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1. — Aydın Üyesi Celâlettin Coşkun'un, ru
hunu taziz için saygı duruşu. 355 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Şerif Tüten' 
in, Genel Kurulun 7 , 12 , 1976 tarihlî 11 nci 
Birleşiminde alman karar gereğince Van ve Ağ
rı deprem bölgelerinde yapılan incelemeye dair 
gündem dışı demeci. 355:361 

3. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, son 
günlerde arka arkaya işlenen cinayetler, seri 
saldırılar ve işkencelerin kamuoyunda demok
ratik rejime zarar verecek şekilde oluşması ne
deniyle alınması gereken tedbirlere dair gün
dem dışı demeci. 361:367 

4. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, Muş'un 
karayolları soranıma dair gündem d?şı demeci 367: 

368 
5. — Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı'nın, 

1 3 - 1 4 Aralık 1976 tarihlerinde Akşehir'de 

Sayfa 
meydana gelen olaylara dair gündem dışı deme
ci. 368:369 

6. — Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu' 
nun, usul hakkında demeci. 369:371 

7. — Ankara Üyesi Uğur Alacakapfan'ın, 
lise birinci sınıf öğrencilerine ders kitabı olarak 
verilen Ahlâk Kitabının içeriği hakkında gün
dem dışı demeci. 371:373 

8. — Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem' 
in, bu Birleşimde Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk' 
ün, Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı'nın, An
kara Üyesi Uğur Alacakaptan'm ve 21.12.1976 
tarihli 15 nci Birleşimde Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'mn gündem dışı demeçleri hakkın
da açıklaması. 373:382 

9. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'mn, 
İçtüzüğün 65 nci maddesine göre demeci. 382:383 

10. — Sayın Üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/949) 383 

11. — Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla 
izin alan Sivas Üyesi Nurettin Ertürk'ün öde
neğinin verilebilmesine dair Başkanlık tezkere
si. (3/950) 383 
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Sayfa 
12, — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hanı.di Özer'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
içinde yer alan bazı kuruluşlardaki personele 
ödenen ikramiyelere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi, ( i0/6!) 

V. GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 
22 nci maddesi ile aynı kanunu değiştiren 
7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi ile eklenen ek geçici 19 neu maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanunun Millet Mec-

384 

384 

Sayfa 
lislncc kabul oîunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Savunma Komisyona raporu. (M. 
Meclisi: 1/319; C. Senatosu: 1/491) (S, Sayı
sı : 642) 384:394 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazdı Soru ve Cevabı 

394 

394 

1. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Ekrem Kabay'ın, Burdur Goihisar .- Çamköy 
halkından Mehmet Aydemir "in telgrafına dair 
som önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün yazılı cevabn. (7/656) 394:397 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana Üyesi Hayri Öner'in, son öğrenci olayla-
nyle ilgili olarak Ankara Üniversitesinin süresiz ta
til kararı alması konusundaki gündem dışı demecine 
Miüt Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi'nin, 
Avustralya'daki yurttaşlarımızın âcil kültür sorunları 
konusundaki gündem dışı demecine Dışişleri Bakam 
İhsan Sabri Çağlayangil; 

İstanbul Üyesi Melunet Feyyat'm, Van ve yöre
sinde vukubulan deprem konusundaki gündem dışı 
demecine İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok cevap 
verdiler. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca Seçi
len Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnameye müsteniden TRT Genel Müdür
lüğüne yapılan atamaya dair (10/12), Cumhuriyet 
Senatosu Aydm Üyesi İskender Cenap Ege ve arka
daşlarının TRT hakkında (10/15) ve Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibrahimoğlu ile 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'mn, TRT yönetimi
nin tutumu, TRT genel müdürleri ile yargı kararla
rının tatbiki hakkında (10/31) kurulan Araştırma 
Komisyonunun, Komisyonlarının görev bölümüne 
dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Görev ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı Şev
ket Kazan'a, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam 
Korkut Özal'ın; 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e, Dev
let Bakam Seyfi Öztürk'ün ve 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Köy İşleri Ba
kam Vefa Poyraz'a, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Selahattin Kıhç'm vekillik etmelerinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanhğı tezkerele
ri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi sonucun
da Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıl
dığından; 

28.12.1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S.: Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Urfa 

Abdülgani Demirko! 

354 
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SORULAR 

Yazdı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip Ka-

ramulîaoğlu'nun, icra saymanlıklarına dair yazılı so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/664) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibranimoğhı'nun, tahsil edilemeyen prim borçla
rına dair yazdı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/665) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 27.7.1967 tarih ve 926 saydı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanununun Geçici 22 nci mad
desi ile aynı kanunu değiştiren 7.7.1971 tarih ve 
1424 Sayın Kanunun 36 ncı Maddesi ile Eklenen Ek 

Geçici 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nunun Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 1/319; C. Senatosu : 1/491) (S. Sayısı : 
642) (D. Tarihi : 24.12.1976) 

»>«•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTtPLER : İsmail İlhan (Muş), Sabahattin Savcı (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 17 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Üyesi Celâlettin Coşkunun, ruhunu 
taziz için saygı duruşu. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bir süre önce aramız
dan ayrılarak ebediyete intikâl eden Cumhuriyet Se
natosu Aydın Üyesi Sayın Celâlettin Coşkun'un hatı
rası için Yüce Genel Kurulu bir dakikalık saygı duru
şuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 

BAŞKAN — Ruhu şadolsun, sağ olun. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Şerif Tüten'in, 
Genel Kurulun 7 . 12 . 1976 tarihli 11 ncı Birleşi
minde alman karar gereğince Van ve Ağrı deprem 
bölgelerinde yapılan incelemeye dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunca, Van ve Ağrı bölgelerinde meyda
na gelen deprem olaylarını ve onun doğurduğu neti
celeri yerinde incelemek ve Yüce Senatonun başsağ
lığı ve geçmiş olsun dileklerini depremden zarar gö-
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ren vatandaşlarımıza ve o yöre mahallî örgütlerini 
temsil eden makamlara Yüce Senato adına götüren 
Komisyonumuz, yapmış olduğu inceleme ile ilgili ol
mak üzere Genel Kruuîumuza bilgi vermek için söz 
istemiş bulunmaktadır. Bu hususa ait önergeyi oku
tuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Yüce Senato Genel Kurulunun 7 . 12 . 1976 gün 

ve 11 nci Birleşiminde alınan karar gereğince Van 
ve Ağrı deprem bölgesinde yaptığımız inceleme ile il
gili olarak Yüce Genel Kurula gündem dışı bilgi 
vermek istiyorum. 

Söz verilmesini diler, saygılarımı sunanm. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Şerif Tüten 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şerif Tüten. 
ŞERtF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Bildiğiniz gibi 7 . 12 . 1976 gün ve 11 nci Bir
leşimde aldığınız karar gereğince Senato Başkanvekili 
Sayın Dr. Ergün Ertem Başkanlığında Sayın Mehmet 
Varışlı, Sayın Şebib Karamullaoğlu, Sayın Selâhat-
tin Özgür ve bendenizden kurulu heyet olarak Van 
bölgesinde inceleme yaptık. Heyetimiz tam bir fikir 
birliği ve anlayış içinde bu incelemeyi yapmış ve 
bendenizin de heyet adına Yüksek Senatoya bilgi 
vermesini uygun görmüştür. Bu sıfatla huzurunuzda 
bulunuyorum. 

22 . 12 . 1976 günü buradan uçakla hareket ede
rek saat 14,00 sıralarında Van'a vardık ve hemen 
vilâyet makamına gitmek suretiyle bilgi almaya baş
ladık. Vilâyet makamında Van Valisi Sayın Ahmet 
Tosun, Tugay Komutanı ve Belediye Başkanının da 
bulunduğu bir toplantı halinde bize bilgi verildi. Ev
velâ sayın üyelere bu bilgiyi özetlemek istiyorum. 

Vilâyet makamındaki brifingten sonra Tugay Ko
mutam Sajin Özçer, makamında bilgi verdi. Ertesi 
gün gittiğimiz zaman hava kararmıştı, bu karanlık
tan istifade ile bilgi toplamaya harcadık birinci gü
nümüzü; ikinci gün de sabah yedi buçuk, sekizde 
başlamak suretiyle akşamın geç vaktine kadar, üçün
cü gün de uçağın hareketine yakın zamana kadar in
celemelerimizi bitirdik. 

Bu arada; izahata geçmeden önce, gene huzuru
nuzda, iki gün önce şehit oian insanları rahmetle an
mak suretiyle, bir görevi yerine getirmek istiyorum: 

Biliyorsunuz, ?ki gün önce, Pazar günü düşen he
likopter, bizi de bütün köyleri incelemek üzere gez

diren helikopterdi. Bu helikopterin iki pilotu, bir al
bay ve bir de görevli maalesef bundan iki gün ev
vel düşmek suretiyle şehit olmuşlardır, ruhlarını şade-
diyorum. 

Vilâyet makamında bize verilen bilgiye göre, bi
lindiği gibi 24 . 11 . 1976 Çarşamba günü saat 14,00'te 
deprem meydana geîrar'ş, bu deprem iki ilçede; Mu
radiye ve Erciş'te, dört bucakta ve 20ö'e yakın köy
de son derece etkili olmuştur. 

Yapılan tespitlere göre buralarda 19 779 konut ve 
147 854 nüfus ve bu nüfus içinde 23 700 aile yaşa
makta idi. Son tespitlere göre ölü sayısı 3 702, ta
mamen yıkılan konut sayısı 8 310, orta hasar gören 
konut sayısı da 3 259 civarındadır. Yani, toplam ola
rak 11 365 konut Âfetler Kanununa göre hasar gör
müş ve yardıma tabi duruma gelmiş olmaktadır, bize 
verilen bilgiye göre. 

Âcil yardım derhal başiamış, Muradiye ve Çaldı-
ran'da özellikle havadan sağlık ekipleri göreve baş
lamışlar, yardım malzemesi mahalline ulaştırılmaya 
çalışılmış, hemen ilk günlerde 114 vagonla gelen mal
zeme âcil yardım olarak mahalline sevk edilmiştir. 

Hastalar, önce Sağlık Kolejinde, Kız Öğretmen 
Okulunda ve hastanelerde barındırılmış, bir kısmı da 
bildiğiniz gibi Ankara'ya kadar sevk edilmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerin, gerçekten bütün üyelerimizin 
de orada müşahede ettiği gibi övünç verici çalışma
ları ile daha ilk günden helikopterler tahsis edilmiş, 
karadan ulaşılamayan köylere helikopterlerle âcil 
yardım ve sağlık malzemesi götürülmüş ve bakılması 
gereken hastalan aldırılmıştır. 

Gene bize verilen bilgiye göre 5 OCO'e yakın kişi 
ayakta tedavi edilmiş, 300 kişi yatırılmış, tehlikeli 
hastalıklara karşı aşılar k;sa zamanda yapılmış ve 
suların klorlanması da kısa sürede sağlanmıştır. 

Kızılay, birinci günden sonra iki öğün sıcak ye
mek vermeye başlamış ve heyetimizce de bu teşki
lât mahallinde görülmüştür. Sonra izah edeceğim 
köylere gittiğimiz zaman, 23 köy, Sağlık Kurulu Teş
kilâtı ve UNICEF'in işbirliği ile taranmış, bu çocuk
lardan bîr kısmı bakıma alınmış ve bütün sağlık ih
tiyaçları giderilmiştir. 

Gene bize verilen bilgiye göre dağıtım, âcil yar
dımlar; giyecek olsun, yiyecek olsun, barınma mal
zemesi olsun ilk planda tamamen Kızılay tarafından 
yapılmış, askerî birlikler nezaret vazifesi yapmak su
retiyle, gözetimde bulunmak suretiyle karışıklıkları 
önlemeye çalışmıştır. 
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Vilâyetin verdiği bilgiye göre, ki mahallinde biz 
de tespit ettik, ilk günlerde dağıtımda bazı aksama
lar olmuştur. Bildiğiniz gibi deprem, su baskını, yan
gın gibi felâketlerin bizatihi mahiyetinde, içeriğinde 
bu aksamalar vardır: 

tik günde kurulan yardam ekiplerine Kızılay olsan, 
yetkili kuruluşlarla kurulan yardım ekipleri olsun va
tandaş kitleler halinde müracaat etmek suretiyle tama
men perişan duruma düştüklerini, köylerinin ve evleri
nin tamamen yıkıldığını, hepsinin aç ve açıkta oldu
ğunu psikoiojikman ifade ederler ve açıkta olduğunu 
psikoiojikman ifade ederler ve idare de hemen bir 
veya iki gün içinde bütün hasar tespitlerini yapma im
kân; na, hele kutup iklimi süren bu kış bölgesinde yap
ma olanağına sahip olmadığına göre, o zaman ilk ge
lenlere itimat etme zorundadır. Nitekim; orada da 
tdar'e ilk gelenlere, gerek memleket içinden gerek yurt 
dışından gerçeklen övünülecek ölçüde yapılan yardım
lardan hemen onların istediği ölçüde vermiştir ve ver
meye çalışmıştır. 

Vatandaşlar arasında tespit ettiğimiz sızlanmalar
dan biri budur. İhtiyacı az olana daha çok malzeme 
verildiği, ihtiyacı çok olana daha az verildiği ifade 
edilmiştir. Halbuki, ilk günler gerçekten hasar az olan 
köylerde ve bölgelerde kendi taleplerine inanılarak 
malzeme verilmiş; fakat sonradan hasar tespitleri ya
pılınca, gerçek kazazedeler tespit edilince normal ölçü
ler içinde verilmeye başlayan malzeme daha önce daha 
fazla ölçüde verildiği için sonradan verilenleri tatmin 
edemez duruma gelmiş gibi görülmektedir; ama esa
sında ilk aksamalar bundan meydana gelmiştir. Sonra
dan bunun daha fazla düzene sokulduğu görülmüştür; 
ancak buradaki aksamaların da nelerden ibaret oldu
ğu konuşmamın sonunda sizlere arz edilmeye çalışıla
caktır. 

Yaptığımız tespitlere göre bizim hemen gitmemiz
den bir gün evvelinden itibaren kazazedeler kartlara 
bağlanmaya başlanmıştır. Yani, hasar tespitleri tama
men bitirilmiş veya bitirilmek üzere bulunulmuş, İda
renin aldığa karara göre aile reisinin eline bir kart ve
rilmek suretiyle her gün bu kartla yapacağı müra
caat, kaıtm üzerine işlenerek yardıma müstahak du
ruma getirilmiştir. Bu daha ziyade, özellikle köylerini 
terk edenler için uygulanmaya başlanmıştır ve gerçek
ten iyi bir uygulama olarak dikkatimizi çekmiştir. 

Bu yardım, kartlarla gıda ve para yardımı şek
linde yapılmaktadır. Köylerini tefk edenlere ait olarak 
ayda 1 500 lira verilmekte, fazla her nüfus için yüz 
lira eklenmek suretiyle, örneğin bir kan s koca olan 

ailenin bir çocuğu varsa 1 60,9 lira, iki çocuğu var
sa 1 70$ lira, üç çocuğu varsa 1 800 liraya çıkarılmak 
suretiyle bu para ödenmektedir. Ancak, bazı yerlerde 
neden 200 lira kesiliyor bu 1 500 liradan dîye bize 
şikâyet ettiîer. Bunun da bir yönetmelik gereğince 
kendilerine, İmar - İskân Bakanlığmın yaptırmış ol
duğu konutlardan tahsis edilenlerin, konut parası ver
me mecburiyetinde oldukları için yapıldığı öğrenil
miştir. Nitekim; Van'da bazı vatandaşlar kendi güç
leri ile ev kiralamışlardır. Onun kirasını nasıl Dev
let ödemiyorsa, bu verilen 1 500, liradan ödüyorlarsa, 
konutta oturduğu için bu 200 liranın kesilmesi gerek
tiği vatandaşlara izah edilmiştir. Bu makul izahı va
tandaşların da gayet anlayışla karşılandıkları tarafı-
mızdn gerçekten müşahade edilmiştir. 

Kurtarma safhasında Silâhlı Kuvvetler büyük ça
ba göstermiş, Kızılay gerçekten büyük çaba göster
miştir. Vilâyetin bize vermiş olduğu izahata göre böy
ledir; ki biz de sonradan bunları kısmen müşahade 
ettik: 

Bir kolorduya yakın kuvvet burada görevlendiril
miş, korgeneral rütbesinde bir komutanın başkanlı
ğında. Çeşitli istihkam birlikleri sevk edilmiş. 9'a ya
kın helikopter görev yapmış. Kurtarma safhasında 
Reo'lar ve GMC'Ier generalin bize verdiği izahata 
göre gece farlarım da kullanmak suretiyle enkazın 
bir an evvel kaldırılması ve biraz daha fazla yatan 
vatandaşın yaşayabilmesi için yardımcı olmaya çalış
mıştır. 

Kızılay'ın, gerçekten ekiplerinin orada gayet iyi 
çalıştığını gördük. Bu, hem yurt içinde ve talimin edi
yoruz ki, bir çok siyasî partilerimizde, iktidarda ol
sun, muhalefette olsun ve vatandaşlarımızda müşaha
de edilen bir sonuçtur ve Kızılay'a karşı duyulan 
inancın bu derece iyi olması, gerçekten bizi de mem
nun etmiştir. 

Çaldıran'da 11 yerleşim yeri, Erciş'te 4, Özalp'ta 1, 
Muradiye'de 3 yerleşim yeri sonradan planlanmıştır. 
Bunu kısaca izah edeyim; bizim yaptığımız gözlem
lere göre vatandaşlar orada köylerinden fazla kop
mak istemiyorlar. Mevsim kış olmasa bunları hallet
mek kolay; fakat İdare bunların köylerinde kalma
sından büyük müşkülât çekiyor, kuşku duyuyor haklı 
olarak. Çünkü, başta söylediğim gibi âdeta kutup ik
liminin hâkim olduğu bir bölge. Ne kadar iyi çadır
lar kursanız bunları tatmin etmek güç oluyor. Halbu
ki, köylerinden alıp Van'da Erciş'de, Özalp'de, Mura
diye'de, hatta İmar İskân Bakanlığının aldığı bir ka
rarla, Sayın Bakan da burada biliyorlar; diğer vilâ-
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yetlerde henüz yapıhp ihtiyaç sahiplerine veya hak 
sahiplerine dağıtılmamış oîan sosyal meskenlerde bun
ları yerleştirmek mümkün olsa, İdare rahatlayacak, 
kışı geçirecek, onları hiç olmazsa sıcak bir yerde bes
leyecek, ya para verecek aylık veya gıda yardımı ya
pacak, sonra yaza çıkınca gerekli iskânını yapacak; 
fakat bölgenin bir özelliği var, bunu da gördük: 

Hayvancı bir bölge, 10 - 15 haneli bir köyde bile 
5 - 6 bin tane koyuna rastlamak mümkün. Vatanda
şın bütün derdi bu koyunlarını gelecek yaza çıkara
bilmek. Hükümet olarak alınan bir karar var biliyor
sunuz; isteyen vatandaşların mallarını, koyunlarını, 
ki büyük ölçüde koyunlara ait burada ayrıntılı ra-
ksnıîar var, vermek istemiyorum size; 20 küsur bin 
koyun, kıl keçi 300, sığır 2 bin gibi, meselâ mandıra
lara gitmek isteyen veya Et ve Balık Kurumu tara
fından satın alınan.. Alman karar şu; 25 - 30 bin 
civarında bir hedef göstermiş Et ve Balık Kurumu; 
ama biz oradayken bu 40 bini geçmişti, 40 bin ko
yunu bölge halkı Et ve Balık Kurumuna satmıştı. 
Zannediyorum normal fiyat 17 küsur lira olmasına 
rağmen, 23 lira civarında bir fiyat vermek suretiyle 
canh alıyorlardı, 40 bine yakın hayvanım satmıştı 
köylü; ama mahallinde gördük ki, bu 40 bin hayvan 
(Daha ziyade onun zaten gözden çıkardığı hayvan
dır) satmak istediği hayvandır. 

bunların birçoklarının içine de girdik. Hayvanlar 
iyi durumdalardı, içerisi gayet sıcaktı. Tabiî vatandaş 
bunu görünce çok daha fazla yapılmasını istiyor ve 
bölgedeki dozerler falan da büyük ölçüde halen de 
bu işe tahsis edilmiş durumda. 

Bu hususta «Bizimki henüz yapılmadı» diye bazı 
sızlanmalar var. Bu sızlanmaların da giderileceği ka
naatindeyiz. 

Bize verilen rakamlara göre, yeraltında yapılan ba
rınaklarda şimdiye kadar 62 519 adet çeşitli baş hay
van korunmaya alınmıştır. Talep de bundan çok faz
la değildir. Bunun büyük ölçüdeki kısmı karşılanmış, 
diğerleri için de bir iki hafta geçmeden bu yerler ka
zılarak, bu hayvanlar tamamen korunmaya alınmış 
olacaktır. 

Eefendim, ilk günkü incelememizde Sayın Valiye 
sorduğumuz bazı sorulara göre, o da bize aksaklık
larla ilgili bazı hususları bildirdi. Gıda maddeleri 
Van'da depo ediliyor, dağsülmsyor, deniyor. «Halbu
ki, bu böyle değil.» diyor. 

Nitekim, biz helikopterlerle gezdiğimiz köylerde 
(Çok küçük köylere de indik, 8 - 1 0 hanesi vardı) 
köylüler hemen yanımıza koşup geldiler. Kendilerine 
sorduk, cevap olarak aç olmadıklarını, gıdalarının 
muntazam geldiğini ve çadırlara yerleşmiş olduklarını 
söylediler. Bu köyler İran hududuna yakın köylerdi. 
Uğradığımız köylerde genellikle şikâyetleri fazla gör
medik. İlk günkü aksamaların (Başında bahsettiğim 
gibi, sebeplerini de sonunda izaha çalışacağım) dışın
da köylerden fazla şikâyet duymadık, Köylerin endi
şesi ne idi, onu da arz edeceğim. Köylerin endişesi gele
cekle ilgili idi. Daha ziyade sızlanmalar malzemelerin 
dağıtıldığı Muradiye gibi, Van gibi merkezlerde idi. Bu-
sızlanaiîîar da muhtarlar veya köy adına malzeme 
elan insanlardı. Bunların haklı ve haksız bir endişe 
içinde olduklarım tahmin ediyorum. Çok zaman bu 
malzeme dağıtılan yerlere geldikleri zaman hiç bir 
şey almadıklarım söylüyorlardı. 

Biz grup olarak hemen bir ikisini dinledik ve Kay
makama rica ettik; Kaymakam hemen, o köye dağı
tılan malzeme Mstcsiıd çıkardı, köy adına malzeme 
alanların kendisine de sorduk; «İşte şu kadar uyku 
tulumu, bu kadar çadır, bu kadar battaniye, şu ka
dar çuval un, pirinç, zeytin, peynir aldığını» söyledi
ler. Sonra, «Evet, onları almıştım; ama ben unutmu
şum.» veya «Bitti falan...» gibi cevaplar verdiler. 
Yani, bizim müşahedemiz şu oldu: Mahallinde 

oturan vatandaş, ilk zamandaki bazı aksamalar dışın-

Bir de vatandaşın asıl gelirini, gelecekteki gelirini 
garanti altına alacak olan damızlık hayvanları var
dır, bir de bahara çıktığı zaman toklu dediği, iyi tar
tımla, iyi fiyatla satacağı hayvanlar vardır. Bilhassa 
bu hayvanlar üzerinde titiz davranıyor bölge halkı, 
bunu ister devlet üretme çiftliğinde onun adına ba
kım olsun, isterse Et ve Balık Kurumu olsun vermek 
istemiyor. Bunun için de başta bazı aksamalar ol
makla beraber, söylediğim gibi bu iklimde birden 
halletmek mümkün değildi her halde. İmar ve İskân 
Bakanlığının, Vilâyetin, oradaki bütün bölge kuru
luşlarının, Karayolları, YSE gibi, İmar ve İskân Ba
kanlığının aldığı karara ve vilâyetin aldığı karara uy
mak suretiyle köyünde kalması istenen hayvanlar 
için dozerlerle yeri kazmak suretiyle; duvara falan 
ihtiyaç olmadığı için yeri kazmak suretiyle hemen 
enkazlardan çıkarılan veya gönderilen sırıklan da o 
kazılan yere çekerek üzerini toprakla örtüp, (Hay
vanlar, zaten biliyorsunuz o bölgede gündüz otlarını 
vermek üzere dışarıya çıkardır, geceleri indirilir) o 
yerin altına koymak suretiyle (zannediyorum sön za
manda 300'e yakm yer kazılmak suretiyle) bir çok 
köylerde bu hayvanlar bannaklara alınmıştır. Biz 
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da, genellikle memnundu ve bu memnuniyette de ger
çekten mahallî idarenin, Vilâyetin, Silâhlı Kuvvetlerin 
ve Kızılay'ın büyük payı vardı. 

Vali ifadesinde; «Benim yetkim azdır ve bu yetki 
çeşitli organlara yayılmış. Afetler Kanunu yetersiz. 
Mülk sahibi ikride hak sahibi oluyor, kiracıya hak 
tanınmıyor.» diyor ve yine Vilâyetin ifadesine göre; 
«Yardımlar ilk zamanda mahallince çok çeşitli eller
den, çeşitli şekilde geldi. Bazıları iyi niyetle, (Bilerek 
veya bilmeyerek) bir kısmı da âdeta yardımın yanın
da, hatta ondan daha önemli, kendilerinin reklamla
rım yaparcasına bazdan vilâyetin içinde bize teslim 
etmeden veya mahalline götürmeden bir iki gün kala
balık kavşaklarda ve köşelerde, kendi firmasının ismi 
kamyonda yazılı olduğu için beklettiler, ondan sonra 
dağıtmaya götürdüler. Halbuki bu, Afetler Kanunun
da kesin olarak bu şekilde yapılan yardımlara, Vilâ
yetin, Vilâyet hududuna girdikten sonra el koymak 
suretiyle bir merkezden dağıtılması sağlansa bu gibi 
yanlışlıklara veya yanlış anlayışlara (Hani, eski tabi
riyle sû-i tefehhümlere) meydan verilmez ve o za
man sorumluluk da yetki de bizim elimizde olur.» di
yor, Sayın Vali. 

Aym gün Seyyar Jandarma Tugay Komutam 
Tuğgeneral Fuat Özçer bize bilgi verdi. Onun verdiği 
bilgiye göre devamlı olarak 4 bin er ve subay bizim 
gidişimizden bir gün evveline kadar, yani bîr aya ya
kın süre bölgede fiilen vazife görmüş, İstihkâm Ta
buru, Kara Kuvvetlerinden Alay ve helikopterler 
mahalline getirilmiş, üç bölge teşkil edilmiş ve her 
bölgenin başında (Van'da, Muradiye'de ve Çaldıran' 
da) birer Tuğgeneral bulunmak suretiyle görev yap
mış, 40'tan fazla Reo ve GMC devamlı vazife gör
müş, iskân ve iaşe işine nezaret edilmiş, iîk iki - üç 
günde kar olmadığı için bülün köyler askerî birlikler
ce taranabilmiş, İdareye ve Bakanlık yetkililerine yar
dımcı olunmuştur. 

Karşılaştıkları en önemli zorluklardan biri (Bilhas
sa TuğgeneraPin ve Vilâyet'in söylediğine göre) Ha
va alanına gelen yardım malzemesinin kısa zaman
da tahliyesi olmuştur. Gerçekten, bildiğiniz gibi, 300 
civarında büyük nakliye uçağının Van Hava alanına 
kısa sürede getirdiği malzemenin gerçekten boşaltıl
ması, nakledilmesi ve depolanması, gerek kış gerek 
bölge şartları içinde büyük zorluklar arz ediyordu. 
Bunun ayrıntılarım size vermeyeceğim. Silâhlı Kuv
vetlerin dışarıdan, dış memleketlerden bu konuda 
yapılan bazı teknik yardımların da işbirliğiyle gerçek
ten Van'daki malzeme, uçakların iniş ve çıkışına bir 

zarar vermeyecek şekilde tahmil, tahliye ve depolama 
işi yapılabilmiştir. Aynyetcn, Silâhlı Kuvvetlerin ver
diği bilgiye göre, bundan üç dört gün evvelinden iti
baren artık bu tahmil ve tahliye işleri sivil idareye 
devredilmiş bulanmaktadır. 

Şu andaki durum ise şöyledir : Ordu birlikleri 
bizim oradan ayrıldığımız günden bir gün evvel ge
niş ölçüde geri çekilmiş, sadece bazı kar birlikleri ora
da kalmış ve görevlerine devam etmektedirler. 

Her akşam (TuğgeneraPin bize verdiği bilgiye gö
re) Vilâyet makamında Vali'nin başkanlığında Gene
ral ve diğer ekipler ve oradaki İmar ve İskân Bakan
lığının diğer bölge teşkilâtının bütün ekipleri toplan
mak suretiyle o gün ne yaptıklarını rakamlarla, iş
lerle tartışmışlar; ertesi gün ne yapacaklarını kendi 
ifadelerine göre birer takvime bağlamışlar, ertesi ak
şam gene muayyen saatte toplanmak suretiyle, haki
katen, ertesi gün yapılması gereken işlerin, tespit et
tikleri işlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmişler
dir. Çalışmaların bu şekilde olduğu bildirilmiştir. 

Ertesi gün sabah erkenden Gevaş merkezine git
tik. Oradaki İmar ve İskân Bakanlığına ait olup he
nüz tamamen bitmemiş olan sosyal meskenlere 55 aile 
yerleştirilmişti. Malzeme ve yiyecek dağıtılıyordu. 
Bazılarının evlerini gezdik. Hakikten evlerinde, un-
bulgur çuvalları, yiyecek ve giyecek malzemesi ve ya
takları falan vardı. 

Yalnız yakacaktan sıkıntıları vardı. Onu da kısa 
zamanda temin edeceğini Vilâyet ifade etmişti. He
likopterlerle de; Altıyol, Aşağı Dikmen, Bozdoğan, 
Malazgirt ve Muradiye'yi gezmek suretiyle mahalli
ne girerek, evlere girerek, kutup tipi çadu-lann içinde 
inceleme yaparak ve 24 ncü günü de Karagündüz'de 
inceleme yaparak; orada 160 aile gene İmar ve İs
kân Bakanlığının yaptırdığı ve henüz teslim alınma
mış meskenlere yerleştirilmişti ve merkezde de 104 
aile kutup tipi çadırlara yerleştirilmişti; bunları ma
hallinde inceledik. 

Sayın üyeler; 
Fazla rakama boğmadan, bir iki rakam vererek 

şimdi heyet olarak görüşlerimizi ve tavsiyelerimizi 
özetlemeğe çalışacağım. 

24 . 11 . 1976 tarihinden 15 . 12 . 1976 tarihine 
kadar çeşitli tipte 16 bin kutup tipi çadır (tek aile ti
pi), 1 100 adet kutup tipi çadır (çift aile tipi), 944 
adet battaniye, 142 909 adet uyku tulumu, 28 721 
adet tıbbî malzeme, 1 216 karton kutu meyve ve 
sebze, 11 ton çeşitli gıda, 7 781 koli çeşitli gıda, ge
ne 3 500 koli pirinç, 3 000 çuval un, 30 ton patates, 
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10 309 koli zeytin, 8 279 balya karton kutu giyecek, 
16 230 parça gene giyecek, 8 465 çuval ve torba giye
cek, 4 029 koli gene giyecek, 334 sandık ve ayrı bir 
parti giyecek, 41 150 kilogram olarak tespit edilmiş
tir. 

Ayrıca, İmar İskân Bakanlığının emri ile derhal 
ilk günlerde el konulan malzeme; (bize verilen bilgi
ye göre) 6 963 paket çay, 20 625 kilo makarna, 
8 315 kilo mercimek, 2 458 kilo margarin, 139 san
dık zeytin, 624 çuval un, 3 850 kilo patates ve 1 930 
kilo bulgur dağıtılmıştır. 

Sayın arkadaşlar; 
Bize verilen bilgi ve mahallinde yaptığımız incele

meleri özetlemeğe çalıştım. Görüşümüz odur ki; ilk 
günlerde bazı aksamlar olmuştur. Bunun nedeni, ik
limin çok müsait olmayışı ve bir de bu gibi afetlerde 
Türkiye'de planlamanın iyi yapılmamış olmasından 
ileri gelmektedir. Filhakika, Afetler Kanununa göre 
ve Sivil Müdafaa ve Sivil Savunma mevzuatımıza 
göre; bildiğiniz gibi her vilâyette bir afet planı yapıl
maktadır. Bu, valinin sorumluluğunda bir afet vukuu 
bulunduğunda birinci günden itibaren nelerin yapı
lacağı bu planda belirtilmektedir. 

Ancak, tecrübelerimiz (Benim de başımdan ge
çen tecrübeler) onu göstermiştir ki, gerek sivil savun
ma alanında hazırlanan planlar, gerek Afetler Kanu
nuna göre hazırlanan planlar; sık sık ve Batılı anlam
da uygulamalar, böyle bir afet vukua geldiğinde o pla
nı çekmecesinden çıkarıp da uygulamaya kalktığı
mızda, büyük ölçüde aksama olmaktadır. 

O halde, bazı gözlemlerde bulunduktan sonra 
tavsiyeler bunun arkasından gelebilir. Örneğin, İmar 
ve İskân Bakanlığı ve Vilâyet burada ihtiyaç sahip
lerine kart vermek suretiyle bir uygulamaya geçmiş
tir. Bu oldukça yeni bir uygulamadır. 

Şimdi heyet olarak inanıyoruz ki, Türkiye'de eğer 
önceden afetlerde bu tip kartlar hazırlansa; bunlar 
binlerce, onbinlerce basılsa; bu kartların da kayıt
lı bulunacağı koçan gibi, ana cetveller gibi cetveller 
de hazır olsa; çünkü bu gibi buluşlar mahallinde uy
gulandıktan sonra, felâketin acısı ve tesiri geçtikten 
sonra unutulmaktadır. Halbuki, bunlar hazır olsa; 
bu cetvellere göre ilk günden itibaren bu Van depre
minde gördüğümüz aksamalar büyük ölçüde daha ilk 
günden kalkacak, bu kartların kimler tarafından, ne 
şekilde dağıtılacağı bilinecek ve bu kartlara göre ay
rıca koçanı ve dibi nereye ve ne şekilde işleneceği 
de bilinecektir. Oraya elinde kartla gelen insanın 
eğer anakaydı iyi tutulmamışsa, tekerrürlere meydan 
verebilir, ve fazla yardım alabilir. 
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Halbuki kanaatimizce, orada müşahadede bulu
nan birçok Devlet büyüklerinin de ifade ettiği gibi, 
yurdumuzda afetler mevzuunda ilk günden itibaren 
iyi bir planlama, sadece planlamayla da yetinmeyip 
bunu çeşitli zamanlarda afet olmuş gibi uygulayarak 
ve bir de kart şekli, cetvel şekli, anakütük şekli; 
malzeme için, çadır için, battaniye için aile reisi 
belgesi nasıl yapılacaksa bunları Önceden tespit edip, 
kartlarını ve cetvellerini on binlerce bastırıp bütün 
vilâyetlerde istif etmek ve afet meydana geldiği za
man derhal bunları işler hale getirmek gerekir. 

Bir tavsiyemiz daha olacak. Başta söylediğim 
gibi indiğimiz köylerde vatandaş, ufak tefek eksik
lerini samimiyetle söylüyor. (Bu aksaklıkları da si
ze arz etmeye çalıştım); ama sonunda, «Bu durumda 
kışı geçirebileceğimiz anlaşılıyor.» diyorlar. Asıl 
bizim endişemiz, kış geçtikten sonra yapılacak inşaa
tın ne şekilde olacağı konusunda toplanıyor. 

Sorumlu bir insan olarak bu tecrübeleri ben de 
geçirdim. Muğla'da Fethiye ve Marmaris zelzelesi
nin bitiminden 5-6 ay sonra görev almıştım. Oraya 
gittiğim zaman Fethiye ve Marmaris halkı çadır ve 
barakalarda idi. İmar İskân Bakanlığının yaptığı in
şaat tipleri, halen de büyük ölçüde yaz bölgesi ol
masına rağmen mahallin ihtiyacım karşılayamamak
tadır. 

Biliyorsunuz, Muğla ve Fethiye depremi için 
7010 sayılı Kanun çıkarılmıştı. Bu 7010 sayılı Ka
nundan sonra zannederim depremyer için çıkarılan 
7269 sayılı Kanunda, Muğla depreminde isabetli ola
rak konmuş olan maddelerden birçokları maalesef 
yer almamıştır. 

7269 sayılı Kanunda mal sahibine hak tanınmak
tadır. Halbuki, İmar ve İskân Bakanlığı Fethiye ve 
Marmaris zelzelesinde mesken sahibinin evi yıkılmış-
sa, o sırada o evde kiracı olarak oturan insanlara da 
hak tanımış ve onlara da borçlanmak suretiyle aynı 
şekilde ev yapmış ve onları ev sahibi yapmıştır. Ni
tekim halen tanıdığım birçok savcı, hâkim ve bazı 
memurlar o zaman Marmaris'de kiracı oldukları hal
de, oturduğu ev yıkıldığı ve bütün eşyaları enkaz 
altında kalarak kurtarılamadığı için onlara da hak ta
nınmış ve kendileri birer ev sahibi yapılmıştır. 

Şimdi bölge halkının iki endişesi vardır. Birisi, 
büyük ölçüde tapusu yoktur. Onun yaptığı kom ve
ya ev kendisinin değildir veya köy ağasınındır diye
lim. Eğer İmar ve İskân Bakanlığı yapacağı inşaatta 
«Bu arsa senin değil» diye bir tatbikat yaparsa mağ-

I dur olma ihtimalleri onları endişeye sevk etmekte-
İ dir. 
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İkincisi ve en önemli endişeleri de, orada gördü
ğümüz gibi; Gevaş'da, Van merkezinde Gündüz 
Köyü'nde yerleştirilmiş olan vatandaşların içinde bu
lunduğu binalar katiyen bölgenin ihtiyaçlarım kar
şılayacak şekilde değildir. Vatandaş, «Eğer bizi mu
vakkaten yerleştirdikleri bu sosyal meskenler gibi 
bize bina yapacaklarsa, bu Devlet bu masrafı hiç 
yapmasın» diyor. 

Onun için bütün tecrübelerimize rağmen sorumlu 
idareci olarak bütün tekliflerimize rağmen İmar ve 
İskân Bakanlığımızda bu mesele kesinlikle henüz 
benim görüşüme göre halledilememiştir. Bu neden 
ileri geliyor? Ya oradaki mimar ve mühendislerin 
hazır projeleri uygulamaya koymak durumları var
dır. Bu kolaydır. Hemen hesap makinesinde keşfini, 
ihalesini çıkarmak kolaydır. Ama, «Özel projeler 
yapınız» dediğiniz zaman, odalarına oturup büyük 
zorluklar içerisinde bir ekip çalışması yapmaları ge
rekiyor. Belki teknik eleman bundan kaçıyor. Yeni 
projeler, yeni eksizlerle çalışacaklar, sonra onları plan 
haline, proje haline getirecekler, mahallin ihtiyaçla
rına göre. Nitekim, sayın ekip başkanımızın mahal
linde basın mensuplarına söylediği gibi (ki, ekip baş
kanımız da İdarenin ve Silâhlı Kuvvetlerin, yetkili 
organların Heyet olarak çalışmasından memnun ol
duğumuzu ifade etmiştir ve İdareye inanmalarını 
bölge halkından istemiştir.) teknik elemanların, yet
kili organların işbirliği ile gerekirse Devlet Planla
ma Teşkilâtının da (icrası olmasa dahi) işbirliği ile 
mahallinde felâket geçirmiş olan halkı tek tek ve böl
ge olarak dinlemek suretiyle yazdan sonra onların 
ihtiyacını karşılayabilecek, samanlığı ile ahırı ile bir 
bina tipi geliştirmek ve bu şekilde iskâna girişmek 
lâzım. Aksi halde, «Ne kadar kısa zamanda; üç ay
da, dört ayda, beş ayda, altı ayda bitirdik şu kadar 
evi, içine soktuk» demek kâfi gelmeyecektir, bizim 
inancımıza göre. Burada realist olmak lâzımdır. Üç 
ay sonra olabilir, beş ay sonra olabilir. 

Say m üyeler; 
Modern kamu yönetiminde araştırma devri bü

yük önem taşımaktadır. Benim Marmaris'de, Fethi
ye'de gördüğüm hata şudur: Hangisi olursa olsun, 
zamanın iktidarları, bir hafta veya bir ay önce temel 
atıp kazmayı vurma yarışına girmişlerdir. Bu, mo
dern kamu yönetiminde hatadır. Bir ay önce kazma 
vurulacağına, altı ay sonra kazma vurulsa idi o iş 
beş senede bitmişse Marmaris'de, Fethiye'de, üç se
nede biterdi ve bölge halkının ihtiyacını karşılaya
cak çok daha iyi bir uygulama olurdu ve daha da 
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ucuza mal olurdu. Eğer araştırmayı yapmadan (Bu 
iş altı ayda olabilir, bir yılda olabilir) araştırmayı 
yapmadan projeler üzerinde, alternatifler üzerinde, 
seçenekler üzerinde tartışma yapılmadan, ondan son
ra bu tartışmaları siyasî otoritenin, organın onayına 
götürmeden önce bütün ayrıntıları tespit etmeden 
«Bir an evvel başlayalım, şu kadar zamanda bitire
lim» dediğiniz zaman, hepinizin de bildiği gibi Fethi
ye, Marmaris'de olsun, Varto'da olsun, Gediz'de ol
sun sıkıntılar ve sızlanmalar bitmeyecektir. Bizim 
Heyet olarak da en büyük endişemiz budur ve en bü
yük, en önemli tavsiyemiz de bu olacaktır. Kıştan 
sonraki yapılacak yatırımlar, gerçekten felâkete uğ
ramış vatandaşların kafasını en fazla işgal eden ko
nudur. Mahallinde yapılacak araştırmalara dayana
rak onların ihtiyacını karşılayacak planlar geliştirilirse, 
faydalı sonuca varılacağım umuyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım; sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tüten. 
Sayın üyeler; Gündem dışı konuşmalara geçi

yoruz. 
Takdir buyurursunuz ki, Yüce Senatonun görev

lendirdiği görevle bir deprem bölgesinde tetkikat ya
pan heyetin görüşmede öncelik hakkı olması gerekir; 
çünkü kendilerine Yüce Senatoca bir görev verilmiş
tir. Görevin yerine getirildiğinin her şeye takdiınen 
Yüce Genel Kurula arz edilmesi ve bilgi verilmesi 
doğaldır zannediyorum. 

Sayın üyeler; 
Gündem dışı görüşmelerde Millet Meclisindeki 

uygulama, kendilerinin İçtüzük hükümlerine göre, 
sizlerin malumlarınızdır. Ancak, biriken gündem dı
şı görüşme taleplerinde bütün sayın üyelerimize söz 
hakkı verebilmek çabası içindeyiz Başkanlık Divanı 
olarak. Bu hususun sayın üyeler tarafından da tak
dir buyurülarak, zaman tasarrufuna mümkün mer
tebe ehemmiyet verilmesini istirham ediyoruz. 

3. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, son günler
de arka arkaya işlenen cinayetler, seri saldırılar ve 
işkencelerin kamuoyunda demokratik rejime zarar 
verecek şekilde oluşması nedeniyle alınması gere
ken tedbirlere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde Cumhuriyet Se
natosu Sivas Üyesi Sayın Hüseyin Öztürk'e «Son 
günler arka arkaya işlenen cinayetler, seri saldırılar 
ve işkenceler kamuoyunda demokratik rejime zarar 
verecek şekilde oluşturulmaktadır. Olayların neden
leriyle, alınması gereken tedbirler bakımından gün
dem dışı söz istiyorum» demeleri üzerine, Başkanlık 
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tarafından söz verilmiş ise de, kendileri gündem dı
şı konuşmaların çok fazla zaman aldığından bahisle 
bugün görüşme arzusunda bulunduklarından, Birle
şimde bu şekilde kendilerine söz verildiği için, Sayın 
Hüseyin Öztürk'e evleviyetle söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Bu öğretim yılı kanlı olaylarla, siyasî cinayetlerle 
başlamıştır ve devam etmektedir. Anneler-babalar 
çocuklarının okullardan sağ dönebilmesini acılı duy
gular içinde beklemektedirler. Çünkü, her gün işlenen 
cinayetler, arka arkaya devam eden olaylar.. Gün 
geçmiyor ki, yaralanan yüzlerce genç olmasın, bir
kaç kişi ölmesin, can güvensizliği korkulu rüyalar 
haline gelmesin; mümkün değil. 

Aslında Demire! İktidarının başlıca özelliği, her 
dönemde kanlı olayların, siyasî cinayetlerin devamı 
demektir, oluşması demektir. Bugün de ülkemizi sa
ran ve Ulusumuzu acı duygulara sürükleyen cinayet
lerin ustalıkla, sinsice yürütülmesinden tek sorumlu 
Cephe İktidarının başı Sayın Demirel'dir. 

Bugün başlıca görevimiz; ülkeyi, gençliği (Demi
rci'm çok sevdiği iki kelime ile ifade etmek istiyo
rum) DemireFin tasallut ve musallatından kurtar
maktır. Demokratik rejimimizi sarsan, kanlı olayla
ra neden olan, birbirini suçlayan Hükümet ortak
larının yarattıkları ciddî bir hükümet boşluğudur. 
Bu nedenle tüm öğretim kurumlarında cinayetler bir
biri ardından işlenmekte, suçlular bulunamamakta, 
kovuşturma ve soruşturma komisyonları çalıştırıla
mamakta, mahkeme kararları Hükümetçe uygulanma
makta, anarşi ve tedhişçilik devlet ve toplum yaşa
mını boydan boya sarmakta, devlet parasıyla yazdı
rılan ders kitaplarıyla yurttaşlar birbirine düşürül
mekte, pahalılıktan bunalan yurttaşlarımızda bozuk 
düzene düşmanlık duyguları son noktasını bulmak
ta; fakat Sayın Demirel ise, bir vurdumduymazlık 
içinde Başbakanlığına devam etmektedir. Sayın Baş
bakan, tüm olaylarda başkalarını suçlamakta, siya
sî cinayetler ise devam etmektedir. Bunlardan birkaç 
tane örnek vermek istiyorum. 

Kasım ayı içinde, DİSK üyesi Bar. Der İş Sen
dikası Genel Başkanı Kemal Budak ve arkadaşları 
Erdoğan İnayet, Mustafa Gündoğdu, A. P. Fatih İl
çesi Gençlik Kolu Başkam Tuncer Arabul tarafın
dan yaylım ateşine tutuluyor, iki kişinin ağır yara
lanmasına sebep olunuyor. 

Bu şahsın, Battal Mehetoğlu'nun katili olduğu-
da bu olaydan sonra ortaya çıkıyor. Ne yazık ki, o 
güne kadar teşkilât bu kişiyi korumaya devam edi
yor. 

7 Aralık 1976 gecesi Polis Memuru Aydın Güler; 
9 Aralık 1976 gecesi evinde, kalbinden bir kur

şunla vurulup öldürülen Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öğrencisi Mustafa Halis Tazebay; 

10 . 12 . 1976 günü, (Başbakanın aldığını söyle
diği her türlü tedbire rağmen) Ziraat Fakültesi Öğ
rencisi Aynur Sertbudak'ın tek kurşunla alnından vu
rularak öldürülmesi; 

Torbalı'da A. P.'liler tarafından öldürülen Cum
huriyet Halk Partisi Gençlik Kolu Üyesi Abdullah 
Şengül; 

Evinde yemeğini yerken, pencere önünden olay
lara şöyle bir bakayım diye kafasını uzatan öğret
men Ali Gümüş (ki, rasgele bir kurşun değil, amaçlı 
bir vuruştur) gibi daha yüzlerce kişi Cephe İktida
rının Başı Demirel yönetiminin çirkin ve tiksindiri
ci eserleridir. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Po
listen neden bahsetmiyorsunuz hiç? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ettik efen
dim. 

Diyarbakır'da işkence yapılarak öldürüldüğü an
laşılan Gökhan Edgen'in cenaze törenine katıldığı 
için dövülerek öldürülen Öğretmen Şefik Özdemir'in 
katilleri olan kurtçu komandolar hâlâ ellerini kolla
rını sallayarak sokaklarda dolaşmaktadırlar. 

Suçlu arama yöntemlerinde uygulanan taktikler 
ise, ilkel, tek taraflı ve işkenceci bir tutumla yürütül
mektedir. Herhangi bir olay bahane edilerek tüm 
devrimci kuruluşlar, gerçek Atatürkçü gençler, yasa
dışı uygulamalarla işkencelere tabi tutulmakta, dev
rimci uyanışlar, ulusal bütünleşmeler kırılmak isten
mektedir. Örneğin; öldürülen ve yaralanan polisle
rin durumları bahane edilerek, (ki, buna çok üzül
müşüz ve bilhassa karşıyız; hele sosyal düşünceye sa
hip insanların yapmayacağı şeylerdir bunlar.) Yüzler
ce devrimci kuruluş ve üyeleri sigaya çekilmiştir. Bir
kaç gün küfürlü, sopalı, coplu işkenceler yapıldık
tan sonra suçsuz oldukları söylenerek bırakılan genç
lerde, mevcut yönetime, rejime karşı tiksintiler uyan
dırılmakta, devrimci oluşumlar kırılmaktadır. 
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Son 15-20 gün içinde İstanbul'da 500 ilâ 1 000 
kişi bu şekilde, bu yöntemlerle polis karakolların
dan geçirilmişlerdir. Bunu, Sayın İçişleri Bakanına 
da, yaptığım inceleme ve tetkik sonu arz ettim. 

Öte yarıdan, düpedüz ve güpegündüz, Başbaka
nın her türlü tedbiri aldığını söylediği üniversite 
kapısında Aynur Scrfbudak'ı vuranların Ülkü Ocak
lı olduğu; ismi-cisrni belli kişiler olmasına rağmen, 
kayıtlı oldukları Ülkü Ocağı da belli iken, aynı gün 
nedense bu suçlular aranmamış, o insanların sığın
dıkları yerler aranıp kendileri yakalanmamıştır; 
orayı aramak ve hemen yakalamak mümkün iken 
bu titizlik gösterilmemiştir. Polis memurunun öldü
rülmesiyle ilgili arama yöntemlerinden hiç birisi, 
maalesef Aynur Sertbudak için denenmemiş ve kul
lanılmamıştır. Aynur Sertbudak'm suçu yoktu; bir 
suçu vardı, suçu, özgürlük şarkısı söylemekti. Okul 
kapısında kanla, kinle beşli, cellat ruhlular, sermaye
nin uşağı kara giysili yobazlar, elbet bir gün bir 
kurşunla öldürülen Nuray'ın alkanında boğulacak
lar, eriyip tükenecekler devrimcilerin kanında; ama 
bııgüa hâlâ atlarını oynatmaktadırlar. 

Hele Mustafa Halis Tazebay'ın öldürülmesiyle il
gili hiç bir davranış yok ortada. Aslında daha önce 
öldürülen ve gerçek suçlusu bulunamayan Sami Ova-
lıoğlu, Semih Erbek, Hakan Yurdakuler, Esari Oran, 
Burhan Varan, ve Aydın Güleryüz'ü öldürenler de 
maalesef bulunamamıştır. Şimdi, zanlı olarak birkaç 
kişi tutuklu gözükmektedir, asıl katiller ortada yok. 

Bu katiller, caniler, ya çok iyi yetiştirilmiş iyi 
ajanlar veya mutlaka birilerinin himayesinde saklan
maktadırlar. 

«Halkın Gücü» isminde bir dergi çıkarmak iste
yen ve sosyalist oldukları anlaşılan gençlerin ilân ve 
afiş yapıştırmalarına engel olmak isteyen bir trafik 
polisini «Niçin yapıştırıyorsunuz?» dediği için çekip 
vuracaklar.. Bunlar, ya sapıktır yahutta düpedüz fa
şist bir düzenin, yahutta ihtilâlci komünizmin uşak
larıdırlar. Yoksa, gerçek sosyalist düşünceye sahip 
insanların yapacağı şey değildir bu. Bunların ne fe-
sefelerine ve ne de amaçlarına uymasına imkân yok
tur; çünkü şiddet yolu ile ulaşılacak bir eylem ve 

amaç, ancak faşizm ve ihtilâlci komünizmle bağda
şabilir. 

Kanım o ki, tek kurşun ile Aydın Güler'i, Aynur 
Sertbudak'ı, Hakan Yurdakuler'i, Halis Tazebay'ı; 
daha nicelerini vurup öldürenler, iyi yetiştirilmiş 
keskin nişancı, soysuz, ahlâksız, milliyetsiz, hain ruh
lu ve sömürü düzeninin uşakları faşist köpeklerdir 
benim anladığım kadarıyla. 

Bu nedenle, diğerlerinde olduğu gibi, son işlenen 
siyasî cinayetlerin de gerçek suçlularını bulmak zor 
olacaktır. Çünkü, onları bulmakla görevli kimselerin, 
sanıyorum ya onların yetiştiği kadar güçlü yetişme
mesi yahutta başka nedenlerle işin üzerine önemle 
düşmemeleri gibi bir durum vardır ortada. 

Bu bakımdan, karakollarda suçlu yaratmak için 
masum yurttaşlarımıza işkence edenler, yasal suçlar 
işlemekten vazgeçsinler. Gün gelir, pişmanlık para 
etmez. İşkence ettiklerinin gözlerini bağlasalar da, 
bu ruh hastalanın bulmak, en ağır şekilde cezalan
dırmak, cezasını çektirmek mümkün olacaktır. Po
lis teşkilâtı bu tertiple karşı karşıya olduğunun far
kında; suç işlemeye itilmektedir. Beceriksiz yöneti
cilerin başvuracağı ilkel bir yöntemdir bu. 

İsınet Paşaya sormuşlar, «Bu Çerkez Ethem'in 
etrafındakiler neden kendisine bu kadar çok bağlı?» 
İsmet Paşa da Çerkez Ethem'e sormuş, «Bunlar sa
na neden çok bağlı? Ben en yakın kumandanlarım
dan bu yakınlığı göremiyorum?» demiş. Çerkez Et-
hem,«Paşam, hepsine iyi suçlar işlettim, benden ay
rıldıkları zaman ölürler» demiş. İşte, bu suç ortak
lığı ve ağır suçları işletme var ki ortada, bu bakım
dan bulmak ve birbirinden koparmak mümkün ol
mayacak. 

Aydın Güler de çirkin bir tertibin bir oyununa 
kurban edilmiştir. Ulusal bilinçlenmeyi, yasal ve de
mokratik kuruluşları ve üyeîerindeki uyanışları en
gellemek ve kırmak için bir ortam yaratılmıştır. 

Nitekim, polis teşkilâtı bunu kınamaktadır. Po
lis katili zanlıların, Marxist, Mao'cu, Leninci süsle
melerle resimleri çektirilmiş ve bunlar basına geçiril
miş, hatta televizyon ekranına kadar getirilmiştir. 12 
Mart öncesi ve sonrasında da aynı şeyleri gördük. 
Bunları yüzde yüz doğru gibi gösterdik: Bunlar suç
lu dedik, vapuru batıran bunlar dedik, opera binası
nı yakan bunlar dedik; fakat mahkemeler işledi, ne 
beyaz kitabında, ne kara kitabında bunların suçlu ol
madığı görüldü. Bu bakımdan, suçları tam tespit et
meden, böyle halkın önüne çıkarılan meseleler inan
dırıcı olmamaktadır. O gün bile °/0 90'ı suçlu göste-

Suçîu arama yöntemlerinin en ilkelidir, en bar-
barcasıdır bu. Dövülerek suçlu yaratmak; yüzü mo
rarmış, gözleri morarmış insanları televizyon ekran
larına çıkararak, «İşte bunlardır vuranlar.» gibi tak
tikler, sanıyorum bugün artık çağ dışı yöntemlerin 
en kötüsüdür. 
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rilmiş; ama % 90'nı beraat etmiş, kurtulmuştur. Bun
lar, eğer yıkıcı hücreler kurmuşlarsa, bunları millete 
ilân etmeye gerek yok ki.. Gerçek suçlular yakalanır, 
mahkemelere verilir; hatta bildiğim kadarı ile bunlar 
gizli takip edilir. 

Geçen gün yine televizyonda gördük; komünist 
bir hücre basılmış, burada bir tabanca ile iki tane di
namit lokumu bulunmuş; bu gizli hücre imiş.. Bazı 
broşürler de ele geçirilmiş. Bunların arasında hemen 
gözüme ilişti; «Felsefenin İlkeleri» adlı kitap da var
dı. Bunu ben de okuyorum, birşeyle ilgisi yok, tama
men çeşitli görüşleri izah eden bir kitap. Bu yasak
lar arasında işçi Partisinin bildirisi de var; televiz
yonda görmüşsünüzdür. 

Ülkü Ocaklarında yalnız bir aramada yüzlerce 
tabanca bulunur; hem de son model tabancalar, uzun 
menzilli tabancalar, bulunur, onların hiç birisini te
levizyonda görmeyiz, basma intikal ettirilmezler. Bu 
tek taraflı hareket, maalesef rejime zarar vermektedir. 
Bu uzun menzilli otomatik silâhlar nereden geliyor, 
nereden temin ediliyor; maalesef bunun üzerinde du
rulmaz. 

Bu siyasî cinayetlerin yaratılmasında amaç; De-
mirel'e sıkıyönetimden söz ettirmek, devrimci gelişi
mi engellemek, korkulu bir ortamda Türkiye'yi se
çime götürerek, can güvensizliği nedeniyle yurttaş
ların sandık başına gelmesini, dolayısiyle demokrasi
yi engellemek.. Bunların hesaplarının sorulmayaca
ğı sanılmasın. 

Sayın Demirel'in bir acz içinde bulunduğu, suç
luluk kompleksine kapıldığı, suçu başkasına atan bir 
nevi ruhi hastalığın, (ki, buna biz psikolojide para
noyak deriz), böyle bir rahatsızlığın içinde olduğu 
artık ortaya çıkıyor; (ya ortaklarının kendisinde ya
rattığı bu buhranı yahut kendisinin kafasında yarat
tığı bu buhranı Sayın Demirel «ilmelidir.) Bu neden
le de denize düşmemek için işkence ve cinayet yıla
nına sarıldığı anlaşılmaktadır. 

Parlamento ve tüm demokratik kuruluşların bu 
anormal gidişe «Dur» demesi ulusal bir görev hali
ne gelmiştir. Demirel uyarılmalı, geç kalınmasına 
rağmen, uyarılmalı; her gün birkaç yerde kanlı olay
larla biten kurtçu komando saldırılarını kınayıcı ve 
önleyici tedbirler aldığım somut örnekleriyle orta
ya koymalıdır. Maalesef Sayın Başbakandan bunu 
duymuyoruz. 

Büyük Türk Ulusunun bu kanlı, yasa dışı, çağdı
şı olaylar karşısındaki suskunluğunun, «Demokrasi
ye sahip çıkmıyor» anlamına gelmemesini, bilhassa 
faşizm özlemcilerinin iyi bilmesini tasviye ederim. 

Ülkü Ocakları Genel Başkam, ülkenin 900 yerin
de birden harekete geçebileceklerini, listelerindeki 
birçok insanın birden öldürülebileceğini beyan eder; 
Başbakandan hiç ses yok.. 

Can güvensizliğinden üniversiteler kapanır, Dev
lete ve ailelere milyonlarca liraya mal olan öğretim-
siz bir yıl geçip gider; Demirel, Başbakan olarak o 
koltukta oturmaktan hicap duymaz, rahatsızlık duy
maz.. 

Bu, insan yaratılışına aykırıdır. Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri bir grup komando tarafın
dan sıkıştırılır, dövülmek, öldürülmek istenir. Sayın 
Başbakandan yine ses duymayız, bir «Geçmiş olsun» 
sözü dahi duyamayız. Nereye gidiyoruz biz? İki bü
yük parti birbirine böyle zamanlarda sahip çıkmaz
sa memleketin hali nice olur?.. 

Üç milletvekili ile canilerle birleşmiş, işbirliği yap
mış bir parti, mahkemelerce suçluluğu saptanmış, 
hükme bağlanmış; bir zamanlar Saym Başbakan ve 
Dışişleri Bakam tarafından bu partinin suç işlediği, 
her bakımdan suçlu olduğu ve mahkemelere intikal 
ettirildiği ifade edilir, zaman geçer, bu parti; Adalet 
Partisi bu fikirden vazgeçer. Buna şaşıp kalmamak 
mümkün değildir. Biz yardımcı olmak istiyoruz, bu
na da hazırız. Yasaların tarafsızca uygulanmasını 
bekliyoruz. 

Aslında Demirel'in yanlış tutumu; hatta olaylar, 
siyası cinayetler karşısında «Yürümekle sokaklar 
aşınmaz.», «Ölmekle gençler tükenmez.», «Herke
sin cebine bir polis koyacak değiliz ya..» gibi sakat 
felsefesi ülkeyi ve rejimi tehlikenin ve uçurumun 
kenarına getirmiştir. Demirel iktidarının hüküm sür
düğü zamanlarının açık faturasıdır bu sonuçlar. Tüm 
demokratik kuruluşlar, soldaki ulusal bütünleşme, 
biiinçleşme ve oluşumlar, tüm özgürlükler, aydınlar, 
Atatürkçü gençlik Sayın Demirel ve zihniyetinin yıl
lardır bir numaralı düşmanı olmuştur. 

Daha dün Diyarbakır'da işkence edilerek öldü
rülen îsmail Gökhan Edge, daha dün öldürülmüş 
olan Hıdır Aitınay, Vedat Gevrek, Ali Kayhan, İb
rahim Kaypakkaya, Cahit Şenyüz, Özkan Arabacı, 
Ahmet Lâle ve işkenceden aklını oynatarak, işkence
ye dayanamıyarak emniyet müdürlükleri ve karakol 
binalarının pencerelerinden kendini atarak veya atı
larak öldürülen gençler, okullarda Ülkücü koman
doların kurtçu saldırılarıyle ve işkenceleriyle yarala
nan, her türlü ruhî ve bedenî sakatlıklara uğrayan 
insanlar. Atatürk Üniversitesinde daha dün dövülen 
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Doçent Doktor Fevzi Ünlü komaya sokularak, o ka- 1 
fasındaki bilim ve aydınlık kırılmak istenmiştir. Tek J 
sorumlusu ve suçlusu bütün bu olayların, Sayın De
mirci'dir. Mutlaka bir gün Türk Ulusu bu sorumlu
luğu taşıyanlardan hesap sorma imkânını bize vere
cek, Cenabı Hak bunu bize bağışlayacak; inanıyo
rum buna, içtenlikle inanıyorum. 

Anayasadaki insan haklarının çiğnenmesinin ne 
demek olduğunun hesabı da görülecek. Çağdışı, ya
sa dışı, işkenceci, sapık ve cani ruhlu görevliler de 
en ağır şekilde cezalarını göreceklerdir. Anayasal 
haklardan bahsedenlere, «Burada Anayasa yok, ba
ba yasa var.» diyenler, «Gidin derdinizi Anayasayı 
yapanlara anlatırsınız, şayet buradan sağ çıkabilirse-
niz.» diyenler; insan onurunu en kötü şekilde aşağıla
yan, fikirlerini yok etmek için kafalarını çalışmaz 
hale getiren caniler elbette bir gün bu hesabın içine 
Demirel ile birlikte girecekler. 

Gördüğümüz kadariyle polis teşkilâtı tek taraflı 
kullanılarak suç işletilmektedir. Bu gerçeğe parmak 
basan polis derneği ilgilileri, Devletin polisi olma ve 
güçlü kalma isteği ile siyasî iktidarın baskısını kaldır- I 
ması için tedbirler aldı, bildiriler çıkardılar. Biliyor 
musunuz ne oldu?.. Tek kişi kalmadı Ankara'da, 
hepsi Ankara'nın dışına nakledildi bunların, bu bildi
riyi çıkarttıkları için. İşte baskı, işte Hükümetin ama
cı ve olayların nedenleri.. 

Yasa' hak'arînı savunanları sürgün etmek çîkar 
yol değildir. Eğer öğrencileri okuîa sokmayan zor
baların, acımasız insan ö'düren canilerin gücü, olay- I 
ların boyutları, Başbakanın boyutlarını aşmamışsa; J 
yasaların tam uygulanması, koltuk kuvvetlerinin ta- I 
rafsız davranışlarının sağlanması bu üzücü olayla
rın son bulmasını etkileyecek ve ulusal birliğin yı
kılması, demokrasinin katledilmesi, gençlerimizin de 
öldürülmesi son bulacaktır. Siîâhîı saldırıların suç- I 
lulan, canileri de hemen yakalanıp adalete teslim 
edilecektir. 

Üniversite ve yükseköğrenim kurumlarındaki yö
neticileri de mutlaka elindeki imkânları kullanarak 
yönetmelikleri uygulamalı, mutlaka hata edenler 
cezalandırılmalıdır ki, bu elbirliği ile bu iş bitsin. 
Aksi takdirde cinayetlerin siyasî bir nitelik taşıma
sı, sıiyasî iktidarın desteğindeki örgütlenmiş bir ku
ruluşça işlenmesi demokratik rejimi yok etmekle 
kakmayacak, ülkeyi de giderek bir iç savaşa sürük
leyecektir. Bugün Türkiye, ikinci görüşümüzle il
gili tehlike iîe karşı karşıyadır. Bu nedenle de can 
güvenliği en önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu j 

28 . 12 . 1976 O : 1 

ortamda Demirci ne pahasına olursa olsun Başba
kan olardı kalmaya, ortaklan da küçük hesaplarla 
b» tehlikelere sırt çevirdiklerine göre Parlamentoya» 
tiha demokratik kuruluşlara çok önemli görevi :r 
düşmektedir... 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
gündem dışı konuşmalar kaç dakika sürer efendim?. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler; gündem dışı konuşmaların İçtüzü

ğümüzde talıdldi gerek şahıs olarak, gerek süre ola
rak yok. Her gündem dışı görüşmelere başladığı
mızda Yüce Genel Kurula bir noktayı hatırlatıyo
ruz; tahdit süre olarak yoktur, şahıs olarak yoktur; 
fakat gündemlerin vaziyetini gözönünde bulundura
rak, diğer konuşmacılara da imkân vermek hususu 
da gozönündc bulundurularak takdiri siz yapın di
yoruz. Takdir konuşmacıların oluyor efendim. 

Sayın Özıürk, çok istirham ederim sizin 25 da
kika oldu, lütfederseniz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Baş
ka"?, ben de bu ortamı bulayım diye 15 gündür te
hir ettim. Müsaade eder misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Geç k a l 
dığında Anayasamızın 57 nci maddesi tamamen çiğ
nenmiş olacak aşırı ve yıkıcı uçlar da kavşak nok
tasında buluşup birleşmiş olacaklardır ki, o zaman 
faşizm veya komünizmden birisi köşeye oturmuş, 
Türkiye'deki kanlı ş'ddet eylemleri de amacına ulaş
mış olacaktır. Bu nedenle tehlikeli gelişmeleri amaç
lamış siyasî cinayetlere seyirci kalamayız. Hükümetin 
kendi yetersizliğini şiddet eylemlerinde, tedhişçilikte, 
siyasî cinayetlerde aramasına müsaade edemeyiz. 
Miiiiyctçi Hareket Partisine bağlı silâhlı bir milis 
teşkilâtı olan Ülkü Ocaklarının yasa dışı davranış
larına, kanlı saldırılarına göz yumamayız. Bu si
lâhlı çetelerle işbirliği içinde olan Demirei'in Baş
bakanlığına da müsaade edemeyiz. Yasal hakkımız
dır bu bizim. 

1971 yılının ilk aylarında İçişleri Bakanı Sayın 
Haldun Menteşcoğîu bakın, bugün benim savundu
ğum görüşü savunuyor ve «Özel eğitimle yetiştiril
miş komandoların yasa dışı olduğunu, en yüksek 
adalet mahkemesine, dayandığı parti iîe birlikte tev
di ettiğimizi beyan ederim.», diyor. Bugün nasıl olu-
j er da bunları, bu çeteleri kend i le r le AJ*. ile bü
tünleşmiş görüyorlar?. Çüakü saldırgan aş?rı sağın 
Hükümetten yardmı görerek siyasî cinayetleri ço-
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ğaitmalan, ılımlı demokratik soldaki gençleri de 
kemli kaderlerine terk ettiğinden, bu düzen içinde 
yaşanamayacağından umudunu kesen onbinlerce, 
yüzbmlerce, genç üniversiteli aşın sola doğru yönel
mektedir. Bunun da sebebi Sayın Bemireî yönetimi
dir. 

Kardeşi kardeşe düşman eden, şiddet ve saldır
ganlığı bir amaç kabul eden faşizm bugün Türkiye' 
de azımsanamayacak bir güce kavuşmuştur. Kanlı 
tedhişçilikle siyasî cinayetlerle toplum düzenimiz 
rJtüst edilmiş, ayrı fikirde olan insanlar ve gençler 
arasında düşmanlık duyguları çoğaltılmıştır. Top
lumdaki karşılıklı sevgi ve saygı yok edilmiştir. Ül
kede sosyal güvenlik, sosyal adalet duygusu zayıf
lamıştır. Bu bakımdan dileğim o ki5 bir an önce bu 
tehlikenin önüne geçilmeli. Bugün her zamandan 
daha çok sosyal hukuk devletine, onu işletecek seç
kin bir kadroya ihtiyaç vardır. Demirci'den ve çe
tecinden bunu beklemek artık bir hayal olmuştur; 
rina .Sayın Demireî hâlâ bu Uikü Ocaklarının silâh 
depoîan hainde kalmasına müsaade ettikçe de, 
kendinin ve partisinin zararına oMuğunu bilmelidir, 

BELİĞ BELER (İzmir) — Daniiiye Bakanına 
sorsanıza bunu. 

"HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) - Doğrusu
nuz, o içine girer; ama Başbakan Hükümetin başlıca 
sorunıîusudur. 

BAŞKAN. — Lütfen efendim. 
Birakınız konuşmayı Saym Hüseyin Gztürk, ben 

ikaz ettim efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devarak) — 2 1 . İ 2 . 1 9 7 6 

günü İzmir'de bir grup kurtçu komando, Ege Üni
versitesi Fen Fakültesi öğrencisi Tamer Bcniai'ı 
gece saat H^OC'dc Hatay otobüs durağında bıçakla
yarak öldürmüşlerdir. Nokta durağında arkadaşı Ser
dar Ersun ile otobüs' bekleyen Tamer Benial, sekiz ki
şilik komandoların sopalı, zincirli saldırısına uğra
mışlar, sonra da Tamer Benial kalbinden ve kası
ğından aldığı bıçak yaralanyle ölmüştür. 

Poliste hiç bir şekilde kaydı olmayan Tamer Be-
rfcî'in suçu, Diyarbakır'da işkence edilerek öldü
rülen Gökhan Edge'nin cenaze törenine katılmak
tır. Bakın, nereden nereye, kimi arayıp, nerede bu-
Iüv?>r?2]r. 

Bu kuriçu : 

de yaralanmıştır. Saat 14,30'da Nikâh Dairesi önün
de yaralanan Cengiz Şen, Murat Yalçın, İbrahim 
Turuk ve kimliği saptanamayan bir öğrenci daha 
Ege Tıp Fakültesine kaldırılıyor; doktorlar, Cengiz 
Şen'in durumunun çok ağır olduğunu söylüyor, ger
çekten bir gün sonra o da ölüyor. Hiç bir şeyden 
haberi yok bu delikanlıların. 

Aynı gün, bir grup dağdaki eşkiya inmiş şimdi 
caddelerde, büyük şehirlerin caddelerinde geziyor, 
bir grup silâhlı komando Buca Eğitim Enstitüsünü 
işgal etmişler, öğrencileri zorla boykota sokmuşlar 
ve yürüyüşe zorlamışlar, gece bölümünde okula ge-
üen ve okula girmek isteyen yirmi kadar kız öğren
ciye de akla gelmedik küfür ve işkence yapmışlar
dır. 

Yine, Mühendislik Akademisi asistanianndan bi
risi dövülerek komaya sokulmuştur ve üniversite 
derhal kapatılmıştır, bu durum karşısında. 

Bu yasa dışı davranışları yapan, siyasî cinayetler 
işlemeye devam eden caniler, şehir eşkıyaları kan 
dökmeye devam ederken, devrimci öğrenciler üze
rindeki operasyon sürdürülmektedir. Üzerinde ya
saklanmış sol yaym!ar bulunan öğrenciler, hatta ya
saklanmamış soî yaym bulunan öğrenciler, Devrimci 
Gençlik Dergisinin Kemeraltı'ndaki şubesinde gö
revli genç!er gizli örgüt savlarryîe karakollarda iş
kencelere tabi tutulmakta, arkasından «Hiç suçu yok
tur.» diye mahkeme derhal bırakmaktadır. 

«Acaba Hükümet ve polisleri katiiierîe neden bu 
kadar yakınlık içindeler, katiller neden yakalanmaz
lar?» diye baüda bir düşünme, bir düşünce doygusu, 
bir anlayış gelişmekte. Bu acaba rejime daha büyük 
zarar vermiyor mu? 

Aynı gün Yüksek Erkek Öğretmen Okulu öğren
cileri komandolarca okula sokulmuyor, komandoların 
açtığı ateş sonunda Fatih Özsoy ile Mustafa Demireî 
ismindeki öğrenciler kannîanndan ağır o'arak, Ne
cati Karaalioğlu bacağından, Saddc Dedeoğlü baca
ğından, Ali Munzur kurşunla kasığından yaranıyor
lar. Bakın İzmir'den başladım aynı günün olaylarım 
okuyorum. Yüksek Öğretmen Okulunu da aynı gün 
basan komandolar ikisi ağır olmak üzere on kişiyi 
yaralıyorlar. 

Konyrı'da Manifaturacılar Çarşısında vine aynı aün 

ogrencırer çarpışıyorlar, uç egrencı ağır yaraiamyor. 
sradoîar, şeüıiı" eş?<iyalsnnın sal- Ankara'da Opera Meydanındaki Ticaret Turizm Oku-

d arıları bununla da biüıiDmiş; Buca Fatih Cadde 
sinde siyah renkli bir araçtan 
sonunda aort öğrenci çeşit*! yerler: 

!a, yandaki ticaret lisesini basıyor ve içeriye girme 
aç'!an yayhm ateşi lerini önlemek için Okul Müdürü ve idareciler okulu 

rîf!.-re nğ?r şek'.!- kapatmakla yakayı ancak kurtarmaya çakışıyorlar, 

366 



C. Senatosu B : i 7 

Bunun sonu neşeye gidecek, ne olacak? Acaba 
bunîar devrimci geüşlmi kıracak mı? Yok. Bakın; 
Can Yüccî ne diyor: 

«tster copların darbesi olsun, ister bilincin, 
Gelerek bin b;r işkenceden, giderek sömürüye, 

zu'me; 
Gayrettepe'den verilip verilip de daî bedenlerimize 

elektrik; 
Tam tükendiğimi saîidığımız yerde direncin, 
En çelimsiz kizsrm^ds bile baş veren o silkiniş var 

ya.... 
O türkü, o öfke, o erkeklik, o kıvılcımlarla üreyip 

güçlenecek. 
Güçlenecek, güçlenecek banı tellerimizde ve de 

birden tc-ptimiydi geriye, 
Teptinıtydi o yüklü yürek, gözüne, yuvasına, kay

nağına zulmün; 
Bir gürültüdür, bir şimşektir, bir sevinçtir akıp 

gidecek; 
Şebekelerin sigortası aüncaya dek.»t 
Gerçekten gençlik bu kadar inançlı; bu kadar 

imnnhdır gençlik. Baskılarla eziyetlerle vurmakla öl
dürmekle hiç bir şey .yapılamaz. O bakımdan yapda-
eak iş en kısa zamanda bu saldırgan, bu siyasî ca
nilerin arkasına düşüp yakalamalı, yoksa Başbakan 
nıakanımı bırakmalıdır. Yoksa demokrasi tehlikeye 
girecek, o zaman Başbakan tehlikenin içinde çoktan 
yok olacaktır. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özrürk. 
Sayın üyeler; 
İçtüzüğümüzün 54 ncü maddesi gündem dışı ko

nuşmaları tanzim etmiştir. Gündem dışı konuçma'arı 
tanzim eden madde aynen; «Bir üyenin gündem dışı 
bir diyeceği olursa...» diyor. «Gündem dışı bir diye
ceği olursa...» 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bun
dan sonra; «Hükümete söyleyeceği varsa...» diye i'â-
ve edin bari. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. Mü
saade buyurunuz efendim. 

Bu tabirin yorumlanmasını sizlerin takdirinize 
bırakıyoruz; gerek konu olarak, gerek süre olarak. 

Bu istirhamımızdan sonra gündem dışı görüşme
lere devam ediyoruz efendim. 

4. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, Muş'un karayol
ları sorununa dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi 
Sayın İsmail İlhan; «Muş'un karayollan sorununu 
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dile getirmek zorunluluğunu duymaktayım.,,» demek 
suretiyle gündem dışı konuşma istemişlerdir. 

Sayın İlhan, buyurunuz. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; 
Seçildiğim günden beri bu yüce kürsüden Muş Ul

um çeşitli sorunları arasında en fazla karayolları ça
lışmaları üzerinde söz aldığım malumunuzdur. 

Üzülerek belirtmekten geçemeyeceğim ki, Bayın
dırlık Bakanlığı Muş'un karayolları ile ilgili sorun
larına önem vermemiş ve Muş'a senelerden beri elle 
tutulur hizmet götürmemiştir. Yakın zamana kadar 
98 kilometrelik Muş - Bulanık yolu yapılmamış ol
duğu için, Muş'tan ilçesi oîan Bıılanık'a gitmek için 
Bitlis, Ağrı üzerinden 359 kilometrelik yoî kaîetme 
zorunluğu hissediliyordu. Her yıl bütçe görüşmelerin
de ve gündem dişi konuşmalarımda Muş - Varto -
Karlıova - Erzurum, Muş - Abdurrahman Paşa Köp
rüsü - Bulanık, Muş - Kızılağaç - Kulp - Diyarbakır, 
Muş - Malazgirt - Ahlat - Aktuzla..- Karaçoban - Hs-
nıs yollarıma senelerden beri yapılmamış olduğunu 
ve bu sebeple vatandaşların, özellikle kış mevsiminde 
çok sıkîiîtı çektiklerini belirtmiştim. 

Dalta önce yapmış olduğum bir konuşmamda da; 
«1954 y-Jznda Abdurrahman Faşa Köprüsü, Bulanık 
yolu projesi yapılıp, bu yol programa alındığında in
sanoğlunun ayaği aya basmamışa;. Bu arada aya bile 
gidildi; fakat aradan 10 yıl geçmiş olmasına rağmen 
Abdurrahman Paşa Köprüsünden Bulanık'a gidilme
di» demiştim. Bu yolların yapılması özellikle Muş, 
Varto, Abdurrahman Paşa Köprüsü, Bulanık yolları
nın ele p.hmuası için her türlü girişimlerde bulundum. 
Gerek Baymclırkk Bakam Sayın Fchim Adak, gerek
se Karaj/olksn Genci Müdürü Sayın Orhan Batı ile 
münferiden veya heyetlerle teması sağladık, Geçen 
yd Sayan Bakanın bize verdikleri sözler bile oldu bu 
konuda. Bir yardımları dokunur diye Sayın Cumhur
başkanına bile başvurduk. 

Saym Başkan, kıymetli senatörler; 
27 Ağustos 1976 tarihinde Muş Şeker Fabrikası

nın temel atma töreninde Muş haikımn önünde sözü 
edilen yol sorununu dile getirdiğimde Sayın Fehim 
Adak; Başbakan Yardımcısı Prof. Dr, Necmettin Er-
bakan ve diğer birçok bakan ve parlamenterlerin hu
zurunda üç günden beri yol çalışmalarının başlamış 
olduğuna bana cevaben söylediler. Sayın Bakanın bu 
beyanlarına rağmen çalışmalar başlamamıştır. 

I Daha sonra basın toplantısı yaparak konuyu Ba-
{ sına açıkladım. Ayrıca, Saym Cumhurbaşkanına, Sa-
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ym Necmettin Erbakan ve Sayın Fenim Adak'a tel
graf çekerek şeker fabrikasının temel atma merasi
minde Muş karayolları hakkmda yapmış olduğum 
konuşmama, «Üç günden beri çalışmalar başlamıştır» 
diye cevap veren Saym Felıim Adak'a rağmen, hiç 
bir çalışmanın yapılmamış olduğunu hatırlattım ve 
Doğu Anadolu'nun özelliğinden de bahsederek acele 
edilmesi gerektiğini ve çok geç kalındığım söyledim. 

Sayın Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, 18 Ağus
tos 1976 tarihinde bir yazı ile bana vermiş olduğu ce
vapta; Muş - Varto yolunun yapılması için 8 milyon
luk bir paranın ayrılmış olduğunu belirtmişlerdir. 
Kendileri Mardin'li ve Doğu Anadolulu bir Parla
menter olarak Doğu'nun şartlarını çok iyi bilirler. 
18 Ağustos'a kadar ihale edilmemiş olan bir yol hiz
metinin Doğu Anadolu'ya ne getirebileceğini takdir
lerinize sunuyorum. 

Nitekim, Muş'taki konuşmamda şimdiye kadar 
ihale edilmemiş olduğuna göre, şimdiden sonra iha
lenin pek yararlı olacağım ummadığımı söyledim. Ni
tekim, çok sonra Ekim ayında başlayan kumlama ça
lışmaları, (Çok ilginç bir noktaya değinmek istiyo
rum; Ekim ayında Maş - Varto yolunun kumlanma-
smın ne yararı olacağını takdirlerinize tekrar arz edi
yorum) yolları daha da berbat etmiştir. Halbuki, Sa
yın Bakanın seçim çevresi olan Mardin'de bu hiz
metler zamanında ele alınmıştır. 

Yukanda arz ettiğim gibi, bir işin yaptırılması 
hususunda bir parlamenterin elinde olan bütün yolla
rı denemiş bulunuyorum, (Senato araştırması dışında) 
hiç bir netice almamış olduğumu da huzurunuzda 
tekrar belirtmek zorundayım. Çok üzgünüm. Bu yol
suzluktan dolayı seçmenlerimi ziyaret etmek için 
Muş'a gitmeye yüzüm tutmuyor dersem inanın bana 
bu bir gerçeğin ifadesidir. 

Sayın parlamenterler; 
Muş karayolları konusunda Bayındırlık Bakanlı

ğı, Karayolları bazı paralan ayırmaktadır. 1976 se
nesi içinde para ayrılmıştır; fakat ihaleye verilmeden 
veyahut da hiç bir şekilde yararlı bir işe kuîanılma-
dan ertesi yıla bu paralar devredilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi say-
gtyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym İlhan. 
Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 

Üyesi Sayın Öroer Ucuza!, sen hafta içinde cereyan 
eden polislere yapılan silâhlı tecavüzler hakkmda 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Sayın Ucuza! ? Yoklar, 

5. — Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı nm, 13 - 14 
Aralık 1976 tarihlerinde Akşehir'de meydana gelen 
olaylara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı, 13 ve 14 Aralık tarihle
rinde Akşehir'de meydana gelen olaylar hakkmda 
bilgi arz etmek üzere gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun, Saym Bakkalbaşı. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — «Devle

timiz var olsun. 
Milletimiz sağ olsun. 
Başbuğumuz çok yaşasın. 
Komünistler kahrolsun. 
Hepinize afiyet olsun.» 
Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sizlere bir yemek öncesi duası okudum, Millî 

Eğitim bünyesi içinde, özellikle yatılı öğretmen okul
larında Millî Cephe Hükümeti sayesinde öğrencilere 
her yemek öncesi zorla söyletilen bir dua. 

Yemek duası okumak Müslüman Türk ailelerinin 
töreîerindendir; ama bu dualar Hıristiyanlarda oldu
ğu gibi, yemeğin başlangıcında değil sonunda okunur 
ve verdiği nimetlerden dolayı Tann'ya şükretmek 
için okunur. 

Ne hazindir ki, bugün öğretmen okullarımızda 
yatılı öğrenciler hep bîr ağızdan Tann'ya değil; bir 
kula, kendilerince «Başbuğ» olarak tanımlanan bir 
insana, bir faniye dua ediyorlar. 

Bu duayı Akşehir Öğretmen Okulunda okuyan 
öğrencilerden aldım. O Akşehir ki, yurdumuz Yunan 
ordusu tarafından işgal edildiği zaman büyük taarru
zun karargâhı olarak seçilmiş sessiz, sakin bir yurt 
köşesiydi. Bugün Akşehir Yunan istilâsına uğramış 
gibi zulüm gören, kavgalı, döğüşlü bir belde görünü
mündedir. 

Akşehir'de dört adam, dört Devlet memura bun
lara sebep olmaktadır; Başta kaymakam olmak üze
re, Akşehir Öğretmen Okulu, Müdürü, Lise Müdürü 
ve halen Emniyet Amirliğine vekâlet eden bir polis ko
miserinin himayesinde kendini bilmez, sorumsuz ser* 
gerdeler tethiş ve tehdit havası yaratmak istemektedir
ler. Kur'anı Kerim'in solcular tarafından yırtıldığı 
şayiasını çıkartmak suretiyle halkı kışkırtmak ve kır
dırmak eylemlerinden tutun, yatılı öğretmen okulu 
öğrencilerinin gece dışandaki öğrenci olmayan Ülkü 
Ocaklılarla birlikte sabahlara kadar sokaklarda sopa
lı, zincirli vurucu timler halinde nöbet tutup5 adam 
dövmelere kadar her şey kardeş kavgası görünümü
nü vermektedir. 
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Sayın arkadaşlarım; 
Akşehir'deki Öğretine» Okulu oldukça eski bir 

eğitini kurumunrdzdur. Millî Cephe Hükümetinin İş
başına geîir gelmez müdürlüğe atadığı kişinin gelişi
ne kadar Öğretmen Okulunda hiç bir olaya şahit olun
mamıştır. Geçen yıl bu müdür 3G0'e yakm öğrenciyi, 
hiç bir neden gösterilmeden okuldan ve yatîhkkian 
uzaklaştırmsşür. Çoğunluğu Akşehirli olmayan bu 
gençlere Akşehir halkı, tüceaa, esnafı kendi arasın
da para toplayarak yardım etmiş, yatıldıktan atı'an-
lara yiyecek, yatacak yer temin etmek suretiyle öğ
renimlerinin devam nı sağlamıştır; ama olaylar hiç 
bir zaman durnıamıştjr. öğretmen Okulu Müdürü 
okulda Milliyetçi Hareket Partisinin mutemet adamı 
olarak tamamiyie politikanın içine gömülmüştür. 
Okulda gayet doğal olan başka tür siyasî düşünceye 
yer verilmemektedir. Böyle bir şey hissedildiği anda 
o öğrencinin ders ve ahlâk durumu ne olursa olsun, 
okuldan zorla uzaklaştırılmaktadır. 

13 ve 14 Aralik tarihlerinde yine olaylar olmuştur. 
Bu olayları tahkik için, Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Sayın Recai Kocaman ve Trabzon Üyesi Sa
yın Hasan Güven'le birlikte mahalline gittik. 

13 Aralıkta Akşehir Lisesinde sağ ve sol görüşlü 
olduğu söylenen iki öğrencinin kavgası bir ar.la di
ğer öğrencilere sirayet edince, Lise Müdihü kavga
yı bastırmak için emniyet kuvvetlerine haber verece
ği yerde Öğretmen Okulundaki komandolara haber 
vermiştir. Oradan geîen 159 kişi kadar eli sopa'- ko
mandolar ile lisede çanşma büsbütün büyümüştür. 
Bu kargaşalıkta bir öğrencinin ©kuklan kaçsp baba
sına haber vermesi ve onun da polise telefon etmesi 
üzerine polis olay ysr'me gelebilmiştir. Polis, bu so
rumsuz kişileri dağıtacağına, tam bir dayanışma için
de den imci gençleri dağılmış ve içlerinden mağdur 
olanları yakalayıp götürmüştür. Ertesi gün liseden 
dört öğretmenin Konya'nın diğer üçe ve kasabaları
na tayin edildikleri haber alınmıştır. Öğretmenlerinin 
dönem ortasında tayinlerini protesto eden lise öğren
ci ve velileri okulda toplanmış ve öğrendüer derslere 
gknıemişlcrdir. Lise Müdürü, vai'ca suçlan öğrenci
ler hakkında disiplin kovuşturması yapacağına, 50 ki
şilik bir listeyi polise, emniyete £-23"im einıiçfir, Polis, 
ba üstedeki çocukları bir cani gibi evlerinden, bulun
dukları yerlerden apar topar karakollara getirtmiş ve 
48 saat göz altında tutmuştur. Sür öğrenci velisinin 
anlattığına göre, bu ayazda 14 çocuk iki metrekarelik 
bir odada balık istifi şeklinde sabaha kadar bekletil
miştir. Heyetçe orada olduğumuz gün, adliyeye sevk 
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edilen öğrencilerin hepsi serbest bıralalmıştır adliye 
tarafından. 

Değerli senatörler; 
Akşehir'de ve Konya'nın d-ğer ilçelerinden Seydi

şehir'de, Ermenek'te Devlet yoktur. Dikkat edilirse, 
nerede bir olay varsa oradaki yöneticiler ve özellikle 
kaymakamlar, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü 
Ocaklarım açıkça himaye eden kimselerdir. Bu kim
seler, siyasî görüşleri ne olursa olsun, yasaları taraf
sız bir biçimde uygulayamayanlardır. 

Sislere bir defa daha hatırlatmak istiyorum; hal
kın bu gibi kanunsuz, haksız tutumlara sabır ve ta
hammülü kalmamıştır. İçinde her partiden insanların 
bulunduğu haksever yurttaşlarımızın gözleri önünde 
cereyan eden olaylara tepki gün geçtikçe artmakta
dır. Bunun sonu iyi olmayacaktır. Özellikle Adalet 
Partili ve Adalet Partisine mensup grup arkadaşla
rımdan rica ediyorum; «Cumhuriyet Halk Partisinden 
gelen her şey yanlıştır.» saplantısından kendilerini 
kurtarsınlar. 

Konya ilindeki Akşehir ve Seydişehir ilçelerinde 
tarafsız bir açıdan, halkın her tabakasıyîe konuşarak 
bi : gözlem yapsınlar; benim endişelerimi muhakkak 
paylaşacaklardır. 

Vicdan sahibi, halkım seven Adalet Partili arka
daşlarımın, bütün sorumluluğu kendi omuzlarında 
olan Hükümetlerini uyarma görevlerinin de artık gel
diğini anlayacaklardır. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırsîanndan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bakkalbaşı. 

6. — Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu'mm 
usul hakkında demeci. 

BAŞKAN — Saym üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Saym Kemal Sanibrahimoğlu, Başkan
lık Divanının tutumu hakkında usul açısından söz is
tiyorlar. 

Buyurun Sayın Sar.ibrahimoğlu. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sabırla koruk hel
va olur Beyefendi, burası sabır yeri. 

KEMÂL SARIİBRAHfMGĞLU (Adana) — 
Efendim, sabırla koruk helva olurmuş!.. Türk Mil
leti 50 yıldır sabrediyor. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın. 
Buyurun Saym Sarıibrahimoğlu. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

i Sabrediyor, konik helva olmuyor; onu anlatacağım 
i 
i ben de zaten. 
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Efendim, zannediyorum, hatırımda kaldığına gö
re Sah günleri denetim günleri ve yine arada aceîe 
olan kanunlar görüşülüyor. 

Burada önergelerimiz var. Arkadaşların güzel fi
kirlerini de dinleyelim diye geliyoruz; fakat ya bir 
usul müzakeresi açılıyor veyahut gündem dışı konuş
ma yapılıyor. 

Şimdi, Sayın Başkanımız ve Başkanlarımız ger
çekten son derece ehliyetli, kabiliyetli ve nazik insan
lar. Bir kere arkadaşlarımdan istirhamım, bu neza
keti suiistimal etmemeliler. İkincisi de, Sayın Baş
kanlar bu kadar nazik olmamalılar. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Yaşama hakkımız 
kayboldu Kemal Bey; daha sen neden bahsediyor
sun?. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyi
niz. 

KEMÂL SARÎİBRAHÎMOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, lütfedin; sorular ve genel görüşmeler var. So
rular bölümünde, 18 . 7 . 1974 tarihînde arkadaşınım 
biri «T. P. A. O. Genel Müdürlüğü ile Bafeısn İşlet
me Müdürlüğünde vukubulan bazı emekli işlemleri ve 
atamalara dair...» soru önergesi vermiş, iki seneyi geç
miş. Sayın Hüsamettin Çelebi'nin, «... kurulması düşü
nülen Alkoloid fabrikasına dair...» sorusu var. «Cum
huriyet Senatosu Sivas Üyesi Sayın Hüseyin öztürk' 
ün, öğrenim çağındaki gençlerin içinde bulunduğu 
duruma dair Başbakandan sözlü sorusu» var ki, bi
raz evvel de konuştular ayni mevzuyu. Aksaray yan
gınına dair araştırma önergesi var iki sene evvel, ol
muş bir hadise. Bana benzer birbirinden önemli ko
nular gelmiş, bir türiü sıra gelmiyor. Hani, bir yerde 
Hükümet denetimden kaçabilir, işlerine de gelir; ama 
geliyor bakan, geliyor sayın millî savunma temsilci
leri... E, canım, yani böyle olur olmaz laflan da din
lemeye bunların da mecburiyeti yok. Hani, affetsin 
beni arkadaşlarım, konuştuklarının hepsi de önemli 
mevzular elbette; ama benim aklımın erdiği, bildiğim 
ve büyük üstat parlamenterlerden öğrendîğîRrlze göre. 
gündem dışı son derece önemli, güncel ve derhal 
Parlamentonun ve Hükümetin el koyması gereken 
meseleleri genel efkâra, Parlamentoya, yetkili Hükü
mete doyurmak için konuşulur. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — O da onu söylü
yor Kemal Bey, bugün can güvenliğiniz var mı efen
dim? 

BAŞKAN — Çok rica ederim, karşılıklı konuşma
yın, müdahale etmeyin efendim. 

KEMÂL SARÎİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Can güvenliği için bu Senato, araştırma komisyonu 
kurmuştur. Her gün hatipler konuşmaktadır, genel 
başkanlar seviyesinde. Af buyuran arkadaşlar hiç bi
rimiz çocuk değiliz; 40 yaşım geçmiş, yüksek tahsil 
yapmış kişileriz. Bunu belli mihraklar, belli kuruluş
lar belli kurumlar; Hükümetin de malumatı tahtında 
yürütüyor. Kalkıp da burada bilgi veriyorum diye 
gündem dışı konuşmanın âlemi var mı? Belli, kasıtlı 
yapılan bir iş bu; yani basite irca ediyor, meseleyi 
basitleştiriyorsunuz. Mesele bu değil, mesele sizin 
zannettiğiniz veya burada gündem dışı konuşma 
mevzuu olacak mesele değil. Bütün Devlet güçlerinin 
el koyup, bu vatanı ve milleti bölmeye yönelen ve 
maalesef birtakım Devlet yetkililerinin de gaflet ve 
delâlet içinde müsamaha ile bunları... 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, Başkanlığın 
tutumu hakkında... 

KEMÂL SARÎİBRAHLMOĞLU (Devamla) — 
... yürüttükleri bir konu. Bunu niye küçültüyorsunuz, 
burada küçültüyorsunuz meseleleri. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Herkes görevini bilmelidir. Başkanlığa bizim yar

dımcı olmamız gerekir. Rica ediyorum, Sayın Baş
kanlık da sonsuza dek böyle konuşturmaya, sonsuza 
dek her olur olmaz meseleye gündem dışı söz hakkı 
vermeye ve her ohır olmaz meselede de usul tartış
ması açmaya mecbur değildir. Hani şuraya geliyoruz, 
söylemesi ayıp bunlar zabıtlara da geçecek; yani niye 
geliyoruz, ne yapıyoruz? İnsan bir yerde de utanıyor 
canım. Haydi Allah'a ısmarladsk. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanibrahim
oğlu. 

Saym üyeler, her gündem dışı konuşmaların ba
şında -Başkanlık Divanında hangi Başkanvekili bulu
nursa bulunsun, İçtüzüğümüzün 54 ncü maddesini 
Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunuyoruz ve bu açı
dan görüşmelerin, konuşmaların ayarlanmasını, tan
zim edilmesini rica ediyoruz. 

Benden evvelki arkadaşımın uygulaması da böyle 
idi, biz de bu uygulamayı yürütüyoruz. Sayın üye
lerin takdirlerine bıraktığımız konularda iki de bir 
sözlerim kesmeyi, konuşmaların insicamım bozmak 
olarak vasıflandırıyoruz ve fuzuli usul tartışmaları, 
fuzulî karşdıkh itham ve isnatlarda bulunmaları ön
lemek için görüşmeleri, konuşmaları kesmiyoruz; 
ama öyle zannediyorum ki, bundan sonra grup yöne
ticilerimiz de bu konularda sayın üyelerimizi ikaz ede
cekler ve her halde Başkanlık Divaııma yardımcı ola
caklardır. 

— 370 — 
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Aynyeten, Saym Sarıibrahimcğlu'na Başkanlık 
Divanı adma da teşekkür ederiz efendim. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (3oîu) — Sayın 
Başkan, bir hususu arz etmek isüyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AEÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Senato

nun teamülünde azamî 3 üye 5 - lö'ar dakika süre 
gündem dışı konuşur. Bazen eğer çok önemli konu 
ise bu süre 15 - 20 dakika olur, Bugüne kadar tat
bikat böyle; ama birkaç celsedir görüyoruz ki, Sena
toda devamlı olarak her üyeye yarım saati aşacak 
ölçüde ve 5 - 6 kişiye gündem d;şs söz veriliyor ve 
âdeta Senatonun gündemi gündem dışı ile doldurulu
yor, sonra da çoğunluk kalmıyor. Tabu birtakım şey
leri dinlemek için de insanda tahammül lâz<m. Bir 
ölçüde ya canımız sıkılıyor dışarı çıkıyoruz veya bu
rada bekliyoruz. Bu hususta karar da alabilirsiniz, 
Tüzük tadili de yapmak mümkün, teamül de böyle. 
Onun için lütfedin, 3'tcn fazla üyeya 19 dakikadan 
fazla süreyle söz vermeyin. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim. 
Birkaç birleşim Cumhuriyet Senatosu toplanmak 

imkânım bulamadı ve Millet Meclisinden bize intikal 
etmiş kanunlar da olmadsğı için, yeni kanunlar çıkın
caya kadar ve gündem dışı taleplerinin bir çoğunu 
yerine getirmek endişesiyle Başkanlık Divanı bu uy
gulamayı yaptı; fakat ilgili müdürlüklerimizin de ika
zı ile yine Yüce Senato üyelerimizin de Ikazıyîe bu 
konu yarınki Başkanlık Divanına götürülecek ve ge
rekli karar alınması yoluna gidilecektir efendim. 

7. — Ankara Üyesi Uğur Alacakapîanın, lise bi
rinci sınıf öğrencilerine ders kitabı olarak verilen Ah
lâk Kitabının içeriği hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Efendim, bir sayın üyemize daha 
son olarak gündem dışı söz veriyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Uğur 
Aîacakaptan, «Lise birinci sınıf öğrencilerine ders 
kitabı olarak verilen Ahîâk kitabının içeriği baklan
da» gündem dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın Ala-
cakaptan. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, saym üyeler; 

Millî Eğitim Bakanlığı Talini ve Terbiye Kuru
lunun ders kitabı olarak kabul edüp, yayınlanmasını 
uygun gördüğü felsefe kitabının olumsuz yankıları 
henüz ülke sathında silinmemişken;' bu defa Millî 
Eğitim Bakanlığının, dolayıssyîe Millî Eğitim Bakan
lığı eliyle Cephe Hükümetinin memlekete lauandır-
mîş olduğu bir başka kıymetle karşîkarşıya bulunu

yoruz. Bu kıymetin de adı, lise birinci sınıfta okutu
lan «Ahlâk Dersleri» kitabıdır. 

Bu kitapta, yaradı - yararsız, gerekli - gereksiz 
çeşitli bilgiler verilmektedir. Okul çağındaki yavrula
rımıza gerekli ve yararlı bilgilerin verilmesini isteriz. 
Yararsız ve gereksiz her bilginin onları hak etmedik
leri ve kaldıramayacakları bir yükün altında bıraktı-
ğuıı da hepimiz biliriz; ama Mîllî Eğitim Bakanlığı; 
Millî Eğitim politikasının her türlü gereğinden uzak
laşarak, sakim ve sakat bir iç politikanın aleti ve si
lâhı haline gelirse, gençlerin ve yavruların dimağı sa
dece yararsız ve gereksiz şeylerle değil; zararlı, bö
lücü, bu memleketin bütününü yıkıcı bilgiler ve tel
kinlerle de doldurulmuş olur. 

Size bugün bunun somut bir örneğini vermek is
tiyorum. Biri üniversite eğretim üyesi olan 4 kişi ta-
rafsndan yazılmış bu kitap. 4 kişinin ortaya koyduğu 
marifet şu; kitabın 108 nci sayfasının 1 nci paragra
fını okuyorum, bu paragraf «Manevî Varlığımıza 
Saygı» adım taşıyan bir bahiste yer alıyor. Bakınız 
ne diyor bu değerli öğretmenler ve bilim adamları : 

«Memur, tüccar, doktor veya sanatkâr olarak her
kesin toplumda bilinen bir şöhreti vardır; buna şeref 
derler. Şeref veya haysiyet, başkalarının bizde varlı
ğını tanıdıkları değerlere bağlılıktır. İnsan olarak her
kesin aynı izzetinefse sahip olması gereklidir.» Bun
lara itirazımız yok, «Lâkin, herkesin şerefi aynı de
ğildir.» Yani, bu kitabın yazarlarına ve bu kitabın 
ders kitabı olarak okutulmasını uygun gören Saym 
Mîllî Eğitim Bakanına ve onun emrindeki kişilere 
göre, Türk toplumunu teşkil eden fertlerin şerefleri 
aynı değildir. 

Peki, şerefin azlığım çokluğunu, varhğmı yoklu
ğunu Sayın Millî Eğitim Bakanlığı neye göre tayin 
edecektir? Onun da ölçüsü var, dinleyiniz : 

«Toplumda yeri yüksekte bulunanlar,» meselâ Sa
ym Bakan, «... öbürlerinden daha çok şerefli sayılır
lar...» Kitapta böyle yazıyor. Yani, Millî Eği
tim Bakanı eğer Bakanlığı alırsa, o katmanın en şe-
i'of'i adamıdır. 

Devam ediyoruz : «Bir işçi ile toplumda yeri yük
selde bulunanlar, öbürlerinden daha çok şerefli sayı
lırlar. B:r işçi ile bir doktorun şerefi aynı sayılmaz.» 
(C, II. P. saralarından «Allah, Allah» sesler:,) Yani, 
Saym Ali Naili Erdem daha şereflidir, onun odacısı 
daha az şeref lirîh', belki de kaloriferci şerefsiz bir in
sandır, bu ölçüye göre. 

«Şerefin •ölçüsü...» diyor, buyuruyorlar bu beyler, 
«.,. insanın toplumdaki yeridir. O bize toplumdan gc-
&v» 
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Bunun hangi duygu üe, hangi bilimsel esasa bağlı \ 
kalarak ve hangi birlik duygusuna riayet etmek su- ı 
reli iîe yayabilirsiniz Sayın Bakam? Siz, Cumhuriyet i 
Hükümetinin bir üyesi olarak ve tüm Hükümet ola
rak ba ülkede Anayasanın emirlerine, bu toplumun 
geleneklerine. uygun hareket etmek zorundasınız. Bu 
Anayasa, toplumda birliği sağlamayı sadece hükü
metlere değil, toplumun bütün fertlerine bir görev 
olarak vermiştir. Ama, bu görev en önce sîze bir Hü
kümet üyesi olarak, Mü!î Eğitim Bakanhğınm başın
da bir üye olarak size düşer. Kimsesin; ne Millî Eği
tim Bakanının, ne Başbakanın, ne Hükümetin, ne de 
herhangi bir özel kişinin ba şerefli toplumuz: üyele
rini şerefli, şerefsiz, çok şerefli veya az şerefli ĞJye 
bölümlere ayırmaya hakkı yoktur. (C. H. F. sırala
rından «Bravo» sesleri.) Anıa, bu-gelenek, bu Hükü
metle birlikte Türkiye'ye yerleşmiştir. Siz, insanları 
evvelâ «Milliyetçi - milliyetsiz» diye ayırdınız, yet
medi; «Sağcıdır», «Solcudur» diye ayırdınız, yetme
di; «Alevidir», «Sünnidîr» üiye ayırdınız, yetmedi. 
Şimdi de «Şerefli - şerefsiz» diye ayırıyorsunuz ve 
şerefsizler içine en şerefii insanları, emeği ile haya
tım kazananlar*, alın teri ile hayatîn! kazananlar?, de
ğerli işçilerimizi katıyorsunuz. (C. H. F. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Emek en değerli varlıkisr, en üstün değerdir, İn
sanlık tarihisin tanıdıği daha üstün bir değer yoktur, 
İnsan, ahn teri ile hayatım kazandığı, çalışarak ka
zandığı ölçüde namusludur. Namuslu olduğu ölçüde 
şereflidir. Hayatını bu şekilde kazananlar, bize ba
yatımızı yaşama imkânım verenler, bizi ayakta tutan 
emeği üretenlere kimsenin, ne sizin, ne sizin emriniz-
deki kullanıl «Şerefsiz» demeye hakkı yoktur. (CJ-LF. 
sıralarından alkışlar.) 

Bununla da yetinmiyor; çocuklara, çalışan, sö
mürülen kişilere karşı düşmanlık duygusunu aşıkryan 
satırlar bundan ibaret değil. Bakınız bu kitabîn 49 
ncu sayfasında, hem de bir yabanemm, b:*r İngiliz 
kapitalistinin sözlerine de yer vermişler, kem de oku-
ma örneği, okuma parçası olarak; yani, ekın-ım, öğ
renin, bandan pay çıkarın, hareketlerinizi buna göre 
ayarlayın diye bu kitabı yazanlar, ba kitabı tavsiye 
ediyorlar. 

«İş ahlâkı» parçanın ismi, 3 neü paragrafında 
şunlar var : 

«İşveren ve işe engel olan yalnız koımn değildir. 
Grevler onun faaliyetine çok daha müessir. bir şekil
de mam olmakladır, Ticaretin inkişsî etliğim göre?:, 
işçi ücretinin artırılması içia greve gider. Gackm son

ra da fabrikalar kapanır, fmaiar çürüyüp gider, in
şaat durur ve ortalığı bir sessizlik kaplar. Biz bu su
retle bütün imkâaîarmıızı ve fırsatianmızı heba et
miş oluruz. Yabancılar da bütün basanlarım bizim 
bu pervasızlığımız üzerine kararlar, fecilerin, işveren
leri doğuştan birer düşman olarak karşılarına almala
rı talihsizlikten de daha fazla bir şeydir.» 

Ba düpedüz işçi düşmanlığım lisenin birinci sını
rındaki, 15 yaşındaki bir çocuğun kafasına sokmak
tan. başka bir amaçla izah edilemez. Bu Anayasa ça
lışma hakkını, bu Anayasa çalışma hakkının doğal 
bir sonucu olan sendika hakkını, bu Anayasa sendi
kalaşmanın doğa! bir sonucu olan grev hakkını te
mel haklar arasında göstermiştir. Bir Millî Eğitim 
Bakanlığının, ne idiği belirsiz dört kişiye yazdırdığı 
bu Ic.tapla, bu Anayasal haklara karşı çıkmaya hak
la yoktur ve hurdan normal olarak bir izaha bağla
mamı! da imkânsız olduğunu sanıyorum, Sayın Ba
kan» 

Burada bitmiyor işçi düşmanlığı, İngiliz işçilerini 
köıülermişçesine Türk işçilerine en gerekmez, en ba
yağı bir şekilde h'tap edilmektedir. Bakınız ne di
yor : 

«B;.ma karşılık işçinin gördüğü işin kalitesi ne
dir? İşçilerin bütün varhklanyle işe sarıldıktan, yap-
tıkfon işin kalitesinden gurur duyduklan zamanlar 
Rîrede kaldı?» 

Sözde tngüiz işçisidir ele alman, bizim İngiliz iş
çisiyle alış - verişimiz yok. Buna Türkiye'de okutu
lan ahlâk kitabına soktunuz ve iş ahlâkında örnek 
bir parça diye talebeye sunduğunuz zaman, bu onun 
kafasına; Türk işçisine karşı, Türk emekçisine kar
şı, Türk çalışan sınıfına karşı düşmanlık duygu-

» lan sokmaktan başka bir işe yaramaz. 
| Bakınız burada işçi nasıl vasıflandmhyor: «Dik-
j kstr^z, bilgisiz, şuursuz ve tembel insanlar.» İşçi böy-
I lo tamtdıyor 14 - 15 yaşındaki çocuğa ve yazı şöy-
j îe bitiyor: «Kötü yapılmış bir iş, yalan söylemek ka-
I dar fenadır, namussuzluktur.» Yakanda işçinin kötü 

iş 5rapan bir kimse olduğu anlatılıyor ve şu fikirle iş
çinin bir namussuz olduğu fikri çocuğun kafasına 
yerleştiriliyor: <dşdy* ödenen para, iyi yapılması ge
reken işin karşılığıdır. Peki, ama iş kötü ve namussuz
ca yanrlmışsa...» diye de bahse son veriliyor. 

Saym Başkan, değerli üyeler; 
Sözde milliyetçiliği gerçekleştirmek, sözde top

lumsal birliği sağlamak amacîyle işbaşına geldiğini 
i ilân eden ve her fırsatta da bunu tekrarlayan Hükü-
ı r-ıetm gençlerimize, yavrularımıza verdiği bilgi, yap-
[ tîŞ:ı telkin buralardadır. 
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Daha geçen gün Meclisin öbür kanadında mil
yonlarca kişi tarafından inanılan bir mezhebin men
suplarını; zinayı, içkiyi, işreti meşru sayan, helâl sa
yan kişiler olarak tanıtan bir kitabın sözü edildi. Bu
gün de burada işçiye «namussuz» diyen, işçiye «ah
lâksız», «tembel», «şuursuz» diyen işçiyi şerefsiz 
en yüksek yerdeki işvereni, bir milyoneri şerefli sa
yan ve toplumda sınıflar arasındaki bölücülüğün şa
hikasına varan bir Devlet faaliyetiyle (daha doğrusu 
Devlete bunu yakıştırmıyorum) bir Hükümet faali
yetiyle karşı karşıyayız. 

Hükümetlerin görevi bölücülük değil, birleştirici-
liktir; ama bu Hükümet ve özellikle onun Miiiî Eği
tim Bakanı daha genç yaşlara el atmak suretiyle bö
lücülüğü, bu Hükümetin temel bir icraat prensibi ha
line getirmiştir. 

Şu kitapta güdülen amaç gizli gibi görünür; ama 
kolaylıkla saptanabilecek bir amaçtır. Bu amaç, eme
ği ve onun onurlu sahibi işçiyi ve işçinin mensup ol
duğu emekçi sınıfı kötülemek, onun gücünü etkisiz 
kılmaktan başka bir şey değildir. Çünkü, başka tür
lü Anayasa ile hüküm altına alınmış çalışma hakkı
nı, Anayasa ile hüküm altına alınmış sendikal da
yanışmayı, Anayasa ile hüküm altına alınmış grev 
haklarını; halkın nazarında, gencin nazarında, yav
runun nazarında zararlı birer müessese olarak göster
mek imkânı yoktur. Bunları zararlı, bunları kötü gös
tereceksiniz ki, genç kafa buna alışsın, buna göre 
yetişsin, buna göre şartlansın. 

Sayın Bakan, daha geçen gün burada şartlanmış 
kafalardan şikâyet etti. Türkiye'nin karşılaştığı me
selelerin, şartlanmış kafaların ürünü olduğunu söyle
di. Kafalan böyle şartlarsanız Sayın Bakan, başka 
bir şey beklemeyin. 

ALÂEDDİN YÎLMAZTÜRK (Bola) — Sol eser
ler ne yapıyor?... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Şartlan

mış kafalardan, işçiyi kötülejen kafalardan, işçiye 
kötü bakan kafalardan, Alevîye kötü bakan kafalar
dan, solcuya kötü bakan kafalardan siz başka bîr 
şey beklemeyin. Size bir gün bunun hesabım sorar
lar. Yüzbinlerce işçi, «Bizim şerefimizi idin verecek, 
biz şerefimizin hesabını kimden alacağız?» dedikleri 
zaman, buna verilecek cevabınız olmayacak. Ancak, 
bu cevabın demokratik koşullar altında ve bir Hü
kümet haysiyetine yakışır, şerefli bir şekilde verilme
sini biz çok isteriz. Yalnız lütfen şerefin hocahğrnı 
Hükümet ve onun erorindekiler yapmaya kalkmasın. 

Şeref konuşanda, özellikle şerefli Türk halkından ah-
cak çok dersler vardır. 
Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkış

lar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aîacakap-

fan. 

8. — Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in, 
bu birleşimde Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, Kon
ya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşının, Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın ve 21 . 12 1976 tarihli 15 nci Bir
leşimde Denizli Üyesi Hüseyin Atmacanın gündem 
dışı demeçleri hakkında açıklaması. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Ali Naili Erdem. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Acaba ne söyleyecek, 
ne savunacak?... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; 

Konya Senatörü Erdoğan Bakkalbaşı'mn yapmış 
olduğu fevkalâde ciddî, zarif, fevkalâde dikkatli ko
nuşmaya teşekkür ederim. Gerçekten, iki sayfayı tu-
î"i\\ yazılı metnini hem dinledim, hem de okumak 
"ırsalma salıîp oldum. Hemen ifade edeyim ki, Ak-
"je'îir'dc vukubulduğu iddia edilen konu hakkında 
müsterih olsunlar; Bakanlık müfettişlerime tahkikat 
yaptıracağım ve neticesini de Muhterem Heyetinize 
ve konuşmada bulunan, bu konuyu buraya getiren 
arkadaşıma arz edeceğim. 

Bilinmesi lâzım gelen şey odur ki, okulda böyle
sine b'r şeyin yapılması, insanı fevkalâde üzen, doğ
ru olan hiçbir yönü bulunmayan bir konudur. O iti
barla arkadaşıma bu konuda ayrıca tekraren teşek
kür ediyorum. 

Sayın Uğur Alacakaptan'ın Ahlâk ile ilgili yap
mış olduğu konuşmayı da büyük bir dikkatle dinle
dim. Kendisiyle paylaştığım birçok yön var. Pay
laştığım yönleri söyleyeyim: Her kim olursa olsun, 
nasıl olursa olsun, hangi sıfata bürünürse hürün
sün, insanları böyle bir tefrikanın içerisine sokmaya 
hakkı yoktur; doğru değildir, fevkalâde hatalıdır, yan
lıştır. Bu fikri aynen paylaşıyorum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Millî Eğitim Ba-
kanhğı olarak tetkik etmediniz mi o kitabı?... 

MİLLl EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Halil Bey, beni dinlerseniz bazı şeyle
rin cevabını bulacaksınız efendim. 
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NACİ CİDAL (Hakkâri) — Kitabı nasıl basür-
dmsz o halde?... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. Mü
saade buyurunuz efendini, müdahale etmeyiniz lüt
fen. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — 400 000 tane ba
sılı o kitaptan, onların parası ne olacak? 

BAŞKAN — Sayın Unsal, müsaade buyurunuz 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ MAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Kitabin içerisinde olduğu ifade edilen 
şeylerin doğru olup olmadığı, kitap üzerinde yapı
lacak tespitte anlaşılacaktır. Sayın Uğur AJacakap-
tan elindeki kitabı buradan gösterdiler, ifade ettiler... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Takdim 
ediyorum, gönderiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bana takdim etmeyin, ben yetkililerden 
alacağım efendim. Onu tetkik ettireceğim, tespit et
tireceğim. Böyle bir şeref dağıtımı yapma keyfiyeti, 
olsa olsa, tabiî tetkik etmediğim için hiçbir şey söy
lemiyorum, yalnız şu kadareık söyleyeceğim; ayıp 
kelimesinin ötesinde bir şey, çirkinlik kelimesinin 
ötesinde bir şey, bühtanın ötesinde bir kelime, çok 
ağır bir kelime, Sizinle beraber, ben de burada ol
sam aynı şeyleri söylerim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Bakan, sos
yoloji... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Unsal, çok rica ede
rim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzinacn) — Sayın Başkan, 
sosyoloji kitabında da aynı sözler var, Sayın Bakan 
onu da tetkik ettirsinler, bunu arz etmek istedim 
efendim^ 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Tetkik ettiririm efendim, Niyazi Bey 
müsaade ediniz, bir şeyler söyleyeceğim. 

Kitaplarla ilgili olan bir şey söyleyeyim: Seneler
ce Çalışma Bakanlığı yapmış bir arkadaşınızım, se
nelerce sendika toplantılarına iştirak etmiş bir arka
daşınızım. Her şeyden öte bir şeyi söyleyeyim; bıra
kınız bir insan olarak böyle bir şeye rıza göstermeyi, 
evet demeyi, gönül göstermeyi, meselenin bir de 
onun ötesinde, bir politikacı olarak böyle yazılacak 
bir lâftan kimseye yarar gelmeyeceğini de bilen in
sanım. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Ayırımdan ya
rarlanıyorsunuz. 
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MİLLÎ EÖfTÎM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — O itibarla; böyle bir konunun üzerin
de Saym Uğur Alacakaptan'm yapmış olduğu bu tarz 
konuşmayı büyük bir hassasiyetle dinledim. Kendisi
ne, bu meseleyi buraya getirdiği için teşekkür ede
rim. 

Vermiş olduğu örneklerin içerisinde; hemen be
lirteyim, insanlar bulundukları mevkilere göre şeref 
iktisap etmezler. İnsanlar, esas itibariyle kafalarının 
içindekilere göre, ruhlarındakine göre, benliklerinde-
M görev icraatlarına göre şeref iktisap ederler. O iti
barla, «Şu mesleğin mensupları az şerefli, şu mesle
ğin mensupları çok şerefli» diye bir ayırımın içerisin
de bulunulmasını, hayatının hiçbir safhasında paylaş
mış bir insan değilim; böyle bir şeye de rıza göster-
nıekliğimiz mümkün değildir. 

Peki, diyeceksiniz; bunları böyle söylüyorsunuz 
da, bu kitaplarda neden bunlar var, niçin bunlar gö
züküyor?.,. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Okul
larda neden anarşi var? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Okullardaki anarşinin kökü çok eski, 
orayı da anlataeağsm şimdi; müsaade ederseniz onu 
da anlatayım. 

Bu kitaplarla ilgili olarak televizyonda yapmış ol
duğum bîr konuşma sırasında şunları söylediğimi ha-
tîrkyorom: Temel Eğitim Kanonunun 2 nci madde
sine uygun olarak kitaplann yeniden yazılması key
fiyetini ilgili mercilerden rica ettim. Bu kitapların ha
zırlanmasının sonunda mesele ortaya çıkacaktır. Bu 
kitapların içerisinde çizmeye çalıştığımız çerçevenin 
içinde kalanlar olacaktır, kalmayanlar olacaktır. Bu 
amacın dışında bir muhtevaya sahip olan kitaplar 
bulunacaktır, bu muhtevanın içerisinde, bu çerçevenin 
içerisindeki muhteva ile yetinenler olacaktır; bizim 
söylediklerimizi hiç anlamayanlar bulunacaktır, söy
lediklerimizi anlamış bulunanlar olacaktır... Bunun 
neticesinde, sonuçta ortaya bir şey çıkacaktır; bu ya
zılan kitaplar gözden geçirilecek, doğrusuyle, eğrisiy-
le, dost gözlerle, söyleyenlerin, dost olmayan dillerle 
ifade edenlerin hepsi objektif bir tarzda değerlendi
rilecektir.» dendi. Dalia kitaplar okullara sevk edil
meden evvel televizyonda ben konuşmayı yaptım. 

Eu itibarla şunu belirtmek istiyorum; bir kitabın 
yazılması zordur. Bir değerli arkadaşımız soruyor; 
Zannederim Halil Özmen arkadaşımız. «Siz bu ki
tabı okumadınız mı?.,.» diyor. 

HALİL ÖZMEN (Kırşeshir) — Ben soruyorum 
tabiî. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Hocam, size bir şey söyleyeyim; 
aşağı - yukarı değiştirilen kitapların adedi yalnız lise 
bölümünde 10'dan fazla. Siz bu kitabı kaç günde 
okursunuz?... Tarih kitabı, edebiyat kitabı, felsefe 
kitabı, sosyoloji kitabı... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bunları Talim 
Terbiye okur efendim. 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin.,. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Bir dakika efendim, talim - terbiye 
okur; işte oraya geleceğim. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, ben 
müdahale ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Cevabını Niyazi Bey verdiler; talim 
terbiyede okunuyor bunlar, onu söylemek istiyorum. 
Halil Beyin bana tevdi ettiği sualin cevabını Sayın 
Niyazi Unsal Bey verdi. Millî Eğitim Bakanları bun
ları oturup okumaz Halil Bey. Bunların yetkili mer
cii talim terbiyedir. Talim Terbiye Dairesinde otu
rulur, verilen müsveddeler okunur, okunduktan son
ra basıma gönderilir. 

Bu hata müsveddede var mı bilmiyorum, getirte
ceğim; yani bu söylenen lâflar müsveddede var mı?.. 
Kitabın yazarları tarafından talim terbiyeye veri

len asıl nüshadır. O asıl nüshalar mühürlüdür; o asıl 
nüshayı bulur çıkarırsınız, o asıl nüshanın içerisinde 
var mı yok mu, bilmiyorum. O asıl nüshalardan 
sonra, bunlar belki orada da vardır, bilmiyorum. Bir 
tahminden hareket ediyorum; ama bunun bir başka 
şekli yok. Bugüne kadar kitaplar hep böyle basılmış
tır, bir başka türlü basılmaz. Bunlar bas:mevine gön
derilir, basımevinde dizgide mi; onu da bilmiyo
rum. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Dizgi hatası 
değil Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Nerede olmuştur; bunu bulup ortaya 
çıkaracağımı huzurunuzda arkadaşlarıma ifade et
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşım bir noktada, «Daha bir hafta 
evveî Mecliste bir kitap münasebetiyle görüşülen bir 
meselenin henüz üzerinden dumanı kalkmadan, du
manı tüterken bir ikinci mesele geldi.» buyurdular. 

«Felsefeye Başlangıç» adlı kitabın 52 nci sayfa
sındaki bir konu. Bu kitapla; aşağı - yukarı görebil
diğim, elime geçen, (O gün de Mecliste söyledim; 
ama yeterince anlatamamışım, bugün bfr kere daha 
huzurunuzda söyleyeyim.) çok sayıda kitabı birlikte 

tetkik etmek imkânına sahip oldum. Bu elimdeki 
dosyaların her birisi aynı konu ile ilgili değüdir. Se
nato müzakerelerinin başlangıcında Sayın Başkan
dan, Sayın Atmaca'nm yapmış olduğu gündem dışı 
konuşmaya cevap vermek istediğimi ifade ettiğimde, 
«Konuşacak olanlar var, onları da dinlerseniz, hepsi-
m birden cevap verirsiniz», dedikleri için dosyalar 
ayrı ayrı konulara aittir. «Felsefeye Başlangıç» adlı 
kitabın 52 nci sayfasında «Banlardan» olması ica-
beden «Bunlar» kelimesinin sadece «Bunlar» olarak 
kalması.. Müsveddesini getirttim, müsveddesinde nedir 
diye baktım; gerçekten orada da «Bunlar» diye mi 
geçiyor, «Bunlardan» düye mi geçiyor diye baktınu 
Kitapta «Bunlar» diye geçiyor müsveddesinde «Bun-
iardan» diye geçiyor ve cümle şöyle devam ediyor: 

Banlardan Ali'yi Tasın mertebesine çıkaranlar gali-
yer, şa şu...» devam ediyor. Cümle böyle. 

Bununda ilgili olarak o gün Meclis konuşmamda 
Üç kişilik bir komisyon kurmuştum» dedim, ayrı

ca komisyonun dışında kitabın yazarını da rica et-
mişilm; hepsini birlikte dinledim; fakat arkadaşlarımız 
o gün Mecliste fevkalâde heyecanlı idiler, heyecan 
havasının içerisinde ortaya koymaya çalıştığım husus-
üarı pek yeterince arkadaşlarımızın kulağına intikal et
tiremedik; öyle anlaşılıyor. 

Huzurlarınızda biraz evvel konuşan Sayın Ala-
cakapîan ve zannediyorum Sayın Hüseyin Öztürk de 
konuşmasının bir yerinde bunu dile getirdiği için, ben 
bir kere daha huzurunuzda tekrarlıyorum. 

Hemen ifade edeyim ki... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
hatipten rica ediyorum; eğiîim konularında müzakere 
mi açıldı, yoksa yalnız Uğur Alacakaptan'ın konuş
malarına mı cevap veriyor? 

Müzakere açılacaksa söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arz edeyim efen
dim. 

Efendim, müzakere açmıyoruz. Gündem dışı... 
ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Bakan cevap ve

riyor. 

BAŞKAN — Müsade buyuran Sayın Kor, biz ko
nuşuyoruz, Efendim, ayağa kalkarak Başkanlığa hita
ben bir şey söylediler; ama siz bir üyemize hitap edi
yorsunuz. Müsaade buyurun, ben de kendilerine ce
vap veriyorum. 

Sayın Bakan, birleşimi açmadan evvel bendenize 
müracaat ederek, bundan evvelki Birleşimde gündem 
dışı konuşma yapan Sayın Atmaca'ya ve dolayısıyle 
Yüce Kurula bilgi vermek, açıklama yapmak ihtiya-

— 375 — 



C. Senatosu B : 17 28 . 12 . 1976 O : 1 

cim duyduklarını söylediler. Bendeniz de kendilerine, 
Millî Eğşiim Bakanlığını ilgilendiren sair konularda, 
gündem dışı konuşma yapmak isleyen saym üyeleri
mizin de bulunduğunu, Millî Eğitim Bakanının bir
kaç kere kürsüye çıkması suretiyle zaman israfına se
bebiyet verilmemesi gerektiğini; bu sebeple diğer gün
dem dışı konuşmacıları da dinledikten sonra, açıkla
malarını tümünü» koşuşmalarına göre yapmalarım 
rica ettim'. Sayın Millî Eğitim Bakam kabul etliler, 
ba suretle gündem dışı konuşmalarımız tamamlandı. 
Saym Bakan, hem Sayın Bakkalbası'nın, hem Sayın 
Alaeakaptan'ın, hem de Saym Atraaca'nm gündem 
dışı konuşmalanyle ilgili açıklama yapmak üzere kür
süye çıktılar. Binaenaleyh bu konuda konuşuyorlar. 

Arz ederim efendim. 

AHMET TAHTAKÎLIÇ (Uşak) — Teşekkür ede
rim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Teşekkür ederim Saym Başkan. 

Sayın Alacakaptan ve Saym Öztürk de konuşma
larında bu hususlara temas ettikleri için konunun içe
risine girdim. Sadece bir tek cümle söyleyeceğim. 
Onun için, ayrıca Saym Ahmet Tahtakıhç'm ifade 
buyurduğu hassasiyeti paylaşıyorum, merak etmesin
ler meseleyi bir müzakere konusu haline getiren bir 
üslubun içerisinde olmayacağım. 

Aşağı - yukan kitapla ilgili, o bölümle ilgili çok 
sayıda kitabı o, 3 kişilik komisyonun dışında, ayrıca 
3 kişilik ayrı bir komisyondan rica eltim, «Birlikle, 
bu konu ile ilgili ne kadar argüman varsa hazırlayı
nız, tespit ediniz kitapları birlikte okuyalım» dedim. 
Kitaplar okundu, bu kitapların okunması neticesin
de geniş, mufassal bir rapor ortaya çıktı. Bununla za
manınızı almak istemiyorum, bir tek cümle söyleye
ceğim. 

Muhterem senatör arkadaşlarım müsterih olsun
lar, şu konuyu katiyetle ifade etmek isterim ki; Haz
ret! Muhammed'in «Ben ilmin sefiriyim, Hazret! Ali 
de onun kapısıdır.» diyen bir zata; ne dil uzatırım, ne 
di! uzatılmasına müsaade ederim. Bîmun böyle bilin
mesini rica ediyorum muhterem heyetinizden. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — K iîaplar 
toplanacak mı?. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Kitaplar hakkındaki çalışma yanın Çar
şamba günü saat 9'da Talim Terbiye'de yapacağını 
toplantıda son karanmızı alacağız. Onu da arz ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, değerli senatörler; 
Sayın Atmaca, gündem dışı yapmış olduğu konuş

mada, Ankara Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda 
meydana gelen olaylarla l=g!li geniş açıklamalarda bu-
lunın'tîş, Müsaade ederseniz, temas ettiği, her konuyu 

i ayrı oyu dile getirerek muhterem heyetinize arzı' ce-
j VKg'îa bulunacağını. 

j Bir defa, Sayın Atmaea'nın ortaya koymuş ofdu-
| ğu konuşma, müsaadesiyle kendisine ifade edeyim, 

tanıanııyle gerçek dışı beyanlarla doludur. Esasın
da müşahhas olmayan bir yığın yuvarlak lâflardır, 
tam bir karalama furyasıdır. 

i 
I Şimdi diyor ki konuşmasında; «Erkek Teknik 
i Yüksek Öğretmen Okulunda YönetmeMk değişikfiği-
i nin yapılması neticesinde bir yığın insan mutazarrır 

edilmiş, bundan şikâyetler var.» Oysa ki, Sayın 
I Atmaea'nın bu konuda konuşma yaptığı, bana bil

dirildiği zaman, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen 
j Okulu ile ilgili konuşma yapıyor dendiği zaman, ina

nınız ki; hele şükür, Saym Atmaca bu konuda her 
halde bizim yapmış olduğumuz başanlı çalışmalara 
temas edecekler diye biraz da ümitlenmiştim. Hâ
dise nedir, bu yönetmelik nedir; onu kısaca arz 
edeyim muhterem Heyetinize. 

Senelerdir Türkiye'de «Ders geçme usulü mü, 
sınıf geçme usulü mü, kredi sistemi mi, sömestr usu-

i lü uygudansın mı, uygulanmasın mı?» münakaşası 
I yapılır. Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda 
j geçen seneye kadar sadece sınıf geçme usulü uygu-
| îanırdı. Geçen sene oturduk ve dedik ki, modern 
i eğitim sistemlerine uygun düşen bir eğitim sistemi 
i değildir bu. Ya ne yapalım?.. Burada sınıf geçme 
! sistemini bir tarafa koyalım, ders geçme usulünü, 

kredi sistemini, sömestr usulünü getirelim dedik ve 
biz bu usulü getirdik. Okulda okuyan 3 200 öğrenci
den her birisi ayrı ayn zamanlarda şahsen bana gel
mek suretiyle teşekkürlerini bana ifade ettiler. «Sınıf 

! geçme usuüümi kaldırdınız, ders geçme usulünü ge-
j tirdiniz, kredi usulü getirdiniz, sömestr usulü getir-
I diniz Saym Eskan, size teşekkür borçluyuz.» dediler. 
| Bir tek şikâyet olmamıştır. Ha; şikâyet nerede 
j o!du?.. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda şi-
i 

kâyeî oldu. «Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Oku
luna siz bunu uyguladınız, niye bize uyguîamıyor-

| sunuz? Bizde de aynı yönetmeliği uygulayıneaya ka
dar sınıflara girmeyeceğiz.» dediler. 

Binaenaleyh, şikâyet Kız Yüksele Teknik Öğret-
i men Okulunda; Erkek Teknik Öğretmen Okulunda 
| yapmış olduğumuz yönetmeliğe benzer yönetnıeüğm 
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aynen kendilerine uyguiaaunası yolunda yapıldı. Biz 
de kendilerini gayet haklı bulduk ve «Siz de haklısı
nız esasımda. Gerçekte sınıf geçme usulü çoktan 
kaldırılmalı, bunun yerine ders geçme usulü konma
lıdır ve bunun neticesinde de kredi usuîü sistemi geti-
rilmeMdir, sömestr sistemi usuîü getirilmelidir.» de
dik. Böylece okulda yapılan modern eğitimin en 
son noktasında eğitim ve öğretimin verimli olarak ça
lışmasını temin eden bir yönetmelik olmuştur. 

Bir şey daha söyleyeyim; bir eğitimcidir Sayın 
Atmaca, ama o Yönetmeliği okumasını isterdim. 
O Yönetmeliğin 1 nci maddesi şöyle ve ilk defa mil-
B eğitim tarihinde, evet ilk defa Miiîî Eğitim Bakan
lığına bağlı bk okula lisans seviyesinde öğretim yap
ma imkânı getkilmiştir. İ3c defa olmaktadır ve yö
netmeliğin 1 nci maddesidir, aynen okuyorum: «... ve 
Müîî Eğitim Bakanlığına bağh lisans seviyesinde öğ
retim yapan yüksek dereceH bir öğretim ve araştır
ma kurumudur.» 

Saym Atmaca'nın böyle bir Yönetmeliğin karşı
sında teşekkür etmesi icap ederken, Yönetmelikte 
böyle bir değişiklik yapıldığından bahsedişini, şikâ
yet etmesini anlamak mümkün değil. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizü) — O bir maddesi 
Saym Bakan, diğer maddeleri okuyun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Hepsim okuyacağım, ne söylediyseniz 
hepsini okuyacağım, ortaya koyduğunuz bütün gö
rüşlere cevap vereceğim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — YönetmeK-
ğin cila maddesidir bu. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, lütfedin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(DevamSa) — Yönetmelik nasd hazırlanmıştır?.. Yö
netmelik, okulun ayrı ayrı bütün bölüm kurullarınca 
hazırlanmıştır; ayrı ayrı bütün bölüm kurullarınca. 
Sonra, Okulun Yönetim Kurulundan geçmiş, benim
senmiş, ondan sonra Bakanlığımıza intikal etmiş, 
onaylanmıştır. Öyleyse, bu yönetmelik esasında Er
kek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunun eseridir. 

Binaenaleyh, Saym Hüseyin Atmaca'nın; «Cüâ 
maddesi» diye gösterdiği 1 nci madde, şu ufacık iza
hatımla da ifadelerinde ne kadar hissi olduğunu, 
zannediyorum ispatlamaya yeter ve artar bile. Hazır
layan, böMnn kuruları, doğru bulan, Okulun Yöne
tim Kurulu, sadece onaylanan Millî Eğitim Bakanlığı... 

Bir şey daha ifade edeyim. Diyor ki, «Müdür, Ok 
defa Sayın Bakanın keyfî anlayışıyle tâyin edilmiş
tir.» Şimdi okuyorum yönetmeliğin 3 ncü madde
sini. 

«Yönetmelik : 
Madde 3. — Okul Müdürü, okulun öğretim, eği

tim ve yönetim çalışmalarının düzenleyicisi, denet
leyicisi ve sorumlusudur. 

Müdür, okulun kadrolu öğretmenleri arasından 
MM Eğitim Bakanlığınca tayin edilir. 

Görevden ayrılması da tayinindeki usule bağlı
dır.» 

Biz ne yapmışız?.. Okulun Başmüdür Yardımcısı
nı Müdür tayin etmişiz. Kim tayin ediyor?.. Mitti 
Eğitim Bakanlığı. Yönetmelik mi?.. İfade ettiğim 
tarzda. Saym Hüseyin Atmaca, bir gün bu Yönetme
liği, Muhterem Heyetinize arz etmeyeceğim nokta
sından hareket etmek suretiyle kendi kafasının içe
risinde çizmiş olduğu bir yönetmeliği varmış gibi 
göstermek suretiyle, Müdürün de tayininin yolsuz 
yapıldığım ifade etmektedir. Bunlar bütün hepsi... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizü) — Şimdiye kadar 
nasıl yapılıyordu Saym Bakan?.. 

BAŞKAN — Saym Atmaca, Saym Atmaca... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Şimdi onu da cevaplayacağım size. 
Zahâlinizin delâletleriyle bazı şahıslar dışarıdan tayin 
edîlm'şti. Evet... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Ben kimseye 
tavassut etmedim. 

BAŞKAN — Efendim lütfen... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Şimdi, kimlere nasıl tavassut ettiğinizi 
de anlatacağım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade buyurun 
efendim.) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Diyor ki, «Bu okullara öğrenciler 
keyfî, partizan düşüncelerle rastgele, canlarının iste
diği tarzda öğrenciler ahnmak suretiyle bu kadrolar 
teşekkül ettirilmiştir.» 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Eğitim Ensti
tülerinde olduğu gibi. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Onun da cevabını alacaksınız Sayın 
Atmaca. 

BAŞKAN — Lütfedin Saym Atmaca, karşılıklı 
konuşmalara fırsat vermeyin efendim, sataşmayın. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Şimdi, bu işler nasıl yapılmıştır; onu i 
arz ediyorum. 

Belgelerden pek hoşlanmaz Sayın Atmaca anla
şılan. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Söyfcdikçe... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hepsi var 

bende. 
BAŞKAN — Sayın Kırlı, lütfedin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Elimde 11 maddede toplanan bir liste; 
Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ön kayıt şartları. 
Bir okula öğrenci nasd kaydolunur?. Bu kayıt şart
lan okulda, bütün okuîun her yerinde, bütün öğ
rencilerin görebilecekleri tarzda asılmış. 

«Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğüne» diye, alı
nacak aday öğrenciler hakkında bilgi verilmiş. Tek
nik liseler; Motor - Yapı ve Endüstri Meslek Lisesi 
Müdürlüğüne» diye bunlar yazılmış. Yüksek Teknik 
Öğretmen Okulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği bu
rada; bunlarm hepsini Sayın Atmaca'ya vereceğim, 
lütfen tetkik etsinler. 

Müracaat edenlerin enerine verilen fiş, dilekçe; 
nereye, hangi kısma müracaat etmek istedikleri bu
raya kaydedilir. Merkezî sınav imtihanına girmiş 
olanların puvanları ve bunlara göre çizelge elimizde. 
Sırayla 11 maddenin içerisindedir. Muhterem Heye
tinizin zamanını almak istemiyorum. Bütün bu iş
lemler, şu sizlere burada göstermeye çalıştığım; Sa
yın Atmaca'nm tetkikine vereceğim, sonra da tek
rar kendisinden bana iadesini rica edeceğim belgeler 
muvacehesinde okula öğrencilerin hangi işleme isti
naden alınacakları açıkça ifade edilmiş ve bu işlem
ler yapılırken de Milliyet, Hürriyet, Tercüman, Cum
huriyet gazetelerinde ilânları yapılmıştır. 

İmtihan soruları». Bunlar nasıl yapılmış?.. Bu 
imtihan soruları da Sayın Atmaca'ya göre keyfidir. 
Canımızın istediğine, canımızın istediği sualleri sor
muşuz... Gerçekte öyle midir?» Şuradan zannediyo
rum ki (Elimdeki bu evrak) görülmektedir; üç tara
fı mühürlü. Bu sabah bendeniz rica ettim, kasadan 
getirdi Müsteşar Bey, açtılar benim önümde. «Lüt
fen açınız, çünkü bugün cevap vereceğim.» dedim. 
Bu sabah takdim ettiler. Açtık; içindeki broşür, so-
ruîan sualler ayrı ayn. Bu sualler de ne?.. Yapı Bö
lümünde okuyacaklara sorulan sualler, Elektrik Bö
lümüne girecek çocuklara sorulacak sualler, Ağaç 
İşlerine girmek isteyen arkadaşlara sorulacak sual-
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!er, Elektronik Bölümünde okuyacak arkadaşlara 
sorulacak sualler... Hülâsa bunlarm hepsi devam edi
yor. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Türkeş'in doğum 
tarihi de var mı bu suallerde?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O şifahîde, 
yazılıda değil. 

BAŞKAN — Saym Cidal 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Diyor ki, «Okula Atatürkçü, devrimci 
öğrenciler girememekte...» 

Tetkik ettim, nedir durum diye; toplam öğrenci 
adedi 3 700, Bunlardan 200 ilâ 300 civarında olan 
öğrenci her sabah İsrail Evlerinin bulunduğu kav
şakta toplanıyorlar ve Emek Mahallesine İsrail ev
lerinin bulunduğu kavşaktan toplu halde gidiyorlar. 
Sayın Atmsca diyor ki, «Toplu halde gitmelerinin 
sebebi can güvenliğini sağlamak içindir.» 

Okula girdikten sonra her öğrenci hangi sımftay-
sa oraya girer. Can güvenliğinin sağlanmasıyle hiç 
ilgisi yok bunların. Çünkü bu topluluğun içerisinde 
bulunanların büyük bir kısmı aftan istifade edenler
dir. Saym Atmaca; zatıâîiniz de biliyorsunuz bunu. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — İsim verebi
lir misiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Gerektiğinde veririm. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Şimdi gereki
yor 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Gerektiğinde veririni. 

BAŞKAN — Saym üyeler... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bk tane söy

leyin. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Veririm, veririm, hepsini verebilirim* 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir tane söyle... 
BAŞKAN — Saym üyeler... Saym Unsal, Saym 

Atmaca, bir saniye efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Utanmazlığın bu 

kadarım görmedim. 
BAŞKAN — Saym Unsal. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Utanmaz sizsiniz. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Her gün gördü

ğümüz şey. Birini söyle 
ORHAN KOR (İzmir) — Kepaze herif. 
BAŞKAN — Sayın Unsal... 



C. Senatosu B : 17 28 . 12 . 1976 0 : 1 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Saym Baş- ] 
kan... İ 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Aftan istifa

de etmiş vatandaş... 
NİYAZÎ UNSAL (Erzincan) — İsim ver. 
BAŞKAN — Saym Unsal... 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Vereceğim. I 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Şimdi istiyo

ruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — İstediğiniz zaman veririm. (A. P. ve 
C. H. P. sîraSarındam gürültüler) | 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Oturun 

yerimize, yeter artık. 
BAŞKAN — Saym üyeler, sayın üyeler... (Gürül

tüler) Sayın Ege, Mitfen efendim, oturun efendim ye- ; 
rinize, O, Başkanlığa hitaben geliyor. | 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Kanunlara J 
karşı geliyorsunuz zatıâliniz. 

BAŞKAN — Efendim, sükûnet avdet etmedikçe 
sizi dinlememe imkân yok. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Hem suçlu, hem 
güçîü. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Aftan istifa
de eden her vatandaşın... (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim, bizi şikâyet ediyor bize; 
müsaade buyurun, tutumumuz hakkında söz istiyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aftan İstifade 
eden bâ- vatandaş hakkında itham edici konuşma 
yaptıramazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakıhç... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yolsuzlukları, 

yaptığın yolsuzlukları söylem 
BAŞKAN — Sayın Unsal, saym üyeler... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Otur ye
rine, yeter arlık senin yaptığın. 

ORHAN KOR (İzmir) — Utanmaz herif, rezil 
herif. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, isterseniz Başkanlık 
aradan çekilsin efendim. İstirham ederim Saym Tah
takıhç... Efendim, bir saniye müsaade buyurun efen
dim; bitti. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Müsamaha yaparsanız böyle olur. 

BAŞKAN — Saym.üyeler, eğer bizim de müsa
maha içinde olduğumuzu söylerseniz, Başkanlığı 
mazur görün efendim o zaman. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hüseyin Rahmi 
Kıhç'ı aldırdığın yeri söyîe. 

BAŞKAN — Efendim Saym Unsal çok rica edi
yorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yaptırdığın işleri 
söyle. 

BAŞKAN — Saym ÜnsaL. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bir şey söylediler efendim, anlamıyo
rum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum... 

NİYAZİ ÜNSAL (Erzincan) — Hüseyin Rahmi 
Kıîıç'a yaptırdığın işleri söyle. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, size ihtar ediyorum 
Saym ÜnsaL. 

NİYAZİ ÜNSAL (Erzincan) — Ben soracağnn 
bunun hesabını. 

BAŞKAN — Sayın ÜnsaL rica ediyorum efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Soruyorlar, 
cevap veriyoruz. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sizin kafalarınız şart
lanmış. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müsaade bu
yurun efendim, müsaade edin efendim, karşılıklı 
konuşmaya sebebiyet vermeyin. (Gürültüler) 

BELİĞ BELER (İzmir) — Her zaman böyle ya
parlar; konuşurlar, konuşursak bırakmazlar. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, karşılık
lı konuşmaya sebebiyet vermeyiniz. Saym Tahtakı-
hç'a arz ediyorum. 

Saym Tahtakıhç, biz görevimizi hassasiyetle ya
pıyoruz. Her söylenen kelimeyi hassasiyetle dinli-

i yor ve kendi mantıgunızda tartıyoruz. Saym Bakan 
I aynen şunu söylediler; «Bu topluluk can güvenliğini 

temin etmek için meydana gelmiş bir topluluk de
ğildir. Bu topluluk içerisinde aftan yararlananlar 
vardır.» Cümle budur. (Gürültüler) 

I MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sınıflara teker te-
j ker girerler. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz efen
dim... Sayın Kırh müsaade buyurunuz... (Gürültüler) 
Müsaade buyurunuz efendim... 

I NACİ CİDAL (Hakkâri) — Böyle sabıkahlaria 
I diyorlar, 
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BAŞKAN — Sayın Cidal.. Sayın Cidal, takdir 
edersiniz k i . (Gürültüler) 

BELİĞ BELER (İzmir) — Her kafadan bir ses 
çıkıyor. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz Sa
ym Beler. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Allah Allah... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. 
Bu cümlenin içerisinde eğer biz, her hangi bir 

vatandaşımıza hakareti tazaınmun eden bir ibare gör-
seydik, rica ederdik, müdahale ederdik. Burada... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — T&htakîlıç bu kadar 
bili,. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kırlı, çok rica 
ediyorum. Maksadımız bu gündeme geçmek midir, 
müzakereleri yapmak mıdır, yoksa kavga etmek mi
dir?.. Çok rica ediyorum efendim. Onun için.». 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — i ler za
man böyle yapıyorSar, her zaman. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Bıktık artık, usandık 
artık. Her kafadan bir ses çıkıyor. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz 
Sayın Beler... Müsaade buyurunuz. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Biz yaptıklarınızdan 
usandık, siz usanmadınız. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, eğer burada karşdıkîı 
olarak birbirimizi saygı ile dinlemeyeceksek, eğer bu
rada muhalefet iktidarı, iktidar muhalefeti aynı ölçü
ler içerisinde kabul ederek aym saygınlık içerisinde 
dinlemeyecekse, bu Parlamentonun, Parlamento dı
şından saygı beklemeye hakkı yoktur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kanım müsaade eder inisiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, çok özür dilerim. Sayın Alacakaptan burada ko
nuştular, ben yukarda diktafondan dinledim. Çıt yok
tu, bütün arkadaşlarım sonuna kadar dinledi. Halk 
Partisinden ne zaman, hangi hatip çgkarsa çıksın ar
kadaşlarımız 'hassasiyetle dinlerler; ama muhterem 
arkadaşlarımız bu kürsüye gelen Bakanın dabi cevap 
hakkına set çekmeye kaîkariar. Sonra da kalkarlar; 
hürriyetten, söz hürriyetinden bahsederler... Bu naşı! 
bağdaşır?.. 

BAŞKAN — Efendim, elektrikli hava her zaman 
için olabilir. Çok rica ediyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ama Sa
yın Başkanım... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz efen
dim. Hallolmuş meselenin üzerine gitmeyiniz. 

Saym Bakan, buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Saym Başkan, çok teşekkür ederim. 
Saym Atmaca konuşmasının bir yerinde; «Er-

dem'in kapıkulu yöneticileri ve toplum polisinin des-
ic^yji OaLdiü tşgal etmişlerdir.» diyor. 

Şimdi Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Faşist yöneticiler, polisle, toplanı polisi ile işbir

liği yaparak yurtsever çocukları okula sokmuyor tar
zında bir iddianın içerisinde bulunursanız, ne zaman, 
nasıl bu polislerle can ve mal güvenliğinin sağlan
masını isteyeceksiniz?.. Siz bu polislerin hepsini ta-
mamîyla kapıkulu, bu polislerin hepsini faşist olarak 

itanı ederseniz, bu polislerden görevi nasıl bekleye-
;eksiniz?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Benizli) — Cümleyi ter
sine çevirmeyiniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ" NAİLİ ERDEM 
'Devamla) — Hayır, cümleyi aynen okuyorum: 

«Kapıkulu yöneticileri, Erdem'in kapıkulu yöne
ticileri ve toplum polisinin desteğinde okulu işgal et
mişlerdir.» 

Aynen okuyorum. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Tamam. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sizin okulunuzda olan

ları kastediyorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAÎLİ ERDEM 
(Devamla) — Siz polisi kapıkullannm desteğinde, 
siz polisi bir faşist arüayjşın desteğinde ve onun hiz
metinde olan insanlar mütalaa ettiğiniz müddetçe iş
te; «Anarşi nereden kopuyor?» sualinin cevabım biz
zat bu ifadenin içerisinde arayınız. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Özel olarak seçtiği
niz... (Gürültüler). 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Susun, ye
ter artık be. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Saym Öner... Sayın Öner... Saym 
Öner. Saym Ege... Saym Öner, Saym Ege... Müsaa
de buyurunuz efendim... Sayın Öner... (Gürültüler). 

Saym Bakan, buyurunuz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan,.. 

BELİĞ- BELER (İzmir) — Ayıp yahu, ayıp be... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hükümet, hü

kümet değil ki... 
BAŞKAN — Saym Beler,.. Çok rica ediyorum 

Saym Atmaca. 
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MÜMİN KIRLI (İzmir) — İstediğiniz günler gel
meyecek, gelmeyecek. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Konuşmasının bir yerinde aynen; «Er
kek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda geçen yıl 
cinayet mangaları öğretim yaptırmamıştır.» diyor. 
«Cinayet mangaları...» Kimmiş banlar?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Komandoları
nız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Huzurunuzda şunu söyleyeyim; geçen 
sene bu okulda bir çocuk gerçekten kurşunlandı ve 
öldü. Doğrudur; ama ölen çocuğun kim olduğunu siz 
biliyorsunuz, öldürenlerin de kim olduğunu... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Kân Saym 
Bakan?. 

BAŞKAN — Saym Atmaca, çok rica ediyorum 
efendim... Saym Atmaca, istirham ediyorum beye
fendi. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Şimdi muhterem Heyetinizin karşısın
da Saym Atnıaca'dan rica ediyorum. Eğer bu cinayet 
atmacaları, cinayet mangası; affedersin'z, cinayet 
mangası mevcutsa ve bunların isimleri Sayın Atma
ca tarafından biliniyor da söylenmiyorsa, niçin söy-
lemediniz?.. Biliniyorsa, bu memleketin savcısı var, 
adliyesi var, bugüne kadar niçin söylenmediğinin ce
vabını ben kendisinden öğrenmek istiyorum. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Onu Türkeş'in ka
rargâhında arayın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Kimdir bu cinayet mangasını teşkil 
edenler, kimdir bu insanlar; bunların İsimlerini or
taya koymadığınız müddetçe... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Biz öğrenmek 
istiyoruz bunu, siz Hükümetsiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bu, olsa olsa bir gerçeğin tahrifi, bir 
iftiradan başka bir şey değildir. 

ORHAN KOR (İzmir) — Bravo Saym Bakan. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizi!) — Biz öğrenmek 

istiyoruz bunu, siz Hükümetsiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Siz bahsediyorsunuz cinayet mangasın
dan. 

NACİ ClDAL (Hakkâri) — Cinayet olmadı ma 
şimdiye kadar? 

ORHAN KOR (İzmir) — Onlar teşvikçi Cumhu
riyet Halk Partililerdir. 

SOLMAZ BELÜL (İstanbul) — Varsa çıkarın. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Saym Atmaca, «Keyfi ve partizan tu
tumdan,.» dîyor. Şimdi ben kendisine anlatayım par
tizan tutumun ne olduğunu. 

Denizli'de Millî Eğitim Müdürü, Musa Eroğîu gö
revinden ahnımş, 6 ay bir rapor almak suretiyle gö
rev yerine gönderilmemiş, ondan sonra da Sayın Mu
sa Eroğkı Ankara Millî Eğitim Müdürü olmuştur. 
Ankara Millî Eğitim Müdürü yapan Sayın Hüseyin 
Atmaca'du* kendisini. Sayın Hüseyin Atmaca kendi
sini Mülî Eğitim Müdürü yaptıktan sonra da Anka-
ra'daki yap?lan bütün işlerin hepsinde baştan sona 
kadar görev alan Saym Hüseyin Aîmaca'dır, bunun 
aksi varit değil, hepsi ortadadır... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bunu ispat 
edemeyen haysiyetsizdir. 

BAŞKAN — Saym Bakan... 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAÎLİ ERDEM 

(Devamla) — Evet, evet... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bunu ispat et

meyen haysiyetsizdir. 
BA,ŞKAN — Saym Atmaca, bir saniye. 
ORHAN KOR (İzmir) — Öter yerine, otur. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Evet, evet,. 

BAŞKAN — Saym Bakan, Saym Bakan, bir sa-
n;ye efendim. Saym Bakan, lütfen şahsiyat yapma
yın, çok rica ediyorum. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Kendisi istiyor. 
BAŞKAN — Ye sataşmalara sebebiyet verme

den, rica ediyorum beyefendi. Buyurun. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Şimdi, konuşmasında şöyle diyor: «Sa
ym Erdem, bilgili, yetenekli, halk çocuklarının öğret
men olmasına dahi tahammül edemeyecek kadar halk 
sevgisinden yoksunlaşmışhr.» 

Saym Atmaca'nm bu konuda sormuş olduğu sua
li şöyîç eevapSandırmak isliyorum : Eğitim Enstitüle
rinde yapılan imtihanlar sonucunda 36 bin tane ço
cuk alınmıştır, bıı okullara. Bunlar halk çocukları de
ğildir de nedir; kimin çotuklarıdır bunlar, nereden 
gelmiş bu çocuklar, kimlikleri belli olmayan çocuk
lar mı bunlar?.. Bunlar, halk çocukları değiller de, 
foajka bir nesnesin çocukları mı?.. 

Muhterem Heyetinizi saygıyle selâmlarını. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
NACİ CÎDAL (Hakkâri) — Türkeş'in çocaîdan. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin sunuşlar 

kısınma geçiyoruz. 

9. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmacanın, İçtüzü
ğün 65 nci maddesine göre demeci. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
sataşma vav, sataşmadan söz istiyorum. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Otur yerine, otur. 
BAŞKAN — Sayın Beler, çok rica ediyorum. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sen oturuyor

sun kâfi. 
BAŞKAN — Sayın Beler, çok rica ediyorum. 
Efendim, hangi konuda?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Efendim, Mu
sa Eroğlu'nu benim Millî Eğitim Müdürü tayin ettir
diğim ve Ankara'da yapılan tayinlerde sorumlu oldu
ğum konusunda sataşma var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ak

sini nasıl ispat edeceksin burada?.. 
SOLMAZ BELÜL (İstanbul) — İspat için söz is

tedi. 
BAŞKAN — Efendim, bir saniye beyefendi, bir 

saniye... 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Çıkar, yalan söyler. 
BAŞKAN — Bir saniye Saym Kırlı... 

EKREM KABAY (Burdur) — Hani çıt çıkmı
yordu, Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim Sayın Ka-
bay... 

ORHAN KOR (İzmir) — Senden çıkıyor, senden.. 
BAŞKAN — Saym Kor, çok rica ediyorum efen

dim. 
ORHON KOR (İzmir) — Onu da ikaz ettim 

efendim, gördünüz, sizden evvel onu ikaz eltim. 
Buyurun. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Değerli Baş
kan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bugün burada gündem dışı konuşmalar vesilesiy
le gerçekten Türkiye'nin büyük huzursuzluk duydu
ğu, rejimi tehdit eden ve demokrasimizi sarsan biria-
kım konular dile getirikîi. Demokrasinin iyi tarafı 
da, fazileti de, her şeyin açık ac«k ortaya serihnesinde-
dir. Sert tartışmalara rağmen bu gibi yurt gerçekleri
nin, ülke gerçeklerinin, halkın dertlerinin, bu kürsü
de acı da oîsa konuşulması, gerçekten demokrasimizin 
teminatı bakımından yararlıdır. 
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Günlerdir üzerinde durduğumuz ve her gün gaze
te sayfalarını işgal eden yükseköğrenim kurumların
da, hatta ortaöğretim kurumlarına kadar sıçrayan, 
yansıyan (ki, Sayın Bakan onlara değinmediler, be
nim konuşmamda o da vardı) konular; kitabından, 
beyin yıkamasına, cinayetine varıncaya dek bu kür
sülerde söylendi, gazetelerde yayıldı. 

Sayın Bakan diyorlar ki, Yönetmelik değişikliği 
öğrencilerin lehinedir. Bir yönetmeliğin; lehe de de
ğişse, ancak yeni alınan öğrencilere uygulanması su
retiyle.... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş-
kans cevap mı veriyorlar? 

BAŞKAN — Saym Atmaca, size sataşmayla ilgili 
caz verdim efendim. Gündem dışı konuşmalarda mü
zakere açılmıyor. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Peki. 
Yani, ara sınıflardaki bir öğrenciye yeni yönet

melik uygulandığı takdirde, ne kadar lehe olursa ol
sun, aleyhine tecelli eder. 

Sayın Bakan, polislere, toplum polisi ve kapıkul-
larmın işbirliğini... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sasın 
Başkan, şimdi gürültü çıkarttıracaklar.. 

BAŞKAN — Saym Atmaca, çok rica ediyorum 
efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — İşbirliğini 
düe getirmemi kınadılar. İşle onun vesikası, işte fo

toğraflarla Erdem'in kapıkulîanyla toplum polisinin 
kucak kucağa resmini tespit eden vesika.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym 
Başkan, ne oluyor şimdi?.. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, Sayın Atmaca... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Burada bu 
vesikalar daha dolu.. * 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, Sayın Atmaca bir 
dakika. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne olu
yor şimdi?... 

ORHAN KOR (İzmir) — Sahte vesikalar... 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Peki, konu

ya geliyorum Saym Başkan. 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, Beyefendi. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın Baş

kan, esas konumuza sataşma konumuza geliyorum. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen de 

yaptığım biliyorsun.. 
. HÜSEYİN ATMACA (Devanda) — Saym Bakan 

dediler ki, Denizli Millî Eğitim Müdürü Musa Er-
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oğlu A.P. Hükümetleri zamanında alınmış, Malatya' 
ya verilmiş, Hüseyin Atmaca altı ay buna rapor al
dırmak suretiyle görev yerine göndermemiş.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Öyle demedi. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Usul falan yok, kaba 
kuvvet konuşuyor. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bu anlamda 
söylediler. Altı ay göreve gitmemiş.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ta
yinini sen yaptırmışsın. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Senin ka
fan karışmış. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ve altı ayın 
sonunda da Cumhuriyet Halk Partisi Karma Hükü
meti zamanında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
getirtmiştir ve Ankara'da yapılan bütün tayinlerin 
sorumluluğu da Atmaca'ya aittir.. 

Demek ki, Atmaca ne güçlü adammsş ki, bunları 
yaptırmış,... 

Bir defa bir vatandaşın rapor almasma, bu ra
porun sahtekârlığı tespit edilmediği sürece ona dil 
uzatmak, o hakkın kulianıknacma müdahale etmek, 
Bakan da olsa, kimsenin hakkı değildir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gördün 
mu bak, aynı metodu sen uyguluyorsun. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — İkincisi; 
Sayın Bakan bu kürsüden biraz evvel yine, «Aftan 
faydalananlar var» dedi. İsim istedik, «Gerekirse ve
ririm.» diye kaçamak konuştu. Burada bu kürsüde 
Hüseyin Atmaca'nm Ankara Millî Eğitim Müdürlü
ğüne veya Ankara'da yapılan tayinler için bir tek 
vesikasını, bir tek sözünü, bir tek tanığını çıkarırsa, 
ben burada bütün arkadaşlarımın huzurunda söylüyo
rum, senatörlükten istifaya hazırım; aşna bunu ya
pamadığı müddetçe müfteri olarak kalacaktır. * 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atmaca. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, aynı konuda 
önümüzdeki hafta için baaa ispat konusunda izin ve
rir misinz? 

BAŞKAN — Efendim, onu buâhara tezakkür 
ederiz. 

-.10. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi. (3/949) 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar kısmına geçiyo
ruz. 

Başkanlık Divanının bir tezkeresi vardır, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazık Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa
yılmadan hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanmm 22 . 12 . 1976 tarihli toplantısında karar
laştırılmış tır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
M. Tekin Art burun 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Mehmet Va-
rışlı'nın hastalığına binaen 13 . 11 . 1976 tarihinden 
itibaren 29 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Nurettin Er
türk'ün hastalığına binaen 8 . 11 . 1976 tarihinden iti
baren 71 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 
Sayın Mehmet Vanşh'nm, hastalığına binaen 
13 . 11 . 1976 tarihinden itibaren 29 gün süre-ile izin
li sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

i Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Sayın Nurettin 
: Ertürk'ün, hastalığına binaen 8 . 11 . 1976 tarihinden 

itibaren 71 gün süreyle izinli sayılması hususunu oy-
I ların?za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme-

yenler.. Kabul edilmiştir. 

/ / . — Hastalığı dolayısıyla iki aydan fazla izin 
alan Sivas Üyesi Nurettin Ertürk'ün ödeneğinin veri
lebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/950) 

BAŞKAN — Bir başka Başkanlık Divanı tezke
resi vardır; okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyîe iki aydan fazla izin alan 

1 Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Nurettin Ertürk'ün 
ı tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 146 ncı madde

si gereğince Genel Kurulun kararma bağh olduğun-
! dan, keyfiyet yüce» tensiplerine arz olunur 
j M. Tekin Anburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Hastalığı dolayısıyîe iki aydan faz3a 
i izm alan Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Sayın Nu-
! rettin Ertürk'ün tahsisatının verilebilmesi hususu, 
i İçtüzüğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulmı 
| kararma vabeste olduğundan, kendilerine tahsisatı

nın verilebilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
i Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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12. •— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özerin, Kamu İktisadî Teşebbüsleri içinde yer 
elan bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiye
lere dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/61) 

BAŞKAN — Bir araştırına önergesi vardır; oku
nacaktır: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlsğına 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri içinde yer alan İktisa

dî Devlet Teşekkülleri ile kanunla kurulmuş Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri bir başıboşluk içindedir. 

Aynı statü içinde ve aynı amaçla kuruluşlar de
ğişik uygulama içindedir. 

Bu kuruluşlar kanunlara değil, ilgiii bakanların 
keyfî tasarruflarına bağlı bulunmaktadır. 

Bu kuruluşlardan bazdan, kendi personeline yıl
da iki ikramiye ödedikleri halde, ötekileri bu hak
tan yoksun kalmaktadır. Bu ödeme işi, kuruluşun 
bağlı bulunduğu Bakanın iznine bağlı tutulmaktadır. 

Bir hukuk devletinde kanun üstünlüğü emirden 
ve izinden önce gelir. Emirler ve izinler kanunları 
uygulamamak için verilir. 

Aynı statüye bağlı bazı kuruluşlara ikramiye ve
rilirken ötekilerin verilmeyişine bir hukuk devleti 
seyirci kalamaz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının izni ile Tür
kiye Elektrik Kurumu personeline ikramiye ödendiği 
halde, aynı statü içinde bulunan (26) kuruluşa kendi 
bakanlarınca ve Maliye Bakanlığınca ödeme izni ve
rilmemiştir. 

Devlet Demiryolları, PTT İşletmesi, Denizcilik 
Bankası, Deniz Nakliyatı, Sümerbank, Şeker Fabri

kaları, Demir Çelik İşletmeleri, T. C. Ziraat, Emlâk 
Kredi, Halk bankaları gibi birçok büyük teşekküller 
ikramiyeden yoksun kalmışlardır. 

Sosyal Güvenlik Bakanının izni ile Sosyal Sigor
talar Kurumundaki personele ikramiye ödendiği hal
de, aynı statüye bağlı (10), teşekküle ödeme izni ve
rilmemiştir. 

T. C. Emekli Sandığı, İş ve İsçi Bulma Kurumu, 
Petrol Ofisi, İller Bankası, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
mu ile (TRT) Kurumu gibi teşekküller bu ikramiye
den yoksun kalmışlardır. 

Görüliiycrki bugünkü Hükümet bir cephede bir
leşmiş ve fakat sosyal hukuk devleti anlayışında bîr-
leşmemlş bakanlardan kurulmuştur. 

Keyfî uygulamalarla kanunları geçersiz hale so
kan ve halkımızın Devlete olan güvenim sarsan ba
kanlar halikında araştırma yaparak kanunlara sahip 
çıkılması Parlamentonun denetim görevidir. 

Eğer ikramiye ödenmesi kanun gereği ise, ödeme
nin yapünlmaması hakkında; eğer ikramiye ödenmesi 
kanuna aykırı ise, ödemenin yaptırılması hakkında 
Anayasanın 88 ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
133 ncü maddeleri uyarınca araştırma yapılmasını 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Kamdi özer 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 134 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası gereğince işlem yapılacaktır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci mad
desi ile aynı kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 
1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile eklenen ek 
geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nunun Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/319; C .Senatosu : 1/491) (S. Sa
yısı : 642) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millî Savunma Ko
misyonu Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza, gün
demin «Bir defa görüşülecek işler» kısmında yer alan, 
«27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv-

(1) 642 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

vet'eri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi ile 
aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sa-
yslı Kanunun 36 nci maddesi ile eklenen ek geçici 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair Kanunun» 
gündemdeki bütün işlere takdimen ve öncelikle görü
şülmesi hususunda bir tezkere verilmiştir. 

Komisyon?... Buradalar. Sayın Komisyon Başka
nı Atasağun?... Buradalar, Sayın MiEî Eğitim Baka-
m?... Buradalar. 

Kanunun gündemdeki bütün işlere takdimen ön
celikle görüşülmesi teklifinin leh ve aleyhinde söz is
teyen sayın üye var mı?... Olmadığına göre, Kanunun 
gündemdeki bütün işlere takdimen ve öncelikle görü
şülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler,,. Kabul etmeyenler... Öncelikle görüşülme işlemi 
kabul edilmiştir. 
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Kanunun gerekçesinin ve maddelerinin okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Gerek
çesinin okunmasını kabul edenler... Okunmamasını 
kabul edenler,.. Okunmaması hususu kabul edilmiş
tir. 

Maddelerinin okunmasını kabul edenler... Madde
lerinin okunmamasını kabul edenler... Maddelerinin 
okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Van) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Ben de söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde Sayın Ba
kan, Malatya Üyesi Sayın Hamdi özer söz istemiş
lerdir. Bakandan sonra ve «son söz üyenindir» hük
müne de dayanarak kendilerine söz verilecektir. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Van) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasamı
zın 93 ncü maddesi gereğince bir defa daha görüşül
mek üzere geri gönderilmiş olan bu kanun teklifi 
üzerinde daha önce bu kürsüde görüşlerimi arz et
miştim. 

Tekrar huzurunuza gelmiş olan bu teklif hakkın
da, aynı görüşleri tekrar arz etmeyi görevimin bir 
gereği saydığım için kürsüye geldim. 

Bilindiği gibi, 926 saydı Askeri Personel Kanunu 
113 ncü maddesiyle mecburî hizmeti 10 yıldan 15 yı
la çıkarmıştır. Bunun safhaları şöyledir: 

1949 ilâ 1953 arasında bu hizmet 15 yıl idi, büâ-
hara 1953'te kabul edilen 6077 sayılı Kanun ile bu 
10 yıla indirildi. 1953 ilâ 1971 arasındaki rejim bu. 

Ara yerde yine, 1957 yıhnda kabul edilen 1424 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle staj, tahsil, ihti
sas ve diğer hizmetlerin bu süreye sayılmaması ka
bul edilmişti. 1971 yılında, arz ettiğim gibi 1424 sa
yılı Kanunla bu müddet 10 yıldan 15 yıla çıkarılmış 
oldu. Stajda ve diğerlerinde geçirilen sürelerde hesap 
edilirse; yani 2 ilâ 3 yıl ilâve edilirse 15 ilâ 18 yıl ol
maktadır bununla. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen ve 
Cumhurbaşkanı tarafından tekrar tetkik edilmek üze
re geri gönderilen bu teklif ile staj, öğrenim ve ihti
sas süreleri de dahil olmak üzere, 15 yıllık mecburî 
hizmet süreleri, belirttiğim gibi tekrar 10 yıla indi
rilmek istenmektedir. 
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7 . 7 . 1971 tarihinden evvel Silâhlı Kuvvetlere 
intisap edenler için mecburî hizmetin 10 yıldan 15 yı
la çıkarılması, staj ve öğrenim sürelerinin mecburî 
hizmet sürelerinin hesabında dikkate ahnmaması 

ı yolundaki değişiklik vaktiyle Silâhlı Kuvvetlerin ih-
j tsyacı sebebiyle yapılmıştı. 
! Büyük emekle yetiştirilen subay ve diğer persone

lin Silâhlı Kuvvetlere alındıktan kısa bir süre sonra 
tekrar Silâhlı Kuvvetlerden ayrılmaları, özellikle kit
le halinde ayrılmalarından endişe edilmişti. 

Bugün durum aynıdır; aynı endişe devam etnıck-
I tedir. Sadece hekimler, doktorlar değil, Silâhlı Kuv-
I vetlerin bütün personeline şâmil olan bu tek-
I lif kanunlaştığı taktirde; Silâhlı Kuvvetler kad

rolarında büyük ölçüde boşalmalar olabi
lir endişesi vardır. Sanıyorum ki, Sayın Cumhurbaş-

I kanı da bu nedenle bu kanun teklifinin bir defa da
ha tetkik, edilmesini istemiştir. 

Teklifin şahsî hukuk bakımından savunulması 
mümkündür. Ancak, memleket savunması unsurunun, 
bunun karşısında ağırlık taşıyan ye gözönünde bulun-

| durulması gereken bir diğer unsur olduğunu da ka
bul etmek lâzımdır. 

Halen kritik bir dönemde bulunuyoruz. Bu dö
nemde Silâhlı Kuvvetlerimizi her gün biraz daha kuv
vetlendirmeye çalışırken, Silâhlı Kuvvetleri zayıf dü
şürmeye neden olacak böyle bir teklife Miîlî Savun
ma Bakanı olarak ve Hükümet olarak taraftar ola
mıyoruz. Bu nedenle, şüphesiz takdir Yüksek Heye
tinizindir, bu teklifin reddedilmesini istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

I AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş-
I kan, müsaade ederseniz bir sualim var Sayın Bakana. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, Sa

yın Bakandan bir istirhamım var. Biliyorsunuz ki, 
harp gücünde fiilî kadro ile kadro dışında olan bü
tün ihtisas sahipleri yedek subaylık ve ihtiyattık me
todu ile seferberlik içine dahildir. 

Ben Bakandan bir ricada bulunuyorum. Bu yol
da 10 yıllık eski personelin istifa hakkının kabulü, 
herhangi bir şekilde seferberlik sırasında müdafaa 
gücümüze zarar verecek midir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
I (Devamla) — Seferberlik sırasında şüphesiz bunlann 
I yeniden alınması mümkündür; ama biliyorsunuz, se

ferberlik birçok hallerde ilân edilmiyor. Şimdi daima 
S bir caydırıcı güç halinde her gün, her saat yapılabi-
j lecek bir taarruza karşı Silâhlı Kuvvetleri güçlü ve 
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hazır bulundurmak lâzımdır. Binaenaleyh, bazen se
ferberlik ilân etmeye vakit dahi kalmayacaktır. Bu 
nedenle teklifimi tekrar arz etmeye ihtiyaç duyuyo
rum. 

Kanaatimize göre, bu teklif kabul edildiği takdir
de, Silâhlı Kuvvetlerin zararına bir tasarruf yapümış 
olacaktır. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, be
nim de bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özlen. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Efendim, geçici mad

de atıf yaptığı için anlayamadım. «Öğrenim, kurs ve 
staj yapmaları» deniyor. Bu «öğrenim» dediği şey, 
hangi safhadaki öğrenimdir, bu öğrenime tıbbiye da
hil midir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Öğrenim süreye dahil değildir, Bu, 
öğrenim yapanların mecburî hizmete ne zaman baş
layacaklarım ifade ediyor. Yani halen öğrenim yap
makta olanlar, daha doğrusu 10 yıldan 15 yıla 
çıkarılmasına dair kanunun kabul edildiği tarihte öğ
renci bulunanlar bugün bu teklif kabul edildiği takdir
de bundan faydalanacaklardır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa-
ym Başkan, benim de sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Efen

dim, şimdi benim anladığıma göre süre 10 yıla in
dirilmiş. «Bu 10 yıl içerisinde ihtisas devresi, okul 
devresi dahil değildir» deniyor. O zaman bir tıp tah
sili mezununun aşağı yukarı hiçbir mecburî hizmeti 
olmamak gibi bir netice d>ğuyor, bunu rica ediyo
rum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Bu 10 yılın içerisine ihtisas devresi da
hil, tahsil devresi dahil değil. 

Bir tıp öğrencisi, mezun olduktan sonra bir sene 
staj yapmaktadır. Ondan sonra ihtisasa gitmektedir; 
gidiyorsa, 4 veya 5 sene sürmektedir bu ihtisas. 

Binaenaleyh, 10 yılın 5 yılı tahsil ve staj ite geç
mektedir. Geriye sadece 5 yıl Devlete hizmet etmek
tedir. Devletin 10 veya 15 yıl tahsil yaptırdığı bir öğ
renci sadece 5 yıl hizmet yapmakla yetinecektir bu 
durumda; kabul ederseniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Efendim, mecburi hizmeti uzatarak hizmetleri devam 
ettirmek yerine, askerlik mesleğinin bu sınıflarını 

daha cazip hale getirmek için bir çalışma yok mu? 
Örneğin, 1965 senesinde Full - Time Kanunu çıka
rılmış ve askerî tabiplere bu kanunun şartlan içinde 
subay maaşının yüzde 100'ünü vergisiz olarak, pro
fesörlere yüzde 90'ını, doçent ve pratisyenlere yüzde 
6&"uu vermek suretiyle tatmin edilmişlerdi; ama son
radan Personel Kanununda yapılan değişikliklerle bu 
tatmin olunma durumundan çıkmıştır. Acaba daha 
köklü bir tedbir olarak böyle bir şey düşünülemez mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Sayın Başkanım; 

Bu teklif daimî hükmü değiştirmiyor. Mecburî hiz
met süresine ait hüküm, esas hüküm kanunda baki 
kalmaktadır ve yine 15 sene, 18 sene baki kalmak
tadır. Bu, sadece 10 yıldan 15 yıla çıkarıldığı ta
rihte, okulda veyahut kıtada hizmette bulunanlara şâ
mil bir kanundur. 

Binaenaleyh, meseleyi zaten kökünden halleden 
bir teklif değildir. Bir zümreye istifa imkânı sağlayan 
bir tekliftir. 

Meselenin esasına gelince, haklıdırlar; o mesele 
üzerinde durmaktayız. Cazip hale getirme lâzımdır; 
ben de ona kaniim. Ama siz bu anda sadece birkaç 
bin kişinin istifasına imkân sağlayacaksınız, bunu 
kabul ederseniz. Meselenin esasını yine halletmiş ol
mayacaksınız. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sayın üye? 
Yok. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Hamdi Özer, tümü üzerinde efen

dim. 

HAMDİ ÖZER (Malarya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ilgili 
bulunan ve Parlamentoda 27 . 6 . 1975 tarihinde ka
bul edilerek Cumhurbaşkanının onayına sunulan 1919 
sayılı Kanun bir daha görüşülmek üzere geri gönde
rilmiştir. Böylece bu kanun 1,5 yıldan beri askıda 
kalmış durumdadır. 

Cumhurbaşkanımızca uygun görüîıneyiş nedenle
rini belirten gerekçe huzurdadır. Bu gerekçe. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza sunulan yanlış ve yanıltıcı bil
gilerle kaleme alınmış, hukuksal olmayan, duygusal 
bir direnişi yansıtmaktadır. Cumhuriyet Senatosunda 
bu kanun kabul edildikten hemen sonra Sayın Millî 
Savunma Bakanıma bu kanunu veio ettireceğini 
açıkça ilân edişini basından da öğrenmiştik. Devlet 
Başkanının yetkisini kendi etkisinde ve onun vereceği 
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yi açmış olacağız ve göreceğiz ki, o kapıdan çıkmak is
teyen değil, o kapıdan girmek isteyenler çoğalacak
tır. 

Son yıllarda Askerî Tıbbiye ve askerî teknik öğ
rencilerin ne kadar azalmış olduğunu bu psikolo
jik nedene dayamak zorundayız. Çünkü, kaynağın 
kurumuş olduğunu görmekteyiz. Bu gidişle 10 yıl 
sonra askerî doktor ve teknik subay bulamayaca
ğız. O zaman bu mecburiyeti kimlere uygulayaca
ğız?. 

Bir ordu kısa vadeli planlarla değil, sonsuza uza
nan planlarla güçlü ve ömürlü olabilir. Bu kanuna 
karşı koyan direnişte gündelik düşünce var; fa
kat yarınını düşünmek yoktur. Yarın yurt savunma
sı olmayacak mıdır?.. 

kararı kendi hükmünde sanabilen bir Bakanın buluna
cağına inanmak istemiyorum. Bu haber tekzip edilme
miş olsa dahi, bunun gerçekliğine ne biz inanmak is
teriz, ne de Cumhuriyetimiz. 

Sayın senatörler; 
Bu kanuna karşı çıkışın tek gerekçesi, Türk su

bayına karşı duyulan kuşkudur. Sanıyorlar ki, bu 
kanun kabul edilir edilmez 10, bin den fazla subayı
mız Orduyu bırakıp gidecektir. Onu engellemek için 
ona mecburiyet zinciri ile bağlı tutmaya çalışıyorlar. 
Türk Subayına karşı böyle bir kuşku duymaya ve 
onun meslek aşkına zincir vurmaya hiç kimsenin hak
kı yoktur. Türk subayı, zaruretlerin ve mecburiyetlerin 
ne eseridir, ne de esiri. O, mesleğine, yurduna ve 
ulusuna mecburiyet zinciriyle değil, aşkla bağlıdır. 
O, fedakârlığın, feragatin ve faziletin timsalidir. Onun 
meslek aşkında, meşakkatin tiryakiliği vardır. O, her 
zorluğa tahammül gösterir; fakat kendisinden kuşku 
duyulmasına asla!.. 

Sayın senatörler; 
27 Mayıs ihtilâlinden soma onbinlerce subayın 

mecburiyet bağları çözüldüğü ve mesleği terk etmeleri 
için kendilerine mükafaatlar da vaat edildiği halde, 
bir tek istekli subay çıkmadı. Mesleği terk etmek zo
runda bırakılanların çoğu kalp hastası oldu; Çünkü 
bu kalplerdeki askerlik aşkının ateşine dayanamadı
lar ve bir çokları göçüp gittiler. 

Şimdi soruyorum: Böyle bir subay kitlesini gönül
süzler topluluğu gibi görmeye gönlümüz nasıl razı ola
bilir?. Cihanın takdirini kazanan ve tarihin onayım 
alan Türk Subayına, Millet olarak ve Parlamento ola
rak biz inanıyor ve ondan asla kuşku duymuyoruz. 
Bu kanun teklifini kabulümüz işte bu inancın ifadesi
dir. 

Bu kanun teklifi yürürlüğe girecek ve Türk su
bayı hedefine yürüyecektir. Gönül bağının mide ba
ğından daha sağlam olduğunu hepimiz dalıa açık göre
ceğiz. Eğer içlerinde tek - tük gönülsüzler varsa, bu 
kanun teklifiyle onları ayıklayarak Silâhlı Kuvvetleri
mizi daha güçlü duruma sokmuş olacağız. 

Bunlardan bir kişi ayrılırsa, ulusal kaynağımızdan 
binlerce gönüllünün talip çıktığını göreceğiz. 

Sayın senatörler; 
Uzun vâdeîi mecburiyetler psikolojik yıkıntılara 

yoî açar. Bir odanın içinde otururken, üzerine kapı
nın kilitlendiğini gören bir insan, o odada bunalım 
geçirir. Bir saat oturamaz; fakat kapının açık oldu
ğunu bilirse, günlerce oturabilir, tşte bu kanun tek
lifiyle biz, subaylarımızın üstüne kilitlenen bir kapı-

Sayın senatörler; 
Askerî okullara girenlerle, devlet arasında bir 

antlaşma yapılır. Bu anlaşmanın tek taraflı bozul
ması hukuka aykırıdır. Bu anlaşmada kabullenilen 
şartüar ne ise, ona bağlı kalınır. Ekleme ya da eksilt
me yapılamaz. Anayasamız ve yasalarımız kazanıl
mış hakları teminat altına almıştır. Sonradan çıkan 
bir yasa, makabline teşmil edilemez. Türkiye Bü
yük MilJet Meclisinin kabul ettiği bu kanun, kaza
nılmış bir hakkı korumaktadır. Bu kanuna karşı ya
pılan direniş, bu hakkı gasbetmeye yöneliktir. Par
lâmento olarak, biz bu hakkı savunmaya ve koru
maya kararlı olmalıyız. 

Millet Mecîisinde ve Cumhuriyet Senatosunun 
Miî;î Savunma Komisyonunda bu karar kesinleşerek 
Yüce Senatonun takdirine sunulmuştur. İnanıyor ve 
güveniyorum ki, bu kanun teklifi hakkın, hukukun 
ve Parlâmento iradesinin üstünlüğü ile kesinleşe
cek ve Silâhlı Kuvvetlerimize yararlı olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Van) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD MELEN 
(Van) — Sayın Özer, konuşmasının bir yerinde, Sa
yın Cumhurbaşkanının yanıltılmış olduğunu ileri sür
düler. Her haMe bizi telmih ettiler. Biz Cumhurbaş
kanını yanıltmadık; dürüst bir vazife adamı olarak, 
Cumhurbaşkanına gerçek durumu arz ettik. Bura
da ne söyledimse Cumhurbaşkanına da aynı şeyle
ri söyledim. Bu benim vazifemdi. Vazifem olduğu 
için burada tekrar ediyorum. 
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Sayın Özer'in gerekçesini kabul etmek lâzım ge
lirse, meselenin esasını halletmek lâzım. Neden sa
dece bazı takip edenîerin isteklerini yerine getirme
ye uğraşıyoruz da meselenin esasına parmak basmı
yoruz? Asıl onu halletmemiz lâzım. Bu sadece, bu 
işi takip edenlerin, menfaattarlarm arzularını yeri
ne getirmek tasarrufudur ve bunu yerine getiriyo
ruz; başka bir şey değildir. 

Bu sebeple, bağışlasınlar, ben vazifemi sonuna 
kadar yapacağım ve yapmayı, Silâhlı Kuvvetlere 
karşı, memlekete karşı görev sayıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Saym özer, konuşmalarında Bakanlığınızı lâfzen 

itham etmiş vaziyette değildi; yine de tavzih buyur
dunuz. 

Efendim, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. 

Teklifin maddelerine geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum: 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Bsşkan, iki hususu öğrenmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtim, müsaa
de buyurunuz. Müteaddit defalar sordum. Madde
lerin görüşülmesi sırasında sorarsınız efendim. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
27 . 7 . 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Geçici 22 nci Maddesi ile 
Aynı Kanunu Değiştiren 7 . 7 . 1971 Tarih ve 1424 
Sayılı Kanunun 36 nci Maddesi ite Eklenen Ek Geçi
ci 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 saym Ka
nunun geçici madde 22'si aşağıda gösterilen şekil
de değiştirilmiştir. 

Geçici madde 22. — Bu Kanunun 113 ncü mad
desi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebe
biyle; kendilerine yükümlülük uygulanması gereken 
subaylardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğre-
nvnı, kurs ve stajlarım bitirmiş olanlarla; bu öğrenim, 
kurs ve stajlara başlamış olanlar ve 926 sayılı Türk 
Silâha Kuvvetleri Personel Kanununun yürürlüğe gir
diği 10.8.1967 tarihinden önce Türk Silâhlı Kuv
vetlerine duhul eden subay, astsubay ve askerî öğ-
rencilc rden meslekleriyle ilgili ihtisas yapacak olan
lar halikında 6077 sayılı Subay ve askerî memurların 

mecburî hizmetleri ve İstifaları hakkındaki Kanun 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
saym üye var mı efendim?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Saym 
Başkan, müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Naibantoğhı. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, bendeniz iki hususu öğrenmek istiyorum, 

Birincisi; Komisyona bu kanun teklifi ne şekilde, 
ne zaman, kim tarafından sevkedilmiştir? Çünkü bi
ze değıtıîmadı, okunmadı, maddelere geçilmesi de, 
maddeler de okunmadı... 

İkincisi; Komisyonun bu teklif hakkındaki dü
şüncesi nedir, bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir kere bir hususun açık
lığa kavuşmasını isteriz. Kanun teklifi bütün sayın 
üyelerimizin dolaplarına atılmıştır. Başkanlık Diva
nı tarafından gerekli işler zamanında yapılmıştır. 

Diğer hususlar hakkında saym Komisyon... 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, bu teklif gündemin 13 ncü maddesi olarak gün
demde yer almış bulunmaktadır. Temas ettiğiniz gi
bi üyelerin dolaplarına atılmıştır. Komisyonumuzca 
bıı meseleler enine boyuna konuşulmuş, dikkate alın
mış ve oîumîu mütalâa edildiği için Millet Meclisin
den geçtîgi şekilde kabul edilerek huzurunuza ge
tirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD MELEN 

(Van) — Teklifin kimin tarafından hazırlandığı so
ruldu cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Van) — Bu teklif Milletvekili Ayşe Aliye Koksal 
tarafından yapılmıştır. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Efendim, 
Hükümetin Yüce Meclise kanun tasarısı sevketmek 

İ
hakkı olduğu gibi, bir parlamenter arkadaşımızın da 
herhangi bir konuda bir teklif yapması Anayasanın 
verdiği doğal bir haktır. O bakımdan kimin teklif et-
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tîği meselesi zannımca burada tartışma konusu ol
mamak gerekir. Her üye muhteremdir; inandığı bir 
teklifi getirmiştir. Nitekim Yüce Meclis her iki de
fasında da ittifak halinde bu teklifi kabul etmiştir. 
Amacı, Türk Silâhlı Kuvvetlerini zayıflattırmak de-
ği3, bilâkis onu takviye etmektir, güçlendirmektir. El
bet burada Sayın Bakan iîe Yüce Meclis arasında 
bir görüş ayrılığı olabilir; ama amaç Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini arzu edilen istekle, canla başla vazife 
görülen bir kuvvet haline getirmektir, onu takviye 
etmektir. Nitekim parasal yönden de 2 senedir, 4 se
nedir arzu ettikleri bütün teklifSeri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bol bol karşılamaktadır. Amacı, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini birinci derecede güçlü bir si
lâhlı kuvvetler durumuna getirmektir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın açıklama
sı, Sayın Naîbantoğiu'nun sorusunu cevaplamak 
maksadına matuf idi. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Mü

saadenizle efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

sayılı Yasa getirildiği zaman 10 yıllık süreyi tamam
layanlar ile bu sürenin dolmasına 5 ay kalmış bulu
nan doktor gibi aıkadaşlar ve ordunun diğer eleman
ları için eğitim sürelerinin tamamlanması amacıylc 
5 aylık bir müktesep hak kıstası getirilmiştir. On
dan sonraki bütün mensupları için 15 yıl kıstasını ge
tirmiş bulunmaktadır. Burada bizim Komisyon ola
rak itibar ettiğimiz görüş şudur: 

Malumunuz olduğu gibi, esas 926 sayılı Kanun, 
yani Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 1967 
yılında çıkmıştır ve uzun vadeli ihtiyaçlarına göre 
planlamayı dikkate alarak bu Kanun Meclise sev-
kediîmiş ve Meclisten böyle çıkmıştır. Ordunun o 
zamanki ihtiyaçları, 10 senelik mecburî bir hizmet 
süresini yeterli görmekte idi. O tarihlerde orduya 
girmiş bulunan subayların, özellikle doktor arkadaş
ların, (Mevzubahis oklukları için isimlerini zikre
diyorum) bu süreye tabi olmak gerektiği görüşün
deyiz. 

1971 yılında 1424 sayılı Yasa getirildiği zaman, 
onların hakları saklı tutulsa idi, çok az bir zümreye 
bu hak tanınacağı yerde (ki, esas o zaman bir züm
re ayırımı yapılmıştır). tümüne bu hakkın tanınma
sı lâzım gelirken, müktesep hak gereği itibariyle bu
na riayet edilmemiş, ancak eğitimlerini 5 ay sonra 
tamamlayacak olanlara bu hak tanınmış. Daha son
raki tarihte bu eğitimlerini tamamlayacak durumun
da olanlar 15 yıllık süreye tabi kıhnmak suretiyle 
müktesep haklan ihlâl edilmiştir. 

işte biz diyoruz ki, Ordu ihtiyacını 10 yıldan 15 
yıla çıkardığı zaman, kanunu sevkettiği 1971 yılının 
Temmuz ayından sonra orduya intisap edenler 15 
yıl hizmet süresine tabi olsun; ama ondan evvel or
duya intisap etmiş bulunanlar, 10 yıllık mecburî hiz
met süresine tabi olarak müktesep haklan, hukuk 
devleti anlayışı içinde kendilerine tanınsın. 

Kanun teklifini kabul etmemizin esprisi ve ruhu 
budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlarım; 

Konuşuldukça mevzuun ehemmiyeti kendini daha 
açık gösteriyor. Benim kanaatimce, müktesep hak 
müessesesini yanlış anlamaktan dolayı, böyle fark
lı bir metnin çıkmasına Komisyonumuz taraftar ol
muş. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Be
nim anladığıma göre anahüküm getirmiyoruz. Ka
nunun çıkması sırasında vazifede olanların istisnaî 
olarak daha az mecburî hizmette bulunmasını ka
bul eden bir istisnaî hükümdür. Şimdi ben bu mü
nasebetle Komisyondan şunu öğrenmek isityorum: 

Devletin mecburî hizmetler hakkında bir umu
mî yasası var. Devlet kimi okutuyorsa; ne kadar 
müddet mecburî hizmeti var, bunu tanzim eden bir 
yasası var. 

Şimdi bu yasa ile uyarhhk halinde ilk defa çı
kan, umumî, herkese tatbik edilen bir yasa daha faz
la mecburî bir hizmeti kabul ettiği halde, bir züm
reye, bir grupa neden istisnaî muamele yapılmasına 
zaruret görülmektedir? Bunun Komisyon tarafın
dan izah edilmesini istiyorum. Umumî yasalar ba
kımından mecburî hizmet nedir onu bilelim, ondan 
sonra da bu istisnaî muamele neden konuyor?. Dev
letin Reisicumhuru mahzur görüyor, Silâhlı Kuvvet
lerin başındaki Savunma Bakam Mahzurlu görü
yor; bize inandırıcı bilgileri versinler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Efendim, 
mecburî hizmet süresi 1424 sayılı Kanunla 1971 yı
lında 15 yıla çıkartılmıştır. Ondan önce 10 ydîık mec
burî hizmet süresi kıstası kabul edilmiş idi. Bu 1474 
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Arkadaşlar; 
Devlet memuru hükümetle özel şahısların yaptı

ğı gibi, bir mukavele ile bağîı değildir. Devletin ni
zamı, kanunlarla tespit edilir. 

1967 yılında 10 yıllık müddet kâfi gelir denmiş, 
bilâhara şu planlamanın isabetli olmadığı görül
müş; görüldükten sonra Devlet, yasama organı, bu 
"şin, 15 yıl mecburî hizmetle dönebileceği kanaatine 
varmış. Şimdi hata burada oîuyor. Memur, devlet
le özel bir mukavele ile mi bağlıdır, yoksa çıkan ka
nunlara devlet memuru uyma zaruretinde midir?... 
Müktesep hakkın anlaşılmasındaki bu hata, bu ka
nunun şevkine sebebiyet vermiş. 

Arkadaşlar; 
Bir kanun, devlet memuru için bir kamu düzeni

ni düzenler. Çıkan kanunda, daha evvcFküerde bu ka
nuna uyma mecburiyetindedir. Şu amme menfaati 
dolayısıyle çıkan Kanun, 15 yıl mecburî hizmetle bu 
işin yürütülebileceğini kabul etmiş. Son vardığımız 
netice bu; fakat filân tarihte geldiği zaman, o za
man 10 yıllık müddet vardı. Bu itibarla, onlar yine 
10 yılda kalsın, diğerleri ihtisasa dahil olsun, mec
burî hizmeti kalmasın gibi bir görüş; arz ettiğim 
gibi, müktesep hak muamelesinin muhtevasında ha
taya düşmekten ileri geliyor. 

Arkadaşlar; 
Bu îdare Hukukunda ariz amîk münakaşası ya

pılan bir mevzudur. Sıddık Sami Hocanın kitabında 
tafsrîâtıyîe dermeyan edilen bir hususa taallûk edi
yor. Mevzuu iyice hatırlıyorum, öğretmen okulları 
5 yıldı. Bilâhara lüzum görüldü 6 yıla çıkarıldı. Altı 
yıla çıkarıldığı zaman, yine bu müktesep hak mües
sesesi, o zaman da hukukçular arasında münakaşa 
mevzuu oldu. İşte «Ben, 5 yi! iken mektebe girdim, 
siz bilâhara 6 yıl yapıyorsunuz, buna hakkınız yok. 
Biz beş yılda mezun olma hakkını haiziz. Bu itibar
la beş yıl bizim için müktesep haktır.» gibi birtakım 
münakaşalar vukubu'du. Fakat sonunda «Hayır» 
dendi; «Devlet nizamını altı yılda tahsilin tamam
lanabileceği şeklinde tecelli ettirmiştir, altı yıla çı
karılmıştır. Ondan evvelkiler de, o kanundan daha 
evvel beş yıllık zamanda girenler de bu esasa tabi
dir.» dendi ve tatbikat böyle oldu. 

Şimdi şu mesele, aynı karakterde huzurunuza 
gelmektedir. Müktesep hak müessesesini yanlış an

lıyoruz. Komisyonumuzun değerlendirmesi hatalı
dır. Mademki, bugün MiEî Savunmamızın idaresi, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin idaresi 15 yıl mecburî hiz
met demiş oluyor; bu kanun çıktığı zaman bulunan

ların hepsi bu statüye uymaya mecburdur. Devlet 
memuru özel akitle Devlete bağiı kimseler değildir. 
Hata buradadır. 

Müktesep hakka hürmet ediyoruz, hukuk devleti
nin icabı budur gibi sayın Komisyon sözcüsü arka
daşımın beyanına iştirak etmiyorum. Hatalıdır. Dev
letin Reisicumhuru isabetli görmez, Millî Savunma 
Bakanlığı (ki, Silâhlı Kuvvetlerin Meclisteki mümes
sili) bunları isabetli görmez; fakat illâ anakaideye 
rağmen falan tarihte vazifede bulunanlar şu kadar 
yılda mecburî hizmetten kurtulsun gibi bir görüş 
hatalı bir görüştür. 

Ben metnin reddedilmesi lâzım geldiği kanaatin
deyim. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tuna. 
Bııj/urun Sayın Batur. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Sayın Bakanın ve Sayın Tuna arkadaşımızın gö
rüşlerini dinledikten sonra söz alına ihtiyacım duy
dum. 

Bu yapılan teklif bizim Senatomuzun Millî Savun
ma Komisyonunda yeterince derinlemesine tartışıl
dı ve teklifin benimsenmesine ittifakla karar veril
di. Bu karar verilirken yapılan konuşmaların özeti
ni ve havasını sizlere kısaca sunmak isterim. 

Çok eski bir silâhlı kuvvetlere sahibiz. Kara Kuv
vetlerimizin kuruluşunu, birinci özgür Türk Devle
tinin kuruluş tarihine; 2 100 küsur sene evveline ka
dar götürdük. 926 sayılı Kanunuda 1967 senesinde, 
çok uzun yıllar uygulayacağız kanisiyle, uzun tartış
malardan sonra meclislerimiz kabul etti. Bu kadar es
ki maziye sahip Silâhlı Kuvvetlerimiz, ne çare ki, 
geçen daha on yıl olmadı, 9,5 yıîda 14 - 15 defa bu 
kanunu değiştirdi. Her gelen komuta heyeti ayrı gö-
rüşüe hareket etti; hem meclislerimiz bu kanunlarla 
meşgul oldular, zaman kaybettiler ve hem de Silâhlı 
Kuvvetler belirli bir statüye on senedir oturamadı. 

Şimdi şu uygulanan; yani 1971 yılında çıkarılan 
ve SiEâhîı Kuvvetlerde mecburî hizmeti 15 yıla çı-
ksran kanun, benim de komutanlığım zamanında 
Askerî Şûradan geçerek sizin Meclisinize geldi ve 
sizlerin tasvibi ile kabul edildi. Edildi; ama, haddi
zatında bu kanunu meclislere sevketmeye bizi icbar 
eden noktalar, dar ve hatalı bir planlamamızın hata
sını görmekten mütevellit oldu. 

İkincisi; yine kumandan olarak bizlerin son yıl
larda uyguladığı hatalı sonuçların bir eseri olarak 
buraya gönderildi. Yani ne yaptık? Biz 1969'îarda 
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1968lerde, 1970'îerde şu kadar senesini doîdurdu di
ye mühendisleri, doktorları, herkesi emekli ettik, 
ordunun kadroları boşalmaya başladı. Sonra kafa
mıza vurduk; ne yapalım?.., 15 yıla çıkaralım, de
dik ve siz bunu hiç münakaşa etmeden burada ka-
bu3 ettiniz. Yani hata idarenin. Çalışanın ne günahı 
var bu arada yani?.. 

Müktesep hak bakımından zatiâMnize katılamı
yorum. Çünkü, nihayet Silâhlı Kuvvetlerde o gün 
için mevcut olan insanlar aktî bir anlaşma yapma
dan girmiş'erdır; ama bir zımnî anlaşmaları vardır 
bir müesseseye bir insan girerken. Yani, şu kadar 
sene Harp Okulunda okuyacağım, 10 sene mecburî 
hizmet yapacağım, istersem istifa edeceğim, istersem 
emekliliğe kadar kalacağım... Bu hak ve bu şartîar 
bilinerek herkes bir yere talip olup giriyor. Şimdi, 
girdikten sonra tek taraflı olarak 15 yıla çıkartılma
sı bence hukukî bir haksızlıktır. Çıkartırsınız 15 se
neye (Çıkartıldı gibi nitekim); ama kime uygularsı
nız?.. 1971'in Temmuzundan sonra Silâhlı Kuvvet
lere yeni katılan insanlara bunu uygularsanız. Ara
daki insanların hakkı yenmemiş olur ve bu yenme-
mekEe de Silâhlı Kuvvetlerde hiçbir kadro boşalma
sı fa^an olmaz. Hani böyle MecSisi evhama faian ver
meye lüzum yok. Bu dünyanın kritik döneminde si
lâhlı Kuvvetlerden herkes kaçar; bütün dünyadaki 
sîlâh!ı kuvvetlerde... Teknik sınıfları silâhlı kuvvet
lerde tutmak zaten zordur. Almanya'da da tutamaz
sınız, Amerika'da da tutamazsınız. Arz, ta!ep mese
lesidir bu. Siz mühendise, doktora silâhlı kuvvetler
de 4 bin lira verirseniz, piyasada 10 bin lira veren, 
hatta başka devlet müessesesi varken, bu yollarla bu 
teknik insanları orduda tutamazsınız. 

19 defa kîsrar değiştirdik. Doktora para verdik, 
bizim rütbeyi geçti aklığı para dedik, kaldırdık, bir
leştirdik. Yani mütemadiyen hataları biz yapıyo
ruz, arkadan Meclise geliyoruz, sonra Hükümet bu
nu onur meselesi yapıyor. Bu, ne Hükümetin onur 
meselesi, ne partilerarasındaki bir tartışma mesele
si. 

Derinliğine incelendi. Lütfeder kabul buyurur
sanız, vicdanen inanıyorsanız, ben şahsen bu tekli
fin Meclisten geldiği gibi geçmesini takdirlerinize 
sunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaman. 

. SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Bendeniz, sadece Komisyona sorulan bir soru 
nedeniyle, müktesep haklar müessesesi bakımından 
Sayın Tuna'mn yapmış olduğu konuşma dolayısıy-
îe söz istedim. Meselenin doktorlara ilişkin yönle
riyle uzun uzun huzurunuzu Işgaî edecek değilim, 

Arkadaşlar; 

Hepinizce bilindiği gibi kamu hizmetinde gö
rev alan kişiler Devlet sektöründe bursla olsun, baş
ka yolîar'a olsun Devlet tarafından eğitilen insanlar, 
eğitildikleri süre kadar mecburî hizmete tabidirler. 
Genel hukuk kura!ı Türkiye'de budur. Bu genel hu
kuk kuralının dışında özel hukukun işlediği yer de 
askerlik müessesesidir. Bunun dışında bir uygula-
ma yapıyoruz askerlikte. Mesleğin gereğidir, yapı
labilir. Harp Okuluna girmiş; bizim zamanımızda 
iki sene, hatta benim kuşağımda bir sene üç ayda 
Harp Okulunu bitiren insana diyorsunuz ki, 10 se
ne mecburî hizmete tabisiniz... Bu bir özel hukuk
tur, gene» hukukun dışına taşan bir hukuktur. 

Kamu personeL', elbette Devletin çıkaracağı her 
türlü kanunlara uyar. Eğer siz genel olarak üniver
siteleri bitiren bütün insanlara, (Üniversitelerde bir 
tıp öğrencisi, bundan on sene önceki hesaplara göre 
Devlete 500 bin liraya ma'oluyor) siz bütün tıp öğ
rencilerde, tıbbiyeyi bitiren insanlara 5 yıîhk bir 
mükeî'efiyet koyabilirseniz umumî hükümler içeri
sinde, bu da yeni başlayanlar için söz konusu ola
bilir; müktesep hak nazariyesine göre olabilir; ama 
askerlere böyle yapmıyorsunuz. İki sene tahsil ya
pan bir askere 10 sene hizmet koymuşsunuz. Öyley
se özel bir hukuk müessesesi vardır. Özel hukuk mües
sesesinde askere bunu koyarken de onu askere aldı
ğınız anda mukavele imzalıyorsunuz. Kamu sektö
ründe burs alarak okuyan bir öğrenci çıktığı vakit 
herhangi bir mesleğe; Sümerbanka, bir bankaya, 
herhangi bir Bakanlığa intisap ettiği vakit elinden bir 
mukavele almıyorsunuz; 5 sene, 3 sene, 2 sene ka
lacaksın diye; ama askerden mukavele almış bulu
nuyorsunuz. Öyleyse Devletîe kişi arasında bir âkit 
vardır. Şimdi siz kanunlarla bu akdi değiştiremezsi
niz. İşte müktesep hak krizi burada başlıyor. Özel 
hukuk müessesesinin işlediği bir yerde bir akit yapıl
mıştır. Binaenaleyh ,bir hukuk teşekkül etmiştir. Ka
nunla bu hukuku değiştiremezsiniz. 

Sayın Tuna matematik tahsil etmiş, arkasından 
hukuk tahsil etmiş, bana göre çok ideali bir eğitim 
sistemince yetişmiş bir arkadaşımız; ama sanıyorum 
ki, iddia eüikkri kural totaliter ülkeler için geçerli
dir, demokratik ülkeler için geçerli değildir. Burada 
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müktesep hak, müîkyet hakkı kadar kutsal bir var
lık anlamını taşır hukuk devletinde. 

Biz uzun yıllar hukuk devleti mücadelesini yapmış, 
hukuk devletini Anayasasına getirmiş ve 16 senedir şu 
Anayasa içerisinde bütün partileriyle, bütün düşü
nürleriyle bütün hak sahipleriyle hukuk devletinin 
ilkelerini koruyoruz, savunuyoruz, yürütüyoruz. Öy
leyse hukuk devletine saygılı bir düşünce tarzı içe
risinde ksnunla k'şinin akdi bozulmaz. Bir özel hu
kuk yardır, bir akit vardır.. 

Bu nedenle, Komisyonun yaptığı öneri yerinde" 
dir. Aslında her iki Meclisimiz bu meselede büyük 
b'r hassasiyet göstermiştir. Yasanın bu şekilde çık
ması doğrudur. 

Müktesep hakların kcmnınası bakımmdan bir 
Örnek arz etmek istiyorum: 

Bir süre önce huzurlarınızda Avukatlar Yasası 
çıkmıştı. Avukatlar Kanununda avukatlık süresi, 
avukatüık staj süresi değiştirilmişti, ama bir madde 
kondu. Dendi k», «Bu kanunun çıktığı tarihte hu
kuk fakültelerinin birinci sınıfında bulunan kişiler 
belirli süre içerisinde hukuk fakültelerini bitirmeleri 
hcüincle askı kanım hükümlerine göre uygulama 
görürler.» Yani, müktesep hakkı, bir hukuk devleti 
böyle korur. 

Biz aslında askerliğin 10 senelik iktisabım, mec
burî hizmetlerini 15 seneye çıkardığımız zamanlar 
hata yapmışız. Yani, aslında hukuk devletine karşı, 
Anayasaya karşı bir şey işlemişiz; yapmışız. Şimdi 
iş rayına oturmuş ve bu yapılan iş tamamiyle doğ
rudur. 

Ben çok Sayın Millî Savunma Bakanından özür 
düeyerek arz ediyorum; tabiî hepimiz Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin savaşçı bir güç taşıması için, kuvvet
lenmesi için, gücü kalabilmesi için çaba sarfeden 
parlamenterleriz. Bunu Parlamentomuzda hiçbir ku-
reruş» hiçbir siyasî parti ne mazisinde, ne bugünün
de aksini yapmamıştır, aına Silâhlı Kuvvetlerimizi 
güçlendirmenin çeşitli yolları vardır. Bunların başın
da bir tanesi de mora! gücünün yerinde tutulması
dır. 

Güübsnc Hastanesinde üç yıllık ihtisası sırasın
da bir ay süreli gece sabahlara kadar nöbet tutan in
sanların, o müddetini askerlikten saymıyoruz, hiz
metten saymıyoruz, bunun dışına alıyoruz. 

Ben çok genç yaşta S senelik subayken Harp 
Akademisine girdim. Üç sene okunura. Nöbet de tut
madım bu üç sene içerisinde. Sabahleyin çantamı al
dım, bir talebe gibi gittim geîdinı. Benfm o üç senem 

| mükeKefiyetten sayıldı, mecburî hizmetten sayıldı; 
GüHıanedekini saymıyorsunuz... Yani, korkunç bir 
haksizliktir bu. 

Askerî doktoru vazifeye bağlamanın şartı, eski 
komutanımız Sayın Batur'un ifadelerinde olduğu gi
bi, çeşitli meslekler vardır; hâkimlik, doktorluk, mü
hendislik, öğretmenlik gibi. Banların dışarıda da 
muadilleri vardır. Bir topçu subayının, bir kurmay 
subayın dışarıda muadili yoktur. Bu, dışarıda mua
dili olanların bazıları bileşik kaplar gibidir; eğerse
niz bu tarafa taşar, eğerseniz bu tarafa taşar. Mese
lâ hâkimliğin dışarıda muadili vardır; ama büyük 
öFçüde böyle olduğunu sanmıyorum. Mühendislik, 
fakat özellikle doktorduk tam bir bileşik kap halin
dedir. Siz kamu sektörünün, özel sektörün bir tara
fındaki kişileri şu şekilde tutarken, asken kişileri on, 
on beş, yirmi, yirmi bir seneye çıkan hizmetlerle tut
mak, onun hayatı boyunca korkunç bir morai bozuk
luğu içinde kalmasını gerektirir. Orduyu güçlendir
menin yollarından birisi morali sağlam tutmaktır. 
Öyîe ise yapılacak en radikal iş, Sayın Küçük arka
daşımızın sorduğu ve Sayın Bakanın da gayet olum
lu olarak cevap verdikleri yönde askerî doktorların 
durumunu dışardaki doktorların durumuna denk ge
tirmek, hatta askerî doktorlar bir emir kulu olabil
diklerini (Askerlik mesleğinin gereği olarak) dikkate 
a!arak biraz da üstün tutmaktır. Bunu yapabildiğimiz 
gün hiçbir doktorun ordu saflarından ayrıîdığmı 
göremezsiniz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaman. 
Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar; 
Gecenin bu saatinde tekrar tekrar rahatsız et

menin verdiği üzüntü içindeyim. 
Yalnız, arkadaşlarımın, son konuşan arkadaşı

mın, bu benim söylediğim müktesep hakka iltifat et
memesi doSayısıyle ben biraz daha mevzuu açıklama 
zaruretini duyuyorum. 

Dediler ki, karşılıklı bir akit vardır, bu akit do-
layısıyle madem ki, bağlanmışlardır, buna uyulacak
tır... 

Arkadaşlar; 
Eğer, karşılıklı iradeyle âkit meydana geliyorsa 

her irade sahibinin her mevzuda iradesini ortaya ko
yabilmesi lâzım. Yani, ben şu şartlarla iki yılda ter
fii kabul ederim, beş yi! sonra yüzbaşı olmayı kabul 
ederim... Her devlet memuriyetine giren kimsenin 
ba şartları öne sürebilmesi lâzım. 
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Bu öyle değil. Bir tarafta Beviet var, bir taraf-
îa memur. Bir tarafta kanun ve nizamlarla yapılmış 
statü var; memurun oraya iltihakı özel mukavele
lerde olduğu gibi karşılıklı irade birleşmesi değil
dir. Âmme menfaatinin zarurî gördüğü statü tespit 
edilir, Devlet memuriyetine talip olan kimse bu sta
tüye iltihak eder. Binaenaleyh, akille Devlet memu
runun Devlet memuriyetine girişi karşılaşacağı şart
lar bakımından farkhdır. 

Bu itibarla diyorum ki, «Müktesep haklar ihlâl 
oluyor, müktesep haklar bozulmasın diye bu kanu
na bu şekîi verdik» sözünde isabet yok. Bir tarafta 
Devlet var, bir tarafta şahıs var. Şahıs, statüye ilti
hak eder, statüyü değiştiremez. Statü benim için şöy
le ol?un diyemez. Devlet memuriyeti her şahıs için 
ayrı irade izharı değiMir, iltihakı iradelerdendir. Dev
letin nizamını memur kabul ederse iltihak eder, ona 
tabi ölür. 

Muhterem asker arkadaşım; peki, vaktiyle üsteğ
menlikten yüzbaşılığa şu kadar zamanda geçiliyor
du, asteğmenlikten teğmenliğe şu kadar zamanda ge
çiliyordu, bu kanunun yürürlüğü bir zaman vardı. 
O zaman da orduya iltihak etmiş kimseler vardı. Son
ra tuttu Devîet, kamu nizamı mülûhazasryic bir sta
tü yaptı. Dedi ki, benim asteğmenim bir yıl hizmet 
yapmadan terfi edemez, üsteğmenim üç yıl yapma
dan terfi edemez, yüzbaşım dokuz yıl yapmadan ter
fi edemez, diye bir nizam koymuş. Peki, bu arkadaş
lar gelip de, «Efendim, Millî Savunma Bakanlığı, ben 
girdiğim zaman aüı ayda terfi ettiriyordu, şimdi ni
zamı üç seneye, dört seneye yahut dokuz seneye çı
karttınız, beni yine altı ayda terfi ettir», diyebiliyor 
mu arkadaşlar? Diyemez. Niye? Devlet memuru me
muriyete girerken kamu menfaatinin çizdiği bir sta
tüye iltihak eder. 

Şimdi burada da on yıl veya beş yıl denmiş, bir 
mecburî hizmet konmuş. Planlama iyi yapılmamış ve
ya yapılmış; fakat son nizam demiş ki, onbeş yılda 
bu ordunun idaresi mümkündür... Devletin koydu
ğu nizam bu. Memur, ben efendim, girdiğim zaman 
böyleydi... Hayır! Eğer öyle olsaydı bu kanunun 
gelmesine lüzum olmazdı. Madem ki, arkadaşlarımı
zın dediği müktesep hak hürmete lâyik bir hak, öy
leyse niye kanun getiriyoruz? Madem ki muhakkak 
hak olan bir şeydi, hiç kanun gelmez, bu tatbik olur
du. Niye geliyor? Bu, müktesep halt olmadığı için 
buna bir hak vermek için geliyor. Bi*mem anlatabil
dim mi?., 

Arkadaşlar; 
Bu bir iltihakı haktır. Karşılıklı irade izharı ile 

olmaz, Devîet memuriyetine bir statüyle giriîir. Ka
mu menfaati dolayı siyle statü değiştiği zaman, Dev
let memuru da ona uyar. Bu. müktesep hak olmaz. 
Müktesep hak olsaydı kanuna lüzum olmadan tat
bikat görürdü. Ne yapıyorsunuz? Tatbikat yapamıyo
ruz; müktesep hak görmüyoruz ki, böyle bir kanım
la onlara bu hakkı tanımaya uğraşıyoruz. 

Bu itibarla siyasî veçhesi nedir? Ordunun şeyi ne
dir? Bunları takdir edersiniz, fakat müktesep hak 
dolsyısryîe bu kanunun kabulü hatalıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tuna. 

! Buyurun Sayın Mehmetoğlu. 

j SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

[ Özür dileyerek konuya gireceğim ve bir örnek 
I vereceğim: 

Bugün uygulanmakta olan bir yasa var; 651 sa
yılı Yasa. Bu yasa, «Mecburî hizmetli olan kişilerin 
yurt içinde yapmış oldukları öğrenimden dolayı 
bir yıl» der. Daha önceki yasalarda ise, mecburî 
hizmetli olanlar akillerini bir buçuk yi! olarak yap-

I mışlardır. Bu yasanın kendilerine uygulanmasını is
tediklerinde Danıştay dahi reddetmiştir ve daha ön
ce yapmış oldukları akit ne ise aynen uygulanmak
tadır. Yani, şunu demek istiyorum, daha önce yapı
lan akitler bir buçuk yıl olduğu için bugün o akitler 

I devam etmektedir; âkit yapmış olduğu için. Bu ba
kımdan müktesep hakların bu kanunla ihlâl edilme
mesi hususunda bu örneği vermiş bulunuyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mehmetoğ-
I lu. 
İ Efendim 1 nci madde üzerinde söz isteyen baş

ka sayın üye? Yok. Söz isteyen sayın üye olmadığına 
göre 1 nci maddeyi tümüyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Ka
nuna 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayın Kanunun 36 nci 
maddesiyle eklenen ek geçici 19 ncu madde aşağıda 
gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

Ek geçici madde 19. — 1424 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği 14 . 7 . 1971 tarihinden sonra Türk 
Siîâhh Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve 

| askerî öğrenciler hakkında 112 nci maddedeki 15 
s yıHık yükümlülük süresi uygulanır, 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
seym üye var mı efendim?.. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye olma
dığına göre, 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Medde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Millî Savunma ve İçiş
leri bakanları yürütür. 

VI. — SORULAR 

A) YAZILI SOR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, Burdur Gölhisar - Çam köy halkından 
Mehmet Aydemirin telgrafına dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Ayltürk'ün yazdı cevabı. 
(7!656) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanhğma 
Önergeme bir telgraf eklidir. Telgraf incelendiğin

de görüleceği gibi : 

Burdur - Gölhisar - Çamköy halkından Mehmet 
Aydemir'e, Denizli Jandarma Alay Komutanlığına 
bağlı 742208 plâkalı arabayla gelen, bir üsteğmenin 
komutasındaki güvenlik kuvvetlerinin köyü bastıkla
rı ve adı geçen yurttaşımıza bir saat süreyle işkence 
yaptıkları belirtilmektedir. 

Aşağıdaki sorularımın İçtüzük hükümleri uyarın

ca süresi içinde Sayın İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını önemle rica ederim. 

Saygılarımla. 25 . 11 . 1976 

Burdur Senatörü 
Ekrem Kabay 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 4 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabuî edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde oylarının rengini belirt
mek üzere bir lehte, bir aleyhte sayın üyeye söz ver
mek imkânımız var. Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. Olmadığına göre, kanunun tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Çalışma saatimiz dolmuş bulunduğundan, 30 Ara
lık 1976 Perşembe günü saat 15söö'te toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

VE CEVAPLAR 

RU VE CEVABI 

Sorular : 
1. — Güvenlik kuvvetleri kendi bölgeleri dışına 

hangi yasa hükmü gereği çıkmışlardır? 

2. — Mehmet Aydemir isimli yurttaşın hangi ya
sa gereği evi aranabilmiş ve işkence yapılmıştır? 

3. — Baskına katsian görevlilerin sayısı ve adlan 
nelerdir? 

4. — Konu Sayın İçişleri Bakanma duyurulmuş
tur. İlgililer hakkında ne yapılmıştır? 

38 Çamköy Gölhisar 15 - 226 21 . 11 . 1976 
20 - 116231. 

Sayın Burdur Senatörü Ekrem Kabay 
Büyük Millet Meclisi - Ankara 

Köyümüzde Mehmet Aydemirin güya Denizli'de 
bir mermi kaçakçısı yakalanınasıyle bu işe iştirak 
eden kimse olduğu içtenlikle 19 . 11 . 1976 günü saat 
21.30'da Denizli Jandarma Alay Komutanlığının 
742208 plakalı araba ile bir jandarma üsteğmen 15 
kadar jandarma ve Denizli çarşı emniyet karakolun
dan bir komiser 12 kadar sivil olarak köyümüzün kah
vesi Mustafa Yürekli'nln kahvesine baskın ile kahve-
nin içinde köyümüzün bekçisi Sülevman Soy cebren 
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Mehmet Aydemir'in evine götürüp hiç bir dayanak
sızın Mehmet Aydemir'in evine girip Mehmet Ayde-
mir'i bir saate yakın copla ve tekme ile dövmüşler
dir. Ve elektrik cereyanı vererek cereyana tutmuşlar
dır. 

Bu arada eve müstemleke altına geceyi arama ya
parak mesken masuniyetini ihlâl etmişlerdir hiç bir 
suç unsuru bulunmamıştır. Köy ihtiyar heyeti ve 
muhtar mevcut olduğu halde hiç biri de haber edil
memiştir. 

Suçlular olay yerinden Mehmet Aydemir'i yaralı 
Olarak bırakarak arabalanyle Denizli istikametine 
gitmişlerdir hepsi sarhoştular. Suçlular geceyi mesken 
masuniyetini isnatsız ihlâl umumî huzur ve sükûnunu 
ihlâl şahsa müessir fiil ve C.M.U.K. 96 doksan 
altı ve müteakip madde hükümlerine mugayir ve 
vazifelerini kötüye kullanmışlardır haklarında Göl-
hisar Kaymakamlığına Savcılığına Burdur Valiliği 
ve içişleri Bakanlığına şikâyet edilmiştir, yaşadığı
mız derece ve üzüntümüz yönünden takdir buyurur
ken ilgili mercilerle ilgilenmenizi bekler saygılar su
narım. Gölhisaf Çam Köyüne izafeten Muhtar İsmail 
Tekelioğlu. 

24 . 12 . 1976 
T. G. 

İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara 
Istih : 7503 - 15 - 76 

Em. ve Asyş. Ş. 1. Ks. 

Konu : Cumhuriyet Se
natosu Burdur Üyesi Sa
yın Ekrem Kabay'ın ya
zılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1 Ara-
hk 1976 gün ve 10691 - 5180 - 7/656 sayılı emri. 

Burdur Senatörü Sayın Ekrem Kabay tarafından 
Cumhuriyet Senatosuna sunulan ve Bakanlığımıza 
yöneltilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen husus
lar mahallinde incelettirilmiştir. 

İnceleme sonucuna göre; 

1. — Güvenlik kuvvetleri; bahse konu göreve De
nizli Valisinin emri ile çıkmıştır. Olay bir mermi ka
çakçılığı konusudur. Kaçakçılıkla ilgili aramalar 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun 

8 nci maddesine göre yapılır 
kaymakamlardır. 

karar mercii vali ve 

2. — Üzerinde 7,65 çapında yabancı menşeli ge-
co marka (3 000) üç bin adet mermi yakalanan sa
nık Asım Güler, bu mermileri Acıpayam ilçesi Çam-
köy'ünde oturan Mehmet Aydemir'den aldığını ifade 
etmesi üzerine, mezkûr köye hareket edilmiş fakat; 
bu köyün Burdur ilinin Gölhisar ilçesine bağlı olduğu 
anlaşıldığından vaktin de gecikmiş olması dikkate alı
narak arama yapılmamış ve dolayısıyle herhangi bir 
işkence de yapılmamıştır. Bilâhara Mehmet Ayde
mir'in tevkif müzekkeresi Denizli C. Savcılığınca Göl
hisar C. Savcılığına gönderilerek 26 Kasım 1976 günü 
yakalanıp Denizli C. Savcılığına şevki yapılarak ceza
evine konulmuştur. 

3. — Olayın takip ve tahkikine Denizli İl Merkez 
J. Bölük Komutan Vekili J. Üsteğmen Mustafa Ek
mekçi, Uzman J. Çvş. Arap Kılınçoğlu - 8 Erbaş ve 
er ile Emniyet Müdürlüğünden araştırma Komiseri 
Kemal Kır, Polis Memuru Şaban Kavak, Mehmet 
Vurmaz, Yusuf Yağmur - Fevzi Deveci, İsmet Akar, 
memur edilmişlerdir. Jandarma müfrezesi bu ekibe 
yardımcı olarak katılmıştır. 

4. — Olay sureti ekli (Ek - 1, 2, 3, 4) mesajlarla 
Emniyet Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına duyurul
muş fakat şikâyet yapılmadığı için ilgililer hakkında 
bir işlem yapılmamıştır. Olayın başlangıcı il merke
zinde polis bölgesinde olmuş ve ikinci sanık köyde 
olduğu için Jandarma Üsteğmenine vali tarafından 
bizzat polise yardımcı olunması nedeniyle görev ve
rilmiş olduğunu arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

Ek : 1 
Şube - 2 
Sayı - 1934 
Telsiz - Yıldırım 

1. — İçişleri Bakanlığına, 

2. — Burdur Valiliğine. 

18 . 11 . 1976 günü il merkezinden görevli me
murlarımız tarafından Acıpayam ilçesi Köke köyü 
nüfusuna kayıtlı Ömer Ali oğlu 1944 doğumlu Asım 
Gürler adlı şahısta 3 000 adet Geco marka 7,65 çap 
yabancı menşelli mermi yakalanmıştır. Sanık ifadesin
de mermileri iliniz Gölhisar ilçesi Çamköy'ünde ika
met eden Çakırlı Mehmet lakabıyle tanınan Mehmet 
Aydın adlı şahıstan satınaldığım beyan etmesi üzerine 
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görevlilerden teşkil ettirilen ekip mahallinde tetkik ve 
arama yapılması için sevk edilmiş ise de vaktin geç 
olması sebebiyle aramadan sarfınazar edilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ve rica. 
Bilgi için içişleri Bakanlığına 
Gereği için Burdur Valiliğine. 

(İmza) 
AH Suavi Erdemtok 

Vali Muavini 
Vali Y. 

Telsiz Ek : 2 
İçişleri Bakanlığına 

Ankara 
ligi : 19 . 11 . 1976 tarih ve Em. Şb. 2. 1934 sayılı 

yazımıza. 

İlgi telsiz yazımızda adı geçen sanıklardan Ömer 
Ali oğlu 1944 doğumlu Asım Gürler ilimiz nöbetçi 
mahkemece tevkif edilmiş bilgilerinize arz ederim. 

20 . 11 . 1976 tarih ve Em. Şb. 2. 1934 sayılıdır. 

(İmza) 
Ali Suavi Erdemtok 

Vali Muavini 
Vali Y. 

Ek : 3 
T. C. 

Denizli İli 
Emniyet Müdürlüğü 

Yıldırım - Telsiz 
İçişleri Bakanlığına 
Burdur Valiliğine 

ligi : a) 19 . 11 . 1976 gün ve Em. Şb. 2 - 1934 
sayılı yazımız. 

b) 20 . 11 . 1976 gün ve Em. Şb. 2 - 1934 sayılı 
yazımıza. 

1. — 18 . 11 . 1976 günü ilimiz Merkezinde gö
revli memurlarımız tarafından Asım Gürler adh şa
hıstan 3 000 (Üç bin) adet 7,65 çaplı tabanca mermi
si yakalanması üzerine alman ifadesinde mermileri 
Burdur ili Göihisar ilçesi Çamköy'de ikamet eder, 
Mehmet Aydemir (Çakır Mehmet) adlı şahıstan al
dığım beyan etmesi üzerine İl Jandarma Brk. K. lığı 
ile işbirliği yapılarak peş! takip edilmiş ise de bir 
netice alınamamıştır. Bilgi ve gereğini arz ve rica. 

2. — 24 . 11 . 1976 tarih ve Em. Md. Şb. 1934 sa
yılıdır. 

(İmza) 
Ali Suavi Erdemtok 

Vali Muavini 
Vali Y. 
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T. C. 
Denizli ili 25 s 11.1976 

Emniyet Müdürlüğü 
Şube : 2 

Sayı : C. 1605 
İçişleri Bakanlığına 

ligi : 19 . 11 . 1976 gün ve Em. Md. Ş. 2.1934 sayılı telsiz yazınıza: Kaçakçılık olayma ait suç bildir
me formülü doldurularak gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. Ali Suvai Erdemtok 
Vali Muavini 

Vali Y. 
(İmza) 

Suçun nevi : Tabanca mermisi kaçakçüğı 
Suç yeri, tarih ve saati: Denizli Yenimahallede 18 . 11 . 1976 günü saat 17,30 

sıralarında. 

Olaya adı karışanların; (açık kimliği), (doğum 
yeri ve tarihi, ana ve baba adı tabiiyeti ve nü
fusa kayıtlı olduğu yer i l - i lçe-köy) (lâkabı, 
adres, mesleği ve sabıka durumu). 

Suç delillerinin; (Cinsi ve tahminî değeri, men
şei, markası, seri numarası v.s.) 

İşbirliği yapılan kuruluşlar. (Varsa) 

Olayın başka bir olayla irtibatı, (varsa) 
Olayda kullanılan vasıta ve silâh, (varsa) 

Olaya adı karışanların yakalanıp yakalanmadığı: 

Soruşturma sonucunda verilen ilk adlî karar : 

Asım Gürler : 
Ömeroğlu Ayşe'den olma 1944 doğumlu, Denizli İli 
Acıpayam ilçesi Köke köyü nüfusuna kayıtlı, ve ikâ
met eder, evli iki çocuklu, okur yazar, sabıkasız oldu
ğunu söyler. 
3 000 adet yabancı menşeli GECO marka tabanca 
mermisi 

Jandarma ile işbirliği yapılmıştır. 

Var olduğu maznunun beyanından anlaşılmıştır. (Açdc-
iaması arka sahifcde) 

Yoktur. 

Maznun Asım Gürler yakalanmıştır. Adalete tevdi ve 
sorgusuna müteakip tevkif edilmiştir. 

Olayın özeti: 
Arka sahifede açık kimliği yazdı maznun Asım Gürler'in, bir süreden beri tabanca mermisi kaçakçılığı 

yaptığı istihbar edilmesi üzerine, İlimiz Emniyet Müdürlüğü sivil ekip elemanları, maznun ile temas kurup, 
18 . 11 . 1976 günü saat 17,30 sıralarında ilimiz Yenimahalle'de, maznun beraberinde getirdiği 3 000 adet 
yabancı menşeli Geco marka kaçak tabanca mermilerini (7,65 çaplı) sivil emniyet mensuplarına satmak iste
diği esnada, alınan tertibat neticesi yakalanmış, maznunun yapılan sorgusunda; kendisinde yakalanan 3 000 adet 
mermileri, Burdur İli Gölhisar ilçesi Çamköy halkmdan, çiftçilik yapar ve hali firarda olduğundan daha fazla 
kimliği tespit edilemeyen Mehmet Aydemir adlı şahıstan satın aldığı beyan etmiş, polis ve jandarma işbirliği 
ile Mehmet Aydemir köyünde yakalanmak ve mermilerinin var olduğu tahmin edilen mütebakisinin elde edil
mesine çalışılmış isede, Mehmet Aydemir firar etmiş, bu hususta ilgi telsiz yazımızla Bakanlığınıza ön bilgi 
sunulmuş, firarda bulunan Mehmet Aydemir'in takip edilerek yakalanması ve kaçak mermilerin mütebakisi
nin ekle edilerek suç yeri itibariyle hakkında gereken kanunî işlemin yapılması için Burdur Valiliğine telsiz 
yazımızla bilgi verihniş oîup, mermi kaçakçıhğmdan maznun Asım Gürler suç yeri itibariyle ilimizde adalete 
tevdi, sorgusunu müteakip tevkif edilmiştir. 

N o t : Yukarıdaki olay özetinde adı geçen ve firarda bulunan Mehmet Aydemir 26 . 11 . 1976 günü yaka
lanarak hakkındaki gıyabî tevkif müzekkeresi ik adalete tevdi, gıyabî tevkif müzekkeresi vicahiye çevrilerek 
cezaevine konulmuştur. Aslının aynıdır. 

17 . 12 . 1976 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

17 NCİ BİRLEŞİM 

28 .12 .1976 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tari
hi : 18 . 7 . 1974) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 1 8 . 7 . 1974) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18 . 5 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Lûtfi Bil
genin, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30 . 6 . 1975) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti
carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1 . 11 . 1975) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tar ihi : 31 . 3 . 1976) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşünü
len alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/69) (Veriliş tarihi: 27 . 4 . 1976) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya

pılan tayine dair. Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 1 3 . 5 . 1976) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bu
lunduğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/71) (Veriliş tarihi : 15 . 6 . 1976) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhufbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi : 5 . 7 . 1976) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, «TRT Genel Müdürü» ne dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/73) (Gündeme giriş 
tarihi : 2 . 11 . 1976) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitaplara dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/74) (Gün
deme giriş tarihi : 9 . 11 . 1976) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıl
lık araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/75) (Gündeme giriş tarihi : 
23 . 11 . 1976) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaat ıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

(Defamı arkada) 



3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi j 
Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştırması I 
isteyen önergesi. (10/50) I 

4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa- J 
lfh Tanyeri'nin, belediyelerin malî durumları hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) I 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, traktör satışları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/54) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikasına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçiler hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/56) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu- ı 
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra- J 
him Öztürk'ün, eğitim enstitüleri giriş sınavları ve 

bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/58) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, deprem ve depremle ilgili yer
leşim, mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/59) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Afetler Fonu hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/59) 

13. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci mad
desi ile aynı kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 
1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek 
geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nunun Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/491) (S. Sa
yısı : 642) (Dağıtma tarihi : 24 . 12 . 1976) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

....>... >&< . « . . . 



Topianü : i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 642 

27 . 7 . 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Geçici 22 nci Maddesi ile Aynı Kanunu Değiştiren 
7 . 7 . 1971 Tarih ve 1424 Sayılı Kanunun 36 nci Maddesi ile 
Eklenen Ek Geçici 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nunun Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/319; 

C. Senatosu : 1/491) 
(Not : a) M. Meclisi S. Sayısı : 339) 

b) 1 0 . 7 . 1975 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 16 . 12 . 1976 
Sayı : 1062 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 12 . 1976 tarihli 18 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Geçici 22 nci Maddesi ile Aynı 
Kanunu Değiştiren 7 . 7 . 1971 Tarih ve 1424 Sayılı Kanunun 36 ncı Maddesi ile Eklenen Ek Geçici 19 
ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu Kanun 16 . 7 . 1975 tarihinde Başkanlık ça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
3.6; 25.11; 14.12. 1976 tarihli 107, 13 ve 18 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 339) 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

23 . 12 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 12 . 1976 tarihli 18 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi ile 
aynı Kanunu değiştiren 1 . 1 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek geçici 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair Kanun, Millî Savunma ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iş
tirakleriyle Komisyonumuzun 23 . 12 . 1976 tarihli toplantısında görüşüldü. 

Mezkûr kanun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere 
Cumhurbaşkanlığınca Meclislere geri gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Karar No. : 11 
Esas No. : 1/491 
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Komisyonumuz, Cumhurbaşkanlığının geri gönderme gerekçesi ile ilgili Bakanlık temsilcilerinin verdiği 
bilgiler üzerinde yaptığı müzakere neticesinde : 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne," 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülme isteminde bulunmasına, 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere. Yüksek Başkanlığa sunulmasına, ittifakla karar vermiştir. 

Başkan 
Nevşehir 

İbrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 
Bursa 

Bar tas Kunt ay 

Üye 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Üye 
İzmir 

Orhan Kor 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Muhsin Batur 

Üye 
t umhurbaşkanınca S. Ü. 

Cihat Alpan 

Üye 
Elâzığ 

Hasan İldan 

Üye 
Kocaeli 

Abdullah Kös e oğlu 

Üye 
Malatya 

Hamdi Özer 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 

Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

Üye 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 

Üye 
İçel 

Talip Özdolay 

Cumhuriyet Senatosu ,(S. Sayısı : 642) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

27 . 7 . 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Geçici 22 nci Maddesi ile 
Aynı Kanunu Değiştiren 7 . 7 . 1971 Tarih ve 1424 
Sayılı Kanunun 36 ncı Maddesi ile Eklenen Ek Geçici 

19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayıh 
Kanunun geçici madde 22'si aşağıda gösterilen şekil
de değiştirilmiştir. 

Geçici madde 22. — Bu Kanunun 113 ncü mad
desi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebe
biyle; kendilerine yükümîüüük uygulanması gereken 
subaylardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğre
nim, kurs ve stajlarını bitirmiş olanlarla; bu öğrenim, 
kurs ve stajlara başlamış olanlar ve 926 sayıh Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun yürürlüğe gir
diği 10.8.1967 tarihinden önce Türk Silâhlı Kuv
vetlerine duhul eden subay, astsubay ve askerî öğ
rencilerden meslekleriyle ilgili ihtisas yapacak olan
lar hakkında 6077 sayılı Subay ve askerî memurların 
mecburi hizmetleri ve istifaları hakkındaki Kanun 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayıh 
Kanuna 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 saydı Kanunun 
36 ncı maddesiyle eklenen ek geçici 19 ncu madde 
aşağıda gösterilen şekilde değiştirifaniştîr. 

Ek geçici madde 19. — 1424 sayıh Kanunun yü
rürlüğe girdiği 14 . 7 . 1971 tarihinden sonra Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve 
askerî öğrenciler hakkında 112 nci maddedeki 15 
ydîık yükümlülük süresi uygulanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu 
tçişleri bakanları yürütür, 

MilK Savunma ve 

CUMHURİYET SENATOSU MİLLÎ SAVUNMA 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

27 . 7 . 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Geçici 22 nci Maddesi ile 
Aynı Kanunu Değiştiren 7 . 7 . 1971 Tarih ve 1424 
Sayılı Kanunun 36 ncı Maddesi ile Eklenen Ek Geçici 

19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 1 nci 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 2 nci 

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

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

»«^« 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 642) 




