prensibi bu Bakan
ağın. dokıyısiyle tu Bakanlık teşkilatının önem 
"e ağırkğım izaha lüzum hissettirmiyecek ka-
"ar açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Vasiyet böyle olmasına rağmen, denilebilir 
'"i. üzerinde en az durulan ve kendisine en az 
"•nem verilen yine adalet müessesesidir ki, bu 
'liukça üsücüdür. 

Adalet Bakanlığı halen eski Teşkilât Kanu
nuna bağlı olarak çalışmaktadır. Bu Bakanlı
ğa önemiyle mütenasip, golr.en şartlara ve va
zifelerine uygun, yeni teşkilât kanunu tasarısı 
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da henüz çıkarılamamıştır. Bunun neticesi ola
rak Bakanlık, teşkilât ve kadrolar bakımından 
bir hayli zorluk çekmektedir. 

Uzun zamandan beri vs hemen hemen her 
devrede, bahsi edilen yeni teşkilât kanununun en 
kısa bir samanda hasırlanıp kanunlaşmağımda 
zaruret vardır. 

Kanunlar, gerek adodbri, gerek reemdi'de::: 
mütaaddit tadilleri, gerekse gelişen ve değren 
şartlara ve meselelere cevap verebilmekten mmk 
kalışları bakımlarından karma karışık bir hale 
gelmişlerdir. 

Kanunları, bir tasnife tâbi tutara!;, derleyra 
toparlamak, zaman ve şartlama uygun hale get.„. :-
mek ve samanımızda artık kabili tatbik olmıyan
ları meriyetten kaldırmak bir zaruret halini al
mıştır. 

Yine çok evvelden bahsedilmiş bulunmasına 
ve asrımızda kurulması artık tamamen bir zaru
ret almasına rağmen, çocuk mahkemeleri ve ço
cuk ıslah evlerinin henüz kurulmamış bulunması, 
gerek mahkemeler, gerekse mevcut infaz siste
mi halamından zararlı durumlar meydana getir
mektedir. 

mış kanun tasarısının biran evvel kanunlaşmam-
nı temenni ederim. 

Adliye binalarının, gerek dış yapdarı gerek
se iç döşeme tarzları bakımından adalet müesse
sesinin isim ve vazifesine uygun bir hürmet em
niyet ve güven telkin eder durumda olmaları ge
rekir. 

Halbuki memleketimizde adliye binaları he
men her yerde müessesenin önem ve ağırbğmm 
uygun bir dış ve iç duruma sahip bulunmaktan 
oldukça uzaktırlar. 

Gerçi mühim olan zarf değil, mazruftur ama, 
adalet müesseselerinde zarfın da küçümsenmi-
yecek bir önemi vardır, kaldı ki, burada bahm 
mevzuu olan bina ile binadan çıkan kararlar de
ğil, müessesenin bina olarak dış ve iç durumu
dur. Birçok yerlerde adliye binaları yoktur, 
Birçok yerlerde de hürmet ve güven telkininden 

— 419 

Ceza evlerinin durumları üzerinde de hassa
siyetle durulmalıdır. Bir kısım ceza evleri esas 
mvmyaşkmmdan çok fasla bir kalabalık bulm-
.kırmak durumiyle karşı karşıyadır ki, bu hem 
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sıhhat, hem ıslah, hem de kontrol bakımından 
ciddî mahzurlar tevlidetmektedir. 

Bir kısım ceza evlerinde, ceza evinde bulu
nanlarla ziyaretçilerinin görüşme durumları bu
günkü insanlık anlayışiyle bağdaşabilmekten 
uzaktır, bunu iyi bir şekle sokmak lâzımdır. 

Ceza evleri gardiyanlarına vazifelerinin zor
luk ve ağırlığına uygun maddi imkân temini 
üzerinde ciddiyetle ve hassasiyetle durulmalıdır. 

İçinde bulundukları güç şartlara rağmen, ilk 
kademesinden son kademesine kadar daima tam 
bir feragat ve fedakârlık duygusu içinde çalış
mış ve çalışmakta bulunan adalet müesseseleri
mizin kıymetli ve muhterem mensuplarını ne ka
dar takdir ve tebrik etsek yine de azdır. 

Adalet Bakanlığı 1968 Bütçelinin millete, 
Adalet Bakanlığına, ve adliyecilerimize hayırl? 
olması temennisiyle sözlerime son verir hepinizi 
hürmetlo selâmlarım. (Alkrjar) 

BAŞKAN — Sayın özden buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Senatonun değerli üyeleri, dün saat onda 
başlıyan oturum bugün saat 8,30 da ikmal edil
diği için sözlerimde bâzı sürçü lisan olursa ku
sura bakmamanızı bidayeten rica ederim. 

Değerli üyeler, evvelâ Yargıtay'dan başla
mak istiyorum. Yargıtay'ın iç durumu hakkın
da Sayın Artüs uzun uzadıya izahat verdi. Fil
hakika adalet cihazının en yüksek kademesi olan 
bu mahkemede bilhassa iki daire meşbu halde
dir. Biri Ticaret Dairesi, diğeri Dördüncü Hu
kuk Dairesidir. Bu iki daireyi birkaç kısma 
ayırmakla veyahut işlerini başka daireye ver
mekle işlerin daha salim bir şekle sokulması 
mümkündür. Meselâ İstanbul Adliyesinden. An
kara Adliyesinden bir evrak gittiği zaman 1,5 
sene sonra ancak murafaaya tâbidir. Ondan 
sonra bir müddet, altı ay kadar da kararın ya
zılması bekleniyor. Kadro Kanunu çıkarken bâ
zı noktai nazarımızı yine bu kürsüden ifade et
miştik. Sadece kadro getirilmesi kâfi değildir. 
Bilâkis daire teşkil etmek lâzımdır. Sayın Ar-
tus da burada aynı şeyi söylediler. 

Temyiz Mahkemesinin bina durumu da çok 
fenadır. Geçenlerde bir işimiz oldu, Ticaret 
Mahkemesine gittik. Ticaret Dairesinin odasına 
girmeye imkân yok. Murafaa oluyor. İki taraf 
kapının önünde, ortaya, kapının tam önüne bir 
masa koymuşlar iki tarafın vekilleri iddia ve 
müdafaalarını yapıyorlar. Kapıdan içeri girme

ye imkân yoktur. Başka daireler de aynı şekil
de. Hele genel kurullar, hâkimler diz dize otu
ruyorlar. Bilmiyorum, yeni yapılan bir bina gö
rüyorum, o binada da böyle ufak daireler mi 
var? Bizim büyük noksanımız inşaat mesele
lerini ele aldığımız zaman, mahkeme ne şekilde 
teşekkül eder ve nasıl bir mahkeme salonu lâ
zımdır; galiba bunu bizim memurlarımız bil
miyor ve bundan dolayı da birtakım aksaklık
lar oluyor. 

Değerli üyeler, Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerini deriştiren tasarı-
nm hazırlandığım ve sevk edilmek üzere oldu
ğunu duydum. Meselâ Usulün sekizinci madde
sinde Sulh Hukuk mahkemeleri evvelce ücyüz 
liraya kadar dâvalara bakarlardı. Yeni bir ta
dile bin liraya çıktı. Komisyona gittim, bunun 
bin lira değil beşbin lira olmasını teklif ettim. 
Bilmiyorum, bslki Adalet Bakam karşımıza çı
kacak diyecek ki, canım bu tadile lüzum vok. biz 
zaten bunu tadil edip getireceğiz, divecek. Çün
kü başka şeylerde de böyle oldu. Meselâ karşı
lıksız çek verilmesi hakkında bir kanun teklifi 
vaptım. Sayın Adalet Bakanı tarafından Türk 
Ceza Kanununu deriştireceğiz, emniveti suiisti
male dair maddeleri tebdil edeceğiz, hacet yok
tu?, dedi. Dört seneden beri komisi ondrdıf> 
dünde reddedildi. Ya Adlive Vekâleti getirece
ği tasarıları zamanında getirsin veıahut hiç 
olmazsa bizim ufak tefek tadil"1 erimize mâni ol
masın. Biz Temyiz Mahkerıesindeki murafaalar 
ikibin liraya kadardır. Bunları onbin liraya ve-
n besbin liraya çıkaralım, hiç olmazsa isler ha
fifledin diyoruz, bakalım bunun hakkında ne 
söyliyecekler? 

Ceza Tevkif Ev'eri husustmda da noktai na
zarımız sudur : Bilhassa İstanbul ve buna ben
ler büyük şehirlerde buna ehemmivet atfetmek 
lâzımdır. İstanbul'da firarlar alabf dibine gi
diyor. Sıkı tedbirlere rağmen firarlar vâki olu-
vor. Bunlar sıkışıklıktan ileri ge^yor. Persone
lin iyi olmadığından ileri geliyor, mütehassıs 
adamların işbaşında olmayışından ileri geliyor. 
Biz İstanbul Hapisanssinin basında bulunan za
tın böyle işlerle meşgul olduğunu çoktan duy
muştuk. Ama Adliye Vekili galiba bunları duy
mada çok gecikti. Nitekim içerden kaçanlara 
suhulet gösterdiği, onlarla beraber olduğu anla
şıldı, ve vazifesine de son verildi. 

- . 4 2 0 — 
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Muhterem arkadaşlar, Avukatlık Kanunu 
nihayet Meclis gündemine kadar geldi. Fakat 
yine avukatlık müessesesi, Barolar Birliği ve 
baroların, getirilen tasarıya göre, Adalet Bakan
lığının sultası altında bulunuyor. Her nedense 
iktidar partisi bu sultayı daimî olarak kabul 
ediyor ve Baro Birliğinin idare heyetinin vere
ceği bir kararın dahi, ki oraya kadar gitmek 
için 15-20 sene avukatlık yapmak lâzım, hâkim
lik yapmak lâzım, öyle bir kurulun vermiş ol
duğu kararın bir sulh hâkimi tarafından tet
kiki vaziyetinde, Adliye Vekâletinin bir sözü 
ile hükmün bozulması ihtimalini derpiş eden kai
deleri tervicediyor. Niçin böyle bir hareketle, 
bir hamle ile bu adalet mekanizmasını, bu yar
dımcı, mekanizmayı kendi halinde serbest, müs
takil bir müessese halinde görmedik. Bir türlü 
bunu anlama imkânı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, burada mühim bir 
meseleyi huzurunuza getirmek mecburiyetinde
yim. O da Yüksek Hâkimler Kurulunun son za
manlarda yaptığı bâzı tasarruflardır. Daha ev
velce tertibedilmiş hâkimlere ait kıdem cetveli 
son zamanlarda secim nazarı dikkate alınarak 
ve bâzı kendilerine yakın adamlarının kıdem va
ziyetleri değiştirilmek suretiyle bu kıdem cet
veli ihlâl edilmektedir. Bundan dolayı da kı
dem vaziyetine göre, çok ileride bulunan hâ
kimlerin bir kısmı Danıştaya müracaat etmiş
ler, iptal kararı istemişlerdir. Bunu böylece 
huzurunuza getiriyorum. Yüksek Hâkimler Ku
rulunun nazarı dikkatini celbetmek için söy
lüyorum, büyük bir müessesedir, yeni bir mü
essesedir, üzerine toz kondurmak istemiyorum, iş 
mahkemeye intikal ettiği için de cebimde delille
ri de vardır, bunları şimdiden söylemek istemi
yorum, isim isim malûmdur. Çok rica ediyorum, 
bunun üzerinde hassas davranmaları, hakkı 
müktesepleri ihlâl etmemeleri lâzımdır. Daha 
fazlasını söylemekten çekîniyorum. 

Çocuk mahkemeleri Kanunu senelerden beri 
Meclislerden, geçmemiştir. Adalet Bakanlığı 
yapan arkadaşların bir kısmı da burada, hep
si aynı şeyi söylemişlerdir ama geçmemiştir. 

Cezaevleri personeli yetiştirme meselesi o 
da mühimdir. Noter Kanunu tanzim edilmiş 
Meclise verilmiş ama bir ufak nokta bir mühim 
mesele var o da burada çalışanların haklan ne 
olacak? Daima noterlere gittiğimiz zaman bu

rada senelerden beri 10 seneden beri 20 sene
dir çahşan personel bizim haklarımızı kimse 
vikaye etmiyor bu yeni kanunda da yoktur, di
yorlar. Adalet Bakanlığının nazarı dikkatini 
celbederim. 

BAŞKAN — Sayın özden vaktiniz bitti efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bağlıyaca
ğım Sayın Başkanım, fazla da söylemeye kud
retim de yok. 

60 sayılı Kanun neşredildikten sonra tatbi
katta bâzı noksanları olduğu anlaşıldı. Mahke
melerde vazife gören ve görevleri itibariyle di
ğerlerinden farkları bulunmayan mahkeme 
veznedarı, ticaret sicili memuru, levazım am
barı memuru, levasını ambarı memuru gibi 
öteden beri adliye cihazında çeşitli isler yap
makta bulunan memurların bu kanundan isti
fade edemedikleri anlatıldığından tadil müra
caatları vâki olmuştur. Bâzı teklifler vardır. 
Adalet Bakanından bu teklifleri desteklemesini 
rica ediyorum. Bu vesile ile beni dinlediğiniz 
için bütün arkadaşlarımın aflarını rica ederim, 
hürmetlerimi sunarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan? Yoktur... Sa
yın Turgut buyurun. 

KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın Baş
kan ve muhterem arkadaşlarım, 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş
lerimi ve temennilerimi kısaca arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Her şeyden evvel şunu ifade etmeliyim ki, 
mülkün temeli olan adalet duygusu insanların 
toplu halde yaşamaya bağladıkları anda teşek
kül etmiş ve asil ve kutsal bir duygu olarak or
taya çıkmıştır. Toplu yaşayan insanlar arasın
daki münasebetleri düzenliyen kaideler olarak 
tarif edilen hukuka ve adalete riayet ettirme 
imkânına kavuşmuş olan cemiyetler tarih bo
yunca huzur ve refah içinde yaşamışlar, huku
ka değer verniyen milletler ise asırlar boyu 
ıstırap içinde kıvranmışlardır. 

Kendi millî tarihimizi tetkik ettiğimizde 
görmekteyiz ki, adalete en çok değer verdiği
miz devreler devletimizin en haşmetli ve mil
letçe en yüksek seviyeye ulaştığımız ve en bü
yük refaha kavuştuğumuz devrelerdir. Bir hı-
rıstiyen mimar ile istanbul kadısının huzurun-

I da eşit muameleye tabi tutulabilen büyük Is-
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tanbul Fâtihinin adalet karşısındaki tutumu 
yükseliş devrinin en derin mânasını ve sebebi
ni ortaya koyan bir gerçek halinde tarih say
falarında altın harflerle yazılıdır. 

Her şeye rağmen şunu belirtmeye mecbu
rum ki, Türk tarihinde az da olsa zaman sa
man tek tük vakalar halinde görülebilen ada
letsizliklere ve son zmanlarda adalet tarihimi
ze gölge düşüren bâzı hâdiselere rağmen ada
let cihazımız Türk adaletini korumakta büyük 
bir gayret ve asalet göstermekten geri kalma-
rn.17c.1r. Türk Milleti adına hüküm vermekte 
elan şerefli hâkimlerimizi bu kürsüden bu duy
gular içinde selâmlamanın bahtiyarlığını taşı
maktayım. 

Muhterem arkadaşlarını, bütçe vesilesiyle 
adalet müesseselerinde müşahaie edebildiğim 
bâzı durumları ifade etmeyi de bir vazife sayı
yorum. 

Memleketimizde yıllardan beri mahkemeler
de dâvaların sürüncemede kalmasından, ada
lette sürat prensibinin zedelendiğinden iş sa
hibi vatandaşların mahkeme kapılarına gide 
gele, usandıklarından ısrarla bahsedilmektedir. 
Umumiyetle mahkemelerde Herin hakikater 
uzakğı, adalette isabetle beraber bulunmay 
gereken süratin lâyıkı veçhile temin edileme
diği bir vakıadır. Kanaatimce bunun muhtelif 
sebepleri vardır. Muhterem arkadaşlarım, dâ
vaların ulamasının kanuni ve şahsî sebepleri 
vardır. Hâkimin çalışkanlık derecesi, bilgi ve 
tecrübesinin rolü kadar usul kanunlarının da 
dâva uzamalarına sebebolduğunu unutmamak 
lâs-mdır. Bu usıılî ve kanuni sebeple uzun yıl
lardan beri adalet müesseseleriyle ilgili çevreler 
de ısrada ifade olunmakta, fakat usul kanun
larındaki bu hükümlerin tadili hususları ta 
hakkuk safhasına girememiş bulunmaktadır. 

Bundan başka temyiz mahkemesine intikal 
eden iğlerin çokluğu ve bugünkü teşkilâtı ile bu 
ağırlrğı kaldırmanın mümkün olmadığı da 7_r 
gerçektir. Temyiz mahkemesinin yükünü hafif
letmek için yine çok eskidenberi sözü edilen is
tinaf mahkemeleri teşkili bir çâre olarak düşü
nülebileceği gibi, Temyiz Mahkemesi Teşkilâ'-' 
Kanununda yapılacak bir değişiklik de kanaa
timizce bu birikmeyi nisbeten ortadan kaldıra
bilecektir. Son bir kanunla Temyiz Mahkemesi
ne 30 âza kadrosu verilmiştir. Bu mevzulara |. 
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Sayın Artus ve özden vukufla temas ettiler. 
Tamamen iştirak ediyorum. Bu kadrolara tâyin 
edilen hâkimler mevcut dairelere tevzi edil
mek suretiyle vazifelendirilmişlerdir. 

Bu şekil bir çalışmanın, işlerin süratlendi-
rilmeshıde, önemli bir faydası olamıyacağı aşi
kârdır. Bilhassa dâva dosyalarının en az iki se
ne beklediği 4 ncü hukuk ve ticaret daireleri
nin vazifelerini ikiye veya üçe bölerek iki veya 
üçer müstakil daire teşkili suretiyle çalışabil
melerini teminen Teşkilât Kanununda yapıla
cak tadilâtın bu dairelerin işlerini çok kısa 
bir zamanda normal seviyeye düşüreceği ve 
dosyaların Temyiz Mahkemesinde uzun zaman 
beklemekten kurtarılacağı muhakkaktır. Tem
yizde daire sayısının artırılmasının ve ihtisas
laşmaya doğru gidilmesinin büyük faydaları 
.ardır. Daire sayısının artırılmasının içtihat 
aykırılıklarına sebebolacağı şeklinde bir itiraz 
ileri sürülmekte ise de, daire sayısı artırılmakla 
her dairenin meşgul olacağı mevzular ayrılacağı 
ve iştigal mevzuları tasrih edileceği için böyle 
3İr itirazı ciddî olarak kabul etmek kanaati
mizce mümkün değildir. 

Buna mukabil daire sayısı çoğaltılmakla 
bendi isine hâkim olacak ve bir dairede cok ise 
p k âza vermek sistemindeki ağırlığa karşılık 
sürat temin edilmiş bulunacaktır. 

Bu takdirde Temyiz Mahkemesi tasdik ka
rarlarının dahi esbabı mueibeli olması da müm
kün olacaktır ki, bunun önemi çok büyüktür. 
İtiraf etmeliyiz ki, esbabı mucibesiz karar iş 
rahiplerini tatmin etmemekte ve Temyiz Mah
kemesinde dosyanın okunmadığı kanaatini tev-
lidetmektedir. 

Bir tarafın temyiz sebeplerinin neden kabule 
bğer görülmediğini, kararda esbabı mueibeli 
Dİarak görme arzusu ve hakkını kabul etmek 
lâzımdır. Esasen Usul Kanunları dahi Temyiz 
blahkemesi kararlarının esbabı mueibeli olması
nı âmirdir. Fakat iş çokluğu sebebiyle esbabı 
mucibe ekseriya, yazılamamaktadır. Yüksek Hâ
kimler Kurulunun teşkilinden sonra hâkimlerin 
';eftişsiz ve mürakabesiz kalışının da işlerin uza
masında az da olsa rolü olmuştur. En basit bir 
mesele için duruşmayı aylarca talik eden hâkim
ler vardır. Nüfustan veya tapudan alacağı bir 
oevap için muhakemeyi kısa bir güne talik hattâ 
saat olarak talik imkânı varken uzun talikler 

http://rn.17c.1r
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yapıldığı da vâkıdır. icra ve iflâs Kanunu icra 
tetkik merciindeki duruşmaların 15 günde biti
rileceğini âmirdir. Fakat icra Hâkiminin sadece 
bir taliki çoğu ahvalde iki veya üç ayd:r. Gün
lerce hattâ bazan aylarca verilen kararların ya
zılmamakta olduğunu da görmekteyiz. Bu sebep
le Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı bir muraka
be ve Teftiş Kurulu teşkilinde zaruret vardır. 
Bugünkü hükümlere göre tatbikat bir hâkimden 
şikâyet halinde mevzuun başka bir hâkime tah
kik ettirilmesi şeklindedir. Bu sistemle hem 
tahkikat çok uzamakta, hem de tahkikat neti
cesi birçok hallerde vatandaşı tatmin etmemek
tedir. Müessir bir teftiş ve murakabenin ihmal
leri önlemesi ve işlerin süratlenmesine faydası 
olacağı şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, işlerin süratle gö
rülmesine engel olan Temyiz Mahkemesinin 
bir tutumuna da işaret etmek istiyorum. Tem
yiz Mahkemesi sadece kararların tasdik edili
şine ve bozuluşuna göre Hâkimlere nota ver
mektedir. 

Hâkimlerin terfii sadece aldığı not ve dola-
yısiyle kararlarının tasdikine bağlı olduğu isin 
bâzı Hâkimler ancak % 100 tasdik edileceği
ne inandıkları dosyaları karara bağlamakta, 
karışık gördüğü mecvzularda karar vermekten 
kaçınmakta ve dâvaları talik için sebep ara
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım adalette isabet ka
dar süratin de çok büyük önemi vardır. Bir hak 
sahibi hakkına., 10 sene sonra 5 sene sonra ka
vuşmuş ise, ona hak elemekte biraz güçlük çe
keceğimiz tabiîdir. Bu yüzden Bidayet Mahke
mesinde dâvasını kazanan fakat hüküm temyiz 
edildiği için hakkını alamıyan, Temyiz Mahke
mesinin tasdik edeceğini de bildiği halde netice
ye 2 - 3 sene sonra varılacağı için büyük feda
kârlıklarda bulunarak diğer tarafla sulh olan 
kimselere tatbikatta sık sık rastlanmaktadır. 

Bu itibarla adalette sürati temin edebilmek 
için is çıkarma nisbetinin de hâkimlerin terfi-
lerinde esas alınacağı hususu nazariyatta kal
mamalıdır. Kararlarında tasdik nisbeti meselâ 
% 80 olan fakat iş çıkarma nisbeti çok düşük 
olan, işlerin terakümüne sebebolan hâkim, iş çı
karma nisbeti yüksek olduğu halde tasdik nis
beti % 60, % 70 olan hâkimden üstün tutulma
malıdır. Aslında ve hakikatte bu iki hâkim

den süratli çalışanının daha bilgili ve kabiliyetli 
"olduğunda şüphe 'yoktur. Not verirken sadece 
tasdike değil, hâkimin muhakeme kabiliyetine, 
muhakeme tarzına ve ilmî kudretine de bakmak 
lâzımdır. Muayyen ölçülerde olan ruhsatsız 
bıçak taşımanın muayyen cezasını ve keza ruh
satsız tabancanın muayyen cezasını veren ve 
temyiz edilmesini temin içinde cezayı tecil et
mediği gibi paraya da çevirmiyen hâkimin bu 
kararları tasdik edildi diye o hâkimi tercihan 
veya münıtazen terfi ettirirken, karışık hukuk 
ve ceza dâvalarını dirayet ve liyakatle halleden 
fakat o nisbeti bulmasına imkân olmıyan hâki
mi bıçak ve tabanca cezası vermekle yükselen 
hâkimden geride bırakan zihniyet kabule değer 
görülemez. Temyiz Mahkemesinin çok değerli 
hâkimlerinin yüksek nüfuslarına bu hususları 
arz etmekte fayda mülâhaza etmiş bulunuyorum. 
Ve bu hususları bir prensibe bağlanması husu
sunda gerekeni yapmalarını diğer alâkalı mer
cilerden rica ediyorum. 

işlerin sürüncemede kalmasına sebebolan bir 
husus da mahkemelerin hakikaten çok yüklü 
oluşudur. Muayyen bir dâva sayısı esas alınarak 
bu sayıdan ve ölçüden fazla iş olan yerlerde 
yani mahkemeler kurulmak suretiyle hem hâ
kime ilmî eserler okumak hem de dosyalar üze
rinde esaslı şekilde çalışabilmek imkânı veril
melidir. Mahkemelerimizde hâkimlerimizin tat
bikat bakımından yetişmelerini sağlıyacak ve 
ilmî müktssebatlarmı artıracak eserleri muhte
vi kitaplıklar yoktur. Ancak kendi mahdut im-
kânlariyle kitap temin edebilmenin gayreti için
dedirler. 

Hâkimin eli altında haran istifade edebileceği 
bir kütüphanenin mevcudiyetinin sayısız fay
daları vardır. Ayrıca yeni içtihatları en kısa 
samanda hâkime ulaştırmanın yolları bulunma
lıdır. 

Bilhassa ceza dâvalarının uzamasının bir se
bebi de ilk tahkikat müessesidir. Kanaatimizce 
İlk tahkikat lüzumsuzdur. Hattâ birçok, ha
lamlardan zararlıdır. Bir ceza dâvasında şahit; 
hazırlıkta, ilk tahkikatta ve son tahkikatta ol
mak üzere en az üç defa çağrılmaktadır. Yüz
leştirme icabettiğinde ayrıca 4 ncü, beşinci de
fada çağrılabilmektedir. Halkımızın (işin yok
sa şahit ol) şeklinde bir darbı meselle şahitlik
ten kaçınmasının bir sebebi de budur, ilk tah
kikat kaldırılmakla esasen ücretini veremediği-

\ 
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miz şahitler bir külfetten olsun kurtarılmış ola
cağı gibi hâkim ve kâtip tasarrufu da mümkün 
hala gelecektir. Türkiye'de hazırlık tahkikatı
nın kifayetsizliğini kabul etmiyen kalmamış
tır. 

Polisin, bilhassa jandarma neferinin yaptığı 
tahkikattaki isabet derecesi düşünmeye değer. 
Son tahkikatta asıl karar verecek mahkemeye 
dosya gelinceye kadar uzayan tahkikat safhasın
da bâzı ahvalde telâfisi imkânsız mağduriyetler 
ve mevkufiyetlerin devam etmesi de ilk tah
kikat safhasının mahzurlarından birisini daha 
ortaya koymaktadır, ilk tahkikatı kaldıracak ve 
hazırlık tahkikatının savcılar tarafından yapıl
masını sağlıyacak hükümlerin biran evvel ge
tirilmesini temenni etmekteyim. 

İşlerin uzamasına engel olacak bir tedbiri 
daha arz etmek istedim. Hukuk Fakültesi me
zunları hâkim olabilmek için iki sene staj gör
mektedirler. Ancak staj safhasında tatbiki ola
rak yetişmeleri mümkün olamamaktadır. 

Hâkim okulda ve stajda yetişmez. Ancak 
tatbikatta mesuliyet yüklendiği anda yetişme
ye başlar. Bu safhada hâkimi yalnız bırakıtığı-
mız zaman hüküm vermekte güçlük çekeceğini 
ve kararlarının bozulmasını normal kabul et
memiz lâzımdır. Stajını ikmal eden bir gencin 
tek hakimli yerlere tâyininin bu bakımdan doğ
ru olmadığım ifade etmek istiyorum, ilk tâyin
lerinin tecrübeli hâkimlerin bulunduğu mer
kezlere yapılması hâkimin yetişmesinde faydalı 
olacak ve kararlar isabetle verilecek ve bu su
retle işlerin uzaması önlenmiş olacaktır, önemli 
addettiğim bir hususa daha temas ederek söz
lerime son vereceğim. Türkiye'de pek çok mah
kemelerimiz bina ve mefruşat bakımından çok 
müşkül şartlar içinde bulunmaktadırlar. Bina
lar gayrimüsaittir. Ekseriya hâkimin çahşma 
odası ve duruşma salonu aynı odadır. Ve çok 
dardır. Bir Malmüdürü bir Ziraat Memuru bir 
orman Mühendisi, bir veteriner, ve sair memurla 
daha konforlu dairelerde çalışırken Türk Milleti 
adına adelet tevzi eden muhterem hâkimlerimiz 
dar odalarda kuru sandalyalar üzerinde hüküm 
vermektedirler. 

Her nedense bütçelerimizde adalet camiasına 
diğer dairelere nisbetle çok az tahsisat verile-
gelmektedir. 

En önemsiz dairelerde lüzumundan fazla na
kil vasıtaları varken bir mahkeme emrine tek 
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vasıta bugüne kadar verilememiştir. Hem de 
mahkemeler, o vasıtanın bedelini keşif parala-
riyle ve ciirmü meşhut tahsisatından tasarruf
la kısa zamanda karşılamak imkânına maliktir
ler. Suçüstü tahsisatları, adlî müzaheret müesse
sesinin icaibettirdiği tahsisatlar mahkemede za
manında verilememekte ve sızlanmalara sebebol-
maktadır. Adalet teşkilâtı emrine verilecek na
kil vasıtaları bu güçlükleri de ortadan kaldıra
bilecektir,' kanaatindeyim. 

Burada bir mevzua sayın arkadaşım Muhit
tin Kılıç temas ettiği için ben de bir kaç kelime 
ile değinmek istiyorum. 

Yargıtay Başkanı Adalet müessesesinin en 
yüksek merciini işgal etmekle beraber her şey
den evvel bir. hâkimdir. Hiçbir hâkim kanun
larımız çerçevesinde siyasi beyanda bulunamaz. 
Sayın arkadaşım Sayın Başkanın hem aşın sağ
dan hem aşırı soldan bahsettiğini ileri sürerek 
mazur görme temayülündedir. Hemen şunu söy-
liyelim ki, nutkunun en büyük kısmı kanaatimce 
hakikaten muhayyel aşın sağ tehlikeye hasret
tiği halde a ı̂rı solun bir tehlike olabileceği 
şeklinde sarih bir beyanı mevcut değildir. Bu 
vesile ile hemen şunu ilâve edeyim ki, şimdi ka
naatim olarak bu memlekette aşın sağ diye lan
se edilmek istenildiği şekilde bir tehlike yoktur. 
Fakat birçok teşekkülleriyle, dernekleriyle, ga-
zsteleriyle dış âlemden destek ile büyük bir sol 
tehlike vardır. Bu gibi olayların münakaşası 
adlî teşkilâtın en üst makamını işgal eden zatın 
teşkilâttaki hâkimlere kararlannda tesir mâna
sına gelebileceğini kıymetli arkadanım Muhit
tin Kılıç lütfen kabul buyursun, bu bakımdan 
böyle bir siyasi beyanatın bir hâkimden gelmesi 
hiçbir suretle iyi karşılanacak bir durum değil
dir. 

Hâkimler Kanunu Yüksek Hâkimler Kuru
luna murakabe imkânını veren kanun, ve 
Avukatlann durumlarını tanzim edecek Avu
katlık kanun tasarısının biran evvel kanun-
laımalannın teminini istirham eder, bütçenin 
Adalet Camiasına, Devletimize ve milletimize 
hayırlı olmasını diler saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Sayın Dağlı buyurun. 

HAZIM DAĞLI (Çankın) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde birçok arkadaşlarım konuştular. Arka-
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daşlanmın temas ettikleri noktalara temas et-
miyeceğim. Filhakika bu sene değil, geçen sene 
ve daha evvelki senelerde de aynı kelimelerj 
aynı istirhamlar, aynı tenkidler olmuştur. Fakat 
bir noktaya biz parlâmento olarak tam mâna-
siyle eğilmemişizdir. Burada bu tenkidleri yapa
rız. Bu işler nasıl yapılacak? Bunların asıl ihti
yacı olan parayı vermeyiz. Adalet Bakanlığı Büt
çesine bakınız, her sene her baikanlığa ait büt
çe yükselir, yükselir, yükselir fakat Adalet Ba
kanlığının Bütçesi hiçbir vakit değişiklik gös
termez. Çıkar buraya adalet mülkün temelidir, 
adaletsiz cemiyet yükselemez deriz. Adalet şöy
ledir/ böyledir deriz. Ama paraya geldi mi ne 
komisyon, ne Maliye Vekâleti, ne Hükümet ve 
ne de Parlâmento bunun üzerine eğilmez, dâva
nın esası buradadır. Size bir tablo getireceğim, 
arkadaşlarım da^öylediler iş çok, iş çok, çok 
iş arkadaşlar korkunçtur, tstanbul Barosunun 
geçen seneki açılış yılında Ferruh Dereli'nin ko
nuşmasından bir pasaj, «Muhterem arkadaşlarım, 
Yüksek Temyiz Mahkemesine gelen dâvaların 
miktarı senede 185 bindir.» Korkunç, 185 bin. 
Bu şaka değil, 185 bin ne yapıyor bu yüksek 
mahkeme? Bu senelerden beri göz nuru dök
müş, yetiştirdiğimiz, bu muhterem azalar ne ya
pıyorlar. Geceyi gündüze katıp ellerinde dosya
lan herkesin arabalan olduğu halde zavallılar 
servis beklemek için oralarda sürünerek geceya-
rılanna kadar çalışıp dosyalan okuyorlar. Dâ
va burada. Yüksek Temyiz Mahkemesi, 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, «zavallı» kelime
sini lütfen tavzih ediniz. 

HAZIM DAĞLI (Devamla) — Zavallı demi-
yeyim de feragatkâr diyeyim, doğru. Muhterem 
arkadaşlarım, Temyiz Mahkemesi, kanuni tatil
ler çıktıktan sonra üç yüz gün çalıştığı tak
dirde 185 bin dosya taksim edilirse, bir üye gün
de sekiz saat çalışsa bir dosyaya 15 dakika dü
şüyor. Anayasa hüküm koymuş. Temyiz Mah
kemesi kararlan esbabı mucibeli olsun, diye. Na
sıl olur? Bir dosya münakaşa edilecek, müzake
re edilecek, karara bağlanacaktır. Ondan sonra 
esbabı mucibe yazacak, yazamaz, tnsan üstü bir 
şeydir, insanın gücü bulunmaz. Başka bir güç 
olsa gene olmaz. Bu şekilde de adalet kolay ko
lay tecelli etmez. 

Muhterem arkadaşlarım, istanbul Mahkeme
lerine gelen dâva dosyalarını söylersem siz de 
şaşıracaksınız.'Bir sene içerisinde tstanbul adlî 

mahkemelerine gelen dâva dosyalarının miktan 
altı yüz bindir. Buna idari dâvalann ve askerî 
mahkemelerin dâvalarını katmıyorum. İdari dâ-
valan da katarsanız bunun bir milyon olduğunu 
söyliyebilirsiniz. tstanbul nüfusunun iki milyo
nu bulduğunu kabul ederseniz, bunun aktif nü
fusunun bir milyonu dâvâlı. Tehlikedir, kor
kunçtur. Yani Parlâmento olarak Türkiye ola
rak Hükümet olarak eğilmeliyiz. Demek herkes 
birbiri ile dâvâlı, bunun içtimai sebebi neyse?.. 
Geliyorun Mahkemeler kolay kolay karar vermi
yor, diyoruz. Veremez. Bir hâkim 60 dosyaya 
bakacak, nasıl versin, gece gündüz çalışacak. 
Yok, imkânlan yok. Bir şeyleri yok. Yok... Yok. 
Nesi yok? kâğıdı yok. Barolar kâğıt verecek, 
ondan sonra hâkim yazacak. Yok böyle bir şey. 
Havuzlar yaparız, tenis kortları yaparız, şunlan 
bunları yapanz. «Adalet mülkün temeli» diye 
iddia ettiğimiz, her vakit söylediğimiz husus
lara gelince onları yapmayız. Muhterem arka-
daşlanm; bunun için çok tedbirli olmak lâzım
dır. Öyle 30 tane kadro verilmiş, bunlar bir şey 
ifade etmez. Bunun esaslan üzerinde, bu derdin 
devası üzerinde durup derdi çözmeye mecburuz. 
Yokm hâkimler karar veremez duruma düşer 
ve Türkiye adaletsizlik yüzünden çöker gider 

Muhterem arkadaşlanm, plânlamaya da ba
kıyoruz, plânlama beş senelik plân yapar bu 
msmleket kalkınacak der. Bu memleket ne ile 
kalkınır? Sanayileşerek ne ile sanayileşecek? 
Sanatkârlar yolu ile. Neresi var? Ceza evleri
miz var, tevkifhanelerimiz var. Buralara gelince 
para veremez, para ayırmamış. Çünkü, orada
ki mahkûm çalışacak, en güzel şeyi yapacak, 
çıktığı vakit cemiyete verimli olacak, gerisin ge
riye gelmiyecek, ondan sonra memlekete fayda
lı olacak. Yok. Biz af kanunlan çıkannz, bir 
de bakanz, 15 gün bir ay sonra tekrar gerisin 
geriye gelmiştir. Ben avukatlık stajmı yapar
ken bir hâdiseye şahidolduın. Bir hırsızlık ya
pılmış, hâkim tecil karan verdi ve faüe bir 
daha hırsızlık yaparsan seni hapishaneye soka
nın, hapsederim, dedi. Aradan iki ay geçti, 
adam tekrar mahkemenin huzurunda. Hâkim 
sordu niye geldin, niye hırsızlık yaptın diye. 
Aman hâkim bey dedi, hırsızlığı keyif için yap-
madımki, hapishaneye gideyim, tembellik ede
yim diye yaptım, dedi. Hapishaneye gitmeyi 
istiyorum, dedi. Bir cemiyette insan hapishane 
ye gitmeyi özledi mi, o cemiyet çökmüş vazi-
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yettedir. Arkadaşlar; onun için plânlama bu I 
işe eğilmeli, hapishanelerimizi faydalı bir hale | 
getirmeli. Çünkü, hem Hükümet kazanıyor, 
hem de adam sanata özeniyor. En güzel ha-
lıyı yapıyor, herkes sırada; en güzel mobil
yayı yapıyor, en güzel ayakkabıyı yopıyor. 
Her şeyin en güzelini yapıyor ve bunu yaptığı 
gibi, orada yediği Devletin ekmek zararını da 
ödüyor, ödüyor, adamcağız, hem de çıktığı va
kit cemiyete faydalı bir hale geliyor. 

Hâkimler kitap alamıyorlar, biliyoruz hâ
kimlerimize kitaplar verelim diyoruz; paramız 
yok. Doğru; ama diğer taraftan ufak bir kita
ba 30 bin 40 bin lira veriyorlar. Ama «Vonthur» 
gibi bir kitap çıkarıyor. Türkiye'de 20 sene
den beri çıkar, bunu çıkaran adam zavallı 
aç yatıyor. Fakat Adalet Bakanlığı hâkimlerin 
ihtiyacı olan bu Vonthur kitabını alamıyor. 
Temyiz Mahkemesi Vonthur bilmem ne. Hâ
kim yahu bu. Vonthur kitabı neci? Alamaz, ala
mıyor, gönderemiyor. Kütüphanesi yok. Hâ
kimlerimizin terfi sistemi bozuk. Kırk tane dâ
vaya müspet olarak karar verirse ancak terfi 
ediyor. Ondan sonraki dâvaları da talik edi
yor. Hangi dâvaları? Hangi dâva zorsa o dâ
vaları talik ediyor, hangi dâvalar kolaysa on
ları, o dâvaları görüyor, öyle ise, hâkimler 
üzsriade durmak stajiyerleri hâkim yaparken 
düşünmek lâzımdır. Asliyeye geçen hâkimlerin 
t3z hazırlaması İâzımdır. Hâkimliği gayet gü
zel vasiyete getirmek lâzımdır. Atatürk bun
ları yapmıştır. Evvelâ Adliye Sarayı yapmış
tır. Fakülte kurmuş, hâkimlere kıymet vermiş, | 
talebelere kıymet vermiş onları Avrupa'ya gön
dermiştir. Kitaplar tercüme etirnıiştir. Ondan 
sonra ±5 sene 20 sene mütemadiyen söylenmiş
tir. Adalet, güzeldir, adalet mülkün temeli- | 
dir. Fakat en yüksek hâkimi daracık bir oda
ya sokmuşuz.' Sandalyesi yok, masası yok. 
Asansörü ancak 5 sene sonra yapılabilmiştir. 
Bundan dolayı Adalet Bakanlığı Bütçesi tenkid 
edilmez. Parayı veriyor muyuz, vermiyor mu
yuz? Vermediğimiz takdirde bu dert ve dâva
lar yerine gelir mi? Adliye Bakanlığından bâzı 
şeyler soracağım ve Adalet Bakanlığını bu iş
te bağlamak istiyorum. Geçen sene bağlıyama-
dım, bu sene Adliye Bakanını bağlamak istiyo
rum. (Gülüşmeler) 
^ BAŞKAN — Sayın Dağlı uzun sürer mi? 

Sual sormak için de yine vaktiniz vardır. j 

— 426 

HAZIM DAĞ-LÎ (Devamla) — Bir defe Ad
iye Bakanlığı Temyiz Mahkemesi ve Şûrayı 
D3vlot gibi veya Hükümet bu Cumhuriyet 
3ayramı gelirken Anayasa Mahkemesini bi
linci sıraya koyuyorlar da diğer dört senedir 
rtirak etmiyen hâkimlerimizin protokoldeki 
yeri neresidir. Bunun tesbiti yapılmış mıdır? 
idalet cihazlarının yardımcıları bulunan icra 
mamurlarına, zabıt kâtiplerine birer mektep 
açmayı düşünüyorlar mı? Hâkim stajlarının 
verimli olması için ne düşünüyorlar? Adliye 
zabıtası hususunda ne düşünüyorlar? Kanun 
çalışmalarının yekûnu* nedir? Ne gibi netice
ler almışlardır? Parlâmentoya sunulan kanun
ların miktarı nedir? Ceza evleri hususunda bir 
teklifleri var mıdır? Plânlamada ne yapılmış
tır, ne konuşulmuştur? Hâkimlerin terfi ve is
tikballerinin temini gibi sigorta işleri var mı
dır? Yüksek dereceli hâkimler ve büyük şehir
lerde bulunan hâkimlerimiz için bir vasıta te
mini düşünüyorlar mı? Anayasa Mahkemesi 
Seisinm vasıtası teinin edilmiş midir? Parla--
ıııınto olarak bizden Adalet Bakanlığı ne isti
yor? Bunları rica ediyoruz. Muhterem arka
daşlarım Adalet Bakanlığı Bütçesinin Türk Mil
letine hayırlı ve uğurlu olmasını diler hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BASILAN — 'Buyurun Sayın Earayiğit. 
Saym Earayiğit tam 20 dakika var ve iki 

arkadaşın konulması mümkündür. Lütfen na-
aarı dikkate almanızı rica ederim. 

AHMET EARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Saym, Başkan, Yüce Senatonun muhterem 
üyeleri, adalet hizmeti toplumun anayâpısı ile 
sıkı surette ilgili, her türlü dış ve yan tesirler
den uzak, kutsal ve önemli bir hizmettir. Bu 
hkmDtin en iyi şekilde ifası, toplum düzenini 
Dsvletin iç emniyetini ve otoritesini sağlar. Bu 
itibarla «adalet mülkün temelidir.» 

Toplum içerisinde en önemli yeri işgal eden 
adalet müessesesinin rasyonel bir şekilde ça
lışabilmesi için ciddî çaba sarf etmek hem biz
ler için ve hem de teşkilât mensupları için zorun
lu kılan bir haldir. 

Adalet hizmetinin ucuz ve süratli ifası hu
sufunda lüzumlu olan usul kanunlarında de
ğişiklik yapılmasını öngören tasarıların Par
lâmentoya sevk edilmiş olduğunu memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. 



G.'• Senatosu B : 27 4 . 2 . 1968 O : 1 

Halkın adaletten-beklediği, dâvalarının biran 
evvel karara bağlanmasıdır. Mahkemelerce'-işi 
olanların belli başlı şikâyeti bu noktada top
lanmaktadır. 

Türk halin, köylüsü şehirlisi' genci ve ihti
yari' ile bir ihtilâfın halli için senelerce mah
keme kapılarını beklemekte ve kışta kıymet
te gelmekten şikâyetçidir. Halkımızı bu 
ıstıraplardan kurtarmak için lüzumlu her 
türlü tedbirlerin süratle alınması için bakan
lık elinden geleni yapmalı ve bizler ele bu elerdi 
halledecek tasarıları süratle çıkarmanın çare 
ve imkânlarını aramalıyız. 

Nitekim bu konuda Bakanlığın yeni mahke
meler açmak, mevcudu takviye vs tevsi etme!;, 
artan is hacmına göre hâkim C. savcısı, icra 
memuru V.s. adalet memur vs hizmetliler kad
rolarını çoğaltma gayreti içerisinde bulunuşu
nu memnuniyetle kargılarız. 

Bizde en mühim konulardan birisi suçlula
rın topluma tekrar yararlı birer insan olarak 
iadesidir. Yıllardan beri ciddî bir proplem olan 
bu durumun halli için cezaların infazına ait 
mevzuatın, değiştirilmesi, daha elverişli ceza
evleri inşasına bütçenin imkânları nisbetinde 
hız verilmesi, infaz sisteminin modern esaslara 
intibak ettirilmesi ve infazı daha medeni me
totlarla ıslah edici yöne çevrilmesi elbettski 
küçümsenecek hizmetler değildir. 

Toplum nizamını ve aile düzenini idame et
tirmek için, anahak ve hürriyetleri koruyucu 
kanunların yeniden düzenlenmesi veya mevcu
dun gerçeklere cevap verecek bir şekilde de
ğiştirilmesi de yerinde bir harekettir. 

Adalet müessesesini halk nazarında itibarı
nı zedeleyici harap binalardan kurtarmak, şa
nına lâyık mefruşatı temin etmek ve bu şerefli 
müessesede vazife alan hizmetlilerin tüm mele
keleri ilk adalet makanismasınm çalışmalarını 
yöneltmek için maddi düşünüşlerden kurtar
mamız-lâzımdır. - • 

Sayın Bakandan tebligat Kanununun dü
zeltilmesi için yardımlarını rica edeceğim. Ben 
hukukçu değilim, bilmiyorum, ama mahkeme
lerce gönderilen tebliğ zarflarının ekserisi üze
rinde sanık, şahit, şahit borçlu gibi vatandaşı 
topluma teşhir edici ibareler görmekteyiz. Müm
künse bunlar tebliğ zarflarının üzerine yazıl
masın, kesinleşmemiş dâvalarda vatandaşı sa

nık .diye, borçlu diye cemiyete teşhir etmiye 
zannedersem hakkımız yoktur. 

Ticaret ve hukuk dairelerinde biriken işi 
hafifletmk ve iş sahiplerini gecikmeden müte
vellit haklı sızlanmaları önlemek için Yargı-
taya 30 üye kadrosu ilâvesine ait kanunu, Ad
lî Tıp Müessesesi Kanunu iller teşkilâtına yeni
den hâkim, savcı, icra memuru, zabıt kâtibi 
kadroları alınmasına dair kanunların çıkarıl
ması yerinde bir harekettir. 

Anayasanın getirdiği teminat hükümleri ne
ticesi büyük bir serbestlik içerisindeki tatbi
katta görülen hatalar ufak tefek de olsa ve 
münteşirlerinin dahi şikâyetçi oldukları mah
zarları önlemek için Yüksek Hâkimler Kurulu 
nezdinde bir denetim müessesesi kurulmasına 
dair kanun, Avukatlık, Noterlik Kanunları, 
Çocuk Mahkemeleri kurulması Bakanlık Mer
kez Teşkilâtı Kanunu, Adliyeciler-Yardımlaşma 
Zanunu gibi tasarıların hasırlanıp bir kısmının 
parlâmentoya, bir kısmının Bakanlar Kuruluna 
şevki memnunlukla karşılıyoruz ve ümidediyo-
rııs ki büyük boşlukları doldurulacak olan bu 
kanunlarla adalet müessesesi daha verimli ça
lışacaktır. 

Anayasamızın getirdiği demokratik hukuk 
devleti rejimi adalet mekanizmasının iyi işle
mesine. bağlıdır. 

Sevgili Türk hâkimlerinin ve savcılarının 
kendilerine düşen bu kutsal vazifeyi eksiksiz 
olarak yerine getireceklerinden ve tarafsız ola
rak Türk adaletini daima üstün tutacakların
dan eminiz. 

Sayın arkadaşlarım ben Sayın Hazım Dağ
lı gibi karamsar değilim ve ben inanıyorum ki, 
"ütün güçlüklere rağmen, güçlü bulduğumuz, 
güçlü gördüğümüz Adalet Bakanlığı mensup
ları hem bugünkü dertlerini hallecekler hem 
de gelecekte toplumda çok önemli bir yer iş
gal eden adalet müessesesinin daha rasyonel 
bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak durum
dadırlar, bu gayreti kendilerinden bekliyoruz. 
Teşekkür ederim, hürmetlerimi saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

"uyurun. 
Sayın Sırrı Usunhasanoğlu, 

SISEÎ ÜZUNHASANOĞLU (Bolu) 
yın Divan, sayın üyeler, 

Sa-
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Uzun senelerdenberi devam edip gelen ve 
birçok defalar tarafımızdan ayrı ayrı zaman
larda tekrarlanan aynı temenni, tenkit ve gö
rüşleri bu kere de yine tazeleyip ilk defa söy-
leniyormuş gibi tekrardan utanç've usanç duy
mamak imkânsızdır. Birçok defa ifade olunan 
ve birçok bakanların burada söz verdikleri, ic
ra, Hâkimler, Türk Ceza, Adlî Tabip, Ceza ve 
Hukuk Usulü Muhakemeleri, Basın, Avukatlık 
ve Noterlik kanunları üzerindeki tadil ve ilâ
ve tasarıları, çocuk mahkemelerine, uyuşmaz
lık mahkemesine, Adalet Bakanlığı Merkez Ku
ruluşuna, Adliyeciler Yardımlaşma Sandığına 
dair kanun tasarıları modern ceza ve ıslah an
layışına göre infaz hukukunu hizmete ulaş
tıracağına inandığımız bir patronaj müessese
sinin kurulmasını öngören kanun tasarısı nere
de? 

Sonra, Adalet ve Cezaevi memurlarının ye
tiştirilmesi ve tekâmül ettirilmesi maksadiyle 
açılan cezaevi müdürleri ve icra memurlarına 
ait kurslarına ilâveten başkâtip ve zabıt kâtip
lerinin de meslekî kurslara tabi tutulması için 
yapılan hazırlıklar ne safhada? 

Adlî işlerde süratin sağlanmasına yardımcı 
olabilecek bir ailî zabıta teşkilâtının savcıla
rın emrinde olarak kurulması ve iş hacmi, köy
lere mesafesi ve meıkeziyet gibi esaslar nasara 
alınarak gereken yerlerde sulh mahkemelerinin 
ihdası ve vatandaşlarca ağır görülen Harçlar 
Kanunundaki miktarın düşürülmesi ve sulh ce
za mahkemelerindeki orman dâvalarına ait 
avukatlık ücretinin emsaline nazaran iş sahip
leri arasında ağır görüldüğünden şimdiki mik
tara yükseltilen evvelki miktardan dahi aşağı 
indirilmesi ve çok defa kâfi gelmiyen ve mües
sesenin işlemesine engel olan adlî müzaheret 
faslındaki tahsisatın tezyidi yoluna gidilmesi 
ve hâkimlerle savcıların huzur, itibar ve meha
bet unsurlarından addettiğimiz meskenlerinin 
Hükümet tarafından temin, iş hacmine göre 
vesait tahsis, adaletin haşmet ve azametiyle 
mütenasip binalar tesis ve dairelerin bunlara 
muvazi möble ve eşyalarla tefriş ve tezyin olun
ması çalışma ve eser verme yolunda hâkimlerle 
savcıları şevk ve gayrete getirebilecek faktör
lerden ve gelişme sebep ve âmillerinden olan 
yayın işine daha çok önem verilmesi ve bu fa
sıldaki tahsisatın artırılması ve adaletin en 
başta vicdanla ilmin birleşmesinden doğduğun

dan ve mahdut tedris bilgileri de kâfi gelme
diğinden telif ve tercüme gibi her türlü asarın 
zamanında temin ve adaletin emrine verilmesi 
ve muntazam kütüphanelerin tesis ve kasa taz
minatının para ve kıymet mesuliyeti altında ça
lışan bütün adliye memurlarına teşmil edilmesi 
vel hâkim ve savcı yardımcılıklarına tâyinde ve 
avukatlıkta imtihan usulünün kabulü ve bu
nun için kurslar ihdası ve mustar kılındığı ve 
gerektiği takdirde mahkûm faaliyetlerime gü
nün icaplarına göre ileri sürülecek bâzı şart
larla özel sektöre de kaydırılması vesait ve iş 
sahiplerinin sırlanmalarını önlemek için suç 
üstü tahsisatının araştırılması ve zamanında 
masruf mahalle ulaştırılması ve Türk Medeni 
Kanunumuzun yeniden bünyemize göre ele alı
narak tedvini yoluna gidilmesi, hususları düşü
nülmekte midir? 

Hâkim ve Savcılara ödeneğin ilk verildiği 
saman, gördüğü işin hususiyetine göre gayet 
yerinde, hoş görülen ve takdirle karşılanan isa
betli bir istisnaiyet teşkil etmekte idi. Şimdi 
Adalet camiası haricinde kalan diğer birçok 
görevlilere de aynı hak tanındığına göre yok 
olan istisnaiyet üzerinde B:\ianlik ve Hükü
metçe acaba durulmakta ve yeni bir kanun ve 
imkânlar dairesinde bu cihet göz önünde tutul
makta mıdır? 

öyle tahmin ediyorum ki saydığım mevzu
ların çoğu bakanlıkça ele alınmış ve Meclisle
rin müzakeresine arz edilmek hale gelmiştir. 

Bakanlığın infaz müessesesi üzerindeki ça
lışmalarını ve ileri safhaya götürmek yolunda
ki enerjik tutumunu şükranla kaydetmek is
terim. Benim, şahsan, sayın bakanın ve bakan
lığın Anayasanın ve bunun getirdiği demokra
tik müessesat ve mevzuatın ışığı altında görev
lerini tam bir bitaraflılıkla ifa ettiklerine ve 
memleketimizin demokratik gelişmesine gölge 
düşürmediklerine ve bilâkis tutum ve hukukî 
davranışlarla bunun inkişafına yardımcı olduk
larına dair olan in&ncım tamdır. 

Burada şu noktaya da tema3 etmek isterim, 
Anayasanın getirdiği müesseselerden biri olan 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu ile Hâkimler 
tam hâkimlik istiklâline kavuşmuştur. Artık o 
hiç bir tesirin değil, yalnız mevzuatın, vicda
nının ve adaletin kuludur. Başının tepesinden 
hiç aynlmıyan tek müfettiş, içinde taşıdığı 
vicdandır. Bu yeni gelişen demokratik ve hu-
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kuM nizamı, geniş bir hürriyet anlayışı içinde 
çalışan hâkimlerin her nevi davranışı ar§i ba
lâya çıkaracaktır. Bunun tek şerefi en başta 
onundur. Şayet dejenere edilirse mesuliyetin 
en büyüğü de kendisine racidir. Onun için bil
hassa genç hâkimlere tavsiye âcizanem şudur : 
Kendilerine Anayasanın lâyık gördüğü bu yeni 
müessese ile sağlanan tam istiklâle kendileri 
de tam mânasiyle lâyık olmaya çalışsınlar. Zi
ra., herşey adaletle başlar ve herşey adaletle 
neticelenir... 

Bütçenin bakanlık camiasına ve memleket 
için hayırlı olmasını dilerim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı bütçe kanun tasarısının açık 
oylamasına 115 sayın üye oy kullanmış 113 
kabul, 1 red, 1 yekinser, salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 bütçe ka
nun tasarısına 108 sayın üye oy kullanmış 103 
kabul, 1 red, 1 çekinser, salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cedvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısına 107 sayın 
üye oy kullanmış 104 kabul, 1 red, 2 çekinser 
salt çoğunluk sağlanmıştır. Şu âna kadar al
tı sayın üye konuşmuştur, yeterlik önergesi 
vardır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde altı sa
yın üye konuşmuş, ve durum aydınlanmış bu
lunmaktadır. Anayasanın 94 ncü maddesine 
göre bütçenin zamanında karara bağlanabilme
sini temin maksadiyle kifayeti müzakere'tale
bin de bulunduğumuzu saygı ile arz ve teklif 
ederiz. 

Afyon Karahisar Antalya 
Akif Tekin Kâzım Karaağaçlıoğlu 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Daha sıra
da kaç kişi vardır? 

BAŞKAN — Sırada evvelâ zatıâliniz, Sa
yın Aksu, Sayın Altan arkadaşlarımız vardır. 

Akif TEKİN (Antalya) — Geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çumralı. 7 da

kika var, sığar mı? 

4 . 2 . 196* O t İ 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Yedi daki
ka kaldı. Bakanlığın mühim bâzı işlerine te 
mas edecektim. Bir talihsizlik addediyorum. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, söz
lerime esaslı noktalara temas etmek üzere baş-
lıyacağım. Fakat bir hususun tavzihinin ge
rekmekte olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Grupumuz adına konuşan Sayın Ahmet 
Onar arkadaşımız Sayın Yargıtay Başkanının 
günlük polemiklerin dışında kalması, umumi 
efkârda tartışma konusu olan mevzuların üs
tünde kalması ve bu müesseseye ve onu temsil 
eden zata her hangi bir şekilde en ufak bir to
zun konmaması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Yoksa mesele re ortanın sağını müdafaa et
mekle ne de ortanın solu meselesi ile ilgili de
ğildir. 1987 adlî yılının açılmasında bendeniz 
de bulundum. Bu meseleleri orada Yargıtay 
Başkanı bahis konusu etti ve ilâve etti sözleri
ne, bu konuşmalarımdan dolayı takdir mektup
ları alıyorum, tebrik mektupları alıyorum ve 
ilâve etti teessüf mektuplan alıyorum, hakaret 
mektuplan alıyorum, bunlan yazanlara iade 
ediyorum, dediler. Grupumuz Sayın Yargıtay 
Başkanının bütün bunların üstünde ve fevkin
de bulunmasını istediği ve kendisine en ufak 
bir şekilde bir tariz tahammül etmediği içindir. 
Arkadaşımızın beyanını bu suretle değerlendir
mek gerekir. 

Aıkadaşlanm nedenlerini izah edecektim, 
vaktimiz yoktur. Diyoruz M, Medeni Kanunu
muzun boş noktalanndan birisi de memleket 
ihtiyaçlarını şiddetle ilgilendiren ve her sene 
yüzlerce adamın öldürülmesine, yaralanmasına, 
ihtilâfa, kavgaya sebebolan, mera, kışlak, yay
lak, kanunu çıkarılamamıştır. Biran önce Ta
rım Bakanlcğı ile temas edilerek Adalet Ba
kanlığının bu boşluğun doldurulmasını bilhas
sa rica ediyorum. 

Memleketimize has büyük sularla küçük 
sujar arasında» kalari bir orta sır)" fcufor var/ 
dır. Bunlar köylüler arasında müşterek olan 
sula:\V.\ Bakarsırrs bir dağ köyünde ye(f ev 
vardır. Aşağısında tam bir tanm alanı olan 
Hr ova köyünde greniş mikyasta a^azi vardır. 
Kadim kıdemi üzerine terk olunur kaidesine gö
re bunlar yan yanya taksim ederler. Ama yüz 
sene, ikiyüz sene evvel fcağhyan bir hukuk bu
güne kadar devam eder gelir. Bunun da biran 
evvel hallini rica ederiz. 
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Medeni Kanunumuzun başlıcalari nakkında 
uzun zamandan beri çalışmaların' yapılmakta 
olduğunu biliyoruz. Bu kanun tasarısının İs
tanbul'da bir sayın profesöre tetkik için veril
diği ve 1,5 sene de kendisine mehil tanındığını 
görüyoruz. Kanunların ilmî kurullarda hasır
lanır, üniversitenin hazırlandıktan sonra, mü
talâası alınır. Bunda da bu yola gidilmesi, da
ha önce bu kanunun çıkarılmasını muciboîur-
du. Ama İstanbul'da bu işi yakinen takibeden 
sayın profesörün biran önoe bu işi çabuklaş-
tırarak ne getirecek icü ise getirmesini rica 
ediyoruz. 

Ceza Kanunumuz, kaç defa ifade edilmiş
tir, 20 defa tadile mâruz kalmıştır. Yan: a yama 
üstüne vurulmuştur. Aslî prensiplarini kaybet
miştir, bilhassa yeni Anayasada kabul edf.Iip 
halen onun tanıdığı hak ve hürmyetbr rejimi 
içinde bu kanunun, başladığını bildiğimin ça
lışmalarına sürat verilerek biran önce ikmal 
edilmesini ve Meclise şevkini Sayın Adalet Ba
kanından ve Adalet Bakanlığı mensnplan:ıdan 
rica ederim. 

Arkadaşlar, kalem, fikir, düşünce ve dir> 
hürriyetleri, toplumun nisamı ile mîlletin bü
tünlüğü ile Türk topraklarının bölünmezliği 
ile sınırlıdır. Bu sebeple gerek yeni Anayasa

mızın getirdiği bu hak ve hürriyetler, gerek 
mevcudolan 141, 142 ve 183 ncü maddelerin bu 
memleketin bugün için ihtiyaçlarına kâfi gel
mediği bilinmekte olduğuna göre süratle bu ci
hetinde ele alınması lâzımdır. 

Demokrasiye bir burjuva yutturması de
mek, komünizm ihtilâl ve rejimlerine övgüler 
yasıp, propogandasmı etmek Türkiye Cumhu
riyetini halk düşmanı ilân ederek sözde bir 
halk cumhuriyetinin övgüsünü yapmak suçtur. 
Bunların uzun uzun tetkikten sonra bir kıs
mının kanunun değiştirilmesi suretiyle bir kıs
mının .yoni Anayasaya uydurulması suretiyle 
tadilinde zaruret vardır. Ama, ne yapalım ki 
T,u kanun çıkarılanı?yor. O eri bırakılıyor, geri 
bıraktırılıyor bu. itibarla da fikir hürriyeti dü
şünce ve kalem hürriyeti din, hürriyeti ' diye 
memleketi bir buhrana götürüyor. Bunların 
rmdenlarini daha tafsilâtı ite isalı etmek isti
yordum, vakit dardır, Senatoyu daha fasla 
rahatsız etmek istemiyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BALKAN — 14,30 da devam etmek üzere 
oturuma ara veriyorum. 

Kapanma Saati 13>1Q 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma : 14,30 

BAŞKAN" — Başkanvekili Macit Zeren » 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Nahit 'Allan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 27 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kur
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874} (S. Sayısı : 
1045) (1) 

(1) 1045 S. Sayılı basmayazı 1.2.1968 ta
rihli 24 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

F — Adalet Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. Söz sırası 
Sayın Cenap Aksu'da, buyurunuz. ; 

CENAP AKSU (Maraş) — Muhterem Baş
kan, Senatonun sayın üyeleri. Kuvvetler ayrılığı 
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sisteminin belli başlı unsurlarından biri olan 
adalet cihazımızın fonksiyonu üzerinde nazari
yeler beyan edecek değilim. Bunu, daha çok sa
yın hukukçu arkadaşlarıma terk ediyor ve arka
daşların da bu hususta gerekli mütalâalarda bu
lunduklarını görüyoruz. 

Haklıyı, haksızı tefrik eden insanların cezai, 
hukukî, ticari, velhasıl bilûmum muamelâtından 
ve harekâtından doğan ihtilâf ve suçlar üzerin
de objektif ölçülere uygun karar verme mevki
inde bulunan sayın adalet cihazımızın ben sade
ce oturmakta oldukları bina ve işgal ettikleri 
makam ve odaları üzerinde durmak istiyorum. 
Bilhassa mefruşat bakımından öteden beri ne
dense adalet cihazının şansı yardım etmez. Bir 
hâkimin her hangi bir il, ilçe veya bir merkez
deki mehabet ve icra ettiği fonksiyonu itibariy
le, itibari derecesinde maalesef bizim memleke
timizde oturacağı odada sağlam bir koltuk ve 
bir kanepe, güzel bir masa bile esirgenir. İnsan
ların toplum hayatına intikali tarihi ile başlı-
yan, müstesna mevkii bulunan bu organa karşı, 
hattâ monarşik hükümranlığın tek şahısta te
celli ettiği zamanlarda bile itibar ve hürmet 
edildiği bir vakıadır. 20 nci asrın Türkiye'sinde 
yargıcın oturduğu ve hüküm verdiği oda ve sa
lonların ve bilhassa buraların mefruşatının yü
rekler acısı manzarasına işaret etmek istiyorum. 
Uzağa gitmeye ne hacet. Ankara merkezindeki 
Adalet Sarayına uğrıyanlar hâkimlerimizin ne 
halde olduklarını kolayca göreceklerdir ve gö
renler de elbette müteessir olmaktadırlar. 

Sayın Adalet Bakanımızdan bu hale bir son 
vermeleri için lüzumlu teşebbüse geçmelerini ve 
yurdun en ııcra köşesinde her sınıftan halk ile 
sıkı temasta bulunan hâkimlerimizin mehabet ve 
vakarlarına uygun şekilde, gerek binalannı ve 
gerekse makam odaları ve salonlarını tefriş et
melerini bilhassa rica etmek isterim. 

Savcılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Nahit Altan, buyurunuz. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; Adalet Bakanlığı 
Bütçesi dolayısiyle şimdiye kadar yapılan bü
tün bütçe konuşmalarında ve diğer zamanlarda 
adaletin ehemmiyeti, kutsiyeti üzerinde çok ko
nuşmalar oldu. Ama, bunlar hep nazariyede kal
mıştır. Zaten Türkiye'nin en büyük bir derdi de 
daima konuşmak, pariâk lâflar söylemek ve fa
kat bunu icra safhasına getirmemektir. Bütün 

sıkıntılarımız bundan doğmaktadır. Gereken 
tedbirleri almamamızdandır. Muhterem birçok 
arkadaşlarımız, adalet mekanizmasının ehemmi
yetini, ve saireisni belirttikten sonra bu meka
nizmaya lâyık olduğu değerin verilmediğini 
yani, işlerini nazari bakımdan ulaşılması lâzım-
gelen seviyeye çıkarabilmeleri için lâzımgelen 
ehemmiyetin verilmediğini misalleriyle anlattı
lar. Bunlar, malûmuâliniz, bina mevzuları, kır
tasiye, malzeme mevzuu ve saire babmdadır. Bu 
kadar mühim bir fonksiyonu olan ve bilhassa re-
aksiyoner bir Anayasanın gün geçtikçe adalet 
mekanizmasına ve bilhassa yargı organlarına 
doğru kayıcı hükümlerinin mevcudiyetine rağ
men bunların rahat çalışmaları, iyi çalışmaları, 
randımanlı çalışmaları için gereken hiçbir ehem
miyeti şimdiye kadar vermemiş bulunmaktayız. 
Hep konuşmadan ileri gitmiyor, yaptığımız iş
ler. Bugün Anadolu'da mahrumiyet mmtakala-
rmda çalışan birçok memur arkadaşlarımızın, 
bir banka müdürünün, bir mal müdürünün, bir 
kaymakamın ve buna mümasil birçok daire mü
dürlerinin loj manian olduğu halde, bir hâkimin 
lojmanı hiçbir zaman için düşünülmemiştir. Bil
hassa hâkimlerin küçük yerlerde lojmanlarının 
bulunması verecekleri kararlar hakkında, velev-
ki, çok isabetli karar vermişler bile olsalar, bir 
şüphe bırakabilir. Günkü, kirada oturmak mec
buriyetindedir. Ev sahibi ile münasebeti vardır, 
bu münasebet bile taşrada bir dedikodu mevzuu 
olabilir. Hâkimin gittiği yerde her türlü sıkıntı
dan âri, etrafla münasebetleri mümkün oldukça 
az olmak şartiyle bizatihi kendisini mesleke ver
mek mecburiyeti olmalıdır. Hâkim arkadaşları
mızın genç yaşta Anadolu'ya tam salahiyetli ola
rak gitmeleri hepimizce malûmdur. Bugün mev
cut kanunlarımız muvacehesinde 22 yasında 
mektepten mezun olur, normal olarak, birbucuk 
sene askerlik ve ondan sonra iki sene hepimizin 
bildiği şekildeki bir stajdan sonra tam salâhi
yeti haiz, yani Anayasanın ve konunlarm ver
diği bütün salâhiyetleri haiz olarak vazife ifa 
eder. Ama bu arkadaşımız bu vazifeyi ifa eder
ken bilhassa mesleklerin içinde en fazla tecrübe-
ve ihtiyaç bulunan böyle bir meslekte, tecrübeden 
âri, tecrübesiz ve tecrübesi olmamakla beraber 
hukuk literatürünü taMbetme imkânından mah
rum, her türlü hukukî yazıları tetkik etme im
kânından mahrum, muhaberattan mahrum mm-
takalarda bu arkadaşların kararlarının isabet 
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derecesini takdir buyurursunuz. Ve bugün Tem
yiz Mahkemesindeki dâva adedinin çok olması
nın bir sebebi de hâkim arkadaşlarımız bu im
kânlardan mahrum bulunmasından ileri gelmek
tedir. Bütün bunları hâkimlere sağladığımız 
takdirde, Temyizin işinin azalacağını ve isabetli 
kararların daha fazla olacağını sarahaten söyli-
yebiliriz. Bu arada hâkimlerin yardımcısı olan 
arkadaşlarımızın, yani zabıt kâtiplerinin ve di
ğer arkadaşlarımızın durumu mühim bir mevzu 
teşkil etmektedir. Bugün büyük vilâyetlerin ba
zıları hariç, taşrada kâtip kadromuz kalite ba
kımından çok düşüktür. Bunun sebebi, marifet 
iltifata tâbidir, iltifat marifete tâbidir, sözün
den hareket edersek, maalesef hayat standart
ları istenilen seviyeye getirilmemiştir. Onun için 
bir vatandaş, ilk mektep mezunu bir vatandaş 
evvelâ odacı olur, biraz koridorlarda bir şeyler 
öğrendikten sonra, biraz da tecrübe sahibi olun
ca hal, hatır da araya girip mübaşir olur ve on
dan sonra kâtiplik imtihanı açıldığında daktilo 
biliyor, diye söylenen kelimenin mânasını idrak
ten âciz arkadaşlar maalesef zabıt kâtibi ve hat
tâ başkâtip bile olmuşlardır. Ve bu başkâtipler 
sırasında hukuktan mezun olmuş arkadaşlarımı
zın yerine sorgu hâkimi ve müddeiumumi vazi
felerini bile ifa etmişlerdir. Fiilî durum bu olun
ca bu şekildeki bir adliye mekanizmasından ide
al bir adalet beklemeye hiçbirimizin hakkı yok
tur. 

Personel meselesine gelince : Şimdi en başta, 
arkadaşlarım burada şu kısa durumu da arz et
mek mecburiyetindeyim, fiilî durum budur. 
Avukat olan arkadaşlarımız daha rahatlıkla bu 
hususa şahadet edebilirler. Bugün icra memur
larımızın durumu da fecidir. Ama hangi bakım
dan fecidir. Senelerce vatandaşlarımızın çırpı
narak bütün istikballerini ortaya koyarak, se
kiz - on senede istihsal ettikleri kararların icra 
memurlarının kötü tatbikatları yüzünden hak
larını elde edememeleri dolayısiyle icra memur
larının durumu fecidir. Maalesef, parmak oyna
madığı müddetçe ki, bunun ispatı da çok güç 
hale gelmiştir, hiçbir icra memuru kolay kolay 
iş yapmamakta, zamanında istenilen kararları 
tatbike gitmemekte; gitmeden evvel muhâtabo-
lan borçlunun kendisine bizatihi haber vererek 
malın kaçırılmasını temin etmektedir. Bunun 
size bir ufacık misalini arz edeyim. Şahidi ol
dum, maalesef mahkemeye intikal etmesine rağ

men hiçbir çaresi bulunamadı. Çünkü, her şey 
ona göre hazırlanmıştı. Senetli, noterden senetli 
bir alacağın tahsili ve dâva edilmesi için hâkim
den bir ihtiyati haciz kararı alınmış ve bu ka
rar gereken şekilde icra memuruna sabahleyin 
zimmetle verilmiş, fakat icra memuru arkadaşı
mız doğrudan doğruya tapuya gidip tapuda bu 
muamelenin biran evvel yapılması için adamları 
haberdar etmiş ve bilâhara bu muamele yapıl
dıktan sonra tapuya yazı yazıldığında tapu, bu 
muamele bitmiştir, diye cevap vermiş. Yapılan 
tahkikatta saat bahis mevzuu olmadığından, sa
at farkı ile arkadaşımızın alacağı tahsil edile
mez bir hale gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kadar bu ufak me
murlara temas ettikten sonra esas adliye meka
nizmasının, yargı organının en mühim unsuru 
olan hâkim arkadaşlarımızın da durumuna te
mas etmeden geçemiyeceğim. Biraz evvel hâkim
lik meslekine girişte aranılan şartları kısaca arz 
ettim. Maalesef, az da olsa bugün fiiliyatta hâ
kimlik mesleki ile kabili telif olmıyacak durum
da bulunan birçok hâkim arkadaşlarımız vardır. 
Şikâyetlerin bize intikal eden veyahut da şahsi 
görüşmelerimiz sırasında bâzı salahiyetli hâkim 
arkadaşlarımızdan duyduğumuza göre, hâkimler 
hakkındaki şikâyetlerin yansına yakını, isterse 
bu ispat edilsin veya edilmesin, mevzuu olan bir 
hâdisenin şüyuu vukuundan beter misali, suyu 
bulması bile hâkimler için kötü olan rüşvetten ile
ri gelmektedir. Adliye mekanizmasında vazife alan 
arkadaşlar hakkında rüşvet en büyük şaibedir. 
Bu durumda iken maalesef mahkeme teşkilâtla
rımızda bunun ispatı mümkün olmadığından 
bunlar idari yönlerden ancak yer değiştirme mu
amelesine tabi tutulmaktadırlar, karine kuv
vetli olduğu takdirde. 

Şimdi, bir mahkeme düşünün, bugün bu 
mahkeme teşkilâtı Türkiye'de mevcuttur, bir 
azası böyle bir şaibeden dolayı nakledilmiş ve 
gittiği yerde sabah çorbası ile beraber rakıya, 
içkiye başlamış ve gece saat 12 lere kadar iç
mekte ve önüne gelenle masa arkadaşlığı yap
makta ve mahkemede zil - zurna sarhoş uyuk
lamaktadır. Yine bir arkadaş düşünün, adliye 
mekanizmasında gece Cumartesi, her gün, Cu
martesi akşamı kumara oturup, Pazartesi saba
hı kumardan kalkmakta ve bu şekilde adliyede 
vazife ifa etmektedir. Böyle bir adliye mekaniz-
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masında bulunan kimse hakkında vâki şikâyet
ler hiçbir zaman tam mânasiyle neticelendiril-
memekte ve bu gibi arkadaşlar maalesef adliye
de bulunmaktadır. Ayrıca duruşma esnasında 
bile particilik yapan, şahitlere şu partiye rey ve
rir misin diye beyanda bulunan hâkimleri bile 
tesbit etmiş bulunmaktayız. Hâkimlere teminat 
çok güzel bir müessesedir, iyi bir müessesedir. 
Bir müessesenin iyi olması, bunun suiistimal 
edilmesi halinde bundan zarar görecek vatan
daşlara da teminatı icabettirir. Millete de temi
nat lâzımdır. Biz ispat etmeye her zaman hazı
rız, elimizde dosyaların tam mânasiyle suretleri 
vardır. Öyle hâdiseler gördük ki; bir tek muh
birin ihbarı ile vatandaşı tevkif edip, mahkeme
lerde aylarca süründüren hakimler gördük. Es
babı mucibe, o kadar sülünctür ki. hiçbir hukuk 
mantıcına sıkamaz. (İstisnai hâdiselerdir, ses
leri) Müsaade buyurun Beyefendi, istisnai, istis
nai de^il. bir tane hâdise bile sırasında mühim 
neticeler doyurur. Sırasında bir üniversite hoca
sının atılması büvük bir hâdise oluyor, 147 si 
atılıyor hic ses çıkmıyor. Mesele bir iki, üç de
ğil, emsal teşkil etmemesidir. 

AHMET CEKEMOĞLU (Sivas) — Takibat 
yapılır haVkrnda. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Takibat ya
pılıra, yakılmaması hususundaki durumu da siz 
benden iyi bilirsiniz, Ahmet Bey. boşuna burada 
münakaşa açmıvalım, simdi, vaktim az, dolduğu 
için bunlar üzerinde durmuyorum. 

BAŞKAN — Savın Attan, vaktiniz zaten dol
du, esasen karşılıklı konuşmaya tüzük mucibi 
imkân da yok. Lütfen bağlayınız. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Ben burada 
olan hâdiseleri zikrediyorum. Onun için diyo
rum ki, Hâkimler Kanunu hazırlanmışsa bilhas
sa emsali, yani adalet cihazının tam mânasiyle 
randımanlı çalıştığı ve bugünkü Anayasanın te
minatına lâyik hâkimlerin temini için şimdiki 
sistemden aynlmmalıdır. Çünkü bugün hukuk
çunun çok bulunmadığı bir zamana göre ayar
lanmış bir Hâkimler Kanununun hazırlandığı 
zamanda değiliz. Çok hukukçumuz vardır, bina
enaleyh, bundan sonra hâkim olurken evvel 
emirde vazifenin durumu, salâhiyet bakımından 
nazarı itibara alınmalı, yaş haddi mühim bir 
faktör olmalıdır. Evli bulunması mühim bir fak
tör olmalıdır. Uzun müddet avukatlık yapıp bir 

I meseleyi her cephesiyle düşünebilecek, dış tesir
lerden tamamen kendisini sıyırmış, meslekinde 
muvaffak olmuş, tecrübeli ve muhitinde her tür
lü ahlâki durumu yakinen bilinen, kumara, iç
kiye, ve saire gibi hallere iptilâsı bulunmıyan 
hâkim arkadaşların vazife almasını temin ede
cek hükümler konulduğu takdirde her halde 
Türkiye'de iki taraflı yani, hâkimlik müessese
sini de garantiye almış ve bunun karşısında bu
lunan ashabı mesalihin de durumunu vuzuha ka
vuşturmuş oluruz kanaatindeyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Yalnız, Sayın Altan, bir daki
kanızı rica edeyim, bahsetmiş olduğunuz hâdise
lerin doğru olması muhtemel olmakla beraber, 
Sayın Çekemoğlu'nun da işaret etmek istediği 
bir husus var. Bu istisnai hâdiseleri adalet ca
miasının tamamına teşmil etmek istemediğinizi 
tasrih etmek lüzumu vardır. Lütfediniz. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Şimdi konuş
malarımın umumu tetkik edildiği takdirde, 
arada şöyle bir pasaj bulunduğuna veya şöyle 
bir ibare kullandığımı hatırlıyorum. «Az da 
olsa» diye bir tâbir kullandım. «Az da olsa» 
adalet cihazı için büyük bir mesele olarak ka
bulü lâzımgelir. Yoksa bunları hepsine şümul-
lendirip, onların topunu kasdettiğimiz hususun
da hiçbir zaman bir fikre sahibolmamamınızı is
tirham ederim. Her meslekte kötü de, iyi de 
bulunur. Ama, adalet mekanizmasında bunun 
çok az olması iktiza eder. Bunun ehemmiyetini 
belirtmek için söyledim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altan. 
Bir kifayet vardır, okutuyorum. 

Divan Başkanlığına 

Kâfi derecede konuşmalar yapılmıştır. Gö
rüşmelerin kifayetine karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Siirt Adıyaman 
Abdurrahman Kavak Halil Ağar 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Aleyhinde. 

I BAŞKAN — Sayın Kılıç siz söz istediniz, 
kayıt ettim. Evvelâ bir hususu öğrenmeye ih
tiyaç var. Şahsınız adına mı, grup adına mı? 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Şahsım 
adına. 

433 — 



C. Senatosu B : 27 4 . 2 . 1968 O : 2 

BAŞKAN — O takdirde kifayet kabul edi
lirse son söz üyenin olduğu için size söz vere
ceğim. Aleyhinde konuşacak mısınız şimdi? 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Lüzumu 
yok. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. Komisyon görüşmek istemiyor. 
Sayın Bakan buyurun efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Af
yon Karahisar Milletvekili) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler, Adalet Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde 3,5 saat süren bir konuşma yapıldı ve 
gerek grupları adına, gerekse şahısları adına 
15 değerli senatör arkadaşım mütalâalarını lüt
fettiler. 

Bu konuşmalarda adalet cihazının önemine 
hep birlikte işaret etmekle beraber, bu çar
kın dönüşündeki aksaklıklara ve alınması lâ-
zımgelen tedbirlere temas ettiler. Bunların içe
risinde muhterem arkadaşlarımın ittifak halin
de durdukları önemli bir konu var. O da su: 
Adaletin süratli tecellisini istiyorlar. Filhakika 
milletin hissiyatına samimiyetle tercüman ol
duğuna kaani olduğum bu umumi temeni, 
Adalet Partisi Hükümetinin programında da 
kesinlikle yerini almıştır, ve programda adalet 
işlerinin süratli ve az masraflı gerçekleşmesi 
için her türlü tedbirin alınacağı vait ve taah-
hüdedilmiştir. 

Adalet hizmetinin yavaş yürüyüşü nedendir 
meselesini evvelâ çözmeye mecburuz ki, bunun 
üzerinde olacağımız tedbirlerin isabetli olması
nı sağlıyalım. Bizde adaletin süratli işlemeyi-
şinin iki anasebebi vardır. Bunlardan birisi; iş
lerin hakikaten yenilemiyecek kadar çok olu
şu; ikincisi; teşkilâtın kifayetsizliği adedi ba
kımından, kuruluşun kifayetsizliğidir. Buna 
ilâve edilecek diğer bir sebep de, Usul Kanun
larımızın hâkimlerimizi süratli neticeye var
maktan alıkoyacak birçok merasim hükümleri
ni ihtiva etmesidir. Bizim görüşümüze göre me
selenin sebepleri illetleri bu üç anaesas üze
rinde toplanmaktadır. Bu fikrimi biraz daha aç
makta, aldığımız tedbirler üzerinde tasvibinizi 
alabilmek için fayda olduğu kanısındayım, iş
lerin çok olduğunu ifade ettim. Bunun rakam
larını verirsem işlerin çokluğu hakkındaki id
diamın, görüşlerimin sıhhatini murakabe etmek 
imkânını bulursunuz. Bizdeki iş durumu şöyle

dir: Bütün yılları arz etmiyorum, aşağı - yu
karı yıllar birbirini teyidedecek ve devanın ola
rak tezayüdünü de tesbit edecek şekilde ra
kamlar ihtiva etmektedir. Vaktinizi fazla al
mamak için yalnız 1966 yılını arz edececeğim, 
1966 yılını verişimin sebebi 1967 yılının kati ra
kamları henüz elimizde olmadığı içindir. 1966 
yılının iş durumunu arz etmek istiyorum. 1966 
yılının mahkemelere gelen, ceza ve hukuk dâ
valarının, yalnız gelenlerinin, devredilenler ve 
bozularak gelenler hariç, yalnız yeni dâvalar 
olarak gelmiş olanların yekûnu 1 159 320 dir. 
Bunlara bozularak gelenleri ve devirleri ilâve 
edecek olursak 1 185 000 e baliğ olur. Bunu 
hattâ yuvarlak rakam olarak ifade edecek 
olursak iki milyona çıktığım kabul edebiliriz. 

Yargıtaya gelen işler, yine 1966 senesi üze
rinden ifade ediyorum, 174 711 dir. Adlî cihazın 
meşgul olduğu işler yalnız bunlardan ibaret 
değildir, arkadaşlar. Bu rakamlar savcılığın ha
zırlık tahkikatı yekûnunu, ilâmat, sorgu hâkim
lerine gelen işleri, icra dairelerine intikal 
eden işleri, adlî sicil işlerini de ilâve edecek 
olursak, adalet çarkının meşgul olduğu hacmini 
5 125 784 olarak ifade edebiliriz. Şimdi şu ra
kamların azameti, işlerin niçin zamanında çı
karılmadığını, iş hacminin ilgisi bakımından, 
zannediyorum ki, izaha kâfidir, iş hacmi maa
lesef devamlı olarak tezayüt etmektedir. O 
halde tedbir olarak belki iş hacmini yenmek 
için mahkemeleri çoğaltmak, belki iş hacmini 
yenmek için süratli karar vermenin usul bakı
mından ve diğer kanunlar bakımından deği
şiklik yapmak suretiyle, tedbirini almak, belki 
personeli daha çabuk, daha süratli ve daha 
isabetli karara götürmek için, yetiştirmek gibi 
tedbirler almak lâzımdır M, bunları alıyoruz; 
biraz sonra arz edeceğim. Fakat bunlar işi, 
mütemadiyen çoğalmakta olan işi, yenmek için 
alınan tedbirlerdir. Ama mütemadiyen çoğalan 
işin niçin çoğaldığını çözecek tedbirler değildir. 
Zannediyorum ki, işi yenmenin yanıbaşıdna 
çoğalan işi azaltmanın, yani içtimai bünye
mizdeki ihtilâfı azaltmanın tedbirleri üze
rinde de durmak lâznngelir, ki bu 
şüphesiz yalnız Adalet Bakanlığının fonk
siyonunu ilgilendirir bir konu değildir. 
Bunun diğer bakanlıklarla veyahutta cemiye
tin umumi nizamiyle, aile nizamiyle, okullar
la ve eğitimle ve diğer faktörlerle yakından 
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ilgisi olan bir konudur. Yani bu iş hacminin 
anormal şekilde tezayüdünün nedenlerini çöz
meye ve bunun tedbirlerini almaya, Türk va
tandaşlarını mümkün olduğu kadar az ihtilaf
lı yaşatmanın çarelerini beraberce bulmaya, 
yani içtimai bünyemizdeki bu yarayı tedavi 
etmeye mecburuz. Bunlar üzerinde bizim gö
rüşlerimiz, yani Adalet Bakanhgına düşen 
vazifelerin neler olduğunu ve bunlara ait ha
zırlıklarımızı bu maruzatımın bir bölümünde 
kısa da olsa arza çalışacağım. Şimdi rakamları 
kapatmadan evvel size tam bir fikir vermiş ol
mak için bir tablo daha arz etmekte fayda mü
talâa ediyorum, iş hacminin bu gelişmesi kar
şısında ceza dâvalarının ve ceza mahkemelerin 
maznun olarak gelenlerin ve mahkûm olarak 
çıkanların durumu üzerinde de bir mukayese, 
bir bilgi arz etmekte fayda görüyorum. 

Hemen şunu da arz edeyim ki, elimizdeki 
toblolar ceza dâvaları adiyle maznun adedi 
üzerinde bir mukayese yaparsak her dosyaya 
vasati 2 maznunun isabet ettiği neticesine bizi 
götürür. 1960 da gerek Ceza Kanununun, ge
rekse diğer hususi kanunların» ihlâli ile işlen
miş olan suçların, mahkemeye dosya olarak 
ikame edilmiş dâva ile birlikte sevkedilen mik
tarı 371 466 dır. Maznun adedi 856 446 dır. 
Bu rakam her sene tezayüdetmektedir. Diğer 
seneleri vermiyorum, 1960 dan başlamıştım. 
Şimdi 1966 nın kati neticesi üzerinde bir ra
kam verirsem mesele biraz daha aydınlanır. 
1966 senesinin kati rakamı 399 836 dosya. De
mek ki 20 - 30 bin yükselmiştir. Maznun ade
di ise 1 143 000 dir. 

Şimdi bunun karşısında mahkemelerde 
maznun olarak haklarında âmme dâvası açıl
mış olup da yargılama sonunda mahkûm olan
ların durumuna gelince : Bunları da nispet 
olarak vasati yüzde yirmi beş olarak kabul 
edebiliriz. Her sene bunlar yüzde 22 ile yüzde 
31 arasında tahalüf etmektedir. Fakat sene
lerin vasatisini yüzde 25 olarak kabul edebi
liriz. Yani bir milyon kişi sevk edildiğinde bu
nun 250 bin kişisi mahkûm oluyor demektir ki, 
mahkûmiyet fişleri bize bu neticeyi göstermek
tedir. 

Şimdi biraz da dış memleketlerdeki va
tandaşların durumu üzerinde kısaca maruzat
ta bulunayım. Bildiğiniz gibi dış memleketler
de işçi olarak 204 bini mütecaviz vatandaşı 
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mız vardır, muhtelif memleketlerde. Tabiî bu
nun dışında Türk vatandaşı olup da işçilik 
dışında yabancı memleketlere gidenlerin adedi
ni bunlara ilâve edecek olursa bu yekûn daha 
da kabanr. Dört sene içerisinde yabancı mem
leketlerden verilmiş olan mahkûmiyet karar
larının bize intikâl eden kesin fişlerine göre, 
dört sene içerisinde ikibini mütecaviz vatanda
şın 11 512 si muhtelif suçlar işlemiş durumda
dırlar. Bu dört seneyi vasati olarak senelere 
taksim edip ifadesini vermek icabederse sene
lik 2 853 suçlu kabul edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu rakamlar ada
let çarkının dönüşündeki ağırlığın bir mânada 
iannediyorum, ifadesini verecek sarahattedir. 

Şimdi biz bu çarkı nasıl süratli döndürü
rüz ve programımızda vadettiğimiz bu taahhüdü 
lasıl gerçekleştiririz, mevzuu üzerinde ne ted
bir almışızdır konusuna geliyorum. Evvelâ 
teşkilâtın genişletilmesi, iş hacmma uygun bir 
"eskilâtın tamamlanması lüzumuna kaanii 
olduk ve 1967 yılı içinde huzurunu-
la getirdiğimiz iki kanunla yeni kad-
olar aldık. Bunlardan birisi Yargıtaya 30 üye 

ilâvesine aidolan kadrodur. Diğeri de yurdun 
ııuhtelif yerlerinde adlî teşkilâtta vazife al
mak üzere 400 hâkim ve savcı kadrosudur ve 
ayrıca, zabit kâtibi, kâtip icra memuru ve mü
başir kadroları lüzumu kadar alınmıştır. Ka
nunda bu kadroları malûm durumumuzun mü
saadesi nazara almak suretiyle bize iki esasta 
istimal etmek yetkisi vermiştir. Kadroların 
yarısı kanun çıkar çıkmaz, diğer yarısı da bir 
^art 1968 de istimal edilmek üzere verildiği 
içindir ki, biz kanun çıkar çıkmaz bu kadrola
rın yarısını istimal etmişizdir ve yurdun en çok 
sıkıntı gösteren yerlerinde, işi en keşif olan 
yerlerden başlamak suretiyle kadroları mahke
me kurmak, yeni hâkim ve savcı kadroları tev
zi etmek suretiyle dağıtmışızdır ve tâyinler de 
yapılmıştır. Diğer yarısını 1 Marttan itibaren 
'•allanacağımız cihetle, şüphesiz bu bütçe çık
tıktan sonra vâdesi hulul eder etmez bunlar 
izerindeki hazırlığımızı da zaten yapmışızdır. 
Yeni kuruluşlara gitmek suretiyle bunları da 
istimal edeceğiz. O halde, işi yapabilmek için 
bütçemizin imkânları nisbetinde verilmesi müm
kün olan istenmiştir ve Parlâmentomuz tara
fından da tasvip görmek suretiyle kanunlaş-
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mış ve tatbikata geçilmiştir. Birinci tedbiri
miz böylece yürümektedir. 

Diğer tedbirlere gelince: hâkimlerin sü
ratli karar verebilmeleri için Usul kanunların
da birçok merasim hükümlerini bertaraf edici 
ve en seri yoldan en pratik usullerle ve fakat 
en emin ve en sağlam bir şekilde neticeye var
mak için değişiklikler hazırlanmış ve sevk edil
miştir. Gerçek hukuk usulü, gerekse ceza usu-
lündeki değişiklik tasarımız takdim edilmiş
tir, Adalet Komisyonundadır. Şimdi burada 
hukuk ve ceza usulünde yapılan değişiklikler 
içerisinde bulunması gereken bâzı esasların di
le getirildiğine şahidolduk. 

Muhterem arkadaşlarımdan bir kısmı, hu
kuk usulünde hazırladığımız değişikliğin bütün 
hukuk usulüne şâmil olması ve topyekûn bu 
kanunun değiştirilmesi lâsımgeldiği fikri üze
rinde durdular ve bizim hazırlığımızı bu mâ
nada tasvipkâr görünmediklerini ifade ettiler. 
Bu bir noktai nazardır. Şüphesiz bunun tartı
şılması, bu kanunun müzakeresi sırasında daha 
geniş ölçüde yapılacaktır. Esasen tamamının 
değiştirilmesini gerektiren bir tasarı da bir 
muhterem senatör arkadaşımız tarafından ve
rilmiştir. Bir teklif olarak verilmiştir. Biz ni
çin vaktiyle üzerinde çalışılmış olan ve tama
mını değiştiren bir tasarıyı getirmedik de kıs
mî bir teklif ile, kısmî bir tadil ile iktifa etti
ğimiz meselesini de kısaca, zihinlerde iltibasa 
mahal bırakmamak için, arz etmek istiyorum. 
Çünkü burada dile getirilmiştir. Bir kere ta
mamının değiştirilmesi, Mahkemeler Teşkilât 
Kanunu ile ve bâzı arkadaşlarımız istinaf teş
kilâtını da arz ettiler, kurulacaksa, kurulması 
gerekiyor, istinaf teşkilâtı ile sıkı sıkıya bağlı
dır. Binaenaleyh, bunlar mahkemelerin Teşki
lât Kanunu çıkarılmadan hukuk usulü mahke
melerinin tamamını değiştirmekte, sonunda 
yine bizi bir değişikliğe götürecek bir ihtimal 
daim bünyesinde yatmaktadır. 2 ncisi bu kanu
nun, Medeni Kanun ile sıkı bir irtibatı var. Me
deni Kanunun boşluklarını doldurmak ve bu
gün bünyemize uymıyan bâzı hükümlerini de
ğiştirmek konusunda gayretlerimiz var. Bunu 
arkadaşlarımız da burada konuşurken temenni 
ettiler. Medeni Kanunda yapılması lâzımgelen 
değişikliklerle sıkı sıkıya irtibatı olan bu ka
nunun, Medeni Kanunun değişikliği yapılma-
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dan topyekûn değiştirilmesi halinde, bir kere 
daha bizi değişikliğe gitmeye zorlaması bahis 
konusudur. Sonra, en mühim sebep şudur ar
kadaşlarım. Hepimizin müşterek olarak bir nok
tada birleştiğimiz nedir? işlerin biran evvel 
süratle intacı. Mütemadiyen her sene bunu 
söyleriz, her sene bu ıstırabı terennüm ederiz. 
Bu sene de muhterem arkadaşlarımın hepisi 
aynı şeyi söylediler. İşi süratlendirmenin çare
sini bul, dediler. Şimdi işi süratlendirmenin ça
relerinden birisi usulde değişiklik ise, bu de
ğişikliği, akıl gerektirir ki, en seri yolda yap
ma şıkkını tercih ederiz. Tamamı üzerindeki 
bir değişikliği hazırlamak uzun zaman ihtiyaç 
gösterir, ama kısmî değişiklik daha seri yapı
labilir. Buna rağmen bakınız, kısmî değişikliği 
sağiıyabilmek için 2 seneye yakın bir mesai 
sarf edilmiştir .Bu işler kolay olmuyor. 200 kü
sur maddesi üzerinde yaptığımız kısmî değişik
lik tasarının hazırlanması ve bir tasarının ta-
kibetmesi lâzımgelen yollardan geçirerek Mec
lislere getirmek bizim 2 - 2,5 senemizi almış
tır. Tamamı üzerinde belki de bu devrede ye
tiştirilmesi gibi .bir mahzuru vardır. Niçin bu 
kadar vakit alıyorbu tasarı? Çünkü basit bir 
iş değildir de, onun için. Bir komisyonda bun
lar hazırlanıyor, bir mesai ve zaman alıyor. On
dan sonra bilim heyetlerinin tetkikine sunulu
yor; Ankara ve istanbul üniversitelerine gön
derdik, onların mütalâalarını almak için. On
lar da tetkik için zaman istediler .Bunlar bit
tikten sonra, tasarı tekemmül ettikten sonra, 
alâkalı bakanlıklara gönderilmesi vardır. On
ların da mütalâası alındıktan sonra revizyonu 
yapıyoruz, ondan sonra Bakanlar Kuruluna gi
diyor ve sonra Meclislere sunuluyor .Demek 
oluyor ki bu tasarının hazırlanmasında ihti
yar etmiye mecbur olduğumuz pek çok usul
ler vardır. Burada C. H. P. ye mensup bir ar
kadaşımız dedi ki, tarafsız ilim heyetlerinden 
geçmiyen, demokratik rejimin vazgeçilmez un
suru olan grupların mütalâasına iktiran etmi-
yen tasarıya oy vermeyiz tasvibetmeyiz, dedi. 
Şimdi bir grupun mensubu şüphesiz kendi ar
kadaşlarının da noktai nazarını aksettiriyor. 
Bir tasarının hazırlanmasında bu kadar titiz
lik gösterdiğine göre, bir tasarıyı biz roman 
yazar gibi hazırlayıp da ertesi gün hemen su
namazdık. Binaenaleyh tasarının bu kadar geç 
zaman alması ve tamamını tadil yerine ,tama-
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mim değiştirme yerine kısmî tadile gidişimizin 
sebepleri, bu arz ettiğim noktalar üzerinde te
merküz etmektedir .Burada akla şu sual gele
bilir. Vaktiyle bir komisyon kurulmuş, bir ha
zırlık yapılmış. O halde bir hazır şey var, niye 
bunu getir miyorsunuz? Nitekim o hazırlığı 
bir arkadaşımız kendi adına teklif olarak da 
vermiştir. Ama biz bu hazırlığı tetkik ettik. 
Şüphesiz natamam. Mahdut değişikliğimizi ya
parken o hazırlıktan istifade ettik. Bunu itiraf 
ederim, ama o hazırlığı olduğu gibi veremez
dik. O hazırlık dil bakımından, üslûp, muhte
va, bugünkü ihtiyaçlara cevap bakımından, 
matlaplar bakımından, hülâsa bir kanun tasa
rısında bulunması lâzımgelen birçok meseleler 
bakımından yeniden ele alınmayı icabettire-
cek bir hüviyet taşıyordu. O itibarla getirme
dik. Şimdi ne olacaktır? Şimdi olacak basit
tir. Bizim hazırladığımız değiştirme tadil tasa
rısı ile muhterem arkadaşımızın tamamını de
ğiştiren teklifi, yeni bir Usul Kanunu getiren 
teklifi alâkalı komisyonda beraber mütalâa 
edilecektir. Komisyon ona iltifat ederse onu 
esas alır tamamını değiştirir. Bizim fikrimize 
iltifat ederse, onu yapar. Şüphesiz en iyisini 
komisyonlar ve Parlâmentolar yapacaktır. Biz 
yalnız düşündüklerimizi ifade ediyoruz. Hiç
bir sabit fikrin sahibi değiliz. Yeter ki süratli 
çıksın, yeter ki işlerimiz gönlün arzu ettiği 
sürat ve emniyet içerisinde halledilsin ve on
ları temin edecek bir kanun çıksın. Bütün ar
zu bundan ibarettir. 

Demek oluyor ki muhterem arkadaşlarım, 
teşkilâtın tevsii yanında, usul kanunlarımız üze
rinde lüzumlu değişiklikler de hazırlanmıştır. 
Hem ceza, hem hukukta bunlar sunulmuştur, 
Bundan sonrası, şüphesiz Adalet Bakanı ola
rak, benim vazifemin bittiği mânasına gelmez. 
Bunları bu devrede çıkarmak için üzerime dü
şen vazifeyi yapmakta kusur etmemeye çalışa
cağım ama, siz muhterem arkadaşlarımdan istir
hamım şudur ki, bu kadar hassasiyet gösterilen 
bu konuda yardımlarınızı esirgememenizdir. 

Tedbirlerimiz bununla da kalmıyor muhte
rem arkadaşlar; yan tedbirler olarak adlandırıl
ması, mümkün olan diğer tedbirler üzerinde de 
durmaktayız, M arkadaşlar konuşmalarında 
haklı olarak bunları dile getirdiler. Yan ted
birler, genişlemiş olan teşkilâtla ve süratli iş-
vermek imkânı bahşeden kanunlar hazırlandık-
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tan sonra, bu imkânları gereği gibi kullanacak 
elemanların yetiştirilmesi tedbirleridir. Yani 
hâkim yetiştirilmesinde de bir değişiklik yapıl
ması lâzımgelir kanaatinde bulunmaktayız. Bu
gün için hâkimlerimizin yetişmesi, hepimizin 
bildiği gibi, Hukuk Fakültesini bitirdikten son
ra staja başlamakta ve bu staj bir ilâ iki sene 
sürebilir. Kanunumuza göre, isterse, Adliye Ve
kilinin stajı bir seneye indirme yetkisi vardır. 
Fakat bu son senelerin tatbikatı ile iki sene ola
rak devam etmektedir. Bu iki sene içerisinde 
mahkemeler nezdinde muayyen sürelerle hukuk 
mezunları staj görmektedirler. Aslında bu staj 
verimli değildir. Hâkim olarak, savcı olarak 
yetişmeleri için lüzumlu bilgileri ve pratik esas
ları almaları için ve cübbeyi giyip kürsüye otur
duğu zaman tereddütsüz hüküm vermeleri için 
yeter mahiyet taşımamaktadır. Ve bu yüzden 
de işler süratli gitmemektedir. Çünkü tereddüt
ler taliklere sebebolmaktadır. Onun için yetiş
tirmede daha verimli bir usule gitme mecburi
yetini hissetmişizdir ve bugünkü staj esasını 
değiştiren bir tasarıyı, daha doğrusu Hâkim
ler ve savcılar Kanunu içerisinde düzenlediği
miz hükümlerle stajı başka bir şekle sokmu-
şuzdur. Sevk edilmiş olan ve Mecliste olan bu 
tasarımıza göre, staj bir enstitü halinde iki se
ne süre ile devam edecektir. Yani staj yerle
ri muhtelif mahkemelere dağıtma yerine, top
lu olarak bir okul gibi iki sene daha hâkimliğin 
ve savcılığın icabettirdiği bütün bilgileri pra
tikte, tatbikatta ve nazariyatta kendilerine ver
mek ve tecrübeli hukukçuların ve ilim adamla
rının nezareti altında yetiştirmek ve bu süre 
içerisinde de ayrıca karekter denemelerini yap
mak suretiyle kendilerini iyi bir hâkim, iti-
madedilir bir hâkim ve işe başlar başlamaz her 
türlü tereddütleri izale edecek şekilde teçhiz 
edilmiş bir hâkim haline getirmenin usulünü 
böylece düşünmekteyiz. Bunun dışında işlerin 
gecikmesinin, tâki sebepleri arasında arkadaş
larımızın da ifade ettikleri gibi, not usulü var
dır. Yani bir hâkim hükmünün bozulması ve 

tasdik edilmesi nisbetinde terfi esasına göre ça
lışırsa, o takdirde, haklı olarak tereddüdettiği 
dâvalarda karar vermek istemiyor. Onun için, 
getirdiğimiz yeni sistemde şüphesiz hâMmin ver
diği karardaki isabet derecesi müessir bir rol 
oynıyacaktır. Ama hâkimin iş çıkarmaktaki 
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anlayışı ve çıkardığı işlerin, adedi ifadesi de 
bunun yanında ikinci bir kıstas olacaktır. Ya
ni az iş çıkaran ama hep müspet not alan bir 
hâkim hep terfi eder fikrini isabetli ve çok çı
karan hâkim terfi eder, anlamına çevirmenin 
düşüncesiyle tasarıyı bu esasa göre ayarlamış 
bulunmaktayız. 

Şüphesiz adalet çarkının süratli işlemesi. 
yalnız hâkim sınıfında olanların seri çalışmasiy-
le kabildir denemez. Yalnız onlara bu mese
leyi bağlamak bu da hatalı, eksik bir görüş
tür. Bunun yânı başında hâkimin eli - kolu 
mesabesinde olan ve hâkimin süratli iş çıkarma
sına başyardımcı olan ve bizim eski tâbirimizle 
mertebei ula memuru dediğimiz başkâtiplerin 
ve kâtiplerin buna mütenazır bir şekilde yetiş
tirilmesinde lüzum ve zaruret vardır. Şimdi 
burada beni bağlıyacağımı sözlerinde ifade et
mek suretiyle birçok sualler soran Hazım Dağ
lı arkadaşımın suallerinden birine burada cevap 
verme imkânı hâsıl olmuştur. Bir okul açmak, 
icra memurları, başkâtipler ve kâtipler için bir 
okul açma meselesi bizim meşgul olduğumuz 
bir meseledir. Çünkü yetişmemiş, bilgisi olmı-
yan, makina yazmasını bilmiyen, yahut hu
kukun icabettirdiği bilgileri almamış olan bir 
kimsenin çalışması ile bilgili ve yetişmiş bir 
kimsenin çalışması ve verimi arasında büyük 
fark vardır. Binaenaleyh biz bu okul açılın
caya kadar şimdiki halde şu tatbikatın içinde
yiz. Okul açma fikrini kanuna Savcılık Kanu
nuna, Hâkimler Kanununa dercetmişizdir. Bu 
kanunlarda bunların yeri vardır. Fakat iki 
seneden beri tatbik ettiğimiz geçen sene ve bu 
sene 1966 ve 1967 de tatbik ettiğimiz usul icra 
memurları için başkâtipler için kâtipler için, 
hattâ ceza evleri müdür ve diğer personeli için 
kurslar açılmıştır. Bunları yetiştirme ve ol
gunlaştırma kurslarına tabi tutuyoruz, üçer 
ayık süre ile senede ikişer devre olmak üzere 
iki seneden beri tatbik etmekteyiz ve iyi neti
celer almaktayız. Bunu okul haline getirme
nin de ayrı bir çabası içindeyiz. Fakat kurs mu. 
okul mu meselesi hakikaten üzerinde durula
cak bir meseledir. Çünkü okul olunca, mesele 
nin birçok müşkülleri karşımıza çıkmaktadır. 
Kurs olunca meselenin birçok pratik neticeleri, 
avantajları karşımıza çıkmaktadır. Fakat biz 
kurs olarak meseleye başlamışızdır. Bunu te

kâmül ettirerek ve müşkülleri yenerek okul ha
line getirmek istiyoruz. 

Buraya kadarM mâruzâtım adalet cihazının 
süratli çalışmasının ve işleri en seri yoldan çı
karmanın düşünebildiğimiz tedbirlerini nasıl 
aldığımızı ve bunların hangi safhada olduğunu 
arza gayretten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir şeyi 
daha arz etmek istiyorum. Niçin adalet çar 
kının süratli döndürülmesini istiyoruz? Şüphe
siz mülkün temeli olan, adalete karşı halkın te
miz duygularını daha da yükseltmek, daha da 
itimat havası içinde yaşatmak ve daha emniyet 
ve huzur içinde her şeyinden, her hakkından 
emin bir hale getirmek içindir. Geç tecelli et
miş bir adaletin kıymeti arasındaki büyük far
kı izah etmeye ihtiyaç hissetmiyorum. Adaletin 
emniyet içerisinde çalışması için Anayasamız 
burada hizmet almış olan hâkimlere bir türlü 
teminat tanımıştır. Hâkim, Anayasada hâ
kim teminatı diye adlandırılan bir teminata 
bağlanmıştır ve hâkim hiçbir nüfusun tesiri al
tında değildir. Hâkim, hüküm verirken hiçbir 
endişesi olmıyacak bir şekilde çalışacak hale 
getirilmiştir. Hâkim bu hale niçin getirilmiştir? 
Aslında hâkimin halka ve cemiyete karşı olan 
adalet hizmetini kemali ile görebilmesi için geti
rilmiştir. Yoksa hâkimi böyle bir zırh ile, böyle 
bir istiklâl ile teçhiz etmenin yalnız hâkim için 
olduğunu düşünmek abesle iştigal olur. Aslında 
hâkimi bu hizmetlere, cemiyete ve halka karşı 
hizmetlerine iyi sarılabilmesi ve bunları kusur
suz ve endişesiz yapabilmesi için bu zırh hâkim
lere verilmiştir. O halde, mahkemelerden hâ
kimlerden ve adalet teşkilâtından vatandaşın 
beklediği teminat da hâkime verilen bu temina
tın kendisine intikalidir. Bunun intikali isleri
nin çabuk görülmesi ile işlerinin âdil görülme
siyle işlerinin emniyet ve huzur içinde görülme
si ile mümkündür. Yani başka bir mâna ile, 
mahkemede işi olan vatandaş bu işinin en âdil 
ölçüler içerisinde ve en seri zaman içerisinde 
halledileceği teminatını vicdanında ve günlük 
hayatında hissettiği gün «adalet mülkün teme
lidir» sözünü tam mânasiyle gerçekleştirmiş 
olur. Şüphesiz, bunun yanında arkadaşlar, 
toplumun da, cemiyetin de bekledikleri vardır. 
Cemiyetin huzurunu ihlâl edenlere, cemiyete 
anarşi getirmek istiyenlere, cemiyetin bütün-
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lüğünü bozmak istiyenlere ve kanunların yasak
ladığı her şeyi fütursuzca ihtiyar etmek istida
dında olanlara karşı da bu teminat yine verilir, 
beklenir. Çünkü bugün için hukuk devleti reji
minde, rejimin tek teminatı, adalet cihazının 
bu şuur içinde işlemesi ve bu teminatı bütün va
tandaşlara, bütün müesseselere ıhissetirmesinde-
dir. Türk adaletinin her türlü tesirden uzak ça
lışması milletin takdirine mazhar olmuş bir va
kıadır. Bunu kemal noktasına getirmek de şüp
hesiz, bütün adalet mensuplarının vazifesidir. 
Biz, parlâmentolar olarak, hükümetler olarak 
üzerimize düşen vazifeler de vardır. Bu çar
kın bu türlü emniyet içinde işlemesini temin 
etme neye mütevakkıf ise, vazife de bundan 
ibarettir. Şimdi burada bir noktaya temas et
meden geçemiyeceğim. Kadroların genişletil
mesi babında Yargıtaya alınmış olan 30 kadro
ya bâzı sözcü arkadaşlarım temas ettiler. Ve 
dediler ki, 30 kadronun ilâvesi meseleyi hallet 
memiştir. Daire kurmak lâzımdır. Filhakika 
bu kanun burada, huzurunuzda münakaşa edil
diği zaman da yapıldı. Konuşmalar da bu nok-
tai nazarı ileri süren arkadaşlar oldu. Kanun 
çıktıktan sonraki tatbikatı yani üyelerin tev
ziinden sonraki tatbikatı henüz iki üç aylıktır, 
neticeleri müspet olmamıştır şeklinde ifade et
mek, bence biraz erkendir. Bunun daire kur
mak yerine, 30 üye ilâvesi şeklinde huzurunu
za getirilmiş oluşu Yargıtayın Başkanlar Kuru
lunun görüşü ile olmuştur. Başkanlar Kurulu 
toplanmıştır, bir karar vermiştir ve bunun 
tedbiri olarak da daire kurma yerine, 30 üye 
ilâve yapılması suretiyle yapılması lâzımdır., 
şeklinde kendilerine göre, iç bünyelerini daha 
iyi bilmeleri mefruz olduğuna göre, bir noktai 
nazar tesbit etmişlerdir ve bunu bir karar ha
linde Bakanlığa intikal ettirmişlerdir. Biz bu 
görüşe iltifat ederek, o tasarıyı 30 üye ilâvesi 
şeklinde huzurunuza getirdik. Şimdi tatbikatı 
şayet işin yenilmesine elverişli olmazsa, elbette 
bunun yeni dairelerce kuruluşu şekline çevril
mesi gerekir, ilk üç aylık tatbikatı itiraf ede
lim ki, ümit verici olmamıştır. Bunun tatbika
tını dikkatle izlemek ve gerektiğinde daire teş 
kiline gitmek noktasında ayrı bir hazırlığımız 
vardır. Ümidederim M, Temyizin bilhassa Tica
ret ve 4 ncü Hukuk dairelerindeki bu işlerin gi
dişi meselesini çözmek mümkün olacaktır. Ceza 

Kanunu üzerinde de bir değişikliğin lüzumuna 
işaret eden arkadaşlar olmuştur. Ceza Kanunu 
üzerinde çalışmalar vardır ve bunlar son safha
sına kadar gelmiştir, yakında huzurunuza sevk 
edilecek mertebededir. 

Şimdi değişikliğe sıra gelmişken burada Me
deni Kanun üzerindeki değişikliğe değinen ar
kadaşlarıma arzı cevap edeyim. Medeni Kanun 
üzerindeki değişiklikler bir ilmî heyet tarafın
dan yapılmıştır. Uzun süre çalışılmıştır. Bu me
sai bitmiştir. Bu mesainin sonunu tesbit et
mek üzere, maddeleri üzerinde redaksiyon yap
mak üzere de bir sayın profesör vazifelendiril-
miştir. Yoksa, değişiklik bir profesöre havale 
edilmiş değildir. Bu hususta mütalâa serd eden 
arkadaşıma bilhassa aldıkları malûmatın eksik 
olduğunu ifade etmek isterim. îlim heyeti hazır
lamıştır, değişikliği. îlim heyetinin tesbit etti
ği değişiklikleri kaleme almak işi bir profe
söre verilmiştir. Mesele bundan ibarettir. Ve 
bu da yakında kendisine verilmiş olan mehil bi
ter bitmez huzurunuza getirilecektir. Şimdi söz 
buraya gelmişken müsaade ederseniz kısa bir 
hesap vermek isterim. Biz ne yapmışız, hangi 
kanunları hazırlamışız, hangilerini hazırlama
mışız, çalışmış mıyız, çalışmamış mıyız mesele
sini derli - toplu arz etmemde zannederim ki 
fayda ve hattâ zaruret vardır. Çünkü konuş
maların mâna ve muhtevası bu zarurete işaret 
etmiştir. 

1967 senesi içerisinde Adalet Bakanlığı 8 ta
ne kanun çıkarmıştır. Affedersiniz tâbiri tam ye
rine oturtamadım. Adalet Bakanlığının hazırla
dığı tasarı kanuniyet kesbetmiştir. Bir sene 
içerisinde 8 kanunun çıkmasını sağlıyacak bir 
faaliyet göstermiştir. Bunların isimlerini arz 
edeyim. Af Kanunu, demin işaret ettiğim gibi 
iki Kadro Kanunu, Hâkimler Kanunu üzerinde 
değişiklik Kanunu, 884 sayılı Kanun, ki ikibin 
liraya çıkmıştır kadroları, Adlî Tıp Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren ve kadro veren 
Kanun, Yargıtaya kadro ilâvesi Kanunu, Yük
sek Seçim Kurulunun, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun seçimi usulünü değiştiren Kanundur 
ki, bu sıkıntıyı Yüksek Senato da çekmiştir se
nelerce. Geniş bir zaman içinde seçiminin ya
pılmayışı sıkıntısı izale edilmiştir bu kanunla. 
Nihayet Adliyenin 1952 den beri teraküm eden 
700 milyon liralık borcunu ödemeyi mümkün 

I kılan bir kanun çıkarılmıştır. Demek ki boş 
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kalınmamış, sevk edilmiş olan kanun tasarı
larından sekiz tanesi kanuniyet iktisabetmiş 
durumdadır. Hazırlanmış olup da Meclise sevk 
edilen bâzısı umumi heyette, bâzısı komisyon
larda olan tasarılarımızın adedi de sekizdir. 
Sekiz kanun çıkmış, sekiz tane tasarı da Mec
lislerin veya komisyonların gündemine gir
miştir. 

Şimdi Mecliste olan ve sıra bekliyen Millet 
Meclisinde olan kanunlarımız şunlardır : Pat
ronaj kanun tasarısı, yani mahkûmların ceza 
evinde iken ve tahliyelerinden sonra himayele
rini öngören tasan. Bu mevzu üzerinde bir 
sayın arkadaşımız, hattâ iki sayın arkadaşı
mız durdular. Mahkûmları hapisaneden çı
kardıktan sonra başıboş bırakıyoruz, üç gün 
sonra tekrar suç işleyip geliyor. Aslolan bunla
rın ıslahıdır, aslolan bunların tekrar suç işle
memek üzere bu kapıdan çıkmalarıdır. Bunun 
için alınmış olan tedbirlerimiz nedir, buyurdu
lar? Bunun için alınmış olan tedbir, medeni 
memleketlerin birçoklarında olmıyan bir ted
bir getirilmiştir. Ve kısa adiyle Patrona i Ka
nunu diye adlandırılan kanun tasarısı Mecli
sin gündemine kadar komisyonlardan geçmek 
suretiyle indirilmiştir. Bu kanunlar çıktıktan 
sonra da bir himayeye tâbi olacaktır mahkûm
lar ve âmme müeseselerinde, hattâ özel sek
törde muayyen bir nisbette bunlara iş verilme
si mecburiyeti konmuştur. Onun dışında baş
kaca, himaye tedbirleri getirilmiştir. 

Avukatlık kanun tasarısı gündemde sıra bek
lemektedir. Avukatlık kanun tasarısının muh
tevası üzerinde burada bir arkadaşım Vekâleti
min avukatlara muhtariyet vermesine desindi. 
Bövle adlandırdı, meseleyi kendi ölçüsünde. 
Şüphesiz bu, tasarı geldiği zaman konuşulacak, 
tartışılacaktır. Ben işin tartışmasına girecek 
değilim, şu anda. Ama bir yanlışlığı tashih et
mek istiyorum. O da şu : Biz bu tasarıyı Ana
yasamızın emrettiği ölçüler içerisinde ve avu
katlara en geniş haklar vermek zihniyeti içeri
sinde hazırladık. Anayasa ne verdi ise onu te
min ettik. Ama Anayasanın vermediği bir şeyi 
Anayasanın dışına çıkarak vermeye de kendi
mizde hak görmedik. Binaenaleyh, Vekâlet 
veyahut iktidar bir nevi yetkileri elinde tut
mak istivor gibi bir mânada meseleyi ifade et
mek ve böyle bir damgayı daha kanunun mü

zakeresine başlamadan vurmak, zannediyorum 
ki, hem vakitsiz olur, hem de haksızlık olur. 

Hukuk Muhakemeleri ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü kanunlarının komisyonlarda olduğunu arz 
etmiştim. 

Noterlik kanun tasarısını sevk ettik komis
yondadır. Hâkimler ve Savcılara ait kanun 
tasarısı komisyonlara sevk edilmiştir. Seçim 
kanunu tasarısı malûmunuz olduğu veçhile sevk 
edilmiştir. Çocuk mahkemeleri kuruluşuna dair 
olan tasarı da sevk edilmiştir ve gündemdedir. 
Bâzı arkadaşlarımız Anayasanın emri olan bu 
tasan üzerinde hiç çalışmadığımız gibi bir intiba 
içerisinde meseleleri ifade ettiler, öyle değildir. 
Bu tasan geçen sene sevk edilmiştir. Komisyon
lardan geçmiştir, Umumi Heyette müzakere sı
rası beklemektedir. Gensorulardan imkân bul
dukça bu tasarılar çıkanlacaktır. Demeli olu
yor id sekiz tasan kanuniyet kesbetmistir. Sekiz 
tasarımız da Meclise intikal etmiştir. 

Halen Başbakanlıkta olan tasanlar şunlardır: 
3656 sayılı Kanunun bir sayılı cetvelinin tadil ve 
ekleri, ki ceza evlerinin personeli ile ilgilidir. Ceza 
evleri personelinin, gardiyanların ve diğer me
murlarının durumlarına arkadaşlanmız burada 
temas ettiler. Kendileriyle tamamen aynı fikir
deyiz. Bunlann aldıkları paralar azdır. İzin 
günleri çok mahduttur, çektikleri hakikaten 
bir mahrumiyet derecesinde ağır bir yüktür. 
Bunlan ıslâh etmek ve ceza evlerinin daha iyi 
bir halde muhafazasını sağlıyacak iki kanun ta
sarısı hazırlanmıştır ve sevk edilmiştir. 

Bu arada şunu da arz etmek istiyorum. Ceza 
evlerinin iç ve dış muhafazasını sağlıyacak ta-
sanyı da hazırlamış durumdayız. 

Yine Başbakanlığa sunulmuş tasanlar arasın
da 45 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değişti
ren tasan mevcuttur. Bu tasan, arkadaşlanmı-
zın ifade ettikleri gibi, Yüksek Hâkimler Ku
rulu nezdinde bir murakabe organı kurulmasını 
sağlıyacak olan taşandır. Hâkimlerin muraka-
besiz kaldığı ve bunlardan birçok mahzurlann 
doğmakta olduğu hakikatini arkadaşlar burada 
dile getirdiler, işte bu hakikatin bir ifadesi 
olarak, 45 sayılı Kanunda bir değişiklik hazırla-
mışızdır. Yüksek Hâkimler Kurulu emrinde 
olmak şartiyle, vekâletle hiçbir irtibatı şüphesiz 
olmıyacaktır, olamıyacaktar da, Anayasamızın 
emrettiği belli konuları tahkik için kendilerinin 
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emrinde bir kadro, bir murakabe kadrosu bulu
nacaktır. Şimdiki halde tatbikat hâkimlerden 
şikâyet olduğu zaman o yere yakın yüksek de
receli bir hâkimin buna memur edilmesinden 
ibarettir. Tabiî hâkimin işi başından aşkın ol
duğu için, verilmiş olan munzam bir tahkikat 
vazifesini yapmaya da vakit bulamamaktadır. 
Vakit bulsa dahi, tahkik ayrı bir sanattır. Bu 
husus herkesin yapacağı bir iş değildir. Hâkim
lik ayrı şey, muhakkiklik yine ayn şeydir. Bi
naenaleyh, bu müşkilâtı halletmek için ve Yük
sek Hâkimler Kurulunu bu imkâna kavuşturmak 
ve şikâyetleri süratle tahkik ederek, içinde mev-
cudolan hakikat payını tesbit etmek ve şikâyet 
edenler de kendine göre bir huzuru sağlamak 
için böyle bir kuruluşu öngörmüşüzdür ve bunu 
da sevk etmiş durumdayız. 

Merkez teşkilâtı Kanunu üzerinde muhterem 
arkadaşlarım durdular. Millî Birlik Grupu adı
na konuşan Sayın Sezai O'Kan arkadaşımız ge
çen seneki konuşmamı ele alarak; Bakanlar Ku
ruluna sevk ettik, Başbakanlıktadır, demişti; 
bu sene bakalım ne diyecek, buyurdular. Şimdi 
bu tasarının geçirdiği safhayı kısaca anlatmaz
sam arkadaşım tamamen bu mütalâasında haklı 
olur. Bu tasarı, adı üstünde, teşkilât tasarısıdır. 
Yani kadroyu ihtiva eden bir tasarıdır. Bu iti
barla gerek Maliye ile gerekse Personel Dairesi 
ile irtibatı olan konuları muhtevidir. Bu bakım
dan bu iki organ arasında mesele enine boyuna 
tetkike tabi tutulmuştur. Bu yüzden gecikmiş
tir, yani tetkikatı uzun sürmüştür. Fakat sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 1946 senesinde ben Mec
lise girdim. Bir adalet mensubu olarak bu ta
sarıyı böyle tenkid ettim. Adliye Vekili olarak 
şimdi bunun çıkarılmasını ne kadar istediğimi 
ifade için bunu arz ediyorum, inşallah himme
tinizle çıkacaktır. Bir şeyin yapılmasını iste
mek başka, yapmak başka şeydir. Şüphesiz 
gönlüm çok şeyler istiyor, fakat imkânlar çok 
şeyler vermiyor. Malî imkânlar birçok mesele
lerimizi süratle halletmekten bizi alıkoyuyor. Bu 
itibarla gecikmiş olan şeylerin nedenleri üzerine 
arkadaşların eğilerek insafla mütalâa etmelerini 
istirham edeceğim. 

Şimdi dört kategoride çalışmalarımızı arza 
başlamıştım. Çıkan kanunlar, Mecliste olan ka
nunlar, Başbakanlıkta olan kanunlar ve üze
rinde çalıştığımız kanunlar. 

Şimdi sara, üzerinde çalıştığımız kanunla
ra gelmiştir. Üzerinde çalıştığımız kanun ta
sarılarını aded olarak ifade etmek gerekirse, 
12 tanedir. O halde şu iki sene içerisinde bi
zim mesaimiz 12 tasarı üzerinde çalışmak, se
kiz tasarıyı çıkarmak, sekiz tasarıyı Meclise 
intikal ettirmek, dört tasarıyı da Bakanlar Ku
ruluna intikal ettirmek suretiyle adedi ifa-
fadesini böylece bulmuş oluyor. Üzerinde ça
lışılan kanun tasarılarını kısaca ismen arz 
etmek icabederse, Ceza infaz Kurumları Ko
ruma Teşkilâtı kanun tasarısı, ceza evleriyle 
adalet binaları inşaası karşılığı olan harçla
rın ve mahkûmlara ödettirilecek olan yiyecek 
bedellerinin ceza evi ve adalet binası yapmak 
için Adalet Bakanlığına tahsisi için bir tasa
rı, Medeni Kanunun bâzı maddelerini değişti
ren tasarı, Adliyeciler Yardımlaşma kanun ta
sarısı, Temel Hak ve Hürriyetler kanunu tasa
rısı, istinaf Teşkilâtı kurulmasına dair olan 
tasarı, Basın Kanununun bâzı maddelerini Ana
yasaya göre değiştirme tasarısı, cevap ve dü
zeltme hakkını Anayasamız nasıl yapılacağını 
tasrih etmiştir. Ona göre, bir düzeltme yapı
yoruz, başka bir şey hatıra gelmesin. Ceza Ka
nununun bâzı maddelerini değiştirmeye dair 
olan tasan, Adlî Zabıtanın Kuruluşu kanun 
tasarısı, M, süratle iş çıkarmanın yan tedbir
leri arasında zikretmek isterdim, unuttum. Şim
di ifade etmek isterim, adlî zabıtayı kurduğu
muz zaman ceza dâvalarının çok seri neticelen
mesi imkânını sağlamış olacağız. Çünkü jandar
manın emrinden gelen tahkikatın, hattâ poli
sin yaptığı tahkikatın, hukuk bilgisi eksik olan 
bir polisin yaptığı tahkikatın, dâvaya temel ol
ması, hâkimin birçok şeyleri yeniden tahkik 
etmesine yol açıyor, uzatıyor, hattâ isabetli ka
rar verilmesini önliyecek neticeler doğuruyor. 
Bu itibarla adlî zabıtayı her iki mânada kur
mak için bir faaliyetimiz vardır. Uyuşmazlık 
Mahkemesi kanun tasarısı ve nihayet Anaya
sa Mahkemesinin savcıların tâyinine aidolan 
yetki maddelerini iptal etmesi karşısında bu 
boşluğu dolduracak kanun tasarısı. 

Değerli arkadaşlarım, şu rakamlar ve şu arz 
ettiğim tablolar Adalet Bakanlığının bir sene 
içerisinde boş durmadığını ve kesif bir faali
yet içerisinde bulunduğunu ve bunların da se
merelerini huzurunuza kadar getirmek imkâ 
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nına bulduğunu arz etmeme zannediyorum ki 
kâfi gelecektir. , 

Şimdi biraz da müsaadenizle ceza evleri
miz üzerinde malûmat arz edeyim. , 

Bugün yurt sathına dağılmış 633 ceza evi
miz mevcuttur. Bu 633 ceza evinde 23 bin hü
kümlü, yuvarlak rakamla ifade ediyorum, ve 
22 000 tutuklu olmak üzere 45 000 vatandaşı
mız mevcuttur. Ceza evlerimizi biz bir ıslâh 
ve bir terbiye müessesesi haline getirmenin 
gayreti içindeyiz. Ve programımızda infazdan 
beklenilen gayenin bundan ibaret olduğu da 
ifade edilmiştir. O halde ceza evlerine hasbel
kader düşmüş olan vatandaşlar, tekrar ceza 
evinden kendi ocağına döndüğü, kendi aile yu
vasına döndüğü, bir başka tâbirle cemiyet içe
risine döndüğü zaman cemiyete faydalı, aile
sine faydak ve tekrar suç işlemekten çekinen 
bir insan hüviyetine nasıl sokabiliriz, ıslâh 
sırasında bunun çareleri ve tedbirleri nasıl 
olmalıdır, meselesi karşımıza çıkmaktadır. Bu
nun için şimdiye kadar tatbik ettiğimiz usul 
şunlardır:. , 

Ceza evlerinde, okuma - yazması olmıyan 
vatandaşlar gelirse onları okur - yazar hale ge
tirecek dersaneler açmak, okullar açmak. Bu
nu geniş ölçüde muvaffakiyetle yürütüyoruz. 
Her sene ceza evlerinde okuma - yazma öğre
nen vatandaşların yekunu oldukça kabarık
tır. Halk dersanelerindeki esaslara göre eği
tim yapılıyor. Bunun dışında ilkokul açtığı
mız, ceza evleri mevcuttur ve hattâ ortaokul 
tahsilini dahi temin ettiğimiz yar mevcuttur. 
Ankara'da Çocuk Islah Evinde bulunan mah
kûm çocukların orta tahsil yarpmasını sağlıya-
cak bir tedbir de alınmıştır. Demek oluyor 
M, ceza evlerine düşen vatandaşlara evvelâ 
okuma - yazma öğretmek suretiyle terbiyeye 
tâbi tutmak, bir terbiye ve ıslaha tâbi tutmak, 
bunun dışında sık sık konferanslar verdirmek 
suretiyle, filimler göstremek suretiyle, temsil
ler yapmak suret;yle, aynı gayenin tahakkuku 
için yardımcı faaliyetler gösteriyorum. Bütün 
bunların dışında her mahkûmu çalıştırmanın 
tedbiri üzerinde durmaktayız, M, arkadaşlarım 
haklı olarak bunları istemektedirler. Zaten bi
zim için de bu bir gayedir. Kanun da bize 
bu faaliyeti emretmektedir. Halen 663 ceza 
evimizin 109 u iş esasına göre çalışmaktadır. 
Gayemiz bütün ceza evlerimizi hem okul, hem 

atelye haline getirmektir. 109 unda bu tatbik 
edilmektedir. Bunlar atelye halindedirler. Ufak 
fabri/ka halinde planlar da vardır. Fakat bu 
109 un dışında okuma-yazma öğreten ceza ev
lerinin adedi daha kabarıktır. Fakat esas ga
yemiz, arz ettiğim gibi, ceza evlerini bir 
okul ve bir işyeri, bir atelye haline getirmek
tir. Bunu hem terbiye ve ıslâha bizi götüren 
bir vasıta olarak istiyoruz, hem de oradaki 
mahkûm ve mevkuf vatandaşlarımızı işgücünü 
âtıl olarak geçiren insanlar olmaktan kurtar
mak istiyoruz. Hem de çıktıklarında bir iş veya 
sanat sahibi olmalarını mümkün kılacak bir va
sıtadır diyo istiyoruz. 

Burada bir sayın arkadaşım, geçen sene 
verdiğim rakamın yin9 değişmemiş olduğunu 
bir kanı olarak ifade etti. Geçen sene 8 500 
kişi ceza evlerinde, 1 500 kadarı da diğer 
özel işyerlerinde çalıştırılmak suretiyle 10 000 
kişiyi çalıştırdığımızı ifade etmiştim. Bu sene 
bu rakam yekûn olarak 13 538 e yükselmiş
tir. Demek ki, bir sene içindeki, faaliyetimiz 
3 538 mahkûmu daha çalıştırmak imkânına ka
vuşturmuştur. Bunun dökümünü arz etmefk 
geıekirse, kendi atelyelerinde, yani 109 ceza 
evinde hazırlanmış olan atelyelerde çalışan in
sanların yekûnu 11 838 dir. Resmî müessese
de çalışanların yekûnu 900 dür, sair işyerle
rinde çalışanların yekûnu da 800 dür, ki, ceman 
13 538 mahkûm çalışmaktadır. Bunların iş 
dallarını saymayı lüzumlu görmüyorum. Muh
telif iş dallarında çalışmaktadırlar ve arka
daşlarımın haklı olarak dile getirdikleri gibi, 
en güzel halıları dokumakta, en güzel ma
mulleri vermektedirler. Srndi ceza fivlfii-iT»viz_ 
de mahkûmlara iş bulmak için ayrıca Adalet Ba
kanlığının ihtiyacı olan bilcümle masa, san
dalye, kütüphane, dolap gibi lüzumlu eş
yayı kendi müesseselerimizde imal ettirmek 
ve ihtiyaçları yerine sevk etmek üzere bir teş
kilât kurmuş bulunmaktayız ve bu teşkilât 
faaliyete geçmiştir. Bu plân dâhilinde adalet 
hizmetinde çalışanların emrine tahsis edilecek
tir. Ve peyderpey yurdun muhtelif yerlerinde 
adalet dairelerini muhtelif vesilelerle ziyaret 
edecek olan arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız 
tedrici olarak bütün şikâyet konusu olan bu pej
mürde mefruşatın değişikliğini göreceklerdir. 
Tabiatiyle bu, bütçenin bize verdiği imkân ölçü
sü ile mütenasibolacaktır. Çalışan mahkûmlara 
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yevmiye vermekteyiz muhterem arkadaşlarım. 
Ve bu yevmiyeden kendilerine yaptığımız iaşe 
masrafını da tahsil ediyoruz. Demekki, mahkû
ma iş bulmanın çeşitli faydaları vardır. Bir defa 
sanat sahibi oluyor. Boş durmanın kötü ne
ticelerinden kurtarılıyor. Para kazanıyor. Bun
lar mahkûm için faydalı şeylerdir. Cemiyet 
için faydalı olanlar : İyi bir insan olarak dı
şarıya çıkışının faydalarını cemiyet hissediyor 
ve kendisine yaptığı masrafı da otomatikman 
tahsil etme imkânı buluyor. 

Binaenaleyh, ne kadar çok mahkûmu çalış
tırırsak bu arz ettiğim faydaları o kadar çok 
toplamak imkânını bulmuş olacağız. 

1966 malî yılı içerisinde çalışan mahkûm
lara ödenmiş olan gündeliklerin yekûnu 
5 197 980 liradır. Ayrıca kendilerine 482 176 
lira da prim verilmiştir. Çünkü mahkûmlara 
gündelikleri dışında bir de prim veriliyor. Ça
lıştıkları işyerinin senelik kazancına göre, ge
rek çalışanlara, gerekse personele kanuna gö
re dağıtılan bir primdir. Ve bu işyerlerimizin, 
106 işyerimizin bir senedeki kârı da 5 485 577 
liradır. Şüphesiz bu kârla da yeni işyerleri 
kurmak imkânını böylece elde etmiş oluyoruz. 
Bugün için hakikaten ceza evlerimizin büyük 
bir kısmı arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi, 
bakımsızdır. Maksadı sağlıyacak durumda de
ğildir. Fakat bunlar zamanın işidir. Adalet bi
naları ile ceza evlerinin az çok hizmete ce
vap verecek hale getirilmesi için lüzumlu para 
285 milyon liradır, arkadaşlar. Beş Yıllık Plân 
hazırlandığı sırada Beş Yıllık Plâna yaptığı
mız teklif budur. Fakat Beş Yıllık Plânın malî 
imkânları içerisinde bu hizmete tahsisini ön
gördüğü para, adalet binaları için beş milyon, 
ceza evleri için beş milyondur. Demek ki, se
nede 10 milyon, 5 senede 50 milyon
dur. Fakat ihtiyaç 285 milyondur. Şim
di bu ölçüler içerisinde ne yapabile
ceğimizi ve beni bağlamak istiyen Sayın Dağ-
lı'ya bu bağı nasıl yapacağını sormak iste
rim. 

Şimdi müsaadenizle bu mâruzâtımdan son
ra arkadaşlarımın sorularına ve mütalâaların 
da cevaplanması lâzımgelen kısımlara arzı ce-
vabedeceğim. Zaten birçok kısımlarını cevap
lamış durumdayım. Umumi izahatım dışında 
kalan kısımları da cevaplandırmadan geçmek 
istemiyorum. 

Coğrafi teminat üzerinde duran arkadaşla
rım oldu. Hâkimlerin filhakika teminatlı ve te
minatsız kısımları vardır. 60 lira kadrosu olan 
hâkimler ve daha yukarısı teminatlıdır.. Yani 
IU mânada, bütün hâkimler teminatlıdır. Ana
yasanın getirdiği teminata sahiptir. Ama coğ
rafi teminat diye adlandırdığımız yerinin de-
ğiştirilmemesine, rızası olmadıkça yerinin de
ğiştirilmemesi teminatına sahiptir. Kimler? 
60 ve daha yukarı kadroyu iktisabetmiş olan
lar. 50 liralık kadroda üç üst derece alabile
ceğine göre, demek ki 60 - 70 - 80 lira maaşlı 
hâkimler dahi bugünkü tatbikatta teminatsız
dır, kadrosu 60 değilse, maaşı 80 olsa da temi
natsızdır. Demek ki, hâkimlerin büyük bir kıs
mı coğrafi teminattan, yani yer teminatından 
mahrumdur. Eğer hâkim için böyle bir temi
nata ihtiyaç varsa, niçin bir kısmının temi
natı vardır da bir kısmının yoktur, bundan 
nuhrumdur? Bunu izah etmek mümkün değil
dir. Aslında hâkim teminatını Anayasa tarif 
etmiştir. Hâkimin hangi türlü teminata kavuş
ması lâzımgeldiğini Anayasa tadadetmiştir. Bu 
yoktur Anayasada. Bu daha teminatlı olsun en
dişesi ile reaksiyoner bir düşünce ile konmuş
tu, ama bir kısmı böyle bir kısmı böyle olunca, 
burada bir adalet mantığı ve tatbikatında bir 
adalet ölçüsü de yoktur. O halde yapılacak şey, 
lazımsa hepsini teminatlı hale getirmek değil
se bunu hepsinden kaldırmaktır. Bizim kanaati
miz, hâkimin teminatı Anayasanın bahşettiği 
teminattır. Ve hâkim teminatı özlük işlerinin 
siyasi iktidarın tamamiyle nüfusu dışında ol
mak suretiyle sağlanmıştır. Yüksek Hâkimler 
Kurulu, hâkimi tâyin eder, tahvil eder, muay
yen usulleri vardır, hiçbir siyasi otorite bunlara 
en ufak bir tesir icra edemez. O halde hâkim 
teminatlıdır. Onun dışında Anayasanın getir
diği teminatlar vardır. Yani yer değiştirme 
mevzuunda bizatihi bir teminatın içindedir. Bu 
hal böyle devam edince bir kısmı iyi yerde de
vamlı olarak oturuyor, bir kısmı da mahrumi
yet yerinde devamlı olarak bulunmak gibi bir 
neticeye rıza göstermek mecburiyetinde bulu
nuyor. Onun için bizim hazırladığımız tasarı da 
hâkimlerin hepsi teminatlıdır. Fakat, bu yer 
teminatı zamanla mukayyettir. Dört senedir. 
Böyle bir tasarı hazırlamış bulunmaktayız. Bir 
hâkim bir yere tâyin edildiği zaman dört sene 
için orada kalma teminatı vardır. Onun dışında 
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hâkimi oradan Yüksek Hâkimler Kurulu kendi 
ölçülerine göre, kendi tesbit ettiği esaslara göre 
kaldırabilir. Şüphesiz bu demek değildir ki, 
Yüksek Hâkimler Kurulu dört senesini dol
duran hâkimi otomatikman kaldırır'. Hiçbir za
man böyle değildir, ama dört sene sonra kal
dırılabilir. 14 sene de kalabilir. Bugün sav
cılar için böyle bir teminat yok. Halen mer'i 
Anayasa 15 Hazirana kadar da mehil vermiş
tir. Adliye Vekili Müdürler Kurulunun müta
lâasını alarak kaldırabilir. Fakat hemen ifade 
edeyim ki, 17 seneden beri müstemirren aynı 
yerde hizmet eden savcılar vardır. Hattâ baş
savcılık teşkilâtını bunların içine dâhil eder
sek, 20 yıldan fazla aynı yerde vazife gören 
hâkim vardır, on senedir müstemirren aynı yer
de vazife gören savcı vardır. Demek oluyor ki, 
böyle bir teminat olmadığı zaman da insanlar 
hemen dama taşı gibi yerinden kaldırılmıyor. 
Muayyen sebepler olursa, o takdirde kaldırılı
yor demektir. Binaenaleyh, böyle bir coğrafî te
minata ihtiyaç, devamlı olarak ihtiyaç yoktur 
ve bu günkü tatbikat tamamen adaletsiz neti
celer doğurmaktadır. 

Bu bakımdan böyle bir tasarıyı biz sevk et
miş bulunmaktayız. Şüphesiz takdir yüksek 
heyetinizin olacaktır. 

Şimdi burada kanunlarımızın perişan ha
line işaret eden arkadaşlarım oldu. Ve bir ko-
difikasyona gitmemiz lüzumuna işaret ettiler. 
Tamamen kendileri ile aynı fikirdeyim. Bu ko
nuyu biraz daha açmak icabederse, şunu ifade 
etmek mümkündür. Bugün bizim kanunlarımız 
sadece numara alma konusunda tatbikatçıları 
dahi şaşırtacak durumdadır. 1920 den 27 Ma
yıs 1960 a kadar numara almış ve çıkmış olan 
kanunlar bir den 7 480 e kadar numara almış 
tır. Bunlar bir grup 27 Mayıs tarihinden 1 Ka
sım 1961 tarihine kadar yayınlanan kanunlar, 
1 ilâ 375 sırayı alır. Demek M, bir ilâ 375 ara
sındaki birinci kategori kanunlarla bunlar ara
sında bir numara tedahülü mevcuttur. 1 Ka
sım 1981 den bugüne kadar çıkmış olan kanun
lar da 998 dir. Ondan evvel çıkanları da he
saba katacak olursak, yani 1920 den evvel çık
mış olupta halen meri olan kanunlarımız da 
vardır, onları da hesaba katacak olursak, şim
di tatbikatçı 998 e kadar numarası olan üç ka
tegori kanunla karşı karşıyadır. Yani 800̂  numa-

ı ralı Kanun dendiği zaman üç tane 800 numaralı 
Kanun karşınızdadır. Yine 300 numaralı Kanun 
dendiği zaman üç tane Kanun numarasiyle karşı 
karşıyasınız. Bunların, meri olan hükümleri, 

I var olmıyan hükümleri var. Binaenaleyh, bir 
kodifikasyona gitme mecburiyeti ve perişan hali 
derleyip toplayıp bir nizama sokmak zarureti 

I kendiliğinden doğmaktadır. Bunu, Adalet Ba-
I kanlığı bugünkü teşkilâtı ile yapabilir mi? Ada-
I let Bakanlığı Merkez Teşkilât Kanunu çıktı

ğı zaman bunu yapmayı düşünmektedir. Fakat 
bu kanun çıkıncaya kadar boş durmayı da ar
zu etmemiştir ve buna bu mevzuda önçalışmaları 
yapmak üzere kendi bünyesi içerisinden işi çok 
da olsa, bâzı arkadaşlarımızı memur etmiş du
rumdayız. Binaenaleyh, bu yöndeki çalışmaları
mızı ilerletiyoruz. Şayet Merkez Teşkilât Kanu
numuzu lütfeder süratli çıkarırsanız meseleyi 
daha süratle çıkaracağız, fakat gecikirse dahi 

I biz bu mesaimizi ilerletmeye ve çıkarmaya gay
ret edeceğiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesele bu
raya gelmişken adliye sicili teşkilâtı üzerinde 
de kısaca malûmat arz etmek isterim. Bizim 
adlî sicil teşkilâtımız, adlî sicil işlerimiz tasav
vuru hakikaten önceden muhal olan bir aza
met ve vüs'atle dal budak salmıştır, ve bunları 
mutlaka yeni esaslara bağlamak zaruretini 
duymaktayız. Size fikrimi arz edebilmek için 
bâzı rakamlar vereceğim. 1960 dan bugüne ka
dar gelmiş olan ceza fişi yekûnu 2 071 226, tali 
karar fişinin yekûnu 347 230, infaz fişinin ye
kûnu 1 159 718, bilgi isteminin yekûnu 
1 662 730, yekûn, adlî sicil teşkilâtımızın me
saisinin yekûnu 5 240 944 tür. Bunları muha
faza etmek dâhi bu bilgileri vermek, aktarmak 
bir yana, bunları, bu fişleri muhafaza dâhi bir 

I problem haline gelmiştir. Yani Adalet Bakanlı
ğının binası bunları ihata edemez, istiab ede
mez, içine alamaz hale gelmek üzeredir. Bu
nun için huzurunuza yeni bir tedbirle gelmek 
için hazırlanıyoruz. 

istinaf mahkemeleri kurulması üzerinde ar
kadaşlarımız durdular. Bu istinaf Teşkilâtı 
kurmak ve lüzumlu kanunları çıkarmak ba
sit bir iş değildir. Bugün halen kurulu teşkilâ
tımız dâhi gelen işi yenme mevzuunda müş
külâta uğramaktadır, istinafa hâkim bulmak 

I istinafa bina bulmak, bu teşkilâtı kurmak ve 
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bu düzeni hakikaten bir hevesle değil, işler 
bir muntazam mekanizma olarak hazırlamak 
basit bir iş değildir, üzerinde çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

Yargıtaya ilâve edilmiş olan ek inşaata ni
çin geçilmediğini ve buraya başsavcılığın geçip 
geçmediğini soran arkadaşlarım oldu. inşaat 
şekli haricisiyle tamamlanmış gibi görünüyor. 
Fakat henüz daha bitmiş değildir. Müteahhi
din mukavelesi Şubat'm sonunda bitecektir. 
Teslim, tesellüm, bittikten sonra bu bina, şüp
hesiz hizmete tahsis edilecektir. Ve bu suretle 
Yargıtay biraz daha genişleme imkânı bula
caktır. Bir kısmına da, Başsavcılık teşkilâtının 
bölümlerini almak suretiyle burada toplıya-
cağız. 

Sayın özden arkadaşım çocuk mahkemeleri 
kanun tasarısını sevketmediğimiz kanısında 
bir konuşma yaptılar. Arz ettiğim gibi, bu ta
sarı komisyonlardan da geçmiş bulunuyor, bek
liyor. 

Hazım Dağlı arkadaşımın şimdi beni bağla
mak için sorduğu suallere geliyorum. Şimdi 
adliyecilerin protokolde yerini sordular. Ha
kikaten bu bir mevzu olarak, bir ihtilaflı mev
zu olarak ortada durmaktadır ve müşkülat 
arz etmektedir. Bunu halletmek için çeşitli mü
racaatlar yapılmıştır ve bir hazırlık vardır. 
Yargıtay Başkanının mütalâası da alınmıştır 
ve yetkili dairelere bu intikal ettirilmiştir. Bu 
konuyu halletmek için nezaket ifade eden bu 
konuyu halletmek için gayret ediyoruz, icra 
memurları, zabıt kâtipleri için mektep düşü
nülüyor mu? Diye buyurdular. Onun cevabını 
arz ettim. 

Hâkim stajyerleri için sordukları sualleri 
yine umumi maruzatım, esnasında söylemiş bu
lunuyorum. 

Adlî zabıta konusunda sordukları sualleri 
yine söylemiş bulunuyorum. Kanun çalışmala
rını sordular, söylemiş bulunuyorum. 

Ceza evlerini sordular, söylemiş bulunuyo
rum. 

Hâkimlerin terfii için ne düşünülüyor diye 
bir sualleri vardır. Bunun için bir yardımlaş
ma sandığı kanun tasarısı hazırlanmıştır. Ta
sarı Maliye Bakanlığında bâzı malî meseleler 
yönünden tetkike tâbi tutulmuştur ve zanne
diyorum ki, önümüzdeki günlerde Meclise sev-
kedilecektir. 

i Hâkimlerin vasıtalarını sordular. Verebile-
1 ceğim cevap şudur : Bugünkü mevzuata göre, 

Yargıtay Başkanının Anayasa Mahkemesi Baş
kanının ve Başsavcının vasıtası vardır. Yük
sek Hâkimler Kurulu Başkanının vasıtası yok
tur. Bunun için bir kanun tasarısı sevk edil
miştir, bir kanun mevzuudur. Kendisine bir 

I vasıta tahsisi gerekmektedir ve kanunun çı-
I karılması için lüzumlu faaliyetler yapılmıştır, 

Adalet Bakanı bizden ne ister, dediler, iste
diğimiz şey, hazırladığımız tasarılardan iba-

I rettir. Bunları lütfedip çıkardığınız zaman me-
I selelerimizin çoğu halledilmiş olacaktır. Bizim 
I yapabileceğimiz şeyleri, düşündüklerimizi ta

mamen tasarı haline getirmiş durumdayız. 

I Bunun dışında muhterem arkadaşlarımın 
I grupları adına ve şahısları adına konuşmaları-
I nın ışığı altında şüphesiz yeni yapacağımız şey-
I 1er üzerinde de bunları değerlendirmek su

retiyle mesai sarfedilecektir. 
I Sayın Çumralı arkadaşım mera ve kışlak 
I ihtilâflariyle ilgili bir kanunun çalışmasını dile 
I getirmek suretiyle, bunun biran evvel bitiril-
I meşini temenni ettiler. Bu kanunu Tarım Ba-
I kanlığı hazırlamaktadır. Adalet Bakanlığı ken-
I dişine düşen yardımcı fonksiyonu ifa etmek-
I *Mir. ümidederim ki, yakın zamanda netice 
I alınacaktır. 

Şimdi burada Sayın Çumralı arkadaşımın 
I bir mütalâasına arzı cevap etmek isterim. 

I Dediler ki, 141 ve 142 nci maddelerin tadili 
I ve zararlı cereyanlarla mücadeleye ait olan 
I çalışmalar geciktiriliyor, geri bıraktırılıyor, 
I a-ibi kendilerine has bir nezaket üslûbu içinde 
I meseleyi tavsife çalıştılar. 

Muhterem arkadaşlarım; 141 ve 142 nci 
maddenin boşlukları olduğu bir gerçektir. Şim
di bu boşlukların 141 ve 142 nci maddelerin 
tadil edilmek suretiyle doldurulması bir yol-

I dur, bir usuldür. Bunların boşluklarını ayrı 
bir kanun sevketmek suretiyle doldurmak ta 
ayrı bir metotdur. Şimdi biz ikinci yolu tercih 
etmiş durumdayız. 141 ve 142 nci maddelerin 

I tadili suretiyle meseleyi halletmek yolunu ter-
I cih etmemiz halinde iki mahzur mütalâa et-
I miş durumdayız. Bunlardan birisi, 141 ve 142 
I nci maddelerin tadilinden sonra alınacağı ye-
I ni hüviyetin malûm kaynaklar tarafından yine 
I Anayasa Mahkemesine dâva açmak suretiyle 
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başvurmaları keyfiyetidir. Anayasa Mahkeme
sine dâva açılması bize hiç bir endişe vermez. 
Ama, su neticeyi doğurur: Kanunun iptali için 
yapılmış olan bir müracaat onu tatbik edenleri 
tereddüde sevk eder. Bunları onu tatbik eden
leri intizara sevk eder. Bu iptal edilmesi için 
şimdiye kadar yapılmış müracaatları da görül
müştür. Binaenaleyh, bu maddelerin ihtiva et
tiği suçlar bakımından bir intizara ihtiyar et
mek, bir intizarı tevlidedecek bir şekli ihti-
yaretmek, cemiyetin menfaatleri bakımından 
çok mahzurludur. Her gün cemiyetin nizamını 
tahrip için propaganda yapacaklar, her gün bu 
memleketi bölmek için propaganda yapacak
la!1, bu maddelerin yeni aldığı mahiyetin Ana
yasaya uygun olup olmadığı hususundaki bir 
müracaat intizarı davet edecek. Bu olur şey de
ğildir. O bakımdan biz bu sıkka iltifat etme
dik. ikinci; yapılacak şeyin bâzı usuli hüküm
lerle birlikte yapılması zararureti vardır. Bi
naenaleyh, bunu bir maddenin tadili şıkkını 
ihtiyar ettiğimiz zaman yapmamız yine müm
kün değildir, bir de bu mahzur vardır. Onun 
için biz, meseleyi 141 ve 142 nci maddelerin 
boşluklarından istifade etmek suretiyle, bu 
memleketin temel nizamların tahribetmek isti-
yenleri, ülkesiyle ve milletiyle tam bir bütün 
olan Türkiye'yi parçalamak istiyenleri, bölmek 
istiyenleri ve bu milletin kaderiyle oynamak 
istiyenleri tecrim için ayrı bir kanun yapmayı 
lüzumlu gördük ve bu hazırlıklarımız son saf
hasına gelmiş bulunmaktadır. Biz şu kanaatte
yiz ki; hürriyet perdesi arkasında gizlenmiş 
olup, hakiki maksatları o perdeyi yırtarak biz
zat hürriyeti tahribetmek, topyekûn yok etmek 
ve bu aziz memleketi bölmek için gizli faali
yette bulunanların adaletin çelik pençesinden 
kurtulmalarına imkân vermiyecek bir hazır
lığın yapılması lâzımdır. Şüphesiz bu hazırlığın 
bu noktalariyle mükemmel bir hazırlık olma is
tidadını göstermekle beraber, üzerinde titre
diğimiz hürriyetleri de lüzumsuz şekilde zede-
lemiyecek bir üslûp içinde, bir muhteva içinde 
olmasına da zaruret vardır. Bu bakımdan bu 
hazırlık, diğer kanunların hazırlığına benze
mez. Bu hazırlık dikkat ister, itina ister. Bu 
dikkatin ve itinanın ve hazırlığın ifade ettiği 
mânanın önemi ile mütenasip bir şekilde mese
lenin üzerine eğilmiş durumdayız. Yoksa geri 
bırakılması veya geri bıraktırması gibi bir me

sele asla bahis, konusu değildir ve A. P. iktida
rını inandığı bir yoldan geri bıraktıracak bir 
kuvvet tasavvur edilemez. (A. P. sıralarından 
alkışlar) Bizi inandığımız bir yolda Anayasaya 
uygun, yasalarımıza uygun ve inandığımız bir 
yolda attığımız adımdan geri bıraktırmayı 
muktedir hiç bir kuvvet olmadığı gibi, mese
lenin mahiyetinde de böyle bir cihet yoktur. 
Bunu çok dikkatli olan bir arkadaşımın bu 
şekilde ifade etmiş olmasına hakikaten biraz 
üzüldüm. Ama, kendisinin hiç bir art niyetinin 
olmadığına ve bütün düşüncelerini en samimî 
bir eda ile ve en dikkatli bir üslûpla ve ihtiyat
la ifade eden ve hürmet ettiğim bir arkadaşım 
olması itibariyle de meseleye başka bir mâna 
vermiyorum. Huzurunuza gelecektir, ve geldi
ğinde bâzı neşir merkezlerinin henüz daha ta
san hazırlanmadan, varmış gibi ortaya attık
ları ve hürriyetlerin yok edilmesi istikame
tinde adım atıldığı iddiasiyle fırtına kopar-
mıya çalıştıkları mevzuun sadece bu memleke
tin beka ve kaderi için ve hürriyetlerimizin 
topyekûn imha edilmemesi için yine Anayasa
nın hudutları içinde alınmış ciddî ve yine Ana
yasaya uygun bir tedbir olduğunu görecek
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığıma ait ko
nuları ana hatlariyle ve fakat kısa ölçüler içeri
sinde ancak arz edebildim. Vaktinizi daha fazla 
almaktan içtinabediyorum. Çünkü, programı
nızın aksamış olduğunu dünden beri taMbetti-
ğim için yakinen biliyorum. 

Bakanlığımın bütçesinde lütfettikleri müta
lâalarla hakikaten bize ışık tutan gruplara ve 
şahısları adına konuşan senatör arkadaşlarıma 
teşekkürlerimi sunar, hepmizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Son söz üyenindir hükmü gere
ğince, Sayın Kılıç, buyurunuz. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, sabahleyin Grup adına konuşma 
yaptığım halde bir gün geç bütçeyi takibettiğim 
için şimdi grup adına söz almak istemedim. Bu
nu bilerek yapıyorum. Bu itibarla Başkan eğer 
bir - iki dakika geçirirsem bana lütfetsinler, 
müsamaha etsinler. Bu sebeple bunu burada 
ifade ettim. 
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BAŞKAN — Sayın Kılıç mümkün olduğu ka
dar toparlamaya çalışan, çünkü vakit bir hayli 
geçti. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, burada münakaşası yapılan işlerden 
birisi Sayın Yargıtay Başkanının 1966 senesinin 
5 Eylül'ünde yaptığı, Sayın Başbakanın da, Sa
yın Bakanın da, diğer bâzı arkadaşlarımızın da 
bulunduğu gibi benim de bulunduğum bir ko
nuşma burada münakaşa konusu olmuştur. Ceza 
evlerinin filânca işi ne kadar bu iddialar, bu mü
dafaalar burada cevaplandırılırken Sayın Ada
let Bakanının en yakından temas etmesi icabe-
den ve hattâ lütfedip kabul ederlerse kendile
rinden daha kıdemli olan ve tarafsızlığı da ka
nunla sağlanmış olan bir kişinin sözünden, Yar
gıtay Başkanının sözünden, onun hudut ve şü
mulünden kendilinin bunu benimseyin belirle
mediğinden bahsetmesi gerekirdi. Şimdi f-nır» 
adına konuşmamda da belirtiğim gibi, bu mem
lekette «imdi Adalet Bakanımın söylediği PİM. 
yalnız 141 ve 142 nci maddelerin değiştirilme
sini i l e t t i r e n ve bugün yarın he™en D"ÎVÜS+' 
tefelinden ^ar^acakmi4* fiM a^n sol cereyanlar 
yoktur arkadaşlar. Aynı tehlike de a^rı aa* 
tehdidi de vardır. Buna rağmen p^rüyor~n^~ 
Sayın Adalet Bakan^nv Saym Ba^a^an da dr1-
liyorlar. hepimiz de dinbyoru^. =anki biçtir nur
culuk dâvası yok, sanki Hizvüt Tavrir O'v-ivf-̂  
bizlerin telefon adreslerine dahi b-yle ^eva^a-
meler neşretmiyorlar ve halkm ^v ehli müsliTv,i"n 

•fon r>î"cc>^M c-Ariî»+ i w v o jhn11rt' , '>' ' i" ,~ı <-''o-"~>iv'%v'1'0'"* 

Sanki Saidi Kürdî, ne Nursî adım alan 
Saidi Kürdî, hiç böyle kitaplar yazmamış, 
sanki bu kişiler Yargıtaym içtihatların
da belirttiği gibi, evvelâ Yargıtay içtihatta bu
lunmuş, nurculuk suç değildir diye, simdi nurcu
luk kitaplarına bakarsanız, nurculuğun sue ol
madığına dair ittihatlar, ne güzel. O^lar ilk it
tihatlar arkadaşlar. Bu meseleyi burda konu
şalım, enine boyuna konulalım. ilk içtihatlar'1? 
Yargıtay nurculuğu suç kabul etme™i^tir. Ama 
açıklasınlar gelsinler kendileri, lütfetsinler 
açıklasınlar burada, Senatoya. Millî (Güvenlik 
K u f i b ı y l a Millî Er^nivet TTnrnİMVlo, ı^ii"f^t.^ı^Q-~ 
yapılan çalışmalar, Saidi Nursî'nin faaliyetleri 
yurt içinde güttüğü gaye münakaşa edildiği için 
Yargıtay da bunun künhüne vâkıf olduğu ici^ 
Ceza Genel Kuruluyla; arkadaşlar imran ök t s -
bir adama 10 - 15 sene cezayı dağıtmıyor, Yargı

tay veriyor cezayı, Yargıtay Genel Kurulu veri
yor cezayı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu söylü
yor nurculuğun suç olduğunu. Bunu tuttuğu 
zaman, kim? Yargıtayın en yüksek makamını 
işgal eden adam. Ne münasebetle? Nurculuk 
dâvalarının da olduğunu söyledikten sonra izah 
ediverse, bu suç olmaz, kabahat olmaz, tenkid 
konusu olmaz, arkadaşlar, üzerine eğilenecek 
esaslı bir öğüt olur. Sabahleyin belirtmiş oldu
ğum gibi, o konuşmanın altında sol tehlikenin, 
aşırı sağla eğer tâbiri caiz ise üstü yeşil, altı 
kırmızı bir pelerinle bu memleketi yoketme is
tidadını taşıdığını aynı nutuk söylemiştir. Bura
da biz bu kadar münakaşaya giderken, Sayın 
Bakanın aflarını rica ederim, böyle bir parça 
yan çizmelerini doğru bulmadım. Bunu bilhassa 
belirtmek istiyorum. Şimdi su soruyu soruyo
rum millet huzurunda arkadaşlar: Yar^tay^a 
"TerdeTti rüyet olan mahkemelerde derde^ rü-
w+, olan kac tane nurculuk dâvası vardır? Yani, 
163 ncü maddeye "röre açılmış kaç dâva va-d?r? 
'Söylediler sesleri) Bırak Allah a^Irna, b ! r ak 

Soruyorum Beyefendi. Cevap vermezse vermez. 
BAŞKAN — Sayın Kılıç, daha evvel kifayet 

aylandı. Hâtırbya^ağ'nız cihetle kifayet soru
lara da şâmildir. Binaenaleyh şu saatlerde 
^ördüğünüz sorular cevabını bulmayacaktır. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Cevabını 
bulacaktır Beyefendi. Çünkü son söz benim. 

BAŞKAN — Tüzüğü siz de daha evvel tat
bik ettiğiniz için gayet iyi hatırlamanız lâzını-
^3İir. Ben sadece hatırlatıyorum, isterseniz 
^kurum. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Ben bunu 
Millet huzurunda soruyorum arkadaşlar. Adalet 
Bakam yerinde oturur, kalkar, o beni ilgilendir
mez. S^z abr almaz beni ilgilendirmem. Tüzük 

vuna müsaitmiş değ'lmiş, sizin teamülünüz böy-
1? imiş beni ilgilendirmez. Ben eyle tatMk et
medim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç çok as valıtiniz var. 
TJüdahaleler) 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Yalnız şi
rin müdahaleleriniz herkesin konuşmasına isti
kamet verir. Yalnız sizin aklınız istikamet ve
rir. Şimdi soruyorum arkadaşlar, a^k soruyo
rum. Kaç tane böyle d^va vardır? Ka^ı mah
kûmiyetle neticelenmiştir? Kaç tane 141 -142 nci 
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madde ile mahkûmiyet vardır. Şimdi iki tehli
kenin hangisi daha büyüktür? Arkadaşlarımız 
«efendim 163 le vâki dâvalar önemli değildir» 
dernek «istiyorlar. Çıkıp scyliyen arkadaşları
mız böyle söylüyor. Benim liseden beri arka
daşım Muhterem Kemal Turgut da böyîe söy
lüyor, ben de tehlikelidir, diyorum. Hem o teh
likelidir, hem bu tehlikelidir. Söylesinler şimdi 
141 ve 142 ye göre kaç dâva vardır, 163 e göre 
kaç dâva vardır? Hangisi daha fazla ise arka
daşlar millet huzurunda bu münakaşa edilince 
onun daha önemli olduğu meydana çıkmaz mı 
arkadaşlar? Çıkar. Açıklasınlar bunu. Bize 
açık olarak açıklasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç sözlü ve yazılı soru 
yolu her zaman sayın üyelere açıktır. Bu yolu 
harekete geçirmek suretiyle görülme imkânını 
kazanabilirsiniz. Bugün kifayetin oylanmış ol
duğu şu saatte bu sorularınızın cevaplanmıyaoa-
ğını siz de çok iyi takdir ediyorsunuz. Zamanı 
lütfen maksadına kullanın. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Ben öyle 
bir takdir içinde değilim, öyle bir tatbikat yap
madım ki öyle bir takdir içinde olayım. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, bir İçtüzük vardır. Arkadaşlar İçtüzüğe 
istinaden konuşmaktadırlar. Binaenaleyh, Tü
zük hükümlerine riayet etmiyenlere mecbursu
nuz Tüzük hükümlerini tatbik etmeye. 

BAŞKAN — Sayın ünaldı, lütfen oturunuz. 
Müddeti, esasen, hatibin Genel Kurulca müddeti 
dolmak üzeredir. Siz de lütfedin lâfınızı toparla
yınız. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Sözlerimi 
toparlarım arkadaşlar, lâflarımı toparlamam. 
Muhterem arkadaşlarım şimdi geliyorum; diyo
rum ki Anayasanın teminatına göre, Anayasanın 
hükmüne göre, savcı da teminat içinde olacaktır 
Sayın Adalet Bakanı ne diyor? «Haziran'a ka
dar mehil verildi, ötekiler kadar iştahlı görün
müyor. Biz de diyoruz ki, bir dâvanın âmme 
davacısı olan savcı Adalet Bakanının iîd duda
ğının arasında oldu mu tâyini, nakli bu^ün ol
duğu gibi, biz bunu zamanında da tenkid ettik. 
arkadaşlara zamanında da söyledik, şimdi de 
söylüyoruz. Şimdi söyleyince mi kabahat olu-
VOr . C a ^ u k t e t i r i 1 ! ^ a v . 1 tfiTv»î'»'»nl+l

-iTVI f3q ri^ır'y_ 

ruz. Savcı teminatı da çabuk gelsin, zeytin yağı 
suiistimalini de yapan meydana çabuk çıksın, 

nurculuğu da yapan çıksın. Komünistliği de 
yapan çıksın. Çabuk çıkmanın yolu budur. Sav
cının da teminatı olacak, diyoruz. 

Geliyorum avukatlara. Arkadaşlar, «Anaya
sa ne verdi ise . . » pek kıymetli Bakanımızın 
ifadesi budur. «Ancak onu vereceğiz» Sayın 
Bakan, sizin yerinizde oturan herkes şimdiye ka
dar hep, her zaman o makamda kalacağını zan
nederek avukatların barolarının teminat içinde 
olmasına yanaşmamıştır. Ama size buradan ha
ber veriyorum 8 500 - 9 000 avukatı olan barolar 
haklarını alacaklardır. Siz lûtfetseniz de alacak
lardır, lûtfetmeseniz de alacaklardır. Çünkü he
pimiz Gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ka
zan ma kaldıracaklar? 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, lütfen toparla
yın Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — öyle de
ğil, öyle değil Sayın Ege. Neden olacaktır, söy-
liyeyim arkadaşlar. Hemen kazan kaldıracak
lar « . . . . maşallah, o radyo evinde olur canım, 
Sayın Ege.» 

BAŞKAN — Sayın Kılıç konuşmakta devam 
ederseniz ben sözünüzü kesmek zorunda kala
cağım. Bu marifet değildir. Rica ederim yar
dımcı olunuz. Senatonun sükûnunu beraber mu
hafaza edelim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Sataşan
lar sataşmasa, sükûnu zaten var. Senatonun. 

BAŞKAN — Lütfen müddetiniz dolmuştur 
toparlayın. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Şimdi son 
cümlemi söylüyorum arkadaşlar; avukatlar bu 
haklarını alacaktır dedim, elbette Anayasa için
de haklarını alacaklardır. Burada A. P, içinde 
olan avukat arkadaşlar istiklâl istemiyorlar mı? 
Adalet Bakanının emrinde mi olmak istiyorsu
nuz? Siz baro başkanı olarak her halde buna 
cevap veremezsiniz (Gürültüler) Onun için bize 
müzahir olacaksınız. Bu hakkı alacağız saygı
larla. (Soldan alkışlar) 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletveldli) — Usul müsaitse söz rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Kılıç'in za
mansız sormuş olduğu sorulara cevap vermek 
mecburiyetinde değilsiniz. Çünkü, son söz içtü
züğümüze göre üyenindir. Sayın Kılıç son sözü 
söylemiş oldular. Bu hak bir Sayın Bakanın 

— 448 — 
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ve bir komisyon sözcüsünün konuşması sırasın
da doğar. Size tekrar söz verdiğim takdirde, 
son söz üyenindir hükmü tekrar harekete geçe
ceği için ilânihaye konuşulmuş olur. Bu sebep
le söz vermem mümkün değildir. Ancak yeri
nizden söyliyebileceğiniz bir şey varsa kısaca 
lütfediniz. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Efendim şimdi sayın arka
daşımız takibat neticelerini öğrenmek istedi, bu
nu kısaca arz etmek isterim. (Yerinizden cevap 
verin ne demek sesleri). 

BAŞKAN — Rica ederim susun, müsaade 
ediniz de sebebini izah edeyim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — 141 -142 nci maddelere göre 
yapılan takibat, tabiatiyle derdest olan, mahke
melere verilmiş olanların yekûnunu arz ediyo
rum, tefrik edebilirim; 141 ve 142 nci maddelere 
göre 154 dür. 163 ncü maddeye göre yapılan 
takibat 99 dur. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki g-örüşmeler sona ermiştir. Şimdi bölüm
lere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum-
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
B. 

11.000 ödenekler 
Lira 
12 000 

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

12.000 Personel giderleri 298 460 134 

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

13.000 Yönetim giderleri 21 905 500 

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

14.000 Hizmet giderleri 42 781 852 

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

15.000 Kurum giderleri 41 933 191 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 469 000 

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

(A/2) Yatırım harcamaları 
B. Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
B. Lira 

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

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 100 835 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal transferler 261 970 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı bütçesi kabul olunmuştur. 
Hayırlı olsun. 

G) 
ÇESÎ 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BVT-

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. Sayın 
Bakan burada, sayın komisyon burada. Grup
ları adına söz istiyen sayın üyeler sıra ile, 
C. H. P. Grupu adma Sayın Saffet Ural, Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Sami Turan, 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Mucip Ataklı, 
Kontenjan Grupu adına Sayın Sezai O'Kan, 
Adalet Partisi Grupu adma Sayın Akif Tekin, 
grupları adına söz almışlardır. Şahıslan adına 
söz istiyenler, Sayın Tekin Arıburun, Sayın 
Fehmi Alpaslan, Sayın Tunçkanat, Saym Boz-
calı, Sayın Bora, Sayın Özgür, Sayın Tuna, Sa
yın Kemal Turgut. 

FAHRt ÖZDİLEK (Tabiî üye) — Efendim, 
Kontenjan Grupu adına Sezai O'Kan dediniz. 

BAŞKAN — Sayın Sezai O'Kan buradalar 
mı? (Dışarda sesleri) Kendileri geldiğinde 
durum tavzih edilecektir. 
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Söz sırası Sayın Ural'mdır. Buyurun efen
dim. 
C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET URAL 

(Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri; Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına sizleri, Sayın Başkanı, bakanlı
ğın ve Silâhlı Kuvvetlerimizin seçkin ve değerli 
temsilcilerini saygıyla selâmlarım. 

1968 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde grupumun görüş, tenkid ve temenni
lerini arz edeceğim. 

Konuşmamı dinler ve kıymetlendirirken, 
Türk Milletinin varlığından, bekasından, Türk 
Vatanının bölünmez bütünlüğünden, Büyük 
Milletimizin hükümranlığından ve yüce men
faatlerinden; yani eksiksiz olarak hepimizce 
muazzez ve mukaddes olan mefhumlardan baş
ka kaygılar ve bilhassa art niyet ve düşünceler 
aramamanızı ve konuşmamı bu temel ilkeler 
altında mütalâa etmenizi temenni ederim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Millî Savunma Bütçesinin Cumhuriyet Se-

natosundaki müzakeresi için tahsis edilmiş olan 
zamanın kısalığını dikkate alacak ve bizden 
sonraki partileri veya şahısları adına görüşle
rini Yüce Senatoya sunacak sayın senatörlerin 
görüş1 erini Yüce Senatoya sunmalarına imkân 
vermek üzere, eleştirmelerimizi sadece önemli 
gördüğümüz noktalar ve konular üzerinde top
lamaya çalışacağız. 

Her millet millî varlığını, bekasını, toprak 
bütünlüğünü ve üzerinde yaşadığı topraklar 
üzerindeki hükümranlık haklarını korumak, 
muhafaza ve idame etmek için, bir millî sa
vunma politikası tesbit eder. Bunlar millî poli
tikanın amaçlarıdır. Bu amaçların ne birinden 
ve ne de öbüründen vazgeçilebilir. Millî sa
vunma, millî politikanın en büyük müeyyide-
sidir. Millî politikayı Devlet yürütür. Bunun 
için de çeşitli alanlarda millî politikalar ve bu 
politikaları gerçekleştirmek için stratejiler tes
bit eder. Millî dış politika, millî savunma, ulaş
tırma, millî eğitim ve millî ekonomi politikaları 
gibi... 

Bütün bu temel politikaların tek tek veya 
bir bütün olarak hedefi, millî politikayı gerçek
leştirmek ve onu yaşatmaktır. Bunlarla millî 
politika arasında hiçbir çelişme olamaz ve ol
mamalıdır. Eğer varsa, millî politikanın ger
çekleşmesi, tehdit ve tehlikeye mâruz demek

tir. Bu tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, 
hepimizin ve bu arada Devletin ve onun icra 
organı olan Hükümetin vazifesidir. 

Millî savunma politikasının en önemli un
suru hiç şüphesiz ki Silâhlı Kuvvetlerdir. Bir 
Silâhlı Kuvvetin gücü, çok çeşitli faktörlere 
dayanır. Savunulacak ülkenin büyüklüğü, coğ
rafi ve jeolojik durumu, ekonomik durumu ve 
potansiyeli, nüfusu, millî politikası, ülkenin 
karşısında bulunduğu tehdidin niteliği ve ağır
lığı, ülkenin sosyal ve kültürel niteliği ve po
tansiyeli. nihayet bizatihi o silâhlı kuvvetin 
büyüklüğü, silâh ve teçhizatının miktarı ve ni-
t"HH. eğitim derecesi, komuta kadrolarının üs
tünlüğü ve moral gücü gibi. 

GöriVüyor ki, millî politikayı gerçekleştire
cek millî savunma politikası ve doîayısiyle Si-
1âhlı Kuvvetler: millî hayatın, millî gücün ve 
^illî potansiyelin her unsuru ile çok yakından 
ilgilidir. 

Etkili ve yeterli silâhlı kuvvetler geliştirme
nin ve idame ekmenin güçlüsü meydandadır. 
^•«rımızm en büyük ve en gü^lü sayılan devlet-
ın^{ fi* dâhil olmak üzere bütün devletler, bu 
T"°i^ıilkele karsıkarsıya bulunmakta; zaıf ve 
«"'-sikliklerini siyasi ve askerî ittifaklar kurmak 
-r* prn:if»r,»ndp.. andırmalar yapmak suretiyle te-
1 af ive ^alı̂ -makta dırlar. 

T) o n'e l̂i ark o d as 1 arım 
Türkive. 1°45 yılında mâruz kaldı»! kızıl 

",-ı-ı̂ orvfl1]?!, tecdit karsısında direnmiş; millî 
Troriıoını, bekâsını ve toprak bütürd"/Ki ile hü-
T-ü,rıranlık haklarını korumayı bilmiştir. BMm o 
~o-mr,n karsı!*stilimiz tehdide ve yardım talerj-
^"imize bigâne kalan Birleşik Amerika ve tn-
™'1J"Ove aradan az zurnan ^e^inoe aynı tehdide 
—Sr'î  Ayrnm d«vlet,l«yHvie tehükevi görünce 
^Me"tilor ve N^.TO ittifakını kurdular. Biîâ-
h^vp-__ fÇ)^ tniT^^ç, TürMve ve Yî-ırıet/nistan ve 
••0^ v^ında Federal Almanya da bu ittifaka 
,~<vh!/lı"t«Ti«o jgovvot V<5VI1TV»«»Ç5I fon gııretle AvriTja'-
dq, du.',d"..rn!abildi. Türkive. NATOVa millî 
T>""it.iVâ ınxri a,Tn«.|™l«Tv'na hikmet edeceği inan-
«İTT-lö pi^i^tir. NATO'd a bu aTna.nl ara 1964 yı-
ı^.da modana p-e1en Kıbrıs buhranına kadar 
TT^ ha.ttâ b^pü.n^ kadar hikmet e+mistir. İtyele-
"'nden her har-p-i birine bir s^âhlı temayüz vu-
irMjyii'jTmog.vo, kadar da hikmet ede^esi hükmüne 
""<rıio.,hi,!iv. O andan sonrası için ise şimdi bâzı 
şüpheler vardır. 

http://aTna.nl
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Sayın senatörler; 
1964 yılındaki Kıbrıs buhranı sırasında, 

Türkiye Başbakanı İnönü ile Amerikan Cum
hurbaşkanı Johnson arasında teati edilen mek
tuplardan, ve bilhassa Fransa'nın NATO'nun 
askerî teşkilâtından ayrılmasından sonra, Tür
kiye'de de NATO ve NATO'dan çıkma münaka
şalarının doğmuş olduğu bir vakıadır. Görülen 
odur ki, NATO'nun işleyip işlemiyeceği, ittifa
kın en güçlü ortağı olan Amerika'nın, dünya
da vukua gelecek olayları tefsirine ve kararma 
bağlıdır. Başkan Johnson'un Türkiye Başbaka
nına yazdığı mektup, varlık ve bekalarını sade
ce bu ittifaka bağlamalarının yeterli olmadı
ğını ve olamıyacağını bütün üyelere hatırlatmış, 
ve ittifakın ilk büyük çatlağının ortaya çıkma
sına sebebiyet vermiştir. 20 nci yılını 24 Ağus
tos 1969 da tamamlıyacak olan teşkilât için Baş
kan Johnson'un mektubunun yarattığı bu te
reddüdün, ittifak için bir zaıf teşkil ettiği izah
tan varestedir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bey
nelmilel andlaşmalardan doğan bir müdahale 
hakkını Kıbrıs'ta kullanmasından ötürü vâki 
olabilecek bir Sovyet taarruzu karşısında, NATO 
Anlaşmasının 5 nci maddesi isler"iyecek olsaydı 
da işleyip islememe hal ve şartları tartışma ko
nusu olmasaydı, NATO, bugün, daha güçlü bir 
varlık olarak ortada bulunurdu, ittifaka verdi
ğinin karşılığını almamakta olduğunu, alamaya
cağını ve hükümranlık haklarının gölgelendiğini 
gören Fransa, ittifakın askerî teşkilâtından da
ha 20 yılın dolmasını beklemeden çekilmiştir, 
Buna göre ittifakın 20 nci yılmı hangi tarihte 
dolduracağı ve çıkma isteğinin hangi tarihte 
Amerika'ya bildirilmesi gerektiği gibi soruların 
cevapları pek önemli sayılmamak iktiza eder. 
Mesele, NATO'da kalmanın mı yoksa NATO'dan 
çıkmanın mı Büyük Milletimizin millî politika
sını gerçekleştirme ve bu politikaya katkıda bu
lunma yönünden daha faydalı olacağı noktasın
da düğümlenmektedir. Millî politika amaçlarım 
daima ve her halükârda göz önünde bulundu
ran, doğuş ve kuruluş nedeninin en basta Büyük 
Türk Milletinin varlığını, bekasını, toprak bü
tünlüğünü ve ülkesi üzerinde hükümranlık hak
larımızın muhafaza ve idamesi olduğuna inanan 
C. H. P. olarak, «NATO'dan çıkalım» veya 
«NATO'da eşit şartlarla, millî çıkarlarımıza uy
gun şartlarla kalalım» münakaşalarım, biraz 
önce arz ettiğim, NATO'nun işleyip islememe ih

timalleri ve Amerika ile Sovyetler Birliği ara
sında meydana gelen nükleer dehşet dengesi ve 
bu dengenin sonucu olarak ortaya çıkan strate
jiler ile ittifak manzumelerinin kaybettiği değer
ler muvacehesinde yadırgamadığımızı, cesaretle 
söylemek isteriz. Bizim yadırgad7ğımız ve as
la kabule rıza göstermiyeceğimiz husus, her ne 
pahasına olursa olsun, yani körü körüne bir tes
limiyettir. Bu itibarla «NATO'elan çıkalım» di
yenleri, mutlaka ve sadece kızıl emperyalizmin 
bir aleti olarak görmüyoruz. Böyle yaparsak, 
aynı ölçüde «Mevcut haliyle NATO'da kalalım» 
diyenleri de kınamak ve onları da «Kapitalist 
emperyalizmin uşakları ve mandacılar» olarak 
sıfatlandırabilmek mümkündür. Bizim böyle bir 
niyetimin yoktur. Aksi, alenen tezahür edinciye 
kadar her siyasi görüşü ve her siyasi partiyi, mil
lî varlığımızı, millî bekamızı, toprak bütünlüğü
müzü, millî hükümranlığımızı ve millî çıkarları
mızı koruma kaygısı içinde görürüz, öyle farz 
ederin. 

Düzeltilebileceğine, sarahate ve vuzuha ka
vuşturulabileceğine inandığımız şartlarla Türki
ye'nin NATO içinde kalmasını, millî politika an-
1ayşımi2in bir icabı saymaktayız. Zira7 G-snel 
3 iskanımı zm daha ence ifade ettiği rdbi, 
«NATO'da bulunmakla elde ettiğimiz menfaat, 
vaşka hiçbir çözüm altonda mevcut değildir.» 
NATO Anlaşmasiyls ilgili çeşitli konuların mü
zakere ve tesbiti hazırlıklarının yap'lrbğı için
de bulunduğumuz devrede, Hükümetin uyanık 
bulunmasını, kendi politikasına ve görüşüne her 
ne kadar aykırı bulur ve görürse görsün, NATO 
hakkındaki eleştirmeleri göz önünde bulundur
masını temenni etmekteyiz. Bilhassa, Anlaş
manın 5 nci maddesinin vuzuh kazanmasında ve 
tereddüde mahal bırakmadan işleyip işlememe 
şartlarının sarahaten tesbitinde fayda görmek
teyiz. Kuvvetlerin statüsü ile ilgili andlaşmada 
da sakıncalı ve millî hükümranlığımıza gölge 
düşürücü hususlar mevcuttur. Teferruata inme
den, ama bu teferruatın önemini de azımsama
dan, millî menfaatlerimizle bağdaşmıyan husus
ların mutlaka tadilini veya kaldırılmasını isti
yor, ısrar ediyoruz. Mütekabiliyet adı altında da 
olsa Türk hâkiminin, yargılama hakkını ve yet
kisinin bertaraf edilmesine veya kısıtlanmasına 
rızamız yoktur. Amerikan ordu personelinin ih
tiyaçlarını karşılamak için açılmalarına isin ve-
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rilen PX ve AFETlerin millî ekonomimize, sa
nayimize ve sosyal hayatımıza ika ettikleri za
rarların izalesi şarttır. 

Değerli arkadaşlarım, 
İkili anlaşmalarla ilgili olarak Sayın Millî 

Savunma Bakanının, Karma Bütçe Komisyonun
da verdiği izahatı dikkatle izlemiş bulunuyoruz. 
Bu anlaşmaların, üç seneye yaklaşan A. P. ikti
darı süresinde, nihayet tesbit edilmiş, mana ve 
şümullerinin anlaşılmış ve millî menfaatlerimiz
le çatışan hususların düzeltilmesiyle ilgili müza
kerelere girişilmiş olmasını memnuniyetle karşı
lıyoruz. Ancak, Sayın Bakanın, Karma Bütçe 
Komisyonunda «Dolaylı S I İ^TI» Anla^a^ivlfi 
ilgili bir soruyu âdeta tecahülü ârifaneden gele
rek cevapsız bırakmış olmasını, başlandığı bil
dirilen ikili müzakerelerin bir türlü sonuca var
dırılmamış olmasını ve Sayın Tabiî Senatör Hay
dar Tunçkanat tarafından daha Temmuz 1966 
da Yüce Senato huzurunda açıklanan casusluk 
raporu bir neticeye bağlanmamış olarak askıda 
durur ve iktidar partisi mensuplarını ve Hükü
meti ağırlığı altında tutarken, iktidar mensup
larının belki de % 100 vatanseverlik duygula-
riyle «NATO'dan çıkalım» veya «ikili anlaşma
lar millî bağımsızlığı zedelemektedir» diyenleri 
«Kızıl, komünist veya hiç değilse kötü niyetli 
olarak halkımıza jurnal etmeye devam etmele
rini üşüntüyle karşılıyoruz..» «iktidarımız sıra
sında hiçbir ikili anlaşma imzalanmamıştır», 
«Türkiye'de Amerikan üsleri yoktur, Amerikan 
tesisleri vardır» veya «İncirlik üssü bize teslim 
edilmiştir» gibi söz ve iddiaların birer tevil ör
neği olmaktan öteye bir değeri yoktur, ikili 
anlaşmalardan pek çoğunun millî çıkarlarımıza 
aykırı olduğu ve hükümranlık haklarımızı zede
lediği inkârı gayrimümkün birer vakıadır. Bun
ların imza edildiği günlerdeki dünya ve memle
ket şartları içinde, bunların doğurabilecekleri 
mahzurlar görülmemiş olabilir. Bunları iyi ni
yetle imzalamış Devlet adamlarımızdan çok, 
açığa çıkmış büyük ve hayati sakıncalarına rağ
men bunları muhafaza etmekte olanları kınamak 
lâzımdır. Allah göstermesin bu yüzden başımıza 
gelebilecek bir millî musibetin hesabını, bunları 
imzalıyanların değil, ikazlara rağmen ve yed'i 
iktidarlarında olduğu halde gerekli tedbirleri 
almıyanlarm vereceği muhakkaktır. 

ikili anlaşmalardan, bilhassa, ikisi üzerinde 
durmakta fayda görmekteyiz. Bunlardan birin

cisi ve en önemlisi «Dolaylı Saldın Anlaşması» 
dir. Türk ülkesi direkt bir saldırıya uğramıya-
cak, ama yine de bir iç tecavüz bahis konusu ola
cak. Devletin Millî istihbarat Teşkilâtı bunu ön
ceden tesbit edemiyecek veya etmiyecek, yine 
Devletin jandarması ve polisi ile Silâhlı Kuvvet
leri de böyle bir saldırıyı def ve tenkil edemiye
cek veya etmiyecek de Hükümet, Amerika'yı ve 
iolayısiyle onun silâhlı kuvvetlerini böylesine 
dolaylı bir saldırının defi için yardıma çağıra
cak. 

Sayın senatörler, biz, C. H. P. olarak böyle 
bir saldırıyı mümkün görmemekteyiz. Böyle bir 
anlaşmayı imzalıyacak ve bilerek yürürlükte tu
tacak hükümetler elbette var olabilir. Ama bu 
hükümetlerin kendi milletleriyle ve bu milletin 
kollayıcı güçleriyle bir ilgilerinin kalmamış ola
cağı, gayri meşru duruma düşmüş olacakları-
da muhakkatır. Bunlar kukla hükümetlerdir. 
Halkın reyi ile iktidara gelmişte olsalar, bü
tün kusur ve günahlarına rağmen zorla iktidar
da kalma heveslisidirler, yine de bu halleriyle 
gayri meşrudurlar. 

Biz, 1960 Anayasası ile yönetilen Türkiye-
mizde böyle bir iktidar hevesinin bulunmadığı
na ve bulunamıyacağına inanmak istiyoruz. 

Direkt saldırı olursa NATO nun işleyip iş-
lemiyeceği müphemiyetini ortadan kaldırmak 
isterken, böyle bir dolaylı saldırı anlaşmasının 
var oluşunun Millî Bağımsızlığımızı ve Millî 
bütünlüğümüze teşkil ettiği tehdit ortadadır. 
Bu aklaşmanın vakit geçirilmeksizin yürür
lükten kaldırılmasını hem Hükümetimizden is
tiyor ve hem de dost ve müttefikimiz Amerika-
dan bekliyoruz. 

Diğer ikili anlaşma, 1947 yılında imzalanan 
ve o zaman olsun sonradan olsun Amerikadan, 
Silâhlı Kuvvetlerimiz için yardım olarak alınan 
silâhlarla ilgili «Silâh anlaşması» dır. 1964 Kıb
rıs buhram sırasında, Amerikan yardımından 
alman silâhların ancak Amerikanın tarif etti
ği düşmanlara karşı kullanılabileceği gibi garip 
ve Türk Millî Politikasının amaçları ile asla 
bağdaşamıyacak bir durumun ortaya çıktığı ha
tırlardadır. Kıbrıs'ta kardeşlerimiz hunharca 
bir kıtale mâruz bırakılır ve Amerikanın Yu-
nanistana vermiş olduğu silâhlar bu caniyane 
kıtalde bol bol kullanılırken, hem de beynelmi
lel anlaşmalar çerçevesi içinde, bu anlaşmala-
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rm Türkiyeye tanıdığı müdahale hakkını kul
lanmak isterken, Amerikan silâhlarının kulla
nılamayacağı ihtarı, bizim için acı bir ders ol
muştur. Karşılıklı olarak içinde bulundukları 
Nükleer Dehşet Dengesi şartları içinde, yarın 
Türkiyeye vâki olabilecek bir Sovyet tecavüzü 
karşısında da dost ve müttefik Amerikanın bize 
düşman tarifine ve verdiği silâhları kullanamı-
yacağımızı ihtara kalkmasından endişe etmekte 
haklı olduğumuza inanıyoruz. NATO'ya ve Ame
rikan dostluğuna olan güven ve bağlılığımızın 
bize düşen vecibelerini fazlasiyle yerine ge
tirdiğimize ve bize yapılmış olan silah yardı
mını fazlasiyle hak etmiş olduğumuza kailiz. 
Silâh anlaşmasındaki bu kayıt mutlaka kaldırıl
malıdır. Müşterek menfaatlere, Millî Politika
mıza yararlı oldukları nisbette hizmet ettik ve 
etmeye de amadeyiz. Amerika silâhlarını geri 
alırsa veya yeni silâh yardımlarında bulunmaz
sa batacak değiliz. Bu Büyük Milletin Kırıkka
le Tüfekleriyle savunulamıyacağmı söyliyen-
lere de katılmıyoruz. 

Derlenmekte ve bir tek metin haline getiril
mekte olduğu bildirilen ikili anlaşmaların, bü
tün teferruatları ile birlikte Parlâmentoya ge
tirilmesini ve icabederse gizli birleşimlerde mü
zakeresini faydalı ve lüzumlu bulmaktayız. Ge
rek NATO'nun ve gerekse ikili olan ve olmıyan 
anlaşmaların, Türkiyenin istismarına, Türk 
Milletinin varlık ve bekasına, Türkiyenin top
rak bütünlüğüne ve Türk Milletinin kendi top
rakları üzerindeki hükümranlığına halel getir-
miyecek ve gölge düşürmiyecek bir şekilde dü
zenlenmesini istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, 1968 yılı Millî 
Savunma Bütçesi rakamlarına ve bu konudaki 
eleştirmelerimize geçiyorum. 

Karma Bütçe Komisyonunda yapılan görüş
meler sonunda tesbit edilen 1968 yılı Millî Sa
vunma Bütçesi, bir yıl önceki bütçeye nazaran, 
onbinde 86 civarında ve kabili ihmal olan bir 
fazlalıkla 3 milyar, 957 milyon, 753 bin liradır. 

1967 yılı Millî Savunma Bütçesi, bir evvelki 
yıla nazaran, 548 milyon lira civarında bir ar
tış gösterirken, 1968 bütçesinin bir yıl öncesine 
göre artışı sadece 32 milyon lira civarındadır. 
Bu cüz'i artışın, fiyat artışlarını bile karşıîa-
yamıyacak kadar az olduğu ise ortadadır. 1968 
yılı bütçe rakamlariyle bir önceki yılın rakam
larını karşılaştırırsak, cari harcamaların, ser

maye teşkili ve transfer harcamalarının büyük 
farkları bulunmadığını ancak yatırım harcama
larından ENF ile ilgili harcamalar cari harca
malar bölümüne alınmış bulunmaktadır. Bütün 
bu rakam A. P. iktidarının üç senedir arka ar
kaya Millî Savunmamıza ve dolayısiyle Silâhlı 
Kuvvetlerimize tahsis etmekte olduğu paranın 
aşağı - yukarı aynı olduğunu ve 900 - 950 mil
yon lira civarında olduğunu göstermektedir. 
Fiyat artışlarından doğan farklar ortadan kal-
dırılamıyacağına ve bütçe de geçen yılki büt
çenin aynı olduğuna göre, 1968 yılında Silâhlı 
Kuvvetlerimiz bir yıl öncesine nazaran daha bü
yük sıkıntı çekeceklerdir. 

1964 Kıbrıs Buhranı sırasında, gerek NA
TO'nun işleyip işlemiyeceği ve gerekse Ameri
kan Askerî Yardımından alınmış olan silâhların 
kullanılıp kullanılamıyacağı konusunda çıkan 
tartışmaların en tabiî neticesinin, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin şartlı dış yardımlara bağımlılı
ğını azaltacak âcil ve yeterli tedbirler almak 
olduğu ve olması gerektiği meydandadır, ikti
darın bu yolda ciddî bir adım atmadığı ve at
maya da niyetli olmadığı üç yıldır getirdiği 
bütçelerin ortaya koyduğu bir gerçektir. 

Dış Askerî yardımla bağımlı olmanın za
rarlarını, Silâh Kuvvetlerimiz açığa vurulma
mış olmasına rağmen, son Kasım 1967 Kıbrıs 
buhranında çekmişlerdir, öyle görülüyor ki bu
günkü şartların devamı halinde, ilerde de çek
meye devam edeceklerdir. Millî Güvenlik kay
gımız ve anlayışımız dolayısiyle bu konuda 
bildiğimiz bâzı gerçekleri burada ajıklanuya-
cağız. 

Bütün bu sözlerimden sonra, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin dışa bağımlılığını azaltmak ve 
ortadan kaldırmak için, Millî Askerî Sanayii
mizin süratle ihyası ve geliştirilmesi lüzumu or
taya çıkmaktadır. Hükümeti bu yolda ciddî ve 
cesur tedbirler almaya davet ediyoruz. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kuvvesi hak
kında şunları söylemek istiyorum. 

Bâzı devletlerin ordularına bakılarak, Silâh
lı Kuvvetlerimizin mevcutlarınım ve askerlik 
müddetlerinin azaltılması veya askerlik süresi
nin tahsil derecelerine göre kademelendirilmiş 
bir şekilde tesbiti gibi konular üzerinde tar
tışmalar yapılmaktadır. Türkiye'nin coğrafi ve 
jeopolitik durumlarını, ekonomik gücünü ve 
sosyolojik şartlarını nazarı itibare almadan ya-

— 453 — 
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pıldıklarına inandığımız bu gibi tenkid ve istek
lere katılmıyoruz. Kara ordusunu azaltmaya 
kalktınız mı, daha çok teknik personel, daha 
pahalı silâh sistemi ve gereç istiyen ve idamesi 
çok daha pahalıya mal olan hava kuvvetini 
artırmak zorunda kalırsınız. Bu gibi misalleri 
çoğaltmak mümkündür. Kuvveyi azaltmayı is
temek bugünkü şartlar içinde bir temenniden 
öteye gidemez. 

BAŞKAN — Sayın Ural bir dakikanızı rica 
edeyim. Sayın Tunçkanat'm bir teklifi var, 
usule dair onu okutacağım. Dün gece alman 
bir kararla grup sözcülerinin sözleri 25 dakika, 
şahsı adına konuşan arkadaşların sözleri de 10 
dakikalık zaman unsuru içine alınmış, tahdide-
dilmiştir. Şimdi Sayın Tunçkanat önemine bina
en ve tahmin ediyorum ki, bu bütçeye inhisar 
etmek üzere bu tahdidin kaldırılmasını iste
mektedir. Ancak şu noktayı hatırlatmak iste
rim ki, bu tahdit başlangıçta alınmadığı halde 
son hâdiselerin zorunluğu karşısında almmiTtır. 
Çünkü biz programı bir gün geride takîbetmek-
teyiz. Bugünkü programı da henüz dakikası da
kikasına getirmiş değiliz. Meselâ şu ana kadar 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi bitmiş ve içiş
leri Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi üzerinde 
bulunmamız iktiza ederdi. Günün programı ya
pılama dığmdan maada ayrıca bir günde gecik
miş bulunmaktyaız. Halbuki Anayasa muayyen 
bir müddet içerisinde bütçe görüşmelerinin so
nuçlandırılmasını istemektedir. Görüşmeler ge-
nişletildiği takdirde, mütaakip bütçeler üze
rinde hiç gürüşememe ihtimali vardır. Mü
teakip bütçeler üzerinde hiç görüşülmeden 
oylanması gibi bir zaruretle karşı karşıya bu-
nuluyoruz, takdir yüce heyetinizindir, oku
tup oylıyacağım. 

Başkanlığa 
önemine binaen grup sözcülerinin konuşma

larının kesilmemesi hususunun oya konulma
sını arz ederim. Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Aleyhinde bir üyeye söz ve
receğim. Buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ko
nuşma devam ederken hatibin sözü kesiliyor.. 

BAŞKAN — Usulsüz değildir Sayın Ege. 
Sayın hatibin sözü daha evvel alınmış olan ka

rar gereğince müddeti dolduğu için kesilmiş ve 
oylamaya gidilmiştir. Şayet Sayın Haydar Tunç
kanat'm teklifi kabul edilecek olursa Sayın 
Ural konulmasına devam edecektir. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Sayın Başkan, Sayın Haydar Tunçkanat'm bir 
teklifi var. Her üye elbette teklifte bulunabilir. 
Ancak, hatip konuşmasına devam ediyordu. 
Birden hatibin konuşması kesildi, Sayın Baş
kan, Sayın Haydar Tunçkanat'm bir teklifi 
vardır, onu okutacağım dedi. Bu şekil usule 
uygun mu, değil mi? Takdiri zatıâlinize bırakı
rım. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bu noktayı tavzi
he mecburum. Sayın Saffet Ural'ın sözünü Sa
yın Tunçkanat'm takriri geldiği için kesmedim. 
Usasen daha evvel alınmış bulunan karar ge
reğince Sayın Ural'm, sözünün müddeti dolmuş 
olduğu için kestim ve bunu oyladım. (C. H. P. 
3iralarmdan tamamlamadı sesleri) 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bu 
arkadaşımızın Millî Savunma Bütçesinin mü
zakeresi sırasında gece saat 3 te aldığımız ka
rarın değiştirilerek grup sözcülerinin ve şahıs
ları adına söz alanların sürelerinin uzatılması 
hakkındaki teklif bence kabule şayan görülme
si gerekir, ben aleyhindeyim. Şöyle ki; biraz 
önce zatıâliniz de bu meseleyi genişliği ile izah 
buyurdunuz. Önce bir noktayı belirtmek iste
rim ki, şahsan ve çeşitli zamanlarda komisyon 
adına konuştuğum zamanlarda da ifade ederim 
ki, bütçe müzakereleri Anayasanın 94 ncü mad
desi ile tahdit edilmiştir. Bu müddet içerisinde 
bu müzakereleri bitirmek mecburiyetindeyiz. 
Şu veya bu Bakanlık Bütçesini diğerine ter
cih gibi bir mesele nıevzuubahsolamaz. 25 da
kika az zaman değildir, 25 dakikalık bir zaman 
içerisinde tek bir meselede çok şeyler konuşu-
labilir.Nitekim C. H. P. Partisi sözcüsü muhte
rem arkadaşımız, burada bu kısa sayılan müd
det içerisinde çok geniş bilgiler ifade etmiş
lerdir. O bakımdan katiyen değiştirilmemesi ve 
bu usule sonuna kadar devam edilmesi gerekti
ğine inanıyorum. Ayrıca dün gece almak iste
diğimiz bir karardan rücu etmiştik, o da Ba
kanların âzami bir saatte konuşmalarını bitir
meleri idi. Bunu oylamıyalım, Bakanların tak
dirine bırakalım, ve kendileri bir saat idinde 
konulmalarını elbette toparlamaya °-av^et eder
ler, Başkanlık Divanı bu şekilde ikaz eder şek-
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linde oylamadan vaz geçmiştik. Bu noktayı da 
hatırlatarak Sayın Bakanların da konuşmala
rının bir saat geçmemesinin temini yolunda 
Başkanlığın tedbir almaları temennisi ile bu 
önergenin reddini istirham ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat'm teklifini 
oylamamak gibi bir tutumun içine girmemize 
usulen imkân yoktur. Teklif sahibi tarafın
dan önerge geri alınmadıkça muameleye konu
lacak ve gereğine uyulacaktır. 

Sayın Tunçkanat'm teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Saffet Ural'a, sözlerini toplaması ve 
bağlaması için söz veriyorum. Buyurun Sayın 
Ural. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET URAL 
(Devamla) — Diğer taraftan daha çok ada
mın silâh altında bulundurulmakla memleket
teki işsiz sayısını azaltmış oluyoruz diyen gö
rüşü de benimsemiyor ve gayri ciddî buluyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de NATO'ya 
tahsis edilen kuvvetlerimiz konusunda münaka
şalar olmakta, yazılar ve makaleler basında yer 
almaktadır. 

1952 yılında NATO'ya girerken, NATO'ya 
ne kadar çok kuvvet tahsis edersek, o kadar 
fazla askorî yardım alırız, gibi yanlış bir kıy
metlendirme yapılmış ve Silâhlı Kuvvetlerimi
zin hemen tamamı NATO'ya tahsis edilmiştir. 
Bu düşüncenin yanlışlığı ve hattâ doğru olsay
dı bile hatalı bir iş yapmış olduğumuzu çok
tan anlatılmıştır. NATO ortaklarımızdan bü
yüklü küçüklü birçoğu, bir kısmı kuvvetlerini 
ya tamamen NATO dışı veya ancak bir takvi
yeli alarm halinde NATO'ya tahsis edilmek 
üzere ellerinde bırakmışlardır. Böyle bir halin 
bizim için de faydalı olacağı geçmiş tecrübe
lerle ortadadır. Ancak, kanaatimizce, diğer 
'NATO problemleri yanında, bu, hayati bir 
mesele sayılmaz. Zira Fransa'nın yaptığı gibi 
biz de kritik durumlarda NATO'ya sadece ha
ber vermekle kuvvetlerimizden bâzı birlikleri, 
millî görevler için millî komuta altına çekim
sizdir. Yine de çekeriz .Ancak bu haber verme
lerin bile millî plânlarımızın vaktinden evvel 
deşifre edilmesine yol açacağı için sakıncalı 

olduğu muhakkaktır. Kuvvetlerimizden bir kıs-
mnm her halükârda emrimizde bulunması bize 
Iıarar ve hareket serbestisi sağlar. Hükümet 
u hususu sağlamaya çalışmalıdır. 

NATO standartları ve kabul edilebilir as
gari standartlar : 

Raportör arkadaşlarımızın Karma Bütçe 
Komisyonuna sundukları raporda da belirtildi
ği üzere, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bugün, 
mevcudolan plânlara göre «NATO standartları-
standartlara na» veya hiç değilse «Kabul edi
lebilir asgari standartlara» ulaşmış olması ge
rekirdi. Oysa bundan havli uzakta bulunuyo
ruz. Barışta ulaşılamıyan bu standartlara bir 
sefer halinde ulaşılabileceği çok şüphelidir. Bü
yük devletler arasında hâsıl olan nükleer deh
şet dengesi ve bu dengenin ortaya çıkardığı 
yeni stratejiler ile, Doğu Akdenizde vücuda ge
tirilen Sovyet 6 ncı Filosunun ortaya koyduğu 
tehüt mevacehesinde, bir harb halinde mütte
fik yardımı görmemiz ihtimalleri azalmıştır. 
3u durumu görerek Hükümetin gerekli tedbir
leri alması gerektiğine inanıyoruz. Gayrikas-
:1i de olsa kimsenin milleti sahte bir emniyet 
luygusu içinde bulundurmaya hakkı yoktur. 
?îillî bağımsızlığımızı, hükümranlığımızı ve top
rak bütünlüğümüzü korumak için büyük mille
timizin yapmıyacağı fedakârlık yoktur. Yeter 
ki millet tehlikeyi bilsin ve Hükümet de cesur 
ve ciddî kararlar almaktan çekinmesin. 

Halen uygulanmakta olan Millî Savunma 
Bakanlığı Teşkilât Kanununun iki maddesi 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş
tir. Bu haliyle kanunda görev ve yetkiler ke
lin olarak belli değildir. Geçen yıl çıkarılan As
kerî Personel Kanununun 121 nci maddesi mü
zakere edilirken de belirttiğimiz üzere, bu son 
kanunla da bahis konusu yetkiler tedahül ve 
tecavüze uğramıştır. Bakan bu işten memnun 
olsa gerektir. Zira yıllardan beri yapılan bütçe 
müzakerelerinde üzerinde ısrarla durulmuş ol
masına rağmen Millî Savunma Bakanlığı ve 
Genelkurmay Başkanlığı görev, yetki ve sorum
lulukları hakkındaki kanunlar hâlâ çıkarıla
mamıştır. Bu üzücü mahzurları ve hattâ tehli
keleri olan bir keyfiyettir. Sayın Topaloğlu'-
nun Hükümette bulunduğu sürece bu kanunla
rın Meclislere getirileceğine ve getirilirse bile 
çıkarılacaklarına inanmıyoruz. Yanıldığımızı 
gösterebilirlerse, çok memnun oluruz. 
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Ordumuzun toplum kalkınmasını etkiliyen 
hizmetlerinden çok memnunuz. Bunlar bilhassa 
sağlık ve eğitim konularında Harita Umum Mü
dürlüğünün yaptığı hizmetler göğüs kabartı
cı hizmetlerdir ve orduya halka sevdiren, yak
laştıran hizmetlerdir. Devamını ve artmasını 
temenni ederiz. 

Lojman inşaatının bir programa bağlanma
sını ve bilhassa lükse kaçılmamasını temenni 
etmekteyiz. 

Askerî liseler meselesindeki eğitim politika
sının yeniden gözden geçirilmesi lüzumuna inan
maktayız. Askerî liselerimizin adedi gittikçe 
azalmakta, bugün Maltepe, Bursa, Erzincan as
kerî liseleri ve Konya askerî ortaokulu yok
tur. Mevcudolan bir kuleli, bir deniz lisesi., bir 
de hava lisesi vardır. Hava lisesinin de kapatıl
ması yolunda hazırlıklar yapıldığı anlaşılmak
tadır. Evet askerî liselerin devamı iktisadi ol-
mıyabilir ve sivil liselerden daha kaliteli, daha 
sporcu vücut yapısı gelişmiş talebeler getirile
bilir. Ama, fakir ve az gelişmiş bölge çocukla
rının subay olamamaları ve ordunun kumanda 
kademelerinde yükselememesi gibi ordunun 
halktan uzaklaştırılması gibi bir netice verir. 
Saym kumandanlarımızı bu noktada tekrar dü
şünmeye davet ediyorum. 

BAŞKAN — Saym üral, Genel Kurul ka
rarını beraber uygulıyahm. Yardımınızı rica 
ederim. 

C. H. P. GRUPU ADÎNA SAFFET ÜRAL 
(Devamla) — Silâhlı Kuvvetlerle ilgili dernek
lere yapılmakta olan yardımın yüzde yüz nisbe-
tinde 400 bin liraya çıkarılmasını memnuniyet
le karşılıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ver
meden önce bir noktaya temas etmek istiyorum. 
Bugün memleketimizde harb malûlleri ile, vazi
fe malûlleri diye iki topluluk vardır. İki top
luluk da istiklâlimizi ve millî bekamızı sağla
mak yolunda hayatlarını istikrar ederek vü
cutlarını, hayatî uzuvlarım kaybetmek suretiy
le malûl kalmışlardır, ikisi de huzursuzdur. 
Çünkü birinin tütün beyiyesinden almakta ol
duğu ikmariyeler çok görülmekte, öbürlerin 
de buna dâhil edilmesi istenmektedir, öbürleri
nin maddi durumu çok kötüdür. Onlar da bir 
şeyler istemekte elbette haklıdırlar. Aynı muh
terem ve aynı muazzez gayelerle malûl kal

mışlardır. Ben tütün beyiyesine dokunmadan, 
meselâ spor - totodan bir fon ayrılmak suretiy
le, vazife malûllerinin de memnun edilebilece
ği ve para temin edilebilecek şekilde huzurla
rının temin edileceği kanısındayız. 

istiklâl Madalyası sahipleri için hazırlanan 
kanun tasarısı Büyük Mecliste tamamlanmak 
üzeredir. 45 yıl sonra da olsa Millî Kurtuluş Sa
vaşımızın bu kahramanlarına Cumhuriyetimi
zin ve milletimizin şükranlarının karşılığı ola
rak bu şeref tahsisatının bu Meclisler tarafın
dan çıkarılmış olmasını bir bahtiyarlık saymak
tayız. 

BAŞKAN — Saym üral, Genel Kurulun ka
rarını tekrar oyladık, eski kararında ısrar bu
yurdular. Ben bunu yürütmek durumundayım. 
Bağlamanızı birkaç defa rica ettim, hâlâ bitir-
mediniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET URAL 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. Konuşma
mın bundan önceki bölümlerinde de belirttiğim 
gibi, 1968 yılı Millî Savunma Bütçesi, Silâhlı 
Kuvvetlerimizi, bırakın NATO standartlarına, 
kabul edilirse asgari standartlara bile ulaştıra
bilecek ve ayrıca Türk Silâhlı Kuvvetlerini 
ağır şartlı dış askerî yardım ve desteğe daha 
az bağımlı kılacak, tedbir ve imkânlardan yok
sun bulunması sebebiyle kifayetsizdir. Hükü-
metrıi, Millî Savunma politikamızı yeniden göz
den geçirmeye, ve cesur ve ciddî tedbirlerle 
Parlâmentonun huzuruna gelmeye davet ediyo
ruz. Yalnız millî mefahire, komutanlarımızın 
yüksek niteliklerine ve askerlerimizin feragat 
ve kahramanlıklarına güvenmenin, zamanı
mızın şartları altında yeterli olamıyacağmı 
hatırlatmayı görev biliyoruz. Daha ziyade 
sosyatik turist olarak tavsif edilebilecek dış po
litika tatbikatlariyle Millî Savunma politikamı
zın eksik ve gediklerinin kapatılabileceğinden 
de şüpheliyiz. Böylesine acı ve fakat gerçek 
şartlar altında bu yetersiz bütçeyi destekliye-
miyeceğimizi ifade etmek isterim. 

Saym arkadaşlarım, 
Tenkillerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. 

1968 yılı Millî Savunma Bütçesinin milletimi
ze, Millî Savunma Bakanlığı camiasına ve Kah
raman Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ederken, Türk yurdunu ve 
Türk Cumhurij/etini korumak ve kollamakla 
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görevli olan Silâhlı Kuvvetlerimize olan sevgi 
ve güvenimizi tekrar ifade etmek isterim. Ba
şarılar ve zaferler dilerim. Saygılarımla. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sami Turan. Güven Par
tisi adına. 

GÜVEN PARTİSÎ GRUPU ADINA SAMÎ 
TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın se
natörler, Sayın Bakanlık mensupları; Güven 
Partisi Senato Grupu adına Millî Savunma Ba
kanlığı 1968 bütçesi hakkındaki görüşlerimizi 
arz etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

1968 yılında Millî Savunma Bakanlığına tah
sis edilen para 3 959 780 000 liradır. 

1967 yılına göre 33 000 000 lira bir fazlalık 
görülüyor ise de geçen sene kabul edilen Askerî 
Personel Kanunu gereğince 1968 senesinde 
208 000 000 lira kadar bir gider vardır ki, bu
nu da düşersek 1968 yılı bütçesi geçen seneye 
nazaran 175 000 000 kadar bir noksanlık arz 
eder. Bu noksanlık daha çok yatırıma aittir. 

Umumi bütçede birinci sırayı işgal eden sa
vunma bütçemiz esasında diğer milletlere naza
ran çok düşüktür. Meselâ İsrail Millî Savunma
sına gayrisâfi millî hâsıla gelirinin % 11 ini 
tahsis etmiştir. Avrupa devletleri dahi % 10 un 
üstündedirler. Bizde ise, gayrisâfi hâsılanın 
ancak, % 4 ü kadar bir ayrım yapılmıştır. Bu 
çok düşük bir rakamdır. Bâzı rakamlarla bunu 
açıklamaya çalışacağım. 

Sayın senatörler; yüksek malûmunuz oldu
ğu üzere, modern harbler, insan kabiliyeti ya
nında modern malzemeyi de katî ihtiyaç haline 
getirmiştir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ataların
dan tevarüs ettiği yüksek kişisel kabiliyeti ve 
kahramanlığı, her türlü tarif ve kıyaslamanın 
üstündedir. Hükümetimiz bu kabiliyeti modern 
malzemeyle teçhiz etmek suretiyle değerlendir
mek zorundadır. Ordumuz, bugün elinde olan 
malzemeyle dahi her türlü millî vazifeyi mut
laka başarır. Fakat, malzeme noksanlığı ancak, 
fazla kan dökmek suretiyle telâfi edilebilir. 
Kahramanlığın vatanımız için başvurulacak bir 
emniyet sigortası olarak kalabilmesi için lüzu
mu kadar malzemenin temini gerekmektedir. 

Sayın arkadaşlar; simdi sizlere ordumuzun 
harb gücünün bir yanını teşkil eden malzeme 
durumundan bâzı rakamlar vereceğim. 

Bir harbin kazanılması için önemli faktör
lerden birisi de, harbin karşı tarafın azim ve 
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imkânları kırılmcaya kadar devam ettirebilme-
sidir. Bunun da en önemli faktörü ordunun 
harbde harcıyacağı ikmal maddelerinin temini 
suretiyle onun beslenmesidir. Bu beslenme için 
barıştan itibaren yapılmış olan stoklara ihtiyaç 
vardır. Bunlar başlıca mühimmat, akar yakıt 
ve yiyecek ikmal maddeleridir. Bunların içeri
sinde tedariki çok pahalı ve zor, taşınması bü
yük tonaj tutan ve korunmadığı takdirde düş
man tahriplerine karşı çok hassas olan mühim
mat baş yeri işgal eder. Filhakika ordumuzun 
bir günlük muharebe ihtiyacının % 95 ini mü
himmat % 2 sini akar yakıt ve % 3 ünü de yi
yecek teşkil eder. Yiyecek kaynaklarımız mev-
cudolduğundan temini mümkündür. Akar ya
kıtın da barışta yapılmış stoklarla idaresi im
kân dahilindedir. Fakat masrafın ve ihtiyacın 
% 95 ağırlığını taşıyan mühimmatın millî im
kânlarımızla temini mümkün değildir. Mevcut 
askerî fabrikalarımızın ful kapasiteyle çalıştık
ları halde dahi, savaş zamanı mühimmat ihti
yaçlarımızın 10 da birini dahi temin edemiye-
cekleri bir gerçektir. Şu hale göre, yedek stok
lar yönünden mühimmat ihtiyaçlarımızı barış
tan itibaren ne yapıp yapıp tedarik ederek de
polamak zarureti vardır. Bugün mevcudolan 
mühimmat stoklarımız şöyle görünmektedir. 

Sayın arkadaşlar, Millî Güvenlik Kurulunun 
ve Hükümetin 1964 yılında almış olduğu karara 
göre, her çeşit mühimmatın 30 günlük seviyeye 
çıkarılması öngörülmüştü. Bu maksatla 1965 
malî yılından başlamak üzere her sene 212 mil
yon Türk lirası beş yıl devam edecek şekilde ve 
mütaakıben de her sene 190 milyon Türk lirası 
ve beş yıl devam etmek üzere ayrılması plân
lanmış ve maalesef bugüne kadar paralar ayrı
lıp Silâhlı Kuvvetler ihtiyacına tahsis edilme
miştir. Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere ordu
muzun mühimmat çeşitlerinden bâzıları bugün 
30 günlük seviyenin çok altına düşmüş bir du
rumdadır. Ve ordumuz bu noksan mühimmatla 
harbe girdiği takdirde mühimmat yönünden çok 
müşkül durumlara mâruz kalabilir. Ordu bir te
darik makamı olmadıkına göre ve bu ihtiyaçla
rın tedariki ordunun gücü dışında kalacağından 
bunun günahı bizlere aidolacaktır. Mevcut mü
himmatın sadece 30 günü tammalanması için lü
zumlu olan para miktarının 2,5 milyar lira ka
dar, bir para olduğunu beyan etmek suretiyle 
işin önemini belirtmiş oluyorum. 
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Sayın arkadaşlar; zamanımızın harblerinin 
kısa süreceği ve büyük devletler tarafından 
durdurulacağı kanaati yanlıştır. Vietnam harbi 
bir seneyi geçmiştir. Ve daha ne kadar devam 
edeceği belli değildir. Mısır - İsrail harbinin 
kısa sürmesi Mısır kuvvetlerinin çok çabuk çök-
mesindendir. Pakistan - Hindistan harbinin kısa 
sürmesi ise her iki tarafın da müsavi olarak ik
mal bakımından takatsiz kalmaları neticesidir. 
Bu misalleri Türkiye için düşünmek hatalı olur. 
Çünkü, Türkiye direnme potansiyeli fazla olan 
bir memlekettir. Bunun üzerinde münakaşa edi
lemez. 

Sayın arkadaşlar, Ordumuzun malzeme yö
nünden şayanı dikkat tarafa kadro malzemele
rinin durumudur. Bugün Ordumuzun elinde bu
lunan malzeme, normal kadroların çok altında
dır ve modern ordulara kıyasen bir kısmının 
demode durumda olduğu bir hakikattir. Demo
de olanların yerine modern olanının konmasını 
bir tarafa bırakalım; sadece noksan olanların 
tamamlanması için 5 milyar Türk lirasına ih
tiyaç vardır. 

Görüyoruz ki, Türk Ordusunun modern ma1-
zeme ile teçhizi çok mühim ve büyük bir prob
lemdir. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. 

Amerikan vardığı herimizin bildiri gibi 
* ~r". nolitik sebeplerle günden güne azalma VK 
dir. Amerikan yardımı azaldıkça millî bütçeye 
düşecek yük çoğalmaktadır. Şu halde, Ordumu
zun malzeme ihtiyaçlarını temini için kendi mil
lî kaynaklarımızı, şimdiden organize ederek 
Amerikan yardımının bıraktığı boşlukları dol
durmak için çalışmalıyız. Ordunun ihtiyaçları 
küçümsenecek gibi değildir. Bunun için ille de 
falan memleket veya memleketlerden yardım 
beklemek çıkar bir yol değildir. , 

Sayın arkadaşlarım; yukarıda kısaca üzerin
de durduğum stokların ve bugünkü ihtiyaçların 
temini için bütçeye konan tahsisatın çok az ol
duğu kendiliğinden meydana çıkmış olmakta
dır. 

Ordumuzun mühimmat ve cephane gibi mü
him malzemenin Türkiye'mizde yapılması için 
acilen harb sanayinin geliştirilmesine çalışılma
sı, memleket savunması için mühim ve gerek
li olduğu kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri verilecek vazife

leri ifa etmek üzere her zaman hazır vaziyet-
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tedir. Değerli komuta heyetlerinin bayram ve 
seyran düşünmeden ordusunu denetlemede ve 
daima hareket halindedirler. Radyolarımızda 
enerjik komutanların sık sık silâhlı kuvvetleri 
denetlemekte olduklarını işitiyor ve sevinç du
yuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yurt kalkınmasında da çok büyük 
îrzmstleri vardır. Bunların bâzılarını arz et
mek isterim. 

Bine yakın köyü kardeş köy alarak köyün 
sosyal ve kültürel kalkınmasına iştirak etme
si, 

Silâh altına alınan ve okuma yazma bilmi-
ysn genç erlerimize okuma yazma öğretmesi. 

Tesviyeci, tornaca, telsizci, radyocu, fotoğ
rafçı, sihhiye gibi bugün memleketin büyük 
ihtiyacı olan teknik eleman yetiştirmesi, sağ-* 
b.k yönünden hekimleriyle, sağlık personelleri 
ile ve has+aneleriyle memlekete ne büyük hiz
metler yaptığı hepimizin, malûmudur. 

Burada ayrıca bir noktaya daha işaret et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanın insanlar için 
ne kadar mühim bir unsur olduğunu hepiniz 
takdir edersiniz. Senelerden beri ordumuz, Kı-
sılaym âdeta bir kan deposu haline geldi. Bir 
hekim, olarak kan vermenin ne olduğunu çok 
iyi bilenlerdenim. Her sene ordumuz bu yön
den memlekete büyük hizmetler yapmaktadır. 
1987 senesinde Eızılaya 80 000 şişe kan bağış
lanmıştır. Bu bağış bütün Türkiye'deki bağış
ların % 90 nına teşkil etmektedir. 

Sayın senatörler; 
1969 yılı, Atlantik İttifakının 20 yıllık sü

resinin dolacağı yıldır. Şimdiden anlaşıldığına 
göre Atlantik İttifakı 1969 dan sonra da 15 
müttefik arasında devam edecektir. Güven 
Partisi Grupu, Türkiye'nin Atlantik İttifakı 
içinde kalmasını, bugünkü genel dünya kon
jonktürü ve genel stratejik denge bakımın
dan zaruri sayar. Türkiye'miz, Kuzey komşu
muz için, şu veya bu yoldan ele geçirildiği ve
ya kendi yönüne katılması sağlandığı takdirde, 
genel stratejik dengeyi lehine çevirmek bakı
mından hayati bir önem taşır. 17 nci Asırdan 
beri doğru olan bu stratejik gerçek, bugünün 
nükleer staretiji devrinde de doğrudur. Bu 
durumda, Türkiye, kendi bağımsızlığını, top-
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rak bütünlüğünü ve demokratik rejimini koru
mak için, temel stratejik dengenin bozulması
nı önliyecek bir ittifak sistemi içinde yer al
mak zorundadır. Aksi halde, dünya barısı 
tehlikeye girdikten gayri, Türkiye'nin Kuzey
den gelecek etkilere karşı mukavemet imkân
ları ziyadesiyle zayıftır. Gerek nükleer, gerek 
klâsik silâhları kapsıyacak kontrollü bir ge
nel silâhsızlanmanın yeterli garantilerle ger
çekleşmesi yoluna inanılır bir biçimde girilme
dikçe, dünya barışı, Birleşik Amerika ile Sov
yet Rusya arasındaki nükleer dengeye dayana
caktır. Bu durumda, coğrafya, Türkiye'nin 
Atlantik ittifakı içindeki yerini de tâyin et
mektedir. Gerek dünya barışı, gerek Türki
ye'nin emniyeti, memleketimizin bu dengenin 
muhafazası yönünde hareket etmesini gerektir
mektedir. 

Türkiye'nin Atlantik ittifakı içinde kalma
sı demek, bu ittifak içinde şahsiyetli bir poli
tika gütmemek demek değildir. Bu ittifak için
de müttefikler arasındaki münasebetlerde de, 
bu şahsiyetli politikanın icapları yerine getiril
melidir. 

Bu açıdan, evvelâ, Birleşik Amerika'yla 
aramızda mevcut «İkili anlaşmalar» m, At
lantik ittifakı içindeki eşit egemenlik esasına 
uygun bir şekilde düzeltilmesi gereklidir. Bil
hassa belirtmek isterim ki, bu gayeye ulaşmak 
için verilmiş bir kanun teklifi Güven Partilile
re aittir. Bu ikili anlaşmalarda, başta kaza 
yetkisi olmak üzere her alanda, NATO için
de cari genel statünün üzerinde hiçbir hak ve 
imtiyazın tarafımızdan verilmesi söz konusu 
olamaz. Bu konuda mevcudolan ve hiçbir hu
kukî mesnedi bulunmıyan tatbikatın biran ön
ce düzeltilmesi şarttır. Bu anlaşmalara göre 
memleketimize gelen Amerikan birliklerinin 
bulundukları üs ve tesisler tamamiyle kontro
lümüz altında olmalı; bu üs ve tesislerden ya
pılacak: her çeşit askerî faaliyet Türk makam
larının muvafakatine kesinlikle bağlanmalıdır. 
Dışişleri Bakanının, Bütçe Karma Komisyonun
da «ikili anlaşmalar» in değiştirilmesine hâkim 
olan ilkeler konusunda yaptığı açıklama yerin
dedir. Bu ilkeleri tatbikata intikal ettirecek 
anlaşmaya dair müzakerelerin daha fazla uzatıl
mamasını ve bu prensiplerin biran önce fiiliya
ta intikalini zaruri bulmaktayız. 

j NATO ile ilgili olarak askerî bakımdan 
söylenmesi gereken bir diğer husus da, izmir 
Karargâhı ile ilgilidir, özellikle, Türk - Yu
nan münasebetlerinin bugünkü halinde, sırf 
NATO'yu ilgilendiren bir savaş halinde enteg
re birlikler üzerinde komuta yetkisine sahip 
bulunabilecek olan ve bunun dışında hiçbir ko
muta yetkisi mevcudolmıyan bu komutanlığı 
lüzumsuz buluyoruz, izmir Karargâhı kaldırıl
malı ve NATO Entegre Komutanlığı içindeki 
yerimizi, diğer kademelerle doğrudan doğruya 
ilişki kurmak suretiyle tesis etmeliyiz. 

Sayın senatörler, sözlerime son vermeden 
evvel birkaç temennimiz olacaktır : 

Silâhlı Kuvvetlerimizin, inşaat hizmetleri
ni kendi garnizonları dışında yol yapımı, ağaç
landırma ve teraslandırma gibi hizmetlerde 
kullanılmasına taraftar değiliz. Silâhlı Kuv
vetlerimiz behemehal kendi asıl görevi olan 
eğitim işleri ile savunmanın icaplarına göre 
çalışmalıdırlar. Bunun dışındaki hiçbir hiz
metle yükümlü kılınmamalıdırlar. 

Bundan başka da birkaç sualimiz olacak
tır : 

Çok mağdur durumda olan malûl gazi ve 
şehitlerimizin ailelerine verilen maaşlar için 
")ir kanun teklifi hazırlandığı öğrenilmiştir. 
Acaba bu kanun teklifi ne durumdadır? 

Ordudan muhtelif zamanlarda tekaüdolan 
"irçok subaylar arasında mevcut bir dengesiz-
ik vardır. Bu dengesizlik için de ne düşünülü

yor? 
Kayseri'de 1960 senesinden evvel inşa edil-

"îiş, karkas iskeleti var, bu bina askerî hastane 
akacaktı, bu hastane binasının durumu ne saf
hadadır? 

Diğer bir sualimiz de; Etlik'te inşası devam 
^den Askerî Tıp Akademisi binasının yapı
cında bir gecikme var mıdır, varsa sebepleri 
nelerdir? 

Bir de Şarktaki, bilhassa Kars ve Sarıka
mış'taki lojmanların durumunun pek iyi olma
dığı ve birçok subayların evsizlik yüzünden 
ikâyet ettikleri duyulmaktadır. Bunlar ne 

haldedir, yeni bir lojman yapımı var mıdu*? 

Sözlerime son vermeden evvel Atatürk'ün 
' i r vecizesini ilâve etmekle bitireceğim : Bü-
^ük Atatürk; «Bir ordunun kuvveti, komutan
larının kudreti ile ölçülür.» demiştir. Biz Gü-
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ven Partisi olarak Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
ve onun değerli ve dinamik komutanlarına ina
nıyoruz ve güveniyoruz. 

1968 senesi Millî Savunma Bütçesinin mem
leketimize, milletimize ve Silâhlı Kuvvetlerimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan 
niyaz eder, Yüce Senatoyu ve kudretli Türk 
Silâhlı Kuvvetleri mensuplarını şahsım ve Gü
ven Partisi adına saygılarla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, Millî Birlik Gru-
pu adına buyurun. 

MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler ve Silâhlı Kuvvetlerimizin değerli 
mensupları; 

1968 yılı Millî Savunma Bütçesini eleştirir
ken, tarihî hasletlerimizin ve şerefimizin âbi
desi olan Silâhlı Kuvvetlerimizin eski mensup
ları olarak, en acı gerçeklerin üzerine eğilecek 
ve «Dost acı söyler» atalar sözümüzün gereğini 
yerine getireceğiz. 

Bu görevimizi yaparken, gerçek anlamlı de
mokratik düzenin ve bu düzenin şekillenmesin
de temel olan Anayasamızın bize vermiş olduğu 
hakları kullanacağız. 

Bu hakları kullanırken iki temel noktaya 
davanacak ve tenkidlerimizi bu temeller üzerine 
bina edeceğiz. 

Birinci temel dayananımız, millî egemenlimin 
temkindeki vüce kuvvetlerden biri olan yasama 
görevimizi, demokratik rejimin unsurları olan 
diğer müesseselerin hak ve hukukuna tecavüz 
etmeden kullanıp, gerçekleri samimî bir inanç
la bütün çıplaklığı ile kamu oyuna sunmak... 

İkinci temel dayanağımız da, Büyük Ata
türk'ün «İstiklâl tam denildiği zaman bittabiî 
sivasi. malî iktisadi- adlî. askerî, harsı ve ilâ-
ahiri her hususta istiklâli tam ve serbestîi tam 
demektir. Bu saydıklarımın her hangi binn-
de istiklâlden mahrumiyet miPet ve mernleke-
tin, manavı hakikisivle bütün istiklâlinden 
mahrumiyeti demektir», prensibine dayanacak
tır. 

Sayın senatörler; dünva politik ve askerî du
rumu malûmunuzdur. Tahdidedilen zaman dola-
yısiyle bu hususta bir tahlile geçmeden iki hu
susa deo-ineceŞim. 

Harbler şimdiye kadar önlenememiştir. Bun
dan sonra da önlenmesi mümkün olmıyacaktır. 
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Bu yüzden milletlerin hayatında millî savunma 
sorunları, en başta gelen sorunlardır. Ve böyle 
olarak kalacaktır. 

Bu durum karşısında bize düşen görev her 
türlü şart içinde millî savunmamızı; millî var
lığımızı muhafaza ve müdafaa edecek imkân
lara kavuşturmak olmalıdır. Bu da ancak mil
lî savunma imkânlarımız hususundaki her şe
vin millet huzurunda açıkça tartışılması ve ne
ticede çarelerin bulunmasiyle mümkün olur. 

Son yıllara kadar, tarihî geleneklerimizi. Si
lâhlı Kuvvetlerimizin bir kapalı kutu. dokunul
maz bir müessese halinde eleştirmelerden uzak 
tutulmasına sebebolmuş ve bu yüzden yanlış ka
rarlar, keyfî tasarruflar yetersizliğin sâiki ol
muştur. 

Bugün, düne nazaran daha acık bir eleştir
me mümkün ise de. kabul ettiğimiz reiimin ge
diklerine uvsrun bir tartışmayı Meclislerde da
hi yapmaktan çok uzağız. 

Bu tartışmalara engel olajı tek husus, köh-
'• nemis bir zihniyetin «Devlet sırrı»ı sloganı 

içinde yersiz korku ve çekingenlik yüzünden, 
murakabeden kanma, kevfîlik ve yetersizlik ni
teliklerini milletin bilgisinden saklama illetidir. 

Bu illeti kökünden telâfi etmediğimiz müd
detçe. ne millî savunma ve ne de din-er bütün 
sahalarda bir adım dahi ileri atamayız. 

Aziz senatörler, 
Anayasamızın 1.1.0 nen maddesinin ikin/M ben

di «Millî erüvenlitfin sağlanmasından, ve Silâh
lı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından. Tür-
kive Büvnk Millet Meclisine karşı, Bakanlar 
Kurulu sorumludur * der. 

Anayasamızın 111 nci maddesinin 3 ncü 
bendi, ise : «Millî Güvenlik Kurulu, millî gü
venlik ile iipıli kararların alınmasında ve ko-
ordinasvonun saklanmasında vardımevhk et
mek üzere. P-eveMi temel görüşleri Bakanlar 
Kuruluna bildirir», der. 

Bu hükümler gavet acık ve kesin olarak 
Hükümete u?;ak görüşlü ve şümullü bir millî 
savunma politikasının tesbitini ve buna da.va-
narak bir siyasi direktifin Geneikıırmav Bas
kınlısına venlmeesmi 0"örev olarak yüklemi^ ve 
Millî ftüve-nlik Kurulunu da bu sorumluluğa 
iştirak ettirmiştir. 

460 — 
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Gelmiş geçmiş bütün Hükümetlerin (Millî 
Birlik idaresi hariç), bu tarzda bir politikayı 
izlediklerini, maalesef ifade etmek mümkün 
değildir. 

Bu yüzdendir ki, bugün açıklıyacağımız hu
suslardan dolayı Silâhlı Kuvvetlerimizin istenen 
standartlara ulaşılmamış olduğunu göreceğiz. 

Sayın senatörler, 
Millî Savunma Bütçesinin yeterli olup olma

dığını tesbit ederken, Silâhlı Kuvvetlerimize dü
şen görevleri de açıklıkla bilmemiz gerekir. 

Bugünkü şartlar içerisinde Silâhlı Kuvvet
lerimizin görevlerini iki grupta mütalâa ede
biliriz : 

1. Millî görevleri, 
2. Milletlerarası görevleri. 
1. Silâhlı Kuvvetlerimizin millî güvenlisi-

mizin temel unsuru olarak her şeyden önce 
«Türk yurdunu, Türkiye Cumhuriyeti ve millî 
egemenlimi korumak ve kollamak>x görevleri ile 
yükümlüdür. 

2. Milletlerarası görevleri : 
Silâhlı Kuvvetlerimiz, çok ve iki taraflı an

laşmalarla üyesi bulunduğu milleter toplulu
ğunun müşterek savunma mükellefiyetine ka
tılmış olarak, kendisine yüklenen görevleri yap
maktan sorumludur. 

Bu vecibeler anahatlariyle şunlardır : 

(1) NATO'ya tahsis edilen Silâhlı Kuvvet
lerimizin personel - silâh, araç - gereç ve lojistik 
hizmetler yönünden muayyen bir standartta bu
lundurulması, 

(2) Müşterek enfrastrüktür programına 
göre NATO fonundan yapılan NATO savunma 
tesislerinin isletme ve bakım masrafları ile 
mahallî kolaylık tesiserinin inşa masrafları
nın karşılanması, 

(3) Diğer NATO üye devletlerinin aynı ga
ye ile inşa ettikleri NATO savunma tesisleri 
masraflarına % 1,096 oranında katılmasıdır, 

Sayın senatörler, 
Görevlerini açıkladığımız Silâhlı Kuvvetleri

mize şimdi de sağlanan imkânları tetkik ede
lim. 

Çakımızın orduları, memleketlerinin mili* 
kavnaklnrının önemli bir kısmını harcıyan 
modern birer kuruluş haline gelmiş bulunmak
tadır. 

Millî güvenliğin sağlanması, memleketleri 
büyük yekûnları bulunan savunma harcamaları 
yapmaya zorlamaktadır. 

Savunma masraflarının, kalkınma aleyhin
deki neticesine rağmen, bu külfeti göze al-
mıyan devletler egemenlikleri hususunda 
iyimser olamazlar. Bunun içindir ki, kalkınma 
yönünden gösterilecek gayretin şümulü ne 
olursa olsun kaynakların tahsisinde hâkim olan 
anafikir şu olmalıdır. 

Memleket ekonomisi geri de olsa savunma 
Tücü, muhtemel hasımların sahiboldu^u ileri 
savunma gücüne en azından eşit olmalıdır. Millî 
Savunma Bakanlığının takdim broşüründe bu 
anafikrin «muhtemel hazımların sahibolduğu 
ileri savunma gücünden çok geri olmamalıdır>x 
şeklindeki ifadesini, başlangıçtan geriliğj kabul 
eden bir zihniyetin ifadesi olduğu için kabul 
edemedik. 

Arz ettiğimiz anafikrimize göre Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin muhtacolduğu yıllık finansman 
ihtiyacı millî bütçe ve dış askerî yardımlardan 
olmak üzere iki kaynaktan karşılanmaktadır. 

Millî bütçe kaynaklarımız : 
1968 Millî Savunma Bütçesi 
Cari harcamalar 3 milvar 800 milyon, 
Yatırım harcamaları 82 milyon, 
Transfer harcamaları 77 milvon Tl. olmak 

;^ere toplam olarak 3 milyar 959 milvon 780 bin 
•'irp.dır. Gecen yıl bütçesine nazaran 33 milyon 
^43 bin liralık bir artışla huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. 

Dış Askerî yardımlar : 
Silâhlı Kuvvetlerimize dış kaynaklardan ya

kılan askerî yardımlar Amerikan, Alman ve 
italyan yardımlarından ibarettir. Bu yardım
ların son beş yıllık (1963 - 1967) tonlamı 6 
milyar 118 milyon 896 bin lira olup, yıllık or
talaması 1 milyar 235 milyon lirayı bulmakta
dır. Başka bir deyimle Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin sahibolduğu imkânın ortalama olarak 
% 27,50 sini dış yardımlar teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan Amerikan askerî yardımın
dan silâhlı kuvvetlerimize verilen malzemelerden 
memleketimizde imal edilebilecek olanları lis
telerden çıkarılmaktadır. Bunların miktarı her 
»•ecen yıl biraz daha artmaktadır. Bu durum 
ekonomik gelişmemizin bir delili olmakla bera
ber millî bütçemizden yapılan savunma har-
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camalarmı artırmakta, buna karşılık bu artışı 
millî bütçe ile tam olarak karşılıyamamaktayız. 
Bu da silâhlı kuvvetlerimizin gelişmesi aley
hinde olmaktadır. 

Arz edeceğim şu misâller bu gerçeği res
men açıklamaktadır. 

Amerikan yardımından çıkarılan malzeme
lerin millî bütçeye yüklediği malî külfet : 

1965 de 395 milyon lira, bunun yerine millî 
bütçeden tahsis edilen 133 milyon 

1966 da 597 milyon lira, bunun yerine millî 
bütçeden tahsis edilen 199 milyon 

1967 de 615 milyon lira, bunun yerine millî 
bütçeden tahsis edilen 208 milyon dur. 

1968 için plânlanan miktar ise 615 milyon 
olup karşılığı henüz bilinmemektedir. 

Yardım faslından çıkarılan malzemelerin ye
rine imal edemediğimiz daha modern malzemeler 
verilmekte ise de listelerden çıkarılan ihtiyaç 
maddelerini millî bütçeden tam olarak karşı-
lıyamadığımız için bu hal Silâhlı Kuvvetleri
mizin devamlı olarak aleyhine işlemektedir. 

Silâhlı Kuvvetlere sağlanan imkânların 
tahlili : 

Silâhlı Kuvvetlerimize sağlanan imkânları 
tahlil edebilmek için çağımızın modern ve ge
lişme içinde olan silâhlı kuvvetlerinin ihtiyaç
larını bilmemiz gerekmektedir. 

Bir ordunun maddi gücünün kıymetîendi-
riîmesinde bâzı ölçüler kullanılmaktadır. Bu 
ölçüler şunlardır : 

1. Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden 
askerî şahıs başına düsen miktar, 

2. Modern tümenlerin yıllık masrafları, 
3. Savaş gücünün yeterli olabilmesi için 

kabul edilen standartlar 
4. D. M. Savunma bütçesinin çeşitli bö

lümlere tahsisindeki oranlar. 
Silâhlı kuvvetlerimize sağlanan imkânları 

bu ölçülere bağlı olarak tahlil etmek suretiy
le, doğru bir sonuca ulaşabiliriz. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçelerinden 
asken şahıs basma düşen miktarlar, gayri safi 
millî gelirle direkt olarak ilgilidir. G. S. Millî 
geliri artırmak, millî savunma gücünü artırmak 
demektir. 

Fransa'nın NATO Entegrasyonundan ay-
rılmasiyla Amerika'dan sonra ordu mevcudu 
bakımından baş sıraları işgal eden Türkiye 
1967 bütçesine göre, silâhlı kuvvetler men

supları başına düşen 7 805 Tl. ile NATO için
de sonuncu durumdadır. Bizden evvelki dü
şük sıraları işgal eden Yunanistan'da bu mik
tar 13 145, Portekiz'de 17 364 Tl dır. 

Hudutsuz imkânlara sahip Amerika ile 
durumumuzu mukayese diğer alanlarda yap
tığımız kıyaslamalar gibi bizi yanlış netice
lere ulaştırır. Buna rağmen bir fikir vermek 
bakımından Amerikan Silâhlı Kuvvetlerinde 
fert başına düşen miktarın 182 484 Tl. (26 
katımız), Rusya'da 42 338 Tl. olduğunu söyle
mekle yetineceğiz. 

Yakın komşu devletlerimiz olan Irak, Pa
kistan, İsrail, Birleşik Arap Cumhuriyeti, îran, 
Suriye ve Bulgaristan silâhlı kuvvetleriyle, 
fert başına düşen miktarları mukayese etti
ğimiz takdirde, Bulgaristan'ın 6955 lirasına 
karşılık 7 805 lira ile önde, diğerlerinden iki 
ilâ beş defa geri durumdayız, örnek olarak, bu 
miktarlar İran'da 12 863, Irak'ta 34 916 lira
dır. 

Sayın arkadaşlarım, bir ordunun maddi gü
cünün kıymetlendirilmesinde Milli Savunma 
bütçesinden askerî şahıs başına düşen miktar 
•'"'Içüsünün tahlilinden, esefle ifade edelim ki, Si-
lâMı Kuvvetlerimizin lehine bir sonuç çıkara
madık. 

Şimdi de maddi gücün ölçülerinden bir diğe
ri olan modern tümenlerin yıllık masraflarını 
eleştireceğiz. Modern bir Amerikan tümeninin 
vllık masrafı 3.5 milyar, bir Batı - Alman tü
meninin ise 2,5 milyar Tl. dır. Hudutsuz im
kânların sahibi bu devletlerle kendimizi rauka-
vese ederken elbetteki insaflı olacağız. Millî 
imkânlarımız daha uzun müddet tümenlerimize 
vu çaptaki bir masrafı yapmamıza imkân ver-
^iyecektir. Yalnız- Silâhlı Kuvvetlerimize, en 
"•zindan muhtemel hasımların sahi^olduğu ileri 
savunma gücüne e°idolacak şekilde kaynakla
rın tahsis edilmesi gereğini de asla ihmal ede
meyiz. Bu kaideye uyarken, hasım olarak Rus-
va ve benzeri büyük devletleri düşünmediğimizi 
de ifade etmek isteriz. Silâhlı Kuvvetlerimiz 
^n azından yakın komşu devletlerimizin imkân
larına sahibolmalıdır. Bu esasa göre durumu 
kıymetlendirecek olursak şu sonuçlara varırız. 
Arz edeceğimiz açıklamada bir tümen diliminin 
mevcudu 30 bin kişi olarak kabul edilmiştir. 
Buna göre : 
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Tümen Tümen başına 
Memleket Ordu mevcudu M. S. Bütçesi adedi masraf 

Irak 
Pakistan 
Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Yunanistan 
Türkiye 

63 000 
283 003 
333 c:o 
160 030 

2 100 000 030 
4 333 000 000 
4 530 000 030 
2 095 000 000 
3 S25 000 000 

2 
9 

10 
5 

16 

1 050 000 OOO 
500 003 000 
450 000 000 
400 OC0 O00 
250 030 000 

Değerli arkadaşlarım, 
Tecvizi hata içerisindeki bu takribi kıymet

ler gösteriyor İd, Türk Silâhlı Kuvvetleri"in 
tümen başına yaptığı masraf komşu devletlerin 
dahi yansı ile 1/4 ü niyetindedir. Bizimle mu
kayese ettiğimiz devletler de as gelişmiş ülkeler 
arasında olduğundan ve hudut komşuluğu dola-
yısiyle muhasım hale gelmeleri de muhtemel bu
lunduğundan bizim tümenlerimizin de en asm-
dan onların sahib oldukları maddi imla lara sa-
îıibolmaları goreldr. Biz incelememizi genel 
olarak Kara Kuvvetlerimizi ele alarak yaptı7:: 
ve Savunma bütçemizin diğer kuvvetlere de tah
sis edildiğini nazarı dikkate alırsak yukarda 
verdiğiniz miktarı lehte olarak kabul ettiğimizi 
görürüz. Bu durum karşısında bizim yakın 
komşu devletlerin siD.hlı kuvvetlerinin seviye
sinde olabilmemiz için tümen basına >0-
G00 milyon lira tahsis etmemiz gerekir ise Mil
lî Savunma bütçemizin en asından dış yardım
lar hariç ild misline çıkarılması demektir. Sü
ratle kalkınmaya muhtaç ekonomik gücü zayii. 
geri bir ülke olmamız millî savunma masrafları
mızı bu çapta artırmaya imkân vermemektedir. 
Bu durum karşısında yapılacak tek şey kalmak
tadır. O da silâhlı kuvvetler mevcudunu van-

5 ya indirmek olacaktır. 
Mevcudumuzu yarıya indirdiğimiz takdirde, j 

standardı daha yüksek, savaş gücü fada birlik- | 
lere sahibolmak imkânını kazanacağız. Adedi 
bakımdan da yine, Yunan - Bulgar toplam si
lâhlı kuvvetler mevcudundan ve Güney komşu
larımızın miktarından üstün olacağız. Bu üstün
lüğe Türk Milletinin savaş kabiliyeti, feragat 
ve kahramanlığı da katılınca güvenilir bir güç 
meydana gelmiş olacaktır. 

Yine üzülerek ifade etmek isteriz ki, bu tah
lil de bizi Silâhlı Kuvvetlerimizin lehinde bir 
sonuca ulaştırmıyor. 

Sayın senatörler, bir ordunun maddi gücüne 
etkili olan, standartlar ölçüsünü eleştirmeye ça

lışacağız. NATO, bünyesindeki her millete ait 
silâhlı kuvvetlerin muayyen standartlara sa-
Iıibolmasını plân ve programının icabı saymak
tadır. 

Bundan başka her milletin, silâhlı kuvvetle
rinin savaş gücünün yüksek olması bakımın
dan muayyen standartları tesbit ve buna ulaş
mayı ne def alması da gereklidir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin görevlerini açıklar
ken, milletlerarası sorumlulukları içerisinde. 
NATO'ya tahsis edilen Silâhlı Kuvveti erimizin 
personel - silâh - araç - gereç ve lojistik hizmet 
b r yönünden muayyen bir standartta bulundu
rulması mecburiyetini de kabul etmiş bulunuyo
ruz. 

NATO üye devletlerin ekonomik durumlarını 
dikkate alarak yüksek nitelikteki NATO stan
dartları yerine, «kabul edilebilir asgari NATO 
standartlarına» ulaşılmasını hedef olarak ver
miş bulunmaktadır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin; «kabul edilebi 
lir asgari standartlara» ulaşabilmesi için. üç 
ydlîk dönem, içerisinde her yıl 9 mfyar lira tu
tarında bir finansman alması gerekmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin millî standartlara 
ulaşabilmesi için ise, üç yıllık donem içerisinde 
10 milyar liralık bir finansmana ihtiyaç göster
mektedir. Bu gerçekler de Silâhlı Kuvvetlerimi
zin yetersizliğini resmen doğrulamaktadır. 

Her yıl Millî Savunma bütçesinin tartışılması 
sırasında gerek Millî Savunma kanaliyîe gerek 
Parlâmento üyeleri tarafından, kabul edilebilir 
a"gari. NATO standartlarına ulaşmak için üç yıl
lık donem içerisinde 27 milyar liralık finansma
nın temin edilmesi için yapılan İsrarlı talepler 
adeta bir şekilcilik ve nakilcilik haline gelmiş 
bul-.ınmalıtadii*. 

Artık bu şekilcilik ve nakilciliği bırakıp ak-
l:n gereğine dönmek zamanı gelmiştir. Sayın 
KIiJIî Savunma Bakanının bu akıl yolunu kui-
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banarak, Silâhlı Kuvvetlerimizi ve bizi bu ıstı
raptan kurtaracağına inanmak istiyoruz. 

Sayın senatörler; 
Silâhlı Kuvvetlere sağlanan imksnlarm tah

liline esas ve maddi gücünün kıymetlendirilmc-
sine müessir olan 4 ncü ölçümüz de Millî Savun
ma bütçesinin çeşitli bölümlere tahsisindeki 
oranlardım. 

ister sivil, ister askerî olsun, cari harcamala
rı yüksek olan hor tevekkülün, kifayeti o nisbet-
te düşük olur. 

1063 Millî Savunma bütçesinde Millî Savun
maya tahsis edilen miktarın % 95,07 si cari har
camalara, % 2,08 i yatırım harcamalarına, 
% 1,95 i de transfer harcamalarına sarf edil
mektedir. Millî bütçenin bu oranları modern 
ordular ve komşu devletlerin oranlariyle kıyas
ladığımız takdirde Silahlı Kuvvetlerimizin eği
tim ve sava* harekatı bakım-ndan aleyhte bir 
sonucun ifadesi olarak gözükmektedir. 

Millî Savunma bütçesine dış yardımların kat
kısı da eMendiği takdirde 6 milyara yaklaşan 
Millî Savunma bütçesinin, % 70 inin askerî per
sonel masrafları işin ayrıldığı görülür. 

Bu miktarın g3rl kalan % 30 ile de tüm Si-
lâhk Kuvvetlerimizin harekat, eğitim, öğretim, 
yatırımlar, dcnatmı, silâh, cephane, teçhizat., 
malzeme araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını 
karşılama!; gerekmektedir. Dünya ordularında 
bu oranlar, tamamen bizdekinin tersine işlemek
tedir. Yani, savunma bütçelerinin % 20, % 40 ı 
personel masraflarına, % 60 : % 80 i Silâhlı 
Kuvvetlerin sava] gücünü artıracak bölümleri
ne tahsis edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı vaktiniz dolmak 
üzeredir. Bir dakikanız vardır. Halbuki kâğıt-
larmız daha bir hayli görünüyor. Acaba bunla
rı toplamanız mümkün mü? Grenci Kural, demin 
oyladım, kararında İsrar ediyor. Siz de Genel 
Kurul kararma muhakkak İd uymak istersin!?;. 

MİLLÎ BİELİK GRUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Devamla) — Genel Kurulun kararı
na muhakkak ki, bizim de saygımız var. Elbet
te direnmiyeceğiz. Böylesine mühim bir bütçe 
içerisinde bu tahdidin kaldırılması çok uygun 
olurdu, maalesef arkadaşlarımız buna iştirak et
mediler. Bundan sonra da çok mühim bâzı nok
talara da temas etmek isliyorum, Eğer lütfe
derlerse devam edeyim. Yoksa burada keseyim. 

4 . 2 . 1988 0 : 2 
BAŞKAN — Lütfen kısaca sizce mühim olan 

bir bölümü söyleyin efendim. 
Daha evvel aynı gerekçe burada okundu, fa

kat kabul edilmedi. 
MİLLÎ BİELİK GRUPU ADINA MUCİP 

ATAKLI (Devamla) — Sayın Başkanım emirle
rinizi yerine getireceğim. Çünkü özetlememe im
kân yok, ikinci kısmı, çok önemli konular var. 
onları özet halinde geçemem. Bu kışımı müsaa
de ederseniz özetle ifade edeyim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Genel Kurul ka-
ranîi', beraberce uygulamış oluyoruz, teşekkür 
ederim. Buyurun. 

MİLLÎ BİELİK GRUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Devamla) — Sayın arkadaşlarım. 
bu iddialarımızı bu yolda yapılmış sen bir etüt-
den sizlere arz etmek isterim. Bu etüd Bat". Do
ğu ve tarafsız blok içinde bulunan devletlerin 
silâhlı kuvvetlerini ihtiva etmektedir. Bunlar
dan birer misal arz edeceğim. Amerika Birleşik 
Devletlerinin genel savunma bütçesi 52 milyar 
dolar. Bunun % 30 u askerî personel masrafla
rına, geri kalan % 70 i de harekat, eğitim. mal
zeme, inşaat, araştırma, geliştirme bölümlerine 
tahmis edilmektedir. % 26 sı harekât eğitimine, 
% 30 malzeme ve inşaata, % 14 ü de arattırma 
geliştirimine verilmektedir. Rusya *mn 27 mil
yar dolardır, millî savunma bütçesi. Askerî per
sonel masrafları % 33, geri kalanlar da arz et
tiğim bölümlere tahsis edilmiştir. % 17 hare
kât eğitimine, % 40 malzeme, inşaata, % 10 u 
da araştırma, geliştirmeye. Hindistan'da, milli 
savunma bütçesi, 1 milyar 650 milyon dolar. 
Personel masrafları % 22, gerisi arz ettiğimiz 
diğer bölümlere tahsis edilmiştir. 

Görülüyor M, bizimkinin tamamen tersidir, 
Biz askerî personel masraflarını % 70 le karşılı
yoruz, % 30 u ile de Silâhlı Kuvvetlerimizin 
savaş gücünü artıracak alanlarda faaliyet göste
riyoruz. Böyle olunca cihetteki, üzülmemiz ve 
bâzı tedbirler almanuz gerekiyor. Türkiye'nin 
emniyeti bu tedbirlerin alınması ile yakinen il
gilidir. Zamanımız kısa olduğu için bu tedbir
leri tafsilâtı ile arz etmek imkânından mahru
mum. Yalnız şunu arz etmek isterim İri, bütçe
mizden Millî Savunmaya vereceğimiz fazla pa
ra olmadığına göre, kati surette Silâhlı Kuvvet
lerimizin mevcudunu indirmemiz bizimdir. Bu 
şekilde bir hareket, demin arz ettiğim nisbetleri 
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tamamen tersine döndürecektir. Daha güçlü. sa
vaş gücü yüksek Silâhlı Kuvvetlere sahibelma 
imkanın1, bulmuş olacakız. 

Sayın senatörler, se/kinden itibaren 500 kü
sur milyon lira açıkla huzurunuza gelmiş olan 
Millî Savunma bütçesi yetersizdir. Silahlı Kuv
vetlerimizin 1968 yılı içinde sıkmaya düşmesi 
ihtimali olduğu gibi, kuvvetler arasmda da mu
vazene yoktur. Kullanmada çatışmalara ve ge
cikmelere sebebiyet verecek mahzurları da haiz 
bulunmaktadır. Kuvvetlerin plân ve programia-
rını başlangıçtan itibaren emniyet ve yeterlikle 
yapabilmeleri için önümüzdeki yıl bütçesinde 
bilhassa bölümlerde açıklığ-n n nazarı dikkate 
alınması gerektiğini arr ederim. 

Sayın senatörler, Silâhlı Kuvvetlorimhin de
ğerli mensupları, Sayın Bakan; Millî Birlik Gru-
pu adına saygı ve sevgilerimizi sunarken, Sa
vunma bütçemizin Türk Milletine ve Silâhlı 
Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu elmasım te
menni ederim. (Alin dar) 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu a ima cismin 
yanlışlıkla Sayın Sezai O'Kan'm ismini okumuş
tuk. Sayın Sszai O'Kan şahsı adma konuşacak
lar üstesinde Haydar Tunçkanat'tan sonra konu
lacaktır. 

Kontenian Grupu adına görüşecek sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Adalet Partisi Grupu adına Saym Akif Te
lan, buyurunun. 

A. P. GRUPU ADINA AKİF TSKİH (Antal
ya) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun say m 
üyeleri, Muhterem Millî Savunma Bakaııbih er
kânı; huzurlar?n-za Adalet Partisi Grupu a-bua. 
Millî Savunma Bakanbğı 19G8 malî y:h bülçcî ta
sarısı hakkında görüş ve temennilerimizi arz et
mek üzere çıkmış bulunuyoruz. 

Sayın senatörler; Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
Türk yurdunu ve Anayasa ile tâyin edilmiş olan 
Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve.koruırabla 
görevlidir. Aynı samanda bu görevlerine ilâve
ten, antlaşmalar gereğince, milletlerarası vecibe
lerini de yarine getirmekle yükümlüdür. Yani 
Türk Milletinin hak ve menfaatlerini elde etmeli 
veya korumakla mükelleftir. 

Millî Savunma politikası, Anayasamız n 110 
ve 111 nci maddelerine göre, Millî Güvenlik. Ku
rulunda, temel görüşler tesbit edilerek Bakanlar 
Kurulunca karara bağlanmak suretiyle, tâyin ve 
tesbit edilir ve Millî Savunma Bakanlığına di

rektif olarak verilmek suretiyle yerine getirilir. 
Bu politikadan T. B. M. Meclisine kargı Bakan
lar Kurulu sorumlu bulunmaktadır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri muhtaç olduğu im
kânlarını millî bütçeden ve dış askerî yardım
dan temin etmektedir. 1968 malî yılı bütçe tek
lifi, 3 959 780 lira olarak huzurlarınıza gel
miş bulıınznaktadır. 1967 malî yılına nazaran 
artış miktarı enbinde 86 dır. Bu miktarlara gö
re NATO standatlarına veya kabul edilebilir as
gari standartlara ulaşılmasına imkân yoktur. Bu 
durum muvacehesinde kaynak ve irakânlarımı-
s n Millî Savunma hizmetleri ile iktisadi kalkın
ma faaliyetleri arasında taksim edilmesinde bir 
prensibe varılması lâzımgelmektedir. Yani 5 
y:lkk kalkınma plânları ile elde edilecek ikti
sadi imkânlarımızla orantılı olarak. Millî Savun
ma hizmetlerinin de standartlara yaklaşacak şe
kilde plânlara bağlanması esası öngörülmelidir. 
Millî Savunma bütçesinde her asker basma dü
şen miktar, orduların maddî güçleri hakkında 
bir ölçü olarak kullanılmaktadır. Bu miktar 
memleketimizde, NATO devletlerinde ve kom-
şıılannuzda düşen miktarlardan aşağıda bulun
maktadır. Sağlamış olduğumuz hizmet imkân
ları ile Silâhlı Kuvvetlerimize verdiğimiz vazife
ler karşüaştırüırsa, Türk Ordularının ns kadar 
feragat, fedakârlık ve vatanperverlik duyguları 
ile vazife yaptıkları anlaşılmış olur. 

1967 malî yılı bütçesinden pek fasla bir inik-
tada gelmiycn 1968 malî yılı bütçesinin; Türk 
Silâhlı Kuvvetleri hizmetlerinde 1967 senesine 
nazaran önemli bir gelişme temin edemiyeceği 
aûkâr bulunmaktadır. Ancak harb sanayii için 
53 milyon liralık bir ödenek konması suretiyle, 
millî harb sanayii imkânlarımızın artması,, bilgi
li personel miktarının çoğalması, sevk ve idare, 
eğitim ve moral durumlarının yüksek tutulması 
vo daima da geliştirilmesi ile ve ak nacak dış yar
dımlarla gücümüz 1968 senesinde de artmaya de
vam. edecektir. Dış yardımlar senelik ortalama 
olarak 1 235 000 000 lirayı bulmakta ve bu su
retle Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyaçlanmn 
% 27,5 unu karşılamaktadır. Bu miktar ile de 
cbş yardımların savunma gücümüzü artıran bü
yük unsurlardan biri olduğu açıkça görülmekte
dir 

S?yın senatörler; harb gücümüz, yalnız as
kerî kuvvetlerimizle ve silâhlı kuvvetlerimizin 
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bütçesi ile getirilen hizmetlerle ve imkânlarla 
hesaplananlar. Türkiye'mizin bütün güçlerinin 
toplamı mevzuubahistir. Bu güçler kalkınma 
plânlan ile geliştirilmektedir. Bu suretle de 
harb gücümüs kendiliğinden kuvvetlenmekte
dir. Personel gücümüz, hem aded bakımından 
kâfi miktarlara doğru yükselmekte ve hem de 
gene nesil bakımından ve bilhassa komşularımı
za nazaran fazlalaşmış bulunmaktadır. Siyasi 
gücümüz, ananevi Türk siyasetine dayanan hu
susiyle Balkanları, Orta - Doğu'yu ve Rusya'yı 
iyi bilen bir siyasi kudrete dayanmaktadır. 

Kültürel gücümüz, okulsuz köy kalmıyacak 
şekilde yapılan plânlarla, okur - yazar miktarı
nın süratle çoğaltılması, orta öğretimin müte
madiyen geliştirilmesi, üniversite ve yüksek 
okulların çoğaltılması ile her sene kuvvetlen
meye devam etmektedir. 

İktisadi gücümüz, millî gelirimizin artması 
ile istikrarlı, bir şekilde inkişaf etmektedir. 

Anlatmak istediğimiz yukardaki bu gelişme
lerle, Millî Savunmamızın ne kadar kuvvetlen
diği açıkça görülmektedir. 

Harb yanmada lüzumlu olan belli başlı un
surlardan biri de moraldir. Moral gücümüz, ma
alesef dış menşeli, menfi propaganda hizmeti al
tında bulunmaktadır. Bu memleketler, ordu
muzu ve Hükümeti millet önünde küçük düşür
mek, birbirlerine karşı olan itimadı yok ederek 
milletin harb etme azmini larmak ve bu sure İla 
de kendileri için müsait zemin hazırlamak gay
reti içindedirler, Dâhilde de bâzı unsurları bu
lunan bu. propagandacıların mora! gücümüz üze
rindeki tahriplerini önlemek çok önem taşımak
tadır. 

Millî Savunmada sosyal gücümüz, millî bü
tünlüğümüze bağlıdır. Millî bütünlüğümüz ide
olojilerin üstünde olmalıdır. Bölgecilik yapmak 
suretiyle, ilerici gerici diye ikiye ayırmalarla, 
dış ideolojilerle, halk arasında suni sınıflar ya
ratmakla sosyal bünyemizi parçalamak suretiyle 
harb gücümüzü yok etmek gayretleri vardır ve 
bunların önlenmesi de elzemdir. 

Harb gücünün temel dayanağının biri de sa
nayidir. A. P. iktidarı plânlı devrede sanayi
leşme yolunda büyük adımlar atmış, hafif sana
yi dalımız inkişaf ettirilirken, ağır sanayiinin de 
şümullü olarak temelleri kurulmuş, ezcümle. 
Aliminyum, 3 ncü Demir - Çelik ve Motor Fab
rikaları gibi dev tesisler yapılmaya başlanmış 

veya başlanmak üzere hazırlıkları tamamlanmış 
bulunmaktadır. 

Yurt sanayiinin bir kolu olan harb sanayi
mizde bunlara muvazi olarak inkişaf ettirilmek 
üzere planlanmalı, millî bütçemizden ayrılan 
tahsisattan ayıı olarak dış askerî yardımların 
bir kısmı da bu sanayii kuracak şekilde alınma
lıdır. Askerî yardımların yurdumuza sonuna ka
dar geleceği kabul edilemez. Silâhlı Kuvvetleri
mizin kendi kendine yeterli bir duruma gelme
sini de sağlamak lâzımdır. Hafif silâh ve cep
hane imalâtının yapılmasını, ağır bakım fabri
kalarının kurulmasını ve muhrip inşaatının ya
pılmasını, jet revizyon fabrikasının faaliyete 
geçmesini takdirle karşılarız. Biran evvel ağır 
silâh ve cephane, zırhlı ve motorlu araçların ya
pılmasını ve uçak imalâtına geçilmesini de te
menni etmekteyiz. 

Sayın senatörler; bugünkü silâh gelişmele
ri ve silâhlanma yarışmaları muvacehesinde bir 
milletin tek başına yurdunu savunabilmesi, müş
terek savunma imkânları karsısında daha 
zayıf kalmakta, bitaraf olan bertaraf olur fik
rini daha çok ortaya koymuş bulunmaktadır. 
Bunlardan dolayıdır ki, Türkiye hür milletlerin 
kurduğu müşterek savunma sistemi olan ITATÖ' 
ya girmiş bulunmaktadır. NATO'nun kurulma
sını âmil olan Rusya'nın stratejik hedefleri ta
rihten bu yama değişmiş değildir, Orta - Bark 
petrol mıntakasını ele geçirmek, Akden'.z ve Af
rika'ya geçerek güçleşmek, açık ve sıcak deniş
lere serbestçe çıkmak imkânları başkea hedef
leri arasındadır. Bunu önlemek is ti y sn hür dün
ya, Rusya'yı Kuzev kutbundaki Amerikan üssü 
dâhil, NATO, CEIftfO, SEATO anlaşmalar ile 
çember içine almış, stratejik iç hat manevra sa
hası içinde bırakmışlardır. Bu durum karsısın
da, Rusya, ordusu ile. komünizm ideo^onci ils. 
sosyalizm yolu ile kendilerine müzahir hükümet
ler kurdurmak suretiyle, bu çember! varmak ve 
stratejik hedeflerine ulaşmak istemektedir. 

Türkiye bu hedeflerin en önemli yollarından 
biri üzerinde bulunmaktadır. Rusya, nükleer 
dergi dolayısiyîe. kendilinin de rTrnı derecede 
tahriboîaeağını düşündüğünden. dünya harbi 
almaktan kaemnrok. ITATO milletlerinden veya 
dls'er milletlerden birine karsı. lokql harb açma
yı daha münasip görmektedir. Bilhassa HATO 
milletlerinden birine açacağı lokal harbte, aynı 
harb alanı hudutları içinde kalmak suretiyle tak-
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tik ve stratejik alanda nükleer silâhları da kul
lan mayı düşünmektedir. Stratejik hedefleri gü
zergâhında olan, Türkiye'ye karşı Rusya'nın aça
cağı böyle bir lokal harbde HATO'nun sağladığı 
elâstiki strateji imkânları sayesinde aynı şekilde 
nükleer silâhlarla taktik ve stratejik alanlarda 
kendini savunabilecektir. En iyi savunmanın, 
dlâha karşı aynı silâhı kullanmakla mümkün 
olduğunu hatırdan çıkarmamak lâzımdır. Kom
şularımızla aramızda çıkması muhtemel harbler-
de, haklarımızı korumak veya elde etmek için 
Sllâhîı Kuvvetlerimizi serbestçe kullanacağımızı 
da belirtmek i',tsriz. Son Kıbrıs hâdiselerinde bu 
husus.arıkça görülmüş durumdadır. Aksini söy-
liy enler, dâvalarımızı bu sebepleri zikrederek 
halletmekte zaıf gösterenlerdir. 

Şurasını da belirtmek isteriz ki, NATO as
kerî gücümüzü çoğaltmış idarede, eğitimde, 
harb silâh ve vasıtalarında yenilikler getirmiş, 
son g'slişmeleri de takibetmek imkânını sağlamış 
olmaktadır. Çok üzerinde durulan Millî Birlik 
vo koalisyon hükümetlerinin tetkik edemedik
leri ikili anlaşmaları A, P. Hükümeti incelemiş, 
menfaatlerimize uymıyan kısımları üzerinde ka
rar safhasına gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; Kıbrıs meselesine de biraz 
değinmeli isteriz : 

Kıbrıs'ın Türkiye için stratejik ehemmiyeti 
büyüktür, Türkiye Eoğu'dan veya Batı'dan ge
len tecavüzleri. Anadolu'nun derinliğinden, tak
viye alarak ve beslenerek, muharebeler vermek 
snretiyR daha kolay bertaraf edebilir durum
dadır. Kıbrıs büvük pasta kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin üslenebileceği bir ada olduğun
dan, burada üslenecek düşman, Anadolu'yu Do
ğu ve Bat-» olarak ikiye ayırmak suretiyle par-
çalıyabilccek ve savunulması güç bir duruma so
kabilecektir. Türkiye'nin harblerde müttefikle
riyle v^'ibat *̂ s vardımlusmaşı Akdeniz yolu ile 
olur. .İskenderun'dan Finike'ye kadar bütün li
manlan kapatabilen Kıbrıs, müttefik yardımîa-
rıvı ö-ıliyeb?1^c".k ve limanlarımızı işlemez hale 
g-tirehik erktir, Onun ieindir ki, Türkiye'nin 
bir sva~ı Kıbrıs'ta olmalıdır. Kıbns'a karşı Tür-
kivo stratejik durum üstünlüğüne ve kuvvet üs-
t"nlüğ:im şahin bulunmaktadır. Yunanistan ise 
bugüne kadar adada taktik üstünlüğü ele geçir
meye çalınmıştır ve muvaffak da olmuştur. İkti
darımıza k a d ^ gecen hükümetler, siyasetlerin-

taktik alanda Kıbrıs'ı tehdidedememişler ve Yu
nanistan'ın Kıbrıs'taki taktik üstünlüğünü bü
yütmüşlerdir. A. P. iktidarı kuvvete dayanan 
bir siyaset kullanarak ordu ile siyasetin birlik
te hareket etmesi ile, zikrettiğimiz üstünlükle
rimizden faydalanmak suretiyle stratejik ve 
taktik sahalarla Yunanistan ve Kıbrıs'ı ciddî su
rette tehdidederek, Yunanistan'ın adadaki tak
tik üstünlüğünü bertaraf etmiş ve insiyatifi ele 
geçirmiş bulunmalrtadır. Silâhlı Kuvvetlerimi
zin, Hükümetten aldıkları vazifeyi yapmak üze
re en kısa bir zamanda hazırlık durumuna geçe
rek, müdahale için emir beklemelerini, Â, P, 
Grupu olarak takdirle karşılamaktayız^ Tsskiî 
edilen özel görev kuvvetinin anfibik harekât 
için eğitimli ve hazır tutulmasını ve daha çok 
müşekkel hale getirilmesini de hatırlamayı fay
dalı buluruz. 

Tarihten bu yana, kuvvetli ordulara karşı 
zayıf milletler yurtlarını savunurlarken gece 
muharebelerine, baskınlara ve çete harekâtına 
başvurmuşlardır. Zamanımızda da bu unsurlar 
ehemmiyetini kaybetmemiş: gsrillâ muharebele
ri şeklinde inkişaf etmiş durumdadır. Gayrini-
zami harb dediğimiz bu şekil harekâta memle
ketimizin jeopolitik dununu müsait bulunmak
tadır. Yurdumuzun icaplarına göre, hazırlık 
P1 ânlarının yapılmasında faydalar olduğuna biz 
de inanmaktayız. Ve Silâhlı Kuvvetlerimizin 
bu plânlan yapmış olduğuna da kaani bulun
maktayız. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin er mevcutlarımda bir 
azaltma yaT)iîmo,sını mümkün görememekteyiz. 
Sira bir azaltma Anayasanın 60 ncı maddesine 
aylan bulunmaktadır. 

Bu madde «yurt savunmasına katılma her 
Türk'ün hakin ve ödevidir» demektedir. Buna 
gör?, askerlik cadına .çrelon her g?nci muayyen 
bir süre içinde a^ke^e î̂"^^ mecburiyeti bâ?*l ô -
maktadır. Türkiye. Silâhlı Kuvvetleri l̂e NATO 
Savunma gücüne katılarak üzerine düsen va-
rr'fpl̂ 'H yanacak ve hem d,̂  kom'uda '̂i 1̂— ô n̂ 
iV'lâflarmı halledecektir. Banlar için do elinde 
kâfi miktarda kuvvetler bulundurması ieabet-
mektediv. Şimdiki muharebelerde, muharebe 
zayiat1! büvHk ol-naktadır, üîkle zaviatı knf^ılı-
va^ak miktarda eğitimli deno birlikleri bnlnn-
rİTirTVja''̂  lüzumu da ffözdeı ırak tutulmam?brbr, 

üstünlüklerimizden faydalanamamışlar, Silâhlı Kuvvetlerin mevcutlarının tam olarak 
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millî hazırlık durumunda bulunması da, bugün
kü harblerin karakteri icabıdır. Ve nihayet top
lum kalkınması bakımından gençlerin eğitilmesi 
lüzumu da mevzuuhahistir. 

Silâhlı Kuvvetlerin yurt kalkınmasına katıl
ması hususu üzerinde durmak isteriz. Ordumuz
da muharip birlikler ve bir de hizmet birlikleri 
bulunmaktadır. Muharip birlikler, temel eğiti
mi, muharebe eğitimi ve muharebe tatbikatları 
yapar, eğitimini ve muharebe kabiliyetini stan
dartlar seviyesinde bulundurur. Bunların dışın
da bu standartların altına düşmemek kaydiyle 
toplum kalkınmasına katılabilir ki, bunlar mah
dut sahalarda ve mahdut miktarlarda olur. Aksi 
halde eğitim ve muha,rebe kabiliyeti standatla-
rnı çok altına düşebilir ve savunma gdcürnüz 
azalır. Bu hususta çok dikkatli olmayı hatırlat
mak isteriz. Hizmet birlikleri Silâhlı Kuvvet
lerin hizmetlerini yerine getirir ve yardım 
eder. Bunlar sıhhi hizmetlerden, sahra bakım 
hizmetlerine kadar çeşitli hizmetlerdir. îste bu 
birlikler Silâhlı Kuvvetlerin hizmetlerini mo
dem ve tam olarak yerine getirdikten sonra 
bundan arta kalan zamanlarda ve sahalarda si
vil sektörde kalkınmaya katılmalıdır. Aslında 
Silâhlı Kuvvetlerimiz, okuma - yasma ve sivil 
sektörde geçerli sanatların öğretilmesinde oldu
ğu gibi. eğitimlerini yaparlarken öğrettikleri 
birçok bilgilerle toplum kalkınmasına iştirak 
etmiş olmaktadırlar. Hizmet birliklerimiz do gö
revleri icabı muharip birlikleri desteklerken, ha
ritacılık hizmetinde olduğu gibi, aynı zamanda 
kaUrnmamızı sağîıyacak unsurları da temin et
miş bulunmaktadır. Bu mütalâalarımızdan son
ra, ordunun 330 bin kişiye okuma - yazma öğ
retmesi, sıhhi tesisleri ile halktan 15 bin îe^iy! 
tedavi ve 50 bin kişiyi de muayeneden getir
mesi, ağaçlandırma faaliyetleri, sivil sektör içip 
75 bin sanatkâr yetiştirmesi ve haritalar tersir 
etmesi toplum kalkınması bakımından takdirle 
karşılanacak hususlardır. 

Zamanımızda harb silâh, araç ve gereçlerinin 
çok teknik olarak yapıldığı, her gün biraz daha 
da teknikleştiği, öğrenilmelerinin bilgiye ve za
mana ihtiyaçolduğu bilinen hususlardır. Silâh 
altına alman gençlerden birçoğunun okuma. 
yasması, sanatı, teknik ve genel bilgilerinin 
olmadığı da aşikârdır. Bu durum karşısında. 
ordu evvelâ okuma - yazma öğretip, genel ve 

tskaik bilgi vererek, millî eğitimin eksikliğini 
gidermek suretiyle, işe başlamakta ve harb si
lâh, araç ve gereçlerinin öğretilmesini tamamlı-
yarak muharebe eğitimlerini, kıta tatbilratlannı 
yapmak suretiyle, yurt savunmasını başaracak 
durumda olmaktadır. Yukarda zikrettiğimiz bu 
eğitim safhaları programlarının tatbiki için, 
uzunca bir zamana ihtiyaç zarureti, askerlik sü
resi üzerinde bir azaltma yapılamıyacağı kanaa
tini doğurmaktadır. 

Harb okulu birkaç senedir 2 sene üzerinden 
tedrisat yapmaktadır. Uygulanmakta olan aske
rî Personel Kanununda subaylara ait esaslar 
harb okulunun 4 sene olduğuna göre konulmuş -
tur. Aksi takdirde kanunun derpiş ettiği terfi 
nıa-hrutmmn teşkili güçleşecektir. Büyük Ata
türk «Bir ordunun kıymeti emir ve komuta he
yetinin kudretiyle ölçülür» demiştir. Subayların 
bilgili olarak yetişmeleri bakımından da harb 
okulu Kanununun biran evvel çıkarılarak, ted
risatın 4 yıl üzerinden yapılması uygun olacak
tır. 

Silâhl- Kuvvetlerimizde, subay ve astsubay
lara vekâlet ve ek görev vazifeleri çok verildiği 
vo haftanın birçok günlerinde de hemen hemen 
24 saate yakın çalıştırıldığı halde bu fazla hiz
metler karşılığında sivil sektörde olduğu gibi 
ücret ve primin ödenmediğini, bu hali ile de ör
nek tenkil ettiğini belirtmek isteriz, 

A, P. İktidarının getirdiği Askerî Personel 
Tanımınım Türk Silâhlı Kuvvetlerine maddi ve 
.liârevi sahada imkânlar sağladığını da burada 
z feretmek verinde olur. 

Bir harekât-n yapılabilmesi için lojistik des-
' el: semttir, Bu da ancak stokların bulunması ile 
%:abildh\ Sefer stoklarının geciktirilmeden veri
re getirilmesi lüzumunu ehemmiyetle belirtiriz. 

Bski ve yeni emeldi subay ve astsubaylar-n, 
"arklı maaş almalarının önlenmesini ve vazife 
malûlü subay, astsubay ve erlerin sigortaya 

vetîanması hususları üzerinde durmakta oldu-
"̂I7~uu.va iseret etmek isteriz, 

Ordu Yardımlaşma Kurumu bir taraftan 
mevzuatının, müsaadesi nisbetinde yurt kalkın
masına iştira-: ederken, diğer taraftan da subay-
'rvrımısı ve astsubaylarımızı mesken sahibi et
mek gayreti içinde olduğunu zikretmekte yerin
de olur. 

Hudut karakolları, ile lojman inşaatları prog
ramlarının süratle gerçekleşmesinin moral üze-
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rinde yapacağı müspet tesirleri de ifade etmek 
isteriz, 

Gsnelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma 
Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları 
hakkında kanun tasarılarının hazırlanmasını ve 
T. B. M. M. sine biran evvel şevkini ehemmiyet
le hatırlatmak isteriz. 

Halen Meclislerin muhtelif komisyonlarında 
olan Silâhlı Kuvvetler İaşe Kanunu, Harb Aka
demileri Kanunu, Deniş Kuvvetlerine 4 muhrip 
ratıpalınması hakkındaki Kanun ve Millî Müda
faa Mükellefiyeti Kanunu yerine kaim olmak 
üsr-re hazırlanan kanun taşanlarının biran önce 
kanunlaşmasını Meclislerimizden istemeyi de 
burada lüzumlu bulduğumuzu açıklamak isteriz. 

1967 yılından pek fazla bir miktar ile gelmi-
yen bütçenin Silâhlı Kuvvetlerimiz personelinin 
ç-ahsi. feragatleri, fiilen çalışmaları, yaratıcı ka
biliyetleri iîo 1988 yılında tahakkuk ettirecek
leri hizmet yekûnunun bu bütçenin fevkinde 
olacakını tebarüz ettirmeyi de bir vazife biliriz. 

Sayın senatörler, sözlerime burada nihayet 
^erirken 1068 malî yılı Millî Savunma Bakanlı
ğı. Bütçesinin Türk Milletine ve kahraman Si
lâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ve başarılı olmasını 
A, Partisi Grur)u adına candan temenni eder, 
lıürrae*; vs saygılarımızı, sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tekin konuşmasını tam 
zam.anmda bitirdiler. Şimdi grupları, adına söz 
alan sayın üyelerin tamam görülmüş oldu. Söz 
snrası stihv. adına Sayın Tekin Arıburun'dadır. 
Buyurun Sayın Arıburun. 

TSKİH ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli Millî Savunma Erkânı, sayın 
senatör arkadaşlarım; Millî Savunma Bakanlı
ğı bütçe müzakereleri vesilesiyle bilhassa dikka
ti çeken bir iki mühim husus hakkında birkaç 
söz söylemek ve ricada bulunmak istiyorum. 

Eskiden, kanaata yakm bir inanış ve bir söy
leniş vardı, (Millî Savunma Bütçesi üzerinde 
fasla sual sorulmaz, tenMtkâr sözler söylenmez; 
Ordu Meri o kaçlar incelenip sık da dokunul
maz!.. ilâhni...) 

Genç subaylık devremde bir iki defa bu ka
naati tezahürlerine de bizzat şahit olmuştum. 
Daha sonraları, vazife icabı yabancı devletler 
orduları teşldlâtma ve (ordu - millet) veya 
(ordu - parlâmento) münasebetlerinin fiilen ve 
yakından müşahidi olduğum zamanlar ise; biz
de de hem milletin ve onun mümessili olan Par

lâmentonun ve Ordunun yani Silâhlı Kuvvetle
rin her türlü işlerini, eğitimini ve eğitim kifa
yetini, silâhlarının kudret ve harp kifayetini, 
ihtiyaç ve eksikliklerini ne kadar yakından ta
kip ve kontrol etmekle mükellef olduğumuzu 
ve bunu yapmadığı takdirde ne kadar büyük ve 
zararlı bir hata işlenmekte olacağını da ibretle 
öğrenmiş oldum. 

Genç bir subay iken ingiltere'ye gitmiştim, 
hava kıtalarını geziyorduk. Erlerin ve subay
ların mirî olarak birkaçar kat ve çok iyi ku
maşlardan güzel elbiseleri, ayakkabı ve diğer 
teçhizatı olduğunu görerek hayran olmuştum. 
Bu husus, yalnız (masraf ve bütçe) yönünden 
mülahazaya alışmış olan bizler için adeta bir 
lüks mahiyetini taşıyordu. 

Merak edip sorduğumuz zaman, işi kavrı-
yan ilgili subay bizlere (baylar, şayet biz su 
veya bu sebeple veya tasarruf saikasiyle aske
rin giyim, kuşam ve teçhizatının mükemmeli
yetinde ufacık bir ihmal göstersek ingiliz Mil
leti kıyamet koparır ve Millî Savunma erkâ
nını fena halde hırpalar. Bu kıyafet ve teçhi
zat ingiliz Milletinin ve Devletinin şeref ve 
haysiyet sembolüdür. Ve bütün millet bunu 
müdriktir, arar) demiş ve bizi de uzun uzun 
düşündürmüştü. Niye düşündürmüştü? Günkü, 
o zaman büyük bir zaferden çıkmıştık. Daha 
sonlarlan buna benzer müşahedelerimiz soru
lar ve aldığımız cevaplar; meselâ Almanya'da, 
meselâ Amerika'da da aynı mahiyette olmuş
tur. 

Saym senatörler; millet, ve milletin mümes
sili olan mesiisler askerin her şeyi ile çok y?«-
kmdan ilgilidir. Ve bu ilgiyi sıkı sıkıya takibet-
mesi gerekir. Millet için asker ocağındaki ha
yat ve çalışmanın gizlisi olamaz ve hattâ mil
letçe, Silâhlı Kuvvetlerin durumu, ihtiyaçları, 
eksikleri, modern silâh kudreti ne kadar ya
kından takip ve tetkik edilirse o Silâhlı Kuv
vetleri, o milletin şan ve şerefine lâyık bir se
viyede ve kudretle idame etmek imkânları sağ
lanmış olur. 

Şimdi hamdolsun Silâhlı Kuvvetlerimizin 
giyim, kuşam meselesi halledilmiştir. Fakat 
süratli teknik tekâmül neticesinde modern si
lâh ve teçhizatın samanında ve kifayetle temini 
meselesi daima bir problem olacaktır. Şüphe
siz, şimdiki Silâhlı Kuvvetlerimizle, millet ve 
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meclislerimiz arasındaki ilci ve irtibat da çok 
eski yıllara ait vermiş olduğum misal ile uzak 
- yakın bir bağlantı kurulmıyacak kadar ge
nişlemiş ve sıküaşmış ve zihinler de çok değiş • 
mistir. Bilhassa, samanımızda, Silâhlı Kuvvet
lerimizin erkân ve subaylarının yetişme tarzı, 
dünya ahvali hakkındaki eğitimleri, ve duru
mu, hakikatleri kavrayışları, kıynıetlendirişle 
ri ihtiyaç ve mechuriyetileri kavrayışları o ka
dar inkişaf etmiştir ki, gerek yabancı ordular
la temaslarında ve gerekse Devlet ve millet em
niyeti bahis konusu olduğu zamanlarda ve her 
türlü ittifak çevreleri içinde, kendilerine dü
şen vecibelerin ne olduğunu ve hangi meşru 
Anayasa müesseseleriyle istişare edeceklerini 
ve yine hangi Anayasa ahkâmı mucibince üzer
lerine düşecek vazifeleri nasıl ve kifayetli şe
kilde yapacaklarını eğriyi doğruyu, yalan 
yanlışı ve tahriklerin mahiyetini ve bunların 
da tehlikesini çok iyi bilmektedirler. 

Bu konulardan bahsetmek istemezdim; fa
kat daha evvel bahsedildi ve bâzı imalı sön'er 
de sarf edildi, ben de bu husustaki inançlarımı 
ve kanaatlerimi arz ediyorum. 

Şimdi kısaca arz edeceğim ve tez zamanda 
giderilmesi lüzumuna inandığım aşağıdaki şu 
eksikleri Millî Savunma erkânının dikkatlerine 
arz ederim. 

1, Türk Milletinin iftihar kaynağı olan 
eski harb meydanlarındaki şehitliklerimiz vs 
âbidelerimiz konusu artık esaslı olarak ek 
alınmalıdır. Bu konuda biraz daha modern 
zihniyetle ve yabancı memleketlerdeki emsalle
ri de dikkat nazarına alarak millete ve bilhassa-
gençlerimize ecdadını tanıtacak ve onları ifti
hardan göğüslerini kabartacak ve yabancılar:: 
da gerekli ibret hâtıralarını canlandırcak tarz
da ve milletimize yakışır haşmette olmasını 
sağlamak lâzımdır. 

2. Sakarya Muharebesi Türk istiklâl Sa
vasında bir dönüm noktası tellal eder. Buna 
rağmen ne bir âbidesi ne de bir anma merasimi 
günü, hususi bir anma merasimi gilnü yoktur. 
Bu keyfiyet büyük bir eksiklik ve inanılmaz 
bir ihmaldir. Millî mücadelemizin en kritik 
günlerinde hpyatiarım seve seve ve bol bol 
feda ederek Türk Milletinin mukadderatını za
fere doğru değiştiren o muharebe şehit ve ga
nilerine karşı olan şükran borcumuzu ödeme
miz lâzımdır. Biran evvel Sakarya'nın şan ve 
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şerefi ile mütenasip bir âbidenin yapılmasını 
ve bir anma töreninin biran evvel ibdaını o 
'şanlı harbi yaş*yan kahramanların dilekleri-
iir. boa bunların tercümanı oluyorum. 

o. ilarb malûlü mazileriyle, şehit aileleri-
7i3 yıllardan beri verile^elen ve onların yok
sulluklarına az da olsa bir teselli merhemi olan 
tütün ikramiyesi verilmekte idi. 

Son zamanlarda, bu ikramiyenin bütün mâ-
'ftl ve dul ve yetimlere teşmilini istemekte olan 
•-ir cereyan başlamaıştır. 

Sayın arkadaşlar, bu aziz vatan ve büyük 
millet uğrunda hayatlarını veya uzuvlarım 
kıra meydanlarında feda etmiş olan 
bu kahramanlara bu kadarcık bir (fe-
.kkârlık imtiyazını) çok rörmiyelim, onla
rın bu nafakalarına ortaklar katm-yakm. 

Diğerlerini elc terfih veya mükâfatlandırmak 
istiyorsak, bunu başka kaynaklarla yapmak 
Hükümetin, Devletin zevkli bir vazifesi olur. 
Takat Tütün ikramiyesi Kanununun ahkâmını 
kğiştirmok o kadar çok ve fedakâr insanın o 
kadar yüreğini burkar ve ruhlarını incitir ki, 
bunun mânevi zararını bir daha telâfi edeme-

Bir de Silâhlı Kuvvetler sağlık tesislerin
ce, hastanelerinde görevli hemşirelerin, hasta-
kkıcilarm statüleri kritik bir duruma girmiş
tir. 

Bilhassa askerî hastanelerde ve Jaarb mey
danlarında askerî hastabakıcı ve hemşirelerin 
kyrıot ve ehemmiyeti o kadar büyüktür ki, 
nıri'i, ancak, harbde yaralanmış ve o nurlu 
kirk kızlarının melekâne şefkatlerini bizzat 
nkahedo etmiş olanlar en iyi idrâk edebilir -

Askerî hemşire ve hastabakıcılarının du-
ü.m!arıııı:ı ıslah ve eksikliklerinin tezelden gi
derilmesini sayın Bakanlıktan ve ikili erkân
ları bilhassa ve ehemmiyetle rica ederim. 

Muvazzaf ordudan şu veya bu sebeple fii-
:n aynîmin, fakat kalben ve ruhan Silâhlı 
'k rv j tkre daima bağlı olarak o camianın 
âdeta ayrılmaz bir parçası olarak halletmiş 
•ulunan (emekli ve malûl askerler) teşekkülle-
â hakkında bir - iki hususa dikkatinizi çekmek 
k k k m : 

Ilılû! gaziler, eski muharipler, emekli su
baylar ilâhisi <ribi birçok isimler altında grup
laşmış dernekler mevcuttur. 
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Balların hepsinin gayssi aynı v^ya bir*:: 
ain3 aok müşabih ve muvazi bir kaldodir. Vo 
aat dağımk oluşları, hem kendilerinin gerek- i 
ii faydaları sağbyacak müessir çaiısmaiarm: j 
imkân vermemekte, kem de yapılmakta olar I 
/3ya yapılması istenen maddî yardımların VJ:. \ 
dağılarak maksat ve ehemmiyetini çok mikyasla 
kaybetmesine sebebolmaktadır. 

Bütün bu teşkilât (demekler) ne de ols;- î 
dEillî Savunma ve Silâhlı Kuvvetler mensupla 
rina birer (müstakbel hryat ayinesi) mahiyetin , 
dedir. 

Eiaam-s: Bu teşkilât pekâlâ millî savunma- ; 
nm delaletiyle bir araya toplanabilir j 
ve tek bir cemiyet veya tegekkül halinde birleş- ! 
tiribbilir. Bu yani teşekküle büyük yardımlar 
"ağlanabila. Böylece bu teşekkül marnında a--
nın maddi ve mânevi seviyeleri yükseltilerek 
buldaki» üniformalı gençlere misal teşkil ede
bilirler. Ve onların hom istikballerine dsha f -
rahlıkla bakmalarına sebebolurlar, hsm de bir 
nuznr vo g'iven kaynağını gözleriyle görer 
omekliliklcrin o haşin ve hüsran verisi haleti 
uh'.y.îsi olan (işe yaramazlık) (bir kenara iti!-

aıh, atılmış, unutulmuş olmak) gibi acı hisle-
•'nia de giderilmesine sebebolur İd, bunun ıı: 
.nuazaam bir moral kazanç olduğunu takdirleri-
aize arz ederim. 

Bu vesile ile Millî Savunma Bütçesinin Dev t 
'.et, millet ve bilhassa Silâhlı Kuvvetlerimin \ 
âayırlı, uğurlu olmasını diler, cümlenizin sağ- \ 
idarim, güler yüzünü görmekle ne kadar bak ] 

dyar olduğumuzu bir defa daha tebarüz ettirir, j 
:dlmlî:ıiz-3 saygılarımı sunanm. (Alkışlar) ) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurun. \ 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin Sayın Baş- \ 

kan, muhterem arkadaşlarım; Millî Savunma , 
Bakanlığı bütçesi görüşülürken sahiboldnğu-
nun 10 dakika içerisinde hislerimizi ifade et
mek imkânı bile kolay kolay elde edilemez. C 
itibarla meselenin hemen esasına geçmek su
retiyle birkaç konu üzerinde mâruzâtta bulun- , 
aıak istiyorum. Bilhassa bu maruzatını!, sorum
lu Millî Savunma Bakam ile birlikte göğüsle-
rlmiz gururla, iftiharla ve iyi dileklerle dolu ola
rak gözlerine ve üniformalarına bakan kıymet
li Bakanlık mensuplarının, ordu mensupları-
-îin da burada olması dolayısiyle arz edeceğim, i 

— 4V 
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Aziz arkadaşlarım. Millî Savunma Bakanlığa 
"'ütçesi üzerinde, ordunun Türk Silâhlı Küv
etlerinin teknik konuları üzerinde mâruzâtta 

" ulıınmayı şahsan haddimin dışında tutarca. 
Bir şeye samimî olarak inanryorum. Türk Gr-
daaunda. Türk Silahlı Kuvvetlerinde artık dün. 
ya meselelerini gayet iyi kavnyan ve memleke • 
'ir. içinde bulunduğu şartlara mükemmel suret-
'e değerlendiren çok sayıda kıymetli eleman 
vardvr. Yine bir şeye inanıyorum, bir zihniyet 
'••ep, uzaklaşrrusısdır, rütbesi ne olursa olsun fi 
kirlerin bu camia içinde münakaşa edilmesi 
-dimkün olmakladır, değerlendirilmesi müm
kün olmaktadır. Esasen yüksek kurnanda ma 
kamları™ isa-al e'"en kimseler bu değerlendir 
-r-eyi yaptıkları., yapabildikleri nisbette kes-
-lilerümı de şahsiyetlerini yüceliirlor ve mille
tine, memleketine ve kumanda ettikleri kuv
vetlerine de daha çok faydalı olurlar. Bu ina-
"•-da teknik yönden mâru^at^a bulunacak de 
-ilim. Ben meseleyi Türk Milleti ile ordumu? 
adasındaki münasebetler yönünden birkaç ke
lime içinde yüksek huzurunuza getirmek isti
yorum. 

Tünkiyemizd.e bizatihi Türk Silâhlı Küv
etlerinin bünyesinden çıkmadığına yüzde 
yüz inanrV.ğım., fakat pek çok yanlı maksatla 
-̂ n oraya doğru el atmak istemelerinin mah
sulü o^an bâzı korumalar va-cbr, Ve bu ko 
"."STîiâ ar evrilip. çevrilip millet ile orduyu kar-
a karcıya getirme arzusunda old"^: gdn. bu 

4 aidatın yayılmanı da mevzuubahsoVülir. O hal-
'^ Türk Silahlı Kuvvet1 erini temsil edenlerin 
w . cevden ovvfd bu tarzda etraftan gelen te-
ade^o- Türk Milleti île, onun kendi vavbğam 

"crasil eden. kendi bünyesinden rdkardığı or-
a- ilerisindeki ay ık la imkân verecek husur;-
"ar. kendilerinden gelmemekle beraber. ba«ka 
'--'aflardan •.«•."»İmiş oka bi'e, önleyici tedbir-
k~e tevessül etmeleri iktiza eder kanaatin-
leyim 

Bia tjolitikacı'ar ve bizim d m r r ^ a Tioli-
" kayı dahi kötülemek maksada içerisinde ha-
-bet eden unaur'ar eğer Türk Sd'hh Kuvvet-

^rinl rabat bıraksalar o zarann Türk Silâhlı 
!dnvvetleri esasen kendiline düşeni yaptık
tan baaka memleketin içinde bulunduğa! şart-
,:-vr. daba iyi değerlendirir), yalnız kendileri-
•-,'tn kanunlarla muhayyel olan sahalarında 
kalmıyarak daha büyük çapta Büyük Türk 
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Milletine hizmet edeceklerinden kimsenin şüp-
hesi olmamalıdır, Ve asiz arkadaşlarım inanı
yorum ki, Türk Milleti har münevverden hiz
met bekleme mevkiinde ve hakkındadır. Mü
nevver kütleleri; düşünen, duyan insanları bü
yük çoğunluğu ile bünyesinde toplayan Türk 
Silâhlı Kuvvetlerindende elbetteki bu mille
te yalnız savunma sah?,sında değil, millî duy
gularının intikali, yerleştirilmesi, ülkülerin 
kavranması ve daha ileri bir cemiyet hayatı
nın horlanması mevzuunda da hizmet bek
lerler. O halde Türk "iîâhlı Kuvvetleri, biraz 
da kendi zorlama pahasına milletin daha çok 
ilerlemesi, hiç olmazsa fikir yapısı ile, ruh 
yapısı ile daha çok ilerlemesi konusunda mil
letle hasır nesir olmak durumundadır ve bu
nu, yapıldığı takdirde zannediyorum ki, bir 
hâdise karşısındaki savunma tedbirlerinin çok 
ötesinde Türk Milletinin istikbaline büyük 
hizmetler yapmış olacaktır. Bu kadar önemli 
bir durumda olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
millet karşısında biraz da titiz davranması lü
zumunu basit gibi görünen bir mevzuu ortaya 
koyarak arz etmek isterim. Aziz arkadaşlarım 
kusur umumiyet itibariyle gözün bakıldığı yer
de görülür. Kulağımıza geliyor; vatandaş küt
lesi ile, her türlü düşünen insanlar; hele bu 
düşüncelerin kasan kaynattığı şu zamanlarda 
kulağımıza geliyor. Bir taşıt Kanunu var ve 
bu Taşıt Kanunu taşıtların ancak muayyen 
şartlar içerisinde kullanılmasını âmirdir. Fa
lan müessesede, filân müdür, filân şef Devle
tin arabasını o Taşıt Kanununa aykırı olarak 
kullanır. Türk'ye'de artık tu bir moda haline 
gelmiştir. Ya kanunu biran evvel silip süpür-
mek lâzımdır, ya da kanunu hâkim kılacak 
adama ihtiyaç varda* bu memlekette, inanıyo
rum, böyledir. Ama o kadar ehemmiyetli gö
rülmüyor. Bir subay eğer resmî bir vasıtayı 
yanına çoluğunu çocuğunu da almak suretiy
le hususi maksat içerisinde bir defa kullanır
sa o_şora ağızlar bunu derhal etrafa yayıyor
lar ve Türkiye çapında âdeta orduya husumet 
besliyen gözleri doldurmanın peşine düşüyor
lar. Onun için huzurunuzda rica ediyorum, or
du disiplin ruhu içinde yaşıyan bir müessese 
olduğu için kanunları hâkim kılma mevzuun-

• • • < • ' 
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da Türk Milletine ve Türk müesseselere bir 
nevi örnek olma mevkiindedir. Bu gibi halleri 

İ müsamaha ile karşılamasınlar, ölmezler. Yani 
bir insan vazife görürken illâ kanunu çiğne-

t rao pahasına bası gösterişlerde bulunmak ve-
j yahut da keyfini yerine getirmek durumuna geç-
i mezse ölmez. Ama bir insan, hele ünüformaîı 

bir insan bu feragati ve bu fedakârlığı göster-
j mek suretiyle örnek teşkil ederse o zaman ona 
| Türk Milleti daha çok bağlanır, saygı duyar 

ve onun hakkında söylenen sözleri elinin tersi 
I üe itmek istiyen samimî asker seven insanlar 
I da rahatlığa kavuşur. Bizi bu rahatlığa kavuş-
! turnıal arını bu basit mevzu üzerinde bilhassa ri-
' ez ediyorum. 
I 
\ Aziz arkadaşlarım, vaktim doldu, diğer 
t mevzulara geesem bile yarım kalacağım anlıyo

rum, karşımda saat söylüyor, her Türk gibi, 
her biriniz gibi ordusunu çok seven ve ona da 
yürekten güvenen.bir insan olarak derin say-

« yılarımı vüsek huzurunuzda arz etmek sure-
t — 

| retiyîe bütçenin hayırla ve uğurlu olmasına di-
( lerim. 
j Saygılarımla. (Alkışlar) 
j BAŞKAN — 19,00, programımıza göre me

saimizin bitmesi lâzımgelmektcdir. Fakat Sa-
İ yın Rahmi Ankan'ın bir teklifi vardar, oku

tuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

i Millî Savunma bütçesinin bitimine kadar 
j oturumun devamını arz ve teklif ederim. 
| Bolu 
| Rahmi Arıkan 

BAŞKAN — Şimdi halen iki sayın üye ko-
| nuşmuş oliu'ar, Sırada 7 sayın üye daha bek-
i lemektedir. Sayen Bakan ise zamanla mukay

yet olmaksızın görüşme imkânına sahiptir. 
i Bütün bunlar", hesaba katacak olursak en azm-
\ dan 2,5 saat daha bu görüşmelerin devam ede-
: ceği düşünülebilir. Mamafih takdir Yüce Heye-
j tindir. Söz istiyen var mı lehte,aleyhte? Yok. 
| Oylarmızr, sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
İ yenler... Kabul edilmemiştir. 
| Saat 20 30 da tekrar toplanmak üzere otu-
l runıa son veriyorum. 
[ Kapanma saati : 19,05 
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ÜgÜîTGÜ 3TURUM 

Akılma sa:.ti : 20s30 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Maett Zeren 

KÂTÎPLEB : Enver Bahadırlı (Hatay), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — 3 ncü oturumu açryorum. 

GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — 19G8 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Blitıe Ji'juıkyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/871) (S. Sayısı : 
1015) (1) 

G - MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ (Devam) : 

BAŞKAN — Şimdi Millî Sayınıma Bakanlığı 
bütçesi ürerinde ve şahıslan adına konuşacak sa
yın üyelerin isimlerini okuyorum. Sayın Tunçka 
nat? Yok, - Sayın Bozcalı? Yok. - Ssym Arslan 
Bora? Yok. - Sayın O'kan? Yok. - Sayan Özgür?. 
Yok. Sayın îûv.ret Tuna?.. Yok. - Baym K>> 
ma! Turgut?.. Y.lk. Sayın Kaplan buradalar 
buyurun. 

EADUÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Balkan, değedi arkadaşlarım, Ordunun çelik 
jibi bünyesinin elbette ki, muzır cereyanlara 
'ar;;1, makfuz kalmasının lîzımgeldiğini ka

bul cd İyonik ve buna inanıyorum. Bilha^a mu
zır cereyanla^ derken, elbette ki, Anayasa Hu
kukumuzun, kanunlarımızın, akimisin, izanı-
ar.sm, tecrübelerimizin ve tarihimizin ışığında 
değerlendirdiğimiz, takdir ve tahmin ett'ği-
m b ve bir ölçüye bağladığımın murrr cere
yanlardır, Bunlardan iddia halinde bir tanes' 
;ra-r*. elere intikal ettiği için, buna bir as teman 
etmek istiyorum. 

Şöyle diyor «Gelecek Meeliîderde muallak 
Büyük Millet Meclisi binden mebuslarla do-
-.a:' da. g?yemb bir bir tahaX:uk eder. Ha-
ya^lerln on aldatıcısı içt-s bu cümlede ifade 

ınn tuzağı. «Meclis birden mebuslarla dolacak-
ııi1:» ve bi:; kurtulucalonınıs. KurttiHus T. B. 

M. M. de çoğunluğu elde etmekle değil, faka* 
nuarL", -üniversite, basın, orclıı̂  ticari ve iktisa
di kuruluşlar, genel k ve sendikalar gibi se
çimle değişmiyen temci müesseseler ve kuvvet
leri kendi safımıza çekmekle olur. Bu nedir? 
Bu belki kendi hayalhanesinde yaeattığı sapık 
bir fikri topluma mal etmek istiynn b'.r kişidir 
Belki bir zümredir bilmiyorum, bir emare... 
Delki üzerinde durmak mümkün değildir. Ama 
Türk Tarihi, daha doğrusu Türk Milletinin. 
Tark Hallannı tarihi zz-v.çm ve parlak hadi-
•.elerle dolu olduğu kadar acı olaylarla da 
dolu ve bunların içinde pişmiş, yoğrulmuş bir 
tarihin ifadesidir. Aydınlarımızın vicdanların
da. t a r h şuurunda ve halkın sağduyusunda 
^aksedilmiş hâdiselerdir bunlar. Türk Tari
kinden gelen hâdiselerdir. Onun için ne cüurşa 
ik im bir defa ehemmiyet vermek durumun
la bulunuyoruz. Bu kim aeaba? S eyle diyor 
kendkini tanıtmak için, baştarafta. «Ameri-
bada'ki zenci müslümanîardan ibret alalım; 
C2nck,k ve mili? teşkilâtları var. Kadınlar hep 

kir örnek umun elbiseler giyiyor. Mekteplerde 
aranea tedrisat yapılıyor. Bk Türk Müslü
manlar' ise ekser"yetteyiz.. Buna rağmen topla-
•TO. birleşip teşkil âti ar rn da en meşru en ta
biî bak ve hürriyetlerimizi .--İde edemiyoruz,» 
Bu iddialardan bir kidir. Evvelâ b*> kld? 

fi'- 10^ S. Kavdı boww'!azı 1,2. 1968 ta
rihli 24 ncii Birleşim tutanağına "bağlıdır. 

rer. 
Odkeek seçimlere a/kt<\ r^rro âyiri^^^ me^-

: nûveti hakkında ahkâm kesmAk e^hi n-fa 
: hakla olmvye.n bir iddianın sahibi. Bu saçma 
: IV r sey. Esar^n Anayasa hukukime, bağlı, ona 

r-aygüı, hiçbir partinin sırtı bu kadar yükü. 
; bu kadar çok ağır y'Vrfi taşıyacak halde de^Hl-

&i.\ Bu hayalhane elbete. Ama böyle bir iddia 
! içinde, Sonra sımmak -stiyen Müslümanlardan 
• bahıedivor, Türk Orducu han-°ı' tonlumdan ??e-
: w . K « or^n'f "FV-.rAi-,» i;ir ^r^ı--^----*- T^..,„x*,-,_ 

kaynaklandığı bir ordu. Bu asil Türk Milleti-
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nin, kendisi ve toplum hayatı içerisinde so;; 
yal bir müessese olarak elbette din milcŝ Gses!-
ai içerisinde yalatan bir ordtıdur. Ve hangi eli:-, 
nensuboidıığıınu da biliyoruz. 

Bu hangi M asumandır la, bu orduya gir
mek istiyor. Demckki,. bu bizim dışımızda bir 
düşmandır, bir iddia peşinde olan. Bil yo^;;ı 
Hükümet de ordu da rol: bassam ve bütün ted
birleriyle bunlara kamdır. Eîbetteld, a /̂ra 
vurmamak için ne ka^ar {-'izlense da kar?,r--
îık vicdanı gün ışığına c«"--.artmar;ialrta ra\> 
vaffak olaımyan, onını için cb taşhirloro mü-
ça-idolan bir vicdan sahibi belki bir kiHk 
Ben Hükümetin hana-iy-ıt içinde oMufhmu bi
liyorum. Hem ordu gibi çok mua^-îz bir var
lığın politik mesuliyetim Ü39rind3 fotan b'o 
bir Bakanlığın, hem de ordunun b'sıat k ^ d ' 
kumanda kadomokrimn, b~lki subry, brrr 
rağmen tadakı lsn akamda geçirdiğimi-
parlak olayların yanında fok ?eı h^?.rr.-
larla yüklü de olan tar" hinisin akr̂ --T hizv--
fok mütfyakk<2 b'ilür.r-ınm'z iep.b?tti5i H>~ 
bir defa hatırlatmak ihtiyacını diTydunı. Say-
pla/r^ı «•ularım. 

BAŞKAN — B?^nr*. T'-rr'ka^mt. bvysrnn. 
HAYDAE TUNOXANAT (Tabiî üye) — 

Sayın senatörler; geçen sena Millî Birlik Gru 
pu adına söz alarak Millî Savunma Bakanlığı 
nın Bütçesi hakkında grupumıın görüşlerini 
belirtmiştim. Bu sefer de Mucip Ataklı arka
daşımız namımıza Millî Savunma Bakanlığının 
Bütçesi hakkındaki görüş!erimisin bir kısmını 
belirtmiş bulunmaktadır. Simdi ben, 1067 ve 
İ963 bütçelerine bakarak 1963 bütçesinin 19G7 ye 
nazaran çok daha kifayetsiz olduğunu bir ke
re daha belirtmek istiyorum. Bu bütçe bir kere 
558 milyon lira daha noksandır. Ayrıca hayat 
pahalılığı artmış, ihtiyaçlar yükselmiştir. Ay
nı zamanda ordunun mevcutları artmış ve bir
takım kuruluşlar yeni baştan teşkilâtlanma 
yoluna solralmuştur Bir sene önce 12 milyar 
lira sarfiyle millî en asgari standartlar seviye
line yükseltilmesi mümkün olabilecek Silâhlı 
Kuvvetlerim'.^ bir sene daha üzerinden geçtiği 
içindir ki, 12 milyarla bugün bunun yapılma
sı mümkün olamamakta ve çok daha büyük 
paraya ihtiyaç göstermektedir. Çünkü cepha
ne stokları, yakıt stokları ve diğer teçhizat bu
na göre eskimiş, yıpranmış ve bunlar azal
mıştır. 
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Muhterem arkadaşlar, aşağı - yukarı büt
çeden 4 milyar lira bir para ayrılıyor, Milli 
Savunmaya. 1,5 milyar lira kadar da, 134 mii-

i yon dolar da Amerikan yardımındandır. Bu 
} para ile Silâhlı Kuvvetlerimizin bu şartlar al-
î tında devam ettirilmesine imkân yoktur. Bu 
î tahsisatla bu kadar büyük Silâhlı Kuvveti sı-
j lâh altında bulundurmaya lüzum olmadığım 
| benden evvel konuşan grup namına konuşan 
\ arkadaşımız belirttiler. Milletlerin kaderi kö-
| tu silâhlarla donatılmış, eğitimi noksan, hare-
j kei, kabiliyetinden mahrum ordulara teslim 
İ edilemez. Çünkü karşıdaki, yani bizim muh-
| temel hasımlarımız olan devletler bizim gibi 
! îeehiz edilmiş değildir. Onlar cok daha mükem-
( mel si:ah ve teçhizatla donatılmışlardır. Sonra, 
I nükleer harbin, İdâsik harbin, konventiyonal 
| silâhlarla yapılan harbin başarılması, harbin 

.baplarına göre eğitilmişlerdir. Şu hale göre 
bizim de onlardan aşağı kalmamamız icabeder. 

| Sayın arkadaşlarım, Bütçe ve Plân Karma 
{ Komisyonunda bir Milletvekilinin şöyle bir 
j sorusu karşısında; «Türlüye'de bir vatandaş 
I Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb edemiyeeeği-

n: söylemiştir.» Böyle bir şey olamaz şeklinde 
va bu gazetelerde de tekzibedilmediğine göre, 
İm doğru mudur? diye Sayın Bakandan bir so-
m sordular. Sayın Bakan da bu soruya cevap 

I verirken, gayet böyle beşuş bir çehre ile bana 
ı bakarak dedi:er ki; evet maalesef böyle diyen 

bir Senatör mevcuttur, olmuştur ve bu Sena-
I tor de eski bir askerdir, dediler. 
j Muhterem arkadaşlarım; ben geçen seneki 
! Mbii Savunma Bütçesinde grupum adına gö-
E rüCerimi ifade ederken millî savunma hakkın-
1 eki her türlü söylenmesi lâzımgelen, sır dışın-
} da olan şeylerin hepsini burada söylemiş ve 
| münakaşasını etmiştim. Sayın Bakan bunlara 
İ eevap dahi vermemiş, konuyu başka yönlere 
[ çevirmek suretiyle bizim cevaplarımızı uyut-
î muşlardı. Sonradan İstanbul'da benim bir se-
! Dilnerdo yaptığım konuşmamı hedef tutan Sa-
| ym Bakanın cevabı karşısında ben de bir par-
ı ca araştırma yaptım. Sayın Bakan benim ora-
| d?:, yap lığım konuşmamı almışlar ve beni mah-
| kemeye vermeye kalkmışlar. Muhterem arka

daşlarım; ben, Silâhlı Kuvvetlerimiz harb 
yapamam, demedim. Bu şartlar altında - yal-

ı m.; ben söylemiyorum bunu - 12 milyar lira lâ~ 
; sini olduğu, Millî Savunma Bütçesinin rapo-



0. Senatosu B : 27 

runda var, asgari millî standartlara getirmek 
için; NATO standartlarına getirmek için 37 mil
yar lira civarında bir para istiyor. Ayrıca Sa
yın Bakana hatırlatmak isterim. NATO Baş
kumandanlığı tarafından muhtelif tarihlerde 
Türkiye'ye gönderilmiş olan uzman ve müfet
tişlerin raporları vardır. Silâhlı Kuvvetlerimiz 
hakkında, raporları vardır. Bu raporları müm
künse ve ele gsçirebilirlerse tetkik etmelerini 
rica ederim. Türk Ordusu hakkında neler söy
lenmiştir. Onları öğrensinler. Ordumuzun bu
günkü halinden kurtarılıp ıslah edilmesine ve-
silo teşkil eder. Arkadaşlar, biz bu lâfları baş
ka türlü söylüyoruz diye kabahat oluyor. Ar
kadaşlar; polis Devletinde değiliz, hürriyetler 
devrindeyiz. Sosyal bir Devlet, hürriyet var. 
Ondan sonra Senato kürsüsünden söylediğimiz 
şeyleri dışarda da söylüyoruz, konuştuklarımı
zı cesaretle söylüyoruz. Sayın Bakan bunları 
bir kovuşturmaya tabi tutmak ve mahkeme aç
mak için, bizim aleyhimizde delil olarak kul
lanmak istiyorlar. Bu ne biçim zihniyet? Ben 
kendileri gibi düşünmüyorum. Her şey bura
da açıkça konuşulmalıdır ki, dertlerimize de 
va bulunsun. Yoksa sahte bir emniyet kalka
nı bu memleketi felâkete süroklemnyç hiç kim
senin hakla yoktur. Bir hususu daha arz et
mek istiyorum : 

Sayın Bakan yine bir soruya esvap verir
ken dediler ki; ikili anlaşmalar konusunda biz 
sık sık tenkid edilmekteyiz. Bunları biz yap
madık, hele en tehlikelisi Millî Birlik Komi
tesi zamanında yapılmıştır. 2 Hazirnn tarihli 
Balistik füze anlaşmalarını size örnek gösterdi
ler. 

Arkadaşlar; 27 Mayıs 1930 tarihinde ihti
lâl olmuş, daha Millî Birlik Komitesi de te
şekkül etmemiştir. Fakat bu anlaşmanın hazır
lıkları 1058 de yapılmıştır ve mevziler o za
man tesbit edilmiştir. Biz Devlet işlerinin de
vam edegelen bir sorum olduğunu kabul ede 
rek ihtilâlden iki üç gün sonra bizim önümüze 
getirilen bu anlaşmayı eğer imza ettiysek bi
zim Devlet haysiyetine verdiğimiz önem ve 
değerden ibarettir. Yoksa; «Efendim, bizden 
evvel bu böyle yapılıyormuş,.. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Gizli şey
ler konuşulacaksa gizli celse yapalım. 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
I Beyefendiler, ne gizli celsesi? Bunlar Bütçe 
I Karma Komisyonunda açıkça konuşulmuştur. 

ALÂEDDİN ÇETİN '(Çorum) — Nerede ne 
! yapıldı ise bunları söylemek oluyor, bu. 
I HAYDAE TUNÇKANAT (Devamla) — 

Onlar da vardır. Bütün NATO Devletleri bu
nu bilir. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat esasen sizin 
müddetiniz dolmak üzeredir. Pek az bir müd
detiniz kalmıştır, sadet üzerinde dursanız da
ha çok konuşmuş olursunuz. 

RAHMİ AEIKAN (Bolu) — Bunlara Bakan 
cevap vermiştir, yine de cevap verebilir. 

HAYDAE TUNÇKANAT (Devamla) — 
Efendim, ayrıca bizim zamanımızda yani eile-

j rinde Sayın Bakanın ikili anlaşmalar konusun-
ı da hazırlanmış bir dosya vardır. Bu dosyayı 
j oğer karıştıracak olurlarsa bunun içinde Ge-
| nsl Kurmay 3a?kan"ığımn damgasıyla 3 Mayıs 
" 1001 tarihli 513-3912-1 .'Gl Millî Savunma Ba-
; kanı Alankuş tarafından yazılmış bir muhtıra 
t vo Dışişleri Bakanlığına yazılmış ikili aniaşma-
: ların bir araya toplanmasını istiyen bir yazıdır. 

Yani bu zamanlar daha o tarihlerdeki dosya 
muhtevlyatmın temeli atılmış, ancak şimdi 
tekemmül edebilmiştir. Bunu da lütfen kendi 
zamanlarına mal etmesinler, bunu kendilerine 

t' bir defa daha hatırlatırım. Efendim, sözlerimin 
; sonuna gelmiş bulunuyorum. 

Beni dinlediğiniz iğin hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

BALKAN — Sayın Tunçkanat sözünüzü çok 
' güzel bitirdiniz. Ancak bir maksadınız olma

na':" a beraber bir cümleniz dikkatimi çekti. 
«••3?,hi?3 bir emniyet kalkanı» cümlesi, lütfen 
izs-h sdhrz. 

I 

; HAYDÂB TUNÇKANAT (Devamla) — 
i bendim,' «-Sabite bir emniyet kalkanı» sudur : 
İ Bir, her türlü kuvvete, her türlü saldırıya kar-
j r-ı kayacak güçteyiz, görüsü altında bir rehavet 

içine sevk edilebilir ve millî savunma gayret
lerimiz bu yönden azaltfabilır. Ben böyle bir 
rohavetı nasıl Majino hattında Fransızlar böyle 

j bir rehavet iç'ncle kendilerini unutmuşlarsa ve 
I 2 îicl Dünya Harbinde A^man'arm taarruzuna 
j horîef olmuşlar ve mağlubolmuşlarsa - ben bunu 

hatırlatmak bakımından söyledim ve çok kuv-
j vetliylz, her türlü taarruza karşı koyabiliriz 
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sloganları altında Türk Milletinin böyle uyu
tulması ihtimaline dikkati çekmek, uyarmak 
iğin bu sözü söylemiş bulunuyorum. 

Saygılarımla. (Ortadan ve soldan alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat «ikin

ci defa söz istediler» dedim. Bu söz de tavzihe 
muhtaçtır. Haddizatında Haydar Tunekanat 
bir defa konuşmuş oluyorlar, bu Bakanlık büt
çesi üzerinde, çünkü sıraları geldiğinde salonda 
bulunmadıkları için söz isteme taleplerini ye 
inlemiş oldular. Aynı şekilde Sayın Ahmet Nus-
ret Tuna, Sayın Kemal Turgut, ve Sayın Ömer 
Jiütfi Bozcal-'da bu şekilde söz istemişlerdir, 
Daha evvel Sayın Tuna istemişlerdir, ona ve 

"iTTTirnTri Î. Buyurun efendim. 
AHMET NUS&ET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesi üzerinde gruplarımız ve şahıslan 
adına arkadaşlarımız vukufla konuştular ve rr? 
mevzu üzerinde bizi tenvir ettiler. Bendenizin 
ihtisasım bununda ilgili değildir. Ben daha fas
la zamanlarınızı alacak değilim. Bâzı mevzula
ra temas etmekle iktifa edeceğim. Şimdi mrh-
iereh arkadaşlarım; bu çok basit bir hâdise ol
makla beraber şimdi mahiyetini anlattığım za
man böyle Ordu ile halk arasındaki münasebet
ler bakımnıdan nasıl karşılandığını takdir ede
ceğinizden cıvan olarak sözlerime başlıyorum. 

Birsim Ankara'dan îstanbnla gidiyorduk. 
Bu Kızılcahamam'dan daha yakın Arkara'y? 
30 - 25 kilometre mesafede bütün Ankara ve 
istanbul trafiğinin durdurulduğunu müşahede 
ottim. Ner var dedim, dediler ki top atışları var
dır. Herkez durmuş, bizler de durduk. Durdu-
rftımuzda saat sekizbuçuktu. 9,5 oldu, 10.5 OMD 
11.5 oldu/12.5 oldu: rdhavet hareket edebilrjk 
Bir yolculuk yapan kimseyi tasavvur edin. Bunu 
daha evvel radyo ve gazete ile ilân etmiş ola
bilirler, vasıtalarla geçilmesin diye. belki halkr 
duyurmuştur. Şu saatten şu saate kadar tor? 
atışı vardır, geçmeyin. Simdi bunların heptir i 
hoş görüyorum, tabiî görüyorum. Yalnız ŞUÎÎ" 
söylemek istiyorum. Türkiye'de trafiğin en ke 
sif olan yer Ankara ile istanbul arası. Şu tar
atışının daha müsait bir yerde, bu yolu kapat 
mıyacak şekilde yapılması mümkündür. Yob 
kesiyor, ise daha kesif olmayan bir yolu kesmek 
mümkündür. (A. P. sıralarından hiç kesilmesin 
mı da mümkün, sesleri). Hiç kesilmemesi elo-
mümkündür diyen arkadaşlarımız vardır. Ben 

şimdi şu fırsattan istifade ederek Silâhlı Kuv
vetlerimizin salahiyetli kumandanlarının, Ba
kanlarının hazır olduğu bu anda şu vakıayı 
söylemek istiyorum. Ankara İstanbul gibi trafiği 
çok kesif olan bir yer, bir yol trafiğinin durdu
rulması, top atîsi vardır diye trafiğin kesilmesi., 
Geîip giden vasıtalar yüzlerce değil, belki uzun
luğu Ankara'ya yaklaşıyor 20 kilometre, Anka
ra'ya kadar geliyor. Bu kadar kesif trafiği olan 
bir yolun kesilmesine taraftar değilim. Biz yolu 
geçtik, istanbul'dan gelen trafiğin de aynı ço
ğunlukta olduğunu Kızılcahamam civarına ka
dar sıraya girdiğini müşahede ettik. Ben şu 
bütçeden istifade ederek muhterem kumandan
lara, bakanlarımıza bu hususu duyurmak isti
yorum. Kendileri de acele olarak istanbul'a 
istedikleri zaman veya acele olarak İstanbul'dan 
Ankara'ya gelmek istedikleri zaman ne şekilde 
hareket etmeleri ieabettiğini kendilerinin tak
dirlerine bırakıyorum. 

Bir husus budur. Bir diğer husus; Muhterem 
arkadaşlar, memleketimiz fakir, ama bize ga
lon mektuplardan anlıyorum, istiklâl Harbi 
şehitlerinin muameleleri daha bitmemiştir, is
tiklâl Harbinde falan şehldolmuştu, ben dulu
yum, ben yetimiyim, bana maaş bağlanması lâ
zımdır şeklinde muameleler hâlâ devam et
mektedir. Yahut o zaman evlenmiş, bilâhare, 
.'.şte kanunlarımızın kanunlara bahşettiği bâz: 
haklar vardır, bu haklardan faydalananlar şe
hit maaşı, yetim maaşı istemekledir. Bu mua
deleler çok gecikmektedir. Müracaat eden 4C 
yıl evvelki bir hâdiseden maaş yardımı bakli
yen bir kimsenin malî vaziyetini talîdir buyu
rursunuz. Dilekçe vermişler, aylar değil yıllar 
sürüyor, cevap alamıyorlar. Buraya geliyorlar, 
iiraya koyduk, diyorlar, dönüyorlar. Elbette bu 
kabü işlerin bir sırası ve nizamı olacaktır, ida 
:e bir nizam koyacaktır. Fakat şu vatandaşla
rın da 40 yıldan beri aramadıkları bir mevzuu 
:ra:aak mecburiyetinde kalışları va bunun on
ar üzerinde bıraktığı tesiri nazara almak su
retiyle onların derdine bir hal çaresi bulmak 
lazımdır. Bu müracaatlar zamanında is'af edil
miyor veyahut bu sahadaki kırtasiyecilik asga
ri hadde indirilmiş değildir. Buna bir çare ve 
lisam bulunması ve buna göre tedbirler alınıp 
bu vatandaşların hiç olmazsa cevaplandırılması 
lâzımdır, bunu da ifade etmek istedim, 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım; bir hususa 

daha temas etmek istiyorum. Burada bâzı arka
daşlarımız bizim âdeta millî gururumuzla oynar 
gibi bir ikili anlatmalardan bahsettiler. Güya 
Türk Devletinin Amerikalılarla yaptığı bir ikili 
anlaşma varmış da, Erili anlaşmada, Türk Hü
kümeti kendi müesseselerinden şikâyet ederse 
Amerikan Devleti Türkiye'ye yardım yapacak
mış. Şimdi böyle bir anlaşmaya, tarihin hangi 
devresinde olursa olsun, bir Türk Hükümetinin 
yanaşmadığı kanaatindeyim. Şunu rica ediyo-
ram, bunun maksadı acaba, tarih itibariyle bu 
şekilde mi konuşuyor dememenizi rica ediyo
rum. Ben bir Türk olarak, benim milletimle, 
benim müessesem arasındaki ihtilâfı bir ecne
bi devlet halletsin. Buna sureti katiyede mu
halifim ve karşısında olan bir insanım. Biz şöy
le hareket ederiz, böyle hareket ederiz; fakat, 
illâ ve illâ Türk Milleti olarak işimizi en iyiye 
bağlarım. 

Böyle bir anlaşma var mıdır, bir Türk ola
rak benim milletimle müessesem arasındaki ih
tilâfı ecnebi bir devletin halletmesine imkân 
veren bir anlatma var mıdır? Bunun millet 
kürsüsünden açıklanmasını ric?« ediyorum. Ve 
bu kabil ithamlardan kurtulmanın en doğru 
yolunun açıldık olduğu görüş ve kanaatimi ifa
de etmek istiyorum. 

Cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Turgut, buyurun 
efendim. 

ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, benden evvel 
konuşan değerli arkadaşlarım çok kıymetli fi
kirler ileri sürdüler. Bütün mevzulara vukufla 
temas ettiler. Ben sadece bir nokta üzerinde bir 
temennide bulunmak üzere muhterem huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Askerlik müddeti üzerinde konuşacağım 
Hiç olsuma - yazma bilmeden askere almanlar 
da, ilkokul mezunları da, ortaokul ve lise me
zunları da iki sene askerlik yapmaktadırlar. 

Bir mânada okuma - yazma bilmiyenler di
ğerlerinden, meselâ lise mezunlarından, 4 ay 
noksan askerlik yapmakta oldukları söylenebi
lir. Ne söylemek istediğimi hemen arz edeyim. 
Olsuma - yazma bilmeden askere almanlar ev
velâ 4 ay sadece okuma - yazma öğrenmekle 
vakit geçirmektedirler. Bâzı eğitim merkesle-

j rinde müşahede ettiğimize göre, bu devreler as-
I ksrlikten ziyade okula benzemektedir. 
I Diğer erlerin askere gelmeden evvel öğren

miş oldukları olsuma - yazmayı bunların kıtada 
öğrenmeleri için geçen zaman tahsilli erlerin 
aleyhine sayılmalıdır. Bu tatbikatın mahzurla
rı aşikârdır, ilgililerden öğrendiğimize göre, 
bir er normal olarak en çok 6 ayda en mü
kemmel şekilde yetiştirilebilmektedir, eğitimi 
tamamlanmaktadır. Bu eğitim safhasında dahi 
bir ortaokul, bir lise mezununun okuma - yas
ma bilmiy enden daha çabuk ve daha iyi yeti
nebileceğinden şüphe edilmemelidir. O halde 
tah'iil derecesine göre askerlik müddetinden 
tenzilât yapılmasının adalete de, eğitim siste
mine de daha uygun olacağını ifade etmek isti-
3Torum. 

Evvelce yolların ve naldl imkânlarının çok 
J mahdut olduğu devrelerde yetişmiş muayyen 
j miktarda askerin hazır halde tutulmasının bü-
> yük faydaları şüphesiz vardı. Fakat günümüz-
\ de her ilçede askerlik şubelerinin mevcudiyeti 
\ ve askerin çok kısa samanda toplanabilmesinin 

bütün imkânları varken, askerlik süresinin yu
karıda, arza çalıştığım esaslar dairesinde susal-

* turnasının her hang bir mahzuru olabileceğini 
'". zannetmiyorum. 
• ifadeye çalıştığım bu tarzda bir tatbikata 
! imkân verilmesi halinde bir bakıma halkımızı 
î okuma - yazma öğrenmeye ve daha yüksek tah-
; sillcr yapmaya teşvik etmiş de oluruz. 

\ Hasıl İd, askerliğini yedeksubay olarak ya-
\ pabilınek düşüncesiyle yüksek tahsil yapmaya 
] çalışanlar varsa bu sistemde memleketimizdeki 
! okuma - yazma nisbetinin yükselmesine sebep 
\ ve teşvik etmiş olacaktır. 
j 

\ Tahsil derecesine göre askerlik müddetin-
} den kademeli olarak indirme yapılması zanne

derim bu maksadı temin edebileceği gibi, mem-
\ lekelimizin iktisadi gücünün yükselmesine de 
j tesiri olacaktır. Ayrıca yapılması zaruri olan 

masraflarda da büyük tasarruf sağlanabilecek-
i '.ir. 
I ' 

öyle zannederim ki, bu tedbirin muvazzaf 
| asker sayısına, artan nüfusumuz kargısında te

ri iri de olamıyacaktır. Yani askerlik müddetin-
I d e tahsile güre yapılacak indirimler nüfusunm-
I :uin artmış olması sebebiyle elde bulundurul-
I ması gereken asker sayısını azaltmıyacaktır. 
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Bu itibarla Sayın Millî Savunma Bakanının 
ve diğer alâkalı mercilerin bu konuya eğilmele
rini rica eder, bu vesile ile bütçenin kahraman 
ordumuza ve asiz milletimde hayırlı olmasını 
diler saygılar sunarım. (Alkışlar) 

Altı sayın üye konuşmuştur. Kifayet var
dır, okutuyorum. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Söz istemiş
tim, sıradakilere söz veriniz de kifayeti öyle 
oylatmız efendim. 

BAŞKAN — Efendim siz de sıradasınız, sı-
radaldlerin isimlerini okuyayım. 

•'ARSLAN BOEA (Devamla) — Halen sıra
da olan arkadaşlar konuştuktan sonra kifayeti 
oylatmız. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Kifayet aleyhinde sos istiyorum. I 

\ 
BAŞKAN — Sayın Arslan Bora sisin de \ 

o öyle bir kifayet takririniz var mı, bu takrir j 
h;yfie bir tahdide tabi tutmuyor. J 

Sayın Karayiğit kifayet okunsun ondan son- | 
VSJ söz veririni, i 

Sayın Başkanlığa ı 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde ; 
yapılan görüşmede konu aydınlanmıştır. 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede-

Bolu Manisa 
Rahmi Arıkan Refik Ulusoy * 

B'iŞSAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Ah 
ıet Karayiğit buyurun. j 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, çok muhterem senatör arkadaşla 
ilin; ben Millî Savunma gibi bizim özümüzü tem
sil eden bir bütçenin konuşulmasının kısıtlan ; 
masının aleyhindeyim. Onun için müsaade eder- : 
•eniz gerekçesini çok kısa ve küçük bir haritam
da arz etmek istiyorum. Benim bir hocam vardı. 
Allah rahmet etsin. Bizim askerlik hocamız bı 
23 kızmış ve kırık not vermişti. Lisan hocamı-
ra, askerlik hocamız bire kırık not verdi de
dik. Bunun üzerine hocamız feveran etti, dedi-
ki, «sizin Türk olmanız askerlikten asgari 7 nu
mara almanız demektir.» Müsaade ederseniz 
hepimiz asker çocuğuyuz, hepimiz asker toru
nuyuz. Dedelerimiz ve babalanmış, kardeşleri
miz şehidolmuglardır. Sıralan gönül rahatlığı j 
ile konuşalım. ( 

— 4r 
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Benim söylemek istediğim budur. Bu büt
çede bir kısıtlama yapılmasına taraftar deği-
lim. Ümidederim ki, bu görüşüme Yüksek Se
nato ittifak buyurur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okuttum. 
Abyhinde bir arkadaşımız konuştu. Kifayeti 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı, buyurun efen
dim. 

ÖMER LÜTFİ B02CAII (İzmir) — Muhte
remi Başkan, kıymetli arkad^Iarım, değerli 
I-Iilîî Savunma Bakınkğı erkanı; tarihler ya
ratan mümtaz Türk ordusunun maddi kudret: 
ve kuvveti yan'n da ve mânevi kuvvetin 
va kudretinin de takviyesi mevzuunda k m bir 
rrâruzatta bulunacağım, bir de temennim ola
caktır. 

Mii3İilman Türk evlâdının rubana sinen ve 
";8vcudiyot:'ni sırın bütün mâna ve muhtevası 
Vb kalbine yasılmi} ve rlemiş oirn «ölürsem 
'phii kalırsam gaıi» idealini y satmamız ve 
maddi kudretinin yanında bu nûndvi kudretiy
le de terhis etmemiz lüzumludur Bugün bibüm-
lf- diğer ordularda da bu mevzu ûserinde durul-
nuı, dinî tesirlere yer vermh ve bunda bir 
bayii ilsriyo giderek teşkilâtlandırmış bulunu
yorlar. Teğmenden Tuğgenerale kadar rütbe ta 
•uyan ve din rlemine hikmet eden Amerikan 
ordusundaki subay adedinin 8 806 olduğu hak
anla bir yerden kayjt aldım. Banların iıern 
UÎIÎ ilimle mücehhez, hem de diğer askerlik 
>a müspet ilimlerle de mibeîmez kimseler ol 
k:ğu için, bunlar maddenin yanında mâneri-
:*at?.n da değerini belirterek orduda büyük hiz
metler yap agelmek beler. 

Evvelce bizim Türk ordusunda da buna ben-
•er bir teşkilât var iken, son zamanlarda b*̂  
'-.nşkilâ't kaldırılmış bulunuyor. Benim istirha
mım yeniden ve modem anlay^a u^^m n"r-
pet ve mânevi ilimlerle müsehhez, askeri rüt 
eleri haiz din adamlarının ordu iç nae ysr aî 

-.13-3:n̂ n bugün için bir zarureti vardır. Bu 
~vm üzerinde durulmas-nı bilhassa istirham edi 
--orum. Bir de m noktaya ibaret etmek ve ilgi 
Hlerin nazarı dikkatine arz etmek istiyorum. O 
da yedek subaylık meselesidir. Bugün ordunun 
yedek subaya olan ihtiyaca yüksek tahsili bitir-
miş olan gençlerimizin yedek subay olarak mev-
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cudiyotlori karcısında çok noksan vo mevcut ih
tiyaçtan pak fardadır. Bunun yanında bugün 
l;ir kısım gençlerin resmî okullara girişlerinin 
tek sebebi er olarak hizmet etmek değil, Sabay-
lık ihraz etmek vo yedeksubay olabilmek imkâ
nını bulabilmek idindir. Mekteplere kaydolmak
ta eğer muvaffak olurlara, yıllarca tecillerini 
vermek suretiyle askerlik vazifelerini geciktir
mekledirler. Eaitâ yeğenlerde birkaç özel oknî-
da yapmış olduğum tetkikte, bilhassa nazarı 
dikkatimi colbetti, Bir kısım gençlerin birinci 
taksiti vermek suret"ylc özel okullara kaydo-
lunduklam ve tecil ettirdikten sonra da yük
sek okula devam etmediklerini görmüş ve tes-
bit 3imi} bulunuyorum. 

Bu itibarla, bugün Garp'teki birçok mem
leketlerde de yapılugelmekte olduğa üzere, 
3*u lii3 mezunlarm'n doğrudan doğruya askere 
alınma:! suretiyle yeni bir usul tahtında yetiş
tirilmesi ve yedek subayların askerlikten sen-
ra ikrar, edikleri ihtisasa göre seçilip ayrıl
man. zaned^yoram, bugünkü tatbikattan çok 
daha faydalı olacaktır. Bu şahsi bir görüşün 
değildir. Bunun üçerinde bu içlerle alâkalı kim-
r :1erin de flk'rlerlni almış bulmmyerum. Muh
terem Bakanlığın bu nokta üzerinde de ehem
miyetle durmasını istiâham ediyorum. 

1C33 yılı bütçesinin memleketimiz ve or
dumuz için haşurlı olmasını temenni eder he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAÎT — Sayın Akif Tekin? Yok. Sayın 
Aslan Bora.. Buyurun. 

ASLAN BOŞA (Tunceli) — Sry-n Baskmı 
ve sayın senatörler, konusmalann tahdidedil-
raesi dolayısiyle Millî Savunma Bakanbğı Büt
çesi ürerinde kısaca bir - iki noktaya temas 
etmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Ordu bir kül halinde 
mütalâa edilmekte .lir. Binaenaleyh; Şanlı Türk 
Ordusu mensupları arastada tatbik edilmekte 
bulunan Kıta tazminatı Kanunu ile yönetmeliği
nin ümidedilen bir müsavat sağlayamadığı ve 
bilâkis erdu mensupları araımda büyük bir 
haksızlık ve huzursuzluk m.eydana getirmiştir. 
lîesolâ bugün Hava - Denir ve Jandarma kuman
danlıklarına aidolau mühimmat depolarında ça-
r.san subay ve astsubaylara tam kıta tazminatı 
verilirken, aynı hakin haiz ve aym görevi elan, 
hattâ günlük er eğitimini yapan Kara Kuvvet
leri milMmmat depolarında çalışan personele de 

maalesef kıta tazminatı % 50, yani yarısı olarak 
verilmektedir. Kaldı ki bugünün modern ve 
teknik araç ve gereçlerle yapılan harblerinde 
ar ;ılı cephenin ilerisi ve gerisi gibi terimlerin de 
maziye karıştığı bir vakıadır. İ;to bu realite
ler muvacehesinde adalete ve müsavata, hattâ 
Anayasanın da ruhuna ayları olduğu bütün çıp
laklığı ile meydana çıkan meşkûr kanunla yö
netmeliğin, gerektiriyorsa yeniden tadili cihe
tine gidilerek bu haksızhğm biran evvel neti-
lelcndirllmeai için Bakanlığın rassas'yetini esir
gememesini ve niddetle bu için halline medâr 
elmasını candan temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, mühim, mevzulardan 
biri de hv^vaı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, görev 
yauau askerî doktorların her fırsat ve imkân-
. ' • • ' . - . 

« - • j ' . - , almalarıdır. Ebasen nol 7--. a" ı ve 
kifayetsiz olan kadrolarla hizmetlerin yürütül
mesinde de güçlük çekilmektedir. Doktorların 
ordu hizmetinde kalabilmelerini temin maksa-
diyle de çimdi arz edeceğim tedbirler'n alınma
zında fayda mülâhaza ediyorum. Sivil hactaıe-
lorde olduğu gibi, döner sermaye sisteminin as
kerî hastanelere de uygulanması, döner serma
ye r.ygun gi'rülmediği takdirde mesai saatleri 
drunda serbest, çahşmaları imkân?armın veril
mesi röm tedbirler sağlandığı takdirde ordunun 
şiddetle ihtiyaç?, elan doktorların ayrılması da 
bu rmrotle önlenmiş olacağı kanaatindeyiz. Ve
kâletin bu husnstaM yapıcı icraatım görmekten 
ordu mensupları bahtiyar olacaklardır. 

Güzlerime burada son verirken, millî gurur 
ve variığımızm tek tirarali olan Silâhlı Kuvvet
lerimizin bütün mensunlarını Yüce Senato huzu
runda sayayla selâmlar, bütçenin memlekete, 
millete hayırlı olmasını temenni ederim. Saygı
larımla, 

BAŞKAN — Sayın Karaağaclıoğlu buyu
run. 

MUSA KASIM KAHAAĞAÇLÎO^LU (Af
yon Karakimr) — Bayın Başkan, Yüce Senato
nun muhterem üyeleri; huzurunuzda müzakeresi 
3?eaoümakta olan Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi sebebiyle muhtelif arkadaşlarım, gerek 
rrmslan, gerekse şahısları adına kendi görüş ve 
kanaatlerini Yüce Senatonun ıttılaına arz et
miş bulunuyorlar. Bendeniz bu mevzua yeni 
k ortan temas etmeden birkaç hususun Muhterem 
Bakanlığın nazarı, dikkatine arz etmek suretiyle 
sözlerimi bitireceğim, 

— 470 
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Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin tarihi- 1 
nin başlangıcından itfraren zaferlerle dolu altnı I 
zincirlerinin en son halkasını, malûmlarıdır ki, I 
İstiklâl Savacı tekidi eder. Bu sava] Türkiye I 
Cumhuriyetinin ebediyen kurulmasının yeniden I 
tS3cili mânasını tanımaktadır. Bu savacın en 
büyük tarihî kararı 26 Ağustos 1922 yılında 
Afyon'un Kocetsps denilen tarihi muharebe 
idare yerinden verilmiştir. 

Aziz Atatürk'ün Türkiye'nin kaderini değiş
tirecek bu tarihi kararının verildiği tepede her I 
yıl bir merakim yapılmakta ve büyük bir halk 
kütlesi memleketin muhtelif yerlerinden bu 
tarihi saf eri tesbit için bu tepeyi ziyarete gel- I 
mektedirler. Bu Kocetepe, o zamanın tarihi 
Ko3at(îp9?i, bir tas ve toprak yığını halinde, her 
serte ziyaret edile gelmektedir. Türk Milletinin 
millî şuuru içinde mânevi delerlere vermiş ol
duğu k-y-net ölçüleri içerisinde bu tepenin, bu 
muharebe idare yerini Türk Milletinin sanma 
yakr^r şekilde tertip. tanzim ve ehed:İ3stiriî-
merini ve bu hususta Millî Savunma Bakanlığı 
ilgili ermin harekete geçmelerini hassaten rica 
etmekteyim. j 

Muhterem arkadaşlarım, Kocatepe Afyon'
dan 7 ilâ 8 km. lik bir mesafede olup stablize 
bir yolla, yani tâbiri âmiyanesiyle toprak bir yol
la gidPir. Bu. yolun da Sayın Bakanlığın Bayın
dırlık Bakanlığı ile temasa geçerek, asfalt bir | 
voli", bağlanmasını temin etmesi için. gerekli te- j 
malara reçinesini faydalı görmekteyim. Zira 
Birinci Dnnya Harbinin Fransa cephesindeki 
Vnrdun, Kocatepe kadar dahi değeri olmıyan 
Verdin. Fransızlar tarafından gayet güzel tu
ristik yollarla bağlanmrş. Avrupa'nın dört bir 
köşelinden gelen insanlar Verdun müdafaasının 
yapıldığı sahayı ziyaret etmek için kafile ka
file koşmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyetinin 
k^.rn.ı^ıınnn esasını tenkil eden ve Türkiye'de 
büyük Atatürk'ün tarihî kararına vermiş olduğu 
bu tepenin, yabrncı ve yerli ziyaretçilerin, tu
ristlerin gelip gitmelerini temin etmesinin sağ-
lıyaearrı gibi, bu mmtakanın bu suretle değer
lendirilmesi elbetteki yerinde bir hizmet olacak
tır. I 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci maruzatım, 
bu Kocatepe'de başlıyan taarruzun nihai zafe
rini teşkil eden Dumlupmar hakkındadır. Yük
sek malumlarınızdır ki, Dumîupmar'da evvelce 
yapılmış olan bir âbide vardı ve kesik bir el 1 

bayrağı tutmakta idi. Bu âbide Türk Milleti
nin şan ve şöhretini, onun ihtişamını ifade ede
cek şekilde yenibaştan inşa edilmek arzu ve 
temennisiyle bir proje hazırlandı. Hazırlanmış 
olan proje, tahmin ediyorum, bundan birkaç 
sene evvel tatbikata konuldu. Geçen sene 
Ağustosta ziyarete gittiğimizde bu eski âbidenin 
yerinde birtakım panoların, sütunların yüksel
miş olduğunu gördük. Bunlar benim millî şuu
ru çok yüksek, millî duyguları çok yüksek geç
mişteki hamaset destanlarına, kahramanlıkları
na bağlı olan Türk Milletini ifade edecek, ona 
bir şey söyliyebilecek durumda değildir. 

Belki Yirminci asır mimarîsinin en güzel, en 
sürrealist bir projesi idi ama hiçbir vakit va
tandaşlara hitabetmiyen, hattâ entellektüellere 
dahi hitabetmekten uzak olan bu projenin, ne 
sarf edilirse edilsin, bu Türk Milleti için bir 
âbide olarak kabul edilemiyeceği kanaati ben
de uyandı. Bu sebepledir ki, Sayın Bakanımdan 
bu projenin tadili suretiyle millî geleneklerimi
ze ve anlayışımıza uygun yeni bir projenin tat
bikine geçilmesinin zaruretini hatırlatmak iste
rim. 

Bundan başka Dumlupmar'a Uşak ve Afyon 
Karahisar asfaltı üzerinde Düzağaç denilen yol
dan ayrılıp ayrı bir yolla gidilir. Bu yol stan
dardı itibariyle düşük ve ziyarete ge^en misafir
lerin, turistlerin, askerlerin rahatlıkla gidiş -
gelişlerine imkân vermiyecek, bozuk ve kulla
nışa elverişli olmıyan bir vaziyet arz eder. Bu 
yolun da Afyon'da vazifeli bulunan bir askerî 
birlik tarafından yapılmış olduğunu memnun
lukla ifade ederken, bunun da ıslah edilmek su
retiyle Dumlumnar'a gidiş - ge'işi daha güzel ve 
rahat bir şekilde temin etmek suretiyle Dumîu
pmar Meydan Muharebesinin yapılmış olduğu 
bu sahaya vereceğimiz değer ölçüsünde kıymet
leneceğini de Sayın Bakana arz etmek isterim. 

Üçüncü olarak mâruzâtım; yüksek malumla
rınızdır ki, İstiklâl Harbinde birçok yerlerde 
isimsiz kahramanlar, bu muharebenin kazanıl
masında topyekûn Türk Milletiy'e birlikte mu
harebe etmiş ve bu muharebe safahatı içerisin
de şahadet mertebesine erişmişlerdir. Bunların 
birisi de tarihe malolmuş ismi Yıldırım Kemal 
dediğim bir süvari teo-meninizdir. Millî Savun
ma Bakanlığı ve Silâhlı Kuvvetler Yıldırım Ke
mal istasyonu ismi alan Selki Sarayı mmtaka-
smda, bu şehit teğmen adına bir mezar yapmış-
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lar. Bir proje hazırlanmış ve bu proje tatbik 
edilmiş. Ansak bu proje ikmal edilememiştir 

Sayın Bakanımızdan, Millî Savunmanın İn
şaat Dairesinde mevcudolan bu projeyi ikmaî 
ettirecek şekf.ds ilgililere gerekli emri vermek 
suretiyle b'j. isimsiz kahramanlardan ismini tes
cil ektirmiş Yıldırım Kemalleri Türk Milletinin 
hayırla yâdetmosine veıile olacak bir eserin ora
da inşa edilmesine vesile olmasını hassaten is
tirham etmekteyim. 

Sözlerimi burada bitirirken Millî Savunma 
Bütçesinin YÜC3 Türk Milletine ve kahraman 
Türk Ordusuna hayırlı ve uğurlu olmasını Ce-
nobıhaktan diler, hepinizi hürmet ve muhabbetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Rahmi Arıkan. 
RAHMÎ ARIKAN (Bolu) —• Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, ben yeterlik öner
gesi vermiş ve konuşmaların bitmesini istemiş
tim. Reddedildi. Fakat, bundan sonra söz aldım. 
Ben de yedek subaylık hakkında Muhterem Ba
kandan ve ordu mensuplarından bir istirham
da bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; üniversiteden, tek
nik okullardan birçok arkadaşımız çıkmakta, 
yavrularımız çıkmakta ve bunlardan lisan bilen-
len üniversiteye asistan olarak girerler. Normal 
tedrisatlarına devam ederler, Avrupa'ya gider
ler, burada doktora yaparlar ve memleketimi
ze dönerler. Bunlar üniversite kariyerine inti-
sabstmek isterler. Fakat memleketimize dön
dükleri zaman, bu devrede askerliklerini yapma
mışlardır. Askere alınırlar, Yedek Subay Oku
lunda okurlar ve yedek subaylıktan sonra bun
lar mııhtolif meslek şubelerine gönderilirler. 
Bir kısmı da hakikaten kendi mesleklerine uy
gun yeklerde istihdam edilmek üzere askerliğin 
muhtelif yerlerind'î kullanılırlar. Bu gençleri
mizden birçokları Avrupa'da edinmiş oMukları 
almr. oldukları büvük dersleri üniversitelerde 
verebilmek için vakit bulamazlar. Ve iki sene
lik zaman zarfında bu ilim ve irfanlarını as
kerlikte kaybederler ve üniversiteye döndük
leri. zaman, âdeta bir sıra öğretim üyesi şekline 
girenler. Bonim istirhamım, şu olacaktır. Acaba 
doktorlar, eczacılar, diş hekimleri gibi bu teknik 
eleman1 ar, kimya mühendisi, makina mühendisi. 
mimarlar, inşaat mühendisleri gibi bu doktora 
yapmr. ve karivere girmiş lisan bilen yedek su
bayların orduda mesleklerinde kullanılması ve 

üniversiteye mensubolanlann da altı aylık dev
reden sonra askerliklerinin geri kalan kısımla
rını üniversitede yapmaları için bir kanun 
teklifi Bakanlık tarafından getirilerek bunla
rın bu taze bilgilerini öldürmemek için bir mâni 
teşkil eder mi? Bu kanunu çıkarmak için acaba 
Bakanlığın bir düşüncesi var mıdır Ben Ba
kandan istirham ediyorum, bu hususta izahatta 
bulunurlarsa memnun olacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özgür buyurun. 

SELÂHATTIN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, C. Senatosunun sayın üyeleri; Mil
lî Savunma Bakanlığı bütçesiyle alâkalı on da
kika içinde çok kısa bir mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. Bahsedeceğim husus, Türk Silâh
lı Kuvvetlerinde teknik personelin yetiştiril-
mesiyle alâkalı ve bugünlerde Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonunda kabul edilmiş 
olan Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yük
sek mühendis ve mühendislere tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifi dolayısiyle 
Yüce Senatoya ve Sayın Millî Savunma Baka
nını aydınlatmaktır. Silâhlı Kuvvetlerde tek
nik personelle alâkalı 22 Mayıa 1933 senesinde 
2204 sayılı kanun çıkarılmış olup, bundan bir 
müddet sonra 23 kânunu evvel 1942 tarihinde 
4335 sayılı subay yüksek mühendis, askerî 
yüksek nühendis askerî mühendisler ve yüksek 
ihtisas ücretleri hakkında bir kanun mevcut 
idi. 

Sayın üyeler, rahmetli Mareşal 4335 sayılı 
kanun çıkmadan evvel Silâhlı Kuvvetlerin tek
nik personeli hakkında çok vukuflu, çok derin 
ve bugün tatbikatını bulan bir görüş ileri sür
müştür. Kendisinin verdikleri direktife göre, 
ben teknik personeli, teknik subayları ordunun 
bütün taktik birliklerinde kullanmak isterim. 
Bana öyle bir şekilde subay yetiştireceksiniz ki, 
bunları alay ve tabur kademlerinde kullana
yım, istifade edeyim, demiştir. Buna sebep de 
ileri teknik taktik ve strateji üzerindeki mües-
siriyeti olmuştur. Nitekim bunun bugün tatbi
kini görüyoruz, ileri memleketlerde bilhassa 
Amerika'da atom denizaltısı gibi, yahut da 
büyük uçak gemileri ve diğer gemilerde ku
manda eden subayların fizik yüksek mühendi
si, elektronik yüksek mühendisleri olduğunu 
görüyoruz. Mareşalin bu direktifini bugün de 
uygulamak çabasında olan Deniz 'Kuvvetleri 
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bir sistem içinde bulanmaktadır. Bu sisteme 
göre yetiştirdiği subayları denizde ve tersane
lerde kullanmakta ve bunlara bir mühendis
lik, bir yüksek mühendislik formasyonu ver
mektedir. 

Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan Sun
gun ve 34 arkadaşının hazırlamış oldukları 
teklif maalesef bilhassa Deniş Kuvvetle: indo 
teknik personel yetiştirmek esasla riyle Yy gazı 
düşmemektedir. Esasen hasırlanmış olan tekli
fin mahiyeti bu subayların denizde hizmet im
kânlarını. tanımamaktadır. Şayet tu im
kânları kapanmak istiyen subaylar, yani 
yüksek mühendis imkanlarından istifade 
etmek istiyen subay mecburen karala is
tihdam edilmek ve tersanelerle alâkalı 
yerlerde istihdam edilmek rrceburiyetinde 
bırakılmaktadırlar ki, bu bizim Deniş Kuvvet
leri için tatbik etmekte oldukları subay yetiş
tirme esaslariyle uygun düşmemektedir. Simdi 
size 43S3 sayılı Kanunim gerekçelinden bir 
maddesini okuyorum. «MIH Müdafaa Vekale
tinin fennî ve sınai müesseseleriyle birliklerin 
ihtivası olan yüksek mühendis ve mühendisler 
iki şekilde yetiştirilmektedir. Balistik, tep, tü
fek, tank v.s. gibi taktik bilgi ile de mücehhez 
olmaları icabeden ve 2013 sayılı Kanunla yetiş
tirilmekte olan subay yüksek mühendisler.,.» 
Yani o zamanlar çıkartılmış elan kanunun esp
risinde subay yüksek mühendislere elan ihti
yacı göstermektedir. 

Efendim fazla vaktinim almak istemiyorum. 
Saten mevzu geniştir. Bir nazarı dikkati çek
mek için buraya çıkmış bulunuyorum. Kanun 
tekevvün ederken bütün kuvvetlerin mütr Ha
rı alınmış Genelkurmay, Millî Savunma Bakan
lığında bu işlemi münakaşası yapılmış ve ka
nun bu şekle gelmiştir. Henüz kanıuıîasmamıs 
bir tekliftir. Daha birçok safhaları ver. Büt 
çs Komisyonuna gidecek, oradan Cumhuriyet 
Senatosuna kadar gelecektir. Fakat ben bir 
hususta şimdiden Sayın Bakını ikaz memuri
yetini kendimde hissettim. Bu teklif i'zsrindeki 
alâkalarını bilhassa rica ederim. Günkü bu şe
kilde kanunlaşırsa Silâhlı Kuvvetler muharip 
mühendis sınıftan mahram kalacaklardır.. Bu» 
na mâni olmak için ve teknik personel y"ksck 
mühendis ve subay yetiştirmekteki prensip ve 
programlara uymak bakımından henüz korniş-
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1 yanlarda olan bu kanun üzerine eğilmesini Sa-
| ym Bakandan bilhassa rica eder, hepinizi saygı 
i ile selâmlarını. 
| BAŞKAIT — 11 sayın üye şahısları adına 

görüşmüşlerdir. Sez istiyen? Yok... Komisyon 
j görüşecek mi? 
I BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADIM A 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Görüşmiyceekler. Söz sırası 
Sayın Bakandadır. Grup sözcülerinin sözleri 
23 dakika ile ve şahısları adına görüşecek üye
lerin sözleri do on dakika ile tahdit edildiği 
sırada Saym Bakanın da bir saat süre ile sözle
rinin tahdit edilmeleri üzerinde duruldu. Fa-

| kat Oumhuriyet Senatosu Genel Kurulu Sayın 
! Bakanların CumhurlyDt Senatosunun zamana 
| elan ihtiyaçlarını kendiliklerinden, takdir eder-

îer; gerekçesiyle bu hususu oylamadılar. Şu 
duruma nazaran Sayın Bakanın konuşması sa
man tahdidine tabi değildir. 

| Buyurun efendim, 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOÖLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Yüksek Heyetinizi Türk Silâhlı Kuvvetleri adı-

j na saygı ile selâmlarım. (Alkriar) 
Millî Sammma Bakanlığının iröS malî yılı 

| Bütçe teklifi, Karma Bütçe ve Plân Komisyo-
j nundan geçerek huzurunuza gelmiştir. 
j Bu münasebetle, bütçe teklifimizin karak

teri ve Millî Savunma Bakanlığı hizmetleri hak-
I kında kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum, 

Bu açıklamadan sonra, grupları ve şahısları 
I adına konuşan arkadaşlarımın Inymetli terkii-
I leri, temennileri ve sorulan hakkmdaki görüş-
i brlmizi ve cevaplarımızı arz edeceğim. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Doğu - Batı blokları a-asmdaki nükleer den-
\ ge, Dünya sulhunun tesisinde büyük ölçüde te-
s sirîi clmn.s ve .rrenel har"? t^Vik^'ü ıı^aîd',"mı.s 

görünmektedir. Ancak, konvansiyonel ve lo-
cal harb tehdit ve tehlikelerinin kalktığını %c.j-

f bmok müırkün değildir. Son yıllarda Doğu -
I Batı münasebetlerinde yer rîan detente havası

na rağmen büvük devletlerin «îJ^hîsn-^a V T . -
ş-ndan vazgeçtiklerine dair belirtilen müşahede 

I olunamamakta ve millî savunma hizmetlerine 
I daha çok paralar tahsis etmeye devam ettikleri 

4 8 2 -
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görülmektedir. Askerî teknolojik sahada ise, 
mücadele hızından hiçbir sey kaybetmeden de
vam etmektedir. 

Bu ortam içerisinde Türkiye; millî bütün
lüğünü ve millî güvenliğini devam ettirmek 
için, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde semboileşen as
kerî gücüne dayanmak zorundadır. Bu sebeple 
de Türkiye'nin, her an, hasır kuvvetler bulun
durmalına ihtiyaç vardır. 

Sayın arkadaşlarım: 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut seviye

sini muhafaza etmesi ve gelinmesi için gereldi 
imkânlar, millî bütçeden ve di} askerî yardım
lardan sağlanmaktadır. 

Millî bütçeden savunmamıza tahsis edilen 
ödenek miktarı: 

1C€>2 yılında 2 milyar 556 milyon lira, Devlet 
bütçelinin % 25.2 si, 

1983 yılında 2 milyar 8D3 milyon lira, Devlet 
bütçelinin % 23,1 i, 

196 i yalında 2 milyar 910 milyon lira, Devlet 
bütçesinin % 21,8 i, 

19S5 yılmda 3 milyar 7 milyon lira, Devlet 
bütçesinin % 20,3 i, 

1966 yylm-Ta 3 milyar 377 milyon lira, Devlet 
bütçesinin % 20.1 i, 

1987 yrlııda 3 milyar 925 milyon lira, Devlet 
bütçesinin % 20,9 u olmuştur. 

Halen CvTimnusda bulunun bütee taşanla
rına <r"re Millî Savunma Bakarlarının 1968 ma
lî yılı bütçesi, miktar olarak, 3 milyar 980 mil
yon lira, nisbet olarak, % 18,4 olacaktır. 

Dış askerî yardımlar, NATO çerçevesi içeri 
sinde Amerika, Almanya, italya ve Kanaca As
kerî yardımlarından ibarettir. Dış askerî yar 
dımların ağırlığını teşkil eden Amerikan askerî 
yardımı 1949 yılından 1963 yılı sonuna kadar 
2 milyar £03 milyon dolan bulmuştur. Geçen 
yılda ifade ettiğim gibi 196") yılındaki görüşme
ler sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin moder
nizasyonu için yapılacak 5 yıllık Amerikan as
kerî yardan militan 670 milyon dolar olarak 
tesbit edilmiştir. Yıllar itibariyle: 

1D67 yılmda 134 milyon dolar, 
1963 yılında 135 milyon dolar, 
1969 yılmda 132 milyon dolar, 
1970 yılında 136 milyon dolar, 
1971 yılında 133 milyon dolarlık çeşitli as

kerî malzeme, araç ve gereç alınacaktır. 
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i NATO acil yardımı çerçevesi içinde Alman
ya'dan 19G4 - 1967 arasında her yıl 12,5 mil
yon dolarlık askerî malzeme alınmıştır. İtal
ya'dan 1,2, Kanada'dan 2 milyon dolarlık askerî 
yardım alınması yolundaki müzakereler devam 
çimekledir. 

Bu a:k3rî yardımlar dışında, NATO'ya giri-
.Şimizden bugüne kadar, memleketimizde yapı
lan NATO Enfrastrüktür yatırımlarının kıymeti 
3,5 milyar lirayı bulmuştur. 

Sonuç olarak şunu arz etmek isterim M; son 
5 yıllık ortalamaya göre Silâhlı Kuvvetlerimizin 
sahiboldıığu inıkânlann % 27,5 i dış askerî yar
dımlarla sağlanmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlanm; 
Yasama organlanmızca, 1965 - 1967 yılları 

arasında Millî Savunma Bakanlığına tahsis edi
len ödeneklerden, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
modernizasyon ve sosyal şartların iyileştirilme
sine ayrılan miktar ise: 

Enfrastrüktür sektöründen 943 milyon 
Sağlık sektöründen 74 milyon 
Eğitim sektöründen 34 milyon 
Konut sektöründen 117 milyon 
Turizm selıtöründen 10 milyon 

olmak üzere, 1 milyar 180 milyon liradır. 
Bu ödeneklerle gerçekleştirilen hizmetlerin 

ağırlığını, erlerimizin sosyal şartlarını iyileştir
meyi hedef tutan yatırımlar teşkil etmiştir. 

3 sene gibi kısa bir süre içerisinde sonuçlan
dırılan bu tesisleri rakamlar vermek suretiyle 
bilgilerinize sunuyorum. 

33 karargâh binası, 33 servis binası, 64 er 
pavyonu, 5 er yatakhanesi, 7 er yemekhanesi, 
11 revir, 1 poliklinik, 3 hastane ve 1 sanator
yum tevsii, 1 hastanenin restoresi. 

11 hudut talnnı karakolu, .7 hudut manga 
karakolu, 17 hudut gözstlomo kulesi, 2 ceza evi, 
bası tarihî kışlaların restoresi İd, (Davutpaşa, 
Selimiyo, Bursa Işıklar Lisesi, Kuleli Lisesi, Di
yarbakır Kurcloğlu, Erzurum Harbiye kışlaları 
gibi) 

Bunlann dışında; 
1 dikimevi, 1 basımevi, 2 arşiv binası, 7 muh

telif depo, 1 hudut protokol binası, NATO en-
frasirliktürü ile ilgili 52 tesis, 40 askerlik şubesi, 
48 daire işçi lojmanı. 

1 ilâş doposu, 1 hayati kimya lâboratuvan, 
1 dinlenme evi, 1 dersane, 1 konferans salonu, 
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kara ve hava harb okulları spor tesisleri, Kara 
Harb Okulu atış poligonu, 7 muhtelif okulun ik
mal ve tevsii, 7 ordu evi, 1 subay gazinosu. 

1960 tan evvel yapılan 4 432, 1961-1965 ara
sında yapılan 4 117 M, ceman 8 549 lojmana 
ilâveten, 1 938 dairelik lojman yapılmıştır. 

Ssyın senatörler; 
Huzurunuzda bulunan 1963 malî yılı bütçe 

teklifinin cari harcamalar bölümünde yer alan 
480 milyon 303 bin liralık enfrastrüktür ödene
ği ile yatınm harcamalarının sağlık, eğitim, ko
nut ve turizm sektörlerinde bulunan 82 milyon 
280 bin liralık ödeneğin toplamı 562 milyon 583 
bin liraya ulaşmaktadır. 

Bu ödeneklerle, 1968 malî yılında Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve sosyal 
şartlarının iyileştirilmesi yolundaki hizmetleri
mize devam edilecektir. Bir kısmı sâri olarak 
plânlanan tesisleri arz ediyorum : 

57 er pavyonu, 17 karargâh binası, 18 ser
vis binası, 3 er yemekhanesi, 3 dersane, 7 fırm, 
3 ceza evi, 9 revir, 9 hudut takım karakolu. 29 
hudut manga karakolu, 5 hudut gözetleme ku
lesi, 8 hastane. 

11 atelye, 8 muhtelif depo, 1 lâboratuvar, 3 
cephanelik, 14 askerlik şubesi, NATO enfras-
türktürü ile ilgili 32 tesis, 

Harb akademileri inşaatı, Hava Kuvvetleri 
Muhabere Okulu, Gülhane Askerî Tıp Akademi
si, Hemşire Okulu, askerî lise ve harb okullarına 
ait eğitim tesislerinin ikmali ve ek inşaatları. 

903 dairelik lojman, 5 subay ordu evi, 3 ast
subay ordu evi, 1 astsubay gazinosu, 4 garnizon 
subay gazino ve kütüphanesi, İstanbul Harbiye 
binasının müze haline getirilmesi gibi inşaat bu 
plânlar arasındadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ecdadımızdan kalan tarihî kışlaların bakım

sızlık yüzünden kullanılamaz hale geldiği ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin u.̂ un yıllar keroiç 
binalarda ve barakalarda iskân edildiği malû-
munuzdur. 

1965 - 1967 yılları, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin sabit ve modern tesislere kavuşması bakı
mından verimli bir hamle dönemi olmuştur. 

Bu tempo ile hizmet devam edecek 1970 yılı 
sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin büyük bir 
kısmının sabit ve modern tesislerde iskânı he
def olmak ele alınmış ve tahakkuk ettirilecek
tir. 

Bu yatırımlar dışında kalan harb sanayii ça
lışmalarımıza arkadaşlarımın büyük ölçüde 
önem verdiğini biliyorum. Bu sone bütçe tak
dim konuşmamda da bilhassa Silâhlı Kuvvetle
rin sosyal tesisleri ve harb sanayii üzerinde faz
laca durdum. Çonkü birçok senatör ve millet
vekili arkadaşım Silâhlı Kuvvetlerin bkân şart
ları ve harb sanayii ürerinde durdular. Vaktin 
geçmiş olmasına rağmen fada vaktinhi alıyo
rum, özür dilerim. 

1987 malî yılında kabul buyurduğunuz büt
çeden harb sanayiine tahsis edilen 137 milyon 
lira, ile yatırım tertiplerinden, aynı maksat için 
ayrılan ödenekler; en çok muhtacolduğumuz 
kritik harb sanayii tesislerinin kurulmadı ge
nişletilmesi ve imalâta his verilmesi yolunda 
kullanılmıştır. 

Yapılan işler aracında : 
Eskişehir Jet Revizyon Atelyesi kurulmuş

tur. Şimdiye kadar jetlerimiz d r arda revize 
edilir ve senede 7 - 10 mPyon lira ödenirdi. 20 
milyon liraya kurulan bu jet atelyesi kendini 
amorte edecektir. 

— Tank yenileştirme tesisleri, 
— Tank palet ve ta^jncı tekerlek fabrikası, 
— Ağır bakım ve tamir tesislerinin genişle

tilmesi, 
— M'ihimmat ve b?,a özel tip malzemelerin 

imali için tezgâh temini, 
— Bir tersane kurulmam, 
— Muhtelif tersane tesislerinin tevsii ve ta

miri, 
— 32 çıkarma aracı ki. 1965 te devraldığımız 

zaman çıkarma avacı yoktur. 
— 2 hidrografi botu, 
— 2 kuru yük şalopası, 
— 2 aded 1 200 tonluk su tankeri, 
— 4 aded 150 tonluk STI tankeri, 
Gibi faaliyetler yer almaktadır. 
Huturunuzda bulunan 1963 malî yılı bütçe 

teklifinde harb sanayiine ayrılan ödenek mik
tarı 85 milyon liradır. Bu ödenekle bira" önce 
ar:: ettiğim tesislerin ikmaii çalışmalarına de
vam edilecek ve yeni teşebbüslere geçilecektir. 

Yatırım tertiplerindeki ödeneklerden bir kıs
mının da bu maksatla kullanılması ve 1968 malî 
yılında ayrıca; 

— 2 muhrip, 
— 8 avcı botu, 
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— 1 hücum botu, 
— 1 aded 4 800 tonluk tanker imali plân

lanmıştır. 

Sayın senatörler; 

Millî Savunma harcamaları genel olarak, tü
ketici bir harcama sayılmakta ve iktisadi kal
kınmaya olumsus etkide bulunduğu zanedil-
mektedir. Halbuki bis, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin, memleket ekonomisine direkt ve endirckt 
yollardan katkıda bulunduğu kanaatindeyiz. 
Bugün konudan birçok senatör arkadaşlarımız 
da Silâhlı Kuvvetlerin harb gücünün artırılma
sı için millî kalkınma ile millî güvenliğin 
dengeli bir şekilde ve ikisinden de vaz-
geçilmiyerek millî güvenliğin ve onun sem
bolü olan Türk Silâhlı Kuvvetlerine öde
nek ayrılması baklanda kıymetli temenni
lerde bulundular. Hükümetimin Millî Savunma 
hizmetleri için para ayırırken millî kalkınma
yı, yatırımları ve egemenliği dengeli olarak tut
makta ve her ikisinden de vazgeçilmiyeceğini 
bilerek hareket etmektedir. 

Bir kısım işgücünün di? ülkelere ihracına 
rağmen, bugün Türkiye'de istihdam hasmının 
yetersizliği yüzünden, maalesef kullanılamıyan 
önemli bir işgücü kapasitesi vardır. Bundan do
layı, sanayii gelişmiş memleketlerde bir prob
lem olarak ortaya çıkan, işgücünün memleket 
iktisadi tevekkülleri ile Silâhlı Kuvvetler ara
sında bölüşülmesi ve bundan dolacak rekabet 
konusu da Türkiye'de mevcut değildir. Bu se
beple, silâh altına alman nüfusun müstahsil hal
den çıkarılarak müstehlik hale konduğu hak-
kmdaM na^arye, genel bir kaide olarak doğru 
olsa bile, Türkiye'nin gerçekleri muvacehesinde 
tamamen ayrı bir mahiyet tanımaktadır. Millî 
Savunma Bakanlığı yılda 200 binden fa.'îla va
tandaşı silâh altma alarak savunma hizmetleri 
için yetiştirmekte ve ayrıca çeşitli sanat dalla
rında eğitime tabi tutarak memleketin ekono
mik ve sosyal kalkınmasma doğrudan doğruya 
hizmette bulunmaktadır. 

Buna ilâveten, yarım milyona yaklaşık bir 
işgücünün Silâhlı Kuvvetler tarafından mas
sedilmiş bulunması, memleketimizdeki işsiz mik
tarını da önemli derecede azaltmakta ve bu su
retle sosyal huzursuzlukları tahfif ederek bir 
nevi sosyal sigorta hizmeti ifa etmektedir. 
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41 ünite halinde faaliyette bulunan Silâhlı 
Kuvvetler okuma - yazma okullarında senede 
50 binden fazla memleket evlâdı okur - yazar 
hale getirilmektedir. Bugüne kadar, 280 bin ki
şiye okuma yazma öğretilmiştir. Ayrıca uygu
lanan çeşitli kurslarla yılda 75 bin sanatkâr er 
yetiştirilmektedir. 

Silâh altma alman nüfusun tümü, askerlik 
çağma girdiği andan itibaren, Türk Silâhlı Kuv
vetleri kurum ve hastanelerinde muayene ve 
kontroldan geçirilmekte ve erken telhis yolu ile 
pak çok hastalığın ilerde yapabileceği tahribat 
önlenmektedir. Silâhlı Kuvvetlere bağlı ve bir 
kısmı son yıllarda genişletilme» olan 46 s?.rlık 
telisi, kısmen sivil halkın da, hizmetindedir. 
1963 yılında askerî hastanelerde poliklinik mu
ayenesinden geçirilen, ayakta ve yatırılarak te
davi edilen sivil ha^ta sp.yısı 100 bini akmıştır. 

Enerji üretimi, sulama, toprak reformu, or
mancılık, tapulama, iskân, madencilik gibi sa
halardaki harita, plân ve hava fotoğrafları ih
tiyaçlarının karşılanması, yurt sathına yayılan 
ağaçlandırma ve teraslama faaliyetleri, döner 
sermaye çalışmaları ve kardeş k'̂ y projeleri, ik
tisadi kalkınmamıza direkt katkıda bulunan 
gayretlerimiz arasındadır. 

Sayın senatörler; 
1965 yılından bugüne kadar Türkiye Büyük 

M'llet Meclisine sevk edilen Silâhlı Kuvvetlerle 
ilgili tasarılardan 13 ü kanunlaşmış bulunmak
tadır. 

10 Ağustos 1967 tariîrnde Re^mî Gazetede 
yayınlanarak bir kı^ım hükümleri yürürlüğe 
giren Türk Silâhlı Kuvvetleri Per,«onsl Kanu
nu subay ve astsubayların malî ve hukukî sta
tülerini tanzim eden yeni hükümler getirmiş bu
lunmadadır. 

H?!.en Büyük Millet Meclisinde bulunan ka
nun tasarıları : 

Silâhlı Kuvvetler ia?e kanunu tasarısı, Harb 
okulları kanun tasarısı, Harb akademileri tasa
rısı, diğer komisyonlardaki müzakereleri tamam-

. lanarak bu 3 kanun tasarısı Millet Meclisi Büt
çe Plân Komisyonu gündeminde bulunmaktadır. 

Millî Müdafaa mükellefiyeti Kanunu yerine 
kaim olmak üzere hasırlanmış bulunan Millî Sa
vunma yükümlülüğü kanun tasarısı Millet Mec
lisi İçişleri ve Ulaştırma komisyonlarında kabul 
edilerek Adalet Komisyonuna gönderilmiştir. 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri vazife malûllerinin 
harb malûlü statüsünde kabul edilmeleri için 
hasırlanmış bulunan kanun tasarısı Millet Mec
lisi Malîye Komisyonu tarafından kabul edilip 
Millî Savunma Komisyonuna gönderilmiştir. 
Bu komisyonda usun müddet beldetildiği için 
tarafımızdan verilen bir önerge ile bir Karına 
Komisyonda görüşülmesi takarrür etniktir. 

1073 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi ve 1111 sayılı Kanunun 14 - 33 ve 9i 
ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nım tamnlan Millî Savunma Komisyonu gün
deminde bulanmaktadır. 

Yeni hazırlanmış bulunan sıkı yönetim ka
nun tasarısı II "ilet Meelisine sunulmak üzere 
Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Bliîlî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 
Başkanlığının görev ve yetkileri hakkındaki ka
nun tasarıları illerindeki çalışmalar tamamlan-
mr.tvr. Bu tasanlar bu teşriî dönemde mutlaka 
Büyük Milise sevk edilmiş olacaktır. 

Askerî Ceza Kanunu üzerindeki çalışmalar 
tamamlanmış vo Yüfcek Askerî Şûranın tetki
kine sunulmuştur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Millî Savunma Bakanlığının huzurunuzda 

bulunan 1931 ma1! y!ı bütgo teklifi 3 milyar 
933 raPyon 753 bin liradır. 

Bu miktarın; 
% 95 i, 3 milyar 737 milyon 973 bin lirası 

carrhareamalar. 

% 2,1 i ki, biraz ronra bunun böyle olmadı
ğını izah edeceğim, Çünkü biraz evvel konudan 
arkadaşlarım, Sayın Musin Ata?dı bütçenin cari 
ve yatırım harcamaları nisbetirin bua'iüddi ya
pılının a göre trmkidde bulundular. îeaha*ımda 
bunu biraz açıkhyacağım. 82 mPyon 230 bin li
rası ya^rım harcamaları, 

% 2 9 ıı, 100 m"yon 500 bin l i raı transfer 
harcamaları bölümünde ver almaktadır. 

Yaurım harcama7a^nda % 81.2 nisbetinde 
bir azaks görülmesi. 1033 malî ydı yatırımların
da gerçekten bu öieüde bir azalma olacakı an
lamını taşımamaktadır. Yüksek malûmunuz ol-
d-^u gibi, İkinci B-ş Yıllık Ealkmma Plânı, 
Millî Savunma Bakanlığı aH yapı harcamaları
nın yatırımlardan cam harcamalar bölümüne 
r-a'dedüm-^mi ön^örm'lct'ir. Bu «ebenle. 1063 
bütçe teklifi hasırlanırken 1967 sonuna kadar 
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yatırım olarak kabul edilen Millî Savunma Ba
kanlığı alt yanı harcama7arı, cari harcamalar 
bölümünde yeniden açılan 17.003 nei bölüme 
konmuştur. Bütçe Kanununa bağlı (E) cetve
line konulan bir hükümle. 17,000 nei bölûmdoM 
ödeneğin, yatırımlar için pyrılan ödenekler gibi 
kullanılması sağlanmış bulunmaktadır. Yani bu 
yatırım kısmında değil, cari harcamalarda gö
rünüyorsa da yatırımların tabi olduğu bölümde 
olacaktır. 

Bu duruma göre, Millî Savunma Bakanlığı
nın 1033 malî yılı yatırımlarına ayrılan ödenek 
n"k;arı f 83'230 +'430 303) 533 milyon 5C3 bin 
lirayı bulmaktadır. Bu miktar, Î03T büîra'îio 
nazaran % 28 risbstinde 121 milyon 100 bin lira 
fabladır. Bu seneki yatırım bütçemin geçen ce-
ferld yatırım bütçemizden 23 fardadır. 

Huzurunuea getirilen biuec ib nikâhlı Kuv
vetlerimizin 1933 malî yılı hikmetlerinin yürü
tülmesine çalışılacaktır. 

Savın senatörler; 
Yüksek Heyetinize şuramı ifdharîa a~z et

mek isterim ki Türk Silâhlı Kuvvetleri millî 
egemenlimi, ülke bütünlüğünü ve anlatmalarla 
temin edilmiş hakdanmızı koruyacak ve kendi
sine verilecek görevi, tarihine yalrrır bir imanla 
başaracak güçtedir. (Bravo sekleri, alkrlar} 
Ona güvenebilir, ona inanabilirdiniz. 

Bimdi müsaadelerinizle, grupları ve nakısları 
adma konudan arkadaşlarımın konusmamm ck-
c^nda kalan tcnldd ve temennilerine arzı ec-
vabedeceğim. 

Kcnuema7am pyn ölen hususlar*», konuşma
lardan ayrı cevapkyacağmı. Ancak konulmala
rınla muhterem senatörlerin müştereken dur
dukları konuyu da birlikte cevapb yasağım. 

Umumiyetle konuşmacılar NATO ve ikili 
anlaşmalar konusu üzerinde durdular, ve üç 
yıldan beri huzurunuzda Millî Savunma Bütçe
sini tıakdim etmekteyim. Hemen her yd ITATO 
meselesi ve ikili anlaşma huzurunuza gelmekte
dir. Bakanlık olarak, Hükümet olarak ITATO 
ve ikili anlatmalar hakkında ki, gârüderimizi 
arz ve izahımıza rağmen sayın arkadaşlarım bu 
sene daha da yapıcı - bunu itiraf etmek ve te
şekkür etmek isterim - ikili anlaşma konuşması 
oldu; ben de Hükümet olarak bu husustaki 
görüşümüzü arz edeeeğlm. Evvelâ NATO an
laşması niçin yapıldı, biz niçin bu NATO anlaş-
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masına girdik? Bunu izah etmek mecburiyetin
deyim. D anıp dururken biz arzu etmediğimin 
bir şekilde mi NATO'ya girdik, bizi bir zaruret 
mi NATO ya itti? Dünya şartları mı bizi zaru
ri buraya itti? Nitekim Sayın Saffet Ural Bey
de buna eleğindi, 1940 - İS47 yılında mâruz 
kaldığı bir tehdit evvelâ Arupamn birlenerek 
1943 yılında kurduğu NATO yu Doğudan gelen 
bir tehdide karşı bir savunma paktı olarak ku
rulduğunu kısmen ifade ettiler. Ve Türkiye'de 
1952 yılında ÎTATO ittifakına, Doğudan daimi 
suretle reden sulhu bozucu bir tehdidin karlı
sında kurulan, münhasıran bir savunma paktı 
olarak kurulan bir pakta girmeyi kendi men
faati icabı gördü. ikinci Cihan Harbinden sonra 
dünyanın bir sulha kavuracağını düşünenler, 
yeni Berlin buhranı, Birleşmiş milletlerdeki 
kaşifti vetolarla dünyanın bir türlü sulha vara
madığı görmüşler ve evvelâ Avrupa memleket
leri kemli aralarında, bilâhara Amerika nükleer 
gücünden de istifade etmek iç.n Amerikayı da 
aralarına alarak NATO ittifakını kurmuşlardır. 
Türkiye'de mâruz bulunduğu tehlikelere karşı 
sulhun korunması için, bu müdafaa paktına 
gitmekte hişbir mahzur mütalâa etmemiştir. 
Arkadaşlarım, NATO ittifakına -irmekle ev
velâ müsavi şartla bu ittifaka devam edelim, 
istiklâlimizi ve bütünlüğümüzü kaybetmiyelim 
gibi sözler NATO meselesinde konudan birçok 
arkadaşların sözlerinde geçmektedir. Sayın 
arkadaşlarım; ıh senedir NATO toplantılarına 
iştirak ederim. NATO üyesi her Devlet NATO 
komitesinin aldığı karara ittifak etmediği 
zaman, o karar yürümez. NATO'nun her üyesi 
müsavi hak ve reye sahiptir. Bir NATO üye
sinin kabul etmediği bir karar o devleti iltizam 
etmez ve yürümez. Yani NATO, müsait şartlarla 
girilen bir müdafaa paktıdır ve Türkrye'de, bu 
müdafaa paktının 20 yıldır devam eden dünya 
sulhunun korunmasında büyük rolü olduğuna 
kaanidir. NATO'nun 23 noi yılını ikmal etmek 
üzere bulunduğu bir sırada son Brüksel top
lantısında müşahede ettim ki, NATO Devletleri 
NATO ittifakm'n yeni «Arme» plân-nn getir
diği espri içinde NATO polideritesini kuvvet
lendirerek devamında kararlı ve azimlidirler. 
Türklyenin de dünya sulhuna hizmet ettiğini 
tesbit ettiği ve Millî menfaatlerimiz için de 
savunması için de emniyeti için de lüzumlu 

gördüğü NATO ittifakında kalma kararındadır. 
Bunu Hükümetimizin görüşü olarak arz etmek 
isterim. Fazla vaktinizi almak istemem; NATO 
hakkında bu kadar bir görüşle iktifa edeceğim. 
Saten arkadaşlarımız bu seneki konuşmaların
da umumiyetle NATO'nun düı^a sulhuna hiz
met ettiğini, ancak yeni gelişim işinde yeni 
stratejisinde Türkiyenin menfaati olup olmadı
ğı üzerinde durdular. Sadece yeni kabul edi
len Strateji üzerinde, konsept üzerinde biraz 
durduktan sonra, bu konuya geçeceğim. 1D5G 
yılında kabul edilen NATO stratejisine göre, 
kensepiine göre Atlantik Andlaşmasmın 5 nei 
maddesine göre topyekûn bir mukabele esası 
mevcut iken, yeni kabul edilen NATO strateji
sinde elastikî bir mukabele esasını kabul etmiş
tir. Değişen dünya şartları içinde elbette ki, 
NATO üyeleri böyle konseptln kabulünde fay
da mülâhaza etmişlerdir. Çünkü NATO Devlet
leri, topyekûn bir mukabelenin ve Amerika'mı 
nükleer şemsiyesi altında bilhassa benelüks 
Devletleri son yıllarda büyük kuvvet indirim
lerine gitmekte idiler. Bu ise NATO'nun kon-
vansiyonel gücünü za'fa uğratmakta idi. Son 
AEME plân ile NATO projesini temin için 
NATO'nun konvans'yonel gücünün ilk plânda 
nazara alınması lâsımgelen bir güç- olması iti
bariyle bir direkt savunmanın, bir konvansiyo-
nel savunmanın NATO konsept'nde kabul edil
mesi faydalı görülmüş ve ikinci olarak taktik 
nükleer silâhların kullanılmasını ve ancak üçün
cü kademede 1955 konseptinin kabul ettiği ge
nel bir nükleer harbin stratejik bir nükleer har
bin kabulünün bugünün şartlarına göre ve Do
ğu ile Batı arasındaki detant hayasına göre, 
bugün Doğu - Batı arasındaki detant içinde 
kabul edilecek bir konsept olarak daha fay
dalı görülmüştür. Ve son Brüksel toplantısında 
bu konsept kabul edilmiş bulunmaktadır. 

NATO meselesine bu kadar değindikten 
sonra bilhassa arkadaşlarımızın ayrı fikirlerde 
bulundukları ikili anlaşmalar konusuna değin
mek isterim. Evvelâ ikili anlaşmalar, NATO 
anlaşmasının, yani Kuzry Atlantik andlaşma-
sm?n üçüncü maddesine göre NATO üyesi dev
letlerin yine bölge sulhunun korunması işin 
NATO çerçevesi içinde güçlerini birleştirici ve 
bölgenin savunulması için gerekli tedbirleri ala
cak bâzı anlaşmalar yapılmasını Atlantik an
laşmasının 3 ncü maddesi derpiş etmiştir, tküi 
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anlaşmalar bu anlaşmalar çerçevesinde olmuş, 
Amerika Birleşik Devletleri ile diğer NATO 
Devletleri veya NATO devletleri arasında bir
birleriyle ikili veya çok taraflı anlaşmalar yap
mışlardır. Türkiye de, bu üçüncü madde gere
ğince, adedi 50 - 55 i bulan ikili anlaşma yap
mıştır. 1965 yılında Hükümetimiz iş başına .çel
dikten sonra Türkiye - Amerika Birleşik Dev
letleri arasındaki müşterek savunma gücünü ar
tırmak için, bu anlaşmaların tetkikine başlan
mış, Türkiye Genel Kurmayı ve Hariciye Vekâ
letinden seçilen bir heyet vasıtasiyle menfaati
mize uymıyan tarafları tesbit etmiş ve Amerika 
ile teknik seviyede müzakereler yapılmış ve 
bu hariciye vekilleri seviyesine kadar ulaştı
rılmıştır. Sadece bu uzun süren müzakerenin so
nunda sizi memnun edeceğini sandığım varılan 
bâzı esaslara ait burada birkaç açıklamada bu
lunacağım. 

Bu varılan esaslar şunlardır; Yani bizim tes
bit ettiğimiz ve kabulünü istediğimiz ve kabulü 
yapılan esaslar şunlardır; Anlaşma Kuzey At
lantik Anlaşmasına 3 ncü maddesinde öngörü
len karşılıklı işbirliğine dayanmaktadır ve do-
layısiyle NATO içinde yaptığımız vecibelere bir 
ilâve getirmemektedir. Bu anlaşmalar NATO 
ittifaM ile yerine getirdiğimiz vecibelerin hu
dudunu akacak bir vecibe getirmemektedir. 
Anlaşma birleşmiş milletler anlaşmasının amaç 
ve ilkelerine uygundur. Anlaşma, yani yapaca
ğımız yeni anlaşma, tarafların yek diğerinden 
karşılıklı ve eşit haklarına karşılıklı olarak 
riayet esasına müstenittir. Müşterek savunma 
tesisleri üzerinde Türk;yenin kontrolü mutlak 
ve tamdır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti te
sislerde istediği kadar personel bulundurma 
hakkına sahiptir. Kuzey Atlantik anlaşmasına 
taraf Devletler arasında kuvvetlerin statüsü
ne dair sözleşme gereğince, tesislerde görev ala
cak Amerika Birleşik Devletlerine ait persone
lin miktarı Silâh, makina, teçhizat ve ikmalini 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kontrolüne im
kân verecek hükümlere bağlanacaktır. Kısaca 
iki yıldan beri devam ettiğini zaman zaman 
Hariciye Vekilimizin de belirttikleri ikili anlaş
malar konusunda bu gibi bir istikâmete gidil
miştir. Yakın zamanda Hariciyemiz bu İkili 
anlaşmaların vardığı neticeyi Türk umumi ef
kârına açıkhyasaktır. Ancak sayın arkadaşla
rım, bu kürsüden konuşan pek çok hatipler, bi

zim geçen seneki konuşmamız da biz mesuliyet
lerin, iktidarların devamlılığı inancındayız. Bu 
anlaşmalar hangi hükümet, hangi idare zama
nında imzalanırsa imzalansın, biz millî menfaat
lere uygun görmediğimiz kısımları düzeltmek 
ve bunun için çalışmalar yapmak kararında
yız. Ve bunu yapıyoruz demiştim. Fakat bâzı 
arkadaşlarımız devamlı olarak bize siz bunu 
yapmadınız, siz niçin yapıyorsunuz diye devamlı 
ithamda bulundukları zaman; ben bunların hiç
birisinin tarafımızdan imzalanmadığını, ama bi-
za niçin değiştirmediniz diyen arkadaşlarımızın 
da bunlardan bâzılarını imzaladığını geçen se
ne arz ettim. Sayın Haydar Tunçkanat arkada
şımız konuşurken Sayın Mucip Ataklı'nın no
tunda vardı, zaman kısa olduğu için okuyamadı, 
ben okudum dediler. Orada bu cevabı her halde 
Sayın Mucip Ataklı verecekti, ama zaman yetiş
mediği için Sayın Haydar Tunçkanat alarak ce-
caplandırdılar. Ve orada da beni teyidediyor-
lar, doğrudur. Jüpiter füzelerinin anlaşması 
daha evvelki Hükümet tarafından - ki Jüpiter 
füzeleri alındığı için bunu söylemekte mahzur 
yoktur hazırlıkları yapılmıştır. Ama anlaşma 
2 Haziran 1960 da tarafınızdan yapılmıştır. 
Binaenaleyh, benim geçen sene söylediğimi bu 
değiştirmez. Bu füzelerin anlaşmasını sizden 
evvelki iktidarlar hazırlamıştır, siz bunu imza-
lamıyabilirdiniz. Ben şu yaptı bu yaptı demi
yorum. Elbette yaparken bu memleketin men
faatini düşünmüşünüzdür. O hükümetler böyle 
düşünmüştür. Eğer bunların eksiklikleri varsa 
düzeltelim. Mesuliyetlerin devamlılığına ikti
dar olarak, Hükümet olarak inanıyoruz. Ama 
niçin yapmadınız diye, niye yapmıyorsunuz 
diye, biraz evel arz ettiğim çalışmalar varken; 
kınamaları tenkidleri bu kadar acı ilerletmiye-
lim. 

Sırası ile buraya ait, ikili anlaşmalara ait 
bir husus kaldı; onu da cevaplandırdıktan son
ra münferit cevaplara geçmek isterim. 

Sayın Saffet Ural ikili anlaşmalar hususun
daki konuşmasında yine bir vuzuhsuz ithamda 
bulundular, Ben burada bu anlaşmaları okuya
rak kendilerini cevaphyacağım. Bu da hakika
ten iki seneden beri, yanlış bir şey, biraz evvel 
Sayın Nusret Tuna, Hükümet tarafından bu an
laşmalar açıklanmalı dedikleri için açıklıyaca-
ğım. Âdeta dolaylı saldırı anlaşması dediği Sa
yın Saffet Ural'm - ki bu anlaşmaları okuyaca-
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ğım şimdi - böyle bir anlaşma mevcut değildir. 
Yani, bir devletin kendi bünyesinden gelen ha
reketlere karşı kendini savunması için yapılmış 
bir anlaşma mevcut değildir. Şimdi bu anlaş
manın maddesini okuyacağım. Birkaç seneden 
beri bu yanlış olarak işlenmektedir. Şimdi bu
nu izah ediyorum. 9 Mayıs 1960 târihinde ka
bul edilen 7480 sayılı Kanuna göre Türkiye 
Cumhuriyeti ile Amerika Birledik Devletleri ara
sında işbirliği Anlaşması adı altında yapılan An
laşmanın Orta - Doğu olayları sırasında Lübnan 
için kullanılan, Türkiye'ye aidolan kısmını şim
di okuyorum. «A. B. D. Hükümeti, Türkiye'nin 
istiklâl ve tamamiyetini kendi millî menfaati ve 
dünya sulhu için hayati telâkki ettiğini nazarı 
itibara alarak Türkiye'nin istiklâli... 

«Madde 1. — Türkiye tecavüze mukavemet 
etmeye azimlidir.» Tecavüz her halde dışarıdan 
gelir. «Türkiye'ye karşı tecavüz vukuunda Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti, talebi üzeri
ne, Türkiye Hükümetine yardım etmek için te
cavüz halinde yardım etmek için karşılıklı ola
rak üzerinde anlaşmaya varılabilecek şekilde Or
ta - Doğu'da sulhu ve istikrarı idameyi istihdaf 
eden müşterek karar suretinde derpiş edildiği 
veçhile, silâhlı kuvvetlerin kullanılması da dâ
hil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri 
Anayasasına uygun her türlü harekete geçilir.» 

Şimdi şurada Türkiye'nin tamamiyeti ve mül
kiyeti ve istiklâli için tecavüze karşı Amerika'
nın yardım etmek taahhüdünde bulunması, iki 
Devlet arasındaki bir anlaşmayı dolaylı yoldan 
anlaşma şeklinde gösterip, zaman zaman bunun 
tekrarlanmasında millî menfaat yoktur sayın 
arkadaşlanm; artık bunu, bu şeyi bırakalım. 
Onun için bu anlaşmanın bu maddesini okudum. 
Sayın Saf et Ural da tahmin ediyorum M, dolay
lı anlaşma dediği bu anlaşmayı görmüş ve oku
muş değillerdir. Söylediğim gibi, bu bir işbir
liği anlaşmasıdır. Ve bu dolayı yolda bir hükü
metin kendi milletine karşı yaptığı bir anlaşma 
gibi gösterilmek suretiyle mahiyeti bilinmeden 
yapılan konuşmaları bir sarahate vardırmak 
için açıklamayı huzurunuzda yapmış bulunuyo
rum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Tatmin olmuş 
değilim. Sayın Topaloğlu. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Ben Senatoya arz edi
yorum. Senatoyu tatmine çalıştım. Sizin tatmin 

olup olmamanız mühim değil. Sayın Saffet 
Ural konuşmasında, NATO ittifakurn za'fa uğ
raman sebepleri üzerinde dururken, 1964 yılın
da Johnson'un Sayın inönü'ye beyle bir mektup 
yasmamasını arzu ederdik. Ancak bu sene, Sa
yın inönü'ye kullandığından çok daha fazla 
kuvvetleri Hükümet olarak kullandık, ama John
son bize mektup yazmadı ve şunu bilmenizi bil
hassa isterim ki, takviyeli alarm haline kadar 
Türk kuvvetleri, Türk kumandanları elindedir, 
NATO'ya muhassas kuvvetler bile Türkiye'nin 
millî menfaatleri irinde kullanılırlar. Sadece 
NATO'ya haber vermek kâfidir. Bu sefer de 
bundan başka bir şey yapılmamıştır. Ve Türki
ye'nin millî menfaatleri için Türk Silâhlı Kuv
vetlerini kullanmak için Parlâmentonun, Parlâ
mentoların verdiği güc ve kuvvete dayanarak, 
Hükümetiniz her türlü tedbirleri almıştır ve 
bunda da Johnson'dan gelecek bir mektubu da 
katiyen düşünmemiştir. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın Saffet Ural, harb sanayii hakkında te
mennilerde bulundular. Bunun idraki içindeyiz. 
iki yıldan beri harb sanayiinde büyük gelişme
ler olmaktadır. Ve bunları takdim konuşmam
da arz etmiş bulunuyorum. Harb malûlü, vazife 
malûlü hakkındaki temennilerde bulundular. 
Bakanlık olarak aynı istikamette çalışmaktayız 
ve Pazartesi günü saat 15,00 te Karma Komis
yonda bu kanun konuşulacaktır. Bakanlığım 
burada gelip görüşünü arz edecektir. 

Sayın Mucip Ataklı, Silâhlı Kuvvetlerin büt
çesine göre gayet ilmî, hakikaten faydalı bir 
konuşma yaptılar. Kendilerine birçok husus
larda iştirak ederiz. Yalnız, uzak görüşlü bir 
millî savunma politikaıının, ancak Millî Birlik 
Hükümeti zamanında olduğunu, gelmiş geçmiş 
hükümetlerin böyle bir politikayı yürütmediği
ni ifade ettiler. Çok muhterem arkadaşlarım; 
millî savunma politikası olmıyan hükümetler ol
maz. Biz bir yıllık bütçeyi bile huzurlarınızda 
takdim ederken, bütçe de bir plândır, han^i hiz
metlere öncelik verileceğini, kuvvetler evvelce 
ayrı ayrı tesbit eder ve hangi hizmetlere önce
lik verileceği bir yıllık plânda bile tesbit edilir. 
Ayrıca bunun dışında 1966 -1971 kuvvet hedef-
lsri tesbit edilmiştir. Türk Silâhlı Kuvvetleri 
kuvvet hedeflerinin ikmali için de, gerek yardım 
malzemesi olarak alacağımız mallar ve memleket 
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malı olarak yapacaklarımızın, 1971 kuvvet he
defimizi göre, bej yıllık kuvvet plim yapılmış
tır. Silâhlı Kuvvetlerin 1C86 - İU71 kuvvet plâ
nı yapılmıştır ve be] yıllık kuvvet plânına ulaş
malı iğin gerekli planlar yapılmış, buna göre 
yürünıektedL-. Bütçenin, diğer devletlerden mi
sal alarak, verilecek Millî Savunma Bütçesinin 
% 95 nin cari, büyük bir kısmının, İd son yar
dımlarla % 70 inin carî, ancak % 30 nun yatı
rını olduğunu ifade ettiler. Bu hesaplarında lir 
yanlışlık olacaktır. Biz senede ancak 1,5 milyar 
lira dış yardım alıyoruz. Bu yardım hesaplarım 
da kendileri aıker olarak bilirler. Bizim aldı
ğımız bu silâhların fiyatları, değer fiyatları de
ğildir. Ayrıca C63 milyon lira da, bira?; evvel 
izah ettiğim yatırımlara ayrılır. Ayrıca 12,5 mil
yon dolara Almanya'dan 50 milyon Marklık 
İnsim ela ilâve ettiğimiz takdirde Türk S'l^M' 
Kuvvetlerinin elinde 5,5 milyara varan bu büt-
çe-tinde-ı % 40 ındaı fa-rla-ı yatırımlara, yani 
Türk S'lâhîı Kuvvetlerinin harb gücünü artırıcı 
mahralara tahsis edilmektedir. Yani söyledik
leri ni?:et % 70 - 30 değil, belki % 45 - 55 civa
rındadır. Bunu c!a arz etmek isterim. 

S ^ n Sami Turan'm ikili anlatmalar husu-
mndaki sorusuna burada cevap vermiş oluyo
rum. 

Emekli rnlûl ramiler ve şehirlere verilen tas-
rıma'la? hakkında sorularına da cevap vermiş 
oluyorum. 

Kavıeri askerî hastanelinin durumunu sordu
lar. Orada a-kerî bahanenin Kara Kuvvetle
rince onarımı yapılmaktadır. 

Evvelce ihale edilmiş olan bir hastanenin 
müteahhit tarafından yanlış yakıldığı, inşaatın 
boz-V: olduğu anlaşılmıştır, bu hastane yıkıla
caktır, yarım kalmış olan hastane. Fakat eski 
hastanenin onarımı tamamlanmak üzeredir. 
Kayseri'de ihtiyaca kâfi bir askerî hastane bu
lunacaktır. 

Savın Akif Tekin harb sanayii, ağır bakı
mın ıslahı, harp malûlleri hususlarına değinmiş
lerdi?. Bunlar, diğer arkadaşlara verdiğim ce
vaplarda va-dır. Bu eski emekliler konusunda 
emekli maaşlarının bir dengeye ulaştırılması te
mennisinde bulundular. Bu bir personel rejimi 
içinde Emekli Sandığınca ve Maliye Vekâletin
ce genel bir çalışma içinde ele alınmış, Plânla
ma Teşkilâtı, Emekli Sandığı ve Maliye Bakan

lığı çalışmaktadır. Biz de bnun biran evvel çı
karılmasını temenni etmekteyiz. 

Sayın Teldn Arıburun, dış memleketlerdeki 
ve içerideki şehitlikler hakkında ve bunlarla il-
gilenihnesi için temennide bulundular. Yıllar 
itibariyle 1967 yılında 255 628 lira iç şehitlikle
re ve dış şehitlikler için de 44 372 lira sarf 
edilmiştir. Ve Bakanlıkta inşaat Emlâk Dai
resi sefaretlerle muhabere etmektedir. Sefaret
lerin teklif ederek şehitlikler için istediği öde
nekler muntazaman gönderilerek, dış şehitlik
lerin onarılmasına çalışılmaktadır. 

Biraz evvel Sayın Karaağaçlıoğlu arkada
şımın söylediği gibi yine iç şehitlik üzerinde 
durmaya devam etmemiz tabiîdir. Ve Zaferte-
pede 5 milyon lira sarfı ile Domlupınarrda bir 
şehitlik yapılmıştır. Biraz evvel söyledikleri gi
bi, Kocatepe konusunda da meşgul olacağız. 
öyle bir ihtiyaç varsa burada da bir âbide ya
pılması düşünülecektir. 

Yıldırım Kemal'in mezarı plânına göre ya
pılmıştır. Etrafının düzelalmesi işi tamamlana
caktır. 

Yine Sayın Tekin Arıburun askerî hemşire
lerin de durumu üzerinde durmaktadırlar. Ha
kikaten bir askerî hemşire kifayetsizliği var. 
Önümüzdeki sene Gülhane Hastanesinde bir as
kerî hemşire okulu açılacaktır ve bunların hu
kukî statüleri ve malî durumları ıslah edile
cektir. Bu hususta bilhassa biz de bir askerî 
hemşirenin ihtiyacı içersindeyiz, önümüzdeki 
yıl bu askerî hemşire okulu açılacaktır. Bir se
ne içinde de binasının inşaasma başlanacaktır. 

Sayın Kemal Turgut tahsil süresine göre as
kerlik süresinin tanzim edilip edilmiyeceğini 
sordular. 

Çok muhterem arkadaşlarım; harp silâhla
rının inkişafı, teknolojik inkişafı, eratın tahsil
li, bilgili olmasını icabettirmektedir. Okumuş 
kimselerin askerlik müddetini azaltmak, oku
ma - yazma bilmiyenlerle memleketin askerî 
kuvvetlerini hizmete hazırlamak askerî gücü
müzü aksatır. Onun için NATO üyesi birçok 
memleket gençlerinden üniversite mezunu olan
lar vardır, üniversite mezunu erlik yapmakta
dır, onbaşılık yapmaktadır. Bu halde silâh araç 
ve gereçlerin bu kadar tekâmül ettiği bir sıra
da lise veya üniversite mezunlarının, bâzı ar
kadaşlarımızın söyledikleri gibi, askerlik müd
detini azaltmak üzere veya üniversitede veya 
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müesseselerimizde askerlik yapması gibi haller 
hepimizin üzerinde titrediği güvenlik ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin bünyesine ne kadar zaıf 
getireceğini kabul edersiniz. Ve okumuş İrimse-
lerin ordu bünyesinden alınarak veya az as
kerlik yapması gibi hususları Yüce Senatonun 
ve Yüce Meclisin kabul etmiyeceğini zannedi
yorum. Biz de Millî Savunma Bakanlığı olarak, 
Silâhlı Kuvvetler olarak okumuş kimselerin 
askerlik müddetlerini azaltmak suretiyle bün
yesinin za'fa uğrıyacagı kanaatindeyiz. Bugün 
için böyle bir şey düşünmemekteyiz. Bunu 
kendilerine arz etmek isterim. 

Sayın Nusret, Tuna Zir Atı? Poligonundan 
.şikâyet ettiler. Evvelâ <;unu belirtmek isterim 
ki, Zir Atış Poligonu Millî Savunma Bakanlığı
nın değildir. Makina Kimya Kurumunundur ve 
saman zaman bu kurumun yaptığı bâzı mermi
ler burada denenmektedir. Sadece yolu asker
lerin kesmiş olması sebebiyle daima Millî Sa
vunma Bakanlığının bu yolu kestiği zannedilir. 
Ama burası Sanayi Bakanlığına bağlı bulunan 
Makina Kimya Kurumuna aittir. Fakat Maki
na Kimya Kurumu ile birlikte Zir Atış Poligo
nunun Karaman taraflarına kaldırılması çalış
maları yapılmaktadır. Bu sene 1,5 milyon lira
lık istimlâk yapılmış, 33 milyonluk bir tesis 
1933 - 1970 yılında yapılacaktır ve modern bir 
atış poligonu Karaman ile Ereğli arasında ku
rulacak ve bu atış poligonu da buradan kaldı
rılacaktır. Fakat tekraren arz ediyorum, bu 
Millî Savunma Bakanlığına ait değildir. 

Şehit ve dul - yetim muamelelerinin gecik
tiğini söylediler. Bunun üzerinde Bakanlık ola
rak biz de durduk. Maalesef uzamaktadır, ama 
bu gecikme Bakanlığımda değil. Bir defa mü
racaatçılar birçok evrakını eksik vermektedir
ler. Nüfus dairesine, şubelere yazılmaktadır. 
Uzun muhabereler sonunda evrak tekemmül 
edebilmektedir. Evrakı tekemmül etmiş hiçbir 
dosya bakanlıkta bekletilmemektedir. Bu ge
cikmeler müracaatçıların muameleyi bilmeme
lerinden, eksik müracaatlarından ve usun mu
haberelerden ileri gelmektedir. Yoksa gecikme 
Bakanlıkta olmamadadır. 90 000 civarında ba
kanlıkta dosya vardır. Malûmaten arz ederim. 

SaT:n Haydar Tunçkana*, Senato "la ya'n-
tıklan bir konuşmadan bahisle, k^rd^r 'mn 
bir konuşmasını vo münazara sebebiyle, ki, 

önümdedir konuşmaları, bunu burada oku
mak ^stemem, bunun üzerinde I.Iiıli Savun
ma Bakanı olarak benim haklarında tahldkat 
aktırdığımı sbyiediie/. Bu tahkikatı ben aktır
madım. Silâh'iı Kuvvetbr - Kumandanı olan 
Genelkurmay Başkanı bunu T ark Silâhlı 
Kuvvetlerinin gaconu kaçdm:omeyo matuf bir 
beyan mahiyetinde görmüştür, alâkalanmışlar 
vo alâkalıların tetidlnna sunmu^ar. Ben m 
Adabi Bakanına çordum. B:niın bulunmadı
ğım zamanda mı oliu diye, benim Bakanlığım
da böyle bir muamalo geçmemiştir. Yalnız bu
radaki yazılarını, yani o konuşmalarını oku
mak istemiyorum. Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin bir müdafaa harbini de, taarruz harbini 
de yapmıyacağmı söylemek başka, çünkü siz 
burada böyle söylüyorsunuı. Biraz evvel arka-
drrlanmın b'iradaki tenkidbri Ta y. Silâh Kuv
vetlerinin bir kuvvet hecbfine varmadığını - ben 
de söylüyorum - Türk Silâhlı Kuvvetleri 1971 
de istediğimiz kuvvet hedefine varacaktır, di
yorum. Ama bu dem:I: değil-lirki T'irk Silâhlı 
Kuvvetleri kendisine verilen bir ravunma, bir 
tr.aruruz vazifesini yapamr/aoak'ır. Bununla 
Tür!: Silâhlı Kuvvetlerin'n ihtiyarlarının tamam 
olmadıgar». söylemek baoka şeydir, sayın Hay
da? Tunokanat. Sisin söyladigiriı l:a~ka şeydir... 
Ofoıvorum s^yın Haydar Tunckanat: «Mev
cut Kuvvetlerimiz ÎTATO'ntuı diyarla mi1!? *ra-
vVhrle kullamlamama'rta'lır.» K^lîanTİdiPinı 
".'jylecüm biraz evv^I. «Silâhlı K^^^.tîsr'miz 
+.",.a~,Tîisi bir harekette b,",l",T,ama". B'îha.""ia To-
n t̂-V' d*r.*^kle kara orducu bir «avunma harbini 
dahi sürdüremez,» Bunları söylüyorsunuz. 

HAYDAR TUNCTCANAT (Tabiî Üye) — 
Si" de aynı şeyi söybdin'z. 

MtTJX SAVUNMA BAKANI AHMÛST TO-
PALOĞLU (Devamla^ — EkûkTIthri var rti-
v-ımm. KTrvof, hedef-rrne ula^-naı i/rin 1971 
yılma kadar her srne şu kadar lira, d'ş 
yarclı'.mda-ı şu kadar yapılacak. S'Eâhlı Kuv-
voM.erm hedefi budnr cb'yorırn, Ama Türk S'-
Tr.hh Kuvvetleri harbetmez demiyorum Saym 
Tunokanat. îşte Tijrk Silâhlı Kuvvetlerinin 
fc?.~mda brî'T.an (Vnelk^/m^y Balkanı bu 
vovaT"-mT'. T'.irk S'lâhlı Kn^^flerine y^ıhnış 
f-ıiT- h-"h*-f\"\ s'1-'7'̂ ''." VQ kür*"'l*."^ü ma^i^^te 
*̂>rd"i""", io'n p,nâ^ahlarra dik7ra*i~«i çekmiş

tir. Yoksa Bakanhğım yapmış değildir, 
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Konuşmalarımla Sayın Arıkan'a da cevap ı 
vermiş oluyorum. Onun için faıla bir ilâve 
yapmıyorum. 

Sayın Bozcalı, din ilim adamları dediler. 
Pe"-i anlıyamadım, ama bundan kaydettikleri 
eğer b zim moral subayı dediğimiz ise İlahi
yat Fakültesi mezunu 37 tane ordu moral 
subayı vardır ve bunlar da tümenlerde gö
revlendirilmişlerdir. Bundan fazla ihtiyacol-
duğu zaman alınacaktır. Bugün bu kadara ih-
yao görüldüğü için bu kadar alınmıştır. Bun
lar rütbelidir. 

Çok sayın arkadaşlarım, bu konuşmala
rımla münferit tenMd ve temennilere de ce
vaplarımı arz ctm'ş bulunuyorum. Bunun dı
şında verilmemiş cevaplar varsa arkadaşla
rım bunların hepsini tocbit etti. Bu konuşmalar
dan istifade ettiğimizi ifade etmek istsrim. Bil-
haısa konuşan birçok arkadaşlarım Millî Sa
vunmamızın, Silahlı Kuvvetlerimizin milî 
güvendiğimizin sembolü .«ilîihlı kuvvetlerimize 
bu bütçenin yeterli olmadığını, daha çok pa
ralar ayrılman lâzımgeldiğinl söylediler. Bun
dan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bi
ra" evvel de arz ettiğim gibi yatırım, millî 
güvenlik birbirinden ayrılamaz, sadece yatı
rımlara önem veren, milî güvenliğini ihmal 
eden bir Hükümet olamıyacağı gibi, bütün pa
ralarını millî savunmaya verip yatırımları ih
mal etmenin de faydalı olmıyacağını takdir 
edersiniz. Hükümetiniz bu bütçeyi tanzim eder
ken, dengeli olarak hem yatırım imkânlarım 
ve hem de millî güvenliği düşünerek bu bütçeyi 
huzurunuza getirmiştir. Bütçenin kabulünü ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu bütço ile size 
lâyık ve vereceğin'z her vazifeyi yapacak 
güçte olacağını ve ona güvenebileceğinizi ve 
güvenmenizi istirham eder, hepinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan soru sormak 
istiyen saym üyeler vardır. Zira k'fayet de 
vo?ilmediği ve oylanmadığı iMn bu hususta bir 
tahdit de yoktur. îlk soru Sayın Koçaş'indir, 
buyurun. 

SADİ KOŞAÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Sayın Millî Savunma B 
arkadaşımız cevap verirken vesikaları okumak 
suretiyle ikili anlaşmalar hakkında bir vuzuh 
getirmek istediler. Buna teşekkür ederim. Ben 

birbiriyle ilgili iki soru sormak istiyorum. Yal
nız konu, yalnız millî savunma meselesi değil
dir. Sayın Bakan cevap verip vermemekte, kıs
men cevap verip vermemekte serbesttir. Benim 
bu soruyu solmaktan maksadım şu anda Ame-' 
rika Hükümeti yetkilileri ile bizim Hükümet 
arasında müzakere konusu olduğu için ışık 
tutmak, yardımcı olmak gayesine matuftur. 
Cevabı Saym Bakanın takdirine bağlıdır. Ga
yet a?ık olarak okudukları vesikalarda, bütün 
arkadaşlarımızın gördükleri gibi, bu ikili anlaş
malar Türkiye'ye bir tecavüz vukuu halinde ve 
talep halinde Amerikan Hükümetinin yardımı
nı ortaya koymaktadır. NATO Anlaşması da 
15 devlete aynı garantiyi veren, daha kuvvet
li bir vesika olduğuna göre ve bizatihi Ameri
ka NATO Anlaşmasının içinde olduğuna göre, 
acaba böyle bir iki Anlşamya lüzum var mı
dır? Vaktiyle yapılmış, tabiî kendilerinin zama
nında değil. Bugün böyle bjr ihtiyaç duyulmak
ta mıdır ve yapılan görüşmelerde bu husus dik
kate alınmakta mıdır? 

İkincisi; Kıbrıs ihtilâfının ilk günlerinde 
yine Sayın Bakanın biraz evvel açıkladığına 
göre, Amerikan Cumhurreisinin Hükümetimize 
yazılı bir mücaatı vardır. Kelime kelime değil, 
ama mealen «Sovyet Rusya'nın Kıbrıs'a bir çı
karma halinde, bir teşebüs halinde bize yardım 
eiilemiyeceği bir fikir olarak bu mektuptan 
çıkıyor. Gerek NATO Anlaşması, gerek ikili 
anlaşmaların mevcudiyeti içinde böyle bir mü
racaat nasıl kıymetlendirilmiştir. Bu mektup 
muvacehesinde bu anlaşmanın kıymeti var mı
dır? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Şimdi ben Amerika 
Reisicumhurunun Kıbrıs'a bir çıkarma halinde 
Sovyet Rusya'nın müdahale edebileceği hakkın
da bir şeye muttali değilim. Böyle bir şey ya
zıldığını da sanmıyorum. Böyle bir şey bilmiyo
rum. Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde sorarsa
nız, Sayın Dışişleri Bakanı da size böyle bir 
yazının yazıldığını ifade edecektir. Ben Bakan
lar Kurulu üyesi olarak böyle bir şeye muttali 
değilim. 

ikincisi; biraz evvel söyledim, müşterek 
savunma anlaşmasının NATO ile NATO oldu
ğuna göre buna niçin lüzum vardır diyorsunuz. 
Orada, Orta - Doğu sulhunun korunması için. 

492 — 
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NATO Anlaşması biraz evvel de ifade ettiğim 
gibi bir Sovyet taarruzuna karşı yahut ki Do
ğu - Batı münasebetinde Doğu - Batı dengesi
ni tesisi için kurulmuş bir ittifak anlaşması
dır. Bu, Orta - Doğu meselelerini lokal, sayar 
ve NATO'nun sahası drında telâkki eder. Bu 
anlaşma, Orta - Doğudan mütevellit oradan 
gelecek bir hareketi tazammun eder. Biraz ev
vel de söyledim, Orta - Doğu da sulhun korun
ması için dedim. Yani NATO'nun sahası dışın
dan gelecek bir tehlikeyi karşılamak inin yapıl
mış bir ikili Anlaşma mahiyetindedir. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınsa S. Ü.) 
— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın 

Başkan, ordu mensupları birçok bölgelerde 
halkla işbirliği yaparak köylere yol, su okul 
yaptıkları malumlarınızdır. 1968 yılında acaba 
kaç köyde bu faaliyet gösterilecektir. Ordu ve 
halk münasebetleri bakımından çok önemli 
olan bu faaliyetlerin önümüzdeki yıllarda daha 
da artırılması düşünülmekte midir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Ordunun bu köy kal
kınması ve kardeş köy projeleri önceden plân
lanmış değildir. Birlikler, kendi boş zaman
larında, vazifesi drında kendi imkanlarına gö
re yapabildikleri bir husustur, önceden şu ka
dar köyde kardeş köy çalışması yapacaktır, şu
rada yol yapacaktır şeklinde ordunun aslî va
zifesi olmıyan bir husus hakkında bir plân sun-
mamiz mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bora buyurun. 
AESLAN BORA (Tunceli) — Sayın Bakan 

bütün hatiplerin konuşmalarına cevap verdiği 
halde benim konulmalarıma cevap vermediler, 
öğrenmek istiyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Affedersiniz, 

Kıta tazminatı ve yönetmelik huzursuzluk
lar vücuda getirmiştir dediler. Bu yönetmelik 
kuvvetlerin birlikte oalışmalariyle hazırlanmış
tır. Şu ana kadar hiçbir kuvvet kumandanın
dan bu yönetmeliğin huzursuzluk getirdiğine 
dair bir müracaat almadım. Konulacağım, bir 
huzursuzluk getiriyorsa yöneltmelik üzerinde 
durmak mümkündür. 

Askerî doktorlar ayırılıyorlar dedi. Son de
fa psk ayrılma olmadı. Bâzı temennileriniz ol
du. Bunlar üzerinde durulacaktır. Gülhane ta
sarısı da bu seneki Askerî Şûrası toplantısın
da görüşülecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ural, buyurun. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Baş

kan, Sayın Koçaş'm suallerine esvap verirken 
bu dolaylı saldırı anlaşması dediğimiz anlaş
manın, NATO Anlaşmasının Sovyetlere karşı 
bir savunma sistemi olması dolayısjyle, başka 
bir mâna izafe etti. Bakan Orta - Doğudan ge
lecek bir taarruza ka^ı savunmamıza yardım
cı, lüzumlu olduğunu ifade ettiler. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Orta - Doğu. Aynen 
okuyorum. «Orta - Doğu sulhunun korunması 
için, kanun bu olarak ele alınmıştır, şuradan 
buradan taarruz değildir.» Dünya sulhunun ko
runması için hayati telâkki edildiğini nazara 
alarak, diyor. 

SAFFET URAL (Bursa) — NATO An
laşmasını tamamen tevil etmektedir. NATO An
laşmasının altıncı maddesinde: «Taraflardan 
birisinin Avrupa ve Kuz^y Amerika ülkesine 
veya Fransa'nın Cezayir vilâyetine veya Türk 
ülkesine yapılan Hr tecavüı demektir.» Cevabı
nız bu bakımdan tatmin edici olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ural, sorunuzu sordu
nuz, Sayın Bakan bildiği kadar olanı, lüzumlu 
gördüğü kadarını söylediler. Tatmin oldunuz, 
olmadınız; sorunuz cevaplandırılmıştır. Başka 
sual yoktur. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim, 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. Bö
lümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 

(A/l) cari harcamalar 
B. Lira 

110.00 ödenekler 12.000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 964 619 005 
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B. 
13.000 

11000 

13,000 

ı ıo:o 

17.000 

BAŞKAIT — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Lira 
Yönetin giderleri 1 237 8D0 404 
BAŞKAIT — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 
Hkmot giderleri 17 203 000 
BAŞKAH — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr,.. Kabul edilmiştir. 
Kuram giderleri 0 081 0C0 
BAŞKAIT — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderleri 5D 057 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 
Savunma enfrastrüktür hiz
metleri c.00 303 001 
BAŞKAIT — Kabul edenler,.. 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

hatırım harcamaları 

21.000 Etüt vo proje giderleri 3 
BAŞKAIT — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

£3.000 Yapı, tesis va bi:~'lk onarım 
giderleri 82 230 C03 
BAŞKAIT — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

23.003 Makiııa, toşhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 
BAŞKAIT — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

(A/3) sermaye tenkili ve transfer harcamaları 
B. Lira 

I - Sermaye teşkili 
£3,000 Kamulaştırma ve satmaima-

lar 31 630 0C0 
BAŞKAIT — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
SkOCO Malî t-an:ferler 2G 102 0C0 

BAŞKAIT — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

£3.000 Sosyal transferler 1 07G 000 
BAŞKAIT — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

£3,000 Berelemeleri ' 0 C25 0C0 
BAŞKAN.— Kabul edenler... 
Et-miyenler.., Kabul edilmiştir, 

Şimdi burada bir değişildik önergesi vardır,. 
S-3.0C0 nei bölümde, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
T. B. M. Meclisi Karma Bütçe ve i l i n Ko

misyonunda Et - Balık Kurumu ve Denizcilik 
Bankasına olan borçların cdonmesi için Eülî 
Savunma Bakanlığı Bütçesinin 36 333 nsü ge
çen yıllar borçları tertibine 23 milyon lira ilâve 
edilmiştir. 

Ancak, adı gecen borçlardan bir Insmmın 
karşılıksız- okluğu anlaşıldığından bu ödeneğin 
aynen kullanılması mümkün olamayacaktır. 

IIlllî Savunma Bakanhğı Bütçesine iilve 
cd'lon bu 23 milyon liranın veriliş maksadına 
uygun olarak kullanılabilmesi için transfer har
camalarındaki borçlar bölümüne << 50 n 
çen ve eski yıllar karşılıksız borçları» maddesi
nin ilâvesine ve 36 300 ncü rscsn y Har borç
lan maddesinden bir lira düşülerek yeni açıla
cak bu maddeye ilavesini arz vo teklif ederin. 

Maraı Kastamonu 
Cenap Aksu A. îlusrot Tuna 

BALKAN — Teklifin gider arfrrra r a ' i v ^ . 
13 olmadığı. Sayın Komisyona sorulmak suretiyle 
öğrenilmiştir. Dayın Komisyon bu teklife katı
lıyorlar mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYOITU BAŞKANI 
rmwi SESCÎÎÎT (Aydın Milletvekili) — Katı
lıyoruz Sayın Başkan. Yalnız cnergede Dcniz-
c'lik -Bankası diyor. Denizcilik Bankası değil 
Deniz IJaldiyat Anonim Şirketi olacaktır. 

BAŞKAN — önergedeki Denizcilik Bankası. 
Deniş ITakliyat Anonim Şirketi olasak^r. Çn 
bade nazaran teklif Koimsyonca dikkate alınmış
tır. îîükümet katıhyor mu? 

HTJKÜMET ADINA GELİP.LEE ÜT.FJM IIÜ-
DüFü ADHAÎT KAFA05-LU — Bu sekliyle ka
tılıyoruz. 

BÜTfH EABMA KO"lİ^YO"TÜ BAŞKATT 
İ3MET 3EZGİH (Aydın MTo-veldV.) — Bir 
lira noksanı ile olduğu takdirde, yanks okuma
dı ise savm arkadaşımız, bir lira noksanı ile oy
lanması lîsımdır. 

BAŞKAN — Bir lira nok~a"u ile oylanması 
lâTim-TCİflî n^eTi 16 000 n-i bölümü Baym Ko
misyon: 31 621 999 lira olarak tashihine ra~ct-
lemislerdir, bu şekilde tashih edilecektir» 16.000 
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nci bölümü bu tashihle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı 1988 malî yılı büt
çesinin kabulü münasebetiyle; büyük Türk Mil
letinin ve aziz vatanımızın sarsılmaz gücü ve 
teminatı olan kahraman Türk Silâhlı Kuvvetleri
ne Cumhuriyet Senatosunun güven ve takdirle
rinin teyiden ulaştırılmasını, arz ve teklif ede
riz. 

4 . 2 . 1968 

A. P. Grupu C. H. P. Grup 
Başkanvekili Başkanı 

Adana istanbul 
M. Nuri Âdemoğlu Fikret Gündoğan 

1. — 1968 yılı Bilice kanunu tasarısı ve Kar- j 
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı : 
1045) (1) 

H — İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü : 
b) Jandarma Genel Komutanlığı : 
BAŞKAN — İçişler Bakanlığı bütçesi üze

rinde görüsseeğiz. 
Jandarma Genel Kumanâanfrğı idare Âmir

lerimize müracaat ederek Senatoda vâki olacak 
kendi bütçeleri ile ilgili görüşmeleri özel teybe j 
almak istemektedirler. Noktai nazarımızı sor-
dular. Gereği düşünülmüştür. Görüşmelerimizin 
aleni olduğu, gizli bir celse içinde bulunmadığı-

(1) 1G45 S. Saydı basmayazı 1.3. 1968 ta
rihli 24 rcü birleşim tutanağı somuıdadır. 

G. P. Grup Başkanı Kon. Grupu Başkanı 
Artvin Âmil Artus 

Fehmi Alpaslan 
Millî Birlik Grupu Başkanı 

Fahri özdilek 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu Divanın 
da zevkle katıldığı bu teklifin gereği ifa edile
cektir. Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi böy
lece Büyük Türk Milletine ve onun ayrılmaz bir 
parçası olan Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı, 
uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Şimdi İçişleri Bakanlığı Bütçesini görüşmek 
ve 23,30 da toplanmak üsere Oturuma ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 23,05 

j mız gibi, esasen bu görüşmelerin kabil olabilen 
bütün vasıtalarla her tarafa, her istiyene duyu
rulması gereği dikkate alınmak suretiyle ve ça
lışmalarımıza mâni olmamak şart ve kaydı ile 
bu isteğe izin verilmiştir bilgilerinize arz ederim. 

içişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Sayın Mu
kadder östekin, Sayın Necip Seyhan, Sayın Eş
ref Ayhan grupları adına söz istemişlerdir. Sa
yın Fehmi Alpaslan, Sayın Ziya Ayrım, Sayın 
Sırrı Usunhasanoğlu, Sayın Kemal Turgut, Sa
yın Cemal Tarlan, Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sa
yın Arslan Bora, Sayın i, Cenap Ege ve Sayın 
Alâeddin Çetin de şahısları adma söz istemişler
dir. Şimdi sırada bulunan Sayın Mukadder öz-
tekir.'e söz veriyorum, buyurun efendim. 

C. E . P. GRUPU ADINA MUKADDEE ÖZ-
TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri : 

• « ^im&r> i l 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma sati : 23,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturuma devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığının 1938 yılı 
bütçe tasarılarım C. H. P. Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına eleştireceğimi saygılarımla arz ede
rim. 

Tenkidlerimizin yapıcı, teşvik edici olmasına. 
tek yönlü bir tutum ve zihniyetle hasırlanmama
sına Grupumuz özel bir dikkat ve itina göster
miştir. 

4 . 2 . 1968 O : 4 

Bakanın günün şartlarına uygun mevzuat deği
şikliği arzu ve isteklerini bütün mevzuatı kök
ten değiştirmekle tahakkuk ettirebileceklerine 
kani değiliz. Mesele gelişme ve ilerleme halin
de bulunan vatanımızda mütemadiyen değişen 
martlara uygun değişen mevzuat değil, iyi niyet 
ve duygularla dolu tatbikattır. Bu tatbikatın 
esprisi samimî, mütevazi gösteriş ve öğünmeden 
uşak mükâfatını vatandaşın vicdanından bekli-
yen hizmet yapabilme arzusu olmalıdır. 

Bu sebeple Sayın Bakanın geçen sene Sena
tomuzda beyan buyurdukları şu mütalâaya ay
nen iştirak ediyoruz. «Kanunlar istediğimiz ka
dar iyi çıksın, bunları mesuliyeti üzerine alacak, 
cesaretle inisiyatifini kullanacak tarzda idareci 
memur yetistiremediğimiz müddetçe kanunlar 
yazılı birer kitap halinde kuru bir kalıp hüviye
tinden ileri çıkamaz.» Kanaatimizce, içişleri Ba
kanlığı bünyesinde siyasi partilerin memur kad
roları ve kademeleri üzerindeki tesirleri asgari
ye indirilmedikçe, teminatlı bir huzur ve güven 
•sağlamadıkça, arzu edilen neticeler tahakkuk et-
tirilemiyecek ve çok iyi niyetli gayretler de müs
pet bir mecraya dökülemiyecektir. Biz, ö. H. 
P. si Grupu olarak İçişleri Bakanlığından mem
leket yararına gelecek, ciddi araştırmaya müste
nit, her teklifi büyük bir samimiyetle benimse
yip kabul edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, iki noktaya ela de
ğindikten sonra diğer konulara geçeceğim; 

i. İçişleri Bakanlığı Parlâmento hayatımı
za güzel bir örneği getirmiş bulunmaktadır. Her 
sene bir kitap halinde bir önceki yılın bütçe mü
zakerelerinde ileri sürülen teııkid ve temenniler 
ele alınmakta, takîbedilerek neticeleri hakkında 
bilgi verilmektedir. Bu teşebbüsünden dolayı 
içişleri Bakanlığını tebrik eder, misalin diğer 
Bakanlıklarca da örnek alınmasını temenni ede
rim. 

£. Asayiş konularındaki gensoru istekleri 
hariç, sözlü soru müessesesine gösterilen hassa
siyet Grupumuzca teşekküre şayan görülmüştür. 
İçişleri Bakanlığı kendisine tevcih olunan soru
lara zamanında teferruatlı olarak yazılı cevap
larım. vermektedir. 

Cumhuriyet Senatosunun pek muhterem üye
leri, 

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşle
rimi arz ediyorum : 

Değerli arkadaşlarım, 
1967 yılma ait, İçişleri Bakanlığı bütçeleri 

müzakereleri sırasında ileri sürülen hususata in
şaca değindikten sonra, bu yılın bütçeleri üzerin
deki görüşlerimizi de Heyetinize takdim edece
ğ i . 

Geçen yıl Sayın içişleri Bakanımız, Bütçe 
Karma Komisyonu, Senato ve Millet Meclisinde 
verdiği çeşitli beyan1 arla ki, bir suretini bir 
pembe kitap halinde neşredip Parlâmento üyele
rine dağıtmıştır. 1967 yılında tahakkuk ettire
ceği işleri şöyle sıralamıştır : 

1. 5442 sayılı Kanun tadili hazırlıkları ta
mamlandığı, yakında Yüksek Meclise sunula
cağı, 

2. Belediye Kanununun hazırlanıp Meclise 
verildiği, 

3. Yeni özel İdare Kanununun Yüce Meş
ime takdim edilecek bir duruma getirildiği, 

4. Belediye Cezaları ve Belediye Gelirleri 
kanunlarının Meclise sunulmak üzere oldukları 
ve belediye işletmelerine ait kanun çalışmaları
nın ilerlediği, 

5. Köy Kanunu tasarısının Yüce Meclise 
kısa zamanda sunulacağı, 

6. Cemiyetler Kanununun hazırlanmış olup, 
Meclise takdim edileceği hususları Sayın içişle
ri Bakanı tarafından açıklanmıştır. Bunlara ilâ
veten, 1967 Ocak ayında mevzuat değişikliğine 
lüzum göstermiyen işlemlerde vatandaşların bu 
külfetten kurtarılacağı, mevzuatta değişiklik ya
pılmamasına ihtiyaç gösteren konularda 1967 
Ocak ayı sonuna kadar değişiklikler yapılarak 
vatandaşı sıkan, mevzuatta yeri olmadığı halde 
kötü bir alışkanlıkla uygulanageîen lüzumsuz 
formalitelerin kaldırılacağı keza Sayın Bakan 
tarafından beyan olunmuştur. 

Sayın Senatörler, 
Geçen sene arz etmiştik. Bu sene de tek

rarlamakta fayda mülâhaza etmekteyiz. Sayın 
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248 milyon lira olarak teklif edilen içişleri 
Bakanlığı Bütçesinde 1967 yılma nazaran cari 
harcamalarda 2,5 milyon artış yatırım harca
malarında 2 milyon eksiliş, transfer harcamala
rında 105 milyon artış olmak üzere, cem'an ye
kûn 105,5 milyon liralık bir artış vardır. Bu ar
tışın tamama yakın kısmı 920 sayılı Kanunla 
bekçi paralarının Hazineye yükletilmesinden ile
ri gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yeni açılan bir madde olarak araştırma ve 

inceleme giderleri tertibine vaz'edilen 100 000 
lira ödeneğin kifayetsiz olacağı kanısındayız. Bu 
vesile ile araştırma çalışmaları ve finansmanı üze
rindeki görüşümüzü açıklamak isterim, önce 
Sayın Bakanı gösterdiği bu çabadan dolayı gru-
pumuz adına tebrik ederim. 

Araştırma, geliştirme hizmetlerini ve bunlara 
dayanan yeniden düzenleme fonksiyonlarının za
man zaman yapılan bir hizmet değil, aralıksız 
bir hizmet olduğu hususunda dikkatlerini çek
mek isterim, örneğin Fransa'da M. Kacineniı? 
başkanlığında kurulan Geçici idari Reform Ko
mitesinin zaruretler dolayısiyle daimî bir kuru
luş haline getirilmesidir. Bize dağıtılan araştır
ma ile ilişkin broşürü dikkatle inceledim, öngö
rülen çaba için istenilen ödenek yetersizdir. 
Eğer, ödenek kifayetsizdir düşüncesi hazırlık 
yapanlara da aynı fikri veriyorsa, artırılmasını 
teklif ederiz. Projede önemli konularda çalışıl
mak üzere uygun bir teşkilâtlanma tasarlanmış
tır. Araştırmanın metodu da genel olarak tu
tarlıdır. Ancak, broşürün 9 ncu sayfasında (B) 
bölümünde 12 madde halinde sayılan konuları 
organizasyonun işlem sırasına göre düzeltmek ve 
tamamlamak uygundur. Bu konuda Sayın Bakan 
arzu ederlerse bir ayrı not takdimine kararlıyız, 
Araştırma ile ilgili, öncelik arz eden, mesele, 
Türkiye idari taksimatının değişen şartlara uy
durulmak üzere incelenmesidir. Boşuna zaman, 
para ve belki daha önemlisi ümit israfı olan bu 
duruma son verilmelidir. Güçlüğünü bildiğimiz 
bu konunun partilerarası bir temel anlaşma ol
madan gerçekleştirilmesi çok zordur. Buna rağ
men mevzuun incelenip, çeşitli çözüm yollarını 
öngören alternatif programlar hazırlanması arz 
edilen müşküllerin yenilmesi için de şarttır. 

Muhterem arkardaşlarım, 
Sayın Akif Eyidoğan'm telkinleri neticesi ol

duğunu tahmin ettiğimiz bölüm 16.000, madde 

16.730 Malazgirt Meydan Muharebesi kutlama 
gideri olarak ilâve olunan 15 000 lirayı takdir
le zikrederiz. 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanu
nunun ilk müzakereleri sırasında ileri sürdüğü
müz tenkidlerin haklı ve yerinde olması Kanu
nun acele hazrılanmasmdan neşet etmekteydi. 
Mehtap projesine aykırı olarak tanzim edilen bu 
Kanunun düzeltilmesi için 25 . 7 . 1967 tarihin
de kabul edilen 920 sayılı tadil Kanunu ilk mah
zurları tamamen giderilememiştir. Devletin mer
kezî teşkilâtına ait bir görevin mahallî idarelere 
tahmili idare hukuku prensiplerine aykırı bir 
davranıştır. Bundan başka, belde hudutları dâ
hiline bekçi görevlilerinin bilcümle masrafları 
Devletçe ödenirken, köylerde bekçi masrafları
nın köylülerimiz tarafından ödenmesini de sos
yal adalet ilkelerine aykırı bulmaktayız. Bu ek
sikliğin izale edilmesini temenni edem. 

Muhterem arkadaşlar; 
1967 İçişleri Bakanlığı Bütçesi bölüm 34.000 

nci madde 34.450 nci de 10 milyon lira belediye
lere yardım fonu olarak tahsis edilmişti. Hazır
lanan yönetmelik gereğince bu meblâğın 
8 850 000 lirası 354 belediyeye azamî 25 bin 
lira üzerinden dağıtılmıştır. Tevziatta yönetme
liğe aykırı gördüğümüz bâzı küçük hataların 
düzeltilmesini temenni ederiz. Misal: Çilimli, 
Tavas, Kemaliye, İspir, Tekman ve Datça beledi
yelerine yapılan yardımlar. Bu konudaki te
mennimiz tevziata esas olan yönetmeliğin 6 nci 
maddesinde gösterilen Mart ayı sonuna kadar 
müracaat zorunluluğunun değiştirilmesi, bir de 
son yıl kesin hesaplarına göre gelirleri toplamı 
200 bin liranın altında olan belediyelere ait bir 
listenin bilâhara bize tevziidir. 1968 yılında 
da yapılacak yardım ölçülerinde aynı hassasiye
tin gösterilmesini grup olarak temenni etmekte
yiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
197 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde öngö

rülen hususiyle teşkil olunan müşterek trafik 
fonu dağıtımları 1967 yılında 44 belediyeye 
4 841 000 liradır. Bu meblâğın 2 milyon lirası 
«çok katlı park yeri' olarak tek bir belediyeye 
tahsis edilmiştir. Bu fondan yapılacak yardımla
rın tevziat adaletsizliğini önlemek yönünden 
objektif kriterlere dayandırılmasını ve âzami 

497 — 



C. Senatosu B : 27 4 . 2 . 1988 O : 4 

bir had tâyini mümkün olup olmadığını öğren
mek isteriz. 

iller idaresiyle ilgili tenkidimizi birkaç nok
tada toplamak mümkündür. Yer adlarını tesbit 
eden ihtisas komisyonunun halen tabiî yer ad
larının Türkçeleştirilmesi çalışmalarını yapmak
ta olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Tatbi
katta bu komisyonun görüşleriyle mahallî hal
kın alışkanlıkları ve Türk Tarihinin gerçekleri 
çok kere çatışına halindedir. Çatışmalarda dik
katli davranılmasmı tavsiyeye şâyân görmekte
yiz. 

Cem'i ianat Nizamnamesi ihtiyaca cevap 
vermez durumdadır. Birçok yerlerde spor ku
lüpleri, çeşitli dernekler halktan emrivaki su
retiyle Anayasanın 61 nci maddesine aykırı ola
rak para toplanmaktadır. Bu tenkidimize iki 
misal vermek isteriz : 

1. — Çanakkale ile Eceabat arasında işliyen 
araba vapurunda, arzu edilsin edilmesin her na
kil vasıtasından Çanakkale Spor ve Şoförleri 
Derneği yararına teberru tahsil olunmaktadır. 
Keza, Adana da bu iş o kadar ileri götürülmüş
tür ki, Adana Spor Kulübünün pullarını satmı-
yan sinemalar Belediyece resmen kapatılmış
tır. 

Cari mevzuat düzenleninceye adar konunun 
tamimlerle bir şekle bağlanması tavsiye olunur. 

Sınır ihtilâfları konusunda Sayın Ragıp 
Üner'in raporunda açıkladığı rakamlar, tetkik 
heyetinden ve iller idaresinden alınanlar, yekdi
ğerine tetabuk etmemektedir. Kanaatimizce 
sınır ihtilâfları dosyalarının her iki serviste 
yürütülmesi işleri uzatan paralel bir çalışmadır. 

Bakanlığın senelerdir bir protokol nizamna
mesi maalesef hazırlanmamıştır. Çeşitli tören
lerde, merkez ve taşrada, yokluğu hissedilen 
ve bazen de küçüksenenıiyecek olaylara sebebi
yet veren böyle bir protokolün süratle hazır
lanması kaymakam ve valilere bu protokolde 
belirli bir resmî kıyafet tâyin edilmesini fayda
lı bulunmaktayız. 

Teftiş Heyeti konusunda sitayişkâr sözler 
söylemek istemiyeceğim. 

Takdirlerimiz, bu müesesenin çok iyi çalış
tığı üzerinde müttefiktir. Mülkiye müfettişleri 
içişleri Bakanlığının bütün diğer fertleri gibi 
gayet tabiî diğerleri de çalışkandır, takdirle 
vazifelerini gördüklerini grupumuz huzur içinde 

ve rahatlıkla söyleyebilir ve esasında bunu te-
reddüne düşürücü her hangibir hareketleri bi
zim grupumuzca tesbit edilmemiştir. 

Bucak müdürleri Sayın Raportör Ragıp 
Üner'in raporunda açıkladığı gibi fonksiyonunu 
kaybetmiş bir müessese değildir. Bir süredir bu 
müessesenin faydalı olup olmadığı üzerindeki 
münakaşalar ve bâzı büyük şehirlerde yapılan 

J tasfiyeler mesleke intisabı azaltmış, yeni arzu
ları ve istekleri tereddüde düşürmüştür. Kanaa
timizce şüpheli durum izale edilmelidir. Eğer 
bugün bu müessese üzerinde bâzı tereddütler 

i varsa, bunun da tamamen izalesi mümkündür. 
İ Bir müessesenin iyi işlememesi şahıslardan ziya-
I de ona verilmesi lâzımgelen önemle ölçülür. Va-
| li muavinlerinin salâhiyetleri ve merkez kayma

kamlıkları ihdası konuları el'an muallaktadır. 
Mülkiyeliler Birliği tarafından hazırlanan tasa
rının ihtiyaca yeteceği kanısındayız. İlgililer ta
rafından tetkikini temenni ederiz. 

İçişleri Bakanlığının personel islerine gelin
ce : Kaymakam kadrolarmdaki noksanların kı
sa bir süre içerisinde ikmal edileceği konusun
da Sayın Raportör Ragıp Üner'in, nikbin görü
şüne iştirak edemiyeceğiz. Senelerdir yapılan 
tahminler ve hesaplar bu görüsün yanlış oldu
ğunu ispatlamıştır. Dahiliye meslekine intisap 
kadar içinden ayrılanlar ve ayrılmaya mecbur 
edi1 enler de vardır. Dabilive meslekine heves ve 
şevkle girenlerin birçokları vatan ve millete 
hizmetten yorulmaz, çok kere şevkini kırıcı 
muamele, davranış ve olaylara ve bunlara 
ilâveten politikacıların haksız müdahalelerine 
mukavemet edemiyerek ba^ka sahalara, yetiş
miş tecrübeli eleman olarak kayarlar. 

Politik nüfuz ve tesirlerin kaymakamlar ve 
valiler üzerindeki ağır etkileri ve baskıları ta
mamen izale edilmedikçe daha uzun seneler bir
çok kaymakamlıklar vekâleten yönetilecektir. 

özel idare ve belediye personelinin Devlet 
Memurları Kanunun tatbik edilinceye kadar 
zamlardan istifade ettirilmemesinin haklı bir 
dayanağı voktur. Sayın Maliye Bakanının 1968 
malî yıl bütçe tasarısına ait gerekçenin 213 ncü 
sayfasındaki müphem ifadesi, Sayın İçişleri Ba
kanının Pembe Kitabın 65 nci sayfasında Mec-
us ta tiıe girdiği için kanun teklifinin Genel Ku
rula intikal edemediği yolunda ileri sürdükleri 
sebepler, yeterli değildir. 
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Sayın İçişleri Bakanının bu konuda yapaca
ğı teşebbüste grup olarak kendisini destekliye-
ceğimizi açıklarız. 

12 Aralık 1967 gün ve 12774 sayılı Resmî 
gazetede münteşir İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının 1968 yılı programının uygulanması, ko
ordinasyonu ve izlenmesine dair kararın 55 ve 
56 ncı maddeleriyle teşkil olunan koordinasyon, 
para ve kredi konularının, umum müdürlerden 
müteşekkil, yüksek kademede ek görev ifa eden 
üyelerine ki, hepsi dolgun maaş alan memurlar
dır. Miktarı Yüksek Plânlama Kurulu tarafın
dan tâyin olunacak aylık bir ücret ödenmesi ön
görülmüştür. 

Buna mukabil, aynı kararnamenin 69 ncu 
maddesiyle İl Koordinasyon kurullarında görev 
alacaklara ücret verilmesi düşünülmemiştir. 
Kalkınma Plânının yıllık icra programlarını 
gerçekleştirecek, başarıya ulaştıracak idareci
leri tatmin edecek demiyorum, fakat hiç ol
mazsa teşvik edecek bir ek ücretin verilmesi 
zararlı bir davranış değildir. Eğer bu mümkün 
olmıyacaksa, aylardır Mecliste bekletilen vali 
ve kaymakamların temsil ödenekleri hakkında 
Sabahattin Savacı ve arkadaşları tarafından ya
pılan kanun teklifi ele alınmalıdır. 

İçişleri Bakanlığının yıllardır halledilemiyen 
bir meselesi de, tâli memurların içinde bulun
dukları müşkül durumdur. Birçok bakanlıklar 
intibak kanunları ve yeni kadro kanunları ilâ
vesi suretiyle teşkilât kanunlarında yaptıkları 
değişikliklerle memurlarının kısmen haklarını 
sağlama yoluna gitmişlerse de, İçişleri Bakanlı
ğında bu konu, .sadece Sayın İsmail Hakkı 
Akdoğan'm devresinde ele alınmıştır. Sayın 
Bakandan, Bakanlıkta cidden önemli fonksi
yonları olan, kadro sıkıntısı çeken bu memurla
rın haklarının tecellisine gayretlerini grup adına 
rica ediyoruz. 

Personel konusunu merkez valileri hakkın
daki birkaç temennimizle bağlamak istiyorum. 

Danışma Kurulu ve İdari Mahkemeler teş
kiline dair kanun tasarısının Meclisten geri 
alınmasından sonra, İçişleri Bakanlığının mer
kez valilerinden ne şekilde, belirli görevlerle, 
faydalanmayı düşündüğünü bilmiyoruz. Yalnız 
Sayın Bakanın geçen sene Senatomuzda beyan 
buyurdukları bir cümleyi, düşüncelerini tatbi
kata aksettirme bakımından aynen alacağım. 

«Pembe Kitabın 18 nci sayfasın «Arkadaşlar, 
hiçbir Devlet memuru ve idarecisi, âmiri, hiç 
kimsenin kuklası ve oyuncağı değildir, şahsi
yet sahibidir. Kuvvetini ancak kanundan ve 
kendi vicdanından alır. Kanun dışı bir hareket, 
bir Bakanın veya bir makamın kanun dışı 
emirleriyle kendisini ateşe atamaz. Sureti kati-
yede bunu düşünmek her halde vatanseverlik
le kabilitelif bir hâdise, bir hareket olamaz.>» 
Bu beyan ve düşünceyi grupumuz Sayın Bakan
la harfiyen paylaşmakta ve daha iyi alâmetleri
ni görmek istediğimiz tatbikatın ne şekilde ge
lişeceğini dikkatle izlemektedir. 

Pek muhterem arkadaşlarım; 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi hakkın

daki görüşlerimizi de kısaca arz ediyoruz: 
1967 Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi 278 

milyon lira olup, bir önceki yıla nazaran 22 mil
yon lira fazladır. Bu sene önümüze getirilen 
teklif, 368 milyon lira olup, geçen yıla nazaran 
90 milyon lira civarında bir fazlalık kaydetmek
tedir. Böylece son iki yıl içinde Emniyet Ge
nel Müdürlüğü masraflarındaki artış takriben 
110 milyon lira civarındadır. Bu artışın mühim 
bir kısmı Emniyet teşkilâtında yükseltilen kad
rolar ve yeniden ihdas edilen polis kadroların
dan tevellü&etmekte ise de, biz, bâzı kalemlerde 
tasarruf yapılabileceği kanısındayız. Bunlar
dan birkaç tanesine misal olarak değinmekle 
yetineceğiz. 

1. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin 
bölüm 16.000 nci, madde 16.600 ncü gizli ha
ber alma giderleri, izahat hanesinde emniyet hiz
metlerinin artmış bulunması sebebiyle bu mad-
doye konulan ödenek kâfi gelmediğinden 2 mil
yon 50 bin lira fazlasiyle 3 milyon lira teklif 
olunmuştur. Aynı tertibin 1967 bütçesinde 
700 bin liradan 950 bin liraya çıkartılırken iza
hat sütununda aynı mucip sebep görmekteyiz. 

Netice : Gizli haber alma giderleri için 1966 
bütçesinde 700 bin lira olan ödenek 1967 bütçe
sinde 950 bin liraya, bu seneki bütçede de 3 
milyona çıkmaktadır. Bu süratli artış emniyet 
hizmetlerindeki artışla izah olunmaktadır. 

Kanaatimce polis, genellikle gizli vazife gö
rür. Ve bunun için de zaruret Ihalinde, kulla
nılan özel kuruluşları da vardır. Biz, bu öde
neği normal ölçüler fevkinde çok fazla görmek
teyiz. Bundan başka, bu yıl bütçesinde açılan 
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yeni bir madde ile, misafirlere yapılacak izaz ve 
ikram karşılığı olarak 50 0O0 lira teklif olun
muştur. içişleri Bakanlığı bütçesinde Sayın 
Bakan için tefrik olunan temsil ödeneği 25 bin 
liradır. Bu meblağın da azaltılması mümkün
dür. Araştırma ve inceleme için açılan yeni 
maddeyi takdirle karşılar, konulan 25 bin lirayı 
da az bulduğumuzu ifade ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1967 bütçesi Raportörü Sayın Turgut Toker 

tarafından, raporunda verilen suç istatistikleriy-
le bu sene Sayın Etem Kılıçoğlu'nun tanzim et
tiği raporda gösterilen aynı senelere ait istatis
tikler farklı ve tetkik edenleri tereddüde düşü
rücü tenakuzlar arz etmektedir. Parlâmento 
önünde müzakere edilecek konuların ciddî tet
kiklere ve bilgilere dayanması zarardan çok fay
da getirir. Bu sebeple, asayiş istatistikleri üze
rindeki tereddütler devam ettiği sürece İçişleri 
Bakanlığının resmî beyanlarına güven sarsılır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Aktüel konulardan biri olan trafik mevzuu 

üzerinde de kısaca durmakta fayda vardır. 
içişleri Bakanlığı emrindeki müşterek trafik fo
nundan son iki yıl içinde belediyelere yapılan 
yardım 17 milyon liraya yaklaşmaktadır. Ma
alesef bu gayretlerin semeresi alınamamıştır. 
Devlet merkezimiz olan Ankara'da trafik dü
zeni yoktur. İstanbul, İzmir, Bursa, Adana gi
bi büyük şehirlerimizde sinyalizasyon Ankara'
dan iyidir. Büyük şehirlerde trafiği aksatan, 
kazalara sebebiyet veren, dolmuş ve minübüsler, 
şerit değiştirme, durma, indirme ve bindirme
lerde, trafik kurallarına riayet etmemektedirler. 
Bunlarnı ciddî bir nizam altına alınmasını za
ruri görmekteyiz. Şehirlerarası trafik, bölge 
kuruluşlariyle, hissedilir bir disipline sokul
muştur. Trafik konusuyla ilgili olarak, Türki
ye Trafik Kazalarını önleme Cemiyetinin bro
şürler dağıtma yoliyle yaptığı çalışmaları tak 
dirle anarız. 

Şok muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de en 
az riayet olunan nizam trafik kaideleridir. So
rumlular güç şartlar içerisinde vazife görmek
tedirler. Etem Klıçoğlu'nun raporunda hazır
landığını açıkladığı Trafik kanunu tasarısının 
Meclise bu gerçek göz önünde tutularak inti
kalini zaruri görmekteyiz. 654 sayılı Kanunla 
teşkil olunan Toplum zabıtasının, toplum hare

ketleri dışında takdirî ölçülerle kullanılmasını 
doğru bulmamaktayız. Adana Ziraat Odaları 
kongresinin hiçbir zaruret yok iken, toplum 
zabıtasını kullanmak suretiyle dağıtılması maa
lesef kamu oyunda siyasî baskı intibaını ver
miştir. 
Malî polisin, malî mevzuatı, gümrük ve tekel 

mevzuatını iyice bilmediği bir gerçektir. Poli
se intikal edecek bu gibi teknik konuların der
hal salahiyetli ve vukuflu mercilere ulaştırıl
ması zabıtanın yapabileceği en güzel hizmettir. 
Sayın Raportörün, bir kısım maliye ve gümrük 
ve tekel müfettişlerinin malî polise yardımcı 
olarak tefrik olunmaları fikrine iştirak etmiyo
ruz. 

Tebligat Kanunu, polisi fuzuli işlerden kur
tarmıştır. iyi bir anlayış ve ciddiyetle tatbiki 
halinde, tebligat konusunda yeni mevzuata lü
zum ve zaruret kalmıyacaktır. 

1868 yılı bütçesi raporunu hazırlıyan Sayın 
Kılıçoğlu'nun ileri sürdüğü temennilerin 1, 2, 3, 
4, 5 ve 14 ncü maddelerine tanmmen diğerleri 
ne de kısmen iştirak etmekteyiz. 

Gumhuriyet Senatosunun pek muhterem üye
leri, 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine de 
temas ettikten sonra sözlerime son vereceğim. 

G-enel toplamı 489,5 milyon lira olarak tek
lif olunan Jandarma Genel Komutanlığı bütçe
si, geçen yıla nazaran 76 milyon liralık bir faz
lalık arz etmektedir. Bu artışın 61 milyonu cari 
harcamalara, 15 milyonu da yatırımlara aittir. 

Teklif olunan yeni Bütçe tasarısında, bina 
onarımlarına, yeni yapı tesis giderlerine cem'an 
yekûn 13,5 milyon lira ayrılmış bulunmasını tas-
vibettiğimizi büyük bir memnuniyetle kaydede
riz. Gayrisıhhi şartlar içinde vazife gören jan
darmaya bu konuda yapılacak her türlü tahsis 
isabetli ve yerindedir. 

Sayın Bütçe Karma Komisyonu Raportörü
nün büyük bir dikkatle tesbit ettiği jandarma 
ile ilgili asayiş istatistikleri için kendisine gru-
pumuz adına teşekkürlerimizi sunarız. 

Sayın senatörler, pek muhterem arkadaş
larım. 

Parti program ve tüzüğümüze uygun olarak 
kanunların emrinde tarafsız bir amme idaresi 
çerçevesi içinde Devlet Memurları Kanununun 
yürürlüğe konmasını temenni eder, içişleri Ba-
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kanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlığı bütçelerinin en samimî duy
gularla Yüce Milletimize ve içişleri ailesine 
hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Necip Seyhan konuşacaklardı. Onun yerine 
Sayın Alparslan görüşeceklerdir, buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPARSLAN (Artvin) — Sayın Başkan, pek 
muhterem arkadaşlarım; içişleri Bakanlığı büt
çesi üzerinde Güven Partisi Cumhuriyet Se
natosu Grupunun görüşlerini bendeniz arz edi
yorum. Bu mevzuu, meslekine taallûk etme
si itibariyle Necip Seyhan arkadaşımız tak
dim edecekti. Kendileri bulunmadığı için ar
kadaşlarımdan aldığım bilgi içerisinde grupu-
muzun görüşlerini anahatlariyle kısaca arz 
etmekte fayda umarız. 

Zaman ne, yeri neresi olursa olsun; rejime 
hangi ad verilirse verilsin, sistem hangi istika
mette bulunursa bulunsun, varlığına daima 
lüzum görülen ve vatandaşın hal ve istikbali
nin her safhasında bazan müeyyide olarak ve 
fakat çoğu zaman teminat şeklinde kendini 
hissettiren bir bakanlığın bütçesini görüşüyo
ruz. 

Hep bildiğiniz gibi, insanların aziz olan ca
nını, ona değer katan malını ve insanlığa mâna 
veren ırz ve namusunu korumak mevkiindeki 
devletin; gören gözü, duyan kulağı ve tutan 
eli olarak ilk başvurulacak her daire ve mü
essese İçişleri Bakanlığı bünyesinde olduğu 
gibi, günlük hayatın pek çok kısmında muh-
tacolunan hizmet ve imkânlar da bu Bakanlık 
bünyesinde tetkik olunacak müesseselerde top
lanmaktadır. 

Temel hak ve hürriyetlerimizin korunması, 
asayişin sağlanması, şahsi hak ve vatandaşlık 
muamelelerinin ifası, sivil savunma işlerinin 
teşkilâtlandırılması, hudutların muhafazası 
yurdumuzun iç idaresi ve günvenliği bakımın
dan, vazgeçilmez ana görevler içişleri Bakan
lığı bünyesinde görülür. 

Devleti temsil eden, halkın devletle teması
nı temin eden, halk hizmetlerinin yürütülmesin
de ya doğrudan ya da vesayet hakkını kulla
narak baş görevleri omuzlamış olan Bakanlık, 
içişleri Bakanlığıdır. 
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Plânlı kalkınmaya girilen bir dönemde, ya

tırımların takipçisi, muhtelif bakanlık ve ku
ruluşlar tarafından görülen hizmetlerde koordi
natör, toplum kalkınmasında da mühim rol sa
hibi olan idare âmirlerinin, yetiştirilmesi ni
zam içinde çalıştırılması da bu bakanlığa ait
tir. 

Bu kadar geniş ve bu derece ağır vazifeler
le dolu içişleri Bakanlığı bütçesini, esas hiz
met ve kuruluşlarına göre, oldukça kısa hat
ları ile incelemek isteriz. 

Geçen yıl bütçe müzakereleri ile bu yılın 
Karma Bütçe Komisyonundaki konuşmalarını 
inceledim. Sayın içişleri Bakanı, maksada bağ
lanmamış samimi tenkidlere katılmakta ve im
kânları zorlamak suretiyle çarelerine tevessül 
edildiğini beyan etmiş bulunmaktadır. Sayın 
Bakanın bu beyanını samimi ve ciddi kabul et
tiğimiz için kendimizi oldukça rahatlığa ka
vuşmuş hissetmekteyiz. 

Sayın Bakan da, memleket meselelerine ger
çekçi gözle bakan arkadaşlarımız gibi, idaıe 
mekanizmasının henüz beklenen seviyede ol
madığını, genellikle şikâyet konusu olan, kö
kü derinlerde merkeziyetçilik, kırtasiyecilik, 
adam sendecilik, kendini Türkiye'den ayrı bir 
âlemde ve hizmetinde olduğu toplumdan çok 
yukarılarda görme, ihmal, suiistimal, rüşvet ve 
irtikap şikâyetlerinin devam etmekte bulundu
ğunu, devleti ayakta tutan haysiyetli insanlara 
sirayetine mani olacak akıllıca bir ifade tarzı 
ile beyan buyurmuşlardır. 

Hal bu olunca, görüşmemizin kardeş kar
deş olacağına ve teşhisinde birleştiğimiz mese
lelerin tedbirleri üzerinde bilgiler, tecrübeler, 
düşünceler rahatlıkla ortaya konulup münaka
şasının yapılabileceğine inanıyoruz. 

Şimdi içişleri Bakanlığının bütçesini, ba
kanlık merkez ve taşra teşkilâtı, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sivil Savunma Teşkilâtı bölümlerinde vak
tin darlığını ve zaman tahdidini dikkatimizde 
tutarak ana hatları ile tetkik edelim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bir müesseseye girerken, kilidini açmak ge

rekeceğine göre, siyasi mesuliyet ve tabiatiyle 
mesuliyetinin karşılığı olarak da salâhiyet sa
hibi olan baştaki bakanına bakmak yerinde 
olur. 
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İçişleri Bakanlığının, çalışkan, hem de çok 
çalışkan; meseleleri kavramakta kıvrak bir ze
kâya sahip, stajının verdiği imkânları süfli men
faatler için kullandığı söylenemiyen bir bakan 
tarafından temsil edilmekte olması memnuniye
timizi muciptir. 

Ancak, vatandaş hizmetlerinin görülmesi ve 
vatandaşın sarsılan devlete itimat duygularının 
tamiri ve dolayısiyle zedelenmiş olan Devlet iti
barının iadesi bakımından şans sayılan bu güzel 
vasfını gölgeliyen partizanlık söylentilerinin 
eksik olmaması karşısında, Sayın Bakanın, bu 
söylentilere hak verdirecek davranışlardan sa
kınmakla kalmayıp, hakkındaki söylentileri de 
kökünden sildirecek bir tutuma girmesi ve bu
nun için hususi bir gayret sarf etmesini, kendi
lerini sevip takdir eden arkadaşlarımız, kendi
leri ve yaylım ateşine tutulmak istenen demok
ratik rejimimiz bakımından, samimiyetle istir
ham etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, îçişleri Bakanlığı
nın meselelerine göz attığımız zaman, evvelâ 
Bakanlığın genel idare vazifesi içinde Merkez 
Teşkilâtını görürüz. Bu Hükümetin, Merkezî 
Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi denilen 
«Mehtap Projesi» nin idareye taallûk eden te
mel prensiplerine göre yeni bir mevzuat çıkar
mak suretiyle teşkilâtlanmaya gidilmesini, bu 
mevzıılarla alâkalı herkes, zaruri görmekte ve 
muhterem Bakanlığım da bu konuda hazırlık 
içinde olduğu söylenmektedir. Şahsi kanaatim 
olarak arz ediyorum, Sayın Sükan'm biraz evvel 
temas ettiğim, hakkındaki söylentilere hak ver
direcek bir tarafı bulunduğuna ben şahsan inan
mak istiyen adamlardan değilim. Ama, demek 
ki sistemde bir bozukluk var. Çalışıyor, herkes 
çalışkanlığında müttefiktir. Bakanın namuslu; 
herkes namusluluğunda müttefik. Ama gelgele-
lim beride her şeyi iyi ama, partizanlığı var, di
ye bir şikâyet konusu yapılabiliyorsa, o halde 
bunu düzeltecek ilk tedbir muhakkak ki, mev
zuatta bir yeniliğe gitmektir. İdarenin tarafsız
lığı mevzuu, aziz arkadaşlarım, bizim görüşümü
ze göre demokratik rejimin temel meselesidir. 
İdare tarafsızdır hükmü verildiği takdirde, her 
türlü tahrikçi unsurların tahriklerini durdur
mak daha kolay olacağı gibi, demokatik rejime 
yönelebilecek hiçbir saldırının Türkiye'nin kılı
nı kıpırdatmasına da imkân olmaz. Ama, idare 

tarafsızlıktan uzaklaştı diye hava yayılır ve ida
renin tarafsızlıktan ayrılması sözü altında oto
ritesine taarruz vâki olursa, o zaman memleke
timizde geride bırakmamız lâzımgelen rejim 
münakaşaları içine yeniden girmek suretiyle, 
ana meselelerimizin halline imkân kalmaz. O iti
barla idarenin tarafsızlığı meselesini, her arka
daşımız gibi, Güven Partisine mensup senatör 
arkadaşlarımız da İsrarla talep ve temenni et
mektedir. Realite şudur; iyi niyetlerle mesele
lere gidiyoruz ama, bugün mevzuat kifayet et
miyor. İl İdaresi Kanunu âdeta işlemez halde. 
Yahut işletseniz bile, bugünün ihtiyaçlarına ka
tiyen cevap veremez haldedir. Köy Kanunu, bi
zim bünyemize hiç de elverişli olmıyan, kötü ha
liyle bırakmak istidadında olan bir kanundur. 
Mahallî İdareler Kanunu Türkiye'nin meselele
rinden çok uzak ve mahallî idareleri ciddî bir 
sıkıntı ve ıstırap içerisinde kıvrandıran bir ka
nundur. Bütün bunları evvelemirde bir mevzu
at değişikliğine tabi tutmak lâzımdır. Ama, sa
mimi inancımız odur ki, ne kadar mevzuat de
ğişikliği yaparsak yapalım, iyi niyetle ve bilgi 
ile onun yanıbaşmda, kendisine güvenen insan
ların ve milletini seven insanların, büyük cesa
reti ile meseleye el koymazsak, kanunlar mü
kemmel olsa bile, netice istihsal etmek mümkün 
olmaz. Yalnız biz kanunlar elverdiği takdirde, 
İçişleri Bakanlığı teşkilâtının meseleleri hattâ 
biraz da kendilerinden bir şeyler katmak sure
tiyle, gayesine ulaştırılacağı yolunda, samimî 
inanışa sahip bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı 
Bütçesi görüşülürken hatırımıza günlük haya
tımızla alâkalı olarak, hele hele bir kısım gaze
telerin .bir şeyler çıkarmak maksadiyîe ortaya 
attıkları bu cereyanlarla mücadele konusu ilk 
defa hatırımıza geliyor. Belki de Güven Partisi
nin doğuşunda bu mesele mühim bir rol oyna
dığı için, iç mücadelelerinden sonra, bizim Gru-
pumuzun ilk hatırına gelen mesele bu. Biz İçişle
ri Bakanlığının hassasiyetine rağmen aşın cere
yanlarla mücadele konusunda henüz ihtiyaca 
elverişli ve gayeye ulaştırıcı bir mevkie geldiği 
inanışına varamıyoruz. Türk Milletinin büyük 
çoğunluğunun, kahir çoğunluğunun, milletin ka
derine musallat olan bu gibi cereyanlarla müca
dele konusunda Devleti ile, Hükümeti ile yan 
yana, başbaşa, omuz omuza, olduğunu hesaba 
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katması lâzırngelen İçişleri Bakanlığının eğer 
mevzuata ihtiyacı varsa hemen getirmesini veya 
getirecek olan makamlarla temas edip bunun 
gelmesini sağlaması, değilse, hareket ve faali
yetini sağlayıcı nasıl bir imkân istiyorsa bunu, 
milleti temsil mevkiinde olduğu için millete gö
nül ve kulak veren insanlardan rahatlıkla ala
bileceğini hesaba katmak suretiyle Parlâmento
lardan istemesi lâzımdır ve buna bizler gönüllü 
olarak hazır bulunmaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, asayiş konularına temas 
etmek mümkündür, Türkiye'de elbetteki, her 
milletin hayatında olduğu gibi, şikâyete mevzii 
asayişsizlikler olabilir. Mühim olan bir milletin 
hayatında tahribat husule getirici hâdiseler:^ 
olmamasıdır. Türk Milleti böyle taban hâdi
selere müsait haslete ve tabiata sahip değildir. 
Bu büyük bir şanstır. İçişleri Bakanlığının hiz
met ifası bakımından. Eğer Türk Milletinde 
bu büyük haslet olmasa bunca laştertıcı davra
nışlar içerisinde, altından nasıl çıkılacağını dü
şündürücü olan hâdiseler cereyan edebilir. Çolr 

şükür ki; milletin ahlâkî tutumu, sağ duyusu ve 
yapısı buna müsait değildir. Ancak Türkiye'de 
hakikaten vatandaşları üzen bâzı asayiş bozucı-
hâdiselerin mevcudiyetini, hep beraber kabul 
etmemiz lâzımdır. Bu biraz da, demokrasiyi ba
sı boşluk zannetmemizden doğmaktadır, zan
nediyorum. Hayır demokraside herkes istedi
ğini yapar. Bunun en güzel misali son zaman
larda bâzı vilâyetlerde kendisini gösteriyor. 
Ne zaman Rize Vilâyetinden geçtirnse şahsan, 
haysiyeti yerinde, memleket severliğinden en 
ufak şüphe etmiye imkân olmıyan insanlar ma
halle aralarında ve yedi tepe üzerine oturmuş 
Rize'nin her mahallesinin tepesinde, âdeta bir
birine cevap veren silâh atılmalarından yakın
makta. Bir tarafta pat, pat diye başlıyan, geri 
tarafta da asayişe cevap veren insanlar onun 
karşılığını veriyor. Veriyor dedim. Çok affe
dersiniz, enayilik yapıp mermileri yakmak 
suretiyle parasını harcıyor. Ama, mesele orada 
kalmıyor. Vatandaş devlet nerede, diye bunu 
soruyor, devlet dediği zaman da onun gözün
de vilâyetin valisini, polisini, jandarmasını, 
hareketli İçişleri Bakanımızı kasdediyor. Ge
çen de İzmit'te duydum, orada da yine aynı 
marifetler işlenmiş. Şimdi temas edeceğim. 
Bunlar zannediyorum ki, biraz da valilerin tu
tumundan. Bir yerdeki kendisine güvenen, ce

sur, gerçekten kendisini vatan hizmetine veren, 
yalnız oraya makamın sahibi adamım, aman 
dokunmayayım etrafa, demiyen bir adam bir 
zat valilik koltuğuna, oturmuştur, orada işler 
tıkır tıkır işliyor. Valiye gitmeye lüzum yok
tur, iyi bir emniyet müdürünün çok şeyler 
yaptığının misallerini gördük. Tanıdım, şahsan 
tanıdım. Hiç bir hususiyetim yok bir defa gö
rebildim. Kendisini tebrik ettim. Çünkü et
raftan öyle malûmat aldım. Rize'de bu hâdise
ler olur. Trabzon'da hareketli bir emniyet mü
dürü meseleleri rayına oturtmuş. Şehirlilere 
göre ceberrut bir adam, filân ama binde bir, 
on binde bir çıkan bu tip adamların ötesinde 
namuslu, günlük hayatını normal yaşamak is-
tiyen insanlar arasında gayet iyi tesir yap
mış. Yani emniyet müdürü işi sıkı tutuyor bil
mem bazan da bslki kanunları miliot nefi'ne 
aşmak yoluna gidiyor, diye umumi olarak bir 
şikâyette olmaktadır. O halde meseleyi bu ve
sile ile idare adamlarının yetiştirilmesi ve yer
leştirilmesi konusuna getirebiliriz. Türkiye'
nin, her zaman söyleriz, yetişmiş valilere ger
çek ihtiyacı vardır. Bu konuda büyük adımlar 
atıldığını samimiyetle kabul ediyoruz. Artık 
dünün yalnız masayı işgal eden valisi Türkiye 
için, aranan, makbul addedilen bir tip olmak
tan çıkmış, hareketli, becerikli insanlar orta
ya çıkacaktır. Ama, bunun da bir metoda bağ
lanması lüzumu ortada. Yani, bu meslekin içe
risinde kendisini hizmetine vererek ahlâkı fa
zileti ve bilgisi ile. Bunun hemen yanı başın
da biraz da şahsi kabiliyetinde memlekete iyi 
hizmet edecek insanların vali olmasını hazırla
yıcı bir yol tutmak lâzım gelir. Bugün bir ba
kan gelir belki isabetli vali tâyini yapabilir. 
Ama yarın başka birisi gelir, isabetli tâyin 
yapmamış olabilir. Bunların misallerini çok 
gördük. O halde bunu bir statüye bağlamanın 
lüzumuna inanıyoruz ve bu iş için muayyen 
dereceyi bulmak, ondan sonra hiç olmazsa bir 
takdim komitesinden geçirilmek bünyede ku
rulabilecek ve nihayet Bakanlar Kurulundan 
alınacak karara vabeste bir mevzu olduğuna 
göre, inhayı yapan içişleri Bakanının da isa
betli bir tutumla meseleyi kendi hükümetine 
götürmesinin yollarını hazırlamak lâzım gel
diğine inanmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım, Emniyet Teşkilâtı Tür
kiye'de memnuniyet verici halde çalışmakta-
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dır. Kendilerine, talebedilen bir kısmı kadrola
rı Meclisler vermişlerdir ama bu kâfi değildü 
Türkiye bakımından Dünyanın belki de en az 
polis istihdam eden memleketlerinden birisi 
Türkiye'dir. Kaldı ki, memleketin içinde bu
lunduğu şartlar dairesinde dört başı mamur va
sıfta elemanlar, olarak da mütalâa edilmesi 
mümkün olmıyan bu teşkilâtın gerçekten iyi 
hizmetler gördüğünü burada samimiyetle beyan 
ediyoruz. Türlü hâdiseler geçtiği için çekingen 
bir hal alan polisin yavaş, yavaş da olsa artık 
kendisine gelmekte ve gelmiş olduğunu görme
nin sevinci içinde ilgililerin huzurunda bu teş
kilâtı, yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı 
tebrik ediyoruz. Ama noksanlar yok mu? Var. 
Bu noksanların giderilmesi için umarım ki, ya
pılmakta olan çalışmalar kısa zamanda netice
lerini verecek ve meselelerini iyi takibeden Sayın 
Bakanın, delaletiyle talepler yüksek huzurunuza 
geldiğinde değerlendirilmesine gidilecektir. 

Bu vesile ile, vaktim doluyor, Sayın Bakana 
bir noktayı daha arz etmek isterim. Bu telsiz 
teşkilâtları çok iyi iş görüyor. Bunu son müthiş 
kış hâdiseleri de gösteriyor yalnız Doğudaki bir
çok ilçelerimiz adeta muhabere imkânlarından 
mahrum kalıyor. Buraların icabında halkın da 
hizmetine açık alack telsiz teşkilâtlariyle teçhiz 
edilmesi yollarının aranması faydalı olur. 

Trafik konusu bir meseledir. Sayın Bakan 
üzülerek arz ediyoruz ki, Türkiye'de trafik po
lisi henüz kendisine düşen vazifeyi yapamıyor. 
Yalnız vazife yapmaması değil, trafik polisi hak
kında söylenen sözlerde hiçte memnuniyet veri
ci değildir. Bunun tedbirini nasıl alacağımızı 
elbette bu işte bulunanlar, salahiyetli insanlar, 
daha iyi görüyorlar biliyorlar ama milletin bu 
şikâyetlerine son verecek tedbirlerin biran ev
vel getirilmesini temenni ediyoruz. Yani poli
sin hepimize iftihar verici tutumunu gölgeliye-
cek vaziyetlerin biran evvel ortadan kaldırma
nın yollarını arayalım. 

Toplum polisinin bâzılarına hoş gelmiyen ta
rafları olabilir. Ama bir memlekette itibar ve 
itimat müesseseleri eğer yürümezse, o memle
ketin hali bozuk olur. Son demokratik ülkelerin 
hepsinde kanun dediğimiz zaman akar sular 
duruyor. Benim memleketimde vatandaş henûs, 
polisi kanunu temsil eden adam olarak görmü

yor. Burada bâzı hareketler olmuştur, efendim 
taşkınlık olmuştur, bilmem ne olmuştur, hepsi
ni yaşadık. Gençleri göz bebeğimiz kadar seve
riz ama, bir şeyin bilinmesini isteriz Türkiye'yi 
daha çok severiz. Türkiyeyi yaşatacak olan ka
nunları daha çok severiz. Eğer kanunlara uy
mazsa bir insan ister genç olsun, ister ihtiyar, 
ister şu meslekten olsun, ister bu meslekten. 
Onun bu memleket için tehlikeli bir unsur ol-
luğunu kabul etmeye mecburuz ve Türk Milleti 
"jöyle görüyor. O itibarla sağdan soldan gelen 
tesirlere kulak asmadan, toplum polisinin üze
rine düşen vazifeyi, kanunu hâkim kılma vazi
fesini, cesaretle yapmaya devam etmesini te
menni ediyoruz ve kendilerini bu davranışlarm-
lan dolayı tebrik ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım mahalli idarelerin va
riyeti bozuk, bu mevzu üzerinde fazla birşey 
söylemeye dilim varmıyor. Nasıl olsa çalışma
lar vardır bunun üzerinde yalnız yine Sayın Ba
kanı bir sıkıntıdan kurtaracak teklifimiz, ola-
3ak. Bu belediyelere on milyon yardım parası 
ayrılmıştır. Bu yardımın yapılmasında Sayın 
Bakanın, bilhassa benim her şeye rağmen, şah
san çok sevindiğim ve saydığım Sayın Baka
nın sıkıntıya düşmesini istemediğim için, bir 
şekle bağlamak, bir talimatnameye, yönetmeli
ğe bağlamak mevzuundaki gayretini bekliyo
ruz. 

Jandarma teşkilâtımızın pek çok sıkıntı 
içerisinde olduğunu, ihtiyaçlarının büyük ol
duğunu, buna rağmen büyük hizmetler gördü
ğünü milletle beraber kabul ediyoruz. Artık 
jandarmanın şikâyet mevzuu olma yerine jan
darmanın şerirlere karşı doğru dürüst insan
ların yardımcısı olduğu havası Tükiye'de ya
yılmaya başladı. Bunun daha da ilerletilmesini 
samimiyetle temenni ederiz. 

Vaktinizi fazla almamak için sözlerimi bu
rada kesiyorum. Bütçenin hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerken kendilerini milletin hizmetine 
vakfeden Sayın Bakan başta olduğu halde, bü
tün Bakanlık mensubuna mesut bir hayat ve 
vazifelerinde başarı diliyerek saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — M. B. G. adına ve Kontenjan 
Grupu adına söz istiyen yok. Sayın Ayhan 
A. P. Grupu adına buyurun. 
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ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA'EŞ
REF AYHAN (Ordu) — Sayın Başkan; çok 
değerli arkadaşlarım; 

İçişleri Bakanlığı (Emniyet ve Jandarma 
dâhil) 1968 bütçesi üzerinde A. P. si Grupu adı
na görüşlerimizi, tenkid ve temennilerimizi arz 
edeceğim. 

Bu Bakanlık bütçesi üzerinde dururken, ne 
elimizde fırça sadece siyah renklere batırıp kap 
karanlık bir tablo yaratacağız, ne de tamamiyle 
aydınlık, güneşten çizgilerle bir tablo meyda
na getirmenin gayreti içinde olacağız. 

Sadece bu Bakanlığın problemlerini mesele
lerini, ihtiyaçlarını ve hedefini, objektif bir 
görüşle Yüksek Senato huzurunda dile getir
meye gayret edeceğiz. 

Sayın arkadaşlar; saltanat idaresi dâhil 
Cumhuriyetin ilk yularından bugüne kadar, 
İçişleri Bakanlığınım, memleket idaresindeki 
önemi, tesirleri çok derin olarak devam ede-
gelmiştir. Bu durum hukukî ve idari zaruretle
rin ötesinde, tarihin derinliklerinden kopup ge
len ihtiyaçlar, ve tabiî, mantıki sebeplerden de 
doğmaktadır. Memleketin her karış toprağın
da, bir köy evinden, milyonluk şehirlere ka
dar varlığı hissedilen bu Bakanlığın bütçesi 
üzerinde, kuruluşu üzerinde, ihtiyaçları üzerin
de iktidarı, ile, muhalefeti ile, tarafsızı ile cid
dî olarak durmak mecburiyetindeyiz. 

Çünkü; her ne kadar ilk görünüşü ile bir 
yatırım Bakanlığı değilse de dolayısiyle bir 
hizmet Bakanlığı olduğu kadar, bir yatırım 
Bakanlığıdır. Yatırımların büyük bir kısmını 
uygulayıcısı bu bakanlıktır. Bu bakanlık iyi 
organize olamadığı, bilgili, inançlı, heyecanlı 
ellere hizmetler tevdi edilemediği takdirde, 
bütçelerden verilen milyonlarca yatırım öde
neklerinin realize edimesini düşünmek müm
kün değildir. Büyük şehirlerden dağbaşlanna 
kadar emniyet ve asayişin önemi üzerinde dur
mayı zait telâkki etmekteyim. Bâzı asayişe mü
essir vakaların bütün bir milleti nasıl etkile
diği, nasıl huzursuz kıldığım her zaman mü
şahede etmekteyiz. Özel olarak: Yatırımları eko
nomik, sosyal ve kültürel tedbirler; emniyet 
ve asayiş, huzur, hattâ demokratik hürriyetler 
rejiminin rahat işleyişi, bir başka ifade ile, 
Devletin kudret ve ifadesinin çok büyük bir 
kısmının muhatabı olan bir Bakanlıktır. 
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l Bu sebeplerle, geçen yıllarda gerek bütçe 

ve Plân Komisyonundaki müzakerelerde, gerek
se Senato ve Meclis umumi heyetlerindeki mü
zakerelerde yetkilerin azlığından bahsedilmiş 
bu bakanlığın takviyesi, teçhizi üzerinde ısrar
la duralmuştur. 

Osmanlı imparatorluğu devrinde son derece 
geniş olmak üzere (II nci Mahmut devrinde 
pek kısa bir süre hariç) Cumhuriyet devri ana
yasalarımızda da, yurdumuzun, yetki genişliği 
(tevsii mezuniyet) prensibi içinde idare edilece
ği belirtilmiştir. 

Sözcülerin büyük bir kısmının yıllarca üze
rinde durdukları bu konuya tekrar kısaca te-

I maşta fayda ummaktayız. 
I idare hukukunda başlıca prensip; sorumlu-
I luk ve yetki beraber bulunur. Yukarda kasaca 

belirttiğimiz geniş vazifeleri, sorumluluklara 
tahmil ettiğimiz idareyi aynı şekilde yetki ile 

I de teçhiz edeceksiniz. Bu hedefe varmak için 
I 1949 da yürürlüğe giren 5442 sayılı Kanun bile

rek veya bilmiyerek kopanla kopanla ihtiyaç-
I lara cevap vermez hale gelmiştir. 

Bu kanun üzerinde gereken değişiklik ve ilâ
velerin yapılması için bakanlığın kesif bir ça
lışma içinde olmasını memnuniyetle kaydedi
yoruz. Bu konuda bakanlığa teşekkürü borç bi
liriz. 

I Son yıllarda içişleri Bakanlığı verimli ve 
azimli bir çalışma içindedir. Köy Kanunu ki, 
yılların ötesinde kalmış bugünün ihtiyaçlarına 
artık cevap veremez hale gelmiştir. Belediye 
Kanunu, il Özel idareleri Kanununun hazırlık-
lan bitmiştir. Bunların biran önce kanuniyet 
kasbetmesini temenni etmekteyiz. 

I Sayın arkadaşlar, bu Bakanlığın Teşkilât 
Kanunu da 1930 yılında tedvin edilmiştir. 37 
yıl geride kalmış bir kanun, şüphesiz bugünün 

I çok değişen şartlarına, ihtiyaçlarına cevap ve-
I remez hale gelmiştir. Bu sebeplerle « 2 . 9 . 1967 

tarihli Kararnameye istinaden» içişleri hizmet 
ve teşkilâtını yeniden düzenleme projesi mey-

A dana getirilmiştir. Bu ciddi, metotlu ve ilmî ça
lışma memnuniyet vericidir. Gerek araştırma 
ekiplerine ait raporlar, gerek son şeklini alacak 
araştırma raporu ve buna dayanılarak 
hazırlanacak «Teşkilât kanun» tasarısı ile «İl 
Genel idaresi Görev ve Yetki kanunu» tasan-

. sının ve diğer ilgili taşanların süratle kanuni-

505 — 
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yet kesbeteceğine inanıyoruz. Bu suretle ilmin, 
hayatın icaplarına son derece intibak etmiş 
teşkilâtın, Devlet ve Millet yararına daha ve
rimli daha hamleci hizmetler yapması sağlan
mış olacaktır. 

Burada bir önemli husus üzerinde durmak 
isteriz; 

idare, çağımızda mevzuat ve tatbikat bakı
mından çok değişik bir mahiyet almıştır. Gsrek 
Anayasanın «idarenin hiçbir eylem ve işlemini, 
hiçbir halde yargı mercilerinin denetimi dışın
da bırakılamaz» hükmünü gerekse her gün, bi
raz daha kökleşen ve yerleşen, hedefine ulaşan 
demokratik hürriyetler rejiminin getirdiği espri 
ve felsefe içinde alt idare mahkemelerinin ku
rulması bir zarurettir. Bu konuda bakanlığın 
hazırlıkları ilerletmesini temenni ederiz. 

Değerli arkadaşlarım; içişleri Bakanlığının 
bu yıl ki, Bütçe ve Plân komisyonundaki mü
zakerelerini takibettik. Bu Bakanlığa yöneltilen 
tenkidleri her zamankinden çok az ve takdirle
rin her zamankinden daha çok olduğunu müşa
hede ettik. Madde ve ruh bakımından alınan bu 
netice gurur vericidir. Hükümet, Bakanlık her 
hali ile gayreti ile tarafsız idarenin tahakkuku
nu sağlıyacak bir azim içindedir. Bu mesafenin 
alınmasında emek ve gayretleri olan Hükümete, 
Sayın Bakana ve Bakanlık mensuplarına takdir 
ve teşekkürler ederiz. 

Şüphesiz arzu edilen hedefe ve gayeye he
nüz varılamamıştır. Adım, adım bütün mesafe
lerin kat edileceğine yürekten inancımızı belirt
mek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlık bütçesine son vermeden önce çok 

verimli bir konuya temas etmek istiyorum; Bu
gün 127 ilçe münhaldir kaymakamsızdır. Bu ko
nu şimdiye kadar hiçbir zaman % 100 halledile
memiştir. idarenin en mühim ünitesini başsız bı
rakmak yüzünden vatandaşın çektiği ıstırabı gö
ren, Devlet hizmetlerinin aksadığını müşahede 
eden parlömenterlerin bu kürsüden hitaplariyle 
zabıtlar dolmuş ve fakat bakanlığın gayret ve 
aldığı tedbirlere rağmen bir türlü halli müm
kün olamamıştır. 

5442 sayılı il idaresi Kanunu ve diğer mer'i 
mevzuatla bir yığın vazifeler, sorumluluklar 
tahmil ettiğimiz kaymakamlara, Devlet olarak, 
verebildiğimiz çok azdır. Siyasal Bilgileri veya 

Hukuku bitirdikten sonra 2 yıl staj, 6 ay kadar 
kaymakamlık kursu gören bu kariyer memur
ların yanında çalışan bir kısım arkadaşları hat
tâ emrindeki bir kısım personel ondan fazla im
kâna sahibolursa, şüphesiz bu münhaller dol-
durulamaz. Hepinizi vazifeye davet ediyorum. 

Şimdi, Bütçe ve Plân Komisyonu gündemin
de bulunan «Mülki idare Amirliği kanunu» tek
lifi vardır. Hükümetin de benimsediğini mem
nuniyetle kaydettiğimiz bu teklife gereken sü
ratli ilgiyi gösterdiğimiz takdirde yıllardan beri 
üzerinde durulan bu önemli konu, büyük kıs
mı ile halledilmiş olacaktır. Malî portesi 4,5 
milyon lira kadardır. Sayın Bakan ve bakanlık 
mensuplarının derin bir heyecan ve vazife şuuru 
içinde bakanlığın meseleleri üzerinde durduk
larına şüphemiz yoktur. Grup olarak daima bu 
faydalı icraatlarının yanında olacağımızı bir 
defa daha belirtmeyi vazife biliriz. 

Sayın arkadaşlar konuşmama Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi ile devam ediyorum. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1968 yılı Büt
çesi: (A/l) cari harcamalar 348 384 205 lira, 
(A/2) yatırım harcamaları 18 000 000 lira ve 
(A/3) transfer harcamaları 1 785 032 lira olmak 
üzere 368 169 237 liradır. 

Geçen yıla nazaran mühim sayılacak bir faz
lalık vardır. 

246 ilçe hariç, bütün illerde ve diğer ilçe
lerde Emniyet teşkilâtı vazife görmektedir. Hiz
met üniteleri her geçen yıl süratle çoğalmakta
dır. 

Emniyet teşkilâtı bilhassa son yıllarda gu
rurla müşahede ettiğimiz üzere, gerek emniyet, 
gerek keyfiyet bakımından büyük bir hamle 
yapmış bulunmaktadır. 

Kadrolar takviye edilmiş ve edilmekte, bun
ların eğitilmesi üzerinde ciddiyetle durulmakta
dır. izmir - Kayseri ve istanbul Polis okullarının 
yanında eğitim sitesinin de 1971 de inşaatı bit
miş olacaktır. 

Emniyet teşkilâtının modern araç ve gereç-
lerlede teçhizi devam etmektedir. 

Yaşadığımız demokratik hürriyetler rejimi
nin ve ilerliyen cemiyetlerin bir icabı olarak 
«ekonomik kalkınma faaliyetleri, hayli nüfus 
artışı, şehirleşme hareketleri, sendika hareket
leri, gençlik hareketleri, iç dış ve turizmin ge
lişmesi gibi» sebeplerle bu teşkilâtta buna mu-
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vazi organize olmaya devam etmektedir. Malî 
polis, toplum polisi, deniz polisi, turizm polisi 
gibi. 

Malî polisin daha iyi organize edilmesi Mali
ye, Gümrük ve Tekel bakanlıkları daha sıkı bir 
işbirliğinin de sağlanmasını temenniye şayan 
görmekteyiz. Toplum zabıtası üzerinde ise ay
rıca ve kısaca durmakta zaruret ve fayda mü
talâa etmekteyiz. 

Toplum zabıtası 654 sayılı Kanunla kurul
muştur. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Zonguldak 
vilâyetlerinde faaliyette bulunmaktadır. Ayrıca 
bu iller dışında bâzı önemli toplumsal olaylara 
da sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Çok kısa bir mâzizi olan toplum polisi gör
düğü, başardığı görevlerle Devletin gücünün, 
milletin huzurunun dalgalanan Bayrağı haline 
gelmiştir. Bir taraftan daha iyi eğitim, daha 
modern teknik vasıtalarla teçhize devam eder
ken, diğer taraftan yeniden bâzı illerde toplum 
polisinin teşkiline gidilmesi son derece müspet 
bir adımdır. 

Trafik konusu : Gerek şshiriçi trafiği., gerek
se şehirlerarası trafiği bakımından halledilmiş 
değildir. .Son iki yıl içinde trafik hizmetlerinde 
kullanılan motorlu taşıt miktarındaki artış 
nisbeti % 200 dür. Bu yıl alınacaklarla birlikte 
500 küsur vasıta hizmette olacaktır. 

2 000 civarında âmir ve memur vazife gör
mektedir. Bütün bu inkişaflara rağmen Türki
ye'de trafik kazalarının adedi ve bunların millî 
ekonomiye aksi, konrkuç derecede çoktur. 

Şu halde, trafik konusu tadilinin süratle 
Parlâmentoya getirilmesi,, teknik imkânların da
ha da takviyesi, personel miktarının daha da ar
tırılması, eğitimlerinin başlanılan hızla devamı 
ve diğer bakanlıkların da bu çalışmaya ciddî 
şekilde katılmaları bir zarurettir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün bugün içinde 
bulunduğu ciddî çalışmalar ve son günlerdeki 
fedakâr, kahramanca ifa edilen vazifeler bütün 
bir milletin takdirini hayranlığını toplamıştır. 

Ümidimizin sönmeden devam edeceğine ina
nıyoruz. Devlet ve millet hizmetinde büyük 
basanlar kazananları grup olarak tebrik ve tak
dir etmeyi vazife telâkki ediyoruz, Ayrıca Hü
kümetin bu fedakârhane çalışmaları maddi ve 

mânevi şekilde takviye edişini takdirde karşılı
yoruz. 

Sayın arkadaşlarım; Jandarma Genel Komu
tanlığı bu yılki bütçe toplamı, 489 712 847 lira
dır. Geçen yıla göre artış 75 milyon lira kadar
dır. 

Polis mmtakası dışında bütün vatan sathın
da görev yapan, Devletin müşfik ve kudretli 
varlığını her yerde ve her zaman hissettiren bu 
vatanperver teşkilâtın gerek bütçe rakamları 
olarak, gerekse faaliyet olarak göze çarpan in
kişafım grup olarak memnuniyetle müşahede 
etmekteyiz. 

Jandarmamız, yıllarca, son derece imkânsız
lıklar içinde, büyük fedakârlık pahasına vazife
sini başarmıştır. 

Bugün ise, bütçesinin tetkikinden de anlaşıla
cağı üzere, çok daha geniş imkânlar sağlanmak
tadır. 

Jandarma Genel Komutanlığının her geçen 
gün önem kazanan vazifesini lâyıkıyle yapabil
mesi için bütün imkânlara kavuştuğu şüphesiz 
iddia edilemez. 

Ancak her bakımdan büyük inkişaflar için
de olduğunu anlamak da müşkül değildir. Jan
darmanın gittikçe motorize hale gelmesi, bütün 
memleketin telsiz ile muhabere imkânlarına dur
madan kavuşması, otomatik silâhlarla teçhizi 
hattâ, helikopterlerle dahi takviyesi, iaşe ve is
kân işlerinin çok daha elverişli hale gelmesi 
bunlardan bir kısmını teşkil eder. 

Jandarma Devlet anlayışından sosyal Devlet 
anlayışına geçen bir sistemde, çok partili hürri
yetler reiiminde, jandarmamızda değişik şartlar 
içinde vazife görmeye başlamıştır. 

Bütün bunların yanından kendisinden pek 
çok vazifeler istenmektedir. 

Umumi emniyet ve asayişin korunması, sı
nır - kıyı ve karasularımızın korunması, adlî za
bıta görevi, Silâhlı Kuvvetlerle münasebeti, 
ceza evlerinin haricen korunması, hükümlü ve 
tutukluların sevk ve nakli, bâzı tebligatların 
yapılması, önemli yerlerin korunması v. s. gibi. 

Bunları sağlıyacak personelin ise, maddi im
kânlar kadar önem taşıyacağı tabiîdir. 

Bu sebeplerle, bu teşkilâtın subay kadroları
nın süratle doldurulması için ciddî tedbirler 
alınması mutlaka lazımdır. Bugün 300 den faz
la ilçe merkezinde jandarma komutanı yoktur, 
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vekâletle idare edilmektedir. Hizmetler sırf bu 
sebeplerden ötürü müteessir olmaktadır. 

Sabit karakol sisteminden, haberleşme ve 
ulaştırma için gerekli gereç ve vasıtaların temini 
nisbetinden vazgeçilmekte, toplu sistem uygu
lamasına geçilmektedir. 

Bu tatbika geçilen illerde iyi sonuçlar alın
dığı ifade edilmektedir. 1961 den beri bir kı
sım illerimizde tatbikatı devam etmektedir. 

Bu hususta en verimli yolu tercihte şüphesiz 
isabetli kararlar alınacaktır. 

Jandarmamız hava, deniz ve karar araçları 
bakımından süratle takviye edilmektedir, geçer 
yıl 413 motorlu taşıt siparişi verilmiştir. Bu yıT 

daha fazla verilecektir. 8 bottan bir kısmı hiz
mete girmiş, bir kısmı girmek üzeredir. 

11 Helikopter bu günlerde hizmete girecek
tir. 

Gereçler bakımında ise, 1967 de 500 e yalnn 
muhtelif güçte telsiz cihazı alınmıştır. Bu yıl da 
1 000 e yakın telsiz alımı plânlanmış bulunmak
tadır. Şu kısaca arz ettiğimiz birkaç isim ve 
rakam jandarmamızın görevlerini lâyıkıyle ifa 
için büyük bir çaba içinde olduğunu göste
rir. 

Erinden genel komutanına kadar, kendileri
ne grup olarak teşekkür ettiğimiz bu teşkilâtta, 
jandarma bölgesinde gerek «asayişe müessir 
suçlar» gerekse «takibatı gerekli diğer suç
lar» bakımından gurur verecek neticeler alın
mıştır. 

Devlet olmanın bir şartı emniyet ve asayişi 
huzuru sağhyan bu zabıta kuvvetimize de ba
şarılar dileriz. 

Konuşmalarımızı burada bitiriyorum. 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 

ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerini bir
likte mütalâa ettik, tenkid ettik, ilerliyen 
dünyada, ilerleme azmi ve imanı içinde olan 
Devletimiz ve Milletimize bu Bakanlığın bütün 
Türk tarihi boyunca müsellem büyük hizmetle
rine daha yenilerini de katacağına inanıyoruz. 
Başta Sayın Bakan olmak üzere, bu hizmetlerin 
tatbikatçılarına yürekten başarılar diler teşek
kürler ederiz. 

Cenabı Haktan 1968 bütçesinin Bakanlığa. 
Türk Devlet ve Milletine hayırlı olmasını diler, 
grup adına Yüksek Heyetinizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ziya Ayrım. 

ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler, muhterem arkadaşlarım, 
içişleri Bakanlığının umumi durumu hakkında 
burada beyanda bulundular. Bendeniz içişleri 
Bakanlığı denince, ilk aklıma gelen husus, Do
ğudaki asayişsizlik meselesidir. Her sene aynı 
şeyi tekrarlarız. Takdir buyurursunuz M, bir 
yerde emniyet ve huzur olmadıkça o bölgede 
esaslı bir iş yapmaya da imkân yoktur. Her ne 
kadar Doğu asayişsizliğinin sebepleri kültürel, 
ekonomik ve sosyal ise de Devletin de, vatan
daşın can ve malını emniyet altında bulundur
ması birinci vazifelerindendir. Yalnız 1967 yılı 
içinde geçmiş yıllara nazaran Doğu'daki asayi
şin nisbeten düzeltiğini, vatandaşın huzura ka
vuştuğunu, bilhassa Doğu bölgesi için mühim 
bir mevzu teşkil eden hayvan hırsızlarından ek
serisinin yakalanarak, adalete teslim edilmek 
suretiyle uzun vadeli hapse tıkılmaları vatan
daşları huzura kavuşturmuştur. Bu bakımdan 
ilgililere şükranlarımı arz ederim. 

Polis ve jandarma kadrolarının takviye edi
lerek araç ve silâh bakımından modernize ha
le getirilmesi memnuniyet verici bir keyfiyet
tir. Yalnız bu meyanda birçok vilâyetlerimizde 
jandarma teşkilâtının yine imkânsızlıklar için
de bulunduğu, hattâ karakollar arasında tele
fonla bile irtibatın sağlanamadığı bir vakıa. 
Şimdi düşünüyorum; Doğu - Anadolu'da bil
hassa bugün birçok köyler mahsur durumda
dır. Yegâne imdat ocağı jandarma karakolları
dır. Yani oradan bir haber verebilecekler. Bu 
bakımdan Bakanlığın bilhassa Doğu'daki bu 
telefon irtibatına önem vermesi yerinde olacak
tır kanaatindeyim. Temin edilen araç ve gereç
lerin, teçhizatın gösterişten ziyade ihtiyaç gö
rülen yerlerde ilgililerin emrine verilmesi ye
rinde olacaktır kanaatindeyim. 

Muhterem senatörler, asayişin sağlanma
sında, geçen yıllarda da arz ettiğim gibi, bil
hassa ilçe merkezlerindeki kumanda mevkileri
ni işgal eden kişilerin ve vilâyet jandarma ku
mandanlarının mühim rolleri vardır. Temenni
miz şudur ki; bilhassa başta hudut ilçelerimiz 
olmak üzere bu ilçelerin kumanda kadrosuna 
muhakkak bir subay getirilmelidir. Bununla 
beraber asa.yiş hâdiselerinde müspet tesir icra 
etmiyen ilgililerin nakilleri mevzuubahsolduğu 
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zaman, hiç olmazsa, onların o ilçeye yakın il
çelere değil de, daha başka ilçelere tâyin edil
meleri yerinde bir hareket olur. 

Muhterem senatörler; müsaadenizle yazın 
seçim bölgemde geçen bir hâdiseyi arz etme
den geçemiyeceğim. Kendi nahiyem bulunan 
Gaziler'de bulunduğum bir sırada bir gün bir 
koy muhtarı bir gençle beraber geldiler. Muh
tara ne var ne yok diye sorduğumda; köy 
muhtarı; ne olacak işte görüyorsunuz, jandar
ma bu genci soymuş, üç kilo etiyle, 80 lira pa
rasını almış. Hakikaten ilkin hayret ettim. Doğ
ru mu diye sorunca; evet doğru dediler. Muh
tarı tanıyordum da. Derhal ilgili Kağızman 
Jandarma Kumandanını telefonla buldum, Pa
zar olmasına rağmen ilgilileri de gönderdim, 
hakikat meydana çıktı. Derhal ilgililer yaka
landılar tecziye edildiler. Bu olay bir bakım
dan üzücü olaydı. Çünkü hakikaten vatandaşı 
jandarmanın soyması keyfiyeti. Fakat sonu se
vindirici olmuştur. Bu bakımdan bu bölgelere 
gönderilecek jandarma eratı seçilirken, sonra
dan tahkik ettik, o iki jandarma erinin haki
katen pek çok böyle hâdiseleri varmış. Yani 
sürgünlerden ziyade vatandaşa hizmet götüre
cek onun emniyetini sağlıyacak kişilerden se
çilmeleri yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlarım; hayret ettiğim bir 
husus da şudur. Şimdi bir müddet evvel hapis
haneden birkaç katil kaçmışlardı ve kısa za
man içinde bunlar yakalanıp öldürüldü ve mil
let huzura kavuştu, öte taraftan Maraş'ta bir 
Alman profesörünün öldürülmesi üzerine bu
gün Maraşlı senatör arkadaşımız söyledi, 15 
aded, en azılı kaatil yakalanıyor. Allah ölen o 
profesörden razı olsun, o ölmeseydi oradaki bi
zim 15 kaatil yakalanmıyacaktı diyor. Görülü
yor ki, emniyet teşkilâtımız işi biraz sıkı tu
tunca elinden hiçbir kimsenin kurtulmasına 
imkân yoktur. Yeter M, işi sıkı tutsun. Yalmz 
Ağrı ve Karst'a üç - beş tane azılı eşkıya var. 
Bunlar bu illerin bâzı kazalarını haraca kesmiş 
durumdadırlar. Sayın Bakana şifahen bunları 
arz etmiştim. Benim istirhamım şu M, hakika
ten bu bölgelere gittiğimiz zaman, hakikaten 
kendisine büyük güvenimiz bulunan Sayın Ba
kanın bu husus üzerinde hassasiyetle durduğu
na yakînen şahidim. Fakat, ben bir senatör 
olarak, bu bölgeye gittiğim zaman, vicdan aza-

| bı duyuyorum. Çünkü benim Hükümetim her 
şeyi yapmaya muktedirdir vatandaş için. O 
halde üç - beş tane çapulcuya bu bölge halkı
nı soydurmasın. Bu iş üzerinde hassasiyetle du
rulsun, biran evvel bu şakilerden bu bölge te
mizlensin. 

Diğer bir husus da nüfus idareleri bizim 
bölgelerimizde, bilmiyorum günü gününe çalı
şamıyor. Aylık, senelik, hattâ 15 senelik şeyler. 
Bâzı ilçelerimizin vardır, nüfus sayımında 

I 25 000 nüfus görülür. Bu ilçelerimiz fevkalâde 
hâdiselerin olduğu ilçeler değildir. Bir bayram, 
seyran ve spor hareketleri olur ve nüfus sayı
mı da o gün yapılırsa olmaz, buna imkân yok. 
Bakıyoruz nüfusu 25 bin, kütüğe gidiyorsun 
20 bin. Beş bini açıkta. Hiç değilse bilhassa kış 
aylarında altı ay geçtikten sonra, zaten aradan 
6 ay da geçmeden köylü bir türlü kaydettirmi-

I -/or, askere gideceği zaman kaydettiriyor; o 
I halde istirhamım şu ki, hiç olmazsa mühim bu

cak merkezlerine birer nüfus memuru tâyin 
I adilsin. Bilhassa kış aylarında köylünün nüfu

sunu kaydettirmesi çok zordur. 

Üçüncü bir husus da; daima köylülerimizin 
I karşıkarşıya bulunduğu meni müdahale 5917 
I sayılı Kanunun tatbikatmdaki memurların kısa 

vadeli kurslara tabi tutulması. Şimdi tâyin edi
len bu memurların ekserisi ne şekilde zabıt ya
kılacağını, kroki çizileceğini bilmiyorlar. Bu 
balamdan vatandaş bundan mutazarrır oluyor. 
istirhamım şu ki, vilâyetlerde eğer bu vazifeli 
memurlar için kısa vadeli kurslar olursa, bun-

I 1ar yetişir ve vatandaşların işleri de biran ev
vel yolunda yürümüş olur. 

I Bakanlık bütçesinin Türk Milletine ve mem
leketimize hayırlı olmasını temenni eder hepi
nizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ayrımla başladığımız 
kişisel görüşmelere devam ediyoruz. Sayın Sır-

I rı Uzunhasanoğlu. Buyurun efendim. 
SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Sa-

I yın Divan, sayın üyeler; ben biraz asayiş oto
rite ve hürriyet gibi mefhumlara temas etmek 
istiyorum. 

Hepimiz biliriz ki; hiçbir müessese ve ferde, 
I hiçbir hak, şahsiyet ve hürriyet tanınmadığı 

veya insan olma vasfını yok etmiyecek kadar 
cüzî bir hak ve hürriyet verildiği zaman Dev-

) let gayet kolaylıkla otorite tesis ve asayiş te-
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min edebilir. Çünkü bunun için gereken bütün 
imkân ve anasır Devletin sinesinde ve otorite 
mefhumu etrafında cem olmuştur. Bunda as
la güçlük çekilmez. Bir jandarma eri bir buca
ğı, bir polis de bir mahalle halkını veya her 
hangi bir teşekkülü kolaylıkla sindirir ve gele
cek her türlü asayişe müessir tehlikeyi derhal 
önliyebilir. Kimsenin sesi duyulmadan sağla
nan bu asayişle Hükümete (otoriter) nazariyle 
bakılır ve korku ile karışık bir itibar kaza
nır. Ama bu kadar müsait şartları üzerinde 
toplayan ve her türlü salâhiyetlerle yüklü bu
lunan Hükümet, bu tarzda hak ve hürriyetten 
yoksun bulunan halkın her istediğini yapma
sına göz yumar veya bundan doğacak bir teh
likeyi önceden görüp önliyemezse o zaman hâ
sıl olacak asayişsizliğin muhatabı Q.V,^Q düz 
Hükümet olur. Ve otoriter olmamakla itham 
olunmaya hak kazanır. Başka bir deyimle asa
yişsizlik lakabiyle dalgalanan söylentilerin 
kaynağı olur. Şimdiye kadar birçok yerlerde 
bu şekil devam edip gelmiştir. 

Halihazırdaki duruma ve memleketimizin 
bugünkü haline gelince; bunu şöyle izah ede
rek bir neticeye varmaya çalışalım. 

Bir kere demokrasiyi onu terkip ve teşkil 
eden siyasal ve sosyal anlamdaki ilkeleri Hu
kuk Devleti kavramı açısından ele alalım : 

Bir memleket hangi rejim ve idare şekliyle 
yönetilirse yönetilsin, oraya isabet eden hak 
ve hürriyetlerin derecesi hepisinde aynıdır. 
Mutlakiyet ve diktatörlükle idare ediliyorsa, 
hürriyetin tamamı başta bulunan hükümdar 
veya diktatörde toplanmış, halka ve kendi 
emriyle müesses her hangi bir teşekkül varsa 
ona dağıtımı veya dağıtım nisbeti insaf ve tak
dirine kalmıştır. Şayet o Devlet meşrutiyetle 
idare ediliyorsa bir kısmı Hükümdarda, bir 
kısmı millette toplanmıştır. Hattâ, çok ender 
görülen istisna hariç, halka pek cüzî kısmı isa
bet etmiştir. Eğer bir memleket demokratik 
bir rejimle idare ediliyorsa, tertibeden mahi
yeti hukukiyenin şekline göre ona varlık ve 
canlılık veren müesseseler ve o medeni cemiye
tin birer cüz'ü olan fertler arasında hak ve 
hürriyetler dağılmış bulunmaktadır. Devletin 
hukuk yapısına göre bu dağılış ne kadar titiz
likle ve müsavat prensipleri gözetilerek yapı
lırsa ve hukukan ne kadar ince hesaplar göz 

önünde tutulursa o memleket o derecede ileri 
demokrasiye kavuşmuş sayılır. Bundan dolayı
dır M, demokratik rejim bütün mamelekin 
taksim olunduğu rejimin aksine olarak, bunun 
yerine bir nevi hak, hürriyet ve mükellefiyet
lerin taksim olunduğu rejim demektir. 

Demakrasi böylece anlattığım mânada, hür
riyetlerin taksim olunması demek olunca,̂  Dev
let otoritesi ve asayiş mefhumunu dünün değil 
bugünün anlayışı ile değerlendirmek yerinde 
olur sanıyorum. 

işte bugünkü Türkiye, dünkünden daha 
farklı hukukî ve idari bir manzara arz ediyor
sa bu, her nevi göreve mukabil hak hürriyet, 
yetki ve mesuliyetlerin demokrasiye temel olan 
müesseseler ve fertler arasında mahiyet ve hü
viyete göre daha müsavi olarak dağılmış ve hep
sinin ayrı ayrı birer müstakil şahsiyet iktisa-
bederek Devlet ve Hükümetin karşısında gerek
tiğinde verilen iş bu hak ve hürriyet gibi mef
humlara iltica ederek dikilmelerinden, diren
melerinden ve böylece henüz alışılmamış ve fa
kat zamanla alışılması şart olmuş yeni hukukî 
ve idari bir devreye girmiş olmamızdan ileri 
gelmektedir. Böyle olmamış, hak ve hürriyetle
rin arslan payı Hükümette toplanmış olsa idi, 
her halükârda fertler ve müesseseler boyun eğ
meye mahkûm olacaklardı. O zaman halk in
dinde Devlet her zaman için belki çok daha 
güçlü, kuvvetli ve otoriter gözükecek, öyle bi
linecek ve istediğini cidden istediği şekilde ya
pabilecekti. Ama bu, hürriyetlerin, arzu ve te
mennilerin konuşturulmaması, dile gelen hakla
rın ve duyulan ihtiyaçların ne olduğu anlaşıl
madan veya anlamak istenmeden bastırılması 
pahasına olacak idi ise bu rejimin ismi demok
rasi olsa bile, bu hareketler asla demokratik 
sayılmıyacaktır. Bugün Devlet otoritesi, asayiş
le ilgili, Adalet ve içişleri gibi bâzı Bakanlığın 
':'':.v.. ıresele ve davalarında, zayıf sribi görünüyor 
veya böyle deniyorsa, bu Bakanlığın ve Hükü
metin aczinden değil, hak ve salâhiyetlerin 
taksim olunduğu ileri demokrasinin icaplarına 
ve hukukî kaidelerine harfiyen riayet etmele
rinden ve bu demokratik müesseselere Anayasa
nın ve mevzuatın ışığı altında saygı duymaların
dan ve demokratik bir müsamaha ile kaışıla-
malarmdan ileri gelmektedir. Artık kısa yoldan 
işi halletme kolaylığını elinde bulundurması ve 
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bunu tasvibeden bir zihniyetin zahiren dahi aha 
yaratılması fikri yavaş yavaş tarihe karışmak
ta ve ileri demokrasiye giden yola girilmiş bu
lunmaktadır. Ancak hassas bir inceleme sonunda 
kendilerine verilen ve tanınan hak ve hürriyet
lerin hududunu aştıkları, ithal ve suiistimal ey
ledikleri sübut bulduğu takdirde Devlet otori
tesi çok zor gelen ve nazik bir ortamda işliyen 
ideal demokrasinin varlığını incitmeden müda
hale ederek en iyi hal tarzının ne olduğunu 
gösterir. Bir ibret dersi vermek vazifesi ön plân
da tutulur ve her şeyden önce söz sahibi olan 
efkârı umumiye de tatmin olunur. Muhtelif ve 
müteaddit isimler altında toplanmış bulunan 
dernek, şirket, cemiyet ilahiri gibi hukukî, idari, 
siyasi ve iktisadi bir çok müesseseler, görevle
rini, önceden derpiş edilmiş esaslar dâhilinde 
yürütmekte ve kendilerine tanınan haklarla, mü
esseselerini Anayasanın teminatı altında gerek
tiğinde savunmaktadırlar. Yahut bu maksatla 
hareket ettikleri yolundaki iddialarında haksız 
oldukları anlaşılmcaya kadar geçecek zamana, 
demokrasinin yüzü suyu hürmetine rıza gösteri
lerek sabırla karşılanacağına emin bulunmak
tadırlar. Yalnız şu kadarını buracıkta kayde-
dedelim ki, bir tâbiri amiyane ile, her kafadan 
s23 çıktığı zaman bu sesler Oıak ve hürriyet mef
humu ile kabili imtizaç olmazsa ve esasen o se3 
çıkan menba ve merkezlere bir de böyle bir hak 
tanınmamış ise onları izale etmek hem caiz ve 
hem de kolaydır. Çünkü hak verilmeden ve ka
nuni bir dayanağı olmadan her akla geldikçe 
sesini yükseltmek hürriyet değil, bahşolunma-
yan bir hak veya kendiliğinden ihtiyar olunan 
bir hareketle diğer bahşolunmuş bir hak ve hür
riyete tecavüzdür ki, bu açıkça hürriyetin hu
dudunu aşan vs ancak serbestlik kelimesiyle 
ifade olunan ve anarşiye özlem hissini uyandı
ran keyfî bir harekettir. Zira hürriyet, mevzu
ata esir olmak demektir. Serbestlik ise mevzu
atın haricine, çıkıp alabildiğine başı boş bir yü
rüyüşle hukuku ve mevcut nizamı çiğnemek de
mektir. 

Memleketin huzurunu ihlâle ve rejimin aki-
betine yönelen olayların derhal önlenmesi ba
kanlığın ve Hükümetin elbette ki, en birinci va
zifesidir. işte, ancak bu yapılmadığı takdirde 
otoritesine bizzat kendisi gölge düşürmüş olur. 
Ve bu çekimser hareket tarzı da hiçbir veçhile 
de müsamaha görmez. 

4 . 2 . 1968 0 : 4 

Yoksa, bütün medeni âlem muvacehesindeki 
I yerimizi, tarzı idare ve anlayışımızı kesin ola

rak tâyin ve tesbit yönünden ileri bir görüşün 
gerektirdiği ve zorunlu kıldığı bir rejim olarak 
demokrasiyi gerçekten kabullenmiş isek mutla
ka bunun mevcudiyetini sağlıyan ve takviye 
eden müesseselerden hukuka istinatla çıkan ses
lere Anayasa ve mevzuatın uygunluk nisbetini 

I insaf terazisiyle ölçerek kulak vermeye ve o 
I zaviyeden değerlendirerek benimsemeye mecbu

ruz. Onun için bugün hangi hükümet gelirse 
j gelsin bu hukukî düzen ve ahval içinde daha 
j iyisini ve başka türlüsünü yapamaz. Yapmama-
1 sı da lâzımdır. Hükümetten ve asayişle ilgili 

bakanlardan daha zecri tedbirler istiyerek mev-
| zuatın derinliğine inmeden bunları kınamak de-
j inek, Türkiye'nin yeni Anayasa ile getirdiği bu 
j demokratik devri ve düzeni unutmak veya bil-
| memezlikten gelmek demektir. 

| Bâzı meselelerde, pek ender dahi olsa, görü-
j len ve gevşek gibi telâkki edilmek istenen tutum, 
j mevzuata taassupla riayet olarak tevsif olun-
! malı, Hükümet ve bakanlık için müspet haneye 
j puvan olarak kaydetmeli ve takdirle karşıla-

malıdır. 

Başka türlü davranış müesses nizamı alt 
' üst etmeği düşünmek demektir. Yalnız burada, 
| bâzı ahvalde kendilerine göre, Hükümetten bile 
j fasla hak sahibi olmuş hissini uyandıracak du-
i rumda olduklarını ifade edebileceğimiz bâzı 
1 müesseseler bunu suiistimal derecesine vardır-
j mamaları, Hükümetin yüksek varlığını ve mille-
] tin yüce menfaatini göz önünde tutarak hare-
j ket etmelerini, tanınan hak ve hürriyetleri haz-
| mederek ileri demokrasi anlayışını, Hükümeti 
j müşkül duruma sokmakla karıştırmamalarını 
i önemle rica ve tavsiyeye şayan görmekteyim. 

I Gayemiz, her şeyde olduğu gibi, rejimde de 
daha güzele ve daha iyiye gitmek olduğuna gö
re bu yoldan inhiraf edilirse veya müesseseler 

i faaliyetlerini, âdeta bu yoldan inhiraf ettirmeye 
gayret edercesine Hükümetin sabrını tüketecek 
bir poz ve davranış içinde devam ettirir ve bunu 
mevzuatla kabili telif iddiasiyle ikide bir orta
ya çıkar ve Hükümeti hiçe sayarsa fecaat olur. 
Zira idealimizin son mihrak noktası ileri de-

I mokrasinin zaferi ve bu zaferin atmosferi için-
| de memleketimizin tam huzurudur. Bu huzur 
I ve refaha giden yolun gittikçe aydınlanması ve 

511 — 



O. Senatosu B : 27 

hepimize düsen hak ve hürriyet payının eksiî-
meınesi için bu mevcut düzenin beka ve inkişafı 
için el birliği ile çalışalım. Ve bu düzenin değiş
mesi arzusunu uyandıran havanın, müesses niza
mın, müsamaha deliklerinden girerek rüzgâr 
halinde esmemesi ve rüzgârın fırtına ve kasır
gaya inkilâbederek bu varılan demokratik mer
haleyi yıkmaması için, o şimdi arz ettiğim niza
mın değişme arzusunu kapsayan havanın girme
sine müsait gördüğümüz deliklerin tümüne 
bir an evvel iktisadi çareler ve sosyal adalet 
gücü ile dozu yerinde bir betonarme gibi kapı-
yalım ve o havayı ancak bu gekilde yok edelim. 
Aksi takdirde o havanın millî huzuru ifsat ve 
ihlâlde devam edeceğine ve başka türlü esme
sini önlemeye, imkân olnuyacağına kimsenin 
şüphesi olmasın. Marifet demokratik çizgiden 
ayaklarımız başka tarafa kaymadan sızıltı ve 
iniltileri bertaraf etmek oMuğu cümlemizce 
aşikârdır. O mezkûr hava bir toksin ise, iktisa
di tutum ve gelişme ile sosyal adalet, müzadı 
toksin vazifesini görmeğe hemen başlamalıdır. 
Başka hal tarzı a ramak ve bu durum karşısında 
daha iyi ve daha mükemmel asayiş temini arzu
lamak bu şartlar altında beyhude bir gayret ve 
bos bir ümit teşkil etmektedir. 

Elbette ki, hürriyetin fazlası iyidir. Ama 
dokunmaması, rahatsız etmemesi gart. Şunu 
umıtmıyalım ve bir defa daha tekrar edelim ki, 
sosyal adalet olmadan demokrasi olamaz. Çün
kü demokrasi sosyal adalet ilkesine dayanır. 
Şartlan yerine gelmiyen bir demokrasinin mev-
cudolduğu ülkelerde hürriyet bahis konusu ola
maz. Hürriyetin olmadığı yerde de asayiş ve va
tandaş huzura teessüs edemez. 

Sözlerimi bitirirken, bakanlıktan, idarenin 
vazife kuvvetinin takdir hakkrmm hududunu 
daha fazla genişletecek salâhiyetlerle teçhiz 
eden mevzuatın tedvini cihetine gitmesini te
menni etmekteyim. 

Bütçe Bakanlık camiası ve memleket için 
hayırlı olsun. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Turgut buyurun; 
KEMAL TUEGUT (Denizli) — Sayın Sai

kan, muhterem arkaçlarım, İçMeri Bakanlı
ğının muhterem temsilcileri; içlileri Bakanlığı 
Bütçesi münasebetiyle bâzı görü} ve temennileri 
ifade etmek üzere muhterem huzurunuza gelmig 
bulunuyorum. 

4 . 2 . 1963 O : 4 

Bir milletin huzur içinde yalamasında, re-
\ fah ve saadetini teinin de idari teşkilâtın çok 
| mühim rolü ve şümullü bir yeri vardır. 

| Yurt sathında asayişin hukuk devleti esas-
i lan dairesinde sağlanmasının önemini inkâr 
| etmek mümkün değildir, idari teşkilâtın tari-
l hî gelişimini incelediğimiz zurnan mahallî idare-
j lerin baş sorumlusu olan valilerin çok geniş 
| yetkilerle mücehhez olduklarını görürüz. 

! Muhabere ve münakale imkânlarının çok 
I mahdudolduğu devirlerde böyle bir yetki ge-
| nbllğinin zaruretini kabul etmek lâzımdır. Va-
! İllerin yetkilerinin zamanla azaltıldığı müşahe-
I de edilmekte ise de; hiçbir zaman son devre-
j deki kadar daraltılmış olduğu da görülmemiş -
| tir. 
i Gerçi valilere oldukça yetkiler veren bir îi 
! idaresi Kanunu varsa da valinin bu yetkilerini 
i engelliyen teşekküller ve hükümler de mevcut-
• tur. 
! Teşkilâtı birden fazla vilâyete "âmil mües-
i seseler üzerindeki yetki noksanlığı bir dereceye 
I kadar makul karşılanabilire de bir valinin hu-
i zıırsuzluk yaratan, halkı birbirine katan, suiis-

timalleri ortaya atılan bir vilâyet memuru veya 
I bir jandarma karakol komutanını dahi vilîyet 
\ dâhilinde başka bir karakola naklini firenliyen 
j hükümler ve davranışlar karşısında bıraîalı-
| şını uygun görmenin mümkün olmadığını da 
{ ifade etmek isterim. Karakol komutanının yol-
j luğa Jandarma Genel Eomutaııhğm-a verüsıek-
\ t e olduğandan yolluk gönderilmemekle valinin 
j bu kabîî tasarruflarının sıfıra indirildiği gorü-
i le-n vakıalardandır. Bütün bunlara rağmen, 
j başarı sağlıyan idarecilerimizi tebrik etmek lâ-
) zımdır. 

içişleri Bakanlığı merkez kadrosiyle Emni-
j yet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Ko

mutanlığı ile bütün çalışmalarında kanaatimce 
başarılıdır. 

Geçen yıllara nazaran suçların azalmış ol
ması, suçluları yakalama nisbetinin yüksek olu
şu, Doğudaki asayişe tesir eden hâdiselerin en
lenmiş, bulunması, zabıta mensuplarının hayat
larını tehlikeye koyarak büyük bir cesaret ve 
fedakârlıkla vazife görmekte olmaları, vatan 
sathında belirli bir şekilde duyulan huzur ve 
rahatlık bu başarının görünen maddi delilleri-

j dir. 

512 — 



O, Senatosu B : 27 4 . 2 . 1958 O : 4 

Bu bakımdan başta Sayın Bakamınıza ve 
İçişlerinin bütün yetkililerine ve mensuplarına 
tebrik ve teşekürlerimi sunmayı bir vazife say
maktayım. 

Ancak daha mükemmel bir hale getirilmesi
ni arzu ettiğim bâzı hususlar değinmek istiyo
rum. 

En başta trafik meselesi; Memleketimizde 
trafik kazaları diğer medeni memleketlerle kı-
yaslanamıyacak kadar fazladır. Karma Bütçe 
ve Plân Komisyonuna sunulan rapordan öğren
diğimize göre, yurdumuzda yılda ortalama tra
fik kazası 16 000 dir. Yılda 3 000 vatandaş bu 
kazalarda ölmekte ve 14 500 vatandaş yaralan
maktadır. Bu durum korkunç kelimesinde ancak 
ifade edilebilir. Muhterem arkadaşlarım, yine 
bu rapordan öğrendiğimize göre kasaların 
% 70 i şoförlerin kusurlarından ileri gelmek
tedir, 

Trafik kasalarının sof örlöf imisin teibirsls-
iiği, dikkatsizlik ve meslekte aeemilik hallerin
den ileri geldiğini peşinen bilmekle beraber bu 
neticede biraz da kontrol sistemindeki bozuk
luğun ve trafik teşkilâtının keyfiyet ve kemi
yet itibariyle müsaidolmayışmın tesirlerini de 
kabul etmemiz lâzımdır. 

Sayın İçişleri Bakanlığının imkân nisbetindc 
bu teşkilâtı vasıta ve eleman bakımından tak
viye gayreti içinde olduğunu memnuniyetle mü
şahede etmekle beraber, henüz arzulanan sevi
yeye ulaşmadığını ifade etmek isterim. Bu vası
ta ve imkân darlığı içinde sayıları herrün artan 
binlerce vasıtanın ve şoförün lâyıkı ile kontro
lü elbette mümkün değildir. 

Umumiyetle trafik kontrolü şöyle yapılmak
tadır: Trafik ekibi yolun bir noktasında dur
makta ve iki taraftan gelen vasıtaları durdu
rarak kontrolünü yaptıktan sonra yelda alıkoy
masına imkân olmadığı iğin geçişine müsaade 
etmektedir, işte kontroldan geçen bu vasıta yol
da rastladığı bütün vasıtalara trafik kontrolü 
yapılmakta olduğunu bildirmekte, fazla yolcu 
varsa indirilmekte, kontroldan geçebilmenin bü
tün yolları hazırlanmakta, eğer noksanları var
sa ara yollara sapmakta ve hattâ geri dönmek
tedirler. Bu tarz bir kontrolün faydalı olama
dığı tabiîdir. Trafik polisinin elinde kâfi mik
tar vasıta yetişmiş eleman olmalı, sivil kıyafetle 
bir yolcu gibi otobüslere binerek şoförün dav-

[ ranışmı, trafik kaidelerine riayet edip etmedi
ğini müşahede imkânı bulunmalı ve bu suretle 

I kontrolıı müessir hale getirilmelidir. Elbette 
bunlar bütçe imkânlarına ve yetişmiş eleman 
imkânlarına bağlıdır. Sayın Bakanlığın müm-

| kan olan nisbette bu hususları nazara almasını 
| istirham ederim. 
] Bu itibarla müessir bir kontrol sisteminin 
I kurulabilmesi için trafik polislerinin maddi 
i yenden tatmini kadar trafik suçlularına veri

lecek cezaların da ağırlaştırılması lâzımdır. 

Trafik kaidelerine sık sık riayetsizliği görü-
| ien şoförlerin ehliyetlerinin ellerinden alınması 

en müessir tedbirlerden birisi olabilir. 
I Muhterem arkadaşlarım, temas etmek istedi-
I ğim bir başka konu da vatandaşa silah taşıma 

ruhsatının çok dar ölçülerle verilmekte olma
sıdır. Silah taşıma ruhsatı verilebilmesi için ge
niş arazi sahibi veya çok sayıda hayvanı olması 

I gibi şartları ileri sürülmektedir. Halbuki ha-
| yatı tehlikede olan yalnız bunlar değildir. Zen-
| gin bir tüccarın, hasımları bulunması rnuhak-
] kak olan köy muhtarının, İtaatlilerin karşısında 
İ dâva deruhde eden avukatın, hüküm veren hâ-
! İrimin de hayatı tehlikede olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım bu memlekette si-
| lâh taşıma yasağı fiiliyatta namuslu kişilere 
] tatbik edilmektedir. Suç işlemeyi kafasına key-
| muş olan, hasmını öldürmeyi veya yaralamayı 
! tasarhyan hırsızlık yapmak, kız kaçırmak isti-
| yen kimseler, birkaç ay hapis yatmaktan çe-
| k&miyen ve hiçbir ahlâki kaide tanımayan şe-
j rirler her zaman silâhlıdırlar. Yakalandıktan 
| ve hapse girip çıktıktan sonra yine silâh temin 
i etmekte ve taşımaktadırlar. Dağdaki eşkıya si-
i lâhlıdır. Şehirdeki gangster silâhlıdır. Ama 
\ bunların karşısında namuslu vatandaşlar bir-
| gün dahi hapsi göze alamıyan şuurlu kişiler 
İ ruhsatsız silâh tanıyamamaktadırlar. Bunun 

için kötü kişiler karşılarındaki iyi kişilerin si
lâhsız olduklarını bildiklerinden pervasızdırlar. 
ITamuslu, kendi işinde gücünde olan vatandaş-

j 1ar silâhlandıkları zaman hiç şüphe etmeyiniz 
kötü kişiler daha temkinli hareket mecburiye
tini duyacaklardır. 

Bir köy halkında silâh bulunursa eşkıya o 
köyü basmaz ve yatak olarak kullanamaz. Bir 

j varlıklı kişinin silâhı varsa hırsız onun evine 
j kolay kolay yaklaşamaz. Bir arazi sahibinin şi-
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lâhı varsa mahsulü korunmuş olur. Bir çobanm 
silâhı olursa hem iki ayaldi, hem dört ayaklı 
kurtlardan sürüsünü muhaf aze edebilir. 

Şunu söylemek isliyorum. Mnhakak şu ka
dar dönüm. arazisi, su kadar hayvanı bulunacak 
şartına bağlı kalmamalıdır. Bir tek hayvanı 
dahi olmasa ücretle sürüde çobanlık eden şahsa 
da, eğer sabıkasız ve iyi hal sahibi bir insan 
ise, ruhsat verilmelidir. Vatandaşın silâhlı ol
masının bunlardan başka sayısız faydaları da 
vardır. 

Bu itibarla ilgililerden rica ediyorum. Silah 
taşıma ruhsatı verilmesi hususunda biraz ol
sun genişlik sağlasınlar. Amerika Birleşik Dev
letleri gibi dünyanın en medeni bir ülkesinde 
silah tabıma yasağı dahi olmadığı halde bizde 
çok kısıtlı davranılması kanaatimce isabetli 
bir tatbikat değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ver
meden evvel çok önemli addettiğim bir nokta
yı da temas etmek istiyorum. Bu memlekette 
bası çevrelerin görmek ve göstermek istememe
lerine rağmen bir aşırı sol cereyanlar vardır. 

Yekpare bir kutla halinde komünizmin kar
gısında bulunan Türk Milletinin davranışı mu
vacehesinde aşırı solun normal yoldan iktidara 
gelmesine imkân olmadığı aşikârdır. Bu itibarla 
fırsat buldukları anda ihtilalci sosyalizm metot
larına başvuracakları şüphesizdir. 

Komünizmin naz ıriy atçısı Kari Lîarks'm, 
Engel'sin ve tatbikatçısı Lonin'in eserleri ve 
Busya'ya kaçtığı zaman Rus toprağını öperek 
(ben Sovyetler Birliğinin çocuğuyum, beni S ta
lin yarattı) diyen ve Verzanski soyadını alan 
vatan haini Komünist Nazım Hikmetin kitap
ları bütün kitapçıların vitrinlerini doldurmakta 
ve f^kir özgürlüğü perdesi altında zehir şaş
maktadırlar. Komünistlerin teşkilâtlı bir şekil
de çalıştıkları inkâr • edilemeyecek kadar aşi
kârdır. Aşırı solcuları destekliyen teşekküller, 
dernekler, gazeteler, dergiler vardır. Ve niha
yet arkalarında bir komünist âlem vardır. Bun-
lann başarılarını düşünmek bile insanı titretme
ye kâfidir, aşırı solcuların başarısı demek bu 
aziz vatanın Sovyet Peyki haline gelmesi de
mektir. Bunda şüphe var mıdır? 

Sayın Bakanımız geçen sene bütçe münase
betiyle burada 1955 yılında-Moskova'da topla
nan yazarlar kongresinde bütün komünist ga-
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| zeteci ve yazarlara verilen 18 maddelik talimatı 
okudular. Sayın Bakanın bu konuşması tehlike
nin büyüklüğünü mükemmel bir şekilde belirt
mişti. Moskova'nın bu 18 maddelik talimatı 
Türkiye'de malûm çevreler ve yazarlar tarafın
dan her gun yerine getirilmektedir. Eğer bunla
rın lâyık olduğu şekilde takip ve cezalandırıl
maları için mevzuat gerekiyorsa bu da getiril
melidir. 

Ben kıymetli zabıta mensuplarımızın büyük 
tehlikede gördüklerine ve vazifelerini bu mem
leketin asıl evlâtlarına yakışır şekilde yapmanın 
gayreti içinde olduklarına inanıyorum. Yılma
dan, usanmadan hıyanet vesikalarını ve delille
rini toplayıp mercilerine tevdi edecekleri inan
cı içinde kendilerini selâmlar bütçenin içişleri 
mensuplarına ve Aziz Türk Milletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAM — Sayın Cemal Tarlan. 
CEMÂL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler; Sayrıl Bakan vo 
bakanlığın muhterem mensupları; irişleri Ba
kanlığı 1968 bütçe tasarısı baklanda gerek grup
lar- ad:na ve gerekse şahısları adma yap: lan çok 
kıymetli konuşmaları dikkatle takibettim. Bi 

I dayeten söyliyeyim, alışma eliğimi s bir müsakoro 
İ devam etmektedir. Bundan evvelki seneleri ha

tırlarsanız, burada bu Bakanlık bütçesi konuşu
lurken, âdeta fırtınalar cereyan eder ve karşı
lıklı çok ağır ithamlarda bulunulurdu. Burada 
benden evvel konuşan blhassa O. H. P. ve Gû-

I ven Partisi rf/Uüları adma konuşan arkadaula-
rımm çok olgun, ölçülü ve insaflı konuşmalarını 
dinledikten sonra, bu hâtıraları artık arkamıza 
attığımız inanciyle yeni bir devreye girdiğimi;! 
gürdük ve bundan büyük bir kıvanç duyduk, 

Muhterem arkadaşlarım, bunun sebebi nedir? 
Bin bunu temin eden Bakandan şikâyetçi olaca
ğım. Çünkü bu neticeyi şahsan çok değer verdi
ğim ve eski mensubu bulunduğum bir teşkilâtın 
başında bulunan çok sevdiğim arkadaşım doktor 
Faruk Sükan yaratmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu noktaya- önemle 
değinmek istiyorum ki, vatandaşlarımız çok ya
kandan ilgilendiren çeşitli âmme ihtiyaçlarım gü
ren İçişleri Bakanlığı, her türlü tenlide ve her 
türlü şikâyete muhatabolaoak bir Bakanlıktır. 

I Bunu kabul etmek lâzımdır. Emniyet ve auayiş 
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işleri başta olmak üzere belediyeleri, köyleri ve 
özoî idareleri daima vatandaşla karsıkarşıya 
kalan bu idareler vatandaşın, elbette İd, bir kı
sım iğlerinin görülmemesi balonundan canı sıkıl
makta ve derhal şikâyete kendilerini sevk et
mektedir. Ve bu, tek muhatabı olarak, dönüp do
lanıp, Bakanın önüne gelmektedir. Hemen söy
lemek yerinde olur ki, sayın Bakanımız gerek 
Bakanlığına, gerekse şahsına müteveccih tenldd 
va şikâyetleri, evvelemirde güler yüzle karala
mayı da itiyat haline getirmiş ve mümtaz, vazi
feşinas bakanlık mensupları da, eski arkadaş
larım, gönül rahathğiyle yukarıda saydığım ida
relerde kanunların eşit olarak tatbik edilmesi ve 
vatandaş hizmetinin seyyanen ifa edilmesi husu
sunda Sayın Bakanlarına âzami yardımda bulun
mayı şiar edinmiş bulunmaktadırlar. Bu sebeple 
hırçın münakaşaları ve hattâ karşılıklı itham
ları arkada bırakarak, insaflı ve ölçülü tenkid 
ve temennilere şahldcluyoruz. Bu şahsi müşahe
demi der ani bir memnunluk duyarak, bilhassa 
kayda değer görmekte ve bu halin devamını Sa
yın Bakandan bilhassa şahsan rica etmekteyim, 

Muhterem arkadaşlarım,.bu şahsi müşahede
lerimi arz ettikten sonra simdi büyük vatandaş 
kütlelerini yakından ilgilendiren birkaç mevzu 
feerino değinmek istiyorum. Bunların başmda 
köy kanunu tasarısı gelmektedir. Biliyorsunuz 
İd, Köy Kanunu, halen meriyette bulunan 442 
sayıh Köy Kanunu, 1342 yani 1932 senelerinde 
tedvin edilmiş bir kanundur, eski bir kanundur 
ve o günkü sosyal, kültürel ve idari şartlara gö
re hazırlanmış olan bu kanun, aradan bu kadar 
sene geçtikten sonra artık bugünkü zamana uy
mamakta ve birçok itirazlar olmaktadır. Ba
kanlık buna muhatabolmaktadır. Meselâ salma 
maddesi; o zamanki rayice göre tedvin edilmiş
tir; âzami yirmi lira. Muhterem arkadaşlarım, 
yirmi lira o zamanki para ile üç altına tekabül 
etmektedir. Bugün üç altın 450 lira. O gün yir
mi lirayı veren köyde üç, beş kişi, bugün köyde 
bütün halk yirmi liraya tabi tutulmaktadır. Bu, 
tabiî, vatandaşı haklı olarak huzursuz kılmakta
dır. Şimdi bir kanun tasarısı Meclislere intikal 
ettirilmiştir, biliyoruz, fakat uzun bir kanundur 
ve üzerinde çok durulacak bir kanundur, kolay 
kolay çıkmasına da imkân yoktur. Şimdi Bakan
lıktan ricam, ayrıca bir yalnız bu salma madde
sini değiştiren bir tadil teklifi getirdikleri tak

dirde bu, süratle çıkar ve köylerde yaşıyanİarı-
- mız, Türkiye nüfusunun aşağı - yukarı 3/4 ünü 

tesiri! ediyor, bu madde .zannediyorum ki, vatan
daşlarımızı memnun eder. Bu balamdan bu nâ
çiz teklifimi Sayın Bakana intikal ettiriyorum. 

Muhterem .arkadaşlarım, ikinci aktüel mevzu, 
yine büyük şehirlerde büyük vatandaş kütlesini 
çok yakından alâkadar eden ve bizar eden bilet 
karaborsacılığı mevzuuna da değineceğim. 

Büyük şehirlerimizde başta sinema, tiyatro 
ve bilhassa stad biletleri, biliyorsunuz, karabor
sa yolu ile derhal ortadan kaybolmakta ve son
ra meydana çıkmaktadır. Gazetelerde okudum, 
Sayın Bakanla görüşemedim. Bir kanun tasarı
sının sevk edildiğini işittim. Bu tabiî cezai mü
eyyideleri daha ziyade kapsamaktadır, öyle ol
ması icabeder. Bence bu işi, asayiş işini tuttuğu 
gibi, Sayın Bakan ele akbğı takdirde, ben bir 
teklifte bulunacağım. O da şudur: Bu işi polis 
yapar. Polis kendi kuvvetinden bir kısmını ayı
rır ve münhasıran bu işi takiple görevlendirir-
se, göreceksiniz muhterem arkadaşlarım, çok ya
kın zamanda şu istanbul ve Ankara'da bütün va
tandaşların ağzında dolaşan karaborsacılık mev
zuunu Sayın Sükan tarihe kavuşturmuş olacak
tır. Ben bu mevzuu biraz inceledim muhterem 
arkadaşlarım. Bu, zannediyorum ki, gişelerden 
başlıyormuş, yani karaborsacılar gişe memuria-
riyîe gayet güzel, rahatlıkla anlaşıyor ve bu bi
letler oradan alımp karaborsaya intikal ettiriü-
yormuş. Polis bunu gözünden kaeırmaz, üç beş 
misal bunu ortadan kaldırır. Kanun gelsin. Üze
rinde konuşulur, üzerinde tedbir alınır. Ama 
vatandaş bundan bizardır muhterem arkadaşla
rım. Bunu önliyeoeğine ben şahsan inanıyorum. 
Eğer vaktim varsa Saym Başkan, bir de çok 
ehemmiyetsiz görülen, fakat vatandaşı çok ya
lımdan ilgilendiren şu dolmuş ve taksi meselesin
den bahsetmek istiyorum. 

BAŞKAM — Sayın Tarlan, vaktiniz doldu 
fakat başladığınız konuyu bitirin. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Bir saniye 
bir arzum var, 

Muhterem arkadaşlarım, dolmuş haricinde 
taksimetre kullanmak suretiyle vasıtadan istifa
de etmek istiyen vatandaş, bugün çok huzursuz 
bir hakledir. Çünkü büyük şehirlerdeki otomo
billerde artık taksimetreler işlemez haldedir. 
Adam bir taksiye binip özel olarak bir yere git-
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inek istediği saman, gittiği yerde ya şoförle, 
mahkemelik oluyor, yahut da defi bolü kabilin
den ne arzu ediyorsa çıkarıp ödemek suretiyle 
ıVlTZ IlİIiy Ol*. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, delimi] ayn
en bir nisam yaratmıştır. O kendi kendisin': 
gidiyor ve gidecektir. Fakat eğer, dünyanın her 
yerinde beyledir, bu taksimetreleri ıslah otmos-
sek, beri taraftaki halkın şikâyetlerinin önüne 
geçmeye imkân ve ihtimal yoktur. Bu mevzuda 
emniyet balgamından, trafik bakımından ele ak il
diği takdirde bu isin de önüne gerilmesi ve va
tandaşın bizar olduğu mevzulardan bir tanesin
den kurtulması mimiktin olacaktır. 

1938 malî yılı İçişleri Bakanlığı, Emniyet vo 
Jandarma teşkilâtlariyle birlikte, bütçesinin ha
yırlı olmasını diler ve hepinizi saygiyie selâmla 
rım muhterem arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bikeşligil, buyurun, 
HÜSNÜ DiKEÇLiaiL (Kayseri) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; arkada
şımızın konuşmasından anlıyoruz, memleketi
mizde ciddî hâdiselerin üzerine cesaretle varıl
dığı için, iç nizamımız düzeliyor ama, bununla 
beraber itiraf edelim ki,*bu iç nizamın düzel
memesi için gayret sarf edenler de vardır, yok 
değil. 

Sayın Mukadder Bey'in izah buyurdukları 
gibi, diğer arkadaşlarımız da öyle, bütçeden 
de anlaşılıyor, araştırma için ödenek konuyor. 
esas itibariyle benim öteden beri istirhamım bu 
oluyor, kökünden silkip atmak, onu telâfi et
mek için onun iyice tahlilini yapmak lâzım. 
Nedenlerini araştırmak lâzımdır. Araştırdıktan 
sonra, halli kolay. Zabıta kuvvetleriyle bir hâ
dise önlenebilir. Fakat içtimai hastalıklar or
tadan atılmadığı takdirde önlenmesi kolay ol
muyor, mümkün değil. Şimdi bakıyorsun bir 
kanat çok yükleniyor. Şu var diyor. Arkadaş
lar, itiraf edelim ki, 20 nci Asırdayız, bakma
yınız bulandırıcı havalara. Türkiye'de hilâfet 
gelmez, olmaz. Şeriat, o da olmaz. Bu bulandı
rılmak için ortaya atılan meselelerdir. Bunu 
akıl, fikir kabul etmez. Bir defa hilâfetin se
çimle olduğunu sanıyorum. Dört olmuştur, on
dan sonra gasbedilmiştir. Bu hilâfet rejimi de
ğildir, olmaz. Demokratik nizamda da secim 
oluyor zaten. Ne lüzum var. Şeriat devleti. Lâf 
bu, 20 ncı Asırda ve taban tabana da zıttır. Ni

sam koydun mu, intizami koydun mu, kanunlar 
ieümai nizama yani bir milletin ruhuna, bünye
sine uygun oldu mu mesele halledilir. Ama bu 
kanunlar milletin bünyesine uygun olmayıp 
da yabancı gömleği alıp arkana giyersen o el
bise bol gelir, iç nizam düzelemez. Bunu iyi bil
mek lasını. Tahrikler boşunadır, beyhudedir. 
Hadiseleri iyi tahlil etmek lâzım. Türkiye'de 
bu olmaz. Gazeteye bakıyorsun, bir hâdise ol
muştur. Arkadaşlarımı tenzih ederim. Bir or
taokul talebesi Leninle Atatürk'ü mukayese 
etmiş. Vaveyla koptu. Ama biz koparmadık. 
Atatürk yurdunda Ruhi Kılıçkan diye genç in
san solcular tarafından vuruldu ve biz buna 
•şehit deriz. Allah'ın rahmetine de kavuştu. 
Çimdi isterdik ki, gazeteci arkadaşlarımız bun
ların nedenleri üzerinde de dursunlar. Niçin 
oluyor? Dışardan bir komünist şair götürüyor 
küfrediyor, filân ediyor. Ve ondan sonra kav
ga, hâdise olunca o oraya yerleştirilmiş insan 
çekiyor onu vuruyor. Demek ki, çocukların 
yıırdarına kadar yuvalanma keyfiyeti var. Bu 
yuvalanma keyfiyeti bir vatandaş orada öldü
ğü vakit gayet hoşlarına gidiyor gibi geliyor 
bana. Onun üzerinde durulmuyor. Türkiye'de 
vaveyla kopmuyor. Bakınız sağdan tehlike de
ğil, soldan tehlikenin işaret olduğu meydanda. 
Var bu. Arkadaşlar, yine arz edelim. 

Vatanperverler bunu ele almalıydı. Türkiye 
bijlünmiyecek, birlik beraberlik olacak. Bunu 
Iırrkes ister. Buna inşallah kimsenin de gücü 
yetmiyecek. Doğu - Anadolu'da biraz asayişsiz
lik varsa var. Bunun âmilleri ne? Ağrı'da top
lantı yapıyor. Onu Türk Milleti okutmuş, ona 
bir ruh vermiş, sen bu vatanın çocuğusun de-
miş, avukat olmuş. Ağrı'da konuşmada diyor 
ki, görüyor musunuz size radyo yaptırıyorlar, 
a iyonun yerine fabrika yaptırmaları lâzımdı. 

İn bir parti mensubu. Tahrik unsuru, ayırım 
alâmeti. Size dilinizle türkü dinletmemek için 
bu radyoyu yapıyorlar. Ondan sonra ilâve edi-

o", ermenilerls kürtler kardeştir. Bunu Eri-
~nn radyosu veriyor. Şimdi vatandaşı bu tah
in ederse bu sol unsurun akımı değil, tahriki 
b^il, bölücülüğü değil de nedir? Bunun üze
ninde ciddiyetle durmak lâzım. Bunu her şey
in1. evvel Türkiye okutmuş. Saj/m Bakanın na
rı rı dikkatini celbederim. Bendeniz konuşu-
-nn. Genç talebelerimiz var, tanıdıklarımız var. 
Diyor ki, çocuk Doğu'dan buraya geliyor, bu-
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nun üzerinde hassasiyetle durmanızı istirham 
edeyim, memleketimiz namına. Buraya geliyor, 
diyor, Ziya G-ökalp'in neslindenim, yani Tür
küm. Fakat buraya geldikten sonra üniversite 
hayalına girdi mi, çocuk kopkoyu kürtçü olu
yor, yani o ruhunu unutuyor, diyor. Burada bir 
yuvalanma var. Doğu öz beöa Türktür. Tutu
nuz Malazgirt'ten Mohaç*a kadar hep beraber 
ölmüş. Açın toprağı bu "milletin çocukları ke
fensiz toprakta yanyana, kucak kucağa yatı
yor. Bir istiklâl mücadelesinde Doğu Urfa fi
lân hepsinden önce silâhlanmış, düşmana kargı 
koymuş. Bakıyorsun Karahan, Akkoyunlular, 
Karakoyunlular filân bütün soyadları böyle. 
Onun içinden çıkıp, halk değil, ama münevve
ri ruhunu değiştiriyor gibi oluyor, tahrik edi
yor. Bilhassa bu hâdiselerin üzerinde durulma
lı. Samimiyetle itiraf ediyorum, çocuk buraya 
geldiği zaman nerede yuvalanıyor? Ama şahsı
ma sorarsanız bu malûm. Bir siyasi kaprisi için, 
particiliği için, rey alabilmek için filân edebil
mek için, ideolojisi için memleketin münevveri
ne kendinden olunanın aksi bir istikamette ona 
ruh vermeye çalışıyor. Bu vatanseverlikle ka
bili telif mi? Tecrübeli politikacıların, vatan
perverlerin bunun üzerinde hassasiyetle dur
malarını çok istirham ediyorum. Doğu ve Do
ğulu emin olun benim kanundandır,, canım-
dandır. Ruhıındandır. Balanız simasına, 
her şej/ine. Her zaman diyorum ki, 
bir tarih hocası olarak, söylüyoruz, bu
nu beyhude ezbere konuşmuyoruz. Sa
yın Bakan neşriyatla, ikazla bu melhuz kötü 
akımlara karşı halkımızı süratle tenvir etmek 
mecburiyetindedir. Bilhassa Doğu'da orta dal
ga radyoları kurulmak mecburiyeti vardır. Biz 
büyük bir milletin çocuklarıyız. Biz ortaya bir 
tez attık. Turancı, ırkçı çıkardılar. Arkadaşlar 
olacak, Türkiye'nin emniyeti için benim sınır
larımın dışında dahi olan insanlar harsı ile 
kültürü ile bana bağlı kalacak. Bunun aksini 
düşünenler Türk değildir, kam bozuktur. Bu 
b5yle. Başkasının ruhunu taşıyan hain herif
lerdir. Biz hadiselerin üzerine cesaretle varıyo
ruz ve varacağız. Allah'ın inayetiyle hiç kork-
mıyacağız. Çünkü içimiz gibi konuşuyoruz. Bir 
misal daha. Bu demek ki, Ankara'da mühim
dir. Arkadaşlar, diyorlar ki, filân alam. 

Türkiye'de aslını inkâr eden haramzade. 
Doğru. Benim inancım şu: Milliyetçi ve mukad

desatçıyım, harndolsun. Türkiye'nin temelleri 
buna göre kurulmuştur. Efendim nesep üzerine 
filân filân parti olmaz. Ama bakıyoruz, kurul
duğu vakit ayrılmayı körüklemek için bunu 
hoş gören ve tahrik eden yazarlar, başkaları 
da var. Meselâ kurulmaz, inkâr edebilir mi
yiz id, Birlik Partisi diye bir parti kurulmuş
tur, mesep esası üzerine. Bu inkâr kabul etmez. 
islâmda bu tatbik edilmeli, araştırılmalı. Bu
nun üzerine, cidden bakıyorum da, vatansever 
yazarların falan eğildiği yok. öbür taraftan 
sağdan geliyor diye, hiçbir şey olmadığı halde 
körüklüyor. Efendim dini siyasete âlet ediyor. 
Kim ediyor bunu? işte âlet edenler var. Niye 
bunu yazmıyorsun, söylemiyorsun. Hayret. Bir 
baskı unsuru olup karşıyı susturmak istiyor
lar. Ama o geçmiştir. Türîdye meselelerini me
totla, yani 20 nci Asrın metodu içersinde fik
rî şuur, millî şuur içerisinde işliyecek kadar 
evlâtlarını yetiştirebilmiştir ve bu olacaktır. 
Arz edeyim arkadaşlara ki, gerici dediğiniz, 
sğer varsa bizzat o alamla mücadele eden mü
nevver din adamları bugün yetişmiştir. Canla 
başla bunu ortadan kaldırmak için o yetişen 
insanlar çalışıyor. Sayın Bakandan bir istirha
mım olacak. Türkiye'de münevver mübadelesi 
olmadı. Neden Doğu - Anadolu meselâ. İç ni
samı tetkik ediniz. Yerli memur acaba kullan
mada fayda var mı, yok mu? Bir kaynaşmayı 
doğurabilmek için nasıl bir münevver akımı 
haleti ruhiyetine girmemiz lâzım? Şimdi bir yer
de büyümüş çocuk. Vaktiyle öğretmen okulun-
dayım, arkadaşlar geldi Türkçeyi nasıl öğreni
yorsun, dedim. Konuştuğu dilden öbürüne. 
Şimdi hiç bilmiyenleri bsn topladım. Direkt 
metotla gösterdim kendilerine; bu daha doğ
ru. diyor. Şimdi bir kültür birliğini meydana 
getirebilmek için bölgelerin hususiyetlerine gö
re bir münevver yetiştirmek lâzım. Vazifesini 
bilen, şuurlu, vatandaşa iyi muamele eden, gel
diği vakit sen şu değilsin diyen, taraf tutma
yan. Benim kanaatim Doğu'nun ve bulunduğu 
yerin ıstırabı yerli memurların çok oluşundan 
ileri geliyor. Pakta idealist bir zümrenin ora
larda kadrolanması, vazife alması İçişleri Ba
kanlığının vazifesini kolaylaştıracak aynı za
manda Türkiyemizin kuvvetli, idealist ellerde 
ve dimağlarda hamur hale gelmesini sağlıya-
caktır. içişleri Bakanlığı bunun üzerinde de 
durursa, bir etüt yaparsa tetkik ederse çok 
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memnuniyet duyarım. Hürmetlerimi sunarım. 
Bütçenin içişleri Bakanlığına ve Millete hayır
lı olmasını Allah'tan dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bora? Yoklar. Sayın 
Ege? Yok. Sayın Çetin buyurun. Sırada Sayın 
Cebe, Sayın Termen ve Sayın Baysoy vardır. 

ALÂEDDÎN ÇETİN (Çorum) — Saym Bal
kan, muhterem arkadaşlarım; bu ilerlen?iş saat
lerde bası temennilerimi arz deceğim. Sizleri 
fasla yormamaya çalışacağım, içişleri Bakanlı
ğı her bakımdan her millette en ehemmiyetli bir 
bakanlık olduğu malûmdur. Bilhassa asrımız
da, zamanımızda artık harbler cephede olma
dığı milletlerin ruhuna içine girilerek kalenin 
içten fethediîrneye çalışıldığı bir devirde içişle
ri Bakanlığı hakikaten millet müdf aası balkırım
dan da millî savunma bakımından da en mühim 
bir cephe haline gelmiş, en mühim bir bakanlık 
haline gelmiştir. Memleketimizin demokratik, 
nizam içinde kalkınması bâzı asgari müşterek
lerde partilerin mutlak mânada anlaşmasına VG 
bu prensipleri hepimizin ısrarla müdafaa etme
mize bağlıdır. Bunlardan birisi de içişleri Ba
kanlığının da yakından alâkalı olmasına., bütün 
Dünya milletlerinde olduğu gibi, mecbur olduğu 
millî varlığımız millî bekamız ve istiklâlimi?: ba
kımından mühim olan bâzı konularda partilerin 
ittifakı, asgari noktalarda ittifakı şarttır. Bu 
da beynelmilelci komünist ve millet mefhum". 
tanımıyan ve millî varlığın yok olmasını hedef 
tutan her türlü cereyanlara karşı mücadele:'? 
bütün partilerin birleşmesi şarttır. Türk Mil
letinin yükselmesi ve tealisi için her türlü film 
savunmak mümkündür. Fakat bunun hudut
ları Türk Milletinin istiklâli maddi ve m'-n^v"' 
varlığının zarar göreceği noktalarla hudutlamr. 
Sinirli Bayın Bakanın, bakanlık mensuplarının 
bu konu ile yalnız basma da meşgul olamıyacak
larım bilmekteyim.. Ama en yakın alâkalı bir 
Bakan olarak kendisinden temennimiz ve istir
hamımız artık bu dâvada Hükümetin haîrfkatsn 
fevkalâde hassas olması ve arz ettiğim gibi do 
bütün partilerimizin bu mevzuda vazıh prensip
lere varmış olmamızdır. Tarihi boyunca sulh-
cülüğü ile, efendiliği ile kendi hükümranlığı al
tında yaşattığı diğer milletlere en az kendi mil

leti k cok saman kendi milletinden deha 
fasla kıymet verip rahat ettiren büyük Türk 
Milleti, eğer bu dünya bir gün hakikaten bü 

i tün insanlar ve milletlere aynı muameleyi göste-
"j ren bir dünya hürriyeti, bir dünya nizamı ku

rarsa,' bunun en şerefli destekleyicisi yine Türk 
Milleti olacağına şüphe yoktur. Fakat benim 
naçizane endişem sudur ki, bizim iyi niyetleri
mizden tarih boyunca olduğu gibi, beşeriyet, 
insanlık şu bu namı altında ilk defa olarak ken
di kaderine demokratik nizam içinde el koy
muş olan, kendi devletleri ile uğraşan milletimi
zin şu veya bu şekille varlığının tehlikeye so
kulması endişesidir. Bu bakımdan bütün par
tiler bu noktalarda İçişleri Bakanlığını destek
lemeliyiz. 

ikincisi, asgari müştereklerden mühimlerin
den birisi, yine bu bakanlığımızı alâkadar 
eden lâikliğin tatbikatı mevzuudur. Lâiklik ne
dir? Bilhassa tatbikatı nasıl olacaktır? Bu
nu da tesbite meşhuruz. Aksi takdirde halkı
mızın bâzı şikâyet ve sırlanmalarını önlemeye 
imkân kalmaz. Hangi parti iktidarda olursa 
olsun, daima milletin içinde bir tarafı mev-
cudolur. Bunun tatbikatını samimî olarak ortaya 
kaymak zorundayız. Din devleti kurmak baş
ka şeydir. Lâikliğe ayları, dinî esaslara göre 
Devleti idare edeceğim fikri başka şeydir. Ama 
bir miislümanın fikirlerini müdafaası istediği 
tarzdaki ibadeti başka şeydir. Birçok mahke
meler görüyoruz. Bâzılarını bizzat müşahade 
de etlik, mütemadiyen şu veya bu tahriklerle 
bilhassa millî bünyemizi gimdi huzursuz eden 
bâzı kimselerin tahriki ile bâzı masum dindar 
vatandaşlar mahkemeye verilmekte ve işin ga
ribi de; normal olduğu, en basit memurun dahi 
ankyaeağı kitaplar bu arada Kuranı Kerim ve
ya her hangi bir din kitabına dahi - neşri ser
best- el konup mahkemelere kadar gitmekte, tek
rar beraet etmekte bu gibi hallerin de tatbika
tına, bu gibi suç addedilen aslında suç olr/ııyan 
şeyleri de bir vuzuha kavuşturmak zorundayız. 
T îr hakkak olan şudur ki; bu memlekette herkes 
lâiklik nizamı içinde inancında, vicdanî ka-
raatleainde serbesttir. İstediği ibadeti yapar. 
Gayet tabu ki bu hakları da iftiharla kendi di
ninin icabını bir müslüman Türk de yerine ge
tirecektir. Bu noktada da, ben, gittikçe ehem
miyetle iyi bir tatbikat içinde bulunduğuna 
inandığım Bakanlığın her türlü sızıltıları gide
rse ak bir veçheye gireceği kanaatindeyim. Par-
tils-rimkdn de müşterek bu noktada anlaşmaları 
icabettiğine kaaniim. 
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Üçüncü nokta, demin Bayın Hüsnü Dikecli-
gil arkadaşımız da bahsetti bölgecilik millî bir 
ligi bozucu tahriklerdir. Bu sene şu veya bu 
niyetli gibi görünerek Hükümetten şu ve bu is
temiyor gibi, normal mitingler şeklinde görü
nerek Şark'ta yapılan bası tahrik ve toplantı
lar üzücüdür. Bunu Sayın Bakan mutlaka biz 
lerden çok iyi biliyorlar. Ben bulunmadım top 
lantılarda, ama kulağıma gelenler hakikaten na
hoştur, hakikaten üzücüdür. Ben Hükümetin 
sabrına, bu husustaki ağır başlılığına hakikaten 
hayrat eriyorum. Yoksa bir düşündüğü mü var 
diyeceğim, şu an bir karar veremiyeceğim. Yal
ına Hükümet büyük bir vakar içinde, sabır için
de bunları tesbit ediyor; ama bunları da artık 
bir neticeye erdirmek sorundayız. Her temiz 
vatandaşın karşısına çılnp onları açıkoa böyle 
şu kürsüde söylemeyi hitabedeceğim şekilde tek
rarından dahi millî mahzur gördüğüm şekilde 
tahrik edildiği söylenmektedir ki, bunu bizzat 
oraya giden gazetecilrden de işitiyorum, bunun 
biran evvel önlenmesini istiı'ham ediyoruz. Bu 
da yine bütün partilerin olarak, el birliği ilo 
önlememizi icabettiren bir haldir. 

Efendim, benim teşekkürle karşılıyacağım.. 
bir hareket var. O da içişleri Bakanlığındaki 
sürat. Hakikaten bu h?k sinan-slık olur. Sayın 
Bakanın şah?ı da dâhil mâkul her mesele sü
ratle derhal kırtasiyeciliğe dökülmeden halledil
mektedir. Bunu müşahade ediyorum. müteşek
kiriz, Ama bu Sayın Bakanın şahsına bağlı ola
rak kalmamahdır. Beyan ettiler, fcrtcsjyeci-
likle mücadele ettiklerini biliyoruz. Süratle bu
nun prensiplerini, kanununu, talimatını getire
lim. Şu milletin işleri sürüncemede kalmaktan 
kurtııknn. HaMkaten bunun vakti zamanı gel
miştir. Bunu başaracak kimselerde bu milletin, 
bu halkın cidden şerefle, hayırla anacağı ev
latları olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Çetin vaktiniz doldu 
efendim. 

ALÂÂDDÎN ÇETİN (Devamla) — Tamam 
efendim, bağlıyorum. Polis - vatandaş münase
betlerini çok mühim görmekteyim. Polisimizle 
vatandasın her türlü işini medeni milletlerde oL 
duğu gibi, halledebilen insan hüviyetini vere
lim. Polis mutlak otorite sahibi olmalıdır. 
Ama bu otoritesini de vatandaşın halı ve hürri
yetleri aleyhinde kullandığı takdirde süratle 

tecziye edilecek bir sistemi de kurmak zorunda
yız, Bugün bünyesi anarşiye müsaidolmıyan 
Türk Milletinin ahvali midyesine hakikaten 
minnettar ve müteşekkir olalım. Çok tahrik 
edilen bu millet, çok tahrik edilen icabında 
tezyife kadar giden polis teşkilâtı ve halk bu
na vakarla mukavemet etmiştir. Ama bunun 
artık önlenmesinin zamanı gelmiştir. Polis Dev
let otoritesini temsil eder, halim hizmetindedir. 
Onun her söylediği mutlak kanunidir. Ona 
itaat edilir, ama buna mukabil o da bunu suis-
timal ederse süratle de tecviye edilir. Bu mede
ni nizamı biran evvel kurmalıyız. 

Jandarmanın takviyesi ve modern silâhlar 
verilmesi cidden şayanı şükrandır. Çünkü ar-
t;k medeni milletler, şu son dünya hâdiseleri 
de ispat etmiştir ki, bir gerilla harbi olacak
mış gibi, dahilî her zaman bir hâdise olacak
mış gibi, Jandarmasını ve iç inzibatını temin eâm 
kuvvetlerini her türlü silâhla, teçhiz etmek zo
rundadır. Hükümeti uyanıklığından dolayı teb
rik ederim. 

Vali ve kaymakamların terfiinde plândaki 
muvaffakiyet dereceleri elçü olarak alınmalıdır. 

Son istirhamım da şu vali ve kaymakamla
rın salahiyeti., bu plânı talhakkuk ettirecek, 
balkın işlerim süratle gerecek durumda değil
dir. Biz kötü bir merkeziyetçilik anlayışı için
de birçok müesseseler, müstakil umum müdür
lükler ve daireler kurmuşuz. Banka' doğrudan 
doğruya bakanlıklara bağlıdır. Ani bir iş da
hi çıksa, bir koordinasyon sağlamak icabetse, 
kuvvetleri birleştirmek icabetse, bir vali Kara
yollarına-, Devlet Su işlerine, Orman idaresi
ne, bunun gibi müstakil hüviyetteki müessesele
re emir verememektedir. Bizim gibi her türlll 
kuvvet israfından uzak kalması icabeden bir 
milletin Devlet kuvvetlerini bu şekilde dağıta
rak israfı doğru değildir. Vali ve kaymakam
ların vilâyetteki bütün dairelerin âmiri duru
munda olarak onları koordone bir şekilde mil
let hizmetine verebilmelidir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — 6 sayın üye konuşmuş bulu
nuyorlar. iki kifayet önergesi var okutuyorum. 
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Başkanlığa 
İçişleri Bakş.nl'ğı Bü;eesi hakkındaki yapı

lan görüşmelerin kifayetini arz ederim. 
Kars 

Ziya Ayrım 

Sayın Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde yapılan 

görüşmelerde konu aydınlanmıştır. 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Bolu Manisa 
Rahmi Arıkan Refik Ulusoy 

FEHMİ BAYSOY (Erzurum) — Kifayet 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşacaksı
nız. Bir dakika efendim. Şimdi sırada Sayın Ce
be, Sayın Termen, Sayın Baysoy. Bir sayın üye 
bakandan sonra nasıl oba görüşecektir. Sayın 
Baysoy şimdi önerge aüevlimde görüşmek için 
geliyor. Bir Sayın Termen kalıyor. 

ZİYA TERMİK" (Çanakkale) — Beni siliniz 
konuşmıyacağım. 

BAŞKAN* — Sarfınazar ediyorsunuz. (Öner
geleri geri alsınlar arkadaşlar konuşsun, sesleri) 

BAŞKAF — Gen alıyor musunuz? 
ZİYA AYRIM (Kars) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Kifayet takrirleri geri alınmış

tır. 
Sayın Turgut Cebe. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, ben konuşmamı gayet kısa 
bir şekilde, bir tek mevzua temas etmekle ma
ruzatımı arz etmeye çalışacağını. Bu bakımdan 
vaktin gecikmesi gibi bir meselenin de bundan 
böyle bahis mevzuu olabileceğini tahmin etmi
yorum. Memleketimizin iç huzurunun ve vatan
daşın mal ve can emniyetinin teminatı durumunda 
olan ve bu ulvî vazifeyle mükellef bulunan içiş
leri Bakanlığımız-n 1908 yılı Bütçesinin müzake
resi münasebetiyle bendeniz de önemli gördü
ğüm bir tek mevzua temas etmek suretiyle ifa-
dei meram eylemeye çalınacağım. Bu da kayma
kamların bugünkü şartlar muvacehesindeki ikti
sadi ve içtimai durumlarının yeniden gözden ge
çirilmesine mütedair husustur. Hükümetin tem
silcisi ve yine Hükümet programlarının yürütü
cüsü, tatbikatçısı durumunda olan kaymakam
lar uhdelerinde bulunan büyük mesuliyetlere 
rağmen, maalesef malî sıkıntı içinde bulunmak
tadırlar. Bir kazadaki en büyük mülki âmir ol

masına rağmen, kaymakamların pekçoğu emrin
di bulunan vazifelilerin dûnunda raaa? almakta
dırlar, Maiyetler indeki veterinerler 1067 yılında 
çıkan bir kanun ile 600 -1 000 lira civarında taz
minat alıyor, ziraat teknisyenleri ise, yevmiyeli 
olduğu için keza kaymakamların fevkinde ma
aş alıyorlar. Gayet tabiî olarak karşıladığımız 
bu durumu biz hiçbir zaman sakıncalı veya kü
çümsenecek bir mevzu olarak ortaya atmak iste
miyoruz. Yalnız bugüne kadar her haliyle va
zife sevgisiyle, dirayetiyle hâdise ve problemler 
karşısında aldığı tavır ve davranışlariyle icraatı 
yo bilhassa sevimliliği aynı zamanda ciddiyetiy
le, hâs:lı tanı mânasiyle bakanlık yaptığını is-
fcat eden Sayın Faruk Sakanın bu konuya ehem
miyetle yeniden eğileceğine kaani bulunmakta
yız. Yeniden diyorum, çünkü daha evvel kay
makamlara tazminat verilmesi baklanda bir ka
nun tasarısı Bütçe ve Plân Komisyonunda mü
zakere edilmiş ve kabul edilmişti. Fakat kadük 
olmuştu. Önümüzdeki bu devre içinde Sayın Ba
kanın hm meseleyi ele almak suretiyle kayma
kamların müstakbel faaliyetlerinde müessir ola
cak tazminat mevzuunu meclislerde halletmesi 
için, tahmin ediyorum önemli ve müessir bir 
faktör olarak kendilerini ortaya koyacaklardır. 
Bu hususta niye titizlikle hareket etmekteyiz? 
Bunu ifade etmek isterim. Bir mafevk var. Bu 
bir Devlet otoritesini temsil etmektedir. O mın-
t akanın en önemli bir mülkiye âmiridir. Fakat 
madunu durumunda olan kimselerin dununda 
maaş almaktadır. Bu idare âmiri bu şartlar altın
da "öleceği emri sıhhatle tatbik ettirebilecek bir 
pozisyonu kendisi için yaratmaz, öteden beri 
kaymakamlarla emrinde bulunan memurlar ara-
smda türlü türlü şekillerde birbirlerini kahre
dici birbirlerini küçük ve büyük görücü mahi
yette münasebetlerin hâsıl olduğunu daima tes-
bit etmişizdir. Bu bakımdan Sayın Bakanın bu 
mevzu üzerinde titizlikle duracağından emin ola
rak 1963 yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesinin mem
lekete, Bakanlık erkânına ve Sayın Bakanın ye
ni muvaffakiyetlerine âmil olmasını diler, Yüce 
Senatoya en derin saygılarımla selâmlarını. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan. sayın arkadaşlar; kısacık bir iki müşahe
demi arz edeceğim. Bu bakımdan söz aldım. 
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Efendim, birisi, malımızı, birisi kimliğimizi ] 
üçüncüsü de vatanımıza karşı yaptığımız ve ya- | 
pacağımıs hizmetleri tesbit eden üç tane daire '; 
vardır. Fakat maalesef nedense bu daireler ı 
çok ihmale uğramışlardır. Bunlardan bir tano- j 
si tapu dairesi, birisi nüfus dairesi, üçüncüsü ! 
de askerlik dairesidir. Maamafih son samanlar- ! 
da askerlik daireleri biraz daha tekâmül etmiş- ; 
tir. Fakat nüfus dairelerimiz ve tapu daire- j 
lerimiz henüz iptidailikten kurtulamamışlardır, 
Gezdiğimiz yerlerde, bilhassa kazalarımızda, j 
itimat buyurun, nüfus dairelerimizde kırtasiye 
dahi çok zaman bulunmuyor. Yeterli, lüzum- i 
İn kütük defterelri çok zaman bulunmuyor, i 
Memur kifayetsizdir. Bizim köylü daha ziyade ; 
muayyen zamanda şehre gelir, yani sabahın er- j 
ken saatlerinde gelir akşama doğru geçer gi- ] 
der. Binaenaleyh, sabahtan öğîe zamanına ka
dar nüfus dairelerinin önünde uzun bir kuyruk i 
var. Şu halde şu kimliğimizi tesbit eden, bi-
zi tanıtan şu dairelere biraz himmet buyu- i 
rulmasını rica edeceğim. j 

İkinci konu, özel idareler mevzuudur. Muh- j 
terem arkadaşlarım, vatandaşın müskilâtla kar- | 
şıla^tığı bir dairedir. Ama bu, bizatihi daireden i 
değildir her halde, kuruluş seklinden olsa ge- j 
reis. Meselâ böyle bizim gibi dışardan giden in- i 
sanlar, memleketlerine gittiği zaman, üç - bes 
"la^ca bir sey varsa, onun vergisini vermek i-'- ; 
terler. Gidersiniz özel idarelere; efendim tah- j 
"iMar burada yoktur, alamayız, derler. Muhak- j 
kak o mmtakpnm tahsildarını bulup, o parayı j 
ödemek lâzımdır. Buna bir hal tarzı bulmak ge- j 
rekir. I 

ikincisi; çok yerlerde arazi tahriri tâ eski | 
yapılan tahrirdir. Vergi, o kadar gülünçtür ki j 
buna da bir hal çaresi bulmak lâzımdır. Bir 
müşahedemi arz edeyim. Bundan 4 sene evvel \ 
Erzincan'da özel idaredeki bir arkadaşınım ya- j 
mna gittim. Tesadüf tahsildar da orada bulu- \ 
nuyordu. Fehmi Bey dedi, sizin aileye ait bir j 
tarlanın vergisi nasılsa gözden kaçmış ve kal-
•ııış. şunun makbuzunu keseyim mi? Ben de kes [ 
dedim. Arkasından sordum, ne zamanın bu? ) 
Efendim dedi. 5 senelik. Tesadüf o r^Km param • 
azdı, içimde bir korku; ya param yetişmezse. \ 
Adam makbuzu kesti, uzattı ne çıksa beğenir- i 
siniz bay^er, beş senelik, cezası ile sevabı ile \ 
sadece 12,5 lira. Bu çok gülünç bir şeydir. Şu 1 

halde tahririn biran evvel yapılması lâzım. 
Bilhassa kadastrosu yapılan yerlerin muhak
kak tahriri yapılmalıdır. Belki o ekiplere bir 
memur vermek suretiyle çok pratik bir şe
kilde de bunun halli imkânı olabilir. Bu hu
susu da ilgililerin nazarı dikkatine arz ede
rim. 

3 ncü bir konu. Ama bu konu iktidar par
tisini, mahaza iktidar partisini ilzam etmez. 
Çünkü bahsedeceğim sayın valilerimizden bir
çokları, zaten daha evvelden intikal etmiştir. 
Müşahedem odur ki, beyefendiler, bir vali bu
lunduğu vilâyette iş sahiplerinin işlerinin gö
rülmesini tedvir edebiliyorsa, veya yapılmı-
yaoak işse, sebebini anlatabiliyorsa onlar ikna 
olunup gidiyorlar. Tâ seçim bölgelerimizden 
kalkıp bizim buraya kadar gelmiyorlar, ama 
eğer bu anlattığım çerçeve içinde hareket ede
miyorsa, bir de bakıyorsunuz, peyderpey, se
çim çevrelerimizden bize kadar arkadaşlar 
geliyorlar. Evet valilerimizin hepsi muhterem
dir, hepsine hürmet ederiz, nihayet Devleti 
temsil ediyorlar. Ama gönül istiyor ki, haliy
le, edvarı ile, bilgisi ile makamım doldursun. 
Dün şu iktidarın valisi iken onun hoşuna gide
cek şekilde hareket eden ve bugün bu iktidar 
gelmiştir diye bu iktidarın hoşuna gider diye 
hareket eden valiler üzerinde lütfedip biraz 
durursak çok yerinde olur kanaatindeyim. Bu 
k~zanç hem iktidarın, hem memleketin olur. 
Hr.pinizi hürmetle selâmlarım. Yalnız Sayın Ba
kanlıktan bu mevzu üzerinde bilhassa durma
sını istirham öderiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — içişleri Bakanlığı üzerindeki 
görüşmeler burada bitmiş oluyor. Sayın Bakan 
buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUIÎ SÜKAN (Kon-
va Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; sabaha yafan bu 
saatlerde İçişleri Bakanlığının 1938 yl ı Bütçesi 
münâsebetiyle cidden mesuliyet deruhde etoıiş 
insanlar için büyük mazhariyet teşkil edebilen 
ve hizmet hayatında kendisi için daima şeref hâ
tırası olarak muhafaza edilecek olan bugünkü 
müzakereler münasebetiyle kıymetli parti söz
cüleri arkadaşlar ve şahısları adına konuşan 
kıvmetli senatörlerin çok değerli mütalâa ve fi
kirleri, temennileri bizim için şimdiye kadar ol-
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duğu gibi, bundan sonra da çok büyük ölçüde 
çalışmalarımıza inik tutacak ve Bakanlığımızın 
bundan sonraki faaliyetlerinde daima değerli 
yerini muhafaza edecektir. 

Kıymetli senatörler; geçen seneki Bakanlığı
mız Bütçesi münasebetiyle serd edilen mütalâa
lara ait yapılan icraat ve tcnkidlerin muhassa-
iası, bu yıl münasebetiyle Bütçe Karma Komis
yonunda müzakerelere başlamadan önce bir ki
tap halinde kıymetli arkadaşlarımıza gönderil
miş ve onların geçen yılki tenkidlerinin ne dere
cede tahakkuk ettiriîebildiği ve neler yapılabi
leceği de bu kitapta, bir taahhüt mânasına gel
mesi hasebiyle, bildirilmiştir. Yine bu seneki 
bütçe tenkidleri aynı şekilde daha geniş olarak. 
en kısa zamanda bastırılacak ve sene «onundan 
daha Önce bastırılmak suretiyle arkadaşlarımıza 
tevzi edilecek ve böylece yapılan hizmetler ve 
yapılması düşünülen tasarruflar ve programla
nınız arkadaşlarımıza arz edilecek ve arkadaş-
lanmız bunların muhasebesini yapmak suretiyle 
kıymetli görüşlerini önümüzdeki yıl da serd et
mek imkânını elde etmiş olacaklardır. 

İçişleri Bakanlığının Bütçesi münasebetiyle 
yapılan tenkidier hakikaten Bakanlığın iştigal 
mevzuları vazife ve mesuliyet sahalan düşünü
lecek olursa bu seneki tenkidier bizim geçmiş 
icraatımızın memnuniyet verici ve yurt hizmeti 
safında huzur verici olduğu istikametinde de
ğerlendirilebilir. Kanunlarla tesbit edilen vazi
felerinin çok ötesinde vatandaş nezdinde hizmet 
gören ve öyle kabul edilen Bakanlık. haki!:a*cn -
arzu edildiği takdirde, çok taraflı ve çok csşitil 
yönlerden tenkide mâruz bırakılabilir. Çünkü 
Türk idaresinin çok ehemmiyetli kısmını teşkil 
eden ve vatandasın günlük hayatı ile, günlük 
yaşayışı ile daima karşı karşıya olan idarenin 
mühim kısmı, rüknü İçişleri Bakanlığı merkez 
teşkilâtı ve taşra teşkilâtı, keza mahallî idareler 
bu Bakanlığın esaslı rükünleri ve kuruluşları 
olması hasebiyle ve çok dağınık ve çeşitli mev
zuların bulunması hasebiyle, hakikaten vür-atî! 
tenkide mâruz kalmasını tabiî telâkki etmekte
yiz. Bilhassa vatandaşın can ve mal emniyeti ile 
ve korkusuz yaşamak, huzur içinde yaşamak, 
yurt emniyet ve asayişi gibi konuları mesuliyet 
sahası içerisine alan içişleri Bakanlığı icraatın
da ve bu konularda mutlak sure îte ölçüsü de, 
umumiyetle sübjektif olduğu cihetle ve herkese 

göre, değişik şekilde kıymet bulduğuna göre, 
geniş tenkide mâruz kalması bu bakımdan da 
gayeb tabiî karşılanması iktiza eder. Biz daima 
bu vakalar muvacehesinde ve geniş olan mesu
liyetimizin idraki içinde yapılan tenkidleri mü
samaha ile ve mutlak surette doğru telâkki et
mişizdir. Ve yapılan tenkidier karşısında ten
kidi yapandan çok kendimizin kusurlu olduğu
nu ve kendimizin yapması lâsımgelen çok işler 
bulunduğu kanaatini daima muhafaza etmişiz
dir. Ve yapılan tenkid ve şikâyetleri bu görüşle 
ve anlayışla değerlendirmeye ve karşılamaya 
gayret sarf etmişizdir. Bu hizmet anlayışı ve te
lâkkisi içerisinde ve bu hizmet felsefesi içerisin
de daima hiç şaşmadan samimiyetle bu tarzda 
çaîışmaş/a devam edeceğiz, Çünkü bu tarzda ça
lışmanın müspet olduğu, doğru olduğu ve haki
katlere yakın olduğu ve aynı şekilde vatandaşı 
huzura kavuşturduğunu da bugünkü bütçe mü
zakereleri münasebetiyle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bundan, yüksek müsaadenizle, kendimden çok 
Devlet hizmetinde büyük vazife demlide etmiş 
feclakâr, kıymetli mesai arkadaşlarımın üstün 
gayretlerini takdir ve tebrikle beyan etmeyi ka
çınılması zor olan zaruri bir vecibe telâkki et
tiğimi yüksek müsaadenizle arz etmek isterim. 
Kıymetli arkadaşlarım; yapılan tenkidleri 
anarıeseleler olarak sıralarsak, şu ananoktalar-
da toplandığını tesbit ediyoruz. İçişleri Bakan
lığına istikamet veren merkez ve taşra teşkilâtı 
ve mahallî idarelere istikamet veren ve çalışma
larına imkân veren mer'i mevzuatın kifayetsiz
liği bunların biran önce ele alınması ve ıslahı 
ikinci mühim konu tarafsız idare, partizan ol-
mıyan idare. 

üçüncü mühim konu; aşın cereyanlar ve re
jim meselesi, bölücülük faaliyetlerinin önlenme
si, aşırı sola karşı daha müessir tedbirler alın
madı, Devlet otoritesi ve kanun hâkimiyeti yani, 
hukuk ve kanun devleti anlayışının, demokra
tik nizamı zedelemeden tatbikatı, keza asayiş 
meselesi, yurt emniyeti bakımından, rejim ba
kımından ehemmiyeti bakımından asayiş mese
lesi emn"yet teşkilâtının umumi tâbirle, umu
mi zabıta kuvvetlerimizin ıslahı ve güçlendi
rilme"!, trafik meselesinin mutlak surette 
daha müessir hale getirilecek tedbirlerle tra
fik kazalarının önlenmesi gibi temel konula-
r n yanında diğer müteferrik meseleler var
dır. 

oüz 
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Müsaade ederseniz bu anagergeve içersin
de mâruzâtımı uzatmadan ana esaslar içerisin
de cevaplandırmaya çalışayım ve .teferruata 
ait veyahut cevaplandırmadığını hususları da 
kitaptan önce yazılı olarak en kısa samanda 
arkadaşlarıma ars edebileyim. 

Arkadaşlar, hakikaten gecen senelerde de ifa
de ettiğimiz gibi, yalnız mevzuat değişikliği,, 
veyahut günün şartlarına uygun kanunlar ıs
darı, idarede ıslahat için birinci şart değil, 
şartlardan biridir. Ama, asli cart değildir, 
Mevzuatı iyi takibedecek, tatbik edecek yeterli 
eleman miktar olarak, vasıf olarak, kalite ve 
kantite olarak yeterli tatbikatçı olmazsa o 
mevzuat kuru varlık halinde kalmaya mah
kûmdur. Tatbikatta bunun çok çeşitli misal
leri görülmektedir. Binaenaleyh Bakanlık ola
rak, her şeyden evvel tatbikatçılara büyük 
ehemmiyet vermekteyiz. Yani kanunu tatbik 
eden en üst kademeden en alt kademeye ka
dar idarede vazife görmüş kimselerin kanun
ları tatbik edebilme hasletlerime ve yeterli ol 
masına büyük ehemmiyet vermekteyiz. 

Meslekini bilmiyen, meslekini sevmiyor, 
meslek aşkı duymıyan her şeyden evvel vatan
daş sevgisine sahibolmryau idareci, bilgili dahi 
olsa, iyi bir idareci değildir. Biz hor şeyden ev
vel Türk vatandaşını kunur ve meziyete] 
ile, ki, çok üstün meziyetleri vardır. Her şey
den evvel onu seven, ona gönül veren, idare
cilerin, memurların politikacıların, münevverle
rin, Türkiye'de birçok meseleleri halledeceği 
kanaatindeyiz. Onun için tatbikatçılar da ve 
idarede kanunları tatbik eden kimseler cl~ 
her şeyden • evvel bu ruhun ve bu hoyecsmr. 
mutlak surette b'rinci plânda yer almasın? 
arzu ediyoruz. Bu vasıflan haiz bu t'"nte, bu 
şahsiyette olan kimseler, şikâyet edilen bir
çok meseleleri halledebilir. O zaman idarede 
taraf tutma, partizan idare meselesi de, zanne
diyorum, büyük ölçüde halledilmiş olur. He
men burada istidraden arz etmek isterim ki, 
taraflı idare, tarafsız idare, partizan idare 
meselesinde s'yasi otorite ve şevki idare du
rumundan olan mesul Bakanın şahsiyeti ve 
hüviyetinden ziyade mevcut sistemin de büyük 
rolü olduğunu her halde arkadaşlarım tak
dir buyurdular. Osmanlı devri idaresinden 
kalma mevzuat ve alışkanlıklarla ve o zihni

yetin yürütülmesiyle elbetteki arzu edilen şe-
ıdide, sürate ve herkesin arzu ettiği taraf
sız idarenin yürütülmesi mümkün değildir. 
Kaldı ki, Trakiye'nin yani 1983 Türkiye'sinin 
sarîlanna ayak uydurabilen, uydurabilecek 
her türlü vasfı hais yetişmiş idareciyi, bir 
anda iht.sas mevkilerinde bulmak da her hal
de kolay bir mesele olmasa gerektir. Diğer ta--
'.--'aftan idareci de bu vasıfları haiz, insiyatifi-
kain idareci, her halde geçmiş hâdiselerin ya*-
kın ve uzak mazide, tarihlerde Türkiye'nin mâ
ruz kaldığı ha,disele::i:ı bu idareciler üzerinde
ki, tesirlerini çle yine tatbikatçı olan kimsele
rin yapacağı icraatlarda bu tesirleri aramak 
vo bunların münakaşasını yapmak suretiyle on
lardan beklenen sürat ve inisiyatifi beklen
menin do mümkün olup ol Duyacağını da dü
şünmek iktiza eder. Yani demek istiyorum 
ki, Türkiye çeşitli fikir hareketleri içerisin
den çeşitli siyasi çalkantılar içerisinden gel
miş bir cemiyet olması hasebiyle bir ihtilâl ge
çirmiş. memleket olması hasebiyle ve çeşitli 
sebeplerle idarenin tatbikatları olan, hatta iş; 
yapmış olan insanları çok zaman hesap verme 
durumunda bırakılmış olmaları hasebiyle, on
lardan arzu edilen şekilde netice istihsali 
1203 Türîdyesrmn şartları içerisinde kabili 
miir».aka~ad<r. Hepsi için doğiddir. Ama onların 
mevoudoMuÇîinu da nazarı itibara almak lâ
zımdır. Bütün bunların idamenin neden bugün 
?.rz?ı edilen süratte ve verimlilikte çlısmadığı-
rm nedenlerini izah etmek için arz ediyorum. 
Ihte arkadaşlarım, bütün bu nedenler sebebiyle 
idarenin arzu ed'len sürat ve verimlilikte ça
lışmasının kolay olmıyacağmı ifade etmek is
tiyorum, Bunları da bir yalanma, bir şikâ-
ye!; olarak ifade etmiyorum. Çünkü tedbir al
mak mevkiinde bulunan, icrada bulunan kimse
ler, b:za,tihi ieran-m baş:nda olan kimseler ya
lanmazlar. Çünkü, tedbirlerini bulmak mec
buriyetindedirler. Tedbir almaz, mütemadiyen 
şikâyet ederlerse asgariden bu bir aczin ifade
sidir. Bu durumda olmadığımızı, fr»kat hâdise
leri objektif kıstaklar içinde mütalâa ederek 
ve gerçeklere uygunluk derecelerini beyan et
mek için arz ediyorum, elbette bunu söyler
ken tedbirlerin de, nelerin yapılması ikt'za et
tiğini de münakaşa ettiğimizi ve üzerinde dur
duğumuzu beyan etmek istiyorum. Hemen bu
radan su noktaya geçmek ist'yorum. îşte ida-

— 523 
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redo ataleti, idarede mesuliyetsizliği, idarede 
merkezden istiane alışkanlıklarım ve idarede 
vatandaşa bugün git, yarın gel alışkanlığının 
kaldırılmasını, hulasa Devlet çaîlnnın ve 
idare mekanizmasının günün şartlarına uygun 
şekilde yürütülmesini ve yürütecek kimselere 
bu alışkanlığın verilmesinin nasıl mümirüi), 
olabileceğini beyan etmek istiyorum. Bu ne 
denlerle İçimleri Bakanlığı Cumhuriyet tari
hinde ilk defa geniş ölclide bir araştırma faa
liyetine girişmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar vü
satte gerek merkez teşkilâtı gerek taşra ku
ruluşları ve mahallî idarelerin kendi areJIanm 
da birbirleri ile münasebetleri bakımından 
vatandaşla Devlet ve bu daireler bakımından 
ve diğer Devlet kuruluşları ile olan münase
betleri bakımından aksaklıklar nedir, işle
memesinin sebebi nedir? Bütün bunlar geiıü 
bir araştırmaya tabi tutulmaktadır. 29 tane sıüî-
kiye müfett'şi İçişleri Bakanlığı teşkilât ve his 
metine ait bütün meseleleri yani, âmme idarem: 
nüfus işleri, sivil savunma, emniyet, asayiş -•: 
mahallî idare konularını gayet gsn'ş şekilde v 
her birinin vazife mesuliyetlermin hudut ve şü 
mulünü tesbit etmek suretiyle ve birisinde sü 
rati temin edecek ve bugünkü aksaMıkln-r 
tesbit edecek tamda bir araştırma faaliyetin' 
girişm"ş bulunmaktayız. Araştırma beş a7I7.lT 
tır. Beş aydan beri devam etmektedir. Ve böl
gelerin hususiye derine göre vilâyetler seçilmr-
tir. Hîvvelâ İzmir'de başlanmıştır, ondan serm 
Erzurum'a gidilmiştir. Trabzon'a gidilmrtk" 
şimdi Konya'da çalışmaktadırlar. Konya'dır 
ürfa 'ya geçecekler ve böylece Ankara'ya aT~-
det edecekler ve Orta - Anadolu, Şimali - Ana 
dolu, Şarki - Anadolu ve Garbi - Anadolu'dur 
hususiyetlerine göre, coğrafi iktisadi, kürü 
rel ve her türlü hususiyetler"ne göre idarede""' 
tıkanıklıkların nedenleri tesbit edilecek ve rkk 
edilecek neticeler alâkalı müesseselerle, ilim 
müesseseleri ile ve meslekî teşekküllerle ot-uru 
lun münakaşası yapılacak ve ondan sonra teş
kilât kanunu ve idarede ıslahat ve yen'den dü 
zmleme faaliyetleri böylece köklü bir şekle Tv" 
günün ihtiyaçlarını karşıbyacak mahiyette de
ğil, ama gülecekte Türkiye'nin ihtiyaçlarını kan 
şılıyabileeek mahiyette bir hazırlığın içerisin c 
girişmiş bulunuyoruz, Anlayışımız odur M, muh

terem arkadaşlarım, dört duvar arasında muay
yen tandansa sahip teknisiyenlerm, günün şart
larına göre hazırladığı kanunların geçici oldu
ğuna ve Tlirldy3'nin gerek bugün ve gerekse 
vamnmm ihtiyarlarım karşılamadığı kanaatin
deyiz, Bunun tatbikatı mevcuttur. Yamalı boh
çalar halinde kanun değil, ama hakikaten araş
tırmaya müsienit, haMkatlere müstenit, ilmî öl
çüler içerisinde Türkiye'nin içtimai bünyesine 
ıvgun adapl,e olmayan kanun hazırhklariyle 

Türkiye'nin meselelerinin halledilebileceği ka
naatindeyim, Onun için araz tedavisi değil, se
bep tedavisi, bizim idarede Mabattaki görüşü
nüzün esasını teşkil etmektedir. İîri seneden 
beri hazırlığımız buydu, bir sene, altı aydan beri 
'.atbikata geçmiş bulunmaktayız. Bu mesele 
"a-nediyorum ki, büyük bir hâdisedir, Türk ad-
'umanstrasyonu için. Hakikaten Mukadder Öz-
İçkin arkadaşımız, eynlan bütçedeki tahsisatı 
m bulmaktadır. Doğrudur, ilk defa konuyor, 
\ I D ' den 250 000 liralık yardım aMnk araştır-
nam arkadaşların maddi imkânlarım da temin 
"t-min vahdetteyiz. Temennimiz devamıdır. Şa
nslarla kaim olmamasıdır, Fakat bu i-te oalı-
:an idareü arkadaşlarım 29 tane mi ilkime mü
fettişi ve bütün mülkiye müfettişleri ve İçişleri 
bakanlığı teşkilâtı gönüllüdür, imanlıdır, meşe-
"TTO iranmı,rur-, Binaenalevh. meselenin büyük 
• "••f basını atla İmi" olduğumuz kanaatindeyiz, 
l'lnkü, imanla badema vardır, bpmeeanla bada-
\a vardır. Bu is bitirilecektir. Onun için Fe-

mk Sükanbn rehsıvla kaim olduğu kanaatin d'-
'•-;y-vr.^ TT-gole ramlrya mal olmuş bir mesele
dir, Türk idamesi için heyirh olaremna iramyo 
mm, Ve bunu heyecanla, işgal ettimm müddet 
~e makamımı devam ettireceğimi Yüksek Sena-
'••"; brzmmnda memnnnivetle be^au ediycm.m 
"ü,TTmet!i a.rkadaslarım mesekm b7i zaviyeden 
'•.̂ rA?, bi'Tok ka^nnl-rm hü^ck rmm^ma"r''"-k'.r'ü"! 

de artık ne zaman çıkacağını ve nasıl yanı-
' vüleccğini zanediyorum; izah etmiş bulunuye-
"^m "O"'' vekile 'HP. .""yn^'m'! v l̂-yj/̂ V Ti"r"'̂ r,"",'̂ p'?r'H.. 
";'"ze arz etmek isk'yorum, Fehmi Alnarslan Bev 
•ksik olmas-nlar. teveceühkâr beyanlarda bu-

ümdular, Yalnız bir istifhamlarını baskasmda" 
""akien beyan ettiler, İçişleri Bakanı eakşkar-
"lır, hizmet veriyor, Ama partizandır d'yorlar 
' ryanında bulundular. Hak veriyorum. Şevliye-
"'îliıder. Türk've'de herkes için koîav ve rahal 
her şey söylenir. Yalnız su sözlerimi tekrarla-
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mak mecburiyetindeyim. İçişleri Bakanlığına 
geldiğim 1985 yılının ssçimlerinden sonra Hü
kümet güven oyu almadan Elâzığ'da toplanan, 
bölge valileri toplantısında, valilere şu sözleri 
söyledim. İçişleri Bakanlığı en çok şikâyet edi
len bir bakanlıktır ve başında bulunan Bakan 
da umumiyetle partizanlıkla damgalanan bir 
makamdır ve bakandır. Size daha onbeş gün, 
makama oturduğum tarihten itibaren onbeş 
günlük bir bakan olarak sunu beyan etmiştim. : 
Partizanca bir davranışın gayrikanuni, gayrini-
z-ami bir emrim olursa, lütfen karşıma çıkm^ 
ve ikaz ediniz ve direniniz. Ama eğer, siz parti
zanca hareket eder kanunları seyyanen tatbik 
etmez, vatandaşa iyi muamele etmezseniz, sim 
ben müsamahakâr oîrmyacağım. Bu söyler 1935 
in sonlarına doğru söylenmiştir. Bundan bir ay 
evvel yüz tane mülkiye müfettişinin huzurun
da, ondan evvelki beyanlarımı bir tarafa bıra
kıyorum, geçen şene bu kursudan söylediğin:: 
beyanlarımı da bırakıyorum. Bundan onbeş gür j 
ovvel v'.i~ tane mülk"17 3 müfettişine hususi ic/o t 

t 

lantlmızda ve meslekî meselelerin, içişleri Ba- l 
kanlığının meselelerinin münakaşasında konuş j 
mamın bir yerinde şunları söyledim : 

Mülkiye müfettişleri idareyi tanzimde dai- \ 
ma kusur arayıcı kimseler değil. Hâdiseler:' j 
menfi yönünden ve herkesi suçlu çıkaran kim- j 
seler değildir. Mülkiye müfettişleri öğretici ' 
yol gösterici ve idareyi ıslah edici öncü kim?c- ', 
lordir, dâva adamlarıdır. Dâva adamları hüvi- j 
yeti içerisinde karşımıza kanım ve nizam âm \ 
teklifler gelirse meseleler gelirse bunları goti- | 
nenlerin karşısına çıkınız, direniniz ve diretiniz. 
Ben partizanlıktan çok şikâyet eden adamım. 
Nefsimde partizanlığın bütün acılarını tada-n ! 
bir insanım. Bu itibarla, kendime yapıkıassn: 
arzu etmediğim başkasına yapmrya hem şeref
sizlik addederim, hem de gayriahlâki hareket j 
telâkki ederim. Ama partizanlık yapan kim 
olursa, onun yakasında bıralımamakta benim 
hizmet anlayışım ve prensibimin içerisindedir, 
Sizden rica ediyorum; bu tarzda hareket edi
niz, iki senelik Bakanlığım devresinde bir te
kiniz çıksın, bana gayrikanuni, gayrinizami ve 
partizanca tek emrim olduğunu kalksın, söyle
sin. Ve şunu da beyan ettim, ama bu çatı al
tında zamanımdan evvel çok acı. Buna ait hâ
tıralarım olduğunu nefislerinde yaşamış insan-
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kırsınız, dedim. Ve yine dedim İd, geçen defa 
Sütçe Karma Komisyonunda da arz ettim, ar
kadaşlarım burada dile getirdiler. 

Arkadaşlar burada mesuliyet deruhde etmiş: 
kimseler şerefli Devlet memurları hiçbir za
man kendi hayatlarını, istikballerini kanunsuz
luklara atamak suretiyle rizkedemezler, etmeze 
lor. Bunlar kimsenin evvelce de söylediğim gibi, 
ne kuklası ne uşağıdır. Türk Milletinin memur
larıdır. Kanunları tabik etmekle mükelleftir
ler ve onu tatbik eden şerefli insanlardı. O iti
barla bunlar kavli mücerrette olan beyanlar
dır. Bir tek misal göstersinler, iki seneden beri 
söylüyorum, gerek Faruk Sükan'm İçişleri Ba
kanı olarak, Hükümetin, çıksınlar partizanlığa 
ait açık seçik, müşahhas vakıa zikretsinler, bun-
•arın cevabını verelim. Ama müşahhas vakıa 
zikredilmeden yalnız partizanlık yapıyorlar la
lı, zannediyorum ki, insafla ve hakikatle ka
ili telif olmaması iktiza eder. Bu yolda devam 

e döşeğiz. Hükümlerimiz katı, partizanlık ya-
oan memuru kanunları seyyanen tatbik etmi
yor.! memuru, vazifesini suiistimal eden memu-
ıı müsamaha yok. Ama vazifesini dürüstlükle, 

bihakkın yapan, kanunların mutlak surette 
ılzmetinde olan ve vatandaşın emrinde oldu
ğunu idrak eden, vatandaşa iyi muamele yapan 
memur başımıza taçtır, onun siyasi kanaatleri 
•ıs olursa olsun, bizi enterese etmez, hizmet g'ö-
:*3n insan olarak onu tebrik, takdir ve teşyi et-
ııek Dcmirel Hükümetinin ve içişleri Bakam
ım aslî prensiplerindendir. K-ymetli senatör
lerin bu hususu kesin hatlariyle bilmesini bu 
vesile ile bir defa daha istirham ediyorum. 

Arkadaşlar, asayiş mevzuu hakikaten geçen 
neneler üzerinde çok konuşulan bir mevzudur, 
Yine bu kürsüden şu zamana kadar, bu merha-
leye gelinceye kadar haldi, haksız birçok isnat
lara mâruz kaldık. Ama bütün bunları, Allaha 
şok şükür, soğuk kanlılıkla, ciddiyetle ve biraz 
evvel arz ettiğim gibi, kusuru daha çok kendi
mizde ariyan bir anlayışla tetkika tabi tuttuk 
ve bu tenîddleri hazırlamaya gayret ettik. Asa
yiş mevzuu bir vekâletin omuzu üzerinde bir 
Devletin yalnız bir vekâletin omuzu üzerinde 
ve mesuliyeti altında olan bir mevzu değildir. 
asayiş meselesi bir Devlet meselesidir. Asayiş 
meselesi bir rejim meselesidir. Türkiye'de asa
yişin iki seneden beri, iki senenin sonundaki 
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asayişin dana doğrusu, mesuliyetimiz devresin
deki asayişin ve İC60 yılmın ilk aylarındaki 
manzarası zannediyorum ki memnuniyet verici
dir. Bu, sarf edilen geydetlerin bir muhasalası • 
dır. Su. Hükümetin büyük gayretleri yanında 
hiç şüphesiz, Türk Parlâmentosunun bu husus
taki üstün anlayışının bir neticesidir. Muhterem 
arkadaşlarını, Parlamentodaki beyanların, Parla
mentodaki müııakaş alarm, Parlâmentodaki mü
zakerelerin, Prlâmentodaki her türlü faaliyetin 
cok kısa zaman içerisindeki mıkâsmı, rsper-
küsyonlarıru vatandaşta müşahede etmek âdet
tir ve doğrudur da. Yani buradaki her 
davranışımın, şu çatı altındaki har ha
reketimiz, vatandaş beyninde, vatandan 
üzerinde müspet ve menfi mânada mâ 
kes bulur. Ve buradaki mesul insanların za
man. saman gayrimesul şekilde beyanları, bura
daki bası mesul şahısların şalisi vehimlerini şali
si endişelerini, şahsi kusursuzluklarını milletin 
kusursuzluğu gibi göstermek gayretleri cihet
teki yurt çapında emniyet ve asayiş meselesine 
müessir olur. O itibarla, bu meseleyi her şeyden 
evvel Devlet meselesi ve bir Parlâmento mese
lesi ve bir rejim meselesidir derken, bunları de 
ğarlendirerek arz ediyorum, tki seneden beri 
Türk Hükümeti ve Cumhuriyet Hükümeti ok; 
rakf Demirel Hükümeti yurtta siyari istikramı 
siyasi huzurun relimin münakaşa edilmez tarzda 
müesseseleriyle birlikte istikrarı hususun:la bü 
yük gayret göstermiştir, büyük sabır göstermiş 
tir, büyük müsamaha göstermiştir, büyük taham
mül göstermiştir ve büyük soğukkanlılık göster
miştir. Bunun neticesidir İri, iktisadi huzura 
doğru gidişimiz mümkün olmuştur. Bunun ne:l-
cesidir ki, vatandaş yarınından emin bir halde 
yurda hizmet etmek işin maddi mânevi imkânla
rım seferber etmek gayretine girmiştir. Yarıl 
bu gayret sayesindedir ki Türk Devletinin iti
barı dışta; zannediyorum ki, büyük elcüd: 
değer kazzurm.aktadır. Ve büyük Türk Devleti 
mühim hâdiselerde, mühim entereasyonel hâdi
selerde, zannediyorum ki, herkesin kabul ede
ceği tarzda fikrine, görüşüne müracaat edilm 
bir Devlet halini tekrar iktisabetmistir. Bu bi
raz evvel söylediğim, objektif olmaya gayre* 
ediyorum. Dış memleketlerdeki dış münasebet 
lerde bulunan arkadaşlar, dış memleketlere se
yahat eden arkadaşlarımız bu sözlerimin müşah
has misâllerini görürler. Son Kıbrıs hâdisesinde 
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Türk Devletinin ve onun Hükümetinin tutumu 
Türk Milletine büyük şeyler kazandırmıştır. 
Dost olmıyanlara da cok şeyler kaybettirmiş
tir. 

Ba itibarla yurtta asayiş meselesinin bugün
kü memnuniyet verici manzarası Hükümetin ta-
kibetmelöe olduğu politikayı ve iç huzur ve sü
kûn mevzuundaki ve iç siyasi is "ikrar ve ikti
sadi istikrar mevzuundaki hassasiyetinin bir 
neticesi olarak değerlendirilmesi iktiza eder. Bu
nun yanında içişleri Bakanlığı olarak biz mesu
liyetimizin idraki içerisinde, biraz evvel söyle
diğim görüş ve anlayış çerçevesi içerisinde hiz
met görmeye gayret ettik, Biz bununla iktifa 
etmiyoruz arkadaşlar. Daha mükemmel olması 
inin gayret sarf ediyoruz VG emniyet ve asayişin, 
yurtta emniyet ve asayişin her zaman eok mü
kemmel, çek olabileceğinin iddiası içerisinde de 
değiliz. Çünkü Doğuda ve Güney - Doğuda asa
yişsizlik meselesinin haili bir zaman meselesidir. 
Oradaki çeşitli problemlerin halli meselesidir, 
l ır ıa da gayet yakînen bilmekteyiz. Asayişin yal
nız zabıta tedbirleri ile ve ceza kanunlarının ar
kasına sığınılan yasak tedbirlerle halledilemiye-
ceği kanaati içindeyiz. Bunun tatbikatı olmuş
tur. Tethişle, baskı ile, tedip ile Devlet düzeni 
yürütülemez. Biz sureti katiyede bu görüşün 
işinde değiliz. Biz demokratik hürriyat re.Ur.ai 
içerisinde, müesses Anayasa nizamı içerisinde, 
hak ve hürriyetleri kanun çerçevesi içinde kul
lanmak şartı ile bu meselelerin zamanla ve bu 
meselelerin yanında köklü meselelerin halli me-
r-elesi olarak ve hallinin köklü meselelere vabes
te bulunduğuna inanarak asayiş konusunu de
ğerlendirmekteyiz. 1965; 1966, 1967 hâdiseleri
ni kuru istatistiği rakamlara göre değil, bizatihi 
İrim, zemin ve vakıa zikretmek suretiyle arz ede
bilirim ki, Doğu ve Güney - Doğu vilayetleri
mizdeki islenen suçlarda azalma var, senelerden 
"eri faili meçhul kalmış birçok suçların faille
ri yakalanmıştır, rakam verebilirim. Yalnız Mar
din vilâyetinde 1946 ilâ 1960 senesi arasında iş
lenmiş, kaçak durumda, faili meçhul durumda 
123 fail suçlu yakalanmıştır, asayişe müessir 
mühim suçların faili olarak. Bugüne kadar jan
darma belgesinde 3 000 küsur faili meçhul sue 
islemiş, suçlu vardır. Bunun 1 200 küsuru, 
1 253 ye yakım iki sene zarfında zamanımızda 
yakalanmıştır. Bunların da büyük bir kasını 
Doğu ve Güney - Doğu vilâyetlerindedir, Bugün 
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Doğu ve Güney - Dcğti vilâyetlerinde seyahat 
eden arkadaşlarımız aknrn tedbirlerin ne kadar 
müessir olduğunu görmektedirler. A*z ettiğim 
gibi., bunlar, kâfi görmemekteyiz, meselenin ik
tisadi yönü, kültürel yönü sosyal yönü halledil
medikçe zaman zaman asayişsizlik hâdiseleri 
zuhur edecektir, edebilir. Kaldr ki, her cemiyet
te olduğu gibi Türk Cemiyetinde de suç işlene
cektir, suçlu bulunacaktır, bilhassa ahlâk niza
mı vo maneviyat buhranı olan Tirk Cemiyetinde 
suçlu meselesini suç imleme meselesini bu açıdan 
değerlendirmek iktiza eder. He~ıen buradan yi
ne a~z etmek isterim, müterakki Garp devletleri 
ile mukayese edildiği takdimde Öldürme hâdise
leri hariç, ki onların da Türkiye'ye has sebep
ler?. vardı-\ diğer suçlar Türkiye'de medeni Garp 
memlekotîerinder. çokdan dûn vaziyettedir. Do
ğu. vo Güney - Doğuda iki senede soygun ve 
gasp olayları % 50 nispetinde azalnuştır ve fail
lerinin de % 99 u yakalanmıştır. Bu, zannedi
yorum. küşürnseiîrıiyecek bir başarıdır. Yeni ku
rulan, yeni sistem ve yeni zihniyetle umumi za
bıta kuvvetlerimizin ırsmet görmesi bunda bü
yü!: ölçüde âmil. olmaktadır. 

K'TEiotli arkadaşlarım; arzu edilen seviyede 
emniyet ve alayişin temin ve tesisi, şüphesiz ki, 
kaliteli, eğitilmiş ve yeter sayıda emniyet kuv
vetlerine, yari polis vo zabıtaya bağlıdır. Bu
rada şimdi teferruatı ile arz etmiyeyim. Çünkü 
muhtelif vesilelerle arz ettim. Bugün Türkiye 
benzeri memleketlerden nüfus ve diğer şartlan 
biso yakn olan devletlerden en az sayıda za
bıta kuvveti olrn memlekettir. Polis sayısı hiç 
bir medenî memlekette ve hür demokratik mem
lekette Türkiye kadar az olan bir memleket yok
tur. Telâfi ediyoruz. 1968 de 29 bin polisimiz 
olacak. 20 bin polis, ama yalnız aded olarak de
ğil, eğitilmiş polis, morali yüksek olan polis, 
itibari:1, polis. Hedefimiz budur. Polis.n ne du
rumda olduğu da herkesçe malûm, iıtilâlden 
sonra çeşitli hâdiselerle morali çökmüş, itibarı 
zedelenmiş olan Türk polisi bu7Ün meslekî şerefi 
ile ve mazisine yaraşır tarzda itibarlı bir polis, 
morali yüksek bir polis haline gelme, getirme 
gayreti içerisindeyiz. Son hâdiseler de Türk po
lisi için zannediyorum, itimadedici, kendisine 
itimat telkin edici ve g'dvendirici imtihan vermiş 
bir hüviyette olduğunu ispat etmiş olmasıdır. 

Toplum polis teşkilâtım takviye edeceğiz, bu 
seno ikibin kadro aldık, bu kadro ile Ankara'yı, 

Ankara'daki toplum polisini 1 500 e çıkarıyo
ruz, istanbul'u 1 200 e çıkarıyoruz, izmir'i 450 ye 
çıkarıyoruz. Ayrıca 15 vilâyetimizde yeni top
lum polis teşkilâtı kuruyoruz. Bu, Türkiye için 
bir yeniliktir. Toplum hâdiseleri olan vilâyetler
de ve birinden diğerine kaydırma imkânı olan 
vilâyetlerde, 15 vilâyetimizde yeni toplum polisi 
teşkilâtı kuruyoruz. 1963 de yurt hizmetine gir
miş olacaktır. Polisin cihazlanması, vasıtalı hale 
getirilmesi de keza üzerinde durduğumuz mev
zudur, 1963 bütçemizde daha rahat bir halele teç
hizat, telsiz bakmrndan, vasıta bakımından da
ha rahat bir hale getirilecektir. 

Polis personel, ikmal politikası ve eğitim po
litikasını evvelce arz ettim. Dört bin dönümlük 
sa*>a üzerinde kurulması kararlaştırman polis 
eğitim sitesine bu y?l başlanmaktadır. Geçen yıl 
bir milyon lira ayrılmıştı, plânlan, ihalesi ya-
P'lüı. İkibuçuk'milyonluk tahsisat bu yıl kondu 
vo bu yıl inşaatına başlanacaktır, üç senede ik
mal edilecektir ve böylece polisimiz irerek yurt 
ihtiyaç: m karşılayacak miktarda polis yetiştiril
mesi ve gerekse kaliteli ve eğitilmiş polis yetiş
tirilmesi mümkün hale gelecektir. 

Jandarma Tsşkilâtımız da polise muvazi da
ha geniş imkânlarla teçhiz edilmektedir. Ye
ni bir anlayışla, Türkiye'nin yeni sartlanna 
göre jandarma teşkilâtında yeni bir izahat 
hareketine girişilmiştir. Komanda taburlan-
mn Şark'taki yüzde yüz kadro ile faa.iyete geç
miş bulunmaktadır . Yeni silâhı ile, motosik
leti ile, jipi ile katırcı birliği ile, süvari bir
liği Ve, gece tulumu ile ve h^r türlü caora'fVa 
ve iklime uygun şekilde teçhizat ve talimi ile 
yeni bir hüviyetle komando taburumuz, birin
ci grup komando taburumuz. Şark komando 
taburumuz hizmete girmektedir. 1963 te Or
ta - Anadolu'da ikinci komanda taburumuz hiz
mete girecektir. 1969 da da ücvncü komando 
taburu, böylece üc komando taburu yurdun 
emniyet ve asayişinde yeni bir anlayışla hiz
met görme imkânına kavuşmuş olacaktır. 

Kıymet'i arkadaslanm, müsaade ederseniz 
kmer. aşın cereyanlar mevzuunda da maruzat
ta bulunmak istiyorum. Çeşitli vesilelerle Hü
kümet olarak ve Bakanlık olarak görüşümüzü 
arz ettik. 1SC1 Anayasasının tanıdı»! geniş 
hak ve hürrivetferin istima'indo bilhassa bu 
hakların ve hürriyetlerin suiistimalinden bir-
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çok vatanperver insanlar şikâyetçi. Türki
ye'de aşırı cereyanlar var. Bilhassa sol, aşırı 
solun faaliyeti hiç kimsenin gözünden kaçmı-
yacak şekiMe bariz olduğu vakıası ortadadır. 
Buna karşılık Hükümet belki gereken ciddi
yette ve vüsatte tedbir alamıyor, alamamak
tadır tarzında da şikâyetler yapıldığını ya-
kînen bilmekteyiz. Arkadaşlar, Türkiye'de 
aşırı solun, yani komünist hareket"1 erin tarihini 
her ha^de arkadaşlarım tahattur buyururlar, 
1920 de Mustafa Suphi ^e, 1919 da baslıyan 
komünist faaliyetleri 1920 - 1925 arasında ser
best bir devre, Millî Kurtuluş hareketimizin 
kökleşmesi bakımından ve yeraltından yer'Ls-
tüne çıkması için Mustafa S"mhi gibi ufakla
rın ortaya çıkmadı bakımından Büyük Ata
türk onu bir müddet yr.pmış ve ondan sonra da 
tenderine binmiş ve ezmR 1925 le 1923 de bü
yük bir tevkifat. ba'tfa Şefik Hirnü ve arka-
da^an. 1998 - 1935 devrelinde vine kcmüni'-t 
fa^liyetleHni görürü'». Se^ik Hüsnü ve İRrıek-
H Sosyalist ve Köylü Patisi ve T^sım Fi^n.et 
Yi***-* nı-.«ir "M?*™ -rriv.̂  bi r grup. Bunlar 30 lıık, 
3 J lik, 48 lik gruplardır. 

S'-nn a~s edevi^: 1920 d^n 19 AO n. irrrf^v 24 
defa k^nünfot tevk'fatı vardır. Türkiye'de ve 
21 tevkifatm 10 -170 kişilik grupları vardır ve 
bunların hensi de sırılsıklam komünist ve boî-
şevik aıaırdır. Sureti kativedc Türk^eve han 
sosyalist emimden de^ii, Zm/-n olmadı "i için 
kısa nrz edevim, şimdiki sosya^t preemen"'̂  de 
S'H'^'vH. ket.İTrp/'f» T"*|ef',-'''>''İdİr TTA T^+.O-;^ ^ - " " " t k e ^ 1 -

dı beyanlarıdır. Tek tip sosyalizm vardır, der
le-. Bun'' d- k^ndi ilimleri iV. y^î doktan ta
biri i1 e ilmî sosyrlim. kendi tAhi-deri i1", bi
limsel *osvli;m. derler. Doktrindeki yeri, Ma-
te-valist felsefedeki yeri fmî sosyalizmin, bi
limsel sos^Jizmin ye™i Marksizmdir, kn-nü-
nTT^dir. Bütün faaliyetleri bu açıdan değer
lendirilmektedir. 

Size sunu da arz edebim, birada vesikala-
n*n v^dır, aJâkaTı mercilere elbette ki tevdi 
edilecekti"", va'mz hemen s^nu arz edeyim, ne-
•seVİRr Türkiye'nin; TTznnhaspno-'rlu'nn rrayet 
ciddiyet.!?», dikkatle dinledim, ibaret ettiği tarz
da: Türkiye'nin busrünkü demokratik havası 
ice^mde ve nizam rn1aTn,u içeririnde, kemn 
tatbikatı rercevesî ilerisinde devir mahiye
tinde, devir mahiyetini ve hukukî vasıf iktisab-

etmeden nıese'eleri ortaya çıkarmak rejim 
bakımından fayda yerine zarar verir ve 
bunların daha çok asmasına imkân verir. Onun 
için bu meseleler, bu zevatı, bu bilimsel sosya
listleri yakînen tıldbetmekteyiz. Dikkat edin ar
kadaşla.*, nefes alıklarını dahi bilmekteyiz. Gayet 
açık söylüyorum, İçişleri Bıkanı olarak. (Alkış
lar) Türk Devletini bölmeye, yıkmaya, o Türk 
Devletidir ki, son Türk Devletidir, daha başka 
iltica edeceğimiz, gideceğimiz yer yoktur, yık
maya, bozmaya, müesses Anayasa nizamını de
ğiştirmeye, hür demokratik nizamı sarsmaya, 
tahribetmeye müteveccih her türlü hareket Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak ve onun me
sul Bakam olarak, içişleri Bıkanı olarak tara
fımızdan. yakinen, ciddiyetle takibedilmektedir. 
Bu. takip soğukkanlı takiptir. Bu takip bilerek 
takiptir, hissi takip değildir. Bu takip günahı 
günahsızdan ayırıcı, hıkl'yı haksızdan ayırıcı, 
suçluyu suçtuzdan ayırıcı tarzda Aîlah korkusu 
taşıyarak yapılan takiptir. O itibarla hiç Idınse-
nin bundan şüphesi elmas: n. Arkadaşlar, Türki
ye'deki sosyalist hareketlerin, M bugün Türkiye 
Komünist Partisi, İd Zeki Eaştimar isimli Ya
lıtıp Demir namımüstearla resmen 23 ncü ko
münist kongresine katılan ve üçüncü enternas
yonale dâhil olduğu tescil edilen Türkiye Komü-

! nist Partisinin «Bizim Radyo,» ve Prag'da «Ye
niçağ Dergisi» ile çıkan bütün beyanları ile üs-

I I.ûn olarak, taktik olacak, strateji olarak beynel
milel komünizmin bütün delilleri vo ayniyeti 
bulunan bugünkü Türkiye'de sosyalistliğini ilân 
eder. ve bilimsel sosyalist olduğunu çekinmeden 

İ . 
| s'Jyliyenlerir. tamamen aynı ölçüde taktikleri, 
| stratejileri, aym. paralel içinde bulunduğunu ifa-
| de etmek isterim. Samanım olsa burada vesi-
| kalarım vardı, arz edecektim. Fakat daha başka 
| bir zamanda Yüce Senatoya arz ederim, Mecliste 

geçen sene arz ettiğim gibi, elbette ki, bunlar 
Anayasa kuruluşları ve mesul makamlar tarafın
dan değer bulacaktır kanaatindeyiz ve arz etti-

I ğim gibi bütün bunları hukukî delil mahiyetinde 
olabilecek tarzda taldbetmekteyiz ve o tarzda 

f aşır?, sol mücadelesini kabul etmekteyiz. 
* Bir hususu daha arz edeyim; arkadaşlar, 

yalnız ceza kanunları ile, yasaklarla aşırı cere
yanların önlenmesi mümkün değildir. Bunu da 
arz ederim. Nedenlere inmek lâzım. Asın cere
yanların sebeplerini, hakiki âmillerini aramak 
lâzım. Sosyal sebepleri vardır, iktisadi sebepleri 
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vardır, kültürel sebepleri vardır. Türkiye'nin 
bugünün şartları bunlara imkân vermektedir 
Saten herkesçe malûm bulunduğa üzere, komü
nist faaliyetler, enternasyonal komünizm bir ce
miyetin buhranlı samanlarını arar bulur ve buh
ranlı zamanlarda faaliyetini artırır. Onun iein 
1920 den diye bahsettim, 1920 de Türk cemiye
tinin millî Kurtulup Savanı senelerindeki duru
mu malûm, yine cna mu vasi her çalkantılı devre
de komünist faaliyetleri kendini hissettirmiştir. 
1920 -1025 senelerinde bir. 1925 -1923 senelerin
de iki, 1928 - 1935 senelerinde üç, 1935 - 1945 
Denelerinde dört, 1945 senesi çok partili devir
den 19G0 a kadar bir, 1960 tan şimdiki faaliyet
le?. Bunlası ayrı ayrı kıymetlendirir seli hep 
Türk cemiyeti için buhranlı devrelere rastlar, 
Ama 1960 tan ince, biliyorsunuz 194G da büyük 
bir tevfikat var ve Mcclislerdeki nıüzakeratı dr 
her hakle hatırlarsınız, 1947 senesinde büyür 
yankılar yapan ve rahmetli mareşale atıflar ya 
pan hâdiseyi, samanın içimleri Bakanı Şükri" 
S jkmensüerin, Şefik Hüsnü ve Irrrl faaliyetle" 
sebebiyle yapılan tevfikat dolayriyle 1946 daki 
büyü": tevfikat, ondan son^a 1051 de 176 hk b r 
tevfikat, 1957 de diğer bir tevfikat. 1960 tan sen 
raki Anayasanın geniş hak ve hürriyetlerini sui
istimal eden ve sosyal hukuk devleti anlayışın" 
sosyalist devlet olarak yorırmbyan ve Anayasa 
IIT. sözcülerinin de beyan ettiği gibi, hor türlü 
dogmatizme ve doktrin propaganda ve münaka
şasına kapalı olduğu Kurucu Meclis tarafından 
tasrih buyurulcluğu halde ve izmlore kapak bu
lunduğu halde, sosyalizme açıktır, ama, demok
ratik sosyalismdeıi bahsetmez, garplı mânada 
sosyalizmden bahsetmez, bilimsel sosyalizmden 
bahsede..*. Sosyalistim der, Sürih'te toplanan, son 
13 -15 Ekim 19G7 de Sürih'te toplanan enternas
yonal sosyalist kongresine iştirak etmez, Türk 
sosyalisti. Sosyalistim der ama, enternasyonal 
sosyalist kongresine iştirak etmez. Birant işti
rak eder, lîelli iştirak eder, İngiliz sosyalistleri
nin bası iştirak eder, Avusturya Başbakan Yar
dımcısı iştirak eder, isviçre Hariciye Hâzırı iş
tirak eder yani, Avrupa'nın, Amerika'nın bütün 
meşhur sosyalistleri iştirak eder ama, onların 
sosyalizm anlayışı katiyen dolririner sosyalizmi, 
kollektivizmi reddeden, tamamen rey müessese
sini, hür teşebbüsü, mülkiyeti, aileyi, elini inkâr 
etmiyen, parlamenter rejimi esas kabul eden, 
hattâ karma ekonomide, ferdiyetçiliği esas aian 

ve hür teşebbüsü esas alan bugünkü demorkatik 
sosyalizmin toplandığı kongreye gitmezler. Eo-
ma kongresine giderler. Arkadaşlarım kısaca 
sise bu hususta malûmat a"iz eieyim. 22 - 23 
Ocakta toplanan Roma kongresi, Akdeniz ülke
leri komünist ve progresist partilerin tertibetti-
ği bir kongredir. Bu kongre İtalyan Komünist 
Partisi ve proletar sosyalist Partisi tarafın
dan tertibedilmiştir. Bu saystır ve italyan Ko
münist Partisinin organı olan Unita tarafından 
resmen beyan ve ilân edilmiştir. Müsaade eder
seniz size buraya iştirak eden, bu kongreye işti
rak eden partileri okuyayım. " Zabıtlara tescil 
ettirmeli bakımından mühimdir bu. Çünkü gizli 
bir toplantıdır ve bir komünist organın toplantı
sıdır. Ve gizli maksatları olan toplantı olması lâ
zımdır, çünkü açık değildir. 

Bu toplantıya katılan komünist ve progresist 
partiler şunlardır: Kıbrıs Progresist işçi Partisi 
'Alici). Akel Partisi biliyorsunuz komünist par-
isidi.-, % 30 a yakın üyesi vardır. Cezayir Kur-
Yaluş Cephesi sosyalist, Frans'Z Komünist Farti-
•i, Fransız Birleşmiş Sosyüist Partisi, Yunan Sol 
Demokrat Birliği (Eda) Bugün yasaklanmış 
jlııı partidir, yani Yunanistan'da faaliyet gös-
';o?miyon bir partidir, ve delegeleri de Yunanis
tan'dan gitmemiştir. Yugoslav işçi Halk Sosya
list Birliği, bu iktidardaki partidir ama, komü
nist ligine dâhil bir partidir ve en fazla üyesi 
olan partidir. Fas Komünist Partisi, Fas Komü
nist Partisi illegal bir partk-ir. Yani Fas'ta ya
saklanmıştır, Türkiye'de solduğu gibi., Dışarıda 
aynen Seki Baştimar vari bir gayrikanuni illegal 
komünist partisidir. Birleşik Arap Cumhuriye
ti Arap Sosyalist Partisi, malûm, Suriye Baas 
Partisi. Baas Partisi haklımda da malûmatınız 
vardır. Baas Partisinin kuruluşu, bünyesi, te
masları tamamen demirperde memleketleri ve 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile ya
ni, komünist partileri iledir. Sure'i katiyede 
Avrupa'daki demokratik sosyalist yani, enter
nasyonal sosyaliste dâhil sosyalist partileri ile 
hiçbir gûna münasebeti yoktur. Bütün münase
betleri, baştan aşağı demirperde memleketleri 
iledir, italyan Komünist Partisi, italyan Proleter 
ve Sosyaıst Birliği Partisidir. Çimdi ve 12 nci-
si de T. i. P. Bu resmen Roma'da intişar ve 
italyan Komünist Partisi organı olan Unita Ga
zetesinde resmî tebliğ olarak verilen tebliğdir. 
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Arkadaşlar Akdeniz bölgesinin diğer devlet- j 
leri Arnavutluk, İsrail, İspanya, Libya. Tunus, 
Lübnan ve Portekiz do davet edilmişti, Arna
vutluk Komünist Partisi iştirak etmemiştir. İs
rail Komünist Partisi iştirak etmemiştir. ispanya 
illegaldi:*, davet edilmiştir, iştirak etmemiştir, 
Libya, Tunus, Lübnan ve Portekiz de keza işti
rak etmemişlerdir. Yani 19 Akdeniz ülkesin
den 12 si iştirak etmiş, gerisi etmemiştir, iştirak 
edenlerin hüviyetleri de komünisttir yani, üç 
gruptadır daha doğrusu. Bir kısmı iktidarda 
olan sosyalist ve progresist partilerdir. Yani. 
r&sır'daM Sosyalist Parti, gibi, Cezayir Kurtu
luş Partisi gibi ve Suriye'deki Baas Partisi gi
bi. Bir de iktidarda cim: yan, muhale: ett o olar 
komünist partileri vardır. Ilalûm, Fransız Ko
münist Partisi, italyan Komünist Parti:! ve ital
yan Proleter Partisi gibi, devletler vardır. ünâln 
cü3Ü de; illegal olan partiler vardır. Yani Fa~ 
Komünist Parti:! gibi ve diğsr komünist parti 
leri gibi. Böylece, yani bu toplantı tamamen br 
komünist toplantısıdır ve Sovyet Rusya'ya mü 
teveccihtir. Bahane de şudur: Ssn Akdeniz büî 
gezinde cereyan eden olaylarda bir copho blrliğ' 
kurmak içindir. Akdenlzde ITisandan itibare: 
üc olay vardır. Birincisi; ..'Yunanistan olayıdır 
Darbei Hükümet vardır, ildncisi, Orta - Doğ-
hâdiseleridir. Filistin'in Arap tcpraklarmı iş
galidir. Arap - İsrail harbi. Üçüncü elay dr 
hepinizıe malûm bulunduğa iiasre Kıbrıs olay: 
dır. Böylece Akdeniz sıcak bir bölge halini al 
mıştır ve Eunya bakımından fevkalâde ekerimi 
yetîidir. Orada da bir cephe kurmak İlamdır v: 
komünistlere göre bu üç hâdiıcnin altmâa vs 
emperyalizmin parmağı vardır ve bir e::: perva 
lizm oyunudur. O'halde antiemuoalist bir ceph-
kurma!: lazımdır, Aynen so~yali:t perdesi altın 
da komünist partilerin Türkiye'de de şimdi anti 
emperyalist cephe, millî Irurtulus savaşı slogan: 
nm dışta inikası olan ve tatbikatı elan bu hare 
ket, bu toplantı bir kazukk toplantısıdır. Har' 
veya Nisan ayında büyük toplantı olacaktır 
T. i. P. italyan Komünist Far Sisi ve italyan Frc 
»eter Partisi tarafından davet ekilmiştir. T. t I 
alman bilgilere göre, geniş Galide Baada. Suri 
ye'nin Baas Pavtisi ile irtibatlı cknuştar ve bir 
birini davet etmişlerdir. Cnlar Suriye'ye, 0::r* 
ys'dekilerde Türkiye'ye gelip yapılan hizmetler' 
ve yaptıkları işleri tetkik edeceklermiş. Su va 

zlyet muvacehesinde, hadise bir komünist hare
ketidir ve bir komünist cephe hareketidir. Maa
lesef bu gizli toplantıya Türkiye'de legalize ol
muş T. İ. P. de iştirak etmiştir. Hukukî durumu
nun münakaşası elbette ki, Türkiye'nin yetkili 
adlî mercilerine ait bir mevzudur. Yalnız kıy
metli senatörleri bu mesele hakkında tenvir et
meyi vazife bilmekteyim. Hulâsatan arz ediyo
rum. Elimizde daha buna ait dokümanlar mevcut 
bulunmaktadır. 

İşte kıymetli arkadaşlarım aşırı cereyanlar 
mevzuunda zannediyorum ki, anahatları ile mâ
ruzâtta bulundum. Bölücülük faaliyetlerini, do 
bu ölçülerde değerlendirmek lâzımdır. Sark mi
tingleri meselesi calibidikkattir; Burada da sl'y-
• ediğim gibi sureti katiye de idare "olarak, Hü
kümet olarak ve İçilşeri Bakankğı elarak ukde
nize düşeni yapmışızdır. Altı mitingin bütün 
bsnuşmahrı teybe alınmıştır. Yalnız size bir 
âususu bir kere daha arz edeyim. Bu altı miting
le biliyorsunuz, maske Dcğa'nun kalkmması, 
3eş> Yıllık ilânda Doğuya kâfi miktarda imkân 
lazırlanmaması sloganı altında yürümüştür. Fa-
bat mesele tamamen siyasi bir istismardır ve ma-
mm insanları, gönlünde, kafasında Türklükten 
başka bir şey dnymıyan, müşterek mazi ve tari-
10 sahip ve her karış toprağında, her yerdeki 
Türk gibi, emeği bulunan, hâtıra:-! bulunan do-

• julü kardeşlerimizi tamamen ayırıcı düşünceler-
'.3 ve ırk mülâhazası ile bir grup insanın orta3ra 
vtt-ğı ve istismar etmek istediği asıl maksat bu-
bv\ Bu mitinHİerdoki hedef de anarşi yarat
maktır. Dünkü solun hedefi odur, her yerde 
•Iduğu gibi, Tü'ddye'de de har mesekyi istismar 
etmek ve anarşi yaratmaktır. Bu mitinglerde 
7û kişi konuşmuştur. Terkipçiler hariç, akı mi-
dngte konuşan. 73 kişinin arkadaşlar 03 ü Tür-
iye işçi Partilidir. Bunlardan 35 kişi mahke-
acyo verilmiştir. 35 İnsinin ünü tutukludur, mü
tebakisi de halen mahkemededir. Mahkemeye ve-
ilişîeri de guniardandır, ırk mülâhazası ile mii-
1 duygulan zayıflatma:: ve yok etmek. 15 kişi 
u suçtan dolayı halen mahkemededirler. 4 kişi 

'.Ti s .ayık Kanuna aykırı beyanname dağıtmak-
an, diğer 5 İrişi millî duyguları zayıflatıcı vo 
;ok edici mahiyette beyanname bastırmak. Hü-
'.âsa, muhtelif suçlardan mahkemeye verilmişler-
'i:. Yaln:z, size bir hususu illi defa amklarıak 
stiyorunı, Son defa, bundan 10 gün .evvel bclü-
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cûlûl: faaliyetinle bulunan ve Türk Devletini 
ırk esası üzerine, Türk Devleti içinde ye
ni bir Devlet kurmayı istihdaf eâm ka
nun dışı faaliyette bulunan bir grup - id 
bunların üç tanesi bu mitinglerle ilgilidir - ak
tif olarak isim de verebilirim. Meseli Sait Elci, 
Ömer Turhan bunlardan ild tanesidir. Bugün bu 
bölücülük faaliyeti irinde bulunmuştur. Kendi
lerine ait, Irak ve Öuriye ile Türkiye'yi bölmeye 
matuf faaliyetlerde, mektupları, mühürleri, an
tetleri hor türlü --yazışmaları tesbit edilmiş ni
zamnameleri dahi tesbit edilmiş ve Türk adliye
sine tevdi edilmiştir. Bunlardan dokuz tanesi 
de tevkif edilmiştir. Halen operasyona devam 
edilmektedir. Buradan zannediyorum ki, Sayrn 
Dikeşligil ve Çetin'in ortaya koydukları ve haklı 
olarak, enüişe duydukları hususa cevap vermiş 
oluyorum. Arkadaşlarım müsterih olsunlar, bö
lücülük faaliyetleri üzerinde çok ciddiyetle, aşı
rı cereyanların bir parçası telakki ederek gerek 
Türk Emniyet Teşldlâtı bütünü ile, Millî Emni
yet Teşkilâtı da kendi vazifesi içerisinde mese
leye el koymuş bulunmaktadır ve- titizlikle üze
rinde durmaktadır, Doğu mitingleri başlangı
cında büyük gürültüler yapıldı. Fakat daha ilk 
Oilvan ve Diyarbakır mitinginden sonra, doğa-
T.ı kardeşlerimiz meselenin ehemiyetini anladı, 
bizatihi direnme ve maskelilerin, maskelerini at
ma!;, bizatihi doğalu vatandaşlarımız tarafından 
cereyan etmiştir, çok calibi dikkattir. 120 000 
nüfuslu Diyarbakır'da üçbin kişi ki, bunların 
büyü!: kısmı da merak saildylc her zaman bulu
nan İdmseler olmuştur, iş Ankara'ya geldiği 
saman, 1 000 000 luk Ankara'da ikibin kişi ile 
kalmıştır. Tunceli'de, Ağrı'da büyük ölçüde 
vatanılaş, kendilerine millî birliği ve bütünlü
ğü bozucu bu hareketlerini sureti katiyede tas-
vibetmediğini'vc telin ettiğini, bizatihi kendi 
hareketi olarak ortaya koymuştur. Hiçbir tel-
îdne mâruz kalmadan ve Hükümet olarak başka 
zecri tedbir almadan gayet tabii, uyarıcı tedbir
lerimizi, lâzım gelen şekilde almışızdır. Gerekli 
emniyet tedbirlerini de almışızdır. Hattâ onlar
dan yine mahkûm olan bir zat telgraf vermiştir, 
İçişleri Bakanı jandarması ile, polisi ile vatan
daşa tethiş yaratıp, mitinge adanı sokmuyor di
ye. Ama aynı zat Tunceli'de Başbakan gelecek 
diye köylere haber göndermiştir, mitinge iştirak 
etmek için bu yola da tevessül etmiştir. Irrıatihi 
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doğulu vatandaş meseleyi kavramış ve karşi 
koymuştur. Saten bütün mesele aşırı cereyan
larla mihadelede, bölüşü faaliyetleri enlemede 
en mühim mesele, bu şuurun vatandaşta uyandı-
rılması meselesidir. I.îeseîeyi halka mal etmek 
meselesidir. Biraz evvel arz ettiğim gibi, cezai 
müeyyidelerle, yasaklarla mesele halledilmez. 
Çok zaman yasaklar bilâîds daha çok gizli ve da
ha başka türlü reaksiyonlar yaratır ve meseleyi 
güçleştirir. Bunun acı tatbikatı hor halde hepi
nizin hâtıralarında mevcuttur. Biz bu itibarla 
aşırı cereyanlarla mücadele meselesini yalnız ce
zai tedbirler meselesi olarak mütalâa etmiyoruz. 
Ama, gayet tabiî günün şartlarına göre ve ihti
yaçlarına göre meselenin o yönü ile de münaka
şasını yapmaktayız . Elöette İd, krymetli parla
menterler, kıymetli millet temsicileri bu millî 
meselede asgari müştereklere sahip ve müttehit 
bir vaziyette bu meseleye el koyacak durumda
lar. Bunu Hükümet elarak şükranla karşıladı
ğımı arz etmek isterim, tek bir parti hariç. 

Kıymetli arkadaşlarım, umumi, bu anahat-
ları ile tir az da uzun olan maruzatımdan sonra 
inşaca birkaç noktaya temas etmek istiyorum, 
arkadaşlarıma cevap olmak üzere. 

Cayın Mukadder öziokin arkadaşımızın bu 
Öomi iaanat nizamnamesi tatbikatında hata
lar vardır, zaten onun üz orkide duruyorum. 
Yalnız Adana Spor Kulübü adına 25 ve 50 ku
ruduk makbuzlarla toplanan paraları biz ha-
';er alır almaz, 15 Mart 19G7 tarihinde Emniyet 
Genel Bîüdürlüğü tarafından meseleye el kon
muş ve durdurulduğu gibi, bunu çıkaranlar 
hakkında da gorek idare heyeti ve gerekse si
nemacılar hakkında tanzim edilen evrak savcı
lığa tovdi edilmiştir. 

Ziraat odası kongresi, hakikaten elektrikli 
bir havaya bürünmüş, Hükümet komiseri ta-
lobetmiş, ama sonradan Hükümet komseri Baş
kanlık Divanının ikazı ile toplum polisinin 
müdahalesine lüzum kalmadan mesele halledil
miştir. Yoktur böyle bir şey. 

Trafik fonu talimatnamesi tetkik edilirse 
hakikaten bir baz konmuştur, nüfus esasına 
göre. Meselâ, 300 binden yukarı olanlara tah
sis dilimi % 40 cbr. 20 binden aşağı olan bel
gelerin tahsis dilimi ise % 25 tir. Bu anaçerçe-
ve içerisinde yapılmaktadır. 
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Arkadaşlar İstanbul ve Ankara'ya biz tra
fik fonundan çok para verdik. Ankara'ya 
7 33.: G43 lira bugüne kadar trafik fonundan 
verilmiştir. Ama şahsan de meşgul oluyorum, 
sinyalizasyon işinde maalesef lâzımgelen akti-
viteyi göstermedik, istanbul, Ankara belediye
si bunu yapmadı. Sinyalizasyon için 5 439 630 
lira fonlarında duruyor. Bunu trafik fonundan 
kademeli olarak verdik biz. Bunu yapamadı. 
İstanbul kısmen yaptı 14 573 000 lira oraya 
ayrılnrş, 7 milyon da bu ışıklı ibaret lâmba
ları içindir. Ve onlar kısmen hallettiler, izmir'
de, keza büyük vilâyetlere de bu parayı veriyo
ruz. 

Diğer arkadaşlarımın sorularına büyük öl-
çüd: cevap vermiş bulunuyorum. 

Ziya Ayrım arkadaşımın bahsetti mesele 
üzerinde do, şahsan biliyorum, cid&Jyotlo du
rulacaktır. 

Kemal Turgut arkadaşımın temas ettiği 
trafik mevzuu hakikaten elem vericidir, onu 
arz ediyorum. Türkiye'de bugün 1 GCO tane tra
fik polisi vardır. 1 GCO polisle bu hin clm:ya-
cağı aşikârdır. 4C0 kilometreye ancak bir po
lis ve polis vasıtası düşmektedir. Garp memle
ketlerinde 50 kilometrede bir vasıta ve bir po
lis isabet eder. Ama yeni hazırlığımız vardır, 
bilhassa Trafik Kanunu değinmektedir, onu 
arz edeyim. Birçok aksaklıklar giderilecektir. 
Gerçek, ehliyetin verilmesi hususu, gerekse ce
zaların artırılması hususu düzeltilecektir. Fa
kat trafik polisi meselesi bir - iki sene zarfın
da hallolacak bir mesele değildir. Üzerinde 
ciddiyetle duruyoruz. Yalnız bölge trafik ku
ruluşlarına büyük ehemmiyet ver'yeruz, bu 
sene 19G7 yılı içinde 4 tane bölge kumlumu ya
pıldı ve buralarda trafik kazaları % 25 nispetin
de azalmış bulunmaktadır. Ölüm de arağı - yu
ha;?. % 10 nispetinde azalmıştır. Onun için böl
ge tralik kuruluşlarına mutlak gitmemiz iktiza 
ediyor. 1CG8 yılında zannediyorum İd, 4 bölge 
daha kurma imkanı hâsıl olacaktır. 

Bilet karaborsası üzerinde kanunu hazırla
dık, hakikaten polis üzerine almaktadır bu işi, 
ve bunu halledeceğiz. Hem cezai tarafı var, ce
zai tarafında da polis vazife tahmil edilmekte
dir. O bakımdan müsterih olabilirsiniz. 
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Köy Kanunu, biraz evvel arz ettim, hazırlık
ları çok geniş ölçüde tamamlanmıştır. Yalnız 
bir görüşünüze iştirak edemiyeeeğis Sayın Tar
lan Beyefendi. Köy salmasını biz kaldır:yoruz 
ve köy maliyesi kuruyoruz Köy Kanunu ile. 
Binaenaleyh bir manzumedir o. Bir - iki madde
lik bir kanunla mesele halledilemez. Gryrct 
edeceğiz. Büyük emek verdik, kanunu çıkarma
ya gayret edeceğiz. 

Kıymetli Turgut Cebe arkadaşınım ve Ke
mal Turgut arkadaşım, krymakamhk meşeleri
ne temas ettiler. Hakikatin ida^e âmirlerinin 
itibarının artması ve meslekî cazip hale getir
mek bizim vazifemiz lir. Söyledikleri husaslar 
ve tenkiller, müşahedeler doğrudur. Onun ica
bını yerine getirmenin geyreti içerisindeyiz. 

Valilerin salâh'yetlcri meselesi cidden üze
rinde durulmaya değer ve zaten 5442 nln yeni 
baştan ele alınmasını arkadaşlarım da biliyor
lar. Bu bölgesel kuruluklar va^ik rıihss'scsmi 
rencide elmlştir. Devletin temsilciliği müessese
sinin g3niş mesuliyetleri yanında salâhiyetleri
ni tahdidetmiştir. Kontrol imkanını kaldırmış
tır. Bütün bunları kaldıran yeni hazırlıklar içe
risindeyiz. 

Müsaade buyurursanız bu kadar uzatmamak 
niyetiyle konuşuyordum, fakat mevzular ehem
miyetli olduğu i^in zamanınızı r r 'a l etmiş olu
yorum. Böylece mütebaki kısımları ela yazılı 
olarak en k:sa zamanda arkadaşlarıma arz ede
rim. 

Arkadaşlarımın Göstermiş bulunduğu sabır
lara şükranlarımı arz ederim ve daima kıymetli 
tenkidlerin ışığı altında vazife görmeye gayret 
edeceğimizi, memleketimizi ve Parlâmentomu
za layık olmanın gpyreti içinde bulunacağımızı 
en samimî şükranlarımla arz eder ve hem şah
san, hem camian adına, gösterilen tevaccühün 
minneti ilerisinde olduğumu ve yep yeni bir 
heyecanla hizmete hizmet katmaya çal saçağı
mı tekraren arz eder, saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Görüşmeler bittiğinden şimdi 
bölümlere geçmek üzere bölümlerin görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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II — içişleri Bakanlığı 

(A/l) Cari harcamalar 
B. 

11.030 

12.000 

13.000 

14.000 

13.000 

Ödenekler 
Lira 
12 030 

23.000 

(A/3) 

S10D0 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Personel giderleri 118 638 702 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 11 923 450 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Çeş-tli giderler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Ya'ırım harcamaları 

Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 515 033 

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

Sermaye tenkili ve transfer harcamalar: 

Mali transferler 114 792 351 
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B. Lira 
14.033 Hikmet giderleri 1 035 001 

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

15.C03 Kurum giderleri 7 698 520 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.030 Çeşitli giderler 4 230 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım jıarcamaları 

23.000 Maldna, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 16 033 000 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

639 34: 

440 030 

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

35.030 Sosyal transferler 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.033 Borç ödemeleri 500 003 

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

a — Emniyet Genel Müdürlüğü 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 282 844 283 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 52 836 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.033 Kamulaştırma ve satınalma-
lar * 1 030 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milî transferler 34.003 

33.033 

33.003 

85 032 

200 000 

503 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gosyal transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 

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

b — Jandarma Genel Komutanlığı 

(A/l) Cari harcamalar 

12.030 Personel giderleri 250 742 215 

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

13.003 Yönetim giderleri 199 977 000 

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

14.003 Hizmet giderleri 1 639 002 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
15.000 Kurum giderleri 167 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnnyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Çeşitli giderler 6 763 000 
BAŞKAM — Kabul edenler... 
Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Malara, terhisat ve taşıt 
alımları ve onarımları 12 000 000 

BAŞKAIT — Kabul edenler,.. 
Etmiyenlsr... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve catınalma-
h r 5 200 000 

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

B. 
35.000 Sosyal transferler 

Lira 
120 000 

BAŞKAH — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 Borç ödemeleri 500 000 

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

5 Şubat bugünkü Pazartesi günü sabaha 
karsı saai 3,45 de İçişleri Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığı bütçeleri ile kirlikte kabul edilmiştir. 

Bütçeler milletimize ve iorleri Bakanlığı 
camiasına hayırlı obun. 

Birleşimi bugün saat 10.00 da toplanmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati 3,45 

» e « -.<« 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yih B itçe kanunu tasarısına verilen oylarm sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 113 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 68 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuncr 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveüoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğla 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAIIİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Turşrut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
^k i f Tekin 

AirrviN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLt 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreLioğlü 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertug 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi UçagÖk 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa DeMyeJi,., 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tcvfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksolcy 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıbunın 
Halûk Berkol 
Ükrem Özden 
ilifat Öztürkçine 
Osman Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Büsttü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet^Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç ~ > 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

M ARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Ilışan -Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin A vn i G öktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZp 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
II. Enver İşıklar 
Rıza Isıtan 
Rçfct Rendeei 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

StNOP 
Suphi Battır 

SİVAS 
Ahmet Çekemcğîu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Âltuntaş 

tm 
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Zihni Betil 

TRABZON 
Kesat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Alete 
Mukadder Öztekin 

AFYON KARAHlSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Ilikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

URFA 

t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN CYELEB 
Lûtfi Akadlı 

Âmil Artma 

Hidayet Aydıner 

Sadi Koça) 

Nadir N*di 

[Reddeden] 
TABİÎ ÜYE 

Mehmet Özgüneş 

[Çekinser] 

KAYSERİ 
Sami Turan 

[Oya kattlmtyanlar] 

BURSA 
t. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIÖ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. A.) 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

[Açık 
Balıkesir 
Bitlis 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
S i m Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İşmcn 
Lûtfi Tokuğlu 

MALATY^A 
Nürit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
II yas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şerki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

üyelikler] 
1 
1 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanofim 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman. Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Raerıp ü n t r 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
mm* 
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Vakıflar Gensl Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 73 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Kararelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai Ö'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Vurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Kara yiğit 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Is e j at Sarlıcah 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğhı. 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağh 

DENİZLÎ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZİĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Oavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RIZİÎ 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SlNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKtRDAÖ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 

| Hasan Oral 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

İsmail Yeşilyurt 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoycğiu 
Emaııullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Me.r-

AFYON KAil A HİSARA 
M. Kâzım Kâraiiğaçlı-
oglu 
Kemal Ş«ı;ocak 

AÖ1U 
Salih Tü.kınen 

AMASYA 
Macit Zercn (Bşk. V.) 

ANKARA 
lîıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (î. A.) 

AYDİN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎNOÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Ankan 

ZONGUUÎJAK 

Tarık Rom;:! Baltan 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇtLEN ÜYELEE 

Lûtfi Akadh 
•^T&ZÂ**-!-:*^'*.^. 

[Reddeden] 

TABİÎ ÜYE 
Mehmet özgüneş 

[Çekinserler] 
İZMİR I KAYSERİ 

]?!' d Onat I Sami Turan 
[Oya kahîmıy anlar] 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yaleuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Bangüoğlu 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettiu Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
îhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Â.) 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
izzet Birand 

[Açtk ü 

Balıkesir 
Bitlis 

Yekun 

^ • 5 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ilazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

[ Lûtfi Tokoğlu 
MALATYA 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
lîyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

y elikler] 

1 

2 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Nadir Nadi 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Ti5-11 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Fethi Tpvoto&lu 

TEKtRDAÖ 
Hayri Murneuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Iloeaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Köksaî 
Cemal Madanoğlo 
Zerin Tüzün 
Raerıp ün er 
Âdil Ün'ü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O "Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaklı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Kara yiğit 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökcr 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 10i 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 74 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENÎZLÎ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Ilazcrdağlı 

ERZİNCAN 
Fçhmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp TTatnnoglu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

Talip özdoîay 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfı Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
j Mehmet Çamlıca 
l Ahmet Nusret Tuna 
İ KAYSERİ 
] Hüseyin Kalpaklı oğlu 

| KIRKLARELİ 
I Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
s Ali Rıza Ulusman 
j KONYA 
| Sedat Çumralı 

Mustafa Dinckli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etcm Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Ilisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

Rizr, 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Rcfct Rcndeei 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi SöyLemczoğlu 

TEKtRDAÖ 
Cemal TnH?n 

TOKAT 
Ali Alhınîaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

539 
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TUNCELİ 

Arılan Bora 
URFA 

î. Etem Karakapıcı 

TABİÎ ÜYELER 
Beîet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAIIÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğhı 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Ilıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Yural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (t. A.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 

[Reddeden] 
TABİÎ ÜYE 

Mehmet Özgüneş 
[Çekin serler J 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Sami Turan 

[Oya katılmtyanlar] 

BOLU 
Rahmi Ar ikan 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Zîva Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaîoğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Enis Kansu 

Cahit Okurcr 
KARS 

Sırrı Ataiay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ilazer 

KAYSERİ 
Hüsnü D'.keçligil 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskonder 

MARAŞ 
Ahmet Tovfik Paksu 

MUĞLA 
11 yas Kara öz 
Haldun Menteseoğlu (B 

NEVŞEHİTÎ 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Zeki Kumrnlu 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 
Mustafa Tığlı. 

Âmü Artua 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Nadir Nadi 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Fethi Tevotoğhı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayıırt 

VAN 
Ferid Melon 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURU, A ŞKA NTN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Faınp Üner 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Balıkesir 1 
Bitlis 1 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTL 

RıLAN IŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar-
mr, Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı: 
1045) [Dağıtma tarihi 23 . 1 . 1G68] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




