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I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda : 
1979 mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı. 
Çalışma Bakanlığı, 
İmar ve iskân Bakanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul olundu. 
1979 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu 

Tasarısının bölüm ve maddeleri onaylandı, tümü açık 
oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul olun
duğu bildirildi. 

1979 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısının bölüm ve mad

deleri onaylandı, tümünün 
sunulacağı bildirildi. 

6.2.1979 Salı günü saat 
Birleşime (6.2.1979) saat 01. 

Başkan 
Başkanvekiii 

Osman Salihoğlu 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Konya 

Osman \ruri Canpolal 

gelecek Birleşim açık oya 

10.00'da toplanılmak üzere 
40'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekiii 

Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sa;?ti : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekiii Mehmet ÜnaJdı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimi açıvorum. 

IV. GÖRÜŞÜLEN İSLER 

/. — 1979 yıh Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583} (S. Sayısı : 844) (1 > 

(1) 844 S. Sayılı Basmayazı 2.2.1979 tarihli 32 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Aı MİLLİ SAVU XM A BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Milli Savunma Bakanlığı 1979 Mali 

Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının müzakerelerine başla
yacağız. 

Komisyon... Yerinde. 
Hükümet... Yoklar. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 10.08 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma 'Saati : 10.18 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünoidı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Milli Savunma Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçe 
Kanun Tasarısının müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerindeler. 

Programımıza göre Grupları adına söz isteyen sa
yın üyeler 45 dakika, şahısları adına konuşacak olan 
üyeler 10 dakika, Sayın Bakan da sorular dahil 45 da
kika konuşacaklardır. 

Grupların ikinci kez konuşma hakları vardır. O 
takdirde Bakanlığa da 15 dakika ilave edilecektir. 

Şimdi grupları adına ve şahısları adına söz iste
miş olan sayın üyeleri takdim ediyorum: AP Grubu 
adına Sayın Süleyman Tuncel, Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üyeler Grubu adına Sayın Hilmi Fırat, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ekrem Ka-
bay, Milli Birlik Grubu adına Haydan Tunçkanat. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler : Sayın İl
han, Sayın Özer, Sayın Feyyat. Sayın, Ucuza!. Sayın 
Ege, Sayın Turan. Sayın Köker. Sayın Özmumcu. Sa
yın Karaman, Sayın Özgür. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Süleyman Tun
cel, buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA SÜLEYMAN TUNCEL 
(İzmir) — Sayın Başkan - Yüce Senatonun değerli 
üyeleri; 

Milli Savunma Bakanlığının 1979 yılı Bütçesi mü
nasebetiyle Adalet Partisi Grubu adına maruzatta bu
lunmak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Senelerden beri müzakere edilen bütçelerde mese
lelerin orta ve uzun vadeli oluşlarından dolayı muhte
lif partilere mensup değerli konuşmacılar, aynı prob
lemlere müteaddit defalar değinmişlerdir. Eminim ki, 
bugün de birçok konuşmacı kronik hale gelen bu me
selelere değinmemezlik edemeyeceklerdir. 

Yüce Heyetinizin hoşgörüsüne sığınarak ve zaman 
faktörünü nazarı itibare alarak bendeniz Türk Silah
lı Kuvvetlerinin genel vazifesi çerçevesinde gerilla ve 
kontrgerilla harekatını planlama, teşkil, sevk ve idare 
konularına temas ederek görüş ve temennilerimizi be
lirtmeye çalışacağım. 

Eğer, bu konu Cumhuriyet Halk Partisinin 1973 
Seçim Bildirgesinde yer almasaydı, ayrıca Sayın Baş
bakan muhalefet lideri iken konuyu canlı tutması, so
rumluluk yüklendiğinde bilmemezlikten gelmiş olma
saydı, dört seneden beri Bütçe Karma Komisyonu ve 
Genel Kurullarının en tartışılır kavgalı, gürültülü ko
nusu olmasaydı ve nihayet İçişleri Bakanlığının 1979 
yılı Bütçesi Karma Komisyonunda görüşülürken bir 
Cumhuriyet Halk Partili ve bir tabii üyenin bu hu
susta yaptıkları talihsiz konuşmalar olmasaydı, Grup 
olarak biz bu konuyu değil, Silahlı Kuvvetler muvaze
nesi ve beka kabiliyeti hakkında düşünce ve temenni
lerimizi arz edecektik; ama senelerden beri aleni ve 
sistematik bir tarzda, hem de halen İktidar olan bir 
partinin mensupları tarafından Silahlı Kuvvetlere karşı 
girişilen bu şeni suçlama karşısında konumuzu değiş
tirerek bu hususun aydınlanması için Sayın Milli Sa
vunma Bakanına bir fırsat tanımayı uygun bulduk. 

K'ymetli arkadaşlarım; 
Bizzat Sayın Başbakan tarafından kaleme alındığı 

söylenen Cumhuriyet Halk Partisi 1973 Seçim Bildir
gesi Ak Günlere kitabında Kontrgerilla mevzuu bah
sedilerek tenkit edilmişti. Ayrıca, 1978 başlarında bu 
husus için Sayın Başbakan ve Ana Muhalefet lideri 
arasında cereyan eden ve gazeteler vasıtasıyla kamu
ya intikal eden sert tartışmalar ile Aydınlık Gazetesi
nin nahak yere muvazzaf ve emekli Türk subayları 
hakkındaki utanç verici yazı dizisi hepimizin malum
larıdır. 

Aradan bir sene geçip mesele küllenmeye başladığı 
bir sırada bu sene, Bütçe Karma Komisyonunda, İçiş
leri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken bir sayın Cumhu
riyet Halk Partili üye tarafından sanki kendileri İkti
dar değil, sorumsuz bir muhalefet partisiymiş gibi 
ClA'nın 1967'lerde Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdığı, 
paravan bir partinin Kontrgerilla vazifesini üstlendi
ği, CIA ajanlarının kitapları tercüme edilerek «Aske
re ders kitabı» haline getirildiği ve bunların şimdi 
emekli olan bir general tarafından isim zikredilmek 
suretiyle organize edildiği, memleketimizde cereyan 
eden anarşik olaylardan, faili meçhul birçok olay ve 
cinayetin bu şahıs ve örgüt tarafından tertiplendiğini, 
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hatta 1977 seçimlerinde vuku bulan hadiselerin bu 
şahıs tarafından düzenlendiğini beyan ederek. Özel 
Harp Dairesi ve Silahlı Kuvvetler hedef alınmış ve 
töhmet altında bırakılmıştır. 

Aynı bütçe münasebetiyle konuşan tabii senatör 
bir arkadaşımız, «Aslında Özel Savaş Dairesi ve bu
nun yaptığı görevler bir ölçüde ülke savunmasının 
gerekli olan işleridir; ama bu savunmanın gerekleri 
dışına çıkarılmış olaylar vardır, eylemler vardır, iç po
litikaya mesnet edilen durumlar vardır. Bunların far
kında olunamamıştır. Eğer bunların farkında olunduy-
sa, normal dönemde iktidar değişikliği gibi bir hava ile 
iktidar edilmek istenmezdi. Güvenlik Kuvvetlerine 
yardımcı, yani resmi olmayan örgütler vardı, bun
ları da içine alan ortamın bir kaos ortamı olduğunu 
gösteriyordu. 

Bu şartlar altında güvenlik örgütlerin; kendisi ile 
iç içe giren resmi olmayan bu örgütlerden arındırmak 
önemli bir proje idi, önemli bir atılım olacaktı» di
yor. 

Bütün bu konuşmaların hedefi nedir?... Kimi yıp
ratmak istiyorlar?... Hiç şüphesiz hedef vatanın ve mil
letin bütünlüğü ve demokratik cumhuriyeti korumak 
için kanını ve canını feda etmeye yemin etmiş Türk 
Silahlı Kuvvetleridir. 

Sayın senatörler; 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç Hizmet Kanununun 

35 nci maddesine göre, vazifesi Türk yurdunu ve Ana
yasa ile tarif ve tayin edilen Türkiye Cumhuriyetini 
korumak ve kollamaktır. Bu vazife, hudutlarımızda 
vukuu muhtemel bir dış saldırı için geçerli olduğu gi
bi. Cumhuriyetin özünü ve ruhunu, vatanın bütünlü
ğünü, Türk Milletinin bölünmezliğini hedef alan iç 
saldırılar için de şamildir. 

Bu hususu belirttikten sonra, ikinci bir noktaya te
mas etmek istiyorum. Burada her silahlı kuvvet, dün
yada hangi devlet olursa olsun, kendi anayasaları ile 
tayin ve tarif edilen rejimlere sadıktırlar. Buna göre 
eğitilirler ve teçhiz edilirler. Herhangi bir devletin 
silahlı kuvvetleri kendi rejimine sadık değilse, dev
let idaresi ne kadar demokratik veya despotik olursa 
olsun, rejimin o memlekette ayakta kalmasına imkân 
yoktur. Halen, iki kutbun lideri mevkiinde bulunan 
Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliğinde 
silahlı kuvvetler, istedikleri takdirde kendi rejimlerini 
devirmek imkânına sahiptirler. 

Bu bakımdan, devletin devamlılığını temin maksa
dı ile kendi rejimlerinin fazilet ve üstünlüğü küçük 
yaştan itibaren her silahlı kuvvet mensubuna öğretil-

I meye çahşüır. Esasen, biraz önce İç Hizmet Kanunu-
I nun ilgili maddesinde zikredilen «Kollamak» kelime-
I sinin altında yatan mana budur. 
I Ayrıca, her silahlı kuvvetin ana vasfı, dış ve iç 
I düşmanlara karşı caydırıcılığıdır. Herhangi bir devle-
j tin silahlı kuvvetinin bu vasfı zedelenmiş ve şüpheli 
I bir durum arz etmeye başlamışsa, bu takdirde milletin 
I başı derde girmeye başlamıştır demektir. 
I Bütün bunları zikretmekteki maksadım, Silahlı 
I Kuvvetlerimizin vazife, şuur ve sadakatinde bir şüp-
I ineli durum olduğundan değil, bazı mihrakların Silahlı 
I Kuvvetlerimizi ve onun sarsılmaz inancını daha iyi an-
I lamasını temine matuftur. 

I Kıymetli arkadaşlarım; 
I Türk Silahlı Kuvvetlerinin kanundan doğan va-
I zifesini biraz önce açıkladım. Buna göre, ittifak man-
I zumesi içinde bir bloklararası çatışmada, nükleer ge-
I nel savaş, konvansiyonel silahlarla genel savaş, karşı 
I bloka mensup bir devletin münferiden Türkiye'ye sal-
I dirisi halinde savaş veya milli menfaatlerimizin ko-
I runması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin münferiden 
I yapacağı bir milli savaş kanunda zikredilen ve ilk ke-
I limeleri olan Türk yurdunu savunma anlamına gelen 
I savaş nevileridir. 

I Kanunda zikredilen Anayasa ile tarif ve tayin 
I edilen Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak 
I görevi nedir, nasıl icra edilecektir?... Bunlar, içeride 
I rejime karşı bir isyan olması veya demokratik cum-
I huriyete karşı kuvvetli bir eylemli hareket olması ve-
I yahut ülkenin ve milletin bölünmezliğini hedef alan 
I talimname tabiri ile gayri nizami harp olmasıdır. 

Bu gibi hareketlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri-
I nin. Anayasa ile tarif ve tayin edilen Türkiye Cumhu-
I riyetini korumak vazifesi vardır ve yasaldır. Bu vazi-
I fenin veriliş tarzı ise, sırası, ile Anayasanın 111, 123, 
I 124 ve 110 ncu maddelerini tatbik etmek üzere Tür

kiye Büyük Millet Meclisine aittir. 
I Eminim ki. hepimiz vatanımız ve rejimimizin bek-
I çişi ve teminatı olan Silahlı Kuvvetlerimizin vazifesi-
I ni bihakkın ifa edebilmesi için plan yapması, birlik teş-
I kil etmesi, eğitmesi ve icabında bu birlikleri sevk ve 

idare etmesini istiyor ve destekliyoruz. Bu vazifesini 
I yapmıyor veya yapamıyorsa sorumluları arayıp bul-
I mak. tecziye etmek Hükümetin ve Parlamentonun va-
I zifesidir. 
I Sayın senatörler; 
I Bugünkü harpler karşılıklı orduların savaşları ol-
I maktan çıkmış topyekûn milletlerin savaşı haline dö-
J nüşmüştür. Bu bakımdan, her iki taraf için de savaş 
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alanı bütün vatan sathılan olur. Bunları yalnız füze 
ve tayyarelerin memleket derinliklerindeki bombardı
manı gözönünde tutarak söylemiyorum. Düşman cep
hesi gerisinde taraftar ve sempatizanlarımızın yap
ması icap eden gerilla savaşı ile düşman taraftar ve 
sempatizanlarının topraklarımızda yapacağı baskın, 
tedhiş, sabotaj gibi gerilla savaşına karşı kontrgerilla 
savaşıdır. 

İkinci Dünya Savaşında, Almanya - Rusya sava
şında, Rusların yaptıkları partizan savaşları, ikinci 
cephenin müttefikler tarafından açılması ile birlikte 
Fransızların «Maki» diye adlandırdıkları savaşlar, 
birer gerilla savaşı olduğu gibi, Almanların bu yerli 
halkın gerilla savaşına karşı yürüttüğü harekât, talim
namelerimizin diliyle gayri nizami harbe karşı harekât 
veya kontrgerilladır. 

Şunu hemen hatırlatayım ki, 1974 harekâtından 
çok önce teşkil edilip, eğitime tabi tutulan yeraltı 
örgütü ve mücahit teşkilâtı olmasaydı Girne'den Beş
parmak Dağlarına karşı yapılan çıkartma ve müteakip 
harekât bize çok daha fazla insan ve malzeme zayia
tın malolurdu. Daha önceden bu hususları planlayıp 
organize eden, başarı ile planları tatbik eden Türk 
Silahlı Kuvvetlerini, Adalet Partisi Grubu olarak kı
namıyor, aksine şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bu planlama, eğitim ve disiplin orada Silahlı Kuv-
vetlerimizce yaratılması başlı başına bir muavffakiyet-
tir. Kim başarmıştır bunu?... Genelkurmay Başkanlı
ğımız ve ona bağlı Özel Harp Dairesi. Hani bazı ar
kadaşlarımızın neredeyse «Vatan haini» diye yıkmak 
istedikleri daire. Biz kendilerine huzurlarınızda min
netlerimizi arz ederim. 

Sayın senatörler; 
Bir devletin rejimi, yalnız dış düşmanlar tara

fından yıkılmaz. Rejimi, iç düşmanları tarafından dı
şarıdan tahrik edilerek, beslenerek yıkılabilir. Buna 
yüzlerce misal gösterilebilir; ama ben burada yalnız 
bir tane birkaç ay önce vuku bulan bir hadiseyi ha
tırlatmak suretiyle değineceğim. Afganistan... Bu ve 
buna benzer bir harekât için Türk Silahlı Kuvvetleri 
hazır olmasın mı; bir kır veya şehir gerilla harekâtına 
karşı bilgisiz, eğitimsiz, plansız mı kalsın?... Bunu na
sıl düşünebiliriz. İçimizden hiç bir kimseyi kastetme
den, bunu ancak hain ajanlar düşünüp, isteyebilir. Bu 
kutsal ç'atının altında ise, esasen bu gibilere yer yok
tur ve olamaz da. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yıllardan beri güzel yurdumuz, beyni belli ideoloji

ler yönünde yıkılmış bir avuç insan tarafından gayri 
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nizami harp usul ve taktiklerine tevessül edilmektedir. 
Meseleyi incelerken bunların gayelerini ve muhtemel 
beslenme kaynaklarına temas etmek istiyorum. 

Hepimizin yakinen müşahade ettiğimiz gibi, İkinci 
Dünya Savaşından sonra, dünyadaki devletlerden bel
li başlıları, maalesef Marksist bir düzeni bütün dün
yada hâkim kılmayı arzu edenlerle, hürriyetçi parla
menterimizi savunanlar diye iki kutup ve ittifak man
zumesine ayrılmıştır. Bloklar arasındaki nükleer den
ge bir sıcak harbe mani olmaktaysa da, blokların dışın
da mahalli harpler dünyada süre gelmektedir. Blok
lar arası ideolojik çatışma ise açık ve gizli bütün şid
deti ile devam etmektedir. 

Kızıl Marks imparatorluğunun dünyadaki en kud
retli temsilcisi emperyalist Rusya, hudutları ile muha-
ssmları arasında tampon bölge olarak, buz denizleri 
veya 700 ila 1 000 kilometrelik pek çok toprakları 
mevcuttur. Bunun iki istisnasının NATO ve CENTO 
üyeleri Türkiye ve İrandır. İşin tuhaf raslantısı, bu 
iki ülke de anarşi ve terörizmle çalkalanmaktadır. 
Acaba neden?... 

NATO ve CENTO anlaşmaları ile bağımsızlık ve 
milli bütünlüğünü garanti altına alan bu devletler, ge
nel bir harbe gitmeden içten nasıl çökertilebilir?... So
runun özü budur. 

Halen Sovyet Rusya dahil Marksizmi kabul eden 
bütün devletler sosyalizm aşamasındadır. Kendilerine 
göre, birçok sebeplerden ötürü komünist bir toplum 
yaratmaktan uzaktırlar; ama bu gayelerine ulaşabil
mek için bütün güçleri ile engelleri kaldırmaya çalış
maktadırlar. Dünyada mevcut iki ana inanç ve siste
min bir arada, sulh içinde yayaşıp, insanlığa hizmet 
edebileceğini ilan eden Kruşçev, Macaristan'ın küçü
cük hürriyet isteklerine, aynı şekilde Brejnev, sosya
lizmi hürriyet içinde geliştirmek isteyen Çekoslavak-
ya'yı kendi askerleri ile kan denizine boğabilmiştir. 
Yine Brejnev, Helsinki Güvenlik Anlaşmasının hemen 
arkasından «bu anlaşmaya rağmen, ideolojik çatışma 
devam edecektir» diyebilmiştir. 

Dünyanın herhangi bir yerinde bilhassa Afrika'daki 
çatışmaları Sovyet Rusya gizli veya aleni usullerle 
desteklemektedir. Nedir sosyalistlerin istediği, ne za
man duracak bu aleni ve sinsi muhasamat?... 

Sosyalistlerin istedikleri, bütün dünyada karşı re
jimlerin yokedilerek sosyalizmin nihai zaferini temin 
etmek, bilahara bütün devletleri ortadan kaldırarak, 
aileyi, Allaha inancı; mülk ve serveti ortadan kaldıra
rak insanlığı materyalist, mutlak bir eşitlik içinde 
bir hayvan sürsü haline getiren komünist toplumları 
kurmaktır. 
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Değerli senatörler; 
Meselenin bir diğer yönü hepimizin bildiği gibi, 

bir harbin muvaffakiyetle sonuçlandırılabilmesi için 
hâlâ petrol, demir, bakır ve uranyum'un stratejik 
madde listelerinin başlarında geldiğidir. 

Halen ne Batı ve ne de Doğu Blok devletleri bir 
harbi idame ettirecek petrol kaynak ve stoklarına haiz 
değillerdir. Her iki taraf için Arapların ellerinde bu
lunan Kuzey Afrika, Arabistan Yarımadası ve Basra 
Körfezi petrol kaynaklan hayati öneme haizdir. Bu
günkü ilmi araştırmalar petrolün yerine ikame edile
cek hidrojen, güneş vesaire enerjilerini geliştirememiş
lerdir. 

Sosyalist Blokun, bu petrolü rahatlıkla kullanabil
meleri için, İran ve Türkiye engellerini aşarak Akde-
nize ve Basra Körfezine hâkim olmaları ile Batı Blo-
kunun bu kaynaklardan istifadesi ise, kasnakları Tür
kiye ve İran hudutlarından itibaren savunmakla müm
kündür. 

Boğazları, Akdeniz'i, Süveyş Kanalını kendi mak
sadına göre kullanamayan ve Basra Körfezine ine
meyen bir Sovyet Rusya, bu petrolleri belki tahrip ede
bilir; ama kendi maksadı için kullanamaz. 

Boğazlardan serbest geçemeyen bir Sovyet Rus
ya, yeni Afrika devletlerindeki sosyalist savaşları ar
zu ettiği kadar destekleyemez. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Şimdi, meseleye bambaşka bir yönden bakmak 

istiyoruz. Halen Türkiye bazı arkadaşlarım beğenme-
seler dahi, son 10 senede dünyada kalkınma hızı ba
kımından Japonya'dan sonra ikinci devlet olmuştur 
ve bu kalkınmayı hürriyetlerin suiistimaline rağmen 
başarmıştır. Bu kalkınmanın, biraz gayret gösterildiği 
takdirde, iktidarda şu veya bu parti olsa da idame 
ettirilebileceğine kaniyim. 

Halen Türkiye, gıda maddesi ithal etmeyen dün
ya yüzündeki nadir devletlerden biridir. Halen Türk 
sanayii, milletin ihtiyacı olan sınai mamulleri büyük 
kısmı ile imal edebilen bir kuruluş haline gelmiştir. 
Halen Türkiye'nin geçirmekte olduğu mali ve iktisadi 
kriz, kalkınmış her devletin tarihinde vukua gelmiş 
hadiselerden biridir. Türkiye kısa zamanda bu engeli 
aşacaktır. 

Bundan 20 yıl sonra, yani 2 000 yılında Türkiye, 
85 milyonluk nüfusu ile Avrupa'da nüfus bakımından 
Rusya'dan sonra ikinci devlet olacaktır. 2 000 yılında 
Türkiye, kalkınmış devletler arasında 10 ncu sırayı iş
gal edecektir. 2 000 yılında Türkiye, fabrika, yol, de
miryolu, liman vesaire ile bugünkü Batı Almanya sevi
yesine gelecektir. 

Böyle parlak bir istikbal Türkiye'yi bekliyor; ama 
Türkler heyecanlı, atılgan, milli menfaatlerine düşkün 
olarak kalacaklardır. Bu karakterleri ile hangi komşu
muz böyle bir Türkiye'den memnun olur?... Nehir 
suları ve Musul gibi problemlerden endişe eden Irak' 
in, hâlâ Hatay'ı kendi kamuoyunda canlı tutmaya ça
lışan Suriye'nin böyle bir Türkiye'ye kaygı ile bakma
sı kendi açılarından doğal değil midir?... 

Batı Trakya, Ege adaları dolayısıyla kıta sahan
lığı problemleri ve nihayet Kıbrıs yüzünden en yakın 
rnuhasım duruma gelen Yunanistan, böyle kudretli 
bir Türkiye ile iyi komşuluk münasebetlerini nasıl 
sürdürebileceğini düşünmez mi?.. 

Petrol çıkarları yüzünden yakın doğu ile sıkı ik
tisadi ilişkileri bulunan batılılar, kendi deyimleri ile 
bu fevri Türklerden çekinmezler mi?.. 

NATO ve CENTO üyesi olan Türkiye'nin, bir har
be sebebiyet vermeden nasıl yıpratılabilir ve büyük po
tansiyel teşkil etmesine nasıl mani olunur?.. 

Acaba, senelerce küllenmiş bir Ermeni problemi
nin gizlice tezgahlanması iyi netice verebilir mi?.. 

Asırlarca aynı kandan, aynı candan gelip bu va
tan için seve seve şahadet mertebesine erişmiş insan
ların torunları arasında ayrılık tohumlan ekilebilir 
mi?... 

Acaba, her toplumda olan iktisadi ve sosyal denge
sizlik, Türkiye'de komünizm maksadına matuf istis
mar edilebilir mi?... 

Acaba, din ve mezhep farkları bir çatışmaya dön-
dürülebilir mi?.. Bütün bunlar masum gösteri yürü
yüşleri ile başlatılarak münferit anarşi ve terörizm ha
reketlerine dönüştürülerek, bilahara ayaklanmalar ya
ratılarak bir gayri nizami harple sonuçlandırılabilir 
mi?.. 

Filistin gerilla kamplarında Türk gençlerinin top
lu halde eğitilmelerinin, bilahara silah ve cephaneleri 
ile birlikte Türkiye'ye sokulmasının arkasında kimler 
vardır?.. 

— Moskova'deki Lulumba Üniversitesinde şimdi
ye kadar kaç kişi endoktrine edilmiştir?.. Halen kaç 
kişi orada bulunmaktadır?.. Mezun olan Marxsist 
militanlar simidi nerededirler?.. 

— Amerika'daki Rum ve Ermeni lobilerinin iş
birliği bize bir şeyler ifade etmiyor mu?.. 

Türkiye'deki sıkıyönetimle neden Yunan Başba
kanı çok yakından ilgileniyor?.. 

— Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan bir 
asikeri tatbikattan nedön Mao yanlısı solcular kuşku
lanmış ve buna karşı çı'kmıslardır?.. 
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— Gayri nizami kuvvetlere karşı harekât konulu 
mesleki bir yayın, neden sol çevrelerin hücumlarını 
üzerine çekmiştir?. 

— Sayın Başbakan anarşik olaylarda yabancı dev
letlerin kirli elleri vardır derken neyi ve kimi kas
tediyor?.. 

Bu suallere herkes, sükûnetle, mantıki bir cevap 
bulmak zorundadır. Hadiselere, dar çerçeveden baka
rak teşhis koymaya imkân yoktur. Mutlaka perde 
arkasında karagöz oynatır gibi bir kısım gençleri 
oynatanları teşhis ve teşhir ile bu elleri büyük Türk 
Milletinin menfaatler; için kırmaya veya tesirsiz ha
le getirmeye mecburuz. 

Sayın senatörler; 
Geçen sene, yani, 1978 yılında ideolojik maksatla 

5 822 oyla olmuş; 3 693 bombalı ve silahlı saldırı ya
pılmış, 6 835 kişi yaralanmış, 11 70 kişi öldürülmüş
tür. Yalnız ölülerin miktarı. Kıbrıs harekâtı ndaki 
şehit miktarının bir buçuk misli ve İstiklâl Savaşı
mızda cephede, bir yılda verdiğimiz zayiat rakamrna 
eşittir. Bugün hiç 'kimse, hiç bir yerde emniyete de
ğildir. Kimse, Anayasamızın öngördüğü temel hak ve 
hürriyetleri tam olarak kullanıyorum diyemez. 

Memleketimizde cereyan eden olaylara genellikle 
anarşik olaylar denilmektedir. Bugün anık cok şükür 
bu olayların iyi niyetli talebe olayları oynadığı anla
şılmıştır. Bu olayları yapanlara, yaratanlara anarşi;.:, 
terörist, gerilla, tedhişçi, ne denirse densin, olayların 
nedeninde bir ideolojinin yattiği anlaşılmıştır. Olay
ların kökeninde bölücülük de vardır. 

Bu olayların yapıcıları, gayri nizami harp tek
nik ve talkıtiıklerini 'kullanmaktadırlar. Sürdürülen ha
rekât çoktan gayri nizami harbe dönüşmüştür ve bu 
harp psikolojik harple birlikte sürdürülmektedir. 
Bu harple rejimin yıkılması ve Türkiye Cumhuriye
tinin bölünmesi amaçlanmaktadır. 

* 
Gayri nizami harbe karşı harekât yapma görevi 

silahlı 'kuvvetlere .aittir ve yasaldır. Kanun maddesini 
biraz önce açıklamış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım. 
Kanun böyledir, bütün devletlerin geçmiş ve hali

hazır, tatbikatları bu istikamettedir, ama şimdiki hü
kümetin başının düşünce tarzı bambaşkadır. Muhale
fette ilken verdiği beyanatlarda, askerin iç problem
lerde istihdamını faşizan bir yöntem olarak nitelen-
dinen kendisidir. Birkaç kere -iktidar olup mesuliyet 
deruhte etltiği halde, kanun ve geçmiş tatbikatların 
hukukiliğini ıbür türlü anlamak istem emişti r. Belki bu, 
kendisi yeni terim uydurmadan kanun dilini anlamaz 

hale geldiğin dendir; ama kendisinin çok iyi bildiği 
İ'n-guizceden bir iki terim söyleyeceğim. Bu terimlerin 
karşılığını, komu-anlaıa sorarsa, onlar kendisine izah 
ederler. 

— Incursion, 
— Infiltration, 
—• Subveriion, 
Kelimeleri nerelerden getenekltedir?.. Manaları ve 

bunlara karşı sorumluluklar kimlere aittir?. 
Sayın Başbakanın, geçen olağanüstü Yüksek As

keri Şûra toplantısında söyledikleri calibi dikkattir. 

Sayın Başbakan diyor ki; «Dış güvenliği, iç gü
venlikten kesin ve belirgin çizgilerle ayırmak gerek/ir. 
Dış güvenlik için yapılmış hazırlıklar ve uygulanabi
lecek önlemlerin, iç güvenlik gereksinmeleri karşısın
da uygulanması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu 
husus ise, demokratik hukuk devletini olduğu kadar, 
ulusal 'birliği ve iç barışı da tehlikeye düşürebilir. 
Gerçi bazı iç tehlikelerin dışardan kaynaklanabileceği 
veya dış tehlikenin örtülü bir biçimi olarak göstere
bileceği de düşünülebilir; ama bunu önlemenin ve et
kisizleştirmenin yolları ekonomiktir, toplumsaldır ve 
siyasidir.» 

İşte. memleket meselelerinden sorumlu bir Başba
kanın hadiselere koyduğu teşhis ve tedavi... Önleme
nin yolu ekonomik toplumsal ve siyasidir. Asker asla 
istihdam edilmemelidir edilirse devleft ve ulusal birlik 
tehlikeye düşermiş! Neden, asker yabancı istila kuv
vetimi?.. Şimdi asker vazife başındadır vatan ve 
millet tehlikede mi?.. Milli bütünlük parçadandı mı?.. 

Bu beyan karşısında insanın dehşete düşmemeline 
imkân yoktur. İsterse içten, isterse açık ve kapalı dış 
kaynaklarca desteklensin, memlekette dehşet hâkim 
olsun, milli servetler harap olsun memleket bölünsün, 
rejim tehlikeye girsin, Sayın Başbakanın umurunda 
»değildir. Kanun ne derse desin, o hiç aldırmaz. O'nun 
bildiği, silahlı kuvvetlerin dış müdahale için teşkil ve 
teçhiz edildiğidir. Silâhlı kuvvetler ise, asla iç prob
lemlerde istihdam edilmemelidir. Bu mantık ve zih
niyetle memleket 'bu hale gelmiştir vebal bugünkü Hü
kümetindir. 

Neden Silahlı Kuvvetlere vazife veri İm ezmiş?. 
— Silahlı Kuvvetlere güVenimediğimizden mi?.. 

— Silahlı Kuvvetler kendisi ve yandaşlarının söy
lediği gibi faşizan bir idare teessüs ettireceği için mi?. 

— Yoksa, başka sebepler mi vardır?. 
Sayın senatörler; 
'Büyük askeri yazar, stratejist, Klavzevlç «Diploma

sinin son bulduğu yerde muharebe başlar. Askerin 
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Kazarda dliptanaöiye karışması ne kadar hatalı ise, 
muharebenin, sevk ve idaresine de politikacıların mü
dahalesi, ondan daha hatalı hatta vahimdir.» der. 
1877 - 1878 Osmanlı - Rus, Kore ve Vietnam harp
leri bu sözlerin doğruluğunu ispat eder. 

Ayrıca, askeri Jkte değişmeyen bir kaide vardır. 
«Silaha - silahla, taktiğe tattik'le mukabele edilir» 
denir. Beyni yıkanmış teröristin, nasihatla ıslah edile-
Ibiiineceği gö rüîmıeımıif tir. 

(Binaenaleyh, Türkiye'nin var olup olmaması o-
rutoluluğunu kendi kanunları çerçevesinde yüklenmiş 
olan Silahlı Kuvvetlerimizi, kanun ve askerlik icaba-
'tına ters düşen, politik müdahalelerden Hükümetin 
sarfınazar edeceğine inanmak istiyoruz. 

Devletin bekası ve milli varlığımızın bütünlüğü 
mevzubahis olduğunda ucuz polemik ve jestlerin hiç 
ibir fcilmiseye veya kuruluşa fayda sağlamayacağına 
inanmaktayız. 

Her milletin tarihi gayri nizami harp ve buna kar
şı yapılan harektlerite doludur. Türk Silahlı Kuvve: -
lerinde, Cengiz Han'ın bu maksatla örnek hareket
lerde bulunduğu, 1 nci Dünya Harbinde Osmanlı Dev
letince kurulan teşkilâtı mahsusanın faaliyetleri, İs
tiklâl HaıribindeM çete harekâtları bunların tipik ör
mekleridir. 

Komünistler, mevcut nizamı yıkmak için, gayri ni
zami harp şekline tevessül etmişler ve bu hususta 
büyük aşamalar kaydetmişlerdir. Mao, Ho - Chi -
Minh, Giap ve Guavera bu harp şeklinin büyük us
taları olmuşlardır. 

Silahlı Kuvvetlerimizin elinde mevcut talimna
meler gayri nizami faaliyetleri; «Mevcut devleti veya 
işgal kuvvetlerini ortadan kaldırmak veya nüfuzunu 
kırmak maksadıyla, büyük çoğunluğu ile yerli halk 
tarafından idare edilen ve esas itibariyle gayri niza
mi topluluklar ve tedbirlerden faydalanılarak yapılan 
askeri, politik, psikolojik ve ekonomik mahiyetteki 
hareketleri ihtiva eder.» diye tarif etmektedir, 

Anayasamızın 124 ncü maddesinde ise, bu gibi 
hallerde devletin kendini hangi tedbirlerle koruyabile
ceğini açıklamıştır. 

Gayri nizami harbin gelişmesi ve genişlemesinde, 
dış devlet desteğinin etkisi büyük olmakla beraber, 
asıl kaynak halkın terörizmden korkarak can ve mal 
güvenliği açısından sinmesi veya halkın terörizmi des-
teklemesiyle beslenir. 

Türkiye açısından dış kaynakların teşhis ve ilanı 
Hükümetin sorumluluğundadır. Sayın Başbakan, be-
yanlarındaki müphemiyeti sarahata kavuşturmak zo
rundadır. 
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Halkın desteği ise, Türkiye'de olmamıştır ve olma
yacaktır. Ancak, daha önceleri devletine sonsuz gü
veni bulunan Türk Milletinin, kolluk kuvvetlerinin se
beplerini bilmediği başarısızlıklarından ötürü üzüle
rek can ve mal korkusuna düştüğü de bir gerçektir. 
Teröristin istifade ettiği ise, bu sindirilmiş halk gö
rüntüsüdür. 

Gayri nizami harbe karşı harekâtın anastrateji-
sini Mao'nun dediği gibi, göldeki balıkları teker te
ker avlamak değil, gölü kurutarak topyekûn imha
dır. Bunun yolu, askeri olduğu kadar, toplum psiko
lojisinde yaratılacak direniştir. Taktiği ise, mutlak 
surette vurucu kuvvetleri besleyen iç ve dış kaynak
lardan ayırarak tecrit etmek ve kurutmaktır. 

Bütün bunları maharetle yapabilmemiz için sağ
lam ve güvenilir haberalma teşkilatına sahip olmaktır. 
Halen mevcut iktidarın en büyük mağluliyeti ise, se
nelerce bu kıt haber kaynaklarına lüzumsuz hücum
larda bulunması, onları ajan provakatörlükle suçla-
masıdır. Halen, bütün dünya devletlerinin herhangi 
birisinde, insanların beyinlerinde düşündüklerini oku
yan bir makine keşfedilememiştir. 

Her devlet gizli ve yeraltında çalışan yıkıcı faali
yetleri, devlet ve rejime sadık gizli memurlarıyla mey
dana çıkarmaktadır. Çapraz sorgulama usulü ise, işin 
sonunda uygulanan bir metoddur. Senelerce muhte
lif istihbarat örgütlerine bilinçsizce muhalefet ve sal
dırıda bulunan bugünkü iktidar, Hükümet olur ol
maz, bu teşkilatların esasen kıt kanaat idaresine yeten 
bütçelerinde büyük tensikat yaparsa, en hassas haber
alma kaynaklan kurutulmuş olur. Maalesef bugünkü 
durum böyledir. 

Doğru bir istihbarat olmadan başarı ile bir operas
yon yapabilmek ise mümkün değildir. Yalnız istih
barata dayalı olarak yapılacak harekât ise, halkı te
dirgin ve taciz eder. Başarısızlığı meydana çıkan kol
luk kuvvetleri ise, telaşa, kırgınlığa sürüklenir. Halk 
kendisini koruma göreviyle yükümlü kuvvetlerin na
hak ceza ve cefasından kurtulabilmek için teröristin 
önceleri sempatizanı, bilahara destekçisi olur. 

Millete dayanamayan herhangi bir harekâtın ise ba
şarılı olmasına imkân yoktur. Bugün, medarı iftiharı
mız Silahlı Kuvvetlerimizin çok dikkatli olması icap 
eden husus budur. 

Bugünkü Hükümetin uzun süre işlediği ikinci gü
nah, çoğunluğuyla sıkıyönetim komutanları emrinde 
görev yapan polisleri faşist polis, gerçek polis ayırı
mına tabi tutan bir propagandayı yapmış olmasıdır. 
Bu propaganda neticesi polis dernekleri parçalanmış, 
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birbirine güvenmeyen, istihbarata inanmayan, kendi 
inançları doğrultusundaki haberleri gizli örgütlerine 
haber veren böyle bir teşkilat ile sıkıyönetim komu
tanlarımız nasıl anarşi ve terörizmin köküne inebilir 
ve kurutulabilir?... 

Sıkıyönetim idareleri kime ve hangi örgütlere gü
venebilir?... Bu hazin tablo Türkiye'mizde olmamalı 
idi. 

Gayri nizami harbe karşı harekat kanımca şu 
özellikleri taşır : 

Her seviyedeki askeri ve sivil gayretin idaresi, 
yetkili bir tek makama verilir. Kanunlarımıza göre 
bu makam, bölge sıkıyönetim komutanlıkları ve 
komutanlarıdır. Yetki ve sorumluluk paylaşılması ic-
ıanıtı anında, yerinde yapılamaması yanında, yetersiz
liklerle sonuçlanabilir. Yetki dağılışı harekâtın 
muvaffakiyetle icrasına manidir. Bu yönüyle Sayın 
Başbakanın kendi gruplarında yaptığı, bilahara bir
kaç kere kamuoyuna açıklamaktan çekinmedikleri 
1402 sayılı Kanuna rağmen, beyanlarını, bir yetki te
cavüzü olarak görüyor ve endişeleniyoruz. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
AP GRUBU ADINA SÜLEYMAN TUNCEL 

(Devamla) — «Güdüm» kelimesi gütmek fiilinden ne
şet eder ve insanlar, hele Silahlı Kuvvetler için kul
lanmak saflık, dilbilgisinden nasibi olmayanların ya
rabileceği bir gaftır. Bütün bu mahzurlarıyla birlik
le kelimede bir icra unsuru vardır. Askerlikte kaide 
ise salahiyetler tecezzi etmez mahiyetindedir. 

Allah korusun, herhangi bir bölgede sıkıyönetim 
icraatı başarılı olmaz ise, bu takdirde, Türk Devletine 
hesabı, dokunulmazlığı bulunan Başbakan mı, yoksa 
şahsına karşı cezai ve hukuki davalar ikame edilebile
cek sıkıyönetim komutanları mı verecektir?... 

Sayın senatörler; 
Fevkalade haller, fevkalade usûllerle halledilir. 

Hükümetin şimdiye kadar yürüttüğü olağan tedbirler 
maalesef, istihbarat, kolluk kuvvetlerinin zafiyeti ve 
normal mahkemelerin adaleti muvacehesinde başarılı 
olamamış, vücutta zuhur eden küçücük sivilce 
evvela tehlikeli bir sosyal yaraya, bilahara kangren 
haline dönüşerek vahim bir durum arz etmeye başla
mıştır. Hastaya bir operasyonla sağlığına kavuşacak 
veya terki hayat edecektir. Dünyada doğum yapıp 
da acı çekmeyen ana yoktur. Ameliyat olup da ağrı 
ve sızı hissetmeyen insan vücudu Allah tarafından 
yaratılmamıştır. 

Bu bakımdan, sıkıyönetim ilan edilip de sıkıntı 
çekmemek mümkün değildir. Bir taraftan terörizmin 
kökünü kurutmak amacıyla sıkıyönetim ilan edece-
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ğiz. diğer taraftan Sayın Başbakan çıkıp, «Sıkıyöne
tim idareleri temel insan hak ve hürriyetlerini kısıt
lamadan yürütülecektir.» diye beyanat verebilecek
tir. Bu, büyük çelişkidir ve kanunlarda kumandanlara 
tanınan hakların çarptırılmasıdır. Bu, tıpkı «Anaya
sanın üzerinde doğa kanunları vardır» demek nasıl 
Devlet yıkıcılığına delalet ederse; kanunların şu mad
delerini tatbik diğerlerini etme demek, kanun benim, 
benim direktifim kanunlardan önde gelir manasına 
gelir. 

Bu mantıkla hareket edersek, kumandanlar lüzu
muna kani oldukları halde ve sorumluluğu kendileri
ne raci olmak üzere: 

Gece sokağa çıkma yasağı koymayacaklar mı?... 

Bir ihbarı değerlendirmek üzere herhangi bir yeri 
aratmayacaklar mı?... 

Yoksa, Başbakanlık Sıkıyönetim Eşgüdüm Baş
kanlığı, yani Başbakanın rızasını mı istihsal edecek
lerdir?... 

Bu zihniyetle sıkıyönetim, idare edilmez. 
Şu husus unutulmamalıdır ki, en büyük mutluluk 

yaşamaktır. Can ve mal güvenliği olmayan yerde, hür
riyetlerin hiçbirinden bahsedilemez. 

Sayın senatörler; 
Gayri nizami harp yapan gerilla, vur - kaç takti

ği uygulayan, gayet seri yer değiştiren ve kendisi
ni saklayabilen bir kişidir. Memleketin bir yerinde 
melanetini yaptıktan sonra, bugünkü ulaşım vasıta
ları ile birkaç saat sonra 800 - 1 CÛO km. ötede bir 
başka yere, hatta hudut dışına çıkması mümkündür. 
Bu, bizden biridir, bizim gibi konuşur, hareket eder; 
ama başka düşünür. O, belki yeğenimizdir, komşu
muzdur veya evladımızdır. Çoğu zaman uysal bir öğ
renci, işçi veya memurdur; ama beklenmedik bir an
da dünyanın en gaddar adamıdır. Sürpriz en büyük 
avantajı, kitle üzerinde yarattığı şok ise, en büyük 
silahıdır. Teşhis ve tesirsiz hale getirmekteki zorluk, 
yakınlık hissi duygularımızdan tecerrüt etmemize bağ
lıdır. Zorluk buradadır. 

Karşı harekâtta kullanılacak birliklerin harekâtı, 
silahlı kuvvetlerin bir kısmının özel eğitim ve özel 
teşkilatlandırılmaiarıyla çoğunlukla taarruzi harekât 
tipinde planlanır. Karşı harekâta iştirak edecek birlik
ler, tıpkı gerilla birlikleri gibi küçük, çevik, üstün 
tecavüz gücüne ve hareket kabiliyetine sahip olmalı
dır. Gerilla taktiğini bilmeyen, onunla mücadele et
me yeteneğinden mahrum olur. Silahlı Kuvvetleri
miz için en muhtemel harekât tarzı gayri nizami harp
le karşılaşmak olduğuna göre, bazı kara birliklerimi-
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mizin bu gayeyi istihdaf edecek tarzda, çift maksatlı 
teşkil ve eğitilmeleri bir zaruret haline gelmektedir. 
En kısa zamanda REMO Planı gözden geçirilmeli, 
anarşist ve teröristleri öldürmeden, tesirsiz hale geti
rici silahlar tedarik edilmelidir. 

Geçen yıllarda Amerikalıların Vietnam'daki Ye
şil Bereliler Harekâtı, İsrail'in Beyrut Havaalanı Bas
kını, Almanların Mogadişu Harekâtı, kontgerilla ha
rekâtını planlama ve icra yönünden ders alınacak ör
neklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Tuncel vaktiniz doldu, lütfen 
bağlayınız. 

AP GRUBU ADINA SÜLEYMAN TUNCEL 
(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan, bir dakika 
rica edeceğim. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. 
Kamuoyuna anarşik olaylar, tedhiş olayları diye 

yansıyan olaylar; Sivas ve Kahramanmaraş illerimizde 
görüldüğü gibi, mezhep ayırımı maskesi altında kar
deş kavgasına dönüştürülen ayaklanma modeli hali
ne gelmiştir. Bu olayların komünist ideoloji kaynak
ları ile oluşturulduğu, rejimi yıkmayı, ülkeyi bölmeyi 
amaçladığı anlaşılmaktadır. 

Halen ülkemizde yürütülmekte olan gayri nizami 
harbe karşı harekât başlamıştır. Bu harekâtı yapan 
Silahlı Kuvvetlerimizdir. 

Burada bir noktaya daha kısaca temas etmek isti
yorum. 

Türkiye'de bu olayları meydana getiren illegal ku
ruluşlarla yandaşları, kendilerine öncü veya gerilla 
diyerek eylemlerini sürdürürken önlerine kimse çık
masın, mukavemet görmesinler diye ustalıkla ve çok 
başarılı bir şekilde kontgerilla kampanyası sürdür
müşlerdir. Halbuki, gerilla olunca, kontgerilla teşkilatı 
da pek tabii olacaktır. Bu kampanya ile Silahlı Kuv
vetlerimiz, savunma gücümüz, istihbarat ve güvenlik 
örgütlerimiz yıpratılmıştır. Daha da kötüsü, anarşist
lerle mücadele fikri sulandırılmış, mücadele gücü za
yıflatılmıştır. 

Hükümet, normal kolluk kuvvetleriyle bu olayların 
üstesinden gelememiştir. Silahlı Kuvvetlerimiz görev 
almıştır. 

Bu noktadan itibaren Devletin bu şeni saldırılara 
karşı koyacak başka bir alternatifi yoktur. Ya Si
lahlı Kuvvetler muvaffak olacak veya son bağımsız 
Türk Devleti ortadan kalkacaktır. 

Sayın Başkan; 
Bu ana kadar, gizliliği ihlal etmeden, genel bil

giler çerçevesinde, kontgerilla konusuna açıklık getir

diğimize kaniim. Bu konuyu, huzurunuzda tartışma 
konusu yapmamızın gayesi, bu çatı altında lüzumsuz, 
Silahlı Kuvvetlerimizi rencide eden konuşmalara son 
verilmesi içindir. Sözlerime başlarken, Milli Savunma 
Bakanının bu konuya lisanı münasiple bir cevap ver
mesini arzu ettiğimizi belirtmiştim. Ümit ederim ki, 
Sayın Bakan lütfedip bu konuya açıklık getirir. 

Bu duygularla büyük vazife şuuru ve mesuliyeti 
içinde olduğuna inandığımız Silahlı Kuvvetler mensup
larına, AP Grubu adına, yaptıkları ağır vazifeden 
dolayı minnet ve şükranlarımızı arz eder, 1979 büt
çesinin Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, Yüce Senatoya saygılar sunarım. (AP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — 7979 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
l \232; C. Senatosu : 11607) (S. Sayısı : 868) 

BAŞKAN — 868 sıra sayılı 1979 yılı Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu 
Tasarısının açık oylamasına geçiyorum. Küre kürsü
ye konacaktır. Sayın üyelerin açık oylarını kullanma
larını rica ediyorum. 

1. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; 
C. Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) 

A) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Fırat, Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üyeler Grubu adına. 

CUMHUR BASK ANININC A S. Ü. GRUBU 
ADINA HİLMİ FIRAT (Cumhurbaşkanınca S. Ü j 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Milli Savunma Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçesi 
hakkındaki görüşlerimizi, Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grubu adına açıklamak amacı ile huzurunuz
da bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüce Türk Milletinin, sinesinden çıkan ve onun 

cvnlmaz ve vazgeçilmez bir parçası olan Türk Silah-
!ı Kuvvetleri, Devletimizin bekasının ülke ve millet 
bütünlüğünün ve Cumhuriyet rejimimizin en kuvvet
li güvencesidir. Bu görüşümüzün, milletçe paylaşıldı
ğı hususunda asla kuşkumuz yoktur. 

(1) 844 S. Sayılı basmayazı 2.2.1979 tarihli 32 nci 
Birleşim tutanağına eklidir. 
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Bu vesile ile, Sayın Milli Savunma Bakanımızın 
şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve onun değerli 
mensuplarını en içten duygularla selamlar, saygılar su
narım. 

Sayın üyeler. 
Milli Savunma Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçesi 

üzerindeki görüşlerimizi: 
Ulusal güvenliğimizin amacı nedir?... 
Dünyanın, halen içinde bulunduğu siyasal ortam 

ve bu ortamda bu amaca nasıl ulaşabiliriz? 

Milli savunma politikamızı etkileyen, ilkeler neler
dir?... 

Konularına değinecek ve sonra da konuşmamızı 
sonuç ve öneriler ile tamamlayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ulusal güvenliğimizin amacı şüphesiz barıştır ve 

bu amaçla elde edilmek istenen haklarımızın, çıkar
larımızın ve toprağımızın korunmasıdır. 

Bu amaç, büyük Atatürk'ün «Yurtta barış - ci
handa barış» veciz sözü ile Cumhuriyet Hükümetleri
nin politikalarına bir ata sözü olarak yerleştirilmiş
tir. 

Nitekim, Cumhuriyetin kurulduğu günden bu ya
na çeşitli hükümetler gelmiş, gitmiş; ama Türkiye 
Cumhuriyetinin bu politikasında bir değişme olma
mıştır. 

Evet : Bu ata sözü. değişmeyen bir politikamız
dır; ama «Hazır ol cenge - istiyorsan sulhu salah» 
veciz söz ile de barış ve güvenliğin ancak savaşa 
hazır olmakla sağlanabileceği yine açık bir kural ola
rak ortaya konmuştur. 

Bu nedenle; Türkiye, yurtta barış istiyorsa, cihan
da barış istiyor ise (Ki. istiyor) yapısı ve büyüklüğü 
dengeli bir silahlı kuvvete sahip olmak, sonra da onu, 
çağın değişen ve gelişen teknolojisine paralel olarak 
en modern silah ve araçlarla donatmak zorundadır. 

Ancak, hemen şunu belirtmek isterim ki, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz ulusa! güvenliğimizin en kuvvet
li güvencesidir ve fakat, yegane güvencesi değildir. 
Çünkü onun yegane güvencesi, Türk Ulusunun, ulu
sal birlik ve beraberlik içinde haklarını, çıkarlarını 
\e toprağını korumak hususundaki kararlılığı ve bu 
kararı uygulamadaki azim ve iradesidir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu kararlılığın, bu azim 
ve iradenin simgesidir. Gücünü, büyük Türk Ulusun
dan alır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyanın halen içinde bulunduğu siyasal ortama 

gelince: 

Tarafınızdan da çok iyi bilindiği gibi, bugünkü 
dünya konjonktürü: 

Amerika Birleşik Devletleri - Sovyetler Birliği ve 
Çin Halk Cumhuriyetinden oluşan üç büyük gücün 
etkisi altındadır. 

Bu güç merkezlerinden Amerika Birleşik Devletleri 
ve Sovyetler Birliği yalnız değildir. 

Türkiye'nin de içinde yer aldığı Batı Avrupa Ül
keleri, Doğu Avrupa yönünden gelecek tehdide karşı, 
ulusal güvenliklerini, Amerika Birleşik Devletleri ile 
birleşmekte görmüşler ve Amerika Birleşik Devletle
rinin çıkarları da bu birleşmeye uygun düştüğündan 
«Barışı korumak» amacına dönük olan bir savunma 
ittifakı. (NATO) meydana gelmiştir. 

Diğer taraftan, Doğu Avrupa Ülkelerinin, Sovyet
ler Birliği ile birleşmesinden ve Varşova Paktı oluş
muştur. 

Çin Halk Cumhuriyeti ise, Güney ve Güneydoğu 
Asyadaki Devletler ile ideolojik birleşme içine henüz 
girememiştir. Bu konuda Sovyetler Birliği ile Çin Halk 
Cumhuriyeti arasında, şimdilik. Güneydoğu Asyada' 
ki küçük ülkeleri kendi ideolojileri ile birleştirmek 
hususunda sessiz bir kavga devam etmektedir. 
Bunun ileride Güney Asya'daki diğer devletler üzerin
de de uygulanacağından şüphe etmemek gerekir. 

Bir de bunların dışında, bloksuz ülkeler vardır. 
Bunlar, askeri güçlerinden ziyade, stratejik konumla
rı ve ekonomik güçleri ile dünya siyasal ortamını el
bette etkilemektedirler. 

Değerli arkadaşarım. 
Şimdi bu ortamda, bu üç güç merkezinden ikisinin 

birleşerek üçüncüye yüklenmesi veya ikisinin birbiriy
le çarpışması halinde, ki, bu sırada nükleer silahların 
İkinci Dünya Harbindeki tahribatla ve zayiatla mu
kayese edilmeyecek derecede büyük ve dehşet verici 
tahribatı dikkate alınırsa; ya birbirine bugünkünden 
zıt iki kutup ortaya çıkar ve bunlardan hangisinin 
olacağı kestirilemeyeni dünya egemenliğine yol açar 
veya «Çatışan iki güçten birisi kınlırsa, diğeri çat
lar» deyimi, sanırım hafif kalır, ikisi de zaman far
kıyla kırılır, üçüncüsü kendiliğinden dünyaya hâkim 
olur. 

Bu nedenle, bu seçenekler hiçbirinin çıkarına, do
layısıyla politikalarına uygun düşmediğinden, bugün
kü dünya barışını koruyan bir denge meydana gel
miştir. 

Şüphesiz, Çin Halk Cumhuriyetinin bir güç mer
kezi haline gelmesinden evvel, iki süper devlet ara
sındaki denge. Amerika Birleşik Devletlerinin nükleer 
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silahlarda sahip olduğu ezici üstünlüğün sağladığı 
caydırıcılığa dayanmakta idi ve bundan da bir soğuk 
harp meydana gelmişti. 

Ancak, bir taraftan Çin Halk Cumhuriyetinin bir 
güç merkezi haline gelmesi, diğer taraftan Sovyetler 
Birliğinin nükleer silahlara sahip olması dolayısıyla 
eski denge bugünkü haline girmiş, bundan da sırasıy
la barış içinde birlikte yaşama ve yumuşama ilke ve 
politikası meydana gelmiştir. Bu suretle eski soğuk 
harp de, yerini bugünkü soğuk barışa terk etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şimdi bu sağlam ve güvenilir bir denge midir?... 

Dolayısıyla bu dengenin oluşturduğu barışa güvenle 
bakabilir miyiz?... Şüphesiz hayır. Çünkü, bu korku
ya dayalı, dehşete dayalı bir dengedir. Buna dayanan 
bir dengenin oluşturduğu barışa da elbette güvenle 
bakılamaz. 

İşte bu nedenle süper devletler, çok duyarlı olan 
bu dengenin oluşturduğu soğuk barışı korumak poli
tikalarını yürütürken, iki hususa çok büyük önem at
fetmektedirler. 

t 
Bunlardan birincisi; dünyanın neresinde vuku bu

lursa bulsun, küçük devletler arasında çıkacak bir sa
vasın dünya savaşma dönüşmesine engel olmak, do
layısıyla onun kısa sürede bitmesine ve bölgesel kal
masına çaba sarf etmek. Bu itibarla günümüz harp
lerinin karakteri, kısa süreli bölgesel harptir ve bu 
şimdilik süper devletlerin uygulamada üzerinde muta
bık kaldıkları bir husustur. 

İkinci nokta ise, kemirme politikasıdır. Bir başka 
deyimle, ülkeleri içerden fethederek, kendilerine ta
raftar bir rejimi işbaşına getirmek. Amaç, denge için
de kendisini daha kuvvetli, karşı tarafı daha güçsüz 
hale sokmak için coğrafya ve kuvvet kemirmektir. 

Yoksa, bu ilişkilerle Sovyetler Birliğinin Avrupa' 
yi Güney*den kuşatmak oyununu bozup, onu Batı ile 
daha iyi ilişkiler içine sokmak suretiyle barışı muha
faza etmeye mi çalışılmaktadır. Veya, bir taraftan 
dengeyi korurken, diğer taraftan güçlü Amerikan eko
nomisine uzun vadeli pazar, kalkınmakta olan Çin 
Halk Cumhuriyetine teknoloji sağlamak suretiyle hem 
askeri, hem de ekonomik midir?... 

Bunların dışında, dünya üç hegemonya bölgesine 
mi parsellenmektedir?... 

Bu nedenlerle Türkiye, ulusal güvenliği bakımın
dan, bu ilişkileri çok iyi değerlendirmek, ilişkileri ta
kip etmek ve bu durumda meydana gelen dengenin 
daha duyarlı mı, yoksa daha güvenilir bir hale mi 
geldiğini doğru olarak değerlendirmek zorundadır. 

Arkadaşlar, 
Şimdi bu ortamda Türkiye'nin ulusal güvenliğini 

nasıl sağlayacağı konusuna geliyorum. 
Biraz evvel belirtmeye çalıştığımız gibi, bu siyasal 

denge değerliliğini korumaktadır ve Türkiye de, jeopo
litik durumuyla ve harp potansiyeliyle bu dengenin 
oluşmasına ve muhafazasına katkıda bulunmaktadır. 
Bulunmaktadır; çünkü Türkiye, Sovyetler Birliğini 
Akdeniz üzerinden sıcak denizlere ve sıcak ülkelere 
bağlayan veya aksi, Akdeniz üzerindeki güçleri Sov
yetler Birliğinin yumuşak karnına yakın olan Kara
deniz'e bağlayan suyollarına, yani Türk boğazlarına 
sahiptir. Vardır; çünkü Türkiye, Anadolu yarımada-
sıyla Sovyetler Birliğini sıcak ülkelere ve buradaki 
petrol kaynaklarına ulaştıran yol üzerindedir veya 
aksini düşünürsek, Batı'nın, Sovyetler Birliğinin yu
muşak karnı olan Ukrayna bölgesine en yakın coğrafi 
konumdadır. Ayrıca, Türkiye. 45 milyona yakın nü
fusu, güçlü Silahlı Kuvvetleri, ekonomik ve doğal 
kaynaklarıyla büyük bir harp potansiyeline sahiptir. 

Bu itibarla, bloklar arasında yapılacak mukayese
de; Türkiye'nin jeopolitik durumuyla da, harp po
tansiyeliyle de bu dengenin oluşmasında katkısı olan, 
içinde yeri ve ağırlığı bulunan bir ülke olduğu görü
lür. 

Arkadaşlar, 
Şimdi bu durumda; Sovyetler Birliği, tarihsel ve 

geleneksel hedefleri olan sıcak denizlere ve sıcak ül
kelere Türkiye üzerinden ulaşmak üzere bir poli
tika izlediği takdirde; Türkiye'nin de, buna karşı 
ulusal güvenliği NATO ittifakı içinde görmesi ve bu 
ittifak içinde kalması elbette doğaldır. Doğaldır; 
Çünkü bu, «Yurtta barış, cihanda barış» ilkesine 
uygundur. Çünkü bu, Türkiyenin haklarını, çıkar
larını ve toprağını korumak amacına uygundur. 

Evet, Sovyetler Birliği için; Afganistan, Kamboç
ya, Ethiopia, Küba birer örnek olarak verilebilir. 
Amerika Birleşik Devletleri için de; Mısır, Somali. 
Nihayet, Çin Halk Cumhuriyetiyle Japonya arasında 
bir anlaşma sağlanması, aynı politikanın sonucudur. 

Bu arada, Amerika Birleşik Devletleriyle Çin Halk 
Cumhuriyeti arasında siyasal ilişkilerin kurulmuş ol
ması, evvelce ifade etmeye çalıştığımız hassas denge
ye yeni bir nitelik kazandırmıştır. 

Arkadaşlar, 
Şimdi acaba bu ilişkilerin amacı nedir?... 
Batı, Sovyetler Birliğine karşı caydırıcılık gücünü 

kaybetmeye başladığı için mi, Çin Halk Cumhuriyeti 
ile siyasal ilişkiler kurmak suretiyle dengeyi koruma
ya çalışmaktadır?... 
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Bu itibarla Türkiyenin bu durumda, ittifak içinde 
her şeyden evvel savunma stratejisinin öngördüğü 
biçimde güçlü bir Kara Kuvvetine, yine savunma 
stratejisinin öngördüğü ölçüde bir Deniz ve Hava 
Kuvvetlerine sahip olmak durumundadır. 

Sayın Senatörler; 
Ülkemiz için tehdit, yalnız Varşova Paktı ülke

lerinden gelse sorun kalmaz. O takdirde Türkiye, 
biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi, ulusal güvenliğini 
bu istikametten gelecek tehdide karşı savunma stra
tejisinin öngördüğü biçimde oluşturacağı bir Silahlı 
Kuvvet ile sağlar, ama ne yapalım ki Türkiye, bir 
bakıma NATO ittifakı içinde en talihsiz ülkedir. 
Çünkü, NATO'nun tüm ülkeleri, Varşova Paktı yö
nünden gelecek tehdidin dışında ciddi bir tehdide 
maruz kalmadığı halde, Türkiye için durum böyle 
değildir. Bütün komşularımız, Doğu'da, Güney'de, 
Batı'da, tepeden tırnağa kadar silahlanmaktadırlar. 

Her ne kadar içinde bulunduğumuz bugünkü du
rumda, şimdilik, İran, Irak ve Suriye istikametinden 
bir tehdidin var olduğu görülmüyor ise de; 

İran'daki rejim bunalımı, bu rejimden sonra ge
lecek rejimin Türkiye'ye karşı farklı bir politika uy
gulaması halinde, milyarlarca dolar harcanarak oluş
turulan. özellikle İran Kara ve Hava Kuvvetlerinin 
kime karşı, nasıl kullanılacağı ve Türkiyenin bun
dan nasıl etkileneceği elbette düşünülmek lazım
dır. 

Ayrıca, tek ülke. tek bayrak, tek lider ilkeleriyle 
birleşmeyi düşünen ve halen Sovyetler Birliğinin et
kisi altında bulunan Suriye ve Irak'ın, yine ileride 
Türkiye'ye karşı nasıl bir politika izleyeceği ve ül
kemizin bundan nasıl etkileneceği yine düşünülme
si ve değerlendirilmesi lazım gelen bir konudur. 

Bu sebepledir ki Türkiye, bu istikametlerden 
gelecek tehdide karşı, en azından caydırıcı bir güce 
sahip olmak, sonra da bu ülkelerle dostça ilişkiler 
kuracak bir dış siyaset uygulamak zorundadır. 

Batı komşumuz, eski dostumuz ve müttefikimiz 
Yunanistan'a gelince durum değişiktir arkadaşlarım. 
Değişiktir; çünkü aramızda büyük sorunlar vardır. 
Bunların başında Ege sorunu gelir. Kıta sahanlığı 
da, FIR hattı da Türkiye'yi, Ege denizi üzerinden 
denizaşırı ülkelere ulaştıran bağlantıda kıyılarımı
za yakın adaların silahlandırılması da bu sorunun 
kapsamı içindedir. Eğer izin verirseniz Ege denizi
ni şöyle tarif etmek istiyorum: Ege denizi, Türki
yenin şah damarının attığı denizdir. Tabii Batı 
Türkleri ve Kıbrıs da bu sorunlar arasındadır. Bu 
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durumun daha uzun bir süre de devam edeceği 
görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tarihin akışı içinde Türkiye ile Yunanistan ara

sında büyük sorunlar olmuş ve sorunlar, sonunda 
barış yoluyla çözümlenmiştir. Temenni ediyoruz ki, 
bu sorunlar da barış yoluyla çözümlensin; ama üzü
lerek ifade etmek isterim ki, karşı tarafın tutum ve 
davranışı, bu iyi niyet ifademizi teyit eder nitelikte 
görülmemektedir. Çünkü, Kıbrıs'ın bir sorun ola
rak ortaya çıktığı 1955'lerden bu yana Yunanistan, 
Türkiye'ye karşı ekonomik, siyasal ve politik olmak 
üzere bir kampanya başlatmış, Türkiye'yi NATO ve 
Avrupa dışında bırakmak üzere büyük bir çaba içine 
girmiş bulunmaktadır. îşte, ambargonun kalkma
sından hemen sonra ve Guadeloup zirvesinden he
men sonra Yunanistan'ın, Türkiye'ye yapılacak sa
dece askeri yardıma değil, ekonomik yardıma da 
karşı çıktığı. Ege'deki dengenin bozulmasının karşı
sında olduğu basında çok sık olarak rastlanan haber
ler arasındadır. Ayrıca, gerek Sayın Başbakanımız, 
gerek Sayın Dışişleri Bakanımız, başlamış olan di
yalog içinde Yunanistan'ın tavır değiştirmiş olduğu
nu ifade etmişlerdir. Zira Yunanistan'ın amacı, Tür
kiye'nin yalnız kalmasıdır, Türkiye'nin zayıf kalma
sıdır. 

Bu siyasal çabalara ilave olarak, 1974'ten bu 
yana Yunanistan, ekonomik gücünün de üstünde ol
mak üzere silahlı kuvvetlerini güçlendirmek, özel
likle Deniz ve Hava Kuvvetlerini Ege'de üstün kıla
cak bir biçime sokmak üzere büyük bir çaba içine 
girmiş bulunmaktadır ve hatta, gerekirse Türkiye 
ile olan anlaşmazlıklarında silaha başvurma yolunu 
da kabul etmiş durumdadır. Kabul etmiştir; çünkü 
konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, küçük 
devletler arasında meydana gelecek bir harbin dün
ya harbine dönüşmesine mani olmak, onun bölgesel 
kalmasına ve kısa sürede bitmesine çalışmak, süper 
devletlerin üzerinde anlaştığı bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok iyi biliyorsunuz ki, herhangi bir harpte düş

man silahlarını imha etmek suretiyle onun anavata
nını işgal etmek, stratejinin dün olduğu gibi, bugün 
de değişmeyen kaidesidir. Ancak, kısa süreli bölge
sel harplerde bunu yapmaya vakit kalmayacağından, 
Yunanistan ile aramızda vaki olacak bir çatışmada 
sonuç, Ege denizinde deniz ve hava üstünlüğü ile alı
nacaktır. Bu üstünlük bizde olur ise, barışta caydı
rıcılığı sağlarız. Bu üstünlük bizde olur ise, sorun-
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larımızı barış yoluyla hallederiz. Eğer silah kullan
mak zorunda bırakılırsak, (Ki, istemiyoruz) o tak
dirde de, sonucu alırız; ama bu üstünlük karşı taraf
ta olduğu takdirde, Yunanistan'ı uzlaşmaz bir tu
tuma sokarız, hatta onu silah kullandırmaya da ce
saretlendiririz. 

İşte, Yunanistan'ın Ege denizindeki denge husu
sundaki duyarlılığının altında yatan hakiki sebepler 
bunlardır. 

Bu itibarla, ulusal güvenliğimizin, bu yönden 
gelecek tehdide karşı güvence altına alınması, Ege 
ve Kıbrıs sorunlarında haklarımızın ve çıkarları
mızın korunması için, güçlü Kara Kuvvetlerimizin 
yanında. (Ondan sarfınazar edemeyiz arkadaşlar. 
Kara Kuvvetlerimizin daima güçlü ve kudretli ol
ması zorunludur.) Ege denizinde deniz ve hava üs
tünlüğünü de sağlayacak şekilde Deniz ve Hava 
Kuvvetlerimizi güçlendirmek zorundayız. Bunu yap
tıktan sonra, sorunlarımızı barış yoluyla çözecek bir 
politikayı da tabii izlemek gerekir. Çünkü biz, Tür
kiye ile Yunanistan'ın barış içinde yaşamasını, her 
iki ülkenin yararına görüyoruz. 

Bu nedenle Türkiye, kendisine yönelik tehdit, is
ter NATO ittifakkı içinde ihtimal verdiği istikamet
ten. isterse ittifak dışında; ama yine kendi değer
lendirdiği istikametten gelsin, barışta caydırıcılığı 
sağlayacak, savaşta Türkiye'nin haklarını, çıkarlarını 
ve toprağını koruyacak güçte yapısı ve büyüklüğü 
dengeli bir Silahlı Kuvvete sahip olmak zorundad;r. 
İşte biz, ulusal savunma kavramından bunu anlıyo
ruz. 

Şüphesiz, böyle bir silahlı kuvvetin, ateş gücü, 
hareket kabiliyeti, haberleşme olanakları yüksek, 
dolayısıyla çağm en modern silah, araç ve gereç
leriyle donatılmış olması lâzımdır. Ancak, Türkiye' 
deki ulusal ekonomi ve sanayi yeterince gelişmemiş 
olduğu için. gereksinme duyulan bu modern silah, 
araç ve gereçlerin ya yardım yoluyla veya kendi dö
viz kaynaklarımızı kullanmak surenyle yurt dışından 
sağlanması gerekir. Bu durum ister, istemez bizleri, 
ulusal güvenlik, ulusal savunma sorunlarının, ulusal 
ekonomi ve sanayi ile birlikte düşünülmesi ve bun
lar arasında bir uyum sağlanması, bir denge kurul
ması, ulusal güvenliğin ancak bu suretle güvence al
tına alınması sonucuna götürmektedir. 

Bu konuda tartışmaya girmeden önce, bazı silah 
ve araçların maliyet fiyatlarını Kısaca gözden geçi» 
relim. Her kuvvet için, vaktin darlığı dolayısıyla bir 
misal vereceğim. 

Kara Kuvvetleri: Bir Tank Birliği. (54 adet leo-
part tankı); 95,4 milyon dolar. 

Deniz Kuvvetleri: Bir «Ay» sınıfı Denizaltı gemi
si + 18 güdümlü mermili torpito; 88,9 milyon do
lar. 

Hava Kuvvetleri: Bir Fantom (F/4 E) Birliği 
(20 uçak); 326 milyon dolar. 

Tabii bu rakamlara ayrıca yıllık idame ve yeni
leme masraflarını da ilâve etmek lâzım. 

Arkadaşlar, 
Bunlar, birer birimdir. Tabii bunları 5-10-20 ile 

çarpmak zorunluluğu vardır. Bunları çarparsak, or
taya çıkan rakamları Türkiye'nin bir yıllık ihracatın
dan elde ettiği dövizle de karşılaştırırsak, karşımı
za çıkan tablonun ne kadar düşündürücü olduğu, bu 
nedenle de bu çok önemli sorunun savunma, eko
nomi. sanayi ile kısa, orta, uzun vade üçgenleri için
de ve arasında halletmek ~ zorunlu bulunduğu kanı
sında zannederim hep birlikte birleşiriz. Birleşmek 
zorundayız; çünkü ulusal ekonomisi ve sanayii geliş
memiş ülkelerde silahlı kuvvetlerin, her zaman mo
dern ve her zaman güçlü olduğunu söylemek zordur, 
güçtür. Çünkü, böyle bir ülkede silahlı kuvvetler, ya 
yardım yolundan sağlanan veya kendi döviz kaynak
larını kullanmak suretiyle sağlanan harp silah, araç 
ve gereçlerinden oluşur. 

Birinci halde; ittifakın öngördüğü istikametlerin 
dışında ulusal güvenlik sağlanamayacağı gibi, yar
dım elinin şu veya bu şekilde geri çekilmesi halinde 
de. bu silahlı kuvvet, zamanla modern olma niteliği
ni ve etkinliğini kaybeder. 

İkinci halde; ekonominin aleyhine büyük fede-
kâtiıklarla oluşturulan bir silahlı kuvvet, çağın de
ğişen ve gelişen teknolojisine paralel olarak değiş
meye ve yenilemeye tabi tutulamayacağı için de, yi
ne zamanla modern olma niteliğini ve etkinliğini 
kaybetmeye mahkûmdur. 

Arkadaşlarım. 
Bu sonuç bizi, ister, istemez evvelâ savunma sa

nayiine, sonra da REMO ile tahsis edilen ödenek
lerin kullanılmasına götürmektedir. 

Savunma sanayii deyince, biz bunu, ülkedeki tüm 
sanayi içinde; onun ayrılmaz bir parçası, onunla kar
şılıklı olarak birbirini destekleyen, uyumlu bir şekil
de çalışan, dolayısıyla bir kısım malı kendisi üreten, 
bir kısım malı da ülkedeki ulusal sanayinin diğer dal
larından alınan, sonra da bunları bir araya getirerek 
gereksinme duyulan silah, araç ve gereci oluşturan 
bir sanayi diye anlıyoruz. 
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Ülkemizde hâlen savunma amaçlarına dönük ola
rak üretilen mal türlerinden ve miktarlarından çok 
daha fazlasını yapabilecek güçte bir savunma sanayi 
potansiyeli mevcuttur. Vardır, çünkü kamu sektö
rü içinde, özel sektör içindeki tersaneler, fabrikalar, 
bakım - ikmal merkezleri, çeşitli işyerleri ve atölye
ler bu potansiyeli oluşturur. Vaktin darlığı dolayısıy
la bunların ayrıntılarına girmiyorum. Yeter ki; biz; 

a) Gereksinmelerimizi doğru olarak saptayalım 
ve bunlardan hangilerini, nerelerde yapacağımızı 
doğru olarak planlayalım. 

b) Sonra da, bu planı hiç bir politik etki al
tında bırakmadan uygulayalım. 

c) Bir taraftan mevcut potansiyelimizden en üst 
düzeyde faydalanırken, diğer taraftan bugün için 
üretemediğimiz silah ve araçları gelecekte üretmek 
üzere yenilerini kuralım ve geliştirelim. 

Sayın senatörler; 
REMO'ya gelince: Silahlı Kuvvetlerimizin ge

reksinmelerini karşılamak, özellikle mevcut silah, 
araç ve gereçleri yenileştirmek üzere 1973 yılından 
bu yana uygulanan ve Amerikan ambargosundan 
sonra da daha büyük önem kazanan bu Plan ve bu 
Kanunla tahsis edilen ödenekler, ülkemizin hâlen 
İçinde bulunduğu durumda ulusal sanayi yeterince 
gelişmemiş olduğu için, tahsis edilen ödeneklerin bü-
vük bir kısmı kullanılmamış ve kullanılamayan bir 
kaynak olarak birikmiş bulunmaktadır. Temennimiz 
odur ki, amaçtan ayrılmamak koşulu ile Milli Savun
ma Bakanlığımızca öngörülecek bir miktarın savun
ma sanayimizin gelişmesi hususunda kullanılması 
ve bu hususta özellikle yedek parça üretimine önem 
ve öncelik verilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
1979 Mali Yılı Genel Bütçesi olan 406 875 849 000 

liralık Genel Bütçe içinden, 64 736 626 000 lirası 
Milli Savunma Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Bu, 
Genel Bütçe içinde c/r 15,9'luk bir tahsistir. Temen
nimiz odur ki, bu Bütçenin 1979 Mali Yılı içinde 
Milli Savunma Bakanlığımızın gereksinmelerine ce
vap vermesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ulusal güvenlimizin de, sağlanmasını etkileyen 

unsurlardan biri de dış siyasetimizdir. Çünkü hiç 
bir ülke, sadece silahla ulusal güvenliğini sağlaya
maz. Bunun yanında dostlukların, karşılıklı saygı ve 
güvene bağlı ilişkilerin çok büyük önemi vardır. Bu 
itibarla ulusal güvenliğimizin sağlanmasında Hükü
metimizin, başta yakın komşularımız olmak üzere, 

dostça ilişkiler içine girmesi ve bu işlevi ekonomik 
ilişkilerle de pekleştirmesidir. 

Yine, ulusa! güvenliğimizi etkileyeen bir diğer 
unsur da, ülkemizin dışa olan bağımlılığının her yıl 
daha azaltılmasıdır. Tabii dünyada hiç bir ülkenin 
bağımsız olduğu söylenemez. Bugün süper devlet
ler bile, bir kısım malı ya hammadde olarak veya 
üretilmiş olarak başka ülkelerden almaktadırlar. Bi
zim temennimiz, ulusal sanayimizin ve ekonomimi
zin ulusal güvenliğimizi güvence altına alacak bi
çimde harekete geçirilmek suretiyle ülkemizin her 
yıl veya her yıl olmasa bile her plan döneminde dı
şa daha az bağımlı hale getirilmesidir. 

Bunun, siyasi partilerimizin programlarında ortak 
bir nokta olarak görülmesi en içten ve en temiz ar
zumuz, temennimizdir. 

Konuşmamı şu şekilde tamamlamak istiyorum 
arkadaşlarım; 

Ulusal güvenliğimizin amacı barıştır. Bunun ye
gane güvencesi Türk Ulusunun ulusal birlik ve be
raberlik içinde haklarını, çıkarlarını ve toprağını ko
rumak hususundaki kararlılığı ve bu kararı uygula
madaki azim ve iradesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri 
bu kararın, bu azim ve iradenin simgesidir. Gücünü 
Yüce Türk Milletinden alır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu değişmeyen hüküm içinde en önemli unsur 

Türk Ulusunun ulusal birlik ve beraberlik içinde ya
şama karan ve azmidir. Zira tarih, bu kararı, bu 
azmi kaybetmiş toplumların zaman içinde dağıldı
ğını ve sonra da egemenliklerini kaybettiğini göste
ren çeşitli örneklerle doludur. 

Bu nedenle. Türkiye'de her vatandaş, resmi, özel 
her kurum, siyasal olsun olmasın her kuruluş, ulusal 
birlik ve beraberliği her türlü değer hükmünün üze
rinde tutmak zorundadır. Esasen bunun içindir ki, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğü esasını getirmiştir. 

Dünya siyasal dengesinin oluşturduğu bugünkü 
soğuk barış ortamında ulusal güvenliğimizi sadece 
NATO ittifakı içinde bulunmakla gerçekleştiremeyiz. 
Türkiye bu güvenliğini gerçekleştirebilmek için, baş
ka istikametlerden gelecek tehdidi düşünmek, bu istika-
metlerdeki hak ve çıkarlarını koruyacak güçlü yapısı 
ve büyüklüğü dengeli, modern bir silahlı kuvvet 
daima oluşturmak ve onu idame ettirmek zorunda
dır. 

Türkiye, birlik ve beraberlik içindeki Ulusu, güç
lü Silahlı Kuvvetleri, jeopolitik durumu ile bu den
ge içinde yeri ve ağırlığı olan bir ülkedir. Türkiye 
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Cumhuriyeti hükümetleri, daima bunun idraki için
de. bu dengeyi sarsacak davranışlardan kaçınmalı, 
daima onu korumaya çalışmalıdır. 

Ulusal güvenlik sadece silahla sağlanamaz. Bu 
itibarla, başta yakın komşularımız olmak üzere, bü
tün ülkelerle dostaça ilişkiler altına girmek, sonra 
da bunu ekonomik ilişkilerle pekleştirmekte büyük 
faydalar vardır. 

Bir ülkede ulusal güvenlik ve savunma sorunla
rıyla ekonomi ve sanayi bir bütün olarak düşünül
mek lazımdır. Bu itibarla, Türkiye'de ulusal sanayi 
ve ekonomi ulusal güvenliğimizi güvence altına ala
cak biçimde genişletilmeli ve geliştirilmelidir. 

Silahlı Kuvvetlerimiz, çağın değişen teknolojisi
ne paralel olarak kendini yenileme gücünü dıştan 
değil, yurt içinde geliştirilecek olan ulusal sanayiden 
almalı ve bu amaçla da savunma sanayii süratle ge
nişletilmelidir. 

Arkadaşlar; 
Türkiye, nüfusu artan bir ülkedir. Böyle devam 

ederse ki, edeceğe de benziyor 10 yıl içinde kaynak
ta askerlik hizmetini bekleyen gençlerin sayısı milyo
nu bulacaktır. Bu nedenle vatan hizmeti, askerlik hiz
meti ve kamu hizmeti sorunu biran evvel yasalaş
tı rılmalıdır. 

Sayın Senatörler; 
Sözlerime son vermeden evvel Büyük Atatürk'ün 

Türk Ordusuna mesajından bir fıkrayı okumaktan 
onur duyarım: 

«Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, 
her zaman zaferlerle birlikte medeniyet nurları ta
şıyan kahraman Türk Ordusu; Memleketini en buh
ranlı ve müşkül anlarda zulüm, felaket ve musibet
lerden ve düşman istilasından nasıl kurtarmış ve ko
rumuş isen. Cumhuriyetin bugünkü feyizli devrinde 
de askerlik tekniğinin, (Altını çizerek okuyorum) 
bütün modern silah ve vasıtalarıyla mücehhez oldu
ğun halde, vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç 
şüphem yoktur.» 

Evet değerli arkadaşlarım. Büyük Atatürk'ün 
bu sözlerinden sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne 
olduğunu, hangi şartlar altında ülkesine ve milletine 
ne gibi hizmetler vereceğini söylemeye sanırım ihti
yaç yoktur. Yeter ki, Türk Ulusu ulusal birlik ve 
beraberlik içinde bulunsun. 

Sözlerime son verirken Milli Savunma Bakanlığı 
1979 Mali Yılı Bütçesinin Silahlı Kuvvetlerimize, ül
kemize ve milletimize hayırlı olmasını diler, kahra
man Silahlı Kuvvetlerimizi ve onun değerli mensup

larını Sayın Milli Savunma Bakanımız şahsında en 
içten duygularla selamlar, Yüce Senatoya saygılar 
sunarım. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Ekrem Kabay buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA EKREM KA~BAY (Bur
dur) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

Milli Savunma örgütümüzü, bugün ve yarın var
lığımızın. ulusal bütünlüğümüzün, ulusal onurumu
zun, Cumhuriyetimizin ve demokratik düzenimizin 
yaşamasında, gelişmesinde ve devamlılığında en 
önemli güvence olarak görürüz ve öyle inanırız. Böy
le bir örgütümüzün bütçesini görüşürken, ulusumuz 
ve bütün dünya uluslarının görünen ve kestirilebilen 
sorunlarını mümkün olan ölçüde olduğu gibi konuş
mak. değerlendirmek isteriz. Böyle bir yöntemi hem 
Ulusumuzun, hem de barış içinde yaşamak zorun
da olan dünya uluslarının yararına sayarız. 

Değerli arkadaşlarım; 
İster büyük, ister küçük ya da gelişmiş, azgeliş

miş olsun, tüm dünya uluslarının kendilerine göre 
iç ve dış sorunları vardır. Bizim de sorunlarımız var
dır. Ne varki, bizim sorunlarımız oldukça ciddi bo
yutlara ulaşmış, oldukça ağırlaşmıştır. Sorunların 
ağır boyutlara ulaşmış olması, çözümde bir ümit
sizlik nedeni değildir olamaz da. Milletimiz tarih 
boyunca daha ağır bunalımları yaşamış ve o buna
lımlardan yüz akıyla çıkmıştır. Yeterki, bugün yüz 
yüze yaşadığımız sorunların çözümü için tüm so
runlarımızın kaynağını doğru saptayabilelim ve doğ
ru çözüm yöntemleri bulabilelim. 

Bugün en önemli sorunlarımızdan birisi, ekono
mik durumumuzdur. Uganda'dan - Bengaldeş'e; 
Gabon'dan - Seylan'a kadar tüm dünya ülkelerine 
borçlanmışız. Resmi ağızlar 98 bin firmaya borçlu 
olduğumuzu belirtiyorlar. Kısa vadeli, yani günü gel
miş borçlarımızın tutarı 6 milyar dolar. Uzun vadeli 
ve kısa vadeli borçlarımızın tutarı ise, faizleri hariç 
12 milyar dolardan fazla. Yılda buğday, tütün, fın
dık. fıstık gibi dışsatımlardan elde edilen döviz 2 
milyar dolar civarında. Dışalım için sadece petrole 
2 milyar dolardan biraz az döviz ödemek durumun
dayız. 

Sanayimiz montaj sanayii üzerine, çiklet, gazoz, 
deterjan sanayisi üzerine oluşturulmuş. Televizyon 
reklamları bunları ve jül'leri sergiliyor. Sanatçıları
mız bunlar için şarkılar besteliyor. Yılda 2 milyar 
liralık sakız çiğnetiliyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Kabay, bütçenin tümü üzerin
de konuşmuyoruz. Milli Savunma Bütçesi üzerinde 
görüşüyoruz. Rica ediyorum. 

CHP GRUBU ADINA EKREM KABAY (De
vamla) — Sayın Başkanım, ne üzerine konuşuldu
ğunu biliyorum ve bir Grup adına konuştuğumu bi
liyorum. Ben, Milli Savunmamızın ekonomimizle na
sıl iç içe olduğunu Sayın Başkanımın da bildiğini 
ümit ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kabay, müdahale olmasın 
diye ben hatırlatma yaptım efendim. Siz buyurun. 

CHP GRUBU ADINA EKREM KABAY (De
vamla) — Sayın Başkanım, zatıâliniz müdahale ya
pıyorsunuz, yani müdahale bir başka yerden falan 
gelmiş değil. 

Mustafa Kemal'in kurduğu askeri sanayi fabrika
larının önemli bölümleri kapatılmış, ordumuz pek 
çok önemli ihtiyaçları «Dışardan verilirse» yönte
mine bırakılmıştır. 

Ulusal gelir paylaşımı son derecede dengesiz, son 
derece de adaletesizdir. Gazetelerde zaman zaman 
görüyoruz, filan gazinoda falancalar şu kadar bin-
lira harcadılar, falanca kişi İstanbul'dan 195 bin li
raya uçak kiralayıp Ankara'ya uçtu; aynı kişinin yıl
lık ödediği vergi 2 250 TL.'sı. Öbür yanda, bir mil
yondan fazla yurttaşımız başka ülkelerde işçi, ülke
de 2 milyon açık, bir bundan fazla gizli işsiz, en 
önemli sorunlarımız olarak ortadadır. 

Dört Büyükler bilmem nerede toplanmışlar, ülke
mizin ekonomik durumunu konuşuyorlar, 

IMF, ülke ekonomisini yönlendirme ve kararlar 
alma hakkını kendinde görür hale gelmiş, 

Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı aylardır, 
ülke - ülke borç erteletme görüşmeleri yapıyor, kre
diler arıyor. 

Böyle bir tablonun sırtına büyük yük, yeni dokt
rin icatçıları, gençlerimizi birbiriyle vuruşturuyor, 
provokasyonlar yaratıyor; suçsuz, kusursuz yurttaş
larımızı, en yetenekli aydınlarımızı, minimini çocuk
larımızı acımasız alçakça cinayetlerin kurbanı yapı
yorlar ve zannediyorum ki, değerli arkadaşlarım, 
görüntümüz abartmasız budur. 

Sayın Senatörler; 
Ne ülkemiz, ne de milletimiz, böyle üzüntü veri

ci bir görüntüye layık değildir. Muhalefet olmak 
her ne kadar güç ise de, sorumluluğu unutturmayı 
gerektirmez. Herkes, şapkasını önüne alıp şayet de
mokrasiye inanıyorsak, bu memleketi ve 45 milyo
numuzu seviyorsak, uzun uzun düşünmeliyiz. De

mokrasimizi ve Cumhuriyetimizi koruma ve yaşat
ma konusundaki sorumluluklarımızı sürekli hatırla
malıyız, akıldan çıkarmamalıyız. Son günlerde Sa
yın Başbakanın ve Sayın Anamuhalefet Partisi Lide
rinin anarşi konusunda verdikleri ortak yönü ağır ba
san görüşme yolundaki demeçlerini, önemli bir adım 
olarak görüyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu ekonomik sıkıntıdan çıkarız; ancak 45 milyo

numuzla önemli sıkıntılara katlanarak çıkabiliriz. Bu 
konuda Hükümet bir plan hazırlamalıdır. Sayın Baş
bakan, tüm sıkıntılarımızı açık açık halkımıza anlat
malıdır. Halkımızın yardımını ve sabrını istemelidir. 

Borçlarımız daha fazla artırılmadan ödeme yön
temleri aranmalı, bu konuda bazı hedefler saptan
malıdır. Bugüne kadar uygulanan dışalım politikası 
kesinlikle bırakılmalı, parfümmüş - kozmatikmiş -
gümüş parlatıcısıymış gibi yüzlerce kalem eşya, dış
alım listelerine bundan böyle girememelidir, sokul
mamalıdır. 

Bilinen bir gerçektir ki, borçsuz, paralı bir Dev
let haline gelmeden uluslararası dünyada itibarlı bir 
ülke olma olanağı yoktur. Ayrıca, güçlü bir savunma 
oluşturulabilmek de mümkün değil. 

Savunma gücü, ulusların kendi eîconomik güçle
riyle doğru orantılıdır. Ulusların savunma gücü, gü
nümüzde sadece asker sayısıyla ölçülmüyor artık. 
Askere eğitim, askere araç-gereç.tüm teknik malze
me, ulusunun ekonomisinden kaynaklanabiliyor. Baş
kalarının yardımıyla donatılmış ordu, artık güçlü bir 
ordu olamıyor. O gücün geçiciliği bizim bildiğimiz, 
bizim yaşadığımız bir gerçektir. O nedenle, Ordumu
zun gücünü kendi ekonomimiz ile donatmayı, ekono
mimizin gelişimine ve güçlendirilmesine uygun ve 
ona paralel olarak planlamalıyız. 

Çok kısa bir geçmişte yaşadık, ulusal güvenliğin 
bir ölçüden öte, dış olanaklara ve özellikle tek kayna
ğa dayanması hem ordunun gücü bakımından, hem 
de ulusun bağımsızlığı açısından ciddi sakıncalar ya
ratmıştır. Güvenliği için dışa bağımlı hale gelen bir 
ulusun, kendi bağımsızlığını koruyamayacağı, bağım
sızlığı korunamayınca da, güvenliğin bir anlamı kal
mayacağı herkesçe biliniyor. 

Türkiye yıllardır ekonomisini zorlayarak, geliş
me hızından keserek savunmasına geniş kaynaklar 
ayırmış olmasına karşın, ulusal güvenliği bakımın
dan dışa bağımlı kalmıştır. Bu bağımlılığın. Kıbrıs 
sorununda ambargo mekanizmasıyla bizi nasıl sı
kıntılı bir duruma ittiğini hepimiz biliyoruz. Öyle ise, 
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bundan böyle yapılacak görüşmelerde hedef, savun
ma gücümüzü, bu çıkmazdan gerekli sonuçlar çıka
rılarak değerlendirmek gereklidir. 

tik iş olarak, büyük önder Atatürk'ün kurduğu 
savunma sanayine ilişkin fabrikalar, şu anda hangi 
kurumların elinde bulunuyorsa, bulunsun, en kısa 
zamanda Milli Savunma Bakanlığına devredilmesini 
önemli ve yararlı bir önlem olarak görmekteyiz. 

Tarih boyunca Ordumuz, ulusumuza her alanda 
öncülük etmiştir. Bugünkü bunalımdan çıkarken de, 
Ordumuzun, o tarihi sorumluluğunun bilincinde 
olacağından asla kuşkumuz yoktur. Ordumuz, kısa 
süre içinde, elinden geçen yüzbinlerce vatan evlâdına 
eğitim alanında, görgü-bilgi alanında büyük bir eği
tim hizmeti yapıyor. Ancak, askeri eğitimin yanında, 
Ulusumuzun ekonomik kalkınmasına katkıda bulu
nacak çalışma programlan hazırlanmalı, bunlar tat-
bikatlı olarak uygulanmalıdır. 

Bazı çevreler, bu yılın bütçesinde Milli Savunma 
Bakanlığı Bütçesine, geçmiş yıllara oranla az pay ay
rıldığını ortaya atıyorlar. Böylece bu Hükümeti, uîus-
sal savunma gücümüzü zayıflatıcı bir anlayışın töh
meti altına sokmak istiyorlar. Bu değerlendirme hem 
yanlıştır, hem de bu alanda politik amaçlı değerlen
dirme yapmak doğru değildir. Bu yoldan yapılacak 
politik çıkar hesapları ulusal savunma politikasına 
gölge düşürür. Bilinir ki, ulusal savunmada ne za
man, neye gerek duyulursa. Milletin tümü her türlü 
varlığıyla savunmanın emrindedir ve> üstelik bu ge
rek, milletimizce seve seve yerine getirilir. Kaldı ki, 
bu bütçedeki rakamlar da ortadadır. 

Sayın üyeler; 
Ulusal güvenlik örgütümüzü hem ülkemizin iç 

barışı için, hem dünya barışı için vazgeçilmez bir 
kurum olarak görüyoruz. 

Büyük önder Atatürk'ün yurtta barış ile dünya' 
da barışı bir tutan gerçekçi ve insancıl ilkesine Hü
kümetin bağlı olduğunu, o yolda politikalar oluştur
duğunu biliyoruz. Ancak, gene de Türkiye'nin sa
vunmasını ve bağımsızlığını güvence altına alırken, 
bölge ve dünya dengesine uluslararası yumuşamaya 
katkıda bulunacak politika izlenirken, özellikle ken
di çıkarlarımızla diğer ulusların çıkarlarını dengele
yecek politikada İsrar edilmelidir. Kendi dışımızda
ki ulusların yararına veya zararına işleyecek politi
kalar, bizim dışımızda oluşuyorken, Türkiye sorum
luluk altına asla girmemelidir. Bir başka ülkenin çı
karı için, katlanılabilecek sorumluluğu, Ulusumuzun 
geleceği için çok ciddi bir tehlike sayarız. 

Ülke olarak ittifaklara yapacağımız katkı, özel
likle bölgemizde bir kuşku ve bir güvensizlik sorunu 
katiyen yaratmamalıdır. İttifaklar çerçevesinde ol
sun, veya olmasın uluslararası ilişkilerde ulusal gü
venliğimizi olumsuz yönden etkileyici, ulusal hakla
rımızı ve ulusal çıkarlarımızı zedeleyici tüm politi
kalara kesin karşı çıkılmalıdır. Çünkü, günümüz dün
ya politikasında ittifaklar içinde bile olunsa, ulusal 
çıkar önde yer alıyor. 

Tajvvan yıllar yılı Amerika'nın müttefikiydi, şim
di onu bıraktı. Komünist Çin ile çok önemli ve ileri 
ölçüde ilişkiler kurdu. İran Şahı yıllar yılı Amerika' 
ya tam bağlılığını ve bağımlılığını gösterdi, sonuç 
belli. Romanya - Yugoslavya ulusal çıkarları için 
Varşova Paktına ya da Sovyetler Birliğine gerekti
ğinde «Hayır» diyebiliyor, kendi ulusal çıkarları için. 

Biz, böyle bir dünya politikasının içinde, ulu
sal çıkarlarımıza öncelik vermeden politika oluştura
nlayız. Bu politikamızdan ötürü de, ittifak içi olsun, 
olmasın, hiç bir ulus çıkıp da «Niye böyle bir poli
tika oluşturuyorsun» demeye ve ayrıca, hatır - gö
nül koymaya hakkı yoktur, olmamalıdır da. Çünkü, 
politikaları biraz evvel söylediğimiz gibi bellidir ve 
ortadadır. Bize, bu politikayı oluşturduğumuzdan 
ötürü önemli ekonomik sıkıntı politikaları uygula
yabilirler. Bu uygulamanın zararı da, günün birinde 
gene o politikanın sahiplerine zarar vereceği şüphe
sizdir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sosyalist blok ile kapatalist blok arasında bir-

birbirine karşı, ekonomik politik, askeri ittifaklar 
var. Bu ittifaklar ilk görünüşte kendi sistemlerini 
korumak amacıyla oluşturulduğu sanılıyordu. Şimdi 
Çin, Amerika ve Batı yakınlaşması bu konuda tar
tışmaları. yorumlan gündeme getirmiştir. Bu sav 
üzerinde Hükümetimiz çok titiz, çok dikkatli bir 
gözlemler ve değerlendirmeler içinde bulunmalıdır. 

Barış özlemimizi yurtta ve dünyada isterken, 
komşularımızla barışı daima ve en önde bir sorunu
muz olarak düşünmeliyiz. Batı komşumuz Yunanis
tan ile önemli ve çözülmesi gerekli ve üstelik dünya 
barışı bakımından süratle ve görüşmeler yoluyla çö
zülmesi gerekli sorunlarımız var. Bu konudaki sıkın
tıların Yunanistan'dan geldiğini dünya kamuoyuna 
anlatmak için çok yaygın, sürekli bir çalışma yapıl
ması gerektiğine inanıyoruz. 

Biz NATO'nun bir üyesiyiz. Bu üyeliğimizin, 
Üçüncü Dünya ülkeleriyle ve komşularımızla ilişki
lerimizi geliştirmede engel olmaması gerektiğine ina-
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nıyoruz. Bugün bir barış vardır. Bu barış, kuşkusuz 
hepinizin bildiği gibi. büyük devletlerin birbirinden 
çekinmesine dayanmaktadır. Çekinmeye dayanan, 
korkuya dayanan bir zemin üstüne kurulu barış ye
rine karşılıklı anlayış üzerine oturtulan barış daha 
güvence verici olur. Ulusal güvenliğimizin sağlan
masında CHP Grubu olarak biz, karşılıklı anlayış 
üzerine kurulmuş bir barışa inanırız. Ancak, bu he
nüz gerçekleşmemiş, bu ortam henüz oluşmamışken, 
gerçekleşmiştir gibi de davranmaya olanak yoktur. 
O nedenle, dünya koşullarının durumuna göre ihti
yacımız ölçüsünde askeri güce sahip olarak ulusal 
güvenliğimizi sağlamak durumundayız. 

Bölgemiz, gereğinden fazla silahlandırılmıştır. 
Bölgemiz, ulusları bu silahlanmadan şikâyetçi olma
lıdırlar. Ne var ki, bu şikâyetin sözkonusu olmadığı 
günümüzde ve bölgemizde, bizim şikâyetçi olmamız 
askeri gücümüze katkıda bulunmaz. Özellikle Yu
nanistan'a karşı bozulan silah dengesi karşısında ge
reken önlemlerin süratle .alınacağını ve özellikle ken
di ekonomik olanaklarımızla giderileceğini düşünü
yoruz. 

NATO içinde Yunanistan'ın bizi silah gücü ola
rak geçtiği yolundaki haberler ve o silahlanmanın 
ülkemize yönelik amaçlı olması NATO için ciddi 
bir problemdir, ve bizim için de önemli bir prob
lemle karşı karşıya kalındığını ortaya koyar. Bu ko
nuda ittifak ortaklarımızın tavrı ve katkısı ise itti
fak adına ayrıca önemli bir sorundur. 

Biz, NATO'ya üye olduğumuz zaman ortak sa
vunmaya bütün samimiyetimizle ve bir bakıma ken
dimizi adarcasına katkıda bulunduk. Bizden, beklene
ni fazlasıyla yerine getirdik. Ne varki, bu ittifakın 
diğer üyeleri, bu konuda bizim gösterdiğimiz 
özveriyi göstermek şöyle dursun, kendi çıkarlarını kol
lama yolunu seçtiler. Yunanistan öyle yaptı. Adaları 
silah deposu haline getirdi. Adalar silah deposu haline 
getirilirken, kafasının içinde hep Türkiye'ye yönelik 
hesaplar vardı. NATO'nun diğer üyeleri de bu konu
da sessiz kalmayı yeğlediler ve böylece NATO kendi 
sorununu kendisi yaratmış oldu. 

Bu konuda, geçmiş hükümetlerimizin yararsız ya 
da en azından bugünkü tabloyu yaratan üzüntü duy
duğumuz sonuç değerlendirilirken, kendimizde de 
bazı dikkatsizlikler ve kusurlar aramalıyız. 

Dış ilişkilerimizde ve savunma konumuzda fazi
let gösterilerinin yeri yoktur. Karşı taraf sana yöne
lik hazırlıkların içindeyken biz, «Vay ittifaka gölge 
düşer, vay ben özveride bulunayım» değerlendirme

sini hiç bir aklı başında kişiden beklememek gere
kir, yapmamak da lazım. 

Yunanistan'ın, Türkiye aleyhine yıllardır sürdür
düğü, Türkiye'yi ekonomik, sosyal yönden uluslarara
sı ilişkilerde yalnız bırakma politikasına ittifakının 
diğer üyelerince karşı çıkılmamasını da ittifak için 
anlamsız bir sessizlik olarak görüyoruz. Yunanistan, 
şimdi NATO ittifakının askeri örgütüne yeniden 
dönmek istiyor. Bu konuda Hükümet, son derece 
uyanık bir politika uyguluyor. O, bizi yalnızlaştırma 
politikasını uygularken, biz onun askeri örgüte gir
mesine seyirci kalamayız. En azından aleyhimize 
sürdürdüğü politikadan vazgeçtiği kanısını bizde 
uyandırmadan, bu konu gündeme bile sokturulma-
malıdır. Hele, askeri örgüte girme amacı bizim için 
tehditler savurma ve de haklarımıza engel koymak 
amacına yönelikse, Yunanistan'ın, NATO'nun aske
ri örgütüne girme isteği hayal olmalıdır, hayal ya
pılmalıdır. 

Sayın üyeler, 
Biraz da iç barışımız üzerinde durmak istiyorum. 

Ülkemizde katledilen yurttaşlarımızın sayısı bir ol
sa da, bin olsa da değerlendirmeyi sayıya göre değil, 
anarşinin amacına göre yapmalıyız. Anarşinin amacı 
açıktır. Anarşinin amacı, demokratik düzenimizi 
yıkmak, yerine kendi totaliter düzenlerini getirmek
tir. Anlayışları bu olduğuna göre, mücadele ancak 
demokrasiye inananlar tarafından yürütülebilir. Hü
kümet, anarşinin üzerine yan tutmadan gidiyor. Aynı 
anlayışı, Anamuhalefet partisinden, onun liderinden, 
onun sözcülerinden beklemek demokrasimizin hak
kıdır. Demokrasinin korunmasında ve yaşatılmasın
da samimi olanlar, kesin tavırlarını koymalıdırlar, 
demokrasinin halk gözünde daha çok dayanma gü
cü, günün birinde kalmayabilir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sıkıyönetim üzerine yapılan eleştiriler üzerinde 

de durmak istiyorum. Bazı çevreler sıkıyönetimin 
geç ilan edildiğini, sıkıyönetim mahkemelerinin ka
rarlarını ve Eşgüdüm konusunda eleştirilerde bulu
nuyorlar, belli bir ölçüde de huzursuzluk gösteriyor
lar. 

Bir kerre sıkıyönetim, Anayasal bir kurumdur. 
Anayasamızın 124 ncü maddesi gereğince, ilan yetki
si Hükümetin, onaylama yetkisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinindir. 

Hükümet, sıkıyönetim istemini 26 . 12 . 1978 gü
nü TBMM'ne getirmiş, aynı gün TBMM üyelerinin 
büyük bir çoğunluğu «Evet» demiş. Şimdi ne deni-

— 473 — 



C. Senatosu B : 36 

yor?: «Bizim istediğimiz zaman niye ilan » etmedi
niz?» Sayın arkadaşlarım, hiç bir kimse, görevi ne 
olursa olsun, kendisini Hükümeti kendi iradesi altı
na alma yolunda haklı görmeyi aklından geçirmeme
lidir. 

İleride göreceğiz. İstediğini yerine getirmek için 
olay yaratanların, nasıl olsa ipliği pazara çıkacaktır. 

Kaynağı ve doğruluk derecesi bilinmeyen konu
larda, değerlendirmeler yapıp Ordumuzu, eleştiri 
ortamının konusu yapmaktan kaçınmanın yararlı 
olacağını düşünüyoruz. Neymiş?.. Okuma özgürlü
ğünü kısıtlayana 20 ay, adam öldürene 80 ay ceza 
verilmiş. Böyle demeç veriliyor. 

Aslında, bu demecin sahipleri, bir günden bir gü
ne gazetenin adı sanı ne olursa olsun, okuma özgür
lüğünü kısıtlayan o sokak eşkiyasına aynı konuda 
eleştirileri yöneltebilmeliydi. Demokrasi adına bunu 
beklerdik. 

Sıkıyönetim Mahkemelerinin kararlarına nasıl 
itiraz edileceği, üstelik, kimin itiraz edeceği bellidir. 
Ulusumuzun en önemli güvencilerinden birisi olan 
Ordumuza yönelik eleştiriler, hele ciddi bir kayna
ğa dayanmıyorsa, yapılmamalıdır. 

Saym arkadaşlarım; 
Sıkıyönetim hür demokratik düzeni yıkmaya kal

kışanlara karşı ilan edilmiş 6 bölgede 13 ilimizi kap
sıyor. Sıkıyönetim komutanları arasında koordinas
yon yasa hükmü. Koordinasyon sözcüğü yerine 
«Eşgüdüm» sözcüğü kullanılmış Hükümetçe. Koor
dinasyon sözcüğünün anlamını taşıyan Türkçe bir 
sözcük kullanmış. Bundan rahatsız olmak değil, 
memnun olmak gerekir. Önemli olan 6 bölgedeki sı
kıyönetim komutanlığı arasında amaca uygun bi
çimde organizasyonun yürütülmesidir. 

Zaten ortak hareket etme konusunda da, sıkıyö
netimin işleyişi konusunda da bir rahatsızlşık yok. 
Bilakis memnuniyet var. Bütçe Plan Komisyonunda 
Adalet Partili arkadaşlarımın bu konuda söyledik
lerini şu anda anımsıyorum ve aramızda o arkadaş
larımızı da görüyorum. 

Rahatsızlığın asıl kaynağı bu sözcük falan değil
dir. Bu sözcük bahane edilerek, ortak hareket et
me konusunda sıkıyönetim komutanlarına karşı 
Başbakanın taşıdığı yetki ve bu konuda Başbakanın 
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı taşıdığı . so
rumluluktur. 

İsteniyorki, Başbakan Komutanların işine hiç ka
rışmasın, ama buna rağmen, TBMM'ye karşı da so
rumlu olsun. Değerli arkadaşlarım, bu çok garip, 
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anlaşılması ve de anlatılması pek güç bir mantık
tır. 

Hele, «Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti-
nindir.» diyene Anayasa hükmümüze rağmen, yü
rütme organının Başkanına yetkisini kullandırmama
yı amaçlamanın demokrasiye inanma ile bağdaşır ya
nı yoktur. Başbakanlar gelir - gider; ama, demokra
tik düzenimiz varoldukça, milletin egemenliğini kul
lanabilmesi hakkını, yetkili organları aracılığıyla 
kullanmasını elbirlik sağlamalıyız ve de savunmalı-
yılz. 

Elbette Başbakan, sıkıyönetimin amaçlarına uy
gun işleyip işlemediğine bakacak. Yasa bunu öngörü
yor. Bu konuda yetkisini kullanacak. Başka türlü 
Sıkıyönetim Komutanı Başbakan'a karşı nasıl so
rumlu olacaktır, Başbakan TBMM'ye karşı kendin
den beklenen sorumluluğu nasıl üsltenecektir?. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte bunun tartışma
sı yapılmıştır. Hem de bir Geçici Komisyon kurul
muş, tartışma o komisyonun içinde yapılmıştır. Ko
misyon Başkanı da AP Eskişehir milletvekili saym 
Mehmet İsmet Angı imiş. Arkadaşım halen millet
vekilidir ve de, Bütçe-Plan Komisyonunun, AP'li 
bir değerli üyesidir. Ne demiş o zaman Sayın Ko
misyon Başkanı Sayın Angı?: «..Başbakanın sorum
luluktan kaçacağı, Sıkıyönetim Komutanlarının yap
tığı görevlerden mesul değiliz iddiası bilmem ne de
receye kadar doğrudur ama; sıkıyönetim idaresi Hü
kümete ve Başbakana bağlıdır. Başbakan yazılı emir 
verecektir. Vazifeyi veren mesuliyetine de, sorum
luluğuna da iştirak eder. Hiç bir Başbakanın sıkıyö
netim görevlilerinden mesul değilim, sorumlu deği
lim diye ortaya çıkıp beyanda bulunması mümkün 
değildir. Sorumluluktan kaçması mümkün değildir. 
Sorumluluk Başbakana racidir.» sevgili arkadaşlar-
rım; Saym İsmet Angı'nın o gün söyledikleri aynen 
budur, aynen okudum. 

Evet, şimdi «dün dündü» denmez inancıyla söy
lüyorum. Demokrasimizi kendi kuralları içinde iş
letmek için, çeşitli konularda gösterdiğimiz duygu
sallığımızı mutlaka bir kenara bırakmalıyız. Bırak
mamız gereklidir. 

Bu duygularla Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi
nin iç barışımızı sağlaması, dünya barışına katkıda 
bulunmasını dileyerek, Yüce Kurula, CHP Grubu 
adına saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat, Milli 
Birlik Grubu adına buyurun efendim. 
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MB GRUBU ADINA HAYDAR TUNÇKANAT 
(Tabii Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Grubumuz her fırsattan yararlanarak, ulusal sa
vunmamızın günümüzün koşullarına uygun, teknolo
ji ve savaş doktrinlerindeki en son gelişmeleri de içe
ren, dışa bağımlılığı azaltan ve ulusal dış politikamızı 
destekleyecek durdurucu ya da caydırıcı bir güce 
ulaşması yolundaki önerilerini yinelemiştir. 

Geçmişte, savunma bütçeleri Mecliste görüşülür
ken gerçek bir eleştiri yapılmaz, genellikle Silahlı 
Kuvvetlerimizin kahramanlıklarından, Devlete bağlı
lığından, Cumhuriyeti ve ülkemizi korumaya karar
lı olduğundan söz edilir ve sonuçta «Orduya Selam» 
önergesinin kabulü ile mesele tamamlanırdı, fakat 
kendisine verilen bu çok önemli ve ağır görevin ne 
ile ve nasıl yapılacağı konusunda, ne bir soru sorulur 
ne de bir açıklama yapılırdı. Bu, bir askeri sırdı ve 
açıklanması bu askeri sırrın yabancılara verilmesi an 
lamına geliyordu. Rahmetli Sadık Aldoğan'ın «NA-
TO'daki kumandanlar, Amerika Birleşik Devletleri 
senatörleri biliyor da, bir Türk milletvekili neden bil
mesin?» biçimindeki tepkisini aranızda anımsayanlar 
olacaktır. Bu konuyu, Senato kürsüsüne getirerek, 
tüm boyutlarıyla tartışılmasını sağlayarak, gizlilik 
perdesi arkasında saklanmak istenen bir çok sorun
ların su yüzüne çıkarılmasında grubumuzun katkı ve 
çabaları büyük olmuştur. Biz ,bu yoldaki eleştiri ve 
çabalarımızı sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir 
kez daha belirtmek isteriz. 

Geçmiş hükümetler, ulusai çıkarlarımızı ve izlen
mesi gereken dış politikalarını destekleyebilecek bir 
ulusal savunma politikasını ilkelerini saptayarak, bir 
direktif halinde Genelkurmay Başkanlığına bildire
cekleri yerde, bunun üzerinde hiç durulmamış, yıllar
ca NATO'nun savunma stratejisinin ulusal çıkarla
rımız ve politikamızla uyuşup, uyuşmadığına bakıl
maksızın uygulanmış, yapılan uyanlar dikkate alın
mamıştır. 1965'lerde Jhonson'un Türkiye'ye vermiş ol
duğu Nota ve Sovyetlerin Türkiye'ye saldırı karşı
sında, NATO'nun harekete geçmeyeceği biçimindeki 
tehdidi, bir çok kimsenin aklını başına getirmişse de 
kısa zaman sonra bu da unutulmuştur. Ambargo ge
lip çattığı zaman da, geçen yılların nasıl boşa harcan
dığı her ne kadar acı, acı dile getirilmişse de, ambar
gonun devamı süresince de çekilen parlak nutuk ve 
demeçlerin dışında, milli savunmamızın dışa bağım
lılığım azaltacak, savaş stoklarımızı artıracak, savun
ma sanayimizi geliştirecek olumlu bir adım atılama-
mış, hazırlanan bazı projeler de rafa kaldırılmak su-
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retiyle, ümitler yine ambargonun kalkmasına bağlan
mıştır. Eğer, bir hükümetin ulusal çıkarlarını destek
leyebilecek ulusal bir politikası olmazsa, onun her an 
karşılaşacağı durum bundan daha farklı olmaz. 

Yeri gelmişken, ulusal savunma politikasından da 
ne anladığımızı bir kez daha açıklamakta yarar oldu
ğuna inanıyoruz. Çünkü, bu konunun yeterince an
laşılmadığı ortadadır. Bir hükümet, ulusal savunma 
politikasını oluştururken, önce ulusal çıkarlarla, izle
yeceği dış politikayı belirlemek zorundadır. 

Türkiye Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köp
rü ve Orta Doğu'ya ulaşan yollan ve boğazları elinde 
tutan, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdenize sahili olan 
bir ülkedir. Türkiye'nin saldırgan bir politika izleme
yeceği, komşularıyla dost geçineceği dış politikasında 
bir ilkedir. Türkiye, NATO ve CENTO Askeri itti
fakına üyedir. Amerika Birleşik Devletleri ile ikili 
savunma anlaşmaları imzalamıştır. NATO, Sovyetler 
ve Warşova Paktı'na karşı bir savunma örgütüdür. 

NATO'nun bir üyesi olan Türkiye hangi ölçüde, 
komşusu Sovyet Rusya, Bulgaristan ya da Roman
ya'ya karşı, NATO'nun bu savunma ya da saldırma 
planlarını ne ölçüde, ne kadar hava, deniz ve kara 
birlikleriyle yerine getirecektir? 

İkili Anlaşmalarla Türkiye'de kurulmuş olan 
Amerikan üslerinin faaliyetleri, komşularımızla dost
luk ilişkilerimizi bozmayacak biçimde nasıl kontrol 
altında tutulacaktır? 

Türkiye'nin eğitim birlikleri dışındaki tüm silahlı 
kuvvetleri NATO emrine verildiğine göre, bunlardan 
bir bölümünü NATO emrinden alıp ulusal çıkarları
mız için ya da ulusal dış politikamızı desteklemek 
için çekmek zorunlu olacak mıdır? 

Amerika'nın vermiş olduğu silah ve teçhizat, ve
riliş maksadına aykırı olarak kullanılamayacağına 
göre, ulusal çıkarlarımızı savunacak birliklerimizin 
silah ve teçhizatı nasıl ve' nereden sağlanacaktır? 

Türkiye bir saldırıya uğrarsa NATO harekete 
geçecek midir? Eğer geçecekse ne ölçüde, ne kadar 
zamanda ve ne kadar kuvvetle yardıma gelebilecek
tir? Geçemeyecekse, Türkiye kendini nasıl ve ne ile 
savunacaktır? 

CENTO üyesi olan Türkiye'nin, İran ve Pakis
tan'a karşı da birtakım yükümlülükleri olduğuna gö
re, onlardan biri saldırıya uğradığı takdirde, Türkiye 
Hava ve Deniz Kuvvetleriyle Pakistan'a ya da Kara 
Kuvvetlerinden bir birlikle İran'a yardıma gidecek 
midir? Ya da biz Yunanlılarla Ege'de bir savaşa gi
rersek, onların Türkiye'ye yapacakları yardımların 
ölçüsü ne olacaktır? 
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Yunanlılarla Batı Trakya, Ege'deki adaların tah
kimi, Kıta Sahanlığı, FIR Hattı ve Kıbrıs konusun
da aramızda derin görüş ayrılıkları var. Yunanlıların, 
Ege'de, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki dengenin 
kendi yanlarında olduğunun bilinci içinde, Kıbrıs ve 
Ege'de bize karşı bir saldırıya geçme olasılığı karşı
sında, Ege'de ve Kıbrıs'taki savaşlarda hava ve de
nizde başlayıp sürdürüleceğine göre Türkiye mevcut 
hava ve deniz güçlerini takviye edecek midir? Ede
cekse nasıl? 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan sayısı ve kuruluş
ları ulusal ekonomimizin taşıyabileceğinin üstünde 
midir? Eğer üstünde ise, bu sayı indirimi nasıl ve 
hangi birlikler lağvedilerek sağlanacaktır? 

Eğitim, tedarik ve savaş stokları, Silahlı Kuvvet
lerin çağdaş konseptlere göre, reorganizasyonları, üç 
silahlı kuvvet arasındaki oranlar ne olacaktır? 

Bu ve benzeri sorunlar Milli Güvenlik Kurulu 
ve Bakanlar Kurulunda tartışılarak, ilkeler saptana
rak, o Hükümetin izleyeceği ulusal savunma politi
kası oluşturulur ve bu politika, Hükümetin bir direk
tifi halinde Genelkurmay Başkanlığına verilerek uy
gulanmasına geçilir. Yıllık hedefler saptanarak, on
ların gerçekleşmesi için programlar yapılır. Bütçelere 
bu programları gerçekleştirecek biçimde ödenek ve
rilir. Program hedefleri her yıl gözden geçirilerek de
ğişen koşullara göre gereken düzeltmeler yapılır. Böy
le bir direktif, gelmiş geçmiş hükümetler tarafından 
Genelkurmay Başkanlığına verilmiş midir? Bizim bu
na cevabımız hayırdır. 

Bu kürsülerden yapılan konuşmaların baskısıyla 
bazı hükümetlerin direktif adı altında, yasak savmak 
için, bir sayfayı geçmeyen bir yazı yazdığı gerçektir; 
fakat, bunun ülkenin savunma politikasını, (Bizim 
açıklamaya çalıştığımız ölçüde) belirleyen bir nite
likte olmadığını burada belirtmek isterim. Böyle bir 
yazı ile, ulusal savunma politikası gerçekleştirilemez. 
Bununla Hükümet kendi sorumluluğunu başkasına 
aktarmış görünmekte; fakat, bu onun bir savunma 
politikası tespit ettiğini göstermez. Onu sorumluluk
tan kurtarmaz. Bütçe rakamlarına baktığımızda bir
çok şeyleri açıkça görmek mümkündür. 

REMO için ayrılan ödenekler çıkarılırsa; 57 mil
yarlık Savunma Bütçesinin 8 milyarı Deniz, 12 mil
yarı Hava ve 31 milyarı da Kara Kuvvetlerine ayrıl
mıştır. Bu oranlar her yıl böyledir. Hemen hemen 
hiç değişmez. Bazılarına göre, Türkiye bir Kara Dev
letidir. Bu görüş gerçekte, Birinci Dünya Savaşı sı
rasında bir ölçüde geçerli idi. Denizde hâkim olan

lar, Kara Kuvvetlerini yendiler. İkinci Dünya Sava
şında ise, Hava, Denizden de üstün bir güç haline 
geldi. Deniz Kuvvetlerinde üstünlüğü eline geçiren 
Yunanistan, Ege'yi, Hava Kuvvetlerinin de yardı
mıyla tam kontrolü altına alabilir. Türk Donanması 
Gölcük'te bile barınamaz o mazan; fakat, güçlü bir 
Hava Kuvveti Ege'yi ve Akdeniz'i Türk Deniz Kuv
vetlerine ve bir Deniz Ticaret Filosuna açabilir. Yu
nanistan Hava ve Deniz Kuvvetlerinin üstünlüğü 
karşısında ise, Akdeniz ve Ege, havadan ve denizden 
Türkiye'ye kapanır. O halde, asıl vurucu güç olan 
Hava Kuvvetlerimize ve birliklerimizi adalara ya da 
Kıbrıs'a taşıyacak ve denizyollarını açık tutacak olan 
Deniz Kuvvetlerimize ayrılan bu para ile, belirttiği
miz görevler yapılabilecek midir? Yoksa bu görev
leri Kara Kuvvetlerimizin yapabileceği mi düşünül
mektedir?.. Hava ve Deniz Kuvvetlerinin akaryakıt, 
cephane, yedek parça stokları bu hayati görevleri 
yerine getirebilecek düzeyde midir ve kaç gün yete
cektir? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tunçkanat. 
MB GRUBU ADINA HAYDAR TUNÇKA

NAT (Devamla) — Buyurun efendim. 

BAŞKAN — 868 S. Sayılı Kanun Tasarısına açık 
oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Tunçkanat. 

MB GRUBU ADINA HAYDAR TUNÇKA
NAT (Devamla) — Eğer yeterli değilse, Bütçeye 
bunların tedariki için neden daha fazla ödenek ko
nulmamıştır? Yoksa, Türk havalarının korunması da 
NATO'dan mı beklenmektedir? Böyle bir savaşta, 
hazırlıksız ve tedariksiz olduğumuz için uğranılacak 
yenilginin sorumlusu kim olacaktır?.. Ciddi ve ger
çeklere uygun bir savunma politikası oluşturup, onu 
yıllık bütçelerde vereceği ödeneklerle desteklemeyen 
Hükümetler mi; yoksa, Silahlı Kuvvetlerin Komutam 
olan Genelkurmay Başkanı mı?.. 

Acı bir sonuçla karşılaştıktan sonra, suçlu ara
mak yerine, bunu başından önlemenin çarelerini bul
mak lazımdır. Bu nedenle biz, Hükümetin ulusal sa
vunma politikasını zaman kaybetmeden oluşturarak 
bunu uygulamaya koymasını öneriyoruz. Bu sapta-
maden, ne Silahlı Kuvvetlerimizi güçlendirmek, ne 
savaş sanayimizi kurmak, ne de dışa bağımlılığımızı 
azaltmak mümkün değildir. Yıllardan beri uygula
nan, bu plansız ve programsız gidişe son verilerek, 
Devlet Planlama Teşkilatının da yardımıyla bir dü
zene sokulmalıdır. 

476 — 
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Genelkurmay Başkanlığı, yıllardan beri Kara Kuv
vetlerimizin tekeli altındadır. Uluslararası karargâh
larda hizmet gören ya da oraları ziyaret eden yük
sek rütbeli subaylarımızın, bir müşterek karargâhın, 
kara, hava ve deniz kuvvetlerinden kurulmuş oldu
ğunu bilmemelerine ihtimal veremiyoruz. istihbarat 
Başkanlığına bir denizci, Lojistik Başkanlığına da 
havacı bir general getirmekle, Genelkurmay Başkan
lığının müşterek bir karargâh haline dönüştürülece
ğine inanmak güçtür. Bu tutucu görüşten kurtulup, 
Genelkurmay Başkanlığının gerçekten bir müşterek 
karargâh haline dönüştürülmesinde daha fazla geç 
kalınmamalıdır. Kıbrıs'a yapılan çıkarma harekâtı 
sırasında bunun nelere mal olduğunu gördük. Aynı 
hataların gelecekte de tekrarlanmaması için, Genel
kurmay Başkanlığı Karargâhının üst düzeyde bir Ka
ra Kuvvetleri Karargâhı olmaktan çıkarılarak, gü
nümüzün koşul ve gereksinmelerine süratle cevap ve
rebilecek, gerçekten müşterek bir karargâh haline 
dönüştürülmesi zorunludur. Bu böyle sürüp gidemez. 
Hava ve Deniz Kuvvetlerine mensup subayların 
«Müşterek Karargâh» diye adlandırılan yerlerde bu
lunması zorunlu olan kadrolarına, kara subaylarının 
atanması ile o kadrolar doldurulmuş sayılamaz, on
lar asıl sahipleri gelinceye kadar boştur ve o karar
gâh müşterek hizmetlerin gerektirdiği bir savaş hare
kâtını değil, bir tatbikatı bile yönetemez. 

Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da 
yetkidir. 1961 Anayasasından önce, Genelkurmay 
Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına bağlıydı. Bir 
ara Genelkurmay Başkanlığınca yapılagelen işlerin 
Genelkurmay Başkanlığından alınarak Milli Savun
ma Bakanlığına bağlandığına tanık olduk. Bunun sa
kıncaları görüldüğünden, 1961 Anayasası ile, Genel
kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığından 
alınarak Başbakanlığa bağlandı. Anayasamızın 110 
ncu maddesinde «Milli güvenliğin sağlanmasından 
ve Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, TBM 
Meclisine karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.», «Ge
nelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin Başkomuta
nıdır.», «Görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.», 
«Genelkurmay Başkanı, bu görev yetkilerinden do
layı Başbakana karşı sorumludur.» Bu madde, Milli 
Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı ara
sındaki yetki uyuşmazlığının ananedeni olarak gö
rülmüş olacak ki, 12 Marttan sonra yapılan Anaya
sa değişiklikleri arasında 110 ncu maddeye şu pa
ragraf eklendi; «Milli Savunma Bakanlığının görev 
ve yetkileri, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Ko-
mutanlıklarıyla ilişkileri kanunla düzenlenir.» Yet

kileri düzenleyen yasalarda çıktığına göre, bu konu
nun da çözümlenmiş olduğu kabul edilebilirse de, yet
ki anlaşmazlığı zaman zaman değişik konularda or
taya çıkmakta, bir karara varılması zorunlu olan so
runlar da böylece askıda kalmaktadır. Ulusal Sa
vunma ile ilgili imalat ya da satın alma kararlan bu 
yüzden verilememekte ve birçok projeler gerçekleş
ti! ilememektedir. Ulusal savunmamız ve çıkarlarımız
la bağdaşmayan bu durumun, Anayasasımızın belir
li maddelerinin ışığı altında kati bir çözüme bağlan
ması zorunludur. 

İkinci yetki uyaşmazlığı; milli Savununa Bakanlığı 
ils Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı arasımda MC döne
minde ortaya çıkmış ve burçak savunma projeleri <bu 
konu ile ilgili (kararların alınmasını ve yatırım pro
jelerinin gerçeHdeşmösirııi önlemiştir.. 

Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikaların ken
disime devrimi istemekte, Sanayi Bakanlığı ise, buna 
karşı çıkmaktadır. Kanımızca bu fabrikaların Milli 
Savunma Bakanlığına devrinin şimdiik/inden daha çok 
bir yarar sağlayacağı şüphelidir. Milli Savunma Ba
kanlığı imalata dönülk ve onu teşvik edici şartnamen 
ler hazırlamış değildir. Ellerinde bunu gerçekleştire
cek yeteriü eleman da yoktur. Satın alma esasına da
yalı şartnamelerle bu fabrikaları çalıştınmak ve kifa
yetsiz elemanlarla yönetmek olanaksızdır. Halen Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olan bu fabrika
ların da, modern bir işletmecililk ve pazarlama anla
yışı içinde araştırma ve geliştirme laböratuvarlanyla 
takviye edilmesi, gün kaybed Imeden gerçeklegari'ime-
lidir, Ambargodan bu yana, ulusal savaş sanayiimiz 
için yerii ve yabancı olanaklarla çok şeyler yapılalbi-
lirdi. Ancak, bu fırsat da kaçırılmış, zaman boşuna 
harcanmış, özel ve kamu kuruluşlarının tüm olanak
ları, ulusal savunmamızı destekleyecek yönde teşvik 
ve organize edi'Ieımem'iş, yetki uyuşmazLkları ve seri -
ben kavgalarıyla dışa muhtaçlığımız sürdürülmüş, 
Türk Ulusunun ulusal savunmasına yapacağı katkısıy
la moral gücü ve övünç kazanması ve kendine olan 
güvenli artırılaimamıştür. Bazı savurana projeleri ya
tırımlarının dış finansmanları için, MC dönemlinde, 
yatırımların gerektirdiği döviz tahsis edilemediği için 
ortada kalmıştı. Bu nedenle de, programlanmış ya
tırım projeleri uygulamaya konulamamıştır. Bugün 
de, durum bundan farklı değildir. Hele Lockheed rüş
vet söylenîtttsinden sonra, Silâhlı Kuvvetlenin yatırım 
projeleriyle ilgili personeli, herhangi bir iftiraya uğ
ramamak ya da haksız bir suçlama ile karşılaşmaş 

J endişesiyle; girişimlerin) daha düzeydeki yetkililer ta-
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rafından yapılması dileğiyle bir kenara çekilmiş gö-
rüıımekltedirler. Yeni Bakamdan bu sorunlara süratle 
vıe akılcı yoldan çözümler getirmesini bekliyoruz. 

•'Mili Savununa Bakanlığı Bütçesi için, Bütçe ve 
Plan Kanma Komisyonuna verilen roparda; «Silahlı 
Kuvvetlerimizin, günün teknolojik gelişmelerine uy
gun harp, silah ve vasıtalarıyla donatılması çalışma
larının daha da hızlandırılması, gerekli olan eğitim 
çabştoalarının en yüksek düzeyde tutulması, sefer
berlikte tahsis edilecek, savunmamıza yönelik üretim 
dallarının şimdiden belirlenmesiyle, istenildiğinde 
üretime başlayabilecek sekide gereken tedbirlerin alın
ması, personelin teknik bilgi ile eğitilmesi, akaryakıt, 
mlüihiminıat, yiyecek ve giyecek gibi her türlü savaş 
stoklarının tamamlanması zorunluluk göstermekte
dir.» denildiğinle göre; «şmdiye kadar neden bunlar 
yapılmadı ve nerede idiniz?» soruları haklı olarak ak
la geliyor. Her yıl bu amaçla bütçelerle istenen öde
nekler konuluyor. Yıl içinde ayrıca ilave ödenekler 
de verildiğine göre, her yıl aynı sorunlarla karşı kar-
ya bırakılmış olmamızın ardında yatan gerçekler ne
lerdir?. 

Savaş stoklan için, bütçelere verilen ödenekler 
başka yerlerde mi kullanılıyor? Ya da, Silahlı Kuvvet
lerimizin mevcudu ekonomimizin kaldırabileceğinin 
çok üstünde midir ki, her yıl verilen oldukça büyü!: 
ödenekler personel ve cari giderlere ancak yetebili-
yor da, eğitim ve savaş stokları için verilen ödenek
lerde buralara rnı aktarılıyor? Silahlı Kuvvetlerimi
zin günün teknolojik gelişmelerine uygun harp silah 
ve vasıtalarıyla ilgili çalışmaları hangi düzeydedir? 
Seferberlikte tahsis edilecek, savunmamıza yönelik 
üretim dalları şimdiye kadar neden belirlenmemiştir? 
Bunların savaş görevlerini yapablmeleri için, kurul
muş ve kurulacak sanayi tesisleri ile Devlet Planlama 
Müsteşarlığı düzeyinde herhangi bir çalışma ve uygu
lama var mıdır ve bunları teşvik için Milli Savunma 
Bakanlığı ne gibi tedbirler almıştır? Yıl 1979, biz bu 
sorulan zaman zaman bu kürsülerden sorarız; fa-
ıkat hiç birinin bugüne kadar olumlu bir çözüme bağ
landığını gösteren bir girişimi duymadık ve görme
dik, 

1972 yılında Milli Savunma Bakanlığına, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin yenliden teşkilâtlandırılması ve mo-
dernleştirilmesli için 16 milyar liralık ödenek, RE-MO 
adı altında, 10 yıl içinde gerçekleştirilmek üzere veril
mişti. Sonra bu artırılarak ve süresi de yarıya indiri
lerek her yıl bütçelerde ayrı bir ödenek halinde veril
di. Bugün bunun toplamı 43 milyar 520 milyon TL'na 

I ulaşmıştır. Bu paranın tümünün dış alımlarda kulla
nılması amaçlandığı için, bildiğimiz kadarıyla, sade-< 
ce Fantom uçaklarıyla, Orlükon Uçaksavar Topları di--

I şında önemli bir dışalım da yapılamamıştır. MC dö-
I neminde başlayan döviz darlığı nedeniyle, dış ahm-
I larda da, bu para kullanılamamıştır. Daha önceleri de 
I uyardığımız gibi, bu para ile yerli savaş sanayiinin ku-
I rulması ya da yerli imalata dönük yatırımlara, ortak-
I lık, kredi ya da teşvik tedbirleriyle destek olunabil-
I saydi, birçok sorunlarımız 1972'den bu yana çözüm-
I lenmiş olurdu. Bu paranın büyük bir kısmı, halen 
I nereye ve nasıl harcanacağı bilinmeden atıl vaziyette 
I bekletilmekte ve bunu, ülke yararına akıllıca kulla-
I anarak, dış bağımlılığımızı azaltacak biçimde hızla 
I yatırımlara dönüştürecek bir girişimi beklemekteyiz. 

I Milli Savunmamız, plan ve programdan da clduk-
I ça çekinmekte, Devlet Planlama Teşkilâtı ile işbirliği 
I ya da eşgüdümden kaçınmaktadır. Milli Savunmanın 
I ödeneklerinin de Devlet Planlama Teşkilâtından geç-
I mesi, ulusal ekonomimizin bütünlüğü açısından önem-
j liddr. Bu da, yulardır süregelen çözümlenmesi zorun-
I lu, önemli bir sorun olarak ortada durmaktadır. As-
I keri dış yardımlar; Amerika ve Federal Almanya'dan 
I gelmektedir. Yardım adı altında verilen araç ve ge-
I reçlerin büyük bir kısmı kullanılmış olup, yedek par-
I ça gereksinmeleri nedeniyle de dışa bağımlı lığımızı 
I arttırmaktadırlar. Çoğu zaman bu yardımlar, savaş 
I sanayimizin kurulmasını da önleyici bir etken olmak-
I tadır. Bir örnekle bunu açıklamak isterim. 

I Türk Silahlı Kuvvetlerinin 10 yıllık araç gerek -
I sinimini yurt içinden karşılamak üzere bir proje 
I hazırlanmış, kısa zamanda geliştirilen bu proje uygu

lamaya konulacağı sırada. Alman yardımından büyük 
I ölçüde Türk Silahlı Kuvvetlerine araç verilmesi tek--
I lif edilmiştir. Ben bunu haber alınca, o zamanın Milli 
I Savunma Bakam olan Sayın Ferid Melen'e giderek 
I bunun yerli sanayimizin gelişmesini önleyecek bir gi-
I rişim olduğunu, aslında son safhaya gelmiş olan pro-
I jenin uygulamaya konularak gerçekleştirilmesini, mo-
I tor sanayimizin ülkemizde kurulmasında önemli bir 
I adım olan bu yatırımın gerçekleşmesinin sağlanması-
I nı rica ettim. Genelkurmay Başkanlığı da, Almanların 

I bu tekliflini kabul etti. «Bir şey yapabileceğimizi san-
I mıyorum» dediler ve o proje yattı ve hâlâda yatar. 
I Yurt çıkarları hiç düşürtülmeden hemen bir kenara 
I itiliyor. Bugün artık hurda haline gelen kullanılmış 
I araçlar alan sorumluların neler düşündüklerini ve ül-
j keye vermiş oldukları zararın idraki içinde olup ol-
| madıklarını bilmek isterim, 
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Yine rapora -dönmek istiyorum; Raporda «araş
tırma ve geliştirme faaliyetleri» adı altında bu konuya 
temas edilerek; «Silahlı Kuvvetlerin gelecek 10 yıllık 
îüla'h, araç ve gereç ihtiyaçların 5'er yıllık dilimler 
halinde önceden belirlenecek, ilkine! aşamada bu ih
tiyaçların karşılanma biçimi ortaya konulacak, bun
lardan ıbir kısmı mevcut kamu ve özel kesim tarafın
dan üretilecek, diğer bir kısmının ise dışarıdan teda
rikline devama eddlecekıtir.» deniliyor ki, kaç yıl geri
ye gittiğimiz açıkça görülmektedir. Bu Raporda araş
tırma ve geliştirme ile 'ilgili, kısa adıyla Milli Savun
ma Bakanlığı ARGE Teşkilatı ile ilgili abartılmış 
ibiJgiler verilmiş. Bunları yakından bilip tanımasak 
^bayağı ümitleneceğiz. Gerçekle, ARGE Daire Baş
kanlığı, son yıllarda çeşiui nedenlerle küçültülmüştür. 
Buraya muvazzaf veya birkaç yedek subay mühendis 
koymakla araştırma ve geliştirme işleri yürütülemez; 
araştırmanın başlangıç safhasında geniş bir bilgi ve 
dokümantasyon taraması yapılmalı ve ülke dışmdan 
kölayca sağlanması mlümkün olanların temini ciheti
ne gidilerek, boş yere zaman harcanmam alı dır. Bhkaç 
cenit veya dolara sağlanacak bilgiler için. laboratuvar-
larda yıllarca çalışmalar yapıldığı bir gerçektir. 

Laboraturlarda prototiplerin yapılması soruna çö
züm getirmez. Seri imalat aşamasına kadar, karşılaşı
lacak sorun ve güçlükler üzerinde de önemle durul
malıdır. Yoksa bu prototüpler imalata götürülemez. 
burada yine bir örnekle sorunu açıklığa kavuşturmak 
işitiyoruz. Gece görme sistemlerini ele alırsak; piya
deler ve diğer 'araçlarda kullanılan gece görme cihaz
ları yönünden, ordumuz, çok zayıf bir görünüm için
dedir. Gece savaş kabiliyeti olmayan bir ordu, gücü
nü yarı yarıya kaybetmiş kabul edilir. Bu konuda, 
TÜBİTAK'a bazı siparişler verilmiş. Yapılan bu 
prototipi 3 yıl önce ben de gördüm; fakat son yıllar
da bu konuda daha ileri bir gelişme olduğunu tahmin 
etmiyorum. Önemli olan, modern orduların hepsi, 
gece savaş yeteneklerini böyle yeni cihazlarla arttırır
ken, Türk Ordusiuînun yıllardan beri, bu prototipsin 
ya da bilinen en iyilerinden birinin patentini alarak 
irnailata geçememiş olmasının, doğuracağı yenilginin 
hesa'bını kimin vereceğiidür. Savaşın ne zaman çıkaca
ğım kestirmek zordur. Hazırlanmak için zaman düşü
nüldüğünden çok daha azdır ve baskın bir orduyu 
hezüımete götürür. 

M 48 Tanıklarının modernizasyonuna gelince; o 
da yürekler acısıdır. Yıllardır çözüm bekleyen bu ko
nu, !bilgüsiz ve ehil olmayan, kararsız kimselerin elinde 
(boşa harcanan zaman ve para ile modernize edilmesi 

düşünülen eski tanklar da paslanmaya terkedilmiş 
görünmektedir. 

Bu tanklara konulması düşünülen dizel motorları, 
(eski motorlar benzinli idi) donanımında da değişikli 
ği gerektirmektedir. Dünyada, binlerce imal edilerek 
tanıklarda denenmiş birçok tip motor bu tanklara da 
konulabilirdi ve bunların patenti alınarak yurdumuz
da yapılabilirdi. Böyle yapılmayıp, yeni bir prototip 
yapılmak üzere bir Alman firmasıyla anlaşmaya va
rılmıştır. Açık bir ihale de yapılmamış olduğa için, 
fiyat da normalin üstünde teşekkül etmiştir ve yapı
lan prototip te başarıya ulaşmamış, zaman kaybe
dilmişi ir. Prototipi alan firma, 10. - 15 milyon markı 
(2G0 - 250 milyon TL.yi) masraflarının karşılığı ola
rak istemektedir. 

-Bu tankların atış kontrol sistemlerinin de moder
nizasyonu zorunludur. Bunun için de, bazı firmalar
la yine prototip anlaşmasına girilmek üzere olduğu
nu haber almış bulunuyoruz. Bu tank atış kontrol 
sistemlerinin herb'kinin, tank başına 6C0 C£K> Alman 
Markına malolacağı söylenmektedir. Nasıl sonuç ve
receği belli olmayan bu prototipler yerine, denenmiş 
ve başarılı olmuş, en yeni atış kontrol sistemlerinden 
'biri seçilecek olursa, bunun malliyetlnin de çok aşağı
larda olacağı açıktır. 

Milli Savunma Bakanlığında veya başka bir 
yende, bu sistemlerin prototip şartnamelerini hangi 
elemanlar hazırlamaktadır, bunu öğrenmek yararlı 
olacaktır?.. Bizdeki şartnameler hep satın almaya göre 
hazırlanır. İmalata, hele prototiplere göre şartname 
hazırlamak, çok sayıda, çok çeşitli dallarda ihtisas 
kazanmış teknisyen, bilim adamı ve imalatçılardan 
ve onu kullanacak olan kişilerden kurulu heyetlerce, 
uzun çalışmalardan sonra hazırlanabilir. Tankların 
dizelizasyonunda olduğu gibi, bu pahalı ve zaman 
'kaybına yol açan denemelerden sakım ılmasmı öneri-
tiz. 

M - 48 Tanklarının modernizasyonu ile ilgili bir 
konuya daha değinmek istiyorum: 

'Bu tankların namluları 90 mm,Tktir fakat mo
dern yeni tanklarda 105 mm/İlk toplar kullanılmak
tadır. O halde, modernize edilmesi düşünülen tankla
rın namluları 90 mm,'İlik kaldığı takdirde, bu tanklar 
kovalamadan çok kaçmakta kullanılaibilirler. 

Namluyu değiştirmek ise, yeni ve oldukça ağır 
bir mali külfet getirecek ve maliyet çok yüksele
cektir. Bu durumda, bu eski tankların modernize 
için sarf edilecek para ile yenisini almanın daha kârlı 
olacağının iyice etüt edilmesi yararlı olacaktır. 
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Ekonomik mülahazalarla, 90 mm'lik topun kal
ması düşünülüyorsa, halen Amerika Birleşik Dev
letleri Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinin 90 mm'lik 
tank mermilerin 105 mm. kaabiliyetine çıkarmak 
üzere yapılmakta olan çalışmalara katılarak, gerekli 
know-how'u sağlamak suretiyle Makina Kimya En
düstrisi Fabrikalarında süratle imalatına geçilebilir. 
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Diğer taraf
tan, uçak sanayiinin kurulması da yıllardır sürünce
mede bırakılmıştır. Hava Kuvvetlerimiz için satın 
alacağımız bir uçağın patent hakkını da alarak, on
ların getireceği ileri teknolojiden de yararlanarak, 
personelimizi eğiterek, aynı uçağın yurdumuzda 
yapılmasının sayılamıyacak kadar yararları vardır. 
Bugün Türkiye, teknolojideki geri kalmışlığını, en 
yüksek teknolojiyi uygulayan uçak sanayii ile kazana
bilir. Bununla ilgili kurulacak yan sanayi ve kalite 
kontrolünün, sivil endüstriye aktarılması suretiyle 
kazancımız çok büyük olacaktır. Bu konu üzerinde 
önemle durularak gerçekleşmesi için, yeterli gayret 
gösterilmeli ve bakanlıklar arasındaki görüş farkları 
giderilmelidir. 

NATO'nun üyesi olan Türkiye'nin, NATO'dan 
çok fazla bir şey bekleyerek ümitlenmemesini, çoğu 
kez nedenleri ile birlikte dile getirdik. Bugün kısaca 
ifade etmek gerekirse, NATO'dan, müşterek karar
gâh çalışmaları, müşterek tatbikat ve manevralar, 
teknolojik gelişmeler, eğitim, haberleşme, erken ha
ber verme sistemleri, eğer paramız varsa bir ölçüde 
yedek parça ikmali ve savunma için altyapılar, ve 
benzeri konularda yararlanılabilir. Bunun dışında, 
pek fazla ümide kapılmamak gerekir. Hesaplarımı
zı gerçeklere göre yaparsak, düş kırıklığına uğrama
yız ve NATO verecek ya da versin diyerek, savun
ma gücümüzün tümünü onlara teslim edip, sonra 
da her yıl azalan gücümüzü arttırmaları için onlara 
boşuna yalvarıp el açmayız. Şimdiye kadar izlenen 
bu yanlış yoldan bir an önce dönülmelidir. Hele, 
NATO Anlaşmasının 2 nci maddesine göre, ekono
mik yardım istemek, olmayacak duaya amin demek
ten öteye bir anlam taşımaz. NATO'nun, bu tür 
yardım yapan bir kolu veya kuruluşu olmadığı gibi, 
şimdiye kadar böyle bir yardım yaptığı da duyulmuş 
değildir. Her ülke, NATO'ya müşterek giderleri 
karşılamak üzere bir miktar ödeme yapmayı taahhüt 
eder. NATO ülkelerindeki altyapılar, meydanlar, 
petrol boru hatları, radarlar, haberleşme şebekeleri 
v.b. dış finansmanları bu paralarla, iç finansmanları 
da o ülkenin her yıl bütçelerine konan ödeneklerle 
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karşılanır, NATO'nun 30 yılı içinde, bunun dı
şında bir uygulama olmamıştır 

Üsler : 
Kıbrıs'a müdahalemizle ilgili olarak, Kıbrıs'ta 

Rumlara karşı, Amerika'nın bize vermiş olduğu si
lahları, veriliş maksadı dışında kullandığımız için, 
Amerika hasmane Mr hareket olan ambargoyu Tür
kiye'ye uygulamaya koymuştu. Biz bu ambargonun, 
Türkiye'deki sorumluların akıllarını başlarına getirece
ği ümidiyle dışa bağımlılığımızı azaltacak ve savaş 
sanayii girişimlerimizi hızlandıracak bir yola süratle 
girileceğini beklömiştik. Karşı tedbirler olarak da, 
Türkiye'deki tüm Amerikan üslerinin hemen kapa
tılması gereğini savunmuştuk. Çünkü, biz bu üsler 
konusunda zamanın hükümetlerini bir hayli sıkıştır
mıştık. Sonunda geç de olsa üslerin kapatıldığı bu 
ağızlardan açıklandı. Bunun dışında herhangi bir bil
gi de verilmedi. Şartlı olarak kaldırılan ambargoya 
karşı, bu üslerden kaçı, şartsız olarak mı, şartlı 
olarak mı açıldı? Amerika Birleşik Devletleri ile Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Ambargo uy
gulanmasından sonra, üslerin statüsünü düzenleyen 
bir anlaşma da ortada olamıyacağına göre; bu üs
lerin şimdiki statülerinin nasıl ve neye dayandırıl
dığını da bilmek isteriz. 

Sayın senatörler: 
Bize ayrılan zaman içerisinde, Milli Savunmamızla 

ilgili önemli gördüğümüz bazı sorunlara değinmiş 
bulunuyoruz. Günümüzün savunma gereksinmele
rini, gelişen teknoloji ve süratle değişen savaş dok-
trinleriyle ilgili olarak ortaya çıkan, yeni be pahalı 
silahların seçilip yurt içinden ya da dışarıdan teda
riki, Silahlı Kuvvetlerimizin bunlarla donatılıp, eğiti
lerek savaş gücünün yüksek bir düzeye çıkarılması 
gibi, daha birçok zor ve bazılarınca kavranması bile 
olanaksız sorunlar, Milli Savunma Bakanlığımızın 
bugünkü teşkilat ve kadrosuyla çözümlenemez. 

Savunma gereksinmelerinin, milyonları aşan 
malzeme çeşitlerinin tedariki, sadece levazım okul
larından mezun olmuş sayıca çok az elemanlarla 
mümkün değildir. Federal Almanya'da, bu konu-
da, Milli Savuma Bakalığıda değişik ihtisas dalla
rında yüksek düzeyde ihtisas yapmış, tecrübe kazan
mış 5 000 uzmanın çalıştığını söylersem, bunun, 
konunun önemini belirtmeye yeterli olacağım sanı
rım. 

Anlaşmalar, hukuk işleri, ekonomi, bütçe, plan, 
tedarik, sanayi gibi daireler, oralarda sürekli ola-

f rak kalıp, bu işlerde tecrübe kazanmış yetenekli 
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uzmanlarca yürütülmelidir. Bir ya da iki yıllığına 
geri hizmet görevinin gereği olarak, bu kaıdrolara 
geçici olarak atanan subayların pek yararlı olmadığı 
ve yararlı olabilecek nitelikleri kazananların da, ya
rarlı olmadan başka bir göreve atanmaları sonucu, 
bu çok önemli dairelerin başsız kaldığı ve saptanan 
politikaların yürütülemedüği de bir gerçektir. Milli 
Savunma Bakanlığının yıllardan beri aksayan bu 
ve benzeri yönlerinin, zaman geçirtmeden günümü
zün koşullarına göre yeniden düzenlenmesinin zo
runluluğuna işaret etmek isteriz. 

Lojman konusuna da değinerek sözlerimi bitir
mek istiyorum. 

1960'da çıkarılan Lojman Kanununda, yasanın yü
rürlüğe girebilmesi için barış garnizonları ve lojman 
yerlerinlin değişmeyecek biçimde saptanarak bildiril
mesi ön koşul olarak konulmuştu. Buradan bekle
nen amaç şu idi: Hava ve Deniz Kuvvetlerine bağlı 
birlikler genellikle meydan, üs, fabrika ve tersanele
rin bulunduğu yerlerde toplanıyordu. Kara Kuv
vetlerine bağlı birliklerin yerleri ise, genellikle ku
mandan veya politikacıların istekleri doğrultusunda, 
sık sık değiştiriliyor ve böylece, önceden büyük mas
raflar yapılarak hazırlanmış olan garnizon ve bina
lar terk edildiği andan itibaren, bakımsızlık ve ilgi
sizlikten harap oluyor yada bazı kişiler tarafından 
yağma ediliyordu. Yeni yerleşme bölgelerine giden 
birlikler ise, barınmak için eğitimi bir kenara bıra
karak yeniden inşaata başlıyor, kireç ocakları açı
yor, tuğla harmanları kuruyor, kerpiç döktürüyor. 
Kısacası, aynı emek ve masraflar yeniden tekrarlanı
yordu. Komutanlar kıtalarının eğitimiyle değil, yap
tıkları inşaat ve boyacılıkla teftişlerini veriyor ve 
terfi ediyorlardı. Buna son vermek için, «înşa edile
cek garnizon ve lojman yerlerinin, kanunla tespit 
edildikten sonra tahsisatın sarfına başlanır» hükmü 
yasaya geçici bir madde olarak eklenmişti. Fakat, 
inşaat Dairesi, bilinmez hangi ince zekânın bulduğu 
bir kurnazlıkla, kuruluş yerleri olarak 67 ilimizin ad
larını bir listeye yazarak, çift aylı bir zarfın için ko
yup, yasanın amacının tam tersine bir uygulamaya 
girilmesi becerisini gösterdi. 

O günlerin hataları, tüm lojman yapımını etkile
diği gibi, zamanla, bunların yer yer lüks konutlar 
biçiminde yapılmaları, birim fiyatlarım yükselterek, 
aym para ile daha az lojman yapılmasıyla sonuç

landı. Bugün çekilen sıkıntıların bir kısmının ana-
nedeni budur. O tarihlerde, konut birim fiyatı ola
rak 20 000 TL. hesaplanmıştı. Bunların m2'leri ve 
tipleri de belirlenmişti. Sonraları bunlara ne ölçüde 
uyulduğunu bizim bilmemiz güç. Yalnız 220 m2'yi 
aşan, pahalı ve lüks lojmanların yapıldığı söylenti
leri yaygındır. Bu yıl, Milli Savunma Bakanlığı büt
çesine 1 milyarı aşan bir ödenek eklenerek, mev
cut lojman sıkıntısına bir ölçüde çare bulunmak is
tenmiştir. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat, 
bugün lojmanlarda oturanlarla oturmayanlar arasın
daki ödenen kira farkları o derece artmıştır ki, bu
nun yarattığı huzursuzluğun ve geçim sıkıntısını ar
tırıcı etkisinin kolay kolay giderilemeyeceği kanısın
dayız. Lojman Yasasıyla 10 yılda 540 milyon lira 
ödenek verilmişti geçmişte. Bu yılki Milli Savunma 
Bakanlığı bütçesine lojman yapımı için konulmuş 
olan ödenekle, artan konut birim fiyatları karşısında 
ancak hazır yapım sistemi ile m2'leri ve standartları 
saptanarak, süratle inşaata geçildiği takdirde etkin 
olacağına ve huzursuzluğu da geniş ölçüde azaltaca
ğına inanıyoruz. 

Lojmanların bakım ve tamirleri için de, elde edi
len kira gelirlerinin bu maksatla kullanılması yasada 
öngörülmüştü. Gezdiğimiz bazı lojmanların bakımsız 
ve tamire muhtaç olduklarını gördüğümüzü belirtmek 
isterim. Bugünkü fiyatlarla değerleri milyarı aşan bu 
lojmanların bu halden kurtarılması zorunludur. Bun
lar yapılmadığı sürece, beklenen amacın elde edil
mesi mümkün değildir. 

Beni dinlediğiniz için grubum adına hepinizi say
gı ile selamlarım. (MBG, Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grubu ve CHP sıralarından alkışlar) 

2. — 1979 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/232; 
C. Senatosu : 1/607) (S. Sayısı : 868) 

BAŞKAN — 868 Sıra Sayılı 1979 Yılı Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanun Tasarısının açık oylamasına 135 sayın üye 
iştirak etmiş; 106 kabul, 27 ret, 2 çekimser oy ile 
tasarı kabul edilmiştir. 

Saat 14.00'te tekrar toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13,00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılına Saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkan vekili Mehmet Üıtakh 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

1. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) 

A) MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ BÜTÇE
Sİ (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 
Milli Birlik Grubu adına Sayın Suphi Karaman?.. 

Yok. 
Kişisel görüşlere geçiyorum. 
Sayın ilhan, buyurunuz efendim. Süreniz on da

kikadır. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer

li senatörler; Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin değerli mensupları; sizleri saygı 
ile selamlarım. 

Grup sözcülerinden sonra ben de, bağımsız bir 
üye olarak, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üze
rinde görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. Ancak, 
benden evvel söz alan grup temsilcileri, sözü edilen 
Bütçe üzerinde çok derinliğine ve teknik bilgiye da
yanan konuşmalar yaptılar. Ben, sadece bazı konu
lara değinmekle yetineceğim. 

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki söz
lerime başlamadan bir hususa değineceğim. 

Siyasi partiler ne zaman parti çıkarlarından ön
ce ülke çıkarlarını düşünmeye başlayacaklardır? Bu
gün Türkiye'nin en acil ve önemli sorunu budur. Bu
gün Türkiye şu korkunç ortama gelmişse; kardeş 
kardeşi hiç gözünü kırpmadan öldürüyorsa, Türk 
polis ve askerine bazı gözleri dönmüş kimseler silah 
çekiyorsa, bunda iktidar ve muhalefette bulunan par
tilerin çok büyük sorumlulukları vardır. Esasen Tür
kiye çok partili sisteme girdiğinden bugüne kadar. 
iktidar ve muhalefet arasında, diğer demokratik ül
kelerde görülen bir uyuma rastlanmadığı için bugün 
bu güç durumda bulunmaktadır. 

(1) 844 S. Sayılı basmayazı 2 
32 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1979 tarihli 

1970'ten bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün hü
kümetler zamanında muhalefet iktidara yardım et
memiştir. Bugün de, durumda herhangi bir değişik
liğin olduğunu gösteren bir belirti görülmemektedir. 
Bundan ülke adına, Türk Milleti adına üzüntü duyu
yoruz. 

Bunun için parti iderlerine tekrar çağında bulu
nuyorum; bir araya geliniz, ülkenin şu içinde bulun
duğu kritik durumdan kurtulması için elele veriniz. 
Bu konuda kaybedecek tek bir günümüz kalmamış
tır. Maraş olaylarından sonra, «İnşallah daha beter 
olurlar» diye gazetelere manşet atan Yunanlılara ve 
diğer ülkelere birlik ve beraberlik içinde olduğumu
zu gösterelim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğunun 

çekirdeğini teşkil eden Anadolu ve Trakya toprak
ları üzerinde kurulmuş milli bir Devlettir. 

Cumhuriyetimizin kurucuları, başta büyük Ata
türk olmak üzere, Türk Ordusunun kıymetli kuman
dan kadrosudur. Dünyanın hiç bir milleti, mazisi 
Türk Ordusu ölçüsünde şan ve şerefle dolu bir or
duya sahip değildir. Dünyada hiç bir ordu, Türk Or
dusu kadar milletiyle bütünleşmiş değildir. Ordumu
zun kahramanlığı, imanı, büyüklüğü ve teknik sevi
yesi ile iftihar duyuyoruz. Ordumuz Devletimizin ve 
Milletimizin temel gücüdür. Türkiye Cumhuriyetinin 
bekâsının teminatıdır. Milli varlığımızın en sağlam 
müessesesi Ordumuzdur. 

Türk Ordusunun en belirgin özelliklerinin birisi 
de, demokratik düzene bağlılığıdır. Demokrasimiz 
için tehlikelerin belirdiği, tehditlerin ufku kararttığı 
her zaman Ordumuza görev vermişizdir. Türk de
mokrasisinin de en güçlü teminatı Ordumuzdur. Or
dumuz daima meşruiyetçiliğin ve anayasal ilkelerin 
imanlı bekçisi olmuştur. 

Türkiye, dünyanın en kritik bölgelerinden birisin
de yer almaktadır. Yurdumuz, dünya güçler denge
sinde çok önemli bir stratejik konuma sahiptir. Öz
gürlükçü demokrasi ile yönetilen ülkelerin uç nokta
sında bulunuyoruz. Güneyimizde, büyük güçler ara
sında devamlı bir çıkar çatışması alanı olmak istida-
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dında bulunan dünyanın en önemli petrol yatakları 
yer almaktadır. Kuzeyimizde 300 yıldan bu yana sı
cak denizlere açılma politikasını devamlı bir çizgi 
olarak sürdüren, tarihin en büyük askeri gücünü 
oluşturan Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üye ül
keleri bulunmaktadır. Doğu komşumuz İran, gele
ceği belli olmayan bir duruma girmiştir. Güneyimiz
de Suriye ile Irak'ın birleşmeleri önemli bir gelişme
dir. Batıdaki komşumuz bizimle aynı savunma siste
mi içinde bulunan Yunanistan'la aramızda Kıbrıs ve 
Ege kıta sahanlığı gibi önemli sorunlar vardır. Bo
ğazlarımız dünyanın en önemli ve askeri değeri faz
la suyollarıdır. Ordumuzun büyük bir kahramanlık 
örneği vererek gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâ
tı, Kıbrıs'taki soydaşlarımızın yaşamını ve geleceğini 
güven altına almak amacına yönelmiştir. Ayrıca, 
Kıbrıs'ın Türkiye için ve tüm Ortadoğu ve Akdeniz 
ülkeleri için taşıdığı büyük stratejik önem Kıbrıs Ba
rış Harekâtına bir başka özellik kazandırmıştır. 

Türkiye'nin çok haklı nedenlerle giriştiği ve Or
dumuzun kahramanlığı ile gerçekleştirdiği Kıbns Ba
rış Harekâtı, Türkiye'ye silah ambargosu ve ekono
mik ambargo uygulanması sonucunu yaratmıştır. 
Haksız ve bilinçsiz bir tutumla Türkiye'ye uygulanan 
ambargonun kaldırılması sevindirici bir gelişmedir. 
Ancak, ambargonun devam ettiği süre zarfında biri
ken sorunların bir an önce telafisi gerekir. 

Türk Milleti ambargonun devamı sırasında ordu
suna karşı fedakâr tutumunu sürdürmüştür. Ordusu 
için her türlü fedakârlığı göze almıştır. Buna karşı
lık bizimle askeri ittifak içinde bulunan dost ülke
lerin, Türk Milletinin bu fedakârlığını ve Türk Or
dusunun büyüklüğünü düşünerek, Türkiye'ye karşı 
yeni bir tutum içine girmeleri gerekir. Türk Milleti
nin, ambargo uygulanması nedeniyle uğradığı büyük 
askeri ve ekonomik kayıpların, bizimle aynı ittifak 
sistemi içindeki ülkeler tarafından telafi edilmesini 
istemek hakkımızdır. Biz yalnız kendi sınırlarımızı 
değil, özgürlükçü demokrasiye bağlı bütün ülkelerin 
de sınırlarını korumak durumundayız. 

Batı'h ülkelerin ekonomileri ve bu ülkeler halk
larının refahı, Türk Ordusunun oluşturduğu güçlü 
kalkanın siperinde günden güne gelişmektedir. Biz 
kendi sınırlarımızı güvence altına alırken, müttefik
lerimizin de tabii olarak koruyuculuğunu yapmakta
yız. Türk Ordusunun büyük gücü olmasa, Fransa ve 
İngiltere savunma harcamalarını çok daha artır
mak ve ekonomik gelişmelerinden fedakârlık yap
mak zorunda kalırlardı. Bu gerçeği müttefiğimiz ve 

i dostumuz olan bu ülkelere açıkça ve yeterli biçimde 
I anlatmamız lazımdır. Ekonomik gelişmelerinde, Türk 
I Ordusunun güçlü varlığının büyük katkısını bu ülke-
I lere hatırlatmak isteriz. Şayet aynı ittifak içinde bu-
I lunacaksak, Ordumuzun ve ekonomimizin sorunlan-
I na müttefiklerimiz çok daha yakın alaka göstermek 
I ve çok daha geniş ölçüler içinde yardım etmek zo-
I rundadırlar. 
I Türkiye Cumhuriyeti, Ordusuyla birlikte ve kah-
I raman, büyük, güçlü Ordusu sayesinde yaşayabilir. 
I BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Başüstüne. 
I Türkiye'de güçlü bir orduya dayanmayan milli 

varlığı tasavvur etmek mümkün değildir. Türk Or-
I duşunun gücü, kahramanlığı, imanı, kararlılığı kötü 

niyetlileri caydırmadığı takdirde, dünya haritası çok 
I kısa zamanda değişir. 

I Sayın Başkan, değerli senatörler; 
I 1979 yılı Bütçesinin, Türk Ordusunun gücünü ko-
I rumak ve geliştirmek için gerekli şartları ihtiva et

mesi bütün Türk Milletini ve Türk Parlamentosunu 
I ancak memnun eder. Milletimiz, milli varlığımızı ya-
I satmaya ve bu uğurda Ordumuz için her türlü feda-
I karlığı yapmaya kararlıdır. 
I Tam Gün Yasasının, Ordumuzda yarattığı hu-
I zursuzîuğun en kısa sürede çözüme bağlanmasını di-
I leriz. Türk subay ve astsubayları, içinde bulunduk-
I lan zor geçim şartlarından kurtarılırlarsa memnun 
I oluruz. 

1979 Mali Yılı Bütçesinin Yüce Türk Ordusuna. 
I Türk Silahlı Kuvvetlerine, büyük Milletimize hayırlı 
I ve uğurlu olmasını diler, sizlere saygılar sunarım. 
I (AP ve MB sıralarından alkışlar). 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
I Sayın Özer, buyurunuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa-
I ym senatörler; 
I Milli Savunma Bakanlığının 1979 yılına ait Büt-
I çesi üzerinde görüş ve dileklerimi sunmadan evvel, 
I Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli men-
I suplarını saygıyla selamlarım. 
I Milli Savunma Bakanlığının önemini kendi ismi 
I açıkça ifade etmektedir. Bir devletin milli savunması, 
I ulusun maddi ve manevi güçlerini ulusal amaçta bir-
I leştirmekle olur. Ulusal amacın başında devletin ba-
I ğımsızlığı, ulusun ve ülkenin bütünlüğü gelir. Bunlara 
I yönelik saldırılara karşı her devlet, yeterli ölçüde 
I ulusal bir gücünü daima hazır ve ayakta tutmak zo-
J rundadır. Pahalı ve külfetli de olsa, bağımsız ve öz-
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gürce yaşamanın tek güvencesi işte bu ulusal güçtür. 
Bu külfete katlanmayan uluslar, zillet ve esarete kat
lanmaya mahkûm olurlar. 

İşte, kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz bunun için 
vardır. Zillet ve esareti ülkeye sokmamak için, ayak
ta ve nöbette feragatla beklemektedir. Silahlı Kuv
vetlerimiz, tarihin en derinliklerinde kökleri bulu
nan ve üç kıtaya dal budak salıp insanlık ve uygarlık 
ışıklarını taşmış olan en şanlı bir kuruluştur. Çünkü 
o Yüce Türk Ulusunun ve O'nun ta kendisidir. 

İlk Başkomutanı Atatürk olan bu Cumhuriyet Or
dusu, O'nun «Yurtta barış, dünyada barış» ilkesine 
bağlı bir kuruluştur. Onun amacı istila değil, barış
tır. Bu nedenle o. bir saldırı gücü değil, savunma gü
cüdür. 

Sayın senatörler: 
Bir ülkenin savunma gücü, saldırı umduğu düş

man güçleriyle en az denk ölçüde olmalıdır. Denk 
güçler, saldırganı niyetinden caydırıcı ya da onun sal
dırısını def edici olur. Eğer çıkar çatışması olan 
devletler arasında güç dengesi varsa, barış vardır. 
Aksi halde, güçlünün merhametine sığınmakla barış 
elde edilemez. Eğer bugün, bir üçüncü dünya savaşı 
başlamıyorsa, bunu süper devletlerin güç dengelerin
deki yarışa borçluyuz. Bu güç dengelerinde, nük
leer silah yarışının yanı sıra, kendi yanlarına yeni 
yeni devletleri çekme yarışı da vardır. Bugün, bir
çok devletlerin iç bünyesini sarsan ideolojik dep
remler de bunun için yapılmaktadır. 

İkinci Cihan Savaşından sonra Sovyetler Birliği, 
bizden Kars. Ardahan ve Boğazlan istemeseydi, bel
ki de yakın bir komşu dururken, çok uzaklarda müt
tefik aramak zorunda kalmazdık. Bu nedenle, biz 
dünya barışını dengede tutan en büyük ittifak man
zumelerinden biri olan NATO'nun caydırıcı gücü
ne katılmakla, sadece Varşova Paktına dahil dev
letlerin saldırılarına karşı güvenliğimizi korumayı he
sapladık; fakat, bu hesaplarda hiçbir ittifaka dahil 
olmayan devletlerle bizzat NATO'nun üyesi bulunan 
devletlerin saldırılarını hesaba katmadık. İşte bu 
yüzden, ulusal harp sanayimize kilit vurarak, ta 
uzaklara avuç açmaya başladık; NATO'ya sığınıp, 
hep ondan medet umduk. 

Yunanistan'la NATO içinde düşman müttefik
ler haline gelince, Birleşik Amerika'nın Yunanistan'ı 
bağrına basıp, onu süratle silahlandırması ve bizim 
silahlarımıza ambargo koyması ve daha sonra bu 
ambargoya karşılık devlet iradesine de ambargo koy
maya kalkışması hepimizin bildiği acı, utandırıcı ve 
fakat uyarıcı bir gerçektir. 

Şunu kesinlikle bilelim ki; ambargo tavizlerle 
doldurulmayan bir ambardır. Ambargo tavize doy
maz. Bir an önce ulusal harp sanayimize dönelim, iç 
kaynaklarımızı süratle harekete geçirip, bu sanayimizi 
geliştirelim. Dünya güvencesi içinde NATO'ya bağlı 
kalalım; fakat ulusal güvenceliğimizde kendimizden 
başka hiç kimseye bel bağlamayalım. 

Nitekim, evvelce NATO üyesi devletlerde birine 
Varşova Paktı devletlerden biri tecavüz ederse, NA
TO topyekun mukabele ediyor; yani nükleer silahlar
la onu yok etmeye çalışıyordu. Şimdi, tecavüze uğ
rayan devlet, kendi konvansiyonel silahlarıyla teca
vüze karşı savunma yapıyor, sonra NATO'nun gene 
bu cinsten yardımı başlıyor; o da olmazsa nükleer 
takdik silahlar kullanılıyor, o da olmazsa ve cesaret 
edebilirlerse, stratejik nükleer silahlarla topyekun 
mukabeleye geçiyor. Tabii bu zamana kadar teca
vüze uğrayan devletten hiç bir eser kalmıyor. Bu te
cavüz, Varşova Paktına bağlı olmayan veya NATO' 
ya bağlı olan devletler tarafından yapılırsa, NATO' 
nun buna hiç bir müdahalesi olmuyor ve her devlet 
kendi kaderiyle baş başa kalıyor. 

Sayın senatörler: 
Son olarak kısaca belirteyim ki, yeryüzündeki 

jeopolitik durumu, ülkemiz en çekici ve en hassas bir 
bölge haline getirmiştir ve yine yeryüzünde benzeri 
bulunmayan mert, cesur ve kahraman bir Ulus olu
şumuz, bizi en güvenilir bir güç olarak cihana ta
nıtmıştır. Bu saygınlığımız yalnız dostların değil, 
düşmanların da kabul ettiği ve tarihin onayladığı bir 
gerçektir ve bir haktır; fakat üzülerek belirteyim ki, 
bu gücümüzün değerini en az takdir eden de bizleriz 
arkadaşlar. İttifaklarda bizim gibi vefakâr ve feda
kâr bir dost bulunamaz; ama bizim gibi dostluğu
nu çok ucuza harcayan da bulunamaz. Savaş mey
danlarında biz, kan döker, zaferleri biz kazanırız; 
fakat onun ürünleri masa başında kaybolur ya or
taklarımız ya da düşmanlarımız alıp götürür. İşte 
askerlerimiz ve işte siyaset adamlarımız. Birisi kanla 
kazanır, öteki kalemle kaybeder. İşte, Kunuri'de 
Amerikan Kolordusunu imhadan kurtaran kahraman 
askerlerimizin döktüğü kan, ambargo olarak karşımı
za dikildi. 

Arkadaşlar; 
Görülüyor ki, savunma politikamızı ve planımızı 

çok dikkatli ve çok hesaplı bir düzene sokmak zo
rundayız, İttifaklara el uzatalım; fakat avuş açma
yalım. Bilelim ki, en sağlam müttefikimiz kendi gü
cümüzdür, kendi gücüne dayanmayan bir ulus iğreti 
dayanaklar çekilince yıkılır, kaybolur gider. 
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BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla)' — Bitiriyorum Sayın 

Başkanım. 
Sayın senatörler; 
Şu önemli konuya da kısaca değinmek istiyorum : 

«Türk Silahlı Kuvvetleri tabu değildir» deniliyor. El
bette ki doğrudur, tabu değildir; ama bazı kişilerin 
kahraman kesilmek için saldıracağı bir hedef de de
ğildir ve olamaz. Çünkü, buna Ulusumuz izin ver
mez. Çünkü, o ulusun kendisidir. Çünkü, o ne ulus
tan ayrı ve ne de ulus onun gayridir. 

Bir kontrgerilla teranesi tutturulmuş gidiyor. 

Arkadaşlar; 
Yeryüzünde hiçbir devlet ve hiçbir rejim yok ki, 

gizli örgütleri bulunmasın, gizli planları bulunmasın. 
«Demokrasi var» diye gizli savunma planlarımda mı 
deşifre edip ilan edeceğiz?.. Bundan sureti katiyede 
kaçınmak lazım arkadaşlar. Hiçbir devlet kendi içi
nin derinliğine böyle inilmesini istemez. Bazen bir göz 
diğerinin farkında değildir. Meth - ü senâ'sı yapılan 
ve özenilen o rejimlerde değil gizli örgütler, gizli cel
lat kıtaları vardır. Bunu biliyor muyuz?.. Onun için 
bir devlet, her şeyden evvel baki kalmalıdır. Her 
zaman söylerim; devlet bir vücuttur, rejimler birer 
elbise. Vücut yok olunca, bu elbiyesi kime ve neye 
giydireceğiz?.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sürem dolduğu için birçok konulara dokunama

dım. 
Bütçemizin Yüce Türk Milletine, şanlı Silahlı 

Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, he
pinize saygılar sunarım. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

İhtiyat, emekli mülazim-i sani Feyyat olarak, bir 
askerlik hatıramı arz ettikten sonra, kısaca bir - iki 
hususu ilgilerinize sunacağım. 

Fizan veyahutta Pervari bölgesinden bir er; gayet 
pejmürde bir kıyafet. Bir şikâyet vardı, şikâyetini 
pek önemsemedim gibi bir intiba vermişti. Bana 
aynen şöyle seslendi : «Teğmenim, teğmenim, ku
mandan var.» dedi, «Yok, var mı?..» Ben disiplini 
o erden öğrendim. Kendime geldim, şikâyetini cid
diye aldım; kendisine sataşanları bulaşıkhaneye gön
derdim, onu talimgaha aldım. 

Türk Milleti hakikaten köyünden kentine, erinden 
mareşal ve generaline kadar hepsi askerdir. Arada 

sadece yetenek farkı vardır. Rütbeler yeteneğe, kabi
liyete göre sıralanır. Şeref olarak, erinden Genelkur
may Başkanına kadar özdeştir, aynıdır, eşittir. Ben, 
bir yedeksubay olarak; iyi bir yedeksubay talebesi 
değildim ki, maiyetimdeki erden disiplini öğrendim. 
Türk halkı işte budur arkadaşlar. Türk halkı, tarih
ten ezele kadar halkın cari olduğu; yani milliyet de
diğimiz Türk Ordusu Milletle beraber olduğu gibi, 
içinde yaşadığımız zümreyle de halkın ta temsilcisi, ta 
kendisidir; ama bilgi, yansıma bakımından, hukuken 
değil. 

Bu itibarla Türk Ordusu daima, % 80 halkın 
menfaatlerinden yana olmuştur, tarih boyunca hiç
bir zaman; Osmanlılardan bugüne dek o iktidara sa
hip çıkmamıştır. Daima müdahale etmiştir, % 90'nın 
menfaatine siyaneten; c/c 10'nun değil. Bu nedenle 
Türk Ordusu halkın ta kendisidir. 

Bunu böyle arz ettikten sonra, beş yıllık senatör
lük hayatımda, belki de sondur bilemem; bu kür
süden Milli Savunma Bakanlığı Bütçesini, âdeta ba
sit asayiş hadiseleri, gelişigüzel olayları, hükümetle
rin aciz kaldığı konulardaki meseleleri, İçişleriyle il
gili konulan, Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili, 
polis müdürlükleriyle ilgili konular, Milli İstihbarat
la ilgili konular, hep Ordunun işiymiş gibi dile ge
tirilmekte ve âdeta Genelkurmay Başkanlığı, Emni
yet Genel Müdürüymüş gibi bir imaj verilmektedir 
ki, bu Türk Ordusuna yakışır beyan tarzı değildir 
değerli arkadaşlarım. Türk Ordusu politikanın dışın
dadır, kendi görevi ile bağlıdır, kendine verilen gö
revi zamanında yapar, yapmasını da bilir. 1960'tan 
bugüne dek iç olaylara karıştığı halde, bir Kıbrıs 
çıkarmasında daha İstiklal Savaşından dün çıkmış 
gibi, dünyaya parmak ısırtacak bir başarı sağlamış
tır. Bu yeter, artar bile. Türk Ulusunun istediği budur. 

Bu itibarla, yurt dışında bulunan faşist Ermeni 
örgütleri ve bunun paralelinde yayın yapan Türkiye' 
deki Turancı ırkçı örgütleri, yok bilmem Maocuları, 
yok bilmem TKP'i, buraya mesele yapıp da, ikide 
bir Türk Ordusuna karşı burada nutuk arz etmek; 
bu neye benzer?.. Bir misafir gelir buyurun dersiniz... 
Misafir, buyurun, buyurun buyurun... Bu itibarla 
Türk Ordusu, bu Yüce Parlamentonun, yüceliğine 
bizden daha çok inanmaktadır. Buna, bu yüceliğe de 
sahip çıkalım. Bu itibarla Türk Ordusunun Yüce Par
lamentonun emri altında olduğu imajını, Türk Or
dusu, çok politikacılardan daha iyi bilmektedir. Bu 
imajı silmek isteyenler... 

Dikkat ederseniz, mademki İçişleri Bakanlığı Büt
çesinden hep bahsettiler; Bütçesindeki bir konuşma 
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gibi söylendi, duruldu; beş yıllık hatıralarımda. Bu
günkü şartlar altında dikkat ederseniz ırkçı Turancı
larla ve bir kısım Ülkücüler ve Türkiye'deki Maocu-
lar aynı paralelde. Bu çok enteresandır. Milli İstih
baratın kulakları çınlasın, aynı paralelde. Bir parti
nin lideri ikide bir Rusya'ya yaylım ateş yapar; ama 
Çin'e değil. Acaba Maocularla anlaştı mı, ittifak hali 
mi var?.. Yoksa, kendi örgütünü suçtan kurtarıp, «Ye
ter suç işlediniz artık geriye çekilin, bu yaramaz Mao-
cuîara suç işletelim de belki bizi aklar» şeklinde bir 
politika mı izlemektedirler?.. Bunlar hakkında niçin 
konuşulmuyor?.. 

Arkadaşlar; 
İllegal davranış, ister sağdan gelsin ister soldan 

gelsin; ister Parlamento dışı muhalefet, Atatürk adı
na olsun: kim istismar edilirse edilsin, parlamenter 
rejimin dışında her illegal hareket yekdiğerine eşit
tir. Aynı derecede ahlaki redaeti gerektiriyor. Bunda 
ittifak etmeyenler, Parlamentoya layık değillerdir ve 
o haysiyeti taşıyamazlar; yani bu illegal hareketlere 
aynı nazarla bakmayanlar. Sonra, bakıyorum ki, 
Türk halkı ve Türk Ulusayla, onun sevgili Ordusuy
la İran'ı bir tutanlar var. Çok acayip. İran Şahı ve 
onun kapıkulları Türkiye'de yoktur. Oradaki sömü
rücülüğe, hırsızlığa, vurgunculuğa, talanlara, yurt dı
şına döviz transferine uşaklık yapanlar Türkiye'de 
yoktur. Bu itibarla, İran Şahı'nın menfaatleriyle aynı 
paralelde bulunanlar arzu ederlerse İran'a giderler. 
Türkiye'de yeri yoktur arkadaşlarım. 

Ordu üreticidir. Sayın Kâmran İnan'ın, 1974'te 
Bütçe Karma Komisyonundaki bir konuşmasını ha
len hatırlamaktayım. Daha çok detaylı, ayrıntılı ve 
bilimseldi. Onu Adalet Partisi Grubunun tekrar oku
masını istirham ederim ve «Ordu üretici değildir.» 
sloganını ileri süren parlamenterler hakkında, parti
ye ters düştü mü, düşmedi mi; gerekli muameleyi yap
malarını istirham ederim. 

BA.ŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Türk Ordu

su ezelden ebede kadar. Osmanlı İmparatorluğun
dan bugüne dek üreticidir. 

Bugün, geçenlerde de arz etmiştim, nerede askeri 
bir hastane varsa, nerede bir sağlık kuruluşu varsa, 
halk sağlık kuruluşlarından farksızdır. Eğitim alanın
da Türk Ordusu çok şey yapmıştır. Okumasını, di
lini, milli lisanını öğretmiştir Mehmetçiğe. Çok emek 
vermiştir. Bu da üretimdir: ama Marksizme göre, bu 
tip eylemler üretici değil, artık değer semizleyiciler-
ciir; ama Marksist olanlar için. ordu üretici değildir. 
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Onu kabul ederim, ama Marksist olduklarını iddia 
etsinler, ondan sonra «Ordu üretici değil» desinler. 
Marksist teoride, dikkat ederseniz bu tip eylemler 
üretici sayılmaz. Sadece kol işçisi, proleterya üreti
cidir onlara göre; ordu üretici değildir, felsefeye 
inanmışîarsa. art düşüncelerinde bu Marksist teori 
varsa, buna tapmışlarsa orduyu üretici kabul etmezler. 

Arkadaşlar; 
Bugünkü özel sektörü tetkik buyurun. Her usta, 

her teknisyen Ordu bünyesindeki müesseselerden çık
mıştır, Kamu İktisadi Kuruluşlarındaki müesseseler
den çıkmıştır. Âdeta birer uygulama üniversitesidir. 
Bu da üretim. Teknik eleman yetiştirilmesinde, ha
vayollarında, denizyollarında, en büyük elemanlar 
Türk Ordusu bünyesinden istihraç edilmiştir. Bu du
rum karşısında, Türk Ordusuna «Tüketici» demek; 
haşa, hiç iş yapmayan bir konkenciye benzetmek 
kadar büyük bir hakarettir. Ben, bu itibarla bunu 
huzurunuzda protesto ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, lütfen to

parlayınız. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitirmek üze

reyim. 
Ambargonun zorladığı ve İnönü'ye yazılan eski 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanının mektubu göz-
önünde bulundurulursa ve içinde bulunduğumuz şart
lar nazarı itibara alınırsa. Türk Ordusunun artık milli 
bir harp sanayii ile moralinin düzeltilmesi ve gelece
ğine inancının artırılması şarttır. Milli bir harp sa
nayiinin artık kurulmasına inanmaktayım. 

Türk Ordusunu güya «Faşizan» olarak ilan eden 
Sayın Ecevitmiş... Haşa. Aksine, daha ağır, daha it
ham. daha galiz sözlerle 27 Mayısı inkâr edenler
dir. Kendi ayıplannı, lekelerini silmek için, kamuf
le etmek için başkalarına iftira etmek, haysiyetle 
bağdaşmaz; hele hele şerefli bir asker olmakla hiç 
bağdaşmaz, 

BAŞKAN — Sayın Fej-yat, müsamaha payını da 
kullandınız. Lütfen bağlayın. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; 

Türkiye'deki anarşistlerden bahsedenler, ırkçı Er
menilerle (Irkçı olmayan Ermeniler, bizi sevenler, 
«Türküm» diyenler başımızın tacı) ırkçı Turancıların. 
İran Şahı ile aynı paralelde Türkiye'yi böldüklerini 
bilsinler; ona uşak olmasınlar, Ülkücülere, Türkeş'e 
uşak olmasınlar. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Ege... 
SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Efendim. 
SUPHİİ KARAMAN (Tabii Üye) — İkinci kez 

Grup adına söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — O hakkınızı kaybettiniz Sayın Ka

raman, kaybettiniz efendim. 
SUPHÎ KARAMAN (Tabii Üye) — Efendim, 

Tüzükte, Başkanlık Divanının kararında, bu hakkın 
ne zaman kaybedileceğine dair bir hüküm yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar, bütün se
nelerde yaptığımız tatbikat, önce... 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Yoktur öyle 
şey. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, arz edeyim. 

Önce grupları adına söz alanlar konuşuyor, o bit
tikten sonra, kişisel görüşlere geçildikten sonra da 
katiyen gruplara söz verilmiyor idi. Bugüne kadar 
tatbikatımız bu. Ben Oturumu açtığım anda zatıâli-
nizi Grubunuz adına davet ettim; yoktunuz. Binaen
aleyh, kişisel görüşlere geçtiğim için size Grup adına 
tekrar söz verme imkânım yok. Ancak, siz kişisel 
söz istemişsiniz; zannederim sıra gelecek, o zaman 
konuşabilirsiniz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Lütfen vakit kaybetmeyelim Sayın 
Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Asıl kişisel 
konuşmamın sırasının gelemeyeceği Başkanlık Diva
nının kararında bellidir; ama bir grup sözcüsüne ikin
ci kez söz verilmeyişinin ne zaman olacağına dair 
hiçbir hüküm yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar tatbikatı
mız budur. Ben bunun dışında bir tatbikat yapamam. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Oylayalım efen
dim, oyla halledelim. 

BAŞKAN — Yok efendim, geçti. Yeni usul mü 
icat edeceğiz efendim?.. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Direnen arka
daşlar vardı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurunuz efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bütçesini konuşmakta olduğumuz Milli Savunma 

Bakanlığı, meseleleri ve davaları çok geniş ve çok bü
yük bir Bakanlık. Fonksiyonu, memleketin var veya 
yok olmasında söz hakkı olan bir topluluk. On da

kikalık bir zaman içerisinde Milli Savunma Bakan
lığının Bütçesi üzerinde gerekli görüşlerimizi ifade 
etmemize imkân olamayacağı aşikâr. Onun için, bu 
büyük, bu çok haşmetli kitabın içerisinden ancak bir 
sayfayı çevirmek imkânına sahip olabileceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memleketin bağımsızlığı meselesi zaman zaman 

tartışılmaktadır. «Bağımsızlık nedir, nerede başlar, 
nereye kadar gider, nerede biter?..» Bunun münaka
şası başka bütçelerde de yapılmaktadır. Ancak, bir 
noktayı açıkça ifade etmek lazım gelirse, «kendi sila
hını kendi yapar» hale gelmek, bir memleketin ger-
7ek bağımlılıktan kurtulmasına medar olur. «Kendi 
silahını kendi yapmak» demek, kendi silahının ge
reken yedek parçasını, onu idame ettirecek olan bü
tün imkânlarını da birlikte getirmek demektir. 

Şimdi, bu, çeşitli meselelerde bir sömürü haline 
getiriliyor. Mesela, muhterem bir arkadaşımız bura
da konuşurken, eski harp sanayii fabrikalarının, bu
gün Milli Savunma Bakanlığına devredilmesi gibi bir 
teklifte bulunuyor. Eski harp sanayii ile ilgili fabri
kalar nerededir, ne haldedir, bilmiyorum; ama her 
halde o fabrikalarda yapılacak silahlarla, bugün tek
nolojide bunca ileri gitmiş olan dünya muvacehesin
de, bizim silahlanmamız değil, günlük herhangi bir 
meseleyi halletmemize dahi imkân veremez. O ba
kımdan, dünyanın bunca, aklın alamayacağı derece
de ileri mertebelere vardığı, harp sanayiini bunca 
geliştirdiği düşünülürse, harp sanayii dediğimiz za
man, içerisinde uçağından denizaltısına kadar çeşitli 
füzeleri, çeşitli bombaları, çeşitli aletleriyle düşünül
düğünde, hakikaten çok mühim, çok büyük bir sa
nayiin kurulması lazım. Bu öyle, sadece arzu etmekle 
veyahut da bugünkü imkânlarımızla hemencecik hal
ledilebilecek bir mesele değil; ama böyle olmakla be
raber, bizim bugün gereken silahımızı ve bu silahla
rımız için gereken yedek parçayı temin edememenin 
verdiği sıkıntı içerisinde, mutlaka bütünüyle dışarıya 
bağımlı halde bulunmamızda, Türkiye'nin istikbali 
bakımından, hatta içinde bulunduğu durum bakımın
dan büyük tehlikeler yaratabilir. O bakımdan, çok 
şükür bu memleketimizde, sivil cenahta da, askeri 
cenahta da kabul edilmek suretiyle yavaş yavaş mem
leketimiz, «Kendi silahını kendi imal etme» yolunda 

gerekli adımları atmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yalnız, bizim bağlı bulunduğumuz ittifaklar var. 

Bu ittifakları bazı arkadaşlar ifade ederken, kusura 
bakmayınız, ben ne demek istediklerini pek anlaya-
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mıyorum. Âdeta şöyle bir tarif gibi : «Adam hem 
şişman hem zayıf, hem uzun boylu hem kısa boylu, 
hem esmer hem sarışın» gibi bir tarzda, ne söylendi
ğini anlayamıyorum. 

Burada sabahleyin grupları adına konuşan bir 
arkadaşımız Varşova Paktı ve NATO'yu birbiriyle 
şöyle bir mukayese etti ve Romanya'nın Varşova 
Paktına nasıl kafa tuttuğunu ifade etmeye çalıştı. 
Ben fazla bir memleket görmedim; tesadüfen bu Ro
manya'yı gördüm. 

Romanya'da şunu gördüm muhterem arkadaşlar : 
1945'lerde uçak yapan fabrika Ruslar tarafından, 
sonradan ancak traktör yapabilir şekle döndürülmüş; 
uçak yapamaz. Romanya'da herhangi bir şekilde bir 
harp sanayii kurmaya, Bulgaristan'da harp sanayii 
kurmaya imkân yok. Tamamen bağımlı olan bu mem
leketlerle Türkiye mukayese edildiği zaman, insanın 
milli duyguları rencide olunuyor. 

Biz demiyoruz ki, NATO camiası içerisinde Tür
kiye bugün arzu ettiği şekilde bu NATO'dan istifade 
etmektedir; NATO camiasının Türkiye hakkındaki 
görüşü, düşüncesi, Türkiye'ye maddi imkânlar sağla
ması yeterlidir; ama kalkıp da bir Bulgaristan'la, bir 
Romanya'yı Türkiye'yi mukayese etmeyi de garip bu
luyorum. Onu ifade etmek isterim. 

Sonra, bazı arkadaşlarımız, belki bazı siyasi par
tiler, bu yılki Bütçe içerisinde Milli Savunma Bakan
lığına ayrılan kısmın; yani 60 küsur milyarın yeter
siz olduğunu ifade etmişler. Yine o sayın sözcü ar
kadaşımız konuşurken, «Aman efendim, bunu böyle 
söylemek doğru değildir. Bu bir nevi polemik yarat
maktır. Memleketimizin milli savunmasıyla ilgili ola
rak ayrılan bu miktarın Bütçede ancak bu kadar im
kân bulunduğu için ayrılmıştır, şeklinde bir savunma
ya girişi, bir noktada bana yine bir şeyi hatırlattı; 
hoşa gitmiyor; ama hatırîatılmasa söylemeyeceğiz. 

Fantom uçakları alınırken, aynı Partinin Genel 
Başkanı, bugünkü Başbakanımızın, «Canım bunlar ne 
olacak, ne ihtiyaç var?» dediği de ayan beyan ortada
dır. Şimdi, böyle özrünüz olduğu yerlerde, başkaların
da özür aramaya kalktınız mı, bunu sizin yüzünüze 
vururlar ve vurulur vaziyete gelirsiniz. Yapmayın 
bunu muhterem arkadaşlar. Bir hatadır, sevaptır ya
pıyorsunuz; ondan sonra siz, o yapmış olduğunuz ha
tayı bir başkasında aramaya kalktığınız zaman, o si
lahın geri tepeceğini düşünmek mecburiyetindesiniz. 
Ne hazindir ki, o «Fantom uçakları alınmasın» diyen 
Sayın Ecevit, o uçaklarla Kıbrıs Harekâtını yaptırdı. 
Onun için, gelin bu şekilde karşılıklı karalamaları, 

I suçlamaları bir kenara bırakalım da meselelerin üze
rine bizatihi inelim. 

Eskiden beri söylemiş gelmişimdir. Bu benim la
fım değildir, birçok kimseler söyler; ama ben inana
rak söylüyorum; elimde imkân olsa tatbik edeceğime 
de inanıyorum : Kışlaya, camiye, mektebe geliniz şu 
politikayı sokmayınız. Bunu sokmayan liderler bü
yük lider olacaktır. Bunu sokmayan, sokturmayan li
derler Türk tarihinde hakikaten istisnai yer alacak
lardır. Bunu elbirliğiyle yapmanın yollarını arayalım. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bunu 

bu şekilde kabul edelim. O zaman memleketi huzura 
i götürmek imkânlarına kısa yoldan varacağımıza ina

nıyorum. 
Vakit tabii doldu, Sayın Başkan haklı olarak ikaz 

ediyor. Bu kadar zamanda bu kadar konuşuluyor. 

Bütçenin memleketimize ve Silahlı Kuvvetlerimi
ze hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder; saygılarımı 
sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Turan, buyurunuz efendim. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler; 
Milli Savunmamızın 1979 yılı Bütçesi konuşulur

ken, savunmamızla ilgili önemli gördüğüm birkaç 
konu üzerinde görüşlerimi ve düşüncelerimi özetle
meye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu müzakereyi yaptığımız günlerde, dünyamızın 

askeri ve politik görüşü, Türkiye'mizin güvenliği ba
kımından hiç te güvence verecek bir durumda değil
dir. Özellikle Türkiye'yi çevreleyen ülkeler kan ve 
ateş içindedir. Lübnan henüz kanlı olaylara sahne 
olmaktadır. 

Komşumuz ve müttefikimiz İran, sonu bilinme
yen bir bunalımın içine girmiştir. 

Kıbrıs sorunu runüz bir çözüme bağlanmamıştır. 
Ayrıca, Yunanistan'la ihtilaf halindeyiz; gergin

lik devanı etmektedir. 
Bütün dünya, özellikle etrafımızdaki memleketler 

asgari ölçüde silahlanmaya devam etmektedirler. 
Tehditle dolu bir ortam içinde bulunuyoruz. Böyle 
bir ortamda hükümetlere ve Meclislere düşen görev, 
dış güvenliğimizi güvence altında bulundurmanın ter
tiplerini ve tedbirlerini daha da artırmaktır. Bunların 
başında Silahlı Kuvvetlerimizin gücünün artırılması 
gelir. Bu türlü karışık bir ortamda başta gelen Si
lahlı Kuvvetlerimizin memleketimizin bağımsızlığını, 

j bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumak ve her 
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istikametten gelecek tehdit ve saldırıları her an kar
şılayabilecek güçte bulunmasıdır. 

Anayasamıza göre, Silahlı Kuvvetlerimizi harbe 
hazırlamakla görevli olan hükümetin bir numaralı 
görevi budur. Hemen arz edeyim ki, bugünkü durum 
bu hususta güven verici değildir. 

Silahlarımızın büyük bir kısmını sağlayan mütte
fikimiz Amerika'nın, gereksiz bir surette birkaç yıl
dan beri uyguladığı ambargo nedeniyle Silahlı Kuv
vetlerimiz bu kaynaktan alınan silahlardan mahrum 
edilmiştir. Ambargonun geçici ve şartlı olarak kalk
mış olması, bu boşluğun doldurulması hususunda hiç 
şüphesiz ki, yeterli olmamıştır. Almanya dışında 
kalan diğer müttefiklerimiz bu boşluğu doldurmak 
hususunda gayret göstermemişlerdir. 

Milli bütçemizden ayrılan imkânlardan dış öde
me güçlükleri nedeniyle yeteri kadar faydalanılama-
dığı anlaşılmaktadır. 1976 ve 1977 yıllarında yapıl
mış olan silah ve malzeme siparişlerinden büyük bir 
kısmı, döviz sağlanamaması yüzünden gerçekleşme
miştir. 

Genelkurmay Başkanlığı ile tespit edilmiş beş yıl
lık ve yıllık kuvvet hedeflerine bu şartlar içinde ulaşı
labildiğini sanmıyorum. Sayın Bakanın bu hususta 
Yüce Senatomuzu aydınlatmak üzere bilgi vereceğini 
ümit ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yıllardır, hemen her bütçe müzakeresinde üzerin

de durduğumuz harp sanayii alanında da, geçen yıl 
ileri adımlar atıldığına dair elimizde herhangi bir bil
gi yoktur. 

Sayın Başbakan, Milli Savunma Bakanı ve diğer 
ilgililer, çeşitli vesilelerle verdikleri demeçlerde ve 
yaptıkları konuşmalarda savunma ile ekonomik güç-
arasında sıkı bir bağ bulunduğunu beyan etmekle ye
tinmişlerdir. 

Savunma gücüyle ekonomi ve özellikle sanayi 
arasında sıkı ilişki bulunduğu doğru olmakla bera
ber, harp sanayisiz bir sanayileşmenin savunma gücü 
bakımından yeterli olmayacağı da şüphesizdir. Kal
kınma gayretleriyle savunma gayretleri arasında bir 
denge kurulması ve sanayii geliştirirken, silah sa
nayii kolunun da birlikte geliştirilmesi gereklidir. 

Bundan önceki hükümetler döneminde, 1976 yı
lında Milli Savunma Bakanlığı Planlama Teşkilatıy
la birlikte çalışarak, «Türkiye'de Savunma Sanayiini 
Geliştirme Stratejisi» adıyla bir program belgesi ha
zırlamış ve 17 Kasım 1976 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararıyla yürürlüğe konmuştu. Bu Hükümetin bu stra-
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tejiyi benimseyip, benimsemediğini bilmiyoruz. Be
nimsememiş ise, Hükümet kısa bir sürede geliştirme
ye mecbur olduğumuz harp sanayiini ne suretle ge
liştirmeyi düşündüğünü ortaya koyması gerekmekte
dir. Sayın Bakanın bu hususta da bilgi vermesini rica 
ediyorum. 

Özellikle uçak sanayiinin kurulması hususundaki 
çalışmalar, Eskişehir, Kayseri ve Sakarya'daki tesis
lerin geliştirilmesi suretiyle zırhlı araçlar ve nakliye 
uçaklarının yurtta imali hususundaki gayretlerinin 
sonuçları hakkında aydınlatma ihtiyacında olduğu
muzu arz etmeliyim. 

Hükümet adına verilen demeçlerde, savunma ile 
milli ekonomi arasındaki ilişkilerden söz edilirken, 
daha çok Silahlı Kuvvetlerin imkânlarından, ekono
minin yararlandırılması düşüncesinin ağır bastığını 
görüyoruz. Buna karşılık, ekonomiden Silahlı Kuv
vetlere ayrılacak güç aktarması üzerinde durulmadı-
ğı da gözden kaçmıyor. Hükümetin bu tutumunu en
dişe ile karşılıyoruz. Bu tutum Türkiye'nin ciddi bir 
tehdit ve tehlike karşısında olmadığı düşüncesinden 
doğuyorsa, endişemiz büsbütün artar. Kanaatimizce 
bu büyük bir gaflet olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu vesileyle üzerinde durmamız gereken diğer bir 

konu da, ihtiyaç fazlası yedeksubay adaylarının ve 
erlerinin yükümlülüklerini ne suretle yerine getirecek
leridir. 

Bilindiği gibi, yüksekokullardan mezun olarak ye
deksubay olma hakkını kazananların sayısı her yıl 
süratle arttığı halde, subay ihtiyacı o ölçüde artma-
maktadır. Bu yüzden yeniden birikim olmaya başla
mıştır. Bu birikimi süratle ortadan kaldırmak ve Si
lahlı Kuvvetlerimizin okumuş elemanlara olan ihti
yacını dikkate almak suretiyle ihtiyaç fazlası aday
ların vatan hizmetine ait rejiminin tayin edilerek, 
yürürlüğe konması gerekmektedir. 

Milli Savunma Bakanlığının birkaç yıldan beri 
bu konu üzerinde kesif bir çalışma içinde olduğunu 
biliyoruz. Ancak, bu çalışmaların süratle bir sonuca 
bağlanmasını da istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Vatandaşların sabırsızlıkla gerçekleşmesini bekle

dikleri bir diğer konu üzerinde de durmaya değer. 
1971 yılında alınan bir kararla 300'den fazla as

kerlik şubesi söndürülmüştü. Bilahara bunun sakın
cası görülerek, önemli şubelerin tekrar açılmasına ka
rar verilmiş ve her yıl 30 ila 40 şube yeniden faali
yete geçirilmişti. 
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29 Temmuz 1976 tarihinde Bakanlar Kurulu, ka
panan askerlik şubelerinin tamamen açılmasına tek
rar karar vermişti. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
SAMİ TURAN (Devamla) — Acaba, bu askerlik 

şubeleri tekrar açılmış mıdır?.. Bunun önemi şudur : 
Vatandaşların emeklilik işlemleri, dul ve yetim 

maaşları, memuriyete girme, işçi olarak yurt dışına 
çıkma gibi muamelelerini, ikamet ettikleri ilçeler dı
şına çıkmadan yürütmelerini sağlamaktır. 

Arkadaşlarım; 
Son olarak, diğer önemli bir konumuz; Milli Sa

vunma Bakanlığı Bütçesi, Bütçe ve Plan Komisyonu 
adına hazırlanan raporda, Milli Savunma hizmetleri 
için 1979 Bütçe Tasarısında teklif edilmiş olan öde
neklerin Devlet Bütçesi ödeneğinin toplamı içerisin
deki oranı, bu yıl arkadaşlarımızın da işaret ettiği 
gibi, oldukça düşük seviyededir. % 15,3 olan bu oran, 
hakikaten Silahlı Kuvvetlerimizin daha çok güçlen
mesini engelleyecektir. 1971'de bu oran % 18 iken, 
onu takip eden senelerde hiçbir zaman bu seviyeye 
düşmemiş olduğunu görüyoruz. 

Konuşmamın başında da arz ettiğim gibi, Türki
ye'nin etrafındaki tehlikeler son yıllarda azalmış de
ğil, daha da artmıştır. Durum bu iken Bütçede Milli 
Savunmaya ayrılan kaynağın daha düşük bir oranda 
olmasını doğru görmüyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin, 
silah ve malzeme gücünün artırılması için gereken 
fedakârlığı yapmamız zaruridir. 

Sözlerimi bitirir, Yüce Senatoyu saygıyla selam
larım. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkanım 
bir hususu bilgiye sunmak istiyorum. 

Adalet Partisi Grubundan bir değerli arkadaşım 
İskender Cenap Ege, benim Grup adına yaptığım ko
nuşmadan bir alıntı yaparak, Varşova Paktı üyele
rinden Bulgaristan'la Romanya'yı, Türkiye ile kıyas
ladığımı belirtip. «Milli duygularının rencide olduğu
nu» söylediler. Ben böyle bir şey söylemedim. Bu du
rumu tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkanım, 

uygun bulursanız böyle bir değerlendirme yapılma
sın. 

BAŞKAN — Tavzih ettiniz efendim, tavzih et
tiniz. 

EKREM KABAY (Burdur) — Yapılmasın... 
BAŞKAN — Tavzih ettiniz, tamam, oldu efen

dim. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kanım, söylememişse ben de tenzih ederim. 

BAŞKAN — Sayın Neş'et Akmandor, Milli Sa
vunma Bakanı; bu^oırun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Sayın 
Başkan, son söz kimde efendim?.. 

BAŞKAN — Şimdilik belli değil efendim. 
Bir sayın üye burada yok. O, yok olmaya devam 

eder ise, Sayın Karaman'da. 
Sayın Bakan, süreniz 45 dakikadır. 40 dakikasını 

konuşmaya ayırırsanız, birkaç tane soru var; onlara 
da zaman bırakmış olursunuz. 

Teşekkür ederim. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN

DOR (Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri; 

Milli Savunma Bakanlığının 1979 yılı Bütçesi üze
rinde açıklamalara başlamadan önce, Silahlı Kuvvet
ler adına Yüce Senatoyu saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye, Ulus - Ordu bütünleşmesinin gerçek ola
rak yaşandığı bir ülkedir. Silahlı Kuvvetlerimiz, sözü 
edilen bu bütünleşmenin bilinci ve kıvancı içinde 
koşullar ne olursa olsun, ekonomik olanak ve zorluk
lara bakmaksızın Ulusun esenliği için görevi başın
dadır. 

Bu görüşmeler nedeniyle savunma politikamızı 
oluşturan, yaşadığımız genel dünya koşulları, değişen 
uluslararası denge, savunma ile ekonominin ilişkileri 
ve savunma hizmetlerinin bu ekonomi içerisindeki 
yeri, nihayet; bütün bu olgular karşısında savunma 
hizmetleri ile ulusal güvenlik kavramı üzerinde kısa 
açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar;.-"!; 
Savunma, esas olarak dış ilişkilerden bağımsız dü

şünülemeyeceği gibi, dünyada oluşan güç dengeleriy
le ortaya çskan odak noktaları, uluslararası ilişkiler 
gözönünde tutulmadan da buna şekil verilemez. Eğer 
böyle yapılmazsa, şüphesiz yanlış da olur. 

Uluslararası güç dengelerinin dünya ölçüsünde 
dağılımı, yeni yeni olaylar, ikili anlaşmalar ile önemli 
değişikliklere uğramaktadır ve uğruyor. 

Birleşmiş bir Avrupa içinde tüm çelişkiler devam 
ederken, üçüncü dünya ülkeleri varlıklarını kabul 
ettirme çabasındadırlar. Bütün bunların yanında, 
Amerika Birleşik Devletleriyle Çin Halk Cumhuriye
ti arasındaki yeni ilişkiler, Asya'da gelişen olaylar 
yeni güç odakları oluşturmaktadır. 

Sözü edilen bu olaylar ve silah teknolojisindeki 
gelişmeler izlenerek, dinamik savunma modelleri ye
ni şekiller almaktadır. 
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Diğer uluslarla yapılan dostluklar ekonomik iliş
kilere paralel biçimde gelişmektedir. Başka savunma 
sistemleri içindeki ülkelerle geliştirilen ekonomik 
ilişkiler ise, aynı zamanda süregelen, bugün devam 
eden detant politikasında yardımcı bir unsur, iyi iliş
kileri daha yaygın bir duruma getirmede de çok yar
dımcı olmaktadır. 

Komşularımızla güven verici dostluğun kurula
madığı tek sınırımız Yunanistan'dır. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sovyetlerle iyi 
ilişkiler kurmuşsunuz demek ki. 
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞET AK-
MANDOR (Devamla) — Sorunlarımızı dostça çöz
me girişimlerimize bu komşumuzla devam etmekle 
birlikte, Yunanistan'ın bu atılımları, bu yaklaşımları 
iyi değerlendiremediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, 
antlaşmalar içinde bu komşumuzun durumunu ger
çekçi bir görüşle değerlendirerek, tutumumuzu buna 
göre saptamışızdır. 

Sayın senatörler; 
Savaş gücü, ülkenin mali, ekonomik, endüstriyel 

potansiyeli dışında oluşturulamaz. Belki Kurtuluş 
Savaşında olduğu gibi, yok denilebilecek ölçülerdeki 
bütçelerle bu millet bir vatan, bir bayrak yapmasını 
bilmiştir. Türk ulusu zorunlu durumlarda sözü edi
len savaş gücünü daima gösterebilmiş bir ulustur. 

Kuşkusuz, sürekli bir savunma gücü, ekonominin 
yarattığı ve sürekli sağlayabildiği kaynaklara dayanır, 
sanayi ürünlerine dayanır. Bu nedenle, savunmayla 
ekonomi arasındaki ilişkiye büyük önem vermekte
yiz ve burada daha evvel grupları adına ve kişisel ko
nuşmalarda dile getirilen ekonomi konusu üzerindeki 
durmanın nedeni de sanıyorum ki, bu gerçektir. 

Büyük ekonomik güçlüğümüze karşı 1979 mali 
yılı Milli Savunma Bakanlığının bütçesine, bir önceki 
yıla göre 11,9 milyar daha fazla bir ödenek ayrıla
rak, bu yılki bütçe 64 763 000 OOO'a ulaşmıştır. Böyle 
bir bütçe, geçen yıla nazaran r/c 22,5 artımla bağ
lanmış demektir. Aslında Yasa gereği, belli bir fi
nansman planına göre ödemeler ayrılan REMO'ya 
bu yıl 3 milyar ayrılmıştır; plana göre, kanuna göre. 
Bu nedenle evvelki yıl ayrılan tahsisattan azdır, git
tikçe azalarak gidiyor. REMO Planı tahsisatı bu ne
denle hariç tutulursa, (Ki, bir belli plan sınırını aşa
mıyor) o vakit Milli Savunma Bakanlığımızın bütçe
sindeki bu yılki artış % 29,9 olur. Bu ekonomik şart
ları beraberinde düşünecek olursak, küçümsenmeye
cek bir artıştır. Yeterli demek istemiyorum; ama 
dengeli bir durumdadır. 

Görülüyor ki, bütün ekonomik güçlüklere karşı 
yurt savunmasına verilen önem nedeniyle bütçede 
böyle bir önemli artış sağlanmıştır. 

Ulusal hak ve çıkarlarımızı gereğince koruyabil
mek, egemenliğimize yönelebilecek saldırıları defe
debilmek, için, bu çeşit olasılıklara karşı sürekli cay
dırıcı bir gücü hareketli tutabilmek için, Silahlı Kuv
vetlerimizin sağlıklı bir ekonominin oluşturduğu ken
di özkaynaklarımızla beslenmesi ve bunun için de 
ekonominin üretken ve güçlü tutulması gereği elbet
te ki aşikârdır. Buna karşıt olarak da, savunmanın 
ekonomiye güvenceli bir ortam sağlaması da esastır. 

Ülkemizin savunmasının esasını, çekirdeğini, ken
di askeri gücümüz oluşturmaktadır ve savunma bu
na dayalıdır. Ancak, bu devirde sözü edilen savun
mayı tek başına bu güçle yürütmek, gerektiği ölçüde 
sağlayabilmek, düşünce olanağı itibariyle eksik ka
lır. Bu itibarla, devletler çok kere etraflarında bir an
laşmalar halkası oluşturarak, güvenliklerini sağlama 
yoluna gitmektedirler. 

Türkiye, içinde bulunduğu antlaşmaların hüküm
lerini, yurt çıkarları ve haklarım.zm korunmasında 
kullanarak, buna özen göstererek, dikkat göstererek 
mevcut antlaşmalar içinde ulus güvenliğinin korun
masını benimsememektedir. Ancak, bunu yaparken 
diğer antlaşma üyelerinin, antlaşmayı Türkiye'ye kar
şı kullanmak istemelerine de karşı çıkmaya ve bu 
konuda duyarlı olmaya kararlıdır. 

Şurası gerçektir ki, antlaşmalar, ulusal güvenliği
mize sağladıkları katkılar ölçüsünde değer taşırlar. 
Diğer yönden, antlaşmalar ne kadar geçerli ve güçlü 
olurlarsa olsunlar, yalnız başlarına ulusal güvenliği 
tümüyle korumaktan çok uzaktırlar. İşlerlik hızları 
düşünülürse, çok kere bu yönden yetersiz kalırlar. 

İşte, bu genel antlaşmanın yanında, bunun açıkla
rını şüphesiz ülke etrafında oluşturulacak diğer gü
venlik çemberleriyle doldurmak gerekir ve bu çem
ber doldurulmak için çalışılmaktadır. 

Tekrar dönersek, güvenliğimizin esası kendi öz 
gücümüzdür. Silahlı Kuvvetlerimizdir. Diğer sistem
ler bunun etkinliğini artırıcı niteliktedirler ve ancak 
bu kuvvetin güçlülüğü ölçüsünde ve diğer sistemlerle 
genişleyen savunmayla evvela caydırıcılık görevini 
sağlayabilirler. 

Türkiye'nin, bugün bütün sınır komşularıyla baş
lattığı çok yönlü ilişkiler ümit ve güven verici bir 
düzeye ulaşmıştır. Böylece komşularıyla kurulan iyi 
ilişkiler ve dostluklar, bir taraftan ekonomik alanda 
gelişmeler sağlarken, ulusal güvenliğimizi daha güç
lü bir duruma getirmektedir. 
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tşte bu iki ilke, bize savunmayla ekonomi arasın
da çok sağlıklı, çok dinamik bir ilişkinin sürdürül
mesi gereği olduğunu göstermektedir. 

Bu karşılıklı ilişki dengeli biçimde sürdürüldüğü 
sürece, savunma politikamızın gerçekçi bir temele 
daylı sağlıklı bir yolda olduğunu söylemek mümkün
dür. Bütün bu düşüncelerin ışığında milli savunma
mıza bin bir zorluklarla ayırdığımız ödenekler, sa
vunmayı amaçlarından ayırmadan ulusun kalkınma
sına katkıda bulunacak doğrultuda yararlı olacak bi
çimde sürdürülme olasılığı da vardır. 

Bir diğer husus da, savunma politikamızın dina
miği içinde kalmak kayıt ve şartıyla savunma alanın
daki yatırımlar zaman gelir azaltılır, zaman gelir ar
tırılabilir. Bu artırma ve eksiltmelere değil, onun da
yandığı dinamik planlamaya bakmak lazımdır. Bu 
sağlıklı oldukça, bu artma ve eksiltmeler önem taşı
maz. Daha doğrusu, sağlıklı bir önem taşır. 

Savunma - ekonomi arasındaki ilişkilerin önemi
nin ışığı altında, zaman zaman aslında savunma 
amaçlarıyla yapılan petrol boru hatları ekonomide 
de kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. Bu, böyle bir 
tesise yapılan yatırımın maksimum randımanda kul
lanılmasını sağlar ve savunma amaçlarından da bir 
feragat, bir özveride bulunmadan sağlanabilir ve sağ
lanmaktadır. Bunu lojistik destek tatbikatlarında da 
uygulamak mümkündür, yer yer bu çeşit olanaklar
dan yararlanılmaktadır. 

Aynı konu, vatan görevinin yapılmasında da dü
şünülebilir. Nitekim, Anayasamızın 60 ncı maddesi, 
vatan görevinin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesi
minde yerine getirilebileceği hususunu ortaya getir
miştir ve bunun bir kanunla düzenlenmesi gereğine 
işaret etmiştir. Bunun anlamı, savunmayla kamu hiz
metlerinin; yani savunmayla ekonomi arasındaki iliş
kinin işgücünde de, vatan görevinin yapıldığı anda 
da sağlanmasının mümkün olduğuna ve gerekli ol
duğuna işaret etmektedir. 

Bununla ilgili olarak, Askerlik Kanununda ve 
Yedeksubaylık Kanununda bu olasılıkları da ortaya 
getiren çalışmalar sürdürülmektedir. 

Şu halde, kısaca Silahlı Kuvvetler savaş sanayiin
de, eğitimde, lojistik destek ve benzeri çalışmalarda, 
barışta yurt ekonomisine savunma amaçlarından sap
madan yardımcı olabilirler ve olmaları için de gayret 
sarf edilmektedir. 

Böylece, gayri safi milli hâsılaya yapılacak katkı
lar şüphesiz ilerideki yıllarda savunmamız için daha 
güçlü bir destek, daha güçlü bir yardım demektir. 

J Bugün birikmiş teknolojik güç ve tesisleriyle or
dumuzu, sanayileşme atıhmlarımız içinde kabul et
mek yanlış bir tefsir değildir. Düzenlenen gezilere ka
tılmış bulunan sayın senatörler ve milletvekilleri, Si
lahlı Kuvvetlerimizde oluşan bu teknolojik gücü ve 
tesislerin durumunu bizzat yerlerinde görmek olana
ğını bulmuşlardır. 

«Savunma sanayii» olarak adlandırabileceğimiz 
bu çalışmaların geliştirilmesiyle modern silah, mühim
mat, teçhizat üretimi yurt içinden sağlanabilir. Bu 
amaçla planlanan ağır silah, uçaksavar silahları, ro
ketler, tanksavar mühimmat, modern toplar, çok baz
lı barut üretimi tesislerinin kurulması ve genişletilme
sine yönelik projeler, gerek yurt içindeki olanaklarla 
gerekse teknoloji transferiyle teçhizat alımı ve diğer 
ülkelerle çeşitli biçimde işbirliği olanaklarından ya
rarlanılarak sürdürülmekte ve geliştirilmektedir. 

Elektronik sanayi bu konuda önemli bir yer tu
tuyor. Bu sanayide büyük aşamalar tamamlanmıştır. 
Bugün bu endüstri dalında sonuç alınmak üzeredir. 
Tesisler işletmeye geçmektedir. 

Savunma her şeyden önce ulusal bir sorundur. 
Bağımsızlığı en üst düzeyde tutma tutkusunda olan 
ulusumuz, bu alanda öncelikle kendi gücüne güven
mekte, buna dayanmak zorunluluğunun bilinci için
dedir. Bu nedenle Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan her türlü araç ve gereci büyük ölçüde kendi ola
naklarımızla sağlamanın önemine işaret etmek iste
rim. 

I Şüphesiz bir orduyu modern silahlardan mah
rum etmek düşünülemez. Elbette ki, ordu, bütün 
dünyada, olasılıkla savaş halinde bulunacağı ordula
rın seviyesinde, düzeyinde modern silahlarla teçhiz 
edilmelidir. Ancak, bu silahların yanında konvansi-
yonel silahlar ve pek çok ihtiyacı yurt içinde bugünkü 
teknolojik düzeyimiz seviyesinde sağlanması da bir 
gerçektir. Bunu da sağlayabiliriz. 

Binaenaleyh, bu konuyu hiç bir zaman ihmal et-
I mememiz lazım. Şöyle ki, bu konuda Makine Kimya 

Kurumu elindeki fabrikalarla Silahlı Kuvvetlerimiz 
elindeki tersaneler, anatamirhane fabrikaları, tank 
yenileştirme fabrikaları, ağır tamir bakım fabrika
ları savunma sanayiimizin geliştirilmesinde katkıda 
bulunacak teknolojik potansiyeli oluşturan ve bu en
düstri ürünlerini sağlayabilecek tesislerdir. Bunların 
genişletilmesi halinde, çok daha iyi bir düzeye ulaş
mak mümkündür. 

Böyle bir potansiyelin varlığına sahip olmanın 
I verdiği güçle, amaç olarak kısa sürede daha güçlü 
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bir savunma sanayiinin geliştirilmesi çalışmalarının j 
hızlandırılmasına önem veriyoruz. Esasen bütün bun
lar, yeni ulusal savunma kavramının birer parçasıdır. 

Yeni ulusal savunma kavramı çok kere buralarda 
söz edilmiştir. Bu kavram, çeşitli nedenlerle açıklan
mıştır; ama esaslarını çok kısa bir şekilde bir kere 
daha burada dile getirmekte fayda görüyorum. 

Ulusal savunma kavramı, en geniş anlamda ulus
lararasında Türkiye'nin haklarını, çıkarlarını koru- I 
ması, bunun olanak ve araçlarını sağlaması, özgür
lükçü demokrasi, barışçı, insancıl bir ortanı içinde 
ülkenin bağımsızlığını, milli misakın esaslarına ve 
amaçlarına göre toprak bütünlüğünü, sosyal ve eko- j 
nomik gelişimini ve dış ve iç tehditlere karşı güvence I 
sağlayacak, bu tehditlere karşı caydırıcı ve önleyici 
önlemler almayı ve tehdidin saldırı haline gelmesi 
karşısında, bunun etkin biçimde giderilmesi yollarını 
içeren bir pakettir. I 

Şimdi, bu ulusal savunma kavramımızın bazı ilke
lerine değinerek, konuşmamı daha fazla uzatmak is
temiyorum. Onlara değinerek geçeceğim. 

Bu ilkelerin, bazılarını kısaca arz ediyorum. 
Birincisi; ülkenin savunması tamamen bir diğer ı 

ülkeye veya bir ittifaka bırakılamaz. I 
İkinci ilke; savunma ile ekonomi ayrı ayrı mü

talaa edilemez. 
Üçüncü ilke; savunma için ülke hep alıcı durum

da olamaz. Ülke içinde savunma araç, gereç, teçhi
zat, mühimmat yapımı büyük ölçüde üretilmelidir, 
yapılmalıdır. 

Dört; anlaşmalardan, bunlara katkı oranında mut
laka yararlanmamız lazımdır. Yoksa, bu katkıların, 
bu anlaşmaların bir önemi kalmaz. 

Beşincisi; başta çevre komşularımız olmak üzere, 
çok uluslu dostluk antlaşmaları yapılmalıdır. 

Kısaca özetlenen ulusal savunma kavramı, aslın
da üzerinde çalışılan bir kavramdır, geliştirilmekte 
olan bir kavramdır ve tam anlamıyla savunmamızı 
planlayacak ölçüde ilkeler getirecektir. 

Kısaca, bu açıklamalardan sonra, burada konuş
malarıyla bizlere ışık tutmuş olan, grupları adına ko
nuşan arkadaşlarımız ve kişisel konuşan arkadaşları- j 
mızın değindiği bazı noktalara değinmek istiyorum. 

İlk olarak, Adalet Partisi Grubu adına konuşan I 
Sayın Süleyman Tuncel, bir noktada, Türkiye'deki 
anarşik olayları, gayri nizami harbin yapıldığı biçim
de nitelediler. Buna katılmıyoruz. Gayri nizami har- j 
bin sürdürüldüğü bu ortamda gerilla savaşlarını da 
buna bağlamak istediler. Aslında konunun bu şekil- J 
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de nitelendirilmesi doğru değildir; fakat Türk Silahlı 
Kuvvetleri yurdun savunmasında hem içte, hem dış
ta uyanık, dinamik ve görevinin gereklerini yapma 
durumundadır. 

Şimdi, ikinci değindikleri bir husus, sıkıyönetim 
olmuştur, koordinasyon meselesi olmuştur. Aslında 
Sıkıyönetim Kanununun 2 nci bölümünün 5 nci mad
desinde bu koordinasyon gayet açık biçimde yazıl
mıştır. Şöyle diyor: «Çeşitli bölgelerde veya bütün 
yurtta sıkıyönetim ilan edilmesi halinde, sıkıyöneti
min komutanları işbirliği ve koordinasyon Başbakan
ca sağlanır.» 

Sanıyorum ki, bu açıklık karşısında bunun daha 
fazla konuşma konusu yapılmaya bir ihtiyacı yoktur, 

Kontrgerilla meselesine değindiler. 
Değerli parlamenter arkadaşlarım; 
Bu kontrgerilla konusu bu kürsüden çok kere 

konuşulmuş, defalarca konuşulmuş bir konudur. 
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kontrgerilla teş
kilatı ve deyimi yoktur. Ancak, Özel Harp Dairesine 
bunu bağlamak istemektedirler ki, Özel Harp Daire
si, 27 Eylül 1952 tarih ve 27 sayılı Kararla kurul
muş ve görevini yasal biçimde yapmaktadır. Bu 
kontrgerilla ile de bir ilişiği yoktur. 

Sayın Hilmi Fırat arkadaşımızın çok olgun, çok 
nitelikli ve pek çok konularda benim de tekrar etti-
ğitimi sandığım noktalara değindiler. Kendilerine te
şekkür ederim. Bu konuşmalarında ulusal savunma 
kavramına aynen onlar da değindiler. Bir konu var 
ki, ben o noktaya değinmedim. Yalnız, Yunanistan' 
in bizim dostluk kurma ilişkilerimizi, aramızdaki 
suni olarak yaratılmış problemleri çözmedeki yakla
şımımızı yanlış değerlendirmelerine işaret etmiştim. 
Sayın Hilmi Fırat'ın Ege konusuna biz de bütün gü
cümüzle son derece önem veriyoruz. 

Çünkü, «Ege aslında bir Yunan denizidir» diye 
iddia ediyorlar. Böyle bir şey yok. Ege'deki denge, 
Türkiye'nin hayati çıkarlarıyla ulusal barışımızın 
özüyle ilgilidir ve mutlaka Ege'de dengemizi sağla
mak, Ege'de haklarımızı korumak mecburiyetinde
yiz. Bunu bir ilke olarak ilk ilke olarak, öncelikli 
ilke olarak görüyoruz. Bu nedenle, kendilerine te
şekkür ederim. 

Sayın Haydar Tunçkanat'ın, tabii meslekten ge
len ve Özlemini duyduğu konularda ileriye sürdüğü 
fikirleri değerlendiriyorum. Çok teşekkür ederim. 
Deniz, hava ve kara arasındaki dengede, kendilerine 
ayrılan paralar konusunu hakikaten üzerinde durul
ması lazım gelen bir konu olarak görüyorum. Biraz 



C. Senatosu B : 36 6 . 2 . 1979 O : 3 

evvelki Ege problemiyle çok ilgili olarak, Deniz ve 
Hava Kuvvetlerimizin de şüphesiz ki, yeteri ölçüde 
güçlenmesi gerekecektir. 

Yalnız, bu üç kuvvetin hepsinde de, Kara Kuv
vetlerini düşünmeden denge kurmamıza da imkân 
yoktur. Bu nedenle, çok hassas bir dengeyi gözden 
geçirerek, tekrar sağlıklı bir nokta bulabildiğimiz 
takdirde oraya oturtmak lazımdır. 

Ulusal savunma politikasına değindiğim için tek
rar üzerinde durmayacağım. 

Yatırım projelerinin karara bağlanması konusun
da teşekkür ederim. Ciddiyetle konuyu inceleyeceğiz 
ve her biri üzerinde hassasiyetle duracağımızdan emin 
olsunlar. 

Savunma sanayiinin planlanması ise, yalnız Silah
lı Kuvvetlerimizin elindeki sanayi değil, kamu sek
töründeki sanayi ile birlikte, özel sektördeki sanayiin 
beraber düşünülmesi lazım. Çünkü, yan sanayilerle 
birlikte, anasavunma sanayiini oluşturmak mecburi
yeti vardır. Yoksa, bir tarafı eksik kalır. 

Silahlı Kuvvetlerin gelecek 10 yılda, alacakları 
silah, araç, gerek ihtiyaçlarının elbette ki bir plan içe
risinde ve bu planın da gerçeklere uygun biçimde ha
zırlanması ve uygulanması gerekmektedir. Ancak şu
rasını söylemek gerekir ki; planlar yapılır elbet, Eğer, 
ekonomi uzun sürede stable ise, değişikliğe büyük ölçü
de uğrarmyorsa, bu planlar uygulama gerçekçiliğini 
muhafaza ederler. Eğer bu ekonomide dalgalanmalar 
oluyorsa, bu planları da benzer biçimde gözden geçir
mek gerekecektir. Elbette ki bu gereği Silahlı Kuvvetle
rimiz hassasiyetle yapacaklardır. 

Ar-Ge Teşkilatında gece görme sistemi konusunda 
bir noktaya işaret ettiler, (Araştırma aslında güzel bir 
şeydir ve gece görme sistemi, dürbün hazırlanmıştır.) 
«Hazır olanlar varsa dışarıdan, araştırma gereği la
zım değilse, bu fantazi araştırmaları yapmayalım.» 
dediler. Doğru; ama kendi teknolojimize kendimiz sa
hip olacaksak, araştırma yapacağız. Bilhassa kurduğu
muz endüstriyi geliştirmek istiyorsa araştırma yapa
cağız. Üretimlerimizi kontrol edebilmemiz için elbet
te ki teknik laboratuvarlar çalışacaktır. 

M 48 modernizasyon sistemi üzerinde çalışılmak
tadır. Tank motorlarının dizelizasyonu bir projedir. 
Bu konularda daha hassas çalışacağımızı söyleyebili
rim. 

En son lojman konusuna gelelim. 
Silahlı Kuvvetlerimizde lojman meselesi bir ko

nudur. Pek çok konuşmacılar bu konuya değinirler. 
Halen lojman ihtiyacının % 22'si karşılanabilmiş du

rumdadır. Yalnız, «Bu sektöre Bütçeden fazla para 
ayırmadık.» endişesini de ben yersiz görüyorum. Şöy
le ki, 1962 yılından 1978 yılına kadar, bütçelerden 
lojmanlar için ayrılan para 1 milyar 239 milyon lira
dır. Şimdi bu sene ayırdığımız 1979 yılına ait para 
1,5 milyar Türk lirasıdır. Binaenaleyh, bir dengesizlik, 
bir eksiklik bahis konusu değil. Asıl önemli olan bu 
parayı daha çok lojman yapacak biçimde ve hızlı bir 
biçimde uygulamaya koyabilmermzdir. Bundan emin 
olunuz. Gerek ilgili dairesi, gerek bütün Savunma Ba
kanlığı bu konu üzerinde hassasiyetle durmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 10 dakika konuşma 
hakkmız var; beş dakika konuşma, beş dakika da 
sorular için efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR. (Devamla) — Bu beş dakika için tasavvur eder
siniz ki, bütün arkadaşlarımın değerli konuşmalarına 
teker teker değinmek imkânını bulamıyorum, özür di
lerim. Hepsini de çok yararlı ve faydalı bir biçimde 
değerlendireceğimizden emin olunuz. 

Sayın ismail İlhan'ın Tam Gün Yasası üzerinde
ki konuşması diğerlerinde değinilmediği için, oraya 
değinmek istiyorum. Tam Gün Yasası biliyorsunuz çı
karıldı ve uygulandı. Bunun Silahlı Kuvvetlerin bün
yesine uymayan taraflarını düzeltecek biçimde bir ça
lışma yapılmaktadır. Çalışmalar tamamlandığı zaman 
yüksek huzurlarınıza tekliflerle gelinecektir; ama bu 
sistemi bozmak değil, bu sistemden uygulanamayan, 
zorluklar çıkaran hususlarını düzelterek getireceğiz. 

Sayın Mehmet Feyyat'ın sözüne değineceğim. Sa
yın Feyyat «Ordu üretici değildir demek, doğru değil
dir» buyuruyorlar. Aslında üreticidir, ama üretici ol
ması asıl konu değil burada konuşulan. Burada konu
şulan amacından saptırılarak üretici olması bahis ko
nusu. Savunma gücümüzü amacından saptırmak hiç
bir zaman düşünülen bir konu değildir. Ekonomi ile 
savunmanın ilişkileri, amaçtan sapmadan; ama ekono
miye yardımcı olacak, katkıda bulunacak biçimde ça
lışmalar sürdürülebilirse, sanıyorum ki, tam tersine 
ekonomiyi güçlendirerek, savunmayı güçlendireceğiz 
demektir ki, asıl amaç bir dolaylı yoldan da tahkim 
edilmiş olmaktadır. 

Sayın İskender Cenap Ege «Ordumuzu politikaya 
sokmayalım.» diye buyurdular. Elbette ki özen gös
terdiği bir konudur. Üzerinde hassasiyetle durduğu
muz bir konudur. Kendilerinden bu noktada emin ol
malarını rica ederim. 

Sayın Sami Turan, harp sanayiinin nasıl geliştirile
ceği hakkında bilgi verilmesini istediler. Bu hususlarda 
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savunma sanayiinin önemi üzerinde durdum; ama bu
nun aşamaları vardır. Birinci aşaması, yedek parça
ların yapılabilmesi; ikinci aşaması, bakımların tam 
olarak Türkiye içinde yapılabilmesi; üçüncü aşaması 
da, silahları yapmak, barutu yapmak, diğer ağır kon-
vansiyonel silahları peyderpey arkasında yapmaktır; 
ama bütün bunları bir paket içinde, bir plan içinde 
toplama çalışmaları yapılmaktadır. Bunu yaparken, bi
raz evvel açıklamaya çalıştığım gibi, Silahlı Kuvvetler, 
Makine Kimya, kamu sektöründeki fabrikalar ve özel 
sektördeki fabrikalar, hepsi beraber koordine edile
rek düşünüleceği de bir hakikattir. Zannediyorum ki, 
nasıl geliştirileceğinin ilkesi bu kısa cümleler içerisin
de yerini bulmaktadır. 

Askerlik şubelerinin tekrar açılması konusu, aslın
da karar verilmiş bir konudur. İlçelere de tekrar as
kerlik şubeleri açılacaktır. İki yıl içerisinde bunun ta
mamlanması planlanmıştır. Bu hususu da bilgilerine 
sunuyorum. 

Milli Savunma Bütçesinin % 15 dolaylarında ol
duğu konusuna tekrar değinmek istemiyorum. Bu ko
nuda gerekli bilgilen verdim. Cevaplayamadığım hu
suslar varsa, onları da sualler arasında cevaplamaya 
çalışırım. 

Teşekkür ederim. (CHP, Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üyeler Grubu ve Milli Birlik Grubu sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan soruları takdim ediyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Milli Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Rize 
Talât Doğan 

Soru : Gülhane Tıp Akademisi ilmi, idari ve tek
nik yönlerden ileri bir seviyededir. Ordumuzun hekim 
ihtiyacı fazladır. Türk Silahlı Kuvvetleri statüsü içeri
sinde hekim yetiştirmek üzere, Gülhane Tıp Fakülte
sinin açılmasında zorunluk vardır. Bu hususta görü
şünüz nedir, çalışmalarınız var mıdır?... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEŞET AKMAN-
DOR (Devamla) — Bu soruyu yazılı olarak cevaplan
dıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan zaten yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istiyorlardı. Zabıtlara geçmesi için 
okudum efendim. 

Bir başka soru var efendim, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Sayın Milli Savunma Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğlu 

1. Moral güç, Ordunun temelidir. Bu moral gü
cün son günlerde yapılan tasarruflar nedeniyle sarsın
tıya maruz kalması gibi hal müşahede edilmektedir. 
Ezcümle Tam Gün Yasası, lojman kifayetsizliği, kurs 
yevmiyelerindeki ve yer değiştirme halindeki verilen 
harcırahın yetersizliği gibi konular bunların başlıcaları-
dır. Bunların düzeltilmesi için yapılan çalışmalar var 
mıdır, varsa nelerdir? 

2. İhtiyaçları Devlet tarafından sağlanan rütbe
siz askere «er» denir. Çavuş ve onbaşılar da buna 
dahil edebiliriz. Bunların morallerinin yüksek tutul
ması için; 

a) Boş zamanlarının değerlendirilmesi, (Çeşitli 
sportif faaliyetler ve müsabakalar gibi.) 

b) Dinlendirme ve eğlendirme ihtiyaçlarının sağ
lanması, 

c) Görgü ve bilgilerinin artırılması, 
d) Bölgede bulunan milli ve tarihi anıtlarla cum

huriyet devrinde yapılan büyük eserlerin gezdirilmesi 
gibi çalışmalar yapılmakta mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yazılı cevaplaya
caksınız. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda sunduğum sorumun Sayın Milli Savun

ma Bakanı tarafından cevaplandırılmasına müsaade 
buyurmanızı saygılarımla dilerim. 

Tabii Üye 
Selâhattin Özgür 

Gümrük Tekel Bakanlığının tütün karşılığı takip 
botları satırı almak istendiği öğrenilmiştir. Sayın Ba
kan bu botların Deniz Kuvvetlerinin gemi tezgâhların
da yapılması için herhangi bir teşebbüste bulunmuşlar 
mıdır? Bu botların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tez
gâhlarında en iyi şekilde yapılacağına inanıyorum. 
Eğer botlar Türkiye'de yapılırsa; 

1. Beher botun maliyeti çok düşük olacak, 
2. Tütün karşılığı sadece makineleri dışarıdan 

getirilecek, 
3. Atıl kapasite kullanılacak, 
4. istihdam sorununa katkıda bulunulacak, 
5. Harp sanayiinin işletilmesine yardımcı oluna

cak. 
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BAŞKAN — Yani, «Bu botların Deniz Kuvvetle
ri Komutanlığı tezgâhlarında yapılmasını düşünüyor 
musunuz, bu hususta bir teşebbüsünüz var mı?» şek
lindedir. Şifahi olarak cevap vereceksiniz. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Sayın Başkan; 

Bu konu son derece önemli bir konudur, bu ko
nuya çok katılıyorum. Bu botların Türkiye'de yapıl
ma olanağı vardır, kapasite buna uygundur ve yapıl
ması da gereklidir. Bu konudaki ayrıntılı hususları da 
yazılı olarak cevaplayacağım; fakat hakikaten bu bot
lar ve birtakım sahil koruma botları çok başarı ile 
imal edilebilmektedir. Şundan emin olunuz ki, tezgâh
larımızı boş bırakmayacağız. Dışsatımlar, içalımlar 
hepsi konsantre edilerek, bu tezgâhlan boş bırakma
dan çalıştırmaya özen göstereceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir başka soru. 

«Sayın Başkanlığa 
Milli Savunma Bakanlığımız emrinde (O) cetvelin

de belirtilen manda, öküz, deve ve eşek hizmet hay
vanı olarak kullanılmakta mıd<r? En ileri teknoloji ile 
donatılan Ordumuzda tarihten gelen bu cetveiin göz
den geçirilmesi düşünülmekte midir? Şeklinde bir so
ru. soruyorlar. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim 
elendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandıracaksınız, 
peki efendim. 

BAŞKAN — Bir başka soru. 
Sayın Başkanlığa 

Aracılığınızla aşağıdaki sorumun Sayın Savunma 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

Kocaeli 
Dr. Abdullah Köseoğlu 

1. Silahlı Kuvvetlerimizin hazarda yedek subay 
ihtiyacı ne kadardır?. 

2. Halen silah altına alamadığınız üniversite me
zunu yedek subay adayı mevcudu ne kadardır?. 

3. Yedek subaylık konusunda gazetelerde okudu
ğumuz değişiklikler doğru mudur? Kısaltma yapıla
cak mıdır? Bedelli yedek subaylık düşünülmekte mi
dir? 

BAŞKAN — Buyurun soruları şifahi olarak cevap
landırın efendim. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Yazılı 
olabilir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı da olabilirmiş efendim. 
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (Devamla) — Sayın Başkan, bu konulara yazı
lı olarka cevap vereceğim. Çünkü, konuşmalarım sıra
sında esasen bu konu üzerinde çalışmaların yapıldı
ğını söylemiştim. Bu çîaışmalar, gelişmeleri belli bir 
düzeye ulaştıktan sonra kendilerine yazılı olarak so
nuçtan bilgi vereceğim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son söz Sayın Karaman, buyurunuz. 
SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın Baş

kan; 
Konuşmama Milli Savunma sorunları ve kamu

oyu ilişkisinden girmek istiyorum. 

Demokrasilerde yönetim kamuoyu eğilimlerine 
göre yapılır. Kamuoyunun eğilimleri de basında, par
lamentoların genel kurullarında ve komisyonlarında 
ve diğer çeşitli demokratik kuruluşların, siyasal par
tilerin toplantılarında ortaya konur. Yaklaşık olarak 
15 yıldan beri Yasama Organlarımızda Milli Savunma 
konularına geniş boyutlar veren tartışmaların içerisin
deyiz. Bu tartışmaları kamuoyundan alınan unsurlar
la, eğilimlerle yapabiliyoruz. 

Kamuoyunun sağlıklı biçimde gelişebilmesi, ancak 
demokrasinin ve özgürlüklerin sağlıklı biçimde kulla
nılmasıyla mümkün olur. 1961 Anayasasının getirdiği 
geniş fikir özgürlüğü ortamı topluma bu olanağı sağ
ladı. Bakıyorsunuz ki. Parlamentoya henüz giren 30. 
yaşlarında genç bir milletvekili yıllanmış parlamenter
lerden daha çok, birçok ülke sorunannı biliyor, eleş
tirebiliyor, 

Çünkü, kamuoyunu basından, çeşitli yayınlardan 
ve toplantılardan sürekli olarak izlemiş. 1961 Anaya
sasının bu özgürlükçü ortamının tam olarak oluşumu 
da, bütün kurumların, kişilerin olaylara objektif ve 
gerçekçi yaklaşımı ile sağlanabilir. 1961 Anayasası 
bu olanağı getirmiştir; ama bazı kurumlar ve kişiler, 
bazı siyasal kuruluşlar, kamuoyunun sağlıklı biçimde 
oluşmasının büyük gayreti içindedirler. Politikayı çı
karları doğrultusunda oluşturmayı meslek edinenler, 
geçmişteki ayıplarının küflenmesini isteyenler, gele
cekteki küçük menfaatlerinin ağlarını kurmak iste
yenler kamuoyunun sağlıklı biçimde oluşmasını iste
mezler. Olayları saptırırlar. Politika yaşamımıza öcü
ler getirirler. Büyük kitleleri şartlandırırlar ve de 
yanıltırlar. 

Bir hatırlatma yapalım; 1958'lerde bir Lübnan 
olayı olmuştur. Lübnan'ı bugün perişan eden siyasal 
iç çelişki; yani hepimizin çok iyi bildiği, dünya kamu-
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oyunun çok iyi bildiği; radyoların, televizyon ekran
larının yayınlarında duyduğumuz, gördüğümüz iç çe
lişki, sağcı Hıristiyanlarla, solcu Müslümanlar o ta
rihlerde filizlenmeye başlamış, solcu Müslümanların 
radikal istedikleri sağcı Hıristiyanların temsil ettiği 
Batı çıkarlarını tehdit etmişti. Büyük müttefikimiz 
sağcı Hıristiyanların lehine, solcu Müslümanların 
aleyhine Lübnan'a bir müdahale de yaptı, asker 
çıkardı, bu askeri harekâtı Türkiye'deki üslerinden 
yaptı. Türkiye'deki üslerinden casus uçakları uçurdu. 
Komşu ülkelerin aleyhine Türk toprakları basamak 
olarak kullanıldı; ama o günlerde bunu duyan, bilen, 
kavrayan olmamıştır. Çünkü, o günlerin koşulları ve 
demokrasi uygulaması kamuoyunu oluşturacak bir 
yapıya, bir ortama sahip değildi. Oysa bu olaylar da
ha sonraki yıllarda da ülkemizin başına çok dert aça
caktır. 

Bugün ise, her şey, her tehlike biliniyor ve genç 
bir parlamenter îran olayları nedeniyle, oraya ya
bancı bir devletin müdahalesi için Türkiye'nin araç 
edilmemesinin uyarısını bu kürsülerde yapabiliyor. 
Bu gocunulacak bir uyarı değil, sevinilecek bir uya
rıdır. Bu, toplumu ülke çıkarları doğrultusunda, ger
çekten ulusal düşünebilme olanağına kavuşturan yük
sek düşünce ve duyguların oluşumudur. 

Biz, işte bunun adına milliyetçilik diyoruz. Her 
şeyde, her konuda bu yüce oluşumlara engel olanları 
da gayri milli davranışlar içerisinde görüyoruz. Onlar, 
isterse uyur gezer tuttukları kitlelere bıçkın milliyet
çilik çığlıkları atsınlar. Türk tarihinin jön Türkler
den başlayan özgürlükçü doğrultusunda, Atatürk'ün 
bağımsızlık ve devrimleri doğrultusunda daima ters 
ve teslimiyetçi durumda kalacaklardır. İster İstemez 
Atatürk ilkelerine karşı da olacaklardır. Laikliği red
dedecekler ve bölücü olacaklardır. Giderek, Ulu Ha
kan Abdülhamit Han milliyetçisi olacaklardır. Top
luma kin ve nefret ekecekler, anarşi yaratacaklardır. 
Husumet andlarıyla, husumet bildirileriyle topluma 
nefret duyguları serpecekler, bireyleri yüce duygular
dan uzaklaştırarak demokrasimizi zaman zaman bu
nalımlara sokacak ve de anarşiyi daha da körükleye
ceklerdir. Ülkeyi cephelere bölerek Türk Ulusunun 
barış ve kardeşliğini bozmakta tahripkâr tutumla
rını sürdüre gelenler, demokrasi yaşamımızdaki ger
çek yerlerini tarih önünde tescil etmişlerdir. Bu gibi
lerin toplum için milliyetçilikleri sahte, demokrasi için 
meşru oldukları kuşkuludur. 

Arkadaşlar; 
Bugün benden önce konuşan bir grup - sözcüsü 

arkadaş, Bütçe Plan Karma Komisyonunda İçişleri 
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Bakanlığı Bütçesi üzerindeki konuşmamdan algılar 
yaparak; «Bir Tabii Senatörün talihsiz konuşması» 
deyiminde bulunmuşlardır. Özel Harp Tarihi Dairesi, 
görevleri dolayısıyla Silahlı Kuvvetlerin görevlerine 
ters yorumlarda bulunduğumu, hatta karşı davranış
lar içinde bulunduğumu ima etmişlerdir. 

Arkadaşlar; 
Hemen ifade edeyim ki, benim ya da herhangi 

bir tabii senatörün konuşmasını, talihsiz bir konuş
ma diye tanımlamak, benim ya da herhangi bir tabii 
senatörün, Silahlı Kuvvetlerin görev anlayışları ile ters 
göstermek hiçbir kimsenin haddi değildir, haddi ola
maz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Biz, Milli Birlik Grubu olarak, 27 Mayıs sabahı 
topluma barış vaat ederek, demokrasinin bütün sağ
lam temellerini yine Anayasa ile kurarak ve Atatürk 
ilkeleri doğrultusunda, toplumu; kaderde, kıvançta, 
tasada bütünleştirici bir eylemin içinden geliyoruz. 
Bizim, 27 Mayıs İhtilali döneminde ve daha sonra 
Silahlı Kuvvetlerimize yaptığımız hizmetlerin, onun 
daha güçlü olması için harcadığımız gayretlerin dü
zeyine henüz hiçbir siyasal kuruluş erişebilmiş değil
dir. 

Silahlı Kuvvetlerden sonra geçen yaşantımız ise, 
evlatlarımıza, yakınlarımıza, çevremize grurla bıraka
cağımız, pırıl pırıl anılarla doludur. Hiçbir kirli işe 
alet olmadık. Ülkü çıkarlarını, toplum yararını her 
davranışımızda, her siyasal davranışınızda önde tut
tuk. Bizim davranşlarımızdan rahatsız olanlar ya de
mokrasi düşmanıdırlar ya Atatürk'e karşı olanlardır 
ya da çıkarları bozulanlardır. Bunun böyle olduğu bi
linmelidir. 

Sayın senatörler; 
Bütçe ve Plan Karma Komisyonunda, İçişleri Bakanlı

ğı Bütçesindeki Özel Savaş Dairesi ile igili çok kısa olan 
sözlerimi Komisyon tutanaklarının 70 nci sayfasın
dan aynen alarak, sizlere sunuyorum. Aynen şunları 
demişim: 

«Özel Savaş Dairesine benden önce bir arkadaş 
değindiler. Aslında Özel Savaş Dairesi ve yaptığı gö
revler, bir ölçüde ülke savunmasının gereği olan işler
dir; ama bu savunmanın gereklerinin dışına çıkarılmış 
olaylar vardır, eylemler vardır, iç politikaya dayanak 
edilen durumlar vardır; bunların farkında olunama
mıştır.» 

Bu kadar hepsi. 
Grup sözcüsü konuşmacı arkadaş, benim bu söz

lerimi, «Bir tabii senatörün talihsiz konuşması...» di
yerek tanımladı ve de Silahlı Küvetlerin görev anla-
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yışına ters yorumlar olarak niteledi. Bu arkadaşımız 
ya dinlediğini ve sonradan okuduğunu kavrayamamış
tır ya da içerisinde bulunduğu siyasal ortama uyarak, 
sırtımızdan küçük politika yapmaya yeltenmiştir. 

İkinci ihtimali yeterince kuvvetli görmüyoruz. Şe
refli üniformasından sıyrıldıktan bir süre sonra bile, 
hiçbir eski askerin çirkin politika oyunlarını becere
bileceğini sanmıyoruz. Her dönemde politikaya giren 
eski askerler, politika ortamını belirli bir yüksek dü
zeye çıkarmaya ve ona asalet kazandırmaya gayret 
harcamışlardır. Çoğu kez başarı elde edememişler ve 
kişiliklerini ezdirmemişler ve de sonunda politikadan 
silinmişlerdir. 

BAŞKAN — iki dakikanız var efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Ya da belirli 
istismar için piyon olarak kullanılmaya rıza göstere
rek, bir süre daha siyasal yaşantılarını sürdüre gel
mişlerdir. 

Şimdilerde, eski askerlerden bir kısmı, komünizm 
düşmanlığı yaptırılarak, cephe oluşumlarının pekleşti-
rilmesinde araç olarak kullanılmak istenmektedir. Yi
ne şimdilerde bu kontgerilla ve özel harp tarihi konu
larında siyasal arenaya bazı eski askerlerin seçim 
vaatleriyle çekilmek istendiği sezilmektedir. Yakın 
tarihimizde, milliyetçilik adına komünizm düşmanlığı
nın beynelmilel ticaretini yapanlar çok olmuştur; ama 
bunların arasında bir eski asker olarak sivrileni yok
tur. Komünizm düşmanlığınnı beynelmilel ticaretini 
yapan sahte milliyetçilerden bazılarına bir zamanlar 
hava harp okullarında özel konferanslar da verdiril
miştir. 

Parti grup sözcüsü arkadaş, anlaşılıyor ki, benim 
sözlerimi anlayamamış, kavrayamamıştır. Kendisinin 
çok okuduğunu, her konuşmasında bunları bir yığın 
halinde dinleyicilerine sunduğunu biliyoruz. Hatta fi
lozof iye dalan yorumlarını da dinliyoruz; ama itiraf 
etmeliyim ki, bu bilgi yığınından hiçbir bilimsel so
nuç, gerçekçi yorum, eskilerin deyimiyle «Tahlil ve 
tebyiz» çıkmamaktadır, çıkarılamamaktadır, çıkara
mamaktadır. Çünkü, her sorun komünizm biçiminde 
nasıl yorumlanır endişesinden ötürü objektif olama
makta, gerçekçi davranamamaktadır. 

Yaptıkları konuşmayı dinlediniz. Milli Savunma 
sorunlarıyla ilgili özel harp tarihi, kontgerilla dışın
da ne vardı? Bunları da özel bir amaç için kullanı
yordu. Bu amacı elde etmek için o derecede ileri gi
diyordu ki, dış politikaya da kayarak, kardeş komşu 
ülkeler için âdeta düşmanlık kampanyasını farkında 
olmadan körüklüyordu. İç politika tartışmalarında 
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kontgerilla deyiminin nereden kaynaklandığını neden 
bilmezlikten geliyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Karaman, sözünüzü bağlayınız 
lütfen. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Efendim, bit
mek üzere, Sayın Başkan. 

Gayri nizami savaş içerisinde Silahlı Küvetlerin 
gerilla ve kontgerilla görevlerinin ne olduğunu, bizler 
ilk kez bu kürsülerde onbeş sene önce dile getirdik. 
Şimdilerde bazı kişiler bu kürsülerde ulusal savunma 
sorunları üzerinde fikir söylerlerken, sanki kendileri 
ile birlikte Amerika'nın yeniden keşfedildiğini sanı
yorlar. Açıp Senato tutanaklarını okusunlar; onbeş 
sene önce bu fikirlerin Milli Birlik Grubu üyelerince 
tartışma ortamına sokulduğunu göreceklerdir. Silahlı 
Küvetlerin savaş görevleri arasında gerilla, kontge
rilla deyimleri kutsal kavramlardır arkadaşlar, kutsal 
kavramlardır; ama iç politikada bu deyimleri istis
mar etmek, bu tür görevler icat etmek; gençleri, top
lumun bazı kesitlerini, belirli siyasal görüşleri bu de
yimlerle... 

BAŞKAN — Lütfen efendim sözünüzü bağlayınız. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bitiyor. 
... Bu deyimlerle kıyıma sokmak düşüncesi alçak

lıktır, ihanettir. Parlamentoda yapılan tartışmalar da 
bu ikinci yöndeki davranış ve anlayışlar içindir. Bun
ların Silahlı Kuvvetlerden kaynaklandığının hiçbir ka
nıtı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, müsamaha payını 
kullandınız efendim, lütfen bağlayınız. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bitiyor, Sayın 
Başkanım, üç cümlem var. 

Ama, ille de konuyu Silahlı Kuvvetlerin üzerine 
çekmek -gayreti, bazı siyasal çevrelerce sürdürülmekte, 
Silahlı Kuvvetler istismar edilmek istenmekte ve po
litikaya çekilmek istenmektedir; ama bu gayretler bo
şa çıkmaya mahkûmdur. 

İç politikada bu tür gayretler, savunma gayretle
rinin dışına dışma taşırmak istenen olaylar ve eylem
leri iç politika... 

BAŞKAN — Sayın Karaman, kesiyorum efen
dim... 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bitiyor, biti
yor Sayın Başkanım; bir cümlem var. 

BAŞKAN — İki dakika fazla konuştunuz, on da
kika iki dakika büyük bir müsamahadır. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — ... iç politika
ya dayanak edilen durumları teşkil etmektedir. Bun
ların Silahlı Küvetlerle hiçbir ilgisi yoktur. Varmış 
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gibi gösterenler, iç politikada kaosu artırmak gayreti 
iy!'idedirler ve de son derece büyük ve zararlı yanıl
gının içindedirler. 

Saygılarımla. (CHP ve MBG sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Melen, siz bir tavzih istiyor
dunuz; nedir efendim, lütfen?.. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Tunçkanat ko
nuşurken bana atfen bir bilgi verdi; bazı eksik ta
rafları var, izin verirseniz... 

BAŞKAN — Konuşma şeklinde söz vermem 
mümkün değil; ama bulunduğunuz yerden tavzih 
ederseniz memnun olurum. 

FERİD MELEN (Van) — Bulunduğum yerden 
ne derece olur bilemiyorum; ama arz edeyim. 

Sayın Tunç'kanat, konuşmasında Silahlı Kuvvet
lerde taşıma araçları için bir proje üzerinde çalışıl
dığını, ancak Almanların bize 25 bin araç vermesi 
yüzünden bunun geri kaldığını, benimle bu hususta 
görüştüğünü, ben de, «Ne yapayım? Genelkurmay 
bunu kabul etti, bu yüzden geri kaldı.» dediğimi be
yan ettiler. 

Sayın Tunçkanat, filhakika bana bu mevzu için 
geldi; ama ben kendisine, «Genelkurmay bunu ka
bul etti, bu yüzden geri kaldı.» demedim. Bu ihale
nin uygun taşıma araçlarının yurt içinde yapılması 
projesi üzerinde çalışıyoruz. Bir ihale mevzuu da ya
pılmıştır. Ancak, motor tipi üzerinde Sanayi Bakan
lığı bir karar veremediği için ona taliken bu proje
yi yürütemedik, geri kaldı. Gerçek geri kalması se
bebi budur. Yoksa, Almanların bize araç vermesi de
ğil. Bunu kendisine de o vakit söyledim. Bunu açık
lamak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Tuncel, siz Sayın Karaman'ın yaptığı ko
nuşmayı, şahsınıza ve partinizi hedef aldığından ba
hisle konuşma istiyorsunuz. Böyle bir usulümüz yok
tur; sataşma da olmadı, dikkatle dinledim. 

'Size hitaben yaptı konuşmasını; ama sataşma şek
line girmediği için, sataşmadan ancak söz verebilirim, 
sataşma da olmadı. 

| SÜLEYMAN TUNCEL (İzmir) — Oldu Sayın 
Başkan müsaade eder mMriiz?.. 

BAŞKAN — Buyurun, nerede oldu?.. 
SÜLEYMAN TUNCEL (izmir) — Bendeniz, al

çaklık ve hiyanetle suçlandım. 
I BAŞKAN — Kim?.. 
| SÜLEYMAN TUNCEL (İzmir) — Kürsüden al-
j çaklıkla suçlandım. 

BAŞKAN — Zatıâlirtiz mi?.. 
SÜLEYMAN TUNCEL (İzmir) — Dinlemediniz 

ef eridim. 
j BAŞKAN — Ben farkedemedim. Buyurun efen-
I dim, o zaman sataşma vardır, buyurun efendim. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Bir yoktur, bir 
vardır olmaz efendim. (CHP sıralarından gürültüler) 

I SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Ben bunu 
! bir sataşma sayarım kendime. 
i BAŞKAN — Efendim?.. 
I SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Ben bu itha-
| mınızı kendime bir sataşma sayarım. 

Efendim ben böyle bir şey söylemedim. Buyu-
! run lütfen okuyun efendim, böyle bir şey yoktur. 

BAŞKAN — «Yok» diyorlar. Siz de mademki sa-
I taşma olmamış, lütfedin. 
I Çok teşekkür ederim. 

SÜLEYMAN TUNCEL (İzmir) — Sayın Başkan, 
hâdise çıkmasını istemiyorsunuz. Ben de istemiyorum; 

I ama ağır laflar söylediler. 
BAŞKAN — Ama, «söylemedim» demek; söyle-

I diyse bile, sözünü geri almak demektir. 

SÜLEYMAN TUNCEL (İzmir) — Söyledi... 
BAŞKAN — «Söylemedim» diyor Sayin Tuncel. 

I Yani, söylemiş dahi olsa, söylemedim demesi, sözünü 
I geri alması demektir. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Zabıtlar duru
yor Sayın Başkan. Neyi geri aldığı biliniyor mu?.. 

BAŞKAN — Ben şimdi elimde zabit olmadığı 
için, karar verecek durumda değilim Sayın Daîokay. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, bu 
kürsülerde söyleniyor, sonra geri aldım deniyor. Tav-

I zih edilmek hakkı doğuyor. 
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SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) 
şey söylemedim. 

Ben böyle bir 

BAŞKAN — «Yok» diyor. İşte, görüyorsunuz 
ef nedim, «söylemedim» diyor. Söylemedim dedikten 
sonra, zorla söyledin denir mi?.. Rica ediyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Ben böyle 
bir şey söylediğimi kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, peki. Söylemediğini
zi söylüyorsunuz. 

Milli Savunma Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçe 
Kanun Tasarısı üzerindeki müzakereler tamamlan
mıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

102 Milli Savunma hizmetleri 61 663 626 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1C6 Silahlı Kuvvetlerin yeniden 
teşkilatlanması silah, araç, 
gereç yenileştirilmesi 3 100 C00 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Milli Savunma Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçe 
Kanun Tasarısı kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve arkadaş
larının, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü 
münasebetiyle Cumhuriyet Senatörünün Türk Silahlı 
Kuvvetlerine güven, saygı ve takdirlerinin iletilme
sine dair önergeleri. 

BAŞKAN 
ediyorum. 

Bir önerge var bu hususta, takdim 

Başkanlığa 

Büyük Atatürk'ün çizdiği Misakı Milli hudutla
rımızın, Devletimizin iç ve dış düşmanlarına karşı 
yegâne teminatımız, mazisi şan ve şereflerle dolu 
kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güzide men
suplarına, asil görevlerinde başarılarının devamı te

mennisiyle, Yüce Senatonun takdir ve teşekkürleri
nin iblağına karar ittihazını arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

Balıkesir 
Sıtkı Yırcalı 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Kastamonu 
Münif İslâmoğlu 

İzmir 
Süleyman Tuncel 

Ankara 
Atıf Benderlioğlu 

Giresun 
Hayrettin Erkmen 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ittifak
la kabul edilmiştir, gereği yapılacaktır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 7979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) 

B) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
— Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi, 
— Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi. 

(1) 844 S. Sayılı basmayazı 2 
32 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1979 tarihli 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1979 Mali Yılı 
Bütçe Kanun Tasarısı üzerinde görüşmelere başlıyo
ruz. 

Lütfen Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar. 
İçişleri Bakanlığı Bütçesiyle beraber, Jandarma 

Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçeleri birlikte müzakereye alınacaktır. 

Grupları adına ve şahısları adına söz istemiş olan 
sayın üyeleri takdim ediyorum : 
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Sayın Haldun Menteşeoğlu, Adalet Partisi Grubu 
adına, Sayın Namık Kemal Şentürk, Cumhurbaşka
nınca Seçilmiş Üyeler Grubu adına, Sayın Hamdi 
Özer, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın 
Ahmet Yıldız, Milli Birlik Grubu adına. 

Şahıslan adına söz isteyenler : 

Sayın İlhan, Sayın Ege, Sayın Feyyat, Sayın Ay-
kan, Sayın Ucuza!, Sayın Çalış, Sayın Yurdakuler, 
Sayın Yıldız, Sayın Uyar, Sayın Karaağaçlıoğlu, Sa
yın Nalbantoğlu, Sayın Karaman, Sayın Oğuz. 

Sayın Haldun Menteşeoğlu, Adalet Partisi Gru
bu adına. 

Süreniz 45 dakikadır. 
AP GRUBU ADINA HALDUN MENTEŞE

OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
değerli üyeleri; 

içişleri Bakanlığımızın 1979 Bütçesi üzerinde 
Adalet Partisinin görüşlerini, tenkitlerini ve fikirle
rini sunmak üzere huzurunuzdayım. 

Sözlerime başlarken, Grubum ve şahsım adına 
Yüce Senatoyu saygılarla selamlarım. 

İçişleri Bakanlığımız, Devletin kuruluş yapısında 
en önemli temel organlardan biridir. Çeşitli teşkilat 
üniteleriyle ülkemizi kapsamıştır. Güvenlik hizmet
lerini ve genel idarenin işlerliğini, sağlığını kaynak
layan ve kumanda eden bir merkezdir. 

Devletin bekasında da vardır, zevalinde de var
dır. Çünkü, rejimin karakterini, hükümetlerin zihni
yetini, hizmet ve icra politikalarının amaçlarını ve 
sonuçlarım bu Bakanlığın geniş faaliyet tablosunda 
görmek mümkündür. 

Teessürle ifade etmek isterim ki, 1978 senesinde 
Ecevit Hükümeti bu Bakanlığın aktivitesine, cihaz-
lanmasına, kanuni ve maddi gücüne hiç bir şey ekle
memiş ve katkıda bulunmamıştır. Teşkilat yerinde 
saymış, her çeşit personel; kıymetlerine, bilgi ve tec
rübelerine bakılmaksızın çürümeye ve kişiliğini kay
betmeye terkedilmiştir. Hizmet disiplini gereği olan 
hliyerarşik kademeler bağı zayıflamıştır. Köhne ka
nunların tozları alınmış toplumumuzun istek ve ihti
yaçları ölçüsünde remize edilmesi ve yenileştirilmesi 
yoluna gidilmek, uygulama şöyle dursun düşünülme
miş bile. Metot ve organizasyon çalışmaları değerlen
dirilip, Bakanlığın bünyesi içinde yapılması gereken 
ne ifa edilmiş, ne de teşebbüs edilmiştir. Tayin ve na
killer hizmet yararı ve adalet ilkesi düşünülmeden par
tizanca yapılmış, idare amirliği ve bilhassa valilik 
müessesesini rencide eden, mesleğin cazibesini azal
tan ve hizmet şevkini kıran icrada insafsızca devam 
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î olunmuştur. Kaymakamlar, hukuk işleri müdürleri 
I Ve maiyet memurlarının eksiklikleri ve münhalîeri-
I nün gerçek sebebi budur. 
I «İllerinde ş!fddet hareketlerine karşı tedbir alrna-
1 yan, güvenlik sağlayamayan valileri yerinden alaca

ğım.» prensibini koyan Sayın Özaydınlı, sadece Kars 
I Ve Gaziantep valilerini tahkiksiz, teftişsiz, çalımlı bir 

öda ile Ve alelacele merkeze almış; ama vilayetlerin-
I de yüzlerce ölü, yaralı, soygun, bombalı ve silahlı 

saldırılar, cezaevi isyanları çıkan, «Vuran mı bizden, 
ölen mi bizden?» diye polis telsizlerinden haber al
maya çalışan valilere dokunmamak suretiyle tek ta-

I raflı ve partizan politikaların çirkin örneklerinden bi-
rinii vermiştir. 

'Birkaç misal vererek bu konuyu aydınlanmak iste
rim. Çünkü, Sayın Özaydınlı istihdamda bir ilke koy
muştu; taşrada Devlet demek olan valilik müessesesi
ne işlerlik getirebilmek için Vilayetinde güven ve hu-

I zuru sağlayacak valiyi istihdam edeceğim' bu kürsü
den vaat etmişti, Bütçe Komisyonunda da vaat et-
m'i'şiili. Şimdi bakınız, Kars ve Gaziantep valileri alını-

j yor; ama diğer bazı vilayetlerde neler oluyor?.. Bun-
I lan kısaca aydınlatmaya çalışacağım. 

6 Ocak 1978'den 31 Aralık 1978'e kadar Adana' 
da 324 olay, 323 yaralı, 83 ölü, Ankara'da 1 165 olay, 
956 yaralı, 133 ölüm. îstanbulMa 1 052 olay, 947 
yaralı, 237 ölüm. Kahramanmaraş'ta 68 olay, 1 159 

I yaralı, 125 ölüm Vakası olmuştur. Bu illerin Valileri 
yerlerindedlr. Kim görevirii ihmal dtmiş, kimler suç 
işlemiş, bunlar beîîi değildir. Şu halde, Sayın Bakan, 
kendi koyduğu ve ilan ettiği prensübi yine kendi tu-

I tum ve icraatıyla çiğnemiştir. 

I Hukukun üstünlüğü, kanunlar hâkimiyeti, eşitlik 
ve adalet prensipleri her davranış ve her tasarrufta 
ihlal edilmiştir. Partizanlık, siyasi çıkarcılık, idareye 

I tamamen hâkim olmuş, birçok ilçe ve kasabalarda 
yapılan belediye seçimlerinde ağır tehdit ve balkılar 
zulüm derecesine ulaşmıştır. Vatandaşlar siyasi renk
lerine ve kanaatlerine göre bölünmüş, kendileri ve 

I yandaşları dışında olanlara ikindi sınıf vatandaş mua
melesi yapılmıştır ve yapılmaktadır. Hükümet, 45 

I milyon Türk milletinin Hükümeti değil, Cumhuri
yet Halk Partisinin ve yandaşlarının Hükümeti ola-

I rak çalışmıştır ve böylesine bir görüntü vermiştir. 
I 'Demokratik hürriyet rejimimiz ve hukuk devleti 
I sistemimiz âdeta inkâr edilmiştir. Demokrasinin te

meli olan milli iradeye gölgeler düşürülmüştür bu 
I mahalli seçimlerde. Tarafsız ve kanuni idareyi benim-
l semeyen, particiliği, partizanlığı, baskıyı, haksızlığı 
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iterdin eden Hükümet idare aırtirleıiraıizi kapıkulu me
sabesine getirmenin kastı içindedir. Oysaiki, bu Ba-
kanhik devlet idaresinde bir eikol, bir kaynak olma 
hJaysryetöîrii tarih boyunca taşımıştır. Mülkiye mesleği
ne girebilmek yüceimentin, yükselmenin ve millete 
büyük hizmetler yapmanın yoluydu. Ama ne yazıfe-
'ki, bu Hükümet bu şerefli yola da gölgeler düşür
müştür. 

İçişleri Bakanlığı ülkenin emniyet ve asayişinden 
sorumludur ve en mühim görevi de budur. Vatandaş
ların her çeşit hak ve hürriyetlerini teminat altında 
tutmak, vazifesidir. Fakat, maalesef 1978 yılında ül-
'kemıiz baştan başa kana boyanmış, emniyet ve asa
yiş sağlanamamış, toplumumuz huzur ve güvenden 
yoksun kalmış, korkusuz yaşamak hakkını yitirmiş, 
endişeler ve tehlikelerle dolu bir bunalıma sürük
lenmiştir. Milletimizi bölmek, devletimizi çökertmek 
isteyen dış örgütlerden aldığı talimat dairesinde planlı 
hareketlerİnü korkunç ölçüler içinde sürdüren anarşi 
ve terör hareketleri müthiş boyutlara ulaşmış, mem-
lekeitü uçurumun kenarına getirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1978 yılı, maalesef kanlı ve karanlık bir yıldır. 

Simidi, rakamların ifade ettiği elim bir tabloyu size 
sunmak isterim. 

6 Ocak 1978'den 4 Şubat 1979'a kadar olay sa
yısı 6 217, ölü sayısı 1 242, yaralı sayısı 7 041, bom
balı ve Silahlı saldırı 3 943, bombalı saldırı 1 910, si
lahlı saldırı 2 033, güvenlik kuvvetlerine saldırı 264, 
yaralı güvenlik mensubu 363, öğrenci çatışması sa
yısı 1 226, soygun sayısı 519, tahrip edilen oto adedi 
325Mr. 

Ölümlerin meslek olarak dökümü de şöyle muh
terem arkadaşlarım : 

Öğrenci 325, öğretmen 60, polis, bekçi 33, er, ast
subay 7, hâkim, savcı 3, işçi 158, diğer meslekler 
657'dir. 

Şimdi, bu elim tablo karşısında yürekten acı duy
mamak mümkün değil; ama bu elim tablo karşısında 
da bu Hükümetin, basiretsiz, dirayetsiz, başarısız ol
duğunu söylemek de gerçeği ifade etmekten ileri gide
mez ve bunu bir kere daha tespit etmeik, vicdanı olan 
her vatandaşın ve her parlamenterin borcudur. Ben 
bu borcumu eda ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Şimdi, Sayın Ecevit, gerçeklerin değil hayallerin in

sanı olaralk çalışmıştır. Bakınız 9.8.1978'de ne diyor. 
Günlük gazetelerden bir pasaj okuyorum : 

«1977'ye göre siyasi cinayet sayısı azaldı.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Simidi, 1978 sonrasından itibaren on yıl içinde iş

lenen cinayetler 508; 13 ay zarfında, Ecevit Hüküme
ti devresinde işlenen suçlar 1 244'tür. Şu halde, Sa
yın Ecevit gerçekleri değil, hayalleri söylemekte veya 
büyük milletine verdiği vaatleri unutarak bir aldat
ma ve yutturma politikası uygulamaktadır. 

Bu olayların pek çoğu Cumhuriyet tarihinde gö
rülmemiş cinstendir. Ümit ederim ki dikkatinizi çek
miştir. Birkaç misal vereyim. Belki hafızalarımızda 
kalır. 

il 6 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi vahşeti 
işlenmiştir; yedikişi ölmüştür. 

17 Mart 1978 günü Ümraniye'de işkence ile beş 
kişli öldürülmüştür. 

20 Mart 1978 günü DİSK ve TÖB - DER ve be
lediyeler Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerini işgal 
etmişlerdir. 

1 Mayıs 1978 gününü anlatmaya lüzum yok. Bu 
kürsülerde bütün teferruatıyla dile geldi; ama bu Büt
çede tescili gerekir. Taksim Meydanı ve İzmir Cum
huriyet Meydanı komünizm tarafından işgal ediil-
miştlir. 

23 Haziran 1978'de İstanbul'da emekli yarbay 
Cihangir Erdeniz şehit edilmiştir. 

Meclis Reisinin evi, Anayasa Mahkemesi, Danış
tay ve Adalet Partisi Genel Merkezi bombalanmış
tır. Duraklarda bekleyen ahali kurşunlanmıştır, cami
ler kurşunlanmıştır, cezaevlerinden adamlar kaçırıl
mıştır, isyanlar çıkmıştır ve adamlar öldürülmüştür. 

Kamuoyunu aksettiren basınımızdan parçalar oku
yorum. 

«Cezaevlerinde anarşi.», «173 firari, dokuz ölü 
var.», «Bu kez Manisa'da cezaevinde de isyan çık
tı.», «Cezaevlerinde isyan ve kavga bitmiyor.» «Sağ
malcılar Cezaevinde isyan; ölüler, kaçanlar.»! 

Evet, yangınlar oldu; polisler, subaylar, öğretmen
ler, savcılar, hâkimler, profesörler ve nihayet şöhret
li ve kıymetli bir başyazar öldürüldü. Hükümet, bu 
feci olaylar karşısında umursamaz, oyalayıcı, avutu
cu, hayalci ve gafil bir tutum takınmış; çare ve tedbir 
aramamıştır. 

Sayın Ecevit%, gerçeklerin uzağında ve sadece 
hayal ve avutma peşinde koştuğunu işaretleyen bazı 
beyanlarını burada tescil etmeik isterim. 

20 Ocak 1978'de; «Birkaç ay içinde topluma ba
rış getireceğiz. Can güvenliğini kaldıranların kayna
ğını kurutacağız. Önce sevgi; olmazsa ilaçla, olmaz
sa ameliyatla tedavi edeceğiz» dedi. 
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Aylar geçti; bugüne geldik. Ne Maçı kullandı, ne 
ameliyat yaptı, ne de anarşjinin kaynağını kurutltu. 
Sadece 1 242 vatandaşımızın canı kayboldu. 

17 Haziran 1978 günü; «Toplumda huzur ve gü
venlik sağlanmıştır. Artık anarşiden söz edilemez» de
di. Bu sözün söylendiği tarihte anarşi ve terör hadi
seleri memleketi yakıp kavurmaktaydı. O günden bu
güne yüzlerce vatandaşımız öldü. 

1 Ağustos 1978 günü; «Alınan tedbirler olumlu 
sonuçlar veriyor» diyordu. Oysa, bu sözün söylendi-
ği tarihten bu yana 710 vatandaşımız öldü. 

27 Eylül 1978 günü anarşinin can çekiştiği ilan 
edildi. «Kanlı oyunun sonuna geldik» dendi. Oysa 
k'i; o günden bugüne geçen zaman zarfında 466 va
tandaşımız hayatını kaybetti. 

14 Aralık 1978 günü; «Anarşinin sonuna geldiği
mize înianıyorum» iddiasında bulundu. O günden bu 
yana 258 vatandaşımız daha can verdi ve en önem-
Hîsii Kahramanmaraş faciaları cereyan etti. 

Gerçekleri görmeyen, meselelere tarafsız ve ob
jektif açıdan yaklaşma dirayeti olmayan, uzağı değil, 
yakını dahi göremeyen; anarşinin temeline değil, sat
hına bile inemeyen, Devleti işletmeyen, bu suretle ül
kemizi kana ve karanlığa boğan, rejim bunalımı geti
ren bu aciz Hükümete şimdi sormak isteriz. Hani bir 
kişi ölürse o memlekette hükümet istifa ederdi?.. 1 240 
kişi öldü; daha istifa etmeyecek misliniz?.. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Niyetimiz yok. 

AP GRUBU ADINA HALDUN MENTEŞEOĞ-
LU (Devamla) — Evet, diyetinizin olmadığı takip 
etitiğiriliz gafil politikadan anlaşılmaktadır; ama sözle
rimizin sonunda bu sözünüzün cevabını vereceğiz. 

Kendi hükmünüzü kendiniz tatbik etme Vicdanını, 
cesaretini kayıp mı ettiniz?.. «Niyetimiz yok» dedi
niz; ama büyük Türk milleti bunun hesabını sizden 
soracalk ve defterinizi dürecektir. 

HÎKMET SAVAŞ (Eskişehir) — İlk başta size he
sap sorar, ondan sonra bize sıra gelir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Defteri dü-
rülmüşler nasıl biliyor. 

AP GRUBU ADINA HALDUN MENTEŞEOĞ-
LU (Devamla) — Evet, o günler şimdi ışıkla aranı
yor. Adalet Particinin devrini söylüyorsanız, Adalet 
Partisinin tek başına memleketi yönettiği devreyi söy
lüyorsanız, o günler aydınlık ve huzur günleriydi. Mil
letimiz onu mumla ve şükranla arıyor. 

Bu Hükümet, güvenlik kuvvetlerinizi müspet ve 
müessir şekilde kullanma yeteneğini de göstereme
miştir. Olayları önlemede, failleri takip ve yakala

mada zaaf içindedir. Esasen, işe başlarken polse, 
«Hasta, dağınık, perişan» demişti. Bu teşhisi koymuş
tu; ama işe başladı, polisimize şifa getirmedi. Hele 
son günlerde bir tertiple cezaevine düşürülen polisle
re işkence yapılmasını bu kürsüden nefretle karşılıyo
ruz ve takbih ediyoruz. Türk polisi dövülemez; Türk 
polisi işkence edilemez; Türk polisi, Türkiye Cumhu
riyeti kanunlarının şerefli temsilcisidir; ona uzanan her 
el hükümete, devlete uzanmış demektir. Güvenlik 
kuvvetlerinin polisinin, jandarmanın prestij ve haysi
yetini, kendi haysiyeti gibi kabul etmeyen hükümetler 
mağlup olmaya, perişan olmaya mahkûmdur ve bu 
Hükümdtin düştüğü yol da bu yoldur. 

Milli İstihbarat Müsteşarlığının ödeneğini kese-
rdk «Kontr-gerilla, kışkırtıcı ajan» isnatlarıyla ve di
ğer taraftan siyasi ve ideolojik akımın temsilcisi olan 
Pol-Derin dağıtıcı faaliyetlerine göz yumarak güven
lik kuvvetlerimizi şevksiz, hevessiz ve pasif hale ge
tirmiştir bu Hükümet. 

Polisin bünyesindeki dernekler mücadelesi, itibar 
ve itimat kırıcı olmuştur. 

Sayın Bakan Bütçe Koöm'isyonunda, «Pol-Der*i 
'kapattık, Danıştay açtı. Polisin hukuki Statüsünü de
ğiştirmeden dernek kurma hakkı önlenemez. Esasen 
çdk önceleri kurulmuştu.» dediler. «Kimse dernek 
kurmasın» diye bir iddianın sahibi olamaz; tabii, biz 
de böyle bir iddiada bulunamıyoruz. Elbette ki, hür
riyet rejiminde, hukuk devleti sistemi içinde vatan
daşa tanınan haklar korkusuz olarak kullanılacak
tır; herkes dernek kurabilecek, derneğe girecektir. 
Mühim olan derneğin kurulması değildir; mühim olan 
derneklerin amaçlarını, aşması, kanunsuzluk içine gir
mesi ve suç işlemesidir. Bir derneği kapatırsınız; Da
nıştay tetkik eder, yürütmeyi durdurma kararı alabilir; 
ama o dernek, kanunsuz yoluna devam ediyorsa, suç 
işlemeye deVam ediyorsa Danıştayın vaktiyle alınmış 
oîan yürütmeyi durdurma kararı o dernek hakkında 
muamele yapmaya mani değildir. Bu, idare hukuku
nun en tabii kurallarıdır. 

iBiliyoruz, Türkiye'de yıllardan beri dernekler enf
lasyonu Var. Bunların tümünün kontrolü belki güçlük 
ifade edebilir; ama belli olan şöhretli olan anarşiye 
katıldığı herkesçe bilinen dernekler var. Ben şimdi, 
Sayın Balkandan soruyorum. Acaba, böyle dernekler
den. kaç tanesini kontrol ettirdiniz ve ne muamele yap
tınız, eğer anarşi ile mücadeleye kararlı iseniz?.. 

Ümraniye olaylarında 48 saat geç hareket ettiril
mek suretiyle Türk polisinin ve Türk jandarmasının 
prestijiyle oynamıştır bu Hükümet. Niçin 48 saat bek-
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lemistir?.. Zaman teyit etmiştir ki, yandaşlarını hi
maye politikasını uygulayabilsin; gidenler gidebilsin. 
Türk Devleti hiç bir zaman eşkıyanın karşısında 
«Pes» dememiştir. İster şehirde komünist eşkiyası 
olsun, ister dağların başında mal ve can eşkiyası ol
sun; ama bu basiretsiz ve tek taraflı politika güden 
hükümet, bir avuç komünist eşkiyasının karşısına 
Türk polisini ve Türk jandarmasını gönderemedi. 

Kara ve deniz sınırlarımızda kesin güvenlik ted
birleri alarak kaçakçılık hareketlerini önleyeceğini 
söyleyen, Güney hududumuzdaki tel örgüleri kaldı
rarak açılan, toprakları köylülerimize tevzi edeceğini 
ve bu suretle tarım sektörüne katkıda bulunacağını 
ifade eden bu Hükümet, ne Güney hudutlarımızda 
tel örgüleri kaldırabilmiş, ne toprakları Türk köylü
süne verebilmiş, ne de Jandarma Genel Kumandan
lığımızın emrinde olan deniz botlarını ve deniz güç
lerini kuvvetlendirebilmiştir. Yani, önemli bir emni
yet ve asayiş konusunda, büyük Meclislere ve millete 
vermiş olduğu vaadini, diğer vaatlerinde olduğu gibi, 
burada da yerine getirmemiştir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sen ne 
yapmışsın ki yani?.. 

AP GRUBU ADINA HALDUN MENTEŞEOĞ-
LU (Devamla) — Efendim?.. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sizinki
ler daha mı iyi?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyi
niz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ka
çakçılığın her çeşidi en ileri derecelere ulaşmıştır. 
Güneydoğu bölgelerinde, uzun namlulu silahların, 
Rus damgalı roket atarların depo edildiği tespit edil
miştir. Bu kaçak silahların, anarşinin iç savaşa dö
nüştürülmesinde kullanılacağını ve öylesine getirilmiş 
olduğundan şüphelenmek hakkımızdır; ama Hükü
metin şüphelendiğine, kaygıya düştüğüne ve tedbirli 
bir tavır içine girdiğini maalesef görmemiştir, görme
dik ve görmüyoruz. 

Esasen bu Hükümet, vaktiyle alınmış toplu silah 
arama kararnamelerini, bölge bölge, maksada uygun 
bir plan dahilinde uygulayamadığı da aşikârdır. Tür
kiye hiç bir zaman bu kadar silahlarla dolup taşına-
mıştır ve Türkiye'de hiç bir zaman hükümetler bu 
olaylara karşı; bu hükümet gibi umursamaz bir ta
vır takınmamıştır. 

Pclisi, Pol - Der'in emrine vermiş. Jandarmamızı 
da yalnız bırakmıştır. Bazı olayları önceden bildiği 
halde tedbir alamamıştır, a'mamıştır. Ümraniye olay

ları, İstanbul Üniversitesi faciası, Balgat olayları, 
Sivas olayları, Kahramanmaraş faciaları Önceden bi
linip de tedbir almadığı olaylardan bazılarıdır. 

İşlenen cinayetlerin büyük bir kısmının failleri 
meçhul kalmıştır. Ümraniye olayları, İstanbul Üni
versitesi olayları, merhum Hamit Fendoğlu, Profe
sör Bedri Karafakioğlu suikastı gibi vahim olayla
rın failleri meçhuldür. 

Büyük yangınların ve soygunların da failleri meç
huldür. Kahramanmaraş olayları yürekler acısı büyük 
bir faciadır. Bu olaylarda 108 vatandaşımız hayatını 
kaybedince, binden fazla vatandaşımız yaralanıncaya 
ve yüzlerce yer tahrip edilinceye kadar bu hükümet 
seyirci kalmıştır. 

Kars'ta, Erzincan'da, Elazığ'da. Malatya'da, Ga
ziantep'te, Urfa'da, Sıvas'da cereyan eden elim hadi
selerden Hükümet ders almamıştır. Kahramanmaraş 
faciası Hükümetin basiretsizliğinin ve ağır ihmali
nin eseridir. Sayın Ecevit, Valinin ve İçişleri Baka
nının sıkıyönetim teklifine uymamış, radyo ve tele
vizyonda olayları mezhep kavgası, soykırımı olarak 
tavsif etmiş; hem milli birliğinize darbe vurmuş hem 
de olayları teşvik ve tahrik etmiştir. Nitekim bu ta
lihsiz beyandan sonra. Kahramanmaraş olayları şid
detini artırmış, ülkenin birçok yerinde yeniden cina
yetler işlenmiştir. Ancak, 26 Aralıkta sıkıyönetim 
Büyük Millet Meclisinde görüşülürken, «Hakiki suç
luları yargı organları tespit edecektir» diyebilmiş, ön
ceki beyanının ne kadar sorumsuz ve yersiz olduğunu 
itiraf etmiştir. 

İçişleri Bakanı Sayın Güneş. Bütçe Komisyonun
da, Kahramanmaraş olayları yargı organlarına inti
kal etmiştir gerekçesiyle izahat vermekten çekinmiş
tir. Zaten. Hükümet de Mecliste Gensoruyu kabul 
etmediğine göre; demek ki, Hükümet hesap vermek
ten korkmaktadır; ama Kahramanmaraş faciasının 
hesabı, hukuk kuralları içinde mutlaka sorulacaktır. 
Anarşi ve terör hareketlerinin temelinde ne var?.. 
Nereden kaynaklanıyor meselesi bu kürsülerde görü
şüldü, Açılan Genel Görüşmede her grup, her arka
daş fikirlerini söyledi. Biz on yıl evvel anarşi olay
larına teşhisimizi koymuştuk. Anarşinin ve terörün 
temelinde beynelmilel komünizm vardır. Breinev'İn, 
«Kaleleri içinden fethetme stratejisi» memleketimi
zin içinde çöreklenmiştir ve uygulanmaktadır. Reak-
siyener hareketleri. «Faşizm kaynaktır diyerek yal-
nış yollara gitmek memlekete bir şey kazandırmaz» 

, demiştik. 
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Sayın Bakan, Bütçe Komisyonunda meseleye da
ha ziyade sosyolojik açıdan girdi ve «Deşiğen ve 
gelişen toplumlarda suçlarda değişir» dedi. Gayet 
tabii, yeni bir suç türü karşısındayız. Bu, suç örgütü 
veya örgütlü suçtur; ama... 

BAŞKAN — Beş dakikanız var, ona göre ayar
layınız efendim. 

AP GRUBU ADİNA HALDUN MENTEŞEOĞ-
LU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Meselenin anarşi yönünden yaklaşımını yapmadı 
ve olaylara da bir teşhis koyup, «Kaynağı şudur te
meli budur» demedi, yalnız silahlı eylemciyle müca
dele edeceklerini söyledi. 

Eğer Komünizm Türkiye için bir tehlike ise, eğer 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini değiştirmek, milleti
mizi bölmek gayesini güden terör ve tedhiş hareket
leri devam ediyorsa, sadece silahlı eylemciyle değil, 
o eyiemciyi şartlandıran ve eğiten merkezlerle de 
eğitim ve propoganda merkezleriyle de meşgul ol
mak Hükümetin görevi ve sorumluluğu içindedir. 

Arkadaşlar; 
Şöhretli bir Komünist şefi diyor ki, «Bir memle

keti Komünizmin sarması, orada otorite kurup ida
reyi ele alması da Komünist propogandasınm rf 60 
ağırlığı vardır.» Ama bakıyoruz ki, Sayın Başbakan. 
Türk Ceza Kanununun, Komünizmi ve Komünizmin 
p;opogandasını yasaklayan 141 ve 142 nci maddele
rini de değiştireceğini ve Türkiye Komünist Partisi
nin kurulmasına yardımcı olacağını dış basına açıklı
yor. 

Şu halde, silahlı eylemciyle meşgul olurken, si
lahlı eylemcinin kaynaklarıyla da meşgul olmak so
rumluluğundan hükümetler kurtulamaz. Ümit ede
riz ki, Sayın Bakan bu konuda görüşünü ve kanaa
tini değiştirirler. 

Arkadaşlar; 
Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonunda bir şey 

daha söyledi : «Yılanın başı küçükken ezilir dedi. 
Çok doğru; ama bu sözü söylerken, kendi partisinin, 
Cumhuriyet Halk Partisinin, yılanın başı küçükken 
acaba neler yaptığını da düşünmesi iktiza ederdi. 
Zaman bütün ayrıntılarıyla önümüzdedir. 

«Kanunun, Anayasanın üstünde doğal haklar var
dır» diye kanunsuzluğu, suçu teşvik edeceksiniz, 
«Toprak kullananın su işleyenin» deyip işgallerin itici 
gücü olacaksınız, «Doğuya özgürlük, İmam Hüse
yin'i, Hallacı Mansur'u bunlar öldürdü» diyerek 
mezhep kavgasının tohumlarını atıp milli bütünlüğü 

rahnedar edeceksiniz, sonra da «Yılanın başı küçük
ken ezilir» diyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe oğlu, toparlamanızı 
rica edeceğim efendim. 

AP GRUBU ADINA HALDUN MENTEŞEOĞ-
LU (Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Baş
kan, toparlıyorum efendim. 

Eğer anarşiyi önleyici olan idari, kanuni tedbir
lerimizi alırken, güvenlik kuvvetlerimizi güçlendirme 
planlarımızı uygularken, bizim karşımıza çıkıp da 
«Siz polis devleti kuruyorsunuz, siz faşist devlet ku
ruyorsunuz»' diye mani olmayıp, uygulamamıza ve 
icramıza devam etmiş olsaydık, bugün anarşi asgari 
hadde inmiş olacaktı. Bu tarihi gerçeği de burada 
teşci! etmek isterim. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Vaktim bittiği için sözlerimi şöyle toparlıyorum ; 

Bu Hükümet, sadece kanunların sınırlarını aşmamış, 
Anayasanın hükümlerini de, (Bazı maddeler verebili
rim) 12. 14, 40 ve 136 ncı maddelerinin de sınırla
rını aşmış, çiğnemiştir. Anayasanın i36 ncı maddesi 
askıdadır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu ge
tirilmemiştir. «Yansız ve etkin tedbirler alıyoruz, 
anarşi paketi getiriyoruz» diyen hükümet, anarşi pa
ketini Meclisten geri almıştır. 

Şu halde. Anayasanın 111 nci maddesine göre ku
rulmuş olan Milli Güvenlik Kurulunun tavsiyesi olan 
bu hususu uygulamak istemiyor ve uygulamamakta 
da ısrar ediyor. Bu da bir Anayasa ihlalidir. 

Bu Hükümet, basiretsizlik sorumsuzluk ve acziyc-
tinden dolayı memleketi sıkıyönetime muhtaç hale 
getirmiş, sıkıyönetimin ilanını gerektiren şartlar oy
larca önce vatanımızda yaşanmış olmasına rağmen. 
binlerce kişi öldükten sonra sıkıyönetimi ilan ede
bilmiş. sonra da «Eşgüdüm»' diye bir söz ortaya ata
rak sıkıyönetimi sulandırmak ve sıkıyönetimi bir ça
re olmaktan çıkarmanın davranışı içine girmiştir. 

BAŞKAN — Müsamaha payını kullandınız efen
dim, rica ediyorum. 

A? GRUBU ADİNA HALDUN MENTEŞEOĞ 
LU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Kahraman Türk Ordusunu rahatsız edici hare
ketlerden tevakki etmek ve ona huzur sağlamak bü
tün hükümetlerin başta gelen vazifesidir. Biz bu Hü
kümeti de böylesine bir vazifeye davet ediyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Vaktimi aştığımı söylüyor Sayın Başkan; sözleri

mi bitiriyorum. 
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Bu Hükümet Türkiye'yi kana ve karanlığa boğ
muştur. Bu Hükümet ayakta duramayacak olan bür 
Hükümettir. Hükümet olmaktan çıkmış, bir hayal
ciler, maceracılar kadrosu haline gelmiştir, isti
fa etmesi lazımdır. İstifa etmelidir ki, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, bünyesinden, Türkiye'nin şart
lan ve İsteklerine uygun bir Hükümet çıkarsın ve 
Anayasa kuruluşlarının işbirliği içinde memleketimi
zi selamete, huzura, güvene götürsün. Çare bu
dur. 

Bütçeyi uygulayıcı olanlara basanlar ve Bütçe
nin hayırlı olmasını diliyorum ve Yüce Senatoyu 
şahsım ve Grubum adına saygılarla selamlıyorum. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu 
adına Sayın Namık Kemal Şentürk; buyurun efen
dim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri; 

1979 Mali Yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler Grubu adına gö
rüşlerimizi genel hatlarıyla ve özet olarak açıklamak 
maksadıyla huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan önce Yüce Heyetinizi şahsım ve Gru
bum adına saygı ile selamlarım. 

Değerli senatörler; 
Anayasa düzenini ve düzenin sağladığı hak ve 

özgürlükleri korumak, yurdun genel iç güvenliğini 
ve asayişini sağlamak ve sürdürmek, illerin genel 
yönetimini düzenlemek, yurttaşların şahsi hal sicil
lerini tesis ve nüfus hareketlerini takip etmek, va
tandaşlık iş ve işlemlerini yürütmek, muhtemel sa
vaş ve tabii afetlere karşı yurdun sivil savunmasını 
yapmakla görevli İçişleri Bakanlığının Bütçesi görü
şülürken, evleviyetle söze, güncelliğini daima muha
faza eden iç güvenlik ve asayişten başlamak yerinde 
ve değerinde olacaktır. 

İç güvenlik sorunları konusunda 23.5.1978 tari
hinde Senatomuz Genel Kurulunda yaptığı konuş
mada Grubumuz Başkanı Sayın Baykara şöyle 
diyordu: «Devletimiz, millet ve ülke bütünlü
ğümüze ve hür demokratik parlamenter rejimi
mize yönelmiş iç ve dış büyük tehlikelerle 
karşı karşıyadır. Çoğu illegal silahlı örgütler 
tarafından yürütülen bu girişimlerin amacı, anar
şi, sağ - sol mücadelesi, ideolojik akımlar, etnik 
kışkırtmalar ve mezhep ayrılıklarını kavgaya dönüş-

I türmek suretiyle Milletimizi bölmek ve ülkemizi par
çalamaktır. Hükümetlerin çabalarına rağmen, yurt
taşın mal ve can güvenliğini sarsan olaylar hergün 
biraz daha artarak sürüp gitmektedir. Milli birlik 

I ve beraberliğimiz için en başta gelen tehlikelerden 
I birisi olan mezhep ayrılıklarının kavgaya dönüştü-
1 rülmes'inde, yurdumuzu ve milletimizi masun bulun-
I durmanın en başta gelen ödevlerimizden biri oldu-
{ ğuna yürekten inanıyoruz....» 

I Keza Grubumuzun girişimi ile şiddet olayları 
I üzerinde 30.10.1978 tarihinde açılması kararlaştırı-
I lan genel görüşmede de Sayın Baykara yaptığı konuş-
I mada: «Bugün ülkemiz yaygın bir anarşi ortamı 
S içindedir. Hızlı bir tırmanma dönemine girmiş olan 
I silahlı şiddet eylemlerini, bölücülük hareketlerini, 
I mezhep ayrılığı kışkırtmalarını her gün artan bir 
I kaygı ile hep beraber izliyoruz. Vatan bütünlüğü 
I tehlikededir, rejim tehdit altındadır Hükümetlerin 
I anarşik olaylara egemen olmalk, iç güvenliği sağla-
I mak amacı ile gösterdikleri çabalar bugüne kadar 
I beklenen olumlu sonuçları vermemiştir. Bu nedenle 
I vatanın ve milletin bütünlüğüne ve demokratik reji-
I mimize yöneltilmiş olan büyük tehlikeleri kaynağında 
I kurutmak için daha etkin ek önlemlerin alınması ge

rekmektedir...» diyor ve silahlı şiddet eylemlerini 
I önlemenin, ancak ve ancak konuya, partilerüstü ve 
I siyasi niyetlerden uzak bir anlayışla yaklaşılması, 
I önlemlerin bu anlayışla alınması ve uygulanması sa-
I yesinde mümkün olabileceğini ifade ediyordu. 

Filhakika elim Kahramanmaraş faciası üzerine 
I Hükümet, Anayasanın tanıdığı hür demokratik dü-
I zeni. temel hakları ve hürriyetleri ortadan kaldırma-
I ya yönelik yaygın şiddet eylemlerinin kesin belirtile-
I rinin ortaya çıktığını kabul ederek ve bu gerekçe ile 
I 13 i îde iki ay süre ile Sıkıyönetim ilan etmiş ve 
I karar bilindiği üzere Anayasamızın 124 ncü madde-
I sine göre TBMM'ce de onanmıştır. Burada şu hu-
I susu vurgulamak ihtiyacını hissediyorum ki, Sıkıyö-
I netimin belirli bölgelerde ve kesimlerde sağladığı 

I nispi sükûna bakarak anarşinin, daha doğrusu si-
I lahlı şiddet eylemlerinin üstesinden gelmeye başlanıl-
I dığı kanaatına varılmamalıdır ve hele bu kanaat ic-
I rada makes bulmamalıdır. Çünkü, ne türlü teşhis 
I konulursa konulsun maalesef anarşi Sıkıyönetim al-
I tına alınan bölgelerde ve diğer illerde çok değişik 
I boyutlarda ve çok çeşitli yollarla devam etmekte-
I dır. Çünkü, yurdumuzda anarşinin hedefi tektir; 
I ama sebebi tek değildir. Çünkü anarşinin sadece 
I polisiye tedbirlerle önlenebilmesi mümkün değildir. 
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Şiddete şiddetle mukabeleden, beklenen olumlu so
nucu almak her zaman imkân dahilinde değildir. 

Bu ifadelerimle polisiye tedbirlerin lazım ve fa
kat kâfi olmadığını söylemek istediğimi takdir bu
yurursunuz. 

Teşhiste birlik, bir bakıma tedbirde, çarede isa
bet demektir. Devletin ülkesi ve milleti ile bütün
lüğüne, demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yö
nelik şiddet olaylarının teşhisinde iktidarı ve muha
lefeti ile tüm siyasi partilerimizin, Anayasal ku
ruluş ve kurumlarımızın birleşmesi lüzumludur. Hele 
şu son olaylar karşısında en azından iki büyük par
timizin artık ortak bir tutum içerisine girmeleri ge
rekmektedir. Bu görüş ve düşüncelerimizi grup ola
rak birçok defalar söylemiştik. Şimdi, bilhassa şu 
birkaç günden beri iki büyük partimiz arasında 
memleketin işinde bulunduğu çok ağır ve olumsuz 
durum üzerinde bir yaklaşmayı müşahede etmek 
bizi cidden sevindirmektedir. Bu yaklaşmanın bir 
an önce olumlu sonuçlar vermesi en halisane temen-
nimıizdlir. 

Sayın senatörler; 
Yaygın şiddet hareketlerinin, anarşinin önlenme

sine ait tedbirlerin yetersizliğinden elbette yalnız İçiş
leri Bakanını sorumlu tutmak doğru olmaz. Ne var 
ki, o da olması gereken geniş ve güvenilir haber 
alma imkânları ve yaygın taşra örgütü sayesinde, top
lumun güven ve huzur açısında nabzını elinde tut
tuğu, tutması gerektiği dikkate alınarak, müşterek 
sorumluluk taşıdığı Hükümet içerisinde, üyesi bulun
duğu Milli Güvenlik Kurulunda, İç Güvenlik Ko
ordinasyon Kurulunda, nihayet yasal olarak başka
nı olduğu ve Ankara'daki üyeleriyle her ay, taşra 
örgütü başındaki sorumluların da katılacağı yılda en 
az bir defa toplanması gereken Emniyet Komisyo
nunda daha etkili olabilmeli. Toplumu huzursuz 
kılacak mevcut huzursuzluğu ve güvensizliği artıra
cak, ağır şartları daha da ağırlaştıracak yeni huzur
suzluklara, istismar konularına imkân hazırlayacak 
veya verecek beyan, karar, tatbikat, hatta yasa tasa
rılarının önceden; tabiatıyla ikna yoluyla mani ola
bilme yahut isabetli zaman ayarlaması yapması hu
suslarında ağırlığını daha ziyade hissettirmelidir ka
nısındayız. 

Sayın senatörler, 
Düşünür, «Düşünüyorum, o halde varım.» demiş. 

Kanımızca bu pek anlamlı sözün, bugün birşeyler 
ifade etmesi için, var olmanın düşünebilenlere yük
lediği sorumluluk anlayışı ile topluma karşı, hür de
mokratik parlamenter rejimin icap ve gereklerine kar-
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§'., yurttaşlık görevimizi de tam olarak yapmalı de
ğil miyiz? İşte bu anlayışladır ki, Sayın Bakanın gö
reve başladığında kuruluşları ve yurttaşları yardıma 
çağırmasını gerçekçi buluruz. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Elbette Devletin ilk görevi kamu düzenini temin, 

kamu servis ve hizmetlerinin işleyişlerini idame ve 
kanunların genci olara!; uygulanmasını mümkün kıl
maktadır. Bu konu da İç Güvenlik Kuvvetlerine dü
şen yükün ağırlığı ve önemi aşikârdır. O bakımdan 
Emniyet kuruluşunun ve mensuplarının elbette mad
di ve manevi yönden güçlendirilmesi, huzurlu hizmet 
ifa edecek halde tutulması, saygınlığının korunması 
gereklidir. Bilerek veya bilmeyerek aksi davranışlar
da bulunmak, Onu iktidarın polisi, halkın polisi şek
linde nitelendirmek, dernekleşmenin suiistimalinden, 
Onu da beri kılacak tedbirler almamak ve nihayet 
polisi kendi içinde bölmeye terketmek, daha doğru 
ifade ile yanlı yönetimle âdeta bu yola itmek disip
linin iyice sarsılmasına yol açmıştır. Bu halin neti
cesi olarak zaman zaman görev ve hizmetlerin ifa
sında dahi kendisini gösteren bazı uygunsuz tutum 
ve davranışlar, meslekle bağdaşmayacak beyanatlar, 
yayınlar ve eylemler karşısında olduğu gibi, bazı 
memur, öğrenci ve mesleki derneklerin, hatta bir kı
sım meslek odalarının gaye dışı faaliyet, toplantı, 
yayın ve eylemler karşısında da bazı yetkili ve so
rumluların maalesef hareketsiz kalması anlaşılır ve 
affedilir şey değildir. 

Öte yandan, aylarca önce kamuoyuna açıklanan 
ve hazırlandığı bilinen iç güvenlikle ilgili önlemler 
paketine dahil tasarılardan hâlâ bir tekinin dahi ya
salaşıp yürürlüğe konulamadığını üzüntü ile belirt
mekten kendimizi alamıyoruz. 

Yetkililerce demokratik hukuk devleti ilkesinden 
sapılacagı kuşkusuyla yeni yasaların çıkartılmasının 
geciktirilmesi, etkin önlemler alınarak uygulamaya 
konulamamasının kimlerin işine yaramakta olduğu
nu takdirlerinize arz ediyorum. 

Değerli senatörler; 
Herşeye rağmen genel güvenlik ve asayişin ko

runması ve devam ettirilmesinin, mevcudu fazla, ha
reket kabiliyeti yüksek, iyi eğitilmiş, iyi teçhiz edil
miş, politikadan mutlak surette arındırılmış disiplin
li bir polis örgütü ile mümkün bulunduğuna dair olan 
inancımızı muhafaza etmekteyiz. 

O itibarladır ki, Bakanlığın, bu konuda yapılmış 
tüm araştırma incelemeleri, öneri ve temennileri, Ba
tıdaki ilerlemeleri ve teknolojik gelişmeleri, Türk 
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toplumunun gelişen ve değişen şartlarını ciddi bir 
şekilde dikkate alarak gerekli yasal ve idari tedbir 
ve tertipleri almakta ve uygulamaya koymakta artık 
daha fazla gecikmemesi lüzumlu ve zorunludur. Bu 
meyanda bilhassa kuruluşun bünyesinde, eğitimin te
melinde olayların peşinden gitmekten ziyade olayla
ra ön almak prensibi hâkim kılınmalıdır. Haber al
ma hizmetleri yeniden düzenlenmeli, diğer haber al
ma örgütleriyle işbirliği ve koordinasyon kesinlikle 
sağlanmalıdır. 

Silahlı icra ve inzibat kuvveti olan polisin, göre
vinin de önemi gözönünde tutularak, dernekleşmesi
ne, derneklere üye olmasına, Türk Silahlı Kuvvetle
rinde olduğu gibi, mani olucu yasal önlemlerin be
hemehal alınmasında gecikilmemelidir. 

Toplum zabıtası, bir an evvel kalite ve kantite 
bakımından kuruluş gayesine tam uygun hizmet ve
rebilecek bir seviyeye getirilmelidir. Bu mevzuda 
Fransa'daki Cumhuriyet Emniyet Birliklerinin örnek 
alınabileceğini arz etmek isterim. 

Tamamen memur statüsüne alınmış, özlük hak
lan genel bütçeden ödenmekte olan ve halen bütün 
yurtta mevcudu onyedibine ulaşan çarşı ve mahalle 
bekçilerinin, polise yardımcı, daha etken ve daha ve
rimli bir zabıta kuvveti haline dönüştürülmesi, sanı
rız ki, üzerinde ciddi olarak durulmaya değer bir 
husustur. 

Değerli senatörler, 
iç Güvenlik Kuvvetlerimizin güçlü bir kolu da 

bilindiği üzere Jandarmadır. Bugüne kadar sürdürdü
ğü başarılı hizmetlerine daha da başarılı olarak de
vam ettirebilmesi için mevcudunun, görevlerinin 
ağırlığı ve yaygınlığı ile mütenasip olarak artırılma
sı ve özellikle noksan subay kadrosunun ivedilikle 
doldurulması, gerek RE - MO projesi çerçevesinde, 
gerek Bütçe ile sağlanan imkânlarla donatımının güç
lendirilmesi ve modernizasyonunun hızlandırılması 
başta gelen dileğimizdir. Diğer önemli gördüğümüz 
bir dileğimiz de, bilhassa son zamanlarda polisle be
raber şehirlerde hizmet vermeye, görev almaya da 
başlamış olan jandarmanın bu durumu dikkate alı
narak eğitilmesine önem verilmeli ve böyle istihdam
larda - geçici de olsa - Jandarmanın aynı zamanda 
Silahlı Kuvvetlerimizin bir parçası olduğu gözden 
uzak tutulmamalıdır. 

Şimdi de sözü, her yıl binlerce vatandaşın canı
na kıyan, binlercesinin sakat kalmasına sebep olan 
trafik faciasına, trafik anarşisine getirmek istiyorum. 
Evet, 1978 yılındaki trafik kurbanları 5 000, yaralı 
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I sayısı 26 800 yurttaş. Maddi hasar 665 milyon TL. 
I kaza adedi 43 000. 

I Yıllardır Devlet Başkanımızdan sade vatandaşa 
I kadar, cümlemizin şikâyetçi olduğu trafik konusun-
I da, şiddetle ihtiyaç duyulan yasal değişikliklerin hâ-
I lâ gerçekleştirilememesinin, meseleye bu derece ka-
I yıtsız kalmıyor, görüntüsü verilmesini, doğrusu anla-
I mak, izah etmek mümkün değildir. Lütfen artık bu 
I hayati konuya biri sahip çıksın. Sahip bulununcaya 
j kadar hiç olmazsa, karayolları üzerindeki trafiğin 
I tanzim ve murakabesinden sorumlu Bölge ve İl Tra-
I fik Zabıtasından, mevcut şartlar içerisinde azami 
I randıman alınması hususunda Sayın Bakanın özel il-
I gi göstererek gerekeni yapması ricası ile konu hak-
] kındaki sözlerimi noktalıyorum. 

I Sayın senatörler; 
I Müsaadenizle şimdi de vaktin elverdiği ölçüde 
I Bakanlığın diğer birimleri üzerindeki düşüncelerim i-
I zi yine genel çizgileriyle arz etmeye çalışacağım. 

I Bilindiği gibi Anayasamızın merkezi idarenin 
I yurt ölçüsündeki kuruluşu, yani taşra teşkilatı bakı-
I mından kabul ettiği temel sistem, il veya valilik sis-
I temidir. 

I İllerin idaresi yetki genişliğine dayanır. Taşrada, 
I Devlet ve Hükümet vali ve kaymakam tarafından 
I temsil edilir. Bölgesinde huzur ve güvenin sağlanma-
I sından, kanunların, nizamların, eksiksiz uygulanma-
I sından, genel idare hizmetlerinin uyumlu şekilde yü-
I rütülmesinden mülki idare amiri sorumludur. Yurdu-
I muz tarihi gelişiminin içerisinde yetenekli valiler 
I elinde nice sorunlarını çözmüş ve çözmeye devam 
I edecektir. Yeter ki, vali, atamalarında yıllardır özle-
I nen ve beklenen objektif esaslar getirilebilsin ve ida-
I rede istikrar sağlansın. 

I Elbette Hükümetler, ilde Devleti ve hükümeti 
I temsil eden, ayrı ayrı her bakanın mümessili olan va-
I lileri atama ve görevden almada bir serbestiye sahip 
1 olacaklardır. Nitekim yasalar bu imkânı haklı ola-
I rak vermiştir. Ancak, her iktidar değiştikçe, her yeni 
I hükümet kuruldukça, hatta aynı hükümette her İçiş-
I leri Bakanı değiştikçe, geniş çapta vali değişiklikleri-
I ne şahit olmuşuzdur. Örneğin 1975 yılında, kurulan 
I Koalisyon Hükümeti sırasında 67 ilin 65 valisi, 1977' 
I de kurulan İkinci Koalisyon Hükümeti devresinde, 
I malûmları olduğu üzere İçişleri Bakanlığı aynı par-
I tide kalmış; fakat Bakan değişmiş idi, 21 vali, şim-
I diki Hükümet devresinde de 65 vali görevden alın-
I mış veya yerleri değiştirmiştir. 
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Bu geniş çaplı tasarrufların hepsinin (Ki yalnız 
bu hükümetlere değil, bundan evvelki, geçmiş yıllar
daki hükümetlerin tatbikatlarında da maalesef bu 
görülmüştür) haklı nedenlere dayanmadığı, hizmet 
icaplarının gereği sayılamayacağı, politik nedenler ve 
eğilimlerin ağırlığını hissettirdiği aşikârdır. Bir kısım 
valiler hakkında Danıştayca verilen olumlu kararlar 
bu hususu teyit etmektedir. 67 ile karşılık 181 vali 
kadrosu, ayrıca 6'sı başmüşavir olmak üzere 29 adet 
müşavir kadrosunun mevcudiyeti bir şeyler ifade et
meye kâfidir sanırım. 

Yılların yanlış uygulaması sonucu Devleti haysi
yetle temsil etmiş, yüze yakın vali Merkezde, birkaç 
oda içerisinde masa, sandalye bulabilirlerse oturup 
bir iş yapmama, aldıkları maaş karşılığında Devlete 
faydalı olamamanın üzüntü ve ızdırabı ile vakit ge
çirmeye çalışmaktadırlar. 

Bu pek önemli konu üzerine Sayın Bakanın özen
le eğileceklerine ve bir çözüm getirme gayreti içeri
sinde olacaklarına, bu potansiyelden yararlanacakla
rına inanıyoruz. 

Sırası gelmişken, valilik kadrolarının sıradan kad
ro gibi düşünülmemesi, yani arzu edilen her hangi 
bir kimseyi veya memuru 1 nci dereceden istisnai 
memuriyet olan valilik kadrolarına tayin ile merkez
de veya bir başka görevde vekâleten istihdamını 
Merkez Valiliğinin ihdas gerekçesine uygun bulma
dığımızı beyan etmek istiyorum. Kanaatimizce bu 
kadrolara ancak İl Valileri atanabilir. 

Bakanlık, hizmetlerin daha süratli, ağırlıklı, ve
rimli ve ekonomik sağlıklı ifası için, yönetimde te
mel unsurun personel olduğu gözönünde tutularak, 
personel istihdam politikası tespit edip tatbik eyle
melidir. Bu meyanda mülki idare amirliğini cazip 
kılacak bazı önlemler alınarak yönetici açığı bir an 
önce kapatılmalıdır. Son kayıtlara göre halen 24 ilçe, 
47 hukuk işleri müdürlüğü, 21 vali muavinliği, 41 
maiyet memurluğunun münhal olduğu öğrenilmiştir. 

Bu cümleden olarak; Bütçe Raporunda da belirtil
diği üzere : 

Mülki îdare Amirliğine tazminat verilmesi, Mül
ki îdare Amirlerine fiili hizmet zammı tanınması, ek 
göstergelerin artırılması gibi tedbirlere biz de katılı
yor ve gerçekleşmesini diliyoruz. 

Bakanlıkta, idareyi yeniden düzenleme maksadıy
la yapılmış, uzun, ciddi ve verimli çalışmalar sonun
da düzenlenen, sayfaları binleri bulan rapor ve buna 
istinaden 30'a yakın yasa tasarısı geçen yıllar bütçe 
görüşmelerinde de ifade ve temenni edildiği gibi, Sa

yın Bakan tarafından ele alınarak değerlendirilmesi 
isabetlidir sanıyorum. 

Bölge merkezi durumunda bulunan illerden baş
lamak suretiyle belirli bir program dahilinde merkez 
ilçelerin kurulması gerçekleştirilmelidir. 

İlçe teşkilatı, toplum kalkınmasında aktif bir rol 
oynamasını mümkün kılacak imkânlarla donatılma
lıdır. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, günün şartlarına 
uygun ve mülki idare amirlerine sorumlulukları ile 
orantılı sarih yetkiler verecek şekilde değiştirilmeli
dir. 

İçişleri Bakanlığı, Kuruluş ve Görevleri Hakkın
daki Yasanın ele alınmasının öncelik ve ivedilik ka
zandığına da değinerek sözlerimi bağlıyorum. 

1979 Bakanlık Bütçesinin, ettiği yemine sadık ola
rak, görevi namus bilerek, uzak - yakın şerefli geç
mişine layık vekâr içerisinde kanun hâkimiyetini te
sis ve idamede feragat ve fedakârlıkla başarılı hiz
metlerini sürdüren iç Güvenlik Kuvvetlerimizin her 
sınıf, derece ve rütbedeki mensuplarına, Devlete sa
dakada hizmeti şiar edinmiş olan sorumluluklarının 
tam idraki içerisinde fazilet ve metanetle görevlerini 
yürüten mülki idare amirlerine, Bakanlığın güzide 
mensuplarına ve yurdumuza hayırlı olmasını diler, 
Yüce Senatonun değerli üyelerini tekrar saygıyla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına. Buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA HAMDİ ÖZER (Malat
ya) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

İçişleri Bakanlığının 1979 yılı Bütçe Kanun Tasa
rısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grubunun görüş ve dileklerini sunarken 
Yüce Senatoyu ve İçişleri Bakanı ile Bakanlığın seç
kin mensuplarını şahsım ve Grubum adına saygıyla 
selamlarım. 

Sayın senatörler; 
îçşileri Bakanlığı Bütçeleri görüşülürken gelenek 

haline getirilmiş olan sert, kırıcı ve uzaklaştırıcı tar 
tışmalar yerine; yapıcı, yaklaştırıcı ve birleştirici bir 
yol seçmenin daha yararlı olacağı inancı içinde gö
rüş ve dileklerimizi belirtmeye çalışacağım. 

Ancak, bu geleneğe bağlı kalsaydım, biraz önce 
Sayın Adalet Partisinin sözcüsünün cevabına burada 
kısaca dokunacaktım ve bunda da hiç bir güçlük çek
meyecektim. Sadece kendilerinden burada dile getir
dikleri metni alıp o metin üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi gördüğüm yere AP; AP gördüğüm yere CHP 
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yazmak suretiyle karşılık verebilirdim; ama bu bizi 
bir çıkar yola götürmez arkadaşlar. Çünkü, burada 
bütün tenkitler kırıcı oluyor -ve buna biz kararlıyız. 
Çünkü, ulusumuz buna kararlıdır. Kişisel ve duygu
sal hareketle, partizan hareketle milletin duygusallı
ğım zedelemeyelim, ona saygılı olalım. 

Hepimiz biliriz ki, herhangi bir kuruluşun öne
mi, onun yüklenmiş bulunduğu görevlerde kendisini 
gösterir. Bu ana ölçüye vurulunca, İçişleri Bakanlı
ğının önemi, en büyük değerle, en başta yer alır. 
•Çünkü insanoğlu, var oluşundan bu yana, daima ken
di varlığını güvence altında bulundurmak yollarını 
aramıştır. 

Kişi olarak, aile ve toplum olarak, en ilkel biçim
deki yaşantısında bile kendi güvenliğini ön planda 
tutmuştur. 

Çağlar ilerledikçe, değişen ve gelişen yaşam bi
çimlerini de daha güçlü bir güvence altında tutmak 
için, daha ortaklaşa ve daha sağlıklı yöntemler uy
gulayarak dirlik ve düzenlik yapısını kurmaya çalış
mıştır. Dirlik ve düzenlik, ortaklık içinde bulunan, 
birden fazla insanın gönül ve elbirliği ile kurduğu 
bir sosyal yapıdır. Kaderde, kıvançta ve tasada or
tak insanların kurdukları dirlik ve düzenlik, güvenin 
huzurun ve başarının en sağlam kaynağıdır. Bir top
lumda ortaklık denilen birliğin bağları çözülürse, o 
toplumda derhal dirlik ve düzenlik bozulmaya; gü
ven ve huzur sarsılmaya, başarı ve refah yolları ka
panmaya başlar. 

Biliyoruz ki, bir toplum, bağımsızlık hakkını ka
zanan bir millet halinde kendi devletini kurumca, 
tüm fertleri ile o devletin kanun ve örflerine bağlı 
kalarak kendilerini dirlik ve düzenliğin güvencesi 
içinde tutar. 

İşte, Türk Devletinin yürütme organı içinde, ül
kenin dirlik ve düzenliğini korumak ve savunmak 
görevini yüklenen İçişleri Bakanlığı, bu nedenle en 
önemli bir kuruluş olmak niteliğini taşımaktadır. 

İçişleri Bakanlığı, bu niteliğinden doğan tutum ve 
davranışı ile hem devletin, hem de hükümetin gö
rüntüsünü yansıtan bir özelliğe sahiptir. 

Sayın senatörler; 
Eğer bir devlet varsa, onun bir hükümeti ve iç 

güvenliğini sağlayan bir kuruluşu da vardır. Eğer bir 
devlet yoksa, onun ne ulusu, ne ülkesi ve ne de bir or-
nı vardır. Bugün Devletimiz vardır, onun için ulusu, 
ülkesi ve rejimi de vardır. 

O halde varlığı ile, varlığımıza vücut veren bu 
devleti korumada ve savunmada ulusça herkes ve her 

organ kendisini yükümlü ve sorumlu kabul etmek 
zorundadır. 

DeVietin tüm organları, ulustan kaynaklandığına 
ve onun iradesinden vücut bulduğuna göre, kendi
lerini bu yükümlülüğün ve sorumluluğun dışında ka
bul edemez. 

Öyle ise, bu devleti korumak ve savunmak, sade
ce hükümetle değil, o hükümete ulusal güçbirliği 
halinde destek ve yardımcı olmakla mümkündür. 
Evet, bugün devletimiz vardır; vardır ama onun vücu
du bir bunalım ve rahatsızlık içindedir. Bu vücudun 
sağlıklı ve güçlü hale dönüşmesi, bir tek organın ça
basıyla değil, tüm organların duyumlu ve uyumlu 
çabalarının birleştirilmesiyle mümkün olabilir. 

Bu hastalığın tedavisi, önce ona konulacak doğ
ru bir teşhisle olur. Bu teşhis artık ulusça belirgin ha
le geldiğine göre, onu bu duruma getirenlerin müna
kaşası ile zaman kaybetmeden süratle tedaviye baş
lamamız gerekir. Kan kaybeden bir hastayı, bir ke
nara bırakarak, suçluların tartışmasına dalmak, o has
tayı ölüme terketmektir arkadaşlar. 

Sayın senatörler; 
Bugün Devletimiz kan kaybetmektedir. İktidar, 

muhalefet ve tüm yasal kuruluşlar olarak bu bünye
de yaşayan hepimiz toptan ve ulusça yok olmak teh
likesiyle basbaşayız. Öyle ise yaptığımız geçmiş ha
taları değil, kurtuluş çarelerini görüşüp tartışalım. 

Hepimiz biliyoruz ki, Ülkemizi kasıp kavuran anar
şi ve şiddet olayları bir günde ve bir yılda doğmadı. 
1968 yılından bu yana ekilip, biçilmekte ve ürünleri 
tüm Ülkemizi kendi alanı haline getirmiş bulunmak
tadır. Gene hepimiz biliyoruz ki bu zehirli tohum
lar, bu ülkeye kendiliğinden değil, dışardan kaynak
lanan ve içerde tezgâhlanan düşman örgütlerin kanlı 
elleriyle ekilmiştir ve bugün bir tufana dönüşmüştür. 

Evet bugün hem iktidarın hem de muhalefetin boy
larını aşan bir tufan dalgasına tutulmuş bulunmak
tayız. El ele ve omuz omuza birleşip yükselmedikçe, 
onu göğüslemek ve başlarımızı özgür havada, özgürce 
dik tutmak mümkün olamayacaktır. Bu tufana tek 
basına ne iktidar ve ne de iktidar peşinde savaşan mu
halefet karşı koyamayacaktır. Çünkü, bu tecrübeler
den geçerek geldik. 

Şu hale geliniz, devlet kaderini tehdit eden ger
çekleri önce bilelim ve bu bilgilerin ışığında birlik ol
maktan başka çıkar yol bulunmadığını hep birlikte 
kabul edelim. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizin jeopolitik durumu, onu ve üstünde ya

şayan devletleri, tarih boyunca di-: saldırıların hedefi 
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haline getirmiştir. Coğrafyası, yeraltı zenginlikleri ve 
yerüstü güzellikleriyle, tarihsel (ilişkileri bulunan top
lumların dinmeyen kinleri, ülkemizi hem çekici ve 
hem de dünyanın en hassas bölgesi haline getirmiş
tir. 

Emperyalist devletler bu bölgeyi köprübaşı olarak 
kapmak, petrol kapıları ile Akdeniz ve Karadenizin 
birbirine açılan kapılarının anahtarlarını kendi elle
rinde tutmalk yarışı içindedirler. Bunlar, toprak istila
sından ziyade, o toprak üzerinde kendilerine uydu 
devletler kurmayı, ulusal çıkarlarına daha uygun bul
maktadırlar. Çünkü bunlar, o ülkeyi kendi pazarla
rı haline getirmek; hammadde deposu olarak kullan
mak ve onun tüm potansiyel kaynaklarını sağmak ve 
bunların karşılığında onun üstünde yaşayan halka 
hizoıet ve bedel ödememek yolunu daha kazançlı bul
maktadırlar. 

Sayın senatörler; 
Emperyalist devletlerin planlarına dikkatle bakı

lınca şu gerçekler açıkça görülür : 

Göz diktikleri bir ülkenin, önoe üzerindeki devleti, 
sosyal kültürel, siyasal ve ekonomik darbelerle için
den vurarak zayıflatmak, bu hava içinde ülkesini böl
gelere ve milletini halklara bölerek birbirlerine sal
dıran düşman cepheler haline getirmek ve daha sonra 
devleti yok ederek uydu devletlerin' kurmak. 

Şimdi soruyorum: 
Yıllardan beri Türkiye'de sahneye konulan kanlı 

oyunlar bu planın tıpa tıp uygun şekli değil midir?.. 
Uygulaması değil midir?.. 

Görüyoruz ki, bugün ulusal bütülüğümüz dil ve 
mezhep dilimleri halinde doğranmak isteniyor, 

Halbuki, kökü, gövdesi Ve tüm yapısı bir olan bü
yük bir ulus'un elbetteki dil, İnanç ve ideolojik dal
ları olacaktır; fakat bu dallardaki tüm meyveler, o 
ulusun meyveleridir. Bu dalların hepsi, aynı kök ve 
aynı gövdeye bağlı kaldıkça ancak canlı kalabilir. 

Bugün bu dallarını budamaya yönelik baltalar, 
bir süre sonra gövdemizi ve kökümüzü hedef alacak
tır; fakat ne acıdır ki, varlığımızı budayan baltalar dış 
ellerle uzatıldığı halde, onu tutan ve onunla budayan 
eller kendi ellerimizdir. 

Çünlkü bu Devletin, dış saldırılarla yıkılamaya-
cağını anlayanlar, onu içerden vurup çökertmekle 
amaçlarına daha kolay ulaşacaklarını çok iyi bilmek
tedirler. 

İşte bu nedenle, bağrımıza kurdukları kanlı karar
gahlarına, satılmış ve aldatılmış insanlarımızı dol

durarak, kendi rengine boyadıkları ölüm çeteleriyle 
: ülkemizi bir arena haline getirmeye çalışıyorlar. 
I Şimdi soruyorum, biz bu kanlı arenanın seyircisi 
] mi; yoksa bu Devlerin destekçisi mi olacağız? 
i Eğer ulusça var kalmak istiyorsak, iktidar, muha-
i lefst, dil ve inanç ayırımı yapmadan, uiusca güçbirli-
j ği halinde Devletin yanında ve desteğinde olmak zo-
j fundayız. 

] Şu gerçeği kesinlikle bilelim ki bir devletin iktida
rı, sadece bir siyasal iktidar değildir. Onun tüm po
tansiyelidir; bir devletin iktidarı, onun tüm varlığı
dır. Bu varlikta yer alan herkes ve her organ, onu ko
rumak ve savunmakla yükümlü ve bundan sorumlu
dur. 

Öyle ise, Devletin varlığına, ülkenin ve ulusun bü
tünlüğü ile temel hak ve özgürlüğümüze yönelik şer 
güçlere karşı, Devletin siyasal iktidarına ve özellikle 
onun güvenlik güçlerine yardımcı olmak hepimiz iç m 
en kutsal bir görev olmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Siyasal iktidar ve muhalefet olmak, demokrasiler

de bir nöbet işidir, ve fakat devlet olmak, bir nöbet 
iş: değildir. 

O, giderse artık geri dönmez. Geliniz devlet ku
şunu 'kaçırmayalım; o, kaçtığı başa bir daha geridön-
mez. 

Şunu hepimiz kabul edelim ki, devletin yönetimin
de hepimiz bilerek ya da bilmiyerek hatalı olabili
riz. Fakat o hataların giderilmesinde ve yıkıkların ona
rılmasında birlik olmamak, bu hataları suç haline so
kar ve bu suçluluk hepimizi mahkûm eder. 

Sayın senatörler; 
Geliniz, anarşinin ve şiddet eylemlerinin temelin

de yatan neler varsa onları ayıklayalım. Eğitim siste
mindeki bozukluk; gelir dağılımındaki dengesizlik; 
işsizlik ve yolsuzluk gibi ekonomik ve sosyal hastalık
ları giderici çareler arayalım. Düşünce ve vicdan öz
gürlüğüne baskı varsa, bunları kaldıralım. Toplum 
kesimlerine ve yurt bölgelerine karşı ayrıcalı ve ada
letsiz bir uygulama varsa kesinlikle giderelim. Bölü
cü kışkırtmalara yatkın yasalarımız varsa onları der
hal düzeltelim. 

Şunu bilelim ki, ülkenin bu hale gelmesinin baş 
nedenlerinden biri de Seçim Yasamızdır. 

Bazı siyasi partilerimiz ve özellikle birçok parla
mento üyesi aday adayı ve adaylarımız, bulundukla -
rı seçim çevrelerinin dil ve inançlarını sömürmek su
retiyle oy avcılığı yapmaktadırlar. 

II — 
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Çıkar umdukları kesimlerin kurtarıcı havarileri 
kesilmek suretiyle şövenist hareketlerle ulusumuzu 
hasım ve hatta düşman cephelere bölerek, bunların 
vuruşmalarına yol açmaktadırlar. 

Seçildikten sonra da bir milletin vekili değil, bir 
bölümün vekili gibi davranarak ulusumuzu parçala-
ma boyutlarına kadar el atmaktadırlar. 

Halbuki bu seçim sisteminden önce, böyle bir bö
lünme hareketine Cumhuriyet ta-ihimiz tanık olma
mıştır. Üzülerek belirtelim ki, bugün bu provalar kor
kunçça yapılmaktadır. 

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

Geliniz tüm ulusumuza hepimiz şu uyanda buluna
lım; ulusumuz bir vücuttur. Bir vücutta kopan par
ça, hiçbir zaman canlı kalamaz. Güçlü ve mutlu ol
manın tek yolu, ayrı devletlere değil, aynı devlete gö
nül bağlamaktır. 

Bu ülkede dili ve inancı ne olursa olsun, hiçbir 
topluluk kendisini bu ulustan ayrı ve bu ulusu kendi
sinin gayri kabul edecek haklı bir gerekçe gösteremez. 
Bu ülkede herkes eşit haikka sahiptir... Herkes layık 
olduğuna sahip olabilir. Yargıç, subay milletvekili ve 
Devlet Başkanı olurken hiç kimseden dil, din ve ırk 
hüviyeti sorulmaz. Çünkü, Anayasamız bu Devlere 
bağlı herkesi Türk kabul eder. 

Kaldı ki, aynı toprağın aynı kültürün ve aynı kıta-
bın sahibi insanlardan vücut bulan bir ulus olmanın 
kıvancını taşıyarak, bu Devleti şan ve şerefle yaşat
mak için aynı kanda, aynı bayrakta birleştik. Bugün 
908 yaşını idrak eden bu Devlet, sonsuza dek yaşaya
caktır. 

Eğer sonumuzu, sonsuza dek uzatmak istiyorsak 
birlik dirlik ve düzenlik içinde bulunmak zorunda
yız. 

Sayın senatörler, 
Bugün içinde bulunduğumuz sarsıntının bir nede

ni de ulusal güçbirliği ruhundan yoksun kalışımızdır. 
Gençliğimiz bir boşluk içinde çırpınıp durmakta ve 
sevgisizlikten birbirini vurmakta. 

Atatürk döneminde milli eğitimin ruhu birlik ve sev
gi idi. «Ne mutlu Türküm diyene», <vSen - ben yok 
biz varız», «Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için» 
sözleri bu ruhun mayası olmuştur. 

Ellerimizde bu pankartlarla dolaşırken göğüsleri
miz gururla taşar ve birbirimiz;! aşkla bağrımıza basar
dık. Şimdi, başka başka pankartlarla birbirimize kur
şun sıkmaktayız. 

Eğer Atatürk ilkelerini gençlerimize tanıtabilsek 
ve o ruhu onların benliklerine aşılayabilsek. Devletin 
iç güvenliğine, ne büyük bir zabıta gücü ve ne de mil
yarlar ayırmaya gerek dahi kalmaz. Tüm gücümüzle 
dış güvenliğe ve ulusal ekonomiye yönelerek çağdaş 
uygarlık düzeyinde mutlulukla yolumuza devam ede
riz. 

Sayın senatörler; 
CHP'nin ilk ve ebedi Genel Başkanı Atatürk'ün 

şu sözlerini dikkatinize sunuyorum: «Milliyetçiliği
miz bencil bir milliyetçilik değildir... Biz Türk milli-
yetçisiyiz. Bilmeliyiz ki, milli benliğini bilmeyen dev
letler, başka milletlere yem olurlaı. Bir milletin ruhu 
zaptolunmadıkça, o millete hâkim olmaya imkân yok
tur. Türk çocuğu Atalarını tanıdıkça, daha büyük iş
ler yapmak için kendisinden güç alacaktır.» 

Görülüyor ki, Atatürk, bu Cumhuriyet Devleti
ni kurarken, onu yaşatacak ruhu da tanımlamıştır. 
Bu ruh sönünce artık bu devletten eser kalmaz. 

Biliyoruz ki, CHP'nin ilkeleri. Atatürk'ün eliyle 
yazılan ilkelerdir. Atatürk ilkeleri hiçbir zaman sta
tik değil, dinamiktir. Çağdaş oluştur. 

Bu nedenle devrimlerin önüne set çekilemez, çağ
daş uygarlık düzeyinde bulunmak neyi gerektiriyor
sa o, yapılır. Sağ ve sol sınırları millet iradesi çizer. 
Bu çizgiler bir kalıba hapsedilemez. 

Gene bu ilkelerde milliyetçilikle, halkçılık el ele
dir. Halkçı olmayan milliyetçiliğe, ve milliyetçi olma
yan halkçılığa ve hele halklar bölmeciliğine yer veri
lemez. 

Laiklik ilkesine gelince; o, dinde İhlasın ta kendi
sidir. İnanç ayrılıklarını millet bütünlüğüne zararsız 
hale getirmektir. Devletçilik ilkesi sadece ekonomik 
değil, sosyaldir ve sosyal devlet oluştur. 

CHP ve onun Genel Başkanları Atatürk ve İnö
nü, bu iikelere bağlı kaldıkları için Cumhuriyet Halk 
Partisi en uzun ömürlü bir parti olarak varlığını sür
dürebilmiştir. 

Üçüncü Genel Başkan Ecevit de aynı yolda ve çağ
daş düzeyde yürümeye devam etmektedir. Atatürk'
ün şu sözünü tekrar edince, Ecevit'in bu gayreti da
ha iyi anlaşılacaktır. «Türkiye'de Bolşeviklik olma
yacaktır. Çünkü Türk Hükümetlerinin ilk amacı hal
ka özgürlük ve mutluluk getirmektir.» 
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Bu demekki halka özgürlük ve mutluluk getirme
yen hükümetler, ülkeye komünizmi, ya da faşizmi 
davet eder. 

Şu halde birbirimize türlü isnat ve iftiralardan ka
çınarak, tüm hükümetlerimizin halka özgürlük ve mut
luluk getirmek çabasında olduklarına inanalım. Ya
sal partilerimizin hiçbirisini, Cumhuriyet düzeninin 
karşısında görmeyelim. 

Hiçbir yasal parti kendisine vücut veren bir dü
zeni yöketmeye kalkışamaz. Şiddet ve anarşi hiçbiri
nin dostu değil, fakat hepimizin toptan ve amansız 
düşmanıdır. Geliniz bunlarla hep birlikte savaşalım 
ve onları birlikte yokedelim. 

Sayın senatörler; 
Hepimiz biliriz ki, İçişleri Bakanlığının görevi, 

Devletin iç güvenliğini ve ulusun iç huzurunu sağla
mak, korumak ve savunmaktır. 

Bu görevini Anayasanın ve yasaların ışığı akında 
ve onlara bağlı kalarak yapar. 

Yine biliriz ki, her görev, kendi özelliğine uygun 
bir sorumluluk ve her sorumluluk, bu özelliklere uy
gun yetki, yetenek ve olanak ister. 

Yetkinin sınırını, yasalar; yeteneğin sınırını kişi
likler çizer. 

Olanak faktörüne gelince; görevin ve hizmetin 
özellikleri, neleri gerektiriyorsa onlara sahip olmayı 
öngörür. 

Bugün, ülkemizin içinde bulunduğu tehlike, çok 
korkunç boyutlara ulaşmıştır. Çok yönlü ve tek amaç
lı organize suçlar. Devleti ve rejimi hedef almıştır. 
Tek amaç, bunları yok etmektir. Böyle olunca, bun
lara karşı daha etkin yasalarla, Devletin güvenlik güç
lerini daha yetkili kılmak zorundayız. 

Yeteneğe gelince; görevi ve hizmeti yaptıran ve 
yapanların kişilikleridir. Bu kişilikler; bilgi, beceri, 
adalet cesaret ve yurt sevgisinde kendisini gösterir. 

Biz bugün, en önemli bir görevi yüklenmiş bulunan 
Sayın İçişleri Balkanı Hasan Fehmi Güneş'i bu ye
teneğin sahibi olarak görmekte ve bu umudun sevin
cini duymaktayız. Kendisine yürekten başarılar dile
riz. 

Sayın senatörler; 
Görevin yükümlüsü bulunan kişilerin, yukarıda 

saydığım yetenek faktörlerini düzenli bir eğitimle sağ
lamak, başarının tek yoludur. 

Olanak faktörüne gelince; biliyoruz ki, her sila
ha karşı kendi cinsinden silahla karşı konulabilir. Bu
gün suç örgütlerinin ellerindeki modern teknolojinin 

I toplumsal olaylarda kullanılan silahlara karşı, güven-
j lik güçlerinin ellerinde de bunların çok fazlasını bu

lundurmak şarttır. Şiddet olaylarını süratle bastırmak 
için çeşitli haberalma ve motorlu taşıt araçlarına bü
yük ölçüde sahip bulunmak gerekir. 

Tüm bunlardan daha önemli olanı, güvenlik per
soneline görev ve hizmet aşkını aşılamaktır. Bunlar, 
görevlerini yaparken tarafsız ve fakat kanun ve ni
zam taraflısı; disiplinli ve fakat insancıl ve kendile
rine güvenilir olmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Şunu kıvançla belirtiriz ki, bugün Jandarma Ge

nel Komutanlığı, ulusumuzun inanarak belbağladığı, 
en güçlü örnek bir güvenlik kuruluşudur. Hiç kuşku 
duyulmadan; mal, can ve namusun emanet edildiği 
en sağlam bir barınaktır. Hak ve Adaletin tecellisine 
yardımcı olan en güvenilir bir kaynaktır. Genel Ko
mutanları Sayın Orgeneral Sedat Celâsun tarafından 
bu kuruluşa verilen dört kelimelik şu emirde, Türk 
Jandarmasının sıfatını görmekteyiz. Tarafsız, adil, ce
sur, saygılı. 

İşte ülkemizin kent ve kırsal kesimlerinde ve ül
ke düzeyinin hemen hemen tamamını kapsayan gö
rev alanında, Türk Jandarması bu sıfatla görünmek
tedir. 1542 kilometrelik sınır ve 6477 'kilometrelik kı
yı, onun gözetimi altındadır. 

Seferde, yurt savunmasında ve iç güvenlikte; ba
rışta dirlik ve düzenliğin korunmasında görevli bu
lunan jandarmanın, bu görevlerin herbirim yapacak 
nitelikte yetiştirilmesi, özel planlı ve ölçülü bir eğiti
mi gerektirmektedir. 

Jandarma kuruluşunun yüksek disiplin ruhu, Dev
letin gücünü 'ner an ve her yerde hazır tutmaktadır. 
Bir bölgedeki suçlular yakalanmadan, oradaki subay 
ve astsubayların evlerine gitmelerini yasaklayan bir 
Genel Komutan ve ona inançla itaat eden bir kadro
yu, Devletin varlığını halkın gönlünde yücelten bir 
şerefin sahibi olarak kutlar ve selâmlarız. 

Sayın senatörler; 
Şimdi de şanlı bir tarihin sahibi bulunan ve dün

yaya ün salan şerefli Türk polisi hakkındaki görüş 
ve dileklerimizi kısaca sunmaya çalışacağım. 

Başlarında tecrübeli ve mesleğinin haklı olarak 
zirvesine yükselmiş değerli bir Emniyet Genel Mü
dürü var. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, 
ulusça özlemi çekilen o eski Emniyet kuruluşu bu
gün yoktur. Ülkenin huzur ve güvenini, dirlik ve 
düzenimi şerefle ve adaletle koruyan o kuruluşun, bu
gün kendi içinde dirlik ve düzeni kalmamıştır. Çün-
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kü, birliği parçalanmış her parçası biribirine hasım 
dernekler haline gelmiştir. 

Özlük haklarının 'korunmasını ve savunması
nı amaç alan bu derneklerden herbiri, bir siyasi par
tinin ya da karşıt ideolojilerin karargâhları olmuşlar
dır. Hiç bir derneğe bağlanmayan ve sadece Devle
te bağlanan ve Devletin polisi olmakta direnenler, 
sürgünden sürgüne kovulan cezalılar kadrosuna alın
maktadır. 

İşte bugün yaygınlaşan ve Devlete karşı işlenen si
yasi suçlara sağ, ya da sol gözlerle bakılarak, suçlu
lara işlem yapılmakta ve böylece halkın kendi polisi
ne olan güveni silinmeye yüz tutmaktadır. Bir devletin 
silahlı güçleri, siyasal görüş kamplarına ayrılırsa, ar
tık o güçler, güvenilir olmaktan çıkar, bir iç savaşın 
karargâhları olarak her an o devletin bağrında para
layabilirler. 

Yürekten dileğimiz; ulusça özlemi çekilen o eski 
şerefli polisin tek vücut halinde birleşerek ülkenin dir
lik ve düzenliğini eline almasıdır. İşte bu umudun ışı
ğı altında kendisini özleyerök selâmlıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Mülki idare amirlerimin yetkileriyle ilgili olarak 

kısaca bir konuya değinerek konuşmamı bitireceğim. 

Biliyoruz ki, taşra örgütünde vali ve kaymakam
lar, Milli Savunma ve Adalet Bakanlığı dışında ka
lan birçok kamu hizmetinin yürütücüsü ve sorumlu
su olarak il ve ilçelerde Devleti ve Hükümeti temsil 
etmektedirler. 

Birçok hizmetler diyorum; çünkü Anayasanın 115 
nci maddesinden kaynaklanan 36 adet bölgesel kuru
luşun faaliyeti, birkaç ili içine aldığından, mülki idare 
amirlerinin bunlar üzerindeki gözetim ve yönetim 
yetkileri ya tamamen kaldırılmış; ya çok daraltılmış; 
ya da yetkiler birbirine karışmıştır 

Kalkınma planında öngörülen koordinasyon hiz
metlerinin sağlıklı biçimde işlemesi için, mülki idare 
amirlerinin yetkileri ile bölgesel kuruluşların yetkile
ri açıkça belirgin hale sokulmalıdır 

Anayasanın öngördüğü bölgesel kuruluşların ama
cı yatırım olduğu halde, bunların üçte ikisinin idari 
amaçlı olduğu görülmektedir. Bunlar Devlete hem 
mali külfet yüklemekte, kaynak israfına yol açmak
ta, hem de genel gözetim ve denetim yetkisinin dışın
da kalmakla hizmet aksamasına karşı, mülki idare 
âmirleri yetkisiz ve etkisiz bırakılmaktadır. 

İşte bu nedenle idari amaçlı bölgesel kuruluşların 
kaldırılmasını ve yatırım amaçlı bölgesel kuruluşla

rın daha güçlü hale getirilmesini gerekli görmekteyiz. 
Sayın senatörler, İçişleri Bakanlığının değerli men

supları; 
Görüşülmekte olan bu bütçenin, İçişleri Bakanlı

ğına ve Yüce Türk ulusuna hayırlı ve uğurlu olma
sını; ülkemize dirlik ve düzenlik, halkımıza mutluluk 
getirmesini, Grubum ve şahsını adına yürekten diler, 
hepinizi içtenlikle ve saygılarla selamlarım. (CHP, 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu ve Milli 
Birilik Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Milli Birlik Grubu adına Sayın Ah
met Yıldız, buyurunuz efendim. 

MB GRUBU ADINA AHMET YİLDİZ (Tabii 
Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Milli Birlik Grubu adına Yüce Kurulunuzu say
gıyla selamlarım. 

Türkiyemizde bugün yaşatılan olağan dışı dönem
de, demokrasi düşmanlarının azgınlaştığı bir aşama
da İçişleri Bakanlığının işlevi olağanüstü bir önem 
kazanmıştır. Türkiye, dünyada birçok örnekleri gö
rülen, çok boyutlu ve planlı yürütülen büyük bir komp
lo karşısındadır bugün. Bölgemizdeki birçok olayların 
ışığında durum düşünülürse önemi bir kat daha artar. 
Konu bu ciddiliği ile ele alınmadıkça, sağlıklı çözüm
ler üretilemez. 

Biz konuşmamızda, rejime ve tüm ülkeye yöneltil
miş bulunan komplonun tamlaması ile, geçerli çözüm
lere ilişkin görüşlerimizi sunacağız: 

Başta anamuhailefet partisinin büyük çoğunluğu 
olmak üzere, demokrasiden yana oian tüm güçle: i 
de, güncel en büyük düşmana karşı, güç ve eylem bir
liğine çağıracağız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sayın Bakanın, geçmiş hizmetleri ve bildiğimiz 

kişiliği koşulların oluşturduğu tüm güçlüklere karşın. 
başarılı olacağı inancını vermektedir. İçişleri Bakan
lığı, Sayın Ecev'it Hükümetinin şimdiye değin en ba
şarısız ve hatta öbür alanlardaki başarılarını da göl
geleyen bir görüntüden henüz kurtulamadı. Bakanlı
ğın bu tutumunun tüm Hükümet için, hatta rejim için 
ve halkımız için olumsuz etkileri olmuştur. Bu mut
suz sonucu oluşturan başlıca nedenler şöylece özetle
nebilir : 

Birincisi; tanılamalarda, teşhislerde yanlışlar var
dır. Bakanlık içinde bulunduğu duruma koyduğu yan
lış tanılamada inatla direnmiştir. Düzeltmemesi için 
de türlü baskılar yöneltilmiş, doğruya yönelik tanıla
malar önlenmek istenmiştir. Türkiye bunalımının asıl 
sorununun sağ, sol, ya da kapitalizm, sosyalizm ça-
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tışması olmadığını, bu değildir, vaı olan bu tür çatış- » 
malar 'ikincil önemdedirler. Bunu bir türlü anlatama- I 
dik. Asıl sorun Türkiye'nin güncel, birinci sorunu 
demokrasi karşıtı eğilimlerin çatışrnasıdır. O holde. 
demokrasiye karşı bir savaş sürmektedir Türkiye'de. 
Bunu 'küçümseyerek sağ, sol çatışması, kapitalizm, 
sosyalizm çatışması biçimine indirgemek yanlış olur. 

Bu çatışmada ikincil etkinlikte ve bugün için po
tansiyel bir başarı şansı olmayanlar vardır. Onlara 
fazla ağırlık vermek de yanlış olur; fakat en etkin, 
güncel tehlikesi en büyük ve başarı şansını da en kuv
veni gören faşizmdir bugün Türkiye'de. Bizde faşizm 
yok diyenleri ve faşizmi salt bir dikta sayanları uya
rıcı olur umuduyla biraz bu konu üzerinde durmak 
iıtiyoruz : 

Türkiye'de bugün Mussolini ve Hitler'in tüm slo
ganlarının kullanıldığını, faşizmin bilinen örgütlerine 
benzerlerinin planlı, eğitimle yetiştirilmiş olduğunu, 
bu örgütlerin faşist yöntemleri kullanmakta oldukla
rını ve bütün bu demokrasi hatta insanlık düşmanla
rını koruyup, destekleyen siyasal güçlerin bulunduğu
nu hâlâ da görmeyen varsa, yanılgısı yalnız .kene!:ne 
değil, topluma da zararlı olur. 

Faşizm, salt bir dikta olarak alınamaz. Kimi ar
kadaşlar dikta ile faşizmi karıştırıyor. Emperyalist ka
pitalizmin ürünü olan faşizm, finans kapitalin, yük
sek burjuvanın, tekelci burjuvanın en söven, en geri
ci, en acımasız, en emperyalist öğelerinin diktatörlü- I 
ğüdür. O ha'.de, faşizmi finans kapitalden ve emper
yalizmden soyutlamak çök yanlış olur. Faşizmi lün-
pen proleteryanın, küçük burjuvanın diktası, ya da 
Bonapartizm sanmak, onun sınıfsal niteliğini gizleme 
demagojisinin oyununa gelmek olur. 

Bunlardan hiçbiri değildir. Faşizm asla kendi öz 
niteliği ile de hiçbir yerde meydana çıkmaz. Faşizmin 
en güçlü silahları yalan, demagoji, kutsal ve söven 
duyguları kullanmak, kendini maskelemek ve karşıt
larını ürkütmeden birer birer tuzağına düşürmektir. 

Bu silahları en haince ve iki yüzlücü kullanarak ik- J 
Cidara geddikten sonra tüm canavarlığını gösterir. Ya
nılıp oyununa gelenler de ayar, uyanır; ama çok geç 
kalmış olur. Bunun acı öyküsü Almanya'dır. 

Gerçekte Almanya'da hep düşünülmüş, sıra kendi
sine gelinceye değin beklenilmiş, komünizme karşı on
lar olsun demiş, Cumhurbaşkanı Hindenburg bile ona 
alet olmuş; fakat sonunda profesörün acı öyküsü «Ben 
de aydım, ama aydığım zaman kimse kalmamıştı» di- j 
yor ve hepsi bir bir gitmişti. 

Kaynağını Zerdüşt dininden alan, felsefesini de yok 
sayıcı Nice ve Makyevelli'den alan faşizm, yalnız güç
lüye yaşam hakkı tanır. Bitler ve Mussolini gibi ruh 
hastalan buna onları da aşan bir biçim vermişlerdir. 
Onlara göre, adalet güçlünün istenci bir idaresidir ve 
güçlü egemendir, öbürlere yalnız boyun eyhek düşer. 
Bir büyüklük, deliliği hastalığı diye de tanımlanan fa
şizm gerçekte bir büyüklük deliliği hastalığıdır. Ba
kın fasitler hep isi büyüklük delisidir. Bir büyüklük de
liliği hastalığı da diye tanımlanan faşizme kapılanlar 
insancıl duygularını yitirir ve o duyguları besleyenle
re de acırlar, demokrasinin de baş düşmanıdırlar. Flit
ler demiştir. «Bu rejimde, bu demokraside yetenekli 
insanların üst katlara gelmesi, fillerin iğne deliğinden 
geçmesine benzer.» Kanla beslenen bu canavarı, bu 
insanlık suçunu tanıyalım ki, ona karşı önlemleri daha 
akıllıca düşünebiliriz. 

Arkadaşlarım; 
Az gelişmiş ülkelerdeki faşizm ise, çok daha teh-

likel'ildir. Dış güdümlü ve emperyalizmin bir uzantısı 
olmak zorundadır. Gayri milli olması da doğası ge
reğidir, 'kaçınılmazdır. O halde, az gel^nYş ü'ke'ei'dr-
faşizm bir de bu ayıpları vardır. Türkiye'deki böylesi 
bir faşizm Devlet gücünü de kullanarak örgütlenmiş. 
eğitilmiş, Devlet içinde yerleşmiş ve oluşturduğu kad
rolarla birçok müstahkem mevzie;1! işgal etmişti. 

Rejimi yıkmayı amaçlayanları bizdeki g'bi devlet 
gücüyle koruyan, hatta Devlet gücünü b'le 'kullanma
larına olanak veren bir 'başka ülke gösterilemez. Bu 
derecede aymazlık içinde kaldık. Hiç bir demokratik 
hükümet bizdeki glibi faşizm böylesi bir fırsat vere
rek bir harakiriye kalkışmamıştır. Faşizm teâl'ikerni 
yeterince anlamayanlara, anlamayan Hükümet üye
lerine de terörizmi önlemenin yolu, ona elverişli orta
mın oluşmasına fırsat vermemek ve gecikmeden, fi
lizlendiği yerde tanımını yapıp gelişmesini önleyici 
etkin önlemler almak olduğunu bir türlü anlatanına k. 

Sonuç olarak bugün değil savunmasız halk, Hü
kümet üyeleri bile yönettikleri kadrolar içimdeki si
lahlı militanların ölümcül hedefleri durumunda bulu
nuyorlar. 

kinci neden; bu tanımlamadan sonra bugün için
de bulunduğumuz durumun ikinci nedeni, Bakanlığın 
kadrolarıdır: 

Sayın Eski İçişleri Bakanının iyi niyetinden ötü
rü olacak, en yakın çevresinin çoğunluğa, Tiküiye'y' 
bugünkü duruma sürükleyen dönemin görevlileriyle 
o dönem yöneticilerin/in siyasal yandaşları ve hatta 
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saldırganları korulmaıyı görev sayan doktriner bağım
lıların karmasından oluşuyordu. Yönelimdeki başlıca 
görevleri de bu karmanın önerisiyle atanmaktaydı, 
ıBu 'karma kimi önerecek, hangi valiyi... Elbette hepsi 
Iböyle değil; tanıyıp doğru atadığı da olaibiTir, alma 
kadrolar oluşurken, bu karıma ©kip etkindi. Güvenliği 
sağlayacak kuvvetler içinde değil iktidara, rejime 
ıkarşiıt olanların sayısı çok kabarıktı. Bunlardan, Sa
yın Bakan da söylemişti, göreve gönder diskleri gittik
leri yerlere gitmeden haber gönderiyoriardı. İstihba
rat örgütü de Hükümete karşıtlıkta aylarca inatla d;:-
rennilştii'. Bu örgütte h!iç bir sağcının dosyası olmadığı 
gibi, dikkat buyurun, bu İstihbarat örgütünde hiç bir 
sağcının dosyası olmadığı gibi, hiç bir sağcı orğüt 
içinde de elemanı yoktu. Bilmiyorum, şimdi var mı? 
Solun her eylemlini ise, 'bir birilikte çalışıyormuş gibi, 
aiynada seyredililyormuiş gilbi elinde ve yıllarca söyle--
diğimiz ajan provakatörler de oradan 'kaynaklanmak
taydı. Sola ilişkin dosyalar dolu, memlekette sağa 11 ş-
kin dosya da, yok, sağa ilişkin örgütlerin içinde elema
nı da yok, Öbüründe ajan provaikatörü de var. Yari 
tek yanlı çalışıyordu. 

Çak çarpıcı bir örnek sunacağım. Bir Başbakan 
var, Partisindeki bir milletvekilinin çoculklarını istih
barat örgütünden insanların kaçırdıklarını gazeteler
de okuyoruz; öldürmek için. Böyle şey görülmüş mü 
dünyada? Başbakana bağlı bir örgütün üyeleri, par-
t's'nin mllletvekillrı'in çocuğunu öldürmeye ksçırabili-
yorlar. Şimdiye kadar yalanlanmadığı için bu kadar 
s öyle yerek geçiyorum. 

Bu durumda can güvenliğinin sağlanması ancak 
mucize olabilirdi, Türkiye'yi de yönetenler. pr,"g?rrber 
değ.ldi. İşte onun için can güvenimi rağb.rr-nsdı, 

3. Yöntem Yanlışları : Ba.jba bir nedendir. 

Çek yanhş yöntemlerde İsrar ed'brştir. Bellrttiğ'm 
durumda yan tutmazlık ya da dengeleştirme uğraşları 
ancak intihara kalkışma anlamına alınabiliri". Değil 
Hükümeti oluşturan güçler demokrasiden yana olan 
'bütün güçlerin tüm bir dayamşma içinde güç ve zj-
lem birliği yapması gereken bir dönemi yaşıyorduk 
ve yaşıyoruz. Bunda saldırgan militanları korumak 
suçunu işleyen Cephe partilerinin demokrasiden yana 
olan çoğunluğu da işb'irliğidnen kaçınmayacağı inan
cındayız, en azından kaçınmaması doğaldır: bun.: da 
umuyoruz. 

Aı ikada şiar im; 
Faşizımin baş düşmanı demokrasi olduğu halde, 

demin de arz ettim, hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı 
önlemleri çare sanmak, faşizmin oyununa gelmişti. 

iBu tür antidemokratik önlemleri sıkıyönetimleri, ola
ğan dışı yargı organlarını iktidara karşı muhalefetin 
ısrarla savunması, Türkiye'ye yönelik komploya kim-
îeriin alet edilmek istendiklerini ya da alet olduklarını 
göistermıesli yönünden çok ilginçtir. Dünyanın nere-
silnde muhalefet çıkar der ki, sıkıyönetim ilan et. 
Baskı yasası gelir. DGM getir, şunu getir, bunu getir-
İktiidarlar; buna karşı savaşır. Sağcı iktidarlar bile sol
cu iktidarlara karşı bu konuların tersini savunur. 
Türkiye'de bunun tersi savunulduğuna göre, iktidara, 
'sıikıyönetürrti getir, baskı yasalarını getir, dendiğine 
göre, olağanüstü yargı organı getir, dediğine göre, 
dikkatle 'bunun üzerine eğilmek kasıtlı değildir kuş
kusuz, ama bir tür etkiler içinde oluyor bunlar. 

Geçmişte arkadaşlarım, iyi niyetli olduğuna inan
dığımız, dediğim gibi, Saiym Bakanlığı da etkilerine 
alarak, bu durumu oluşturanlar, çok başarılı oldular. 
Hükümete karşı son derece büyük başarı sağladılar, 

Sonuç olarak; sağın tümü zaten Hükümete kar
şıydı, solun tümüne karşı da bir savaş açıldı. O solun, 
tümüne açılan savaş, Halk Partisinin tabanını da et
kiledi, Meclis kadrosuna da yükseldi. Düşününüz; 
kaç yönlü başarı. Neresi kaldı sağlıklı bir güç, destek
leyici bir güç? Bu, sağın büyük başarısıdır. Hükümet 
güvenilir desteklerinden yoksun 'kaldıktan sonra; bu
gün düşecek, yarın düşecek sözleri rahatça söylenebi
lin bir ortam oluştu. Cepheci iktidarın parsellediği 
Devleti yandaşlarryla işgal etmişti; durum bu idi. Sal
dırganlar Devletten iyi istihbaratları olduğunu söyle
yerek, bizim Devletten iyi istihbaratımız var, diye
rek, güvenlik kuvvetlerinin görevlerini üstlendiklerini 
de bildiriyorlardı. Devletin güvenliğini sağlıyoruz, on
dan iyi 'istihbaratımız var. Devlet otoritesi de sokağa 
yenik düşmüştü. Sayın eski Başbakan, «Olaylar, Hü
kümeti aştı» demişti; yani bizi aştı, biz de seyredi
yoruz bu olayları, yani Devlet sokağa yenik ve Dev-
lc'J:n. beyni de sokağa düşmüş, saldırganlar tüm uğraş-
larıyla iktiltarlarla; o zamanki iktidarlar da uyum ha
lindeydiler. Böyle olunca o iktidarın görevi daha 
kolay d L 

Arkadaşlar; 
İşte olayları azaltan başlıca etken; saldırgan koru

nuyor, iktidara kanadı var, güdülüyor, Mecliste övü
lüyor. 

Yeni iktidar, bugünkü iktidar, karşıtı olan sağ
ların tümünden başka solu da karşısına alarak taban
la da kavgaya girerek, Mecliste de tartışmaları yo
ğunlaştırarak çok cepheli bir savaşa düştü. Bunu sa
nırım ki, en iyi bakanlık anlamalıydı. Sağlam dsitek 
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bırakmamak. Bunda sağın etkisi büyük olmuştur. Ni
tekim, TÖB - DER, POL - DER yönetiyor sizi, aman 
belki onlarla işbirliği olur da belki onlar cesaretle gö
rev yaparlar diye, korkudandı bu. Ne işbirliği olmuş
tur? İlk günden olmamıştır. Yalnız, bir süre ya da 
amaç için işbirliği yapanlar değil, doğal bağlaşıklarını 
da Hükümet yitirdi. 

işte durum buraya gelince, asayişsizliği İçime karşı 
'sağlayacaktı ve Mm asayişi sağlayacak; anlaşılamaz, 
karmaşık bir duruma geldi. 

Arkadaşlarım; 
İşte bu duruma geldikten sonradır ki, saldırgan

larım cesaretleri arttı. Bu hale getirilen Hüküm al in 
moralini 'bozmak için her şey yapıldı ve yapılmak
tadır. 

Son neden olarak, kamuoyuna sunuş da yanlış 
olmuştur. Aydınlatılması yeterli olmarmŞ'tır. Uzun 
uzun söyledik, «Olay çıkaranların saldırganların ve 
gözaltına alınanların örgütleriyle birlikte gecikmeden 
açıklaması zorunludur»» dedik. Bu tutum, halkın, k1-
min kendine karşı, kimiin düşman olduğunu anlama
sına, kim canına kıymakta kasıtlı olduğunu kavrama
sına yardım eider ve Hükümetin desteğini de en güçV.l 
temele oturtması sağlanır. Bunda geciikmfşıtir; söylen-
miiştür de, ama gecikme de olmuştur. İşle bu da b a ^ a 
bir nedendi. 

Şimdi bakınız arkadaşlarım; yeterince aydınlan
madığı iç|:n, Maraş olayları için. burada çok ilginç 
açıklama yapıldı. Dediler 'ki, solcular yaptı, ben, Ma-
raş'a gitmeden, azıcıik bilgisi olan, sol sağ, mezhep 
tartışmalarını bien; buradan gitmeden düşürtür. Bu 
ne solundur, ne olağan sağın, ne de mezhep kavgası
dır. Nedir?.. Niçin değildir, arz edeyim: 

Solun olamaz. Çünkü kurulu düzeni değiştirmek 
isteyen bir kimse solcu, en ileri düzeyde de olsa. o 
düzenlin ezdüklerinıe değil, ezenlerine yönelir. Oysa 
Maraş'ta ezilenlere yöneltilmiştir. Demek 'ki, ya sa
pıktır ya sol değildir bu; olamaz. Yoksulu, çocuğu 
öldürmeye gitmez. Olağan sağın da delildir. Norma! 
olağan sağ hu kadar canavar olmaz. Mezhep de de
ğildir bu aslında. Aslında. Nedir bu?. Faşizm, faşizm, 
vahşi sağdır, canavarıdır. Demlin söylediğim nitelikleri 
olan sağ mezhebi kullanmişitir. Mezhep değil, meziv:-
!bü (kullanmıştır. OraldaJki duygusal ayrılıkları kışkııta-
raik, 'kullanmıştır. Çünjkü, hainidir. Arz ettim. Haiin-
dir. Yajbancının uyruğudur. Dünyanın her yerinde 
faşizm 'hastalıktır çünlkü. 

Birtakımı türedi deyimler de uyduruldu, kafalar 
çok karıştı bunun için. «Aşırı sağ, aşırı sol. Kars'; 
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görüşlüler çatışıyor. Eylemli sağ eylemli sol gibi» 
anlamsız sözler. Eylemsiz bir örgüt olur mu?.. Eylem
siz sağ olur mu?.. Nedir eylem?.. Gösteri de eylem
dir, yürüyüş de eylemdir, protesto da eylemdir. Ey
lemsiz olur mu? Bunun adı vardır, adını 'koyalım. 
Adı nedir, söz konusu olan nedir? Kana susamış re
jim düşmanları, yasa dinlemeyen çetelerdir. Bunların 
adı ne sağ, ne aşırı sağ, ne sol, en eylemli filan değil
dir. Rejim düşmanı kana susamış çeteler faşistlerdir. 

Hangi yönden olursa olsun, devleti yönetenler, 
devlet düzenini herkese karşı korumakla görevlidirler. 
Yasa dışı biç bir eyleme devleti yönetenler göz yu
mamaz. Hangi görüşte olursa olsun, yasal düzen 
içinde, demokratik kurallar içinde eylemini, işlemin»: 
sürdürmek zorundadır. 

Halkın deyim karmaşası içinde faşizmlin maskelen-
meniyle ve demiogojisiyle, aldat ılmasına yardımcı 
olunmuştur. Durum ciddi bir romana bile konu ol
mayacak kadar saptırılmıştır. Oluşan yeni suç ve suç
lu kavramlarına hiç bir yönüyle uymayan dey.imle
meleri kullananlar, olgunun özünü kavrayamamanın. 
kanıtlan olan konuşmalar yapmışlardır. Aslında, 
olaylara takılan anarşik nitelemesi de yanlıştır. Olay
lar anarşiyi amaçlamıyor. 

Anarşiyi anlatalım efendim: Olayların anarşik 
olmadıklarını arz ettim, üzerinde duruyorum: «Şid
det olayı da» denmez, «anarşik» de denmez. Çünkü, 
olaylar devleti yıkmayı yok etmeyi değil, onu ele 
geçirip, rejimlerini kurmayı amaçlamaktadır. Buna 
anarşi denmez ki. 

Hangi sistemde olursa olsun, devlet yıkmayı de
ğil, güçsüz olmayı değil, Devleti yakalayıp rejimi
ni kurmayı amaçlayan olaya anarşi denmez. Şiddet 
olayı da denmez. Bu büyük bir siyasal oyundur. 
Bu siyasal oyuna böyle hafif deyimler koyup, 
amacından saptırmak, önlemleri etkisizleştirir. 

Bu nedenle, bugün bu amaca yönelik olmayan 
olaylara, bu belirttiğim olaylara, ikincil önem ve
rilmeli; demokrasiye yönelik olaylara da birincil 
öncelik verilmelidir. Bunu altını çizerek söylüyo
rum. 

ikincil olaylara, (Var, başka olaylar da var) on
lara birincil öncelik verildiği zaman, oraya dikkatler 
kaydırıldığı zaman, hükümet önlemleri oraya yo-
ğunlaştırıldığı zaman, asıl tehlikeyi önleyici önlem
lerin etkisi azalır. 

işte bu bir taktiktir dünyada... Bağırır çağırır, 
ikincil olaylarla hükümeti uğraştırarak, asıl büyük 
komplodan saptırmasını sağlar. Olaylar kendilerini 
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tanıtıp dururken, bunu kavrayamadığı kanısını ve
ren, resmi beyanlar, komplocuların cesaretini artır
mıştır. Yani, «Bizi çakamadılar, anlayamadılar» 
demiştir. 

İçişleri Bakanlığı, başarısızlığın nedenlerini ser
gileyen olaylardan ders alamamıştır, alması da ön
lenmiştir. Hükümete karşı olan istihbarat örgütle
rinden alınan bilgilerle, saldırgan örgütlerin yandaş
ları, üniformalı komando olduklarını açıkça söyle
yenler, komando karargâhlarında suçlu ve suç ka
nıtlan yakalamaya gönderilmiştir. Tabii, gidecekler, 
gitmeden önce de haber verdiklerine göre, bir kanıt 
da yakalanamıyor. 

Bu durumun çak kaygı verici yönlerini sanırım ki 
bütün arkadaşlar takdir ederler. 

Sonuç ne olmuştur?.. Saldırganlar, kandırdıkla
rı görevlilerle alay ederek ve resmi koruyucuların da 
desteğiyle ülkeyi cehemneme çevirmekte şaşırtıcı bir 
başarı sağlamışlardır. 

Bugün gözlemlediğimiz durum, toplumsal ruh 
bilim verilerine de çok uygundur. Bu durum faşist
leri yalnız kudurtmaz, kurtarıcılık kuruntularını da 
kabartır. Hem kudurur, hem kurtarıcı rolüne gi
rer, duyguları kabarır. işte, bu iki yönlü tehlike 
geliştirilmiştir Türkiye'de. 

Bakanlık, cephelere bölünerek, iç savaşa sürük
lenmiş bir ülkenin yönetimini üslendiği bilinciyle 
konulara yöneldiği izlenimini verememiştir. Daha 
da kötüsü, ülkeyi bu hale getirenlerin etkilerinde 
de kalınarak, gerçekçi, etkin çözüm olabilecek ön
lemler alınamamıştır bugüne değin. Bakanlık kar
şıtlarının yönlendirmesinden de bir türlü kurtulama-
miştir. Böyle bir hesanlaşma dönemirıin açıldığını 
açıkça söyledikleri halde, Bakanlık hesaplaşma ye
rine uzlaşmayı çok iyi sağlayacağını sanmıştır. He
saplaşma açtıklarını resmen söyleyenlere, yalnız mey
dan bırakılmamış, devlet gücünü de kullanmalarına 
büyük olanak verilmiştir. 

Sayın eski İçişleri Bakanının yüzüne karşı söy
lemiştir: «Bu ülkede ya onlar, (solcular) ya da biz 
yaşayacağız. İkimiz birlikte yaşayamayız» diyebili
yor, dendiği halde henüz Hükümet bundan ayamadı. 
Hatta onların ağızını bile kullanan resmi beyanlar 
oldu; onları beğenenler... 

İşte, burada da geçenlerde arz ettim, bir sayın 
senatör ki, iyi niyetine de güvendiğim bir senatör 
Maraş olayları için o etki altında konuştu. Arz et
tiğim gibi. Şimdi, soruyorum arkadaşlar: Maraş 
olaylarını biliyoruz. Böyle bir olay oluyor da, Tür
kiye'nin istihbarat örgütünün nasıl haberi olmaz?.. 

Böyle istihbarat örgütünün görevi nedir?.. Günlerce 
planlı olduğu söylenmiş, yapılmış, hazırlanmış; is
tihbarat örgütü bilmiyor. 

Benzetmiyorum; ama bir örnek vereceğim: 
Kennedy öldürüldü; (Amerika'yı iyi tanıyorum. 

Kaç kez gittim. Orada kuş uçurtmazlar) ama vu
ran öldürüldü haber alan da öldü, «Ben duyuyo
rum» diyen de öldü. Bir türlü yakalanamadı. Ne
den?.. Öldürenler arıyordu yakalayanı da onun için. 

İşte, böyle oyunlar her ülkede oynanabilir. Bir
takım yanlış önlemler de vardır; özellikle Sayın Ba
kanın dikkatine arz ediyorum. 

Sayın Balkan, cenaze töreni yapılmasa iyi olur 
diye bir yanılgıya vardı Maraş'da. Tam tersi. Böy
le bir ayaklanma, böyle bir korkutma başladı mı; 
örneğini Başkentte yaşamıştık Ümran Öktem'in ce
naze töreninde. Hacıbayram Camiinde cenaze töre
ni olursa saldırı olacaik diye, Hükümet cenaze töre
nini Maltepe'ye kaçırdı, orada da hepimiz saldırıya 
uğradık. Dehşetli oldu. Saldırganın önünden kaçı-
lamaz. Devlet kaçamaz arkadaşlar. Devlet kaça
maz. Bu noktaya geldi mi, «İki gün erteledim 
cenaze merasimini, bütün önlemleri alacağım.» der
sin ve yaparsın. 

Aslında kuvvetler kullanılsaydı, önlemler alın
saydı, Maraş gibi bir yerde (Ki, kuvvetler çoktu.) 
olaylar önlenirdi. Etkin kullanılamadı. Onun ku
surunun artık kimde olduğunu pek bilemiyorum. Ba
zı yasal güçlükler de var belki. 

Geçirdiği büyük bunalımın güçlüklerini azaltmak 
için, kendine uyumlu iktidarlar oluşturan emper
yalizmin, içimizdeki uzantıları da bu politikaya alet 
olmaktadırlar. En kötüsü, komşularımızla arayı 
açmak istiyorlar. Bize en yakın davranmak isteyen 
komşularla aramız açılıyor, asıl onlarla dayanışma 
yaparak, dünyanın büyük güçlerinin bu bölgeye 
yönelen eğilimlerine karşı, ortak dayanışma halin
de savaşma verme yerine, onlara yönelik saldırı
ları bizim yapmamız çok tehlikeli oluyor bence. 
Onun için, bu da başka bir sakıncalı davranıştır 
Türkiye'de. 

Arkadaşlarını, 
Şimdi, ne yapılmalı?.. Bu husustaki görüşleri

mizi de özet olarak özellikle Sayın Bakan ve en üst 
katta güvenlik sorumluluğunu üslenen Saym Jandar
ma Komutanı ve Emniyet Genel Müdürünün dik
katlerine saygıyla sunmak istiyorum: 

1. Belirttiğim yanlışlar gecikmeden düzeltilme
lidir. Kadro, tanılama, yorum, kamuoyuna sunma. 
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2. Sosyal demokrat partilerin bilinen hata ve 
yanılgılarından iktidar korunmalıdır. Bunun ne ol
duğun sanırım parti benden iyi bildiği için sadece 
değiniyorum. Sosyal demokrat partiler özellikle 
az gelişmiş ülkelerde birtakım yanılgılara düşmek
ten zor kurtulur. Hükümet bundan kurtarılmalıdır. 

3. Kadrolar tümden elden geçirilmelidir. Görev
ler rejime, devlete gerçekten hizmet etmek niyetin
de olan namuslu, dürüst, demokrat, ilerici insanlara 
verilmelidir. Yan tutmama, dengeleşme gibi, ön
lemleri çözüm sanma, «Sağa da karşıyız, sola da» 
dedirten, asıl tehlikeleri örtme oyununa gelen bir 
yanılgı olur. Kesinlikle güvenlik örgütünde güve
nilmeyen hiç bir kimse kalmamalıdır. 

Kısaca söyleyeyim; Hükümet, iktidar, Sayın Ba
kan bütün resmi etkin görevlilerle bir yazgı birliğine 
gelmelidir. Herhangi bir makamdaki adam da re
jim yönünden, sistem yönünden beni de Bakan 
kadar ilgilendirir bu konu diyecek biçimde olmalıdır. 
Yoksa, başka rejimin adamıyla asla bu sorunlar 
çözülemez. Bir iç savaşa sürüklendi ülkemliz. Bu
na göre, kurallar da buna göre olmalıdır. Olay
lar, olgular, durumlar kurallarını kor. 

4. Demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayarak 
ya da demokratik kurallar çiğnenerek, demokrasi ko
runamaz. Demokrasinin korunmadığı yerde de fa
şizm önlenemez. Birbirine bağlı bunlar. Bakınız, 
demokrasinin kurallarının işlediği yerlerde faşizm 
yaşayamıyor. Dikkati yasal baskılara Anayasal yoz
laştırmalara ya da olağan dış önlemlere çekenlerin, 
faşizme yardım etmeyi amaçladıklarını ya da en 
azından bilmeden faşizme alet olduklarını iyice bil
meliyiz. 

5. Kamuoyu iyi aydınlatılmalıdır. Saldırganlar 
Örgütleriyle birlikte açıklanmalıdır. TRT çarpıtma
ları önlenmelidir. Gereken hallerde resmi beyanlar 
da verilebilir. Kuşkusuz ben Bakanlığı kanıtlanma
mış, yargı organını etkileyecek beyanlara zoriamı-
yorum. Ama açıklanmış, bulunmuş; şu örgütten şu, 
şu örgütten şu gözaltına alınmış.. Bunda bir yorum 
yokki. Alındığı yerden TRT'ye verilmelidir. Bilmeli 
herkes, bu halkın canına kim kastetmiştir?. 

Hükümet tüm demokrasi yayınlarını yanına al
malıdır, sistemsel ve ideolojik ayrılıklar ertelenerek. 
Bunu bütün öbür örgütler için de uygun buluyorum. 
Kitle örgütleri içinde sistemsel ve ideolojik ayrılıklar 
ertelenerek, ülkeye yönelen komploları birliktelik 
içinde boşa çıkarıp Türkiye'yi esenliğe kavuşturma
lıyız. Demokrasiden yana kim varsa bu kurala uy
malıdır. 
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6. Bürokrasi içindeki sabotajların güvenlik kuv
vetleri içindeki rejim düşmanlarının ve tüm faşist 
odaklarının ülkemizden sökülmesi, temizlenmesi çok 
önemli bir olaydır. İşte, bataklık böyle kurutulur, 
Sinek avlayarak sıtma önlenemez. 

Bu konularda sıkıyönetümden en üstün beceriyle 
yararlanılmalıdır. Sıkıyönetim döneminde bundan 
yararlanmalıdır. Kadroları, görevlileri, yöntemleri 
oluşturmada çoğu başarısız olduğu görülmüştür yö
neticilerin. Mülki kadroların çoğu başarısız olduğu 
görülmüştür. Olaylar belli. O halde, başarısızlıkları 
desteklemeyi Bakan sanırım ki, başarılı bir yöntem 
saymaz. 

Başbakanın yasal görevi olan eşgüdümden, hat
ta Genelkurmay Başkanının komutasındakıileri zi
yaretinden huylananlara hiç aldırış etmeyim Sayın 
Bakan. Onların tepkilerini, yaptıklarınızın doğrulu
ğuna kanıt sayın. (CHP sıralarından «Bravo» sesle
ri) 

Geçen gün de arz etmiştim; Başbakana karşı 
sıkıyönetimler sorumlu, onların yaptıklarından da 
Başbakan Meclislere karşı sorumlu. Biri ona sorum
lu, ondan da o sorumlu; ama bu işe hiç karışma
sın.. Bu, sanırım ki, sayıklamayan insanın söylediği 
söz değildir bu. Bu, mantığa girer mi?.. Ben bir 
işten sorumluyum, hesabını vereceğim; ama aman 
karışmayacağım bu işe.. Bir arkadaş da «Anayasaya 
aykırıdır» dedi. Bu da ya hukuk aldatmacısıdır veya 
hiç kirmenin hukuku bilmediğini sanmaktır. Ne
den?.. Çünkü Hükümet Meclise karşı sorumlu ol
duğu halde, Meclis ona buyruk veya yönerge vere-
maz, o halde sıkıyönetimler de Başbakana karşı so
rumlu, ama Başbakan yönerge veremez. 

Be kardeşim, Meclisle hükümet ayrı ikü kuvvet
tir. Kuvvetler ayrılığı vardır. Birbirinin hiyerarşik 
astı veya üstü değildir. Sıkıyönetimse, yürütmenin 
içindedir. Yürütmenin bir bölümü, yönetimin bir bi
çimidir. Her ikisinden de sorumlu olan Başbakandır. 
O halde, kendi sorumlu olduğu eylem ve işlemlerin 
içinde yer almıştır. Kuşkusuz oraya emir de verir, 
gider, söyler. Ama yasaları çiğnemek anlamına değil 
bu. Yasalar, herkesin görevini, genel müdürün de 
görevini çizmiştir. Böylesi anarşik bir devlet yönetimi 
olur. Sorumlu olan Başbakan, sorumlu olduğuna 
hiç koordinasyon, eşgüdüm, bir şey yapamaz, ka
rışamaz. Hiç bir dönemde, böyle eleştirilere tanık 
olmadım. Hele Genelkurmay Başkanı komutanları 
ziyaret edemezmiş.. Deyimini ben söylemeyeceğim, 
ama herhalde aklından kuşkulanır bunu söyleyenlerin. 
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Başbakana, başı olduğu yüretmenin bölümlerin
den bir etki sağlamayı yahut koordinasyon yapmayı 
çok görmek çok yanlış bir şey olmuştur. 

Arkadaşlarım; 
Hükümet, teslim aldığı enkazın içine yerleştiri

len tuzakları hiç olmazsa bundan sonra temizleme
lidir. Bu öyle bir enkazdır ki, sadece yıkıntı değil
dir. İçinde bubi tuzakları, akrepler, yılanlar yer
leştirilmiş, neresine elinizi dokunursanız ısırıyor
lar. Bu enkazı temizlemek zorundasınız yenisini 
kurmadan, temizlemeden, olmaz. Silahlı düşman
ları koynunda besleyen bir hükümet elbette başarı 
sağlayamaz. Onları yerleştirenler, enkazı oluştu
ranlar şimdi bağırıyor; enkazı düzeltemediniz, biz 
o kadar yıktık ki, sen de yetmiyorsun, kimse de 
yetmiyor... Bayağı böbürleniyorlar. Bu böbür
lenme fırsatını hükümetin tutumu önler ancak. 

Rejime yönelik bir komplo karşısında olduğu
muzu söyledim. Üzerinde duruyorum. Öbürleri 
kincildir. O, onu vurmuş, berikini vurmuş. Ama 
rejime yönelik bir komplodur. Öyle olmasaydı Ana
yasa Mahkemesine bomba niye koysun adam?. Kah
velere uluorta niye ateş etsin, otobüslere niye ateş 
etsin, profesörü niye vursun, Abdi îpekçi'yi niye 
vursun?.. Niye gitsin 70'i geçmiş bir general Ma-
danoğlu'nu varmak istesin?.. Ne hesabı var onun
la?. Onunla değil hesap, hesabı rejimledir. Re
jimle olan hesabını yaygın bir kaygı, yaygın bir 
korku, yaratarak, «Yönetilemiyor, olmuyor, demok
rasiyle yöretilemiyoruz, iğnenin deliğinden deve 
geçemiyor, şu iğneden vazgeçelim de deveyi düz 
yoldan yürütelim, yular takıp yürütelim» diyenle
rin oyunudur bu. İşte onun için önemle bunun 
üzerine duruyorum. 

Amaçsız eylem olmaz arkadaşlar. Bir kahveye 
ateş etmenin amacı oradaki düşmanı öldürmek de
ğil, o varsa bir kişidir. Amacı var. Nedir o?.. Belli. 
Bunların amacını bildiğimize göre ben Sayın esfci 
Bakana bir şey arz etmiştim, yinelemek istiyorum 
burada. ChurchilHn sözü bugünkü iktidar için yi
neliyorum. Churchilî demişti ki, «Komünist Rus
ya bizim baş düşmanımızdır. Faşist Almanya ile 
savaştığı için beraberiz, müttefikiz.» İşte... 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
MBG ADINA AHMET YILDIZ (Devamla) — 

Tamam. 
İşte, Sayın Hükümet, böyle belki uzun süre bir

likte olmayacağınız örgütler de olabilir, belki müt
tefikleriniz de olmayabilir; ama demokrasiyi savu-
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i nan, asıl tehlikeyi önlemekte yardımcı olacak olan 
bütün güçleri yanınıza almak akılcı bir davranış 
olur kanısındayım. 

Hedef saptırmaya asla fırsat vermeyiniz. Tür
kiye bugün dıştan güdümlü, içeride örgütlü, yü-

ı larca eğitilmiş militanlı ve hâlâ da devlet gücünden 
yararlanan bir komplo karşısındadır, bunu yine
liyorum. 

Arkadaşlarım; 
I Böyle bir durum olunca, bir Öykü arz edece

ğim. İki kişi kavga ederse; ikisi kavga ederken bir 
canavar saldırsa, kavgayı sürdürerek ikisi de ca
navara teslim mi olur? Yoksa önce canavarı yok 
ederek sonra kavgalarını mı yaparlar? İşte Türki-

J ye'de akılcı mantık budur. Bir canavar vardır; 
I ama canavardan kurtulduktan sonra belki dövüşe

cekler de vardır. Ama, her halde önce dövüşüp 
I canavara teslim olma yerine, önce canavarı yok 
I edip, sonra herkes kozlarını paylaşma ortamına ge

lir. 

I Arkadaşlarım: 
İşte komplolar, en seçkin, yerleri kolay kolay 

doldurulamayacak insandarm canına kıyarak ihanet 
ve çılgınlıklarını, en açık kanıtlarını bol bol veri-

I yorlar. Bunları sezen birtakım umut verici belirti-
I leri bugün Bakanlıkta görüyorum; Sayın Jandarma 
I Genel Komutanının genelgesi, Emniyet Genel Mü-
I dürlügünde birtakım umut veren başlangıçlar görü-
J yorum; ama henüz sonuç daha alınmadığı için bir 
I şey söyleyemiyorum. 

Arkadaşlarım; 
Toplumun huzuruna, birçok seçkin yurtseverin 

I canına ve açıkça rejime kıyma amacı güden cüna-
I yetlerin, planlı, örgütlü, eğitilmiş, profesyonel bir 

kadro ile yürütüldüğü meydandadır, Profesyonel 
I kadro. 

O halde, cinayetlerin kökenini kurutup, yurdu-
I muzu bu belalardan kurtarmak için, bu ihanet 
I kampanyasının arkasındaki gizli örgütleri ve iç, dış 
j güdücülerini meydana çıkarmak güncel baş göre-
I vidir Hükümetin. Bu komplocuların cinayet alet-
1 lerinin, kiralık katillerinin peşine takılmak yetmez. 
I Böylesine kanıtları ortada ve sayısız örnekleri sergi

lenen bir komployu, çağımızın en yüksek nitelikteki 
I araç ve yöntemlerine sahip olan bir istihbarat ör-
I gütü hâlâ nasıl olur da yakalayamaz? Yüzlerce, 
I binlerce olay oldu; başkentlerin, büyük kentlerin 
I ortasında. Bunu bir istihbarat örgütü yakalayamı-
I yorsa iki hal var: Ya çok yetersizdir veya engel-
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leniyor. Bir şey vardır bu işte. Her iki halde de 
bu örgütü yeniden ele almak gerekir. Yetersizse 
yeterlü kılınmak gerekir. Çok önemli bir örgüttür; 
bundan vaz geçilemez. O halde, yetersizse, yeterli 
kılınmalı, engelleniyorsa engeller yok edilmelidir. 
Böyle şey olur mu? Nasıl istihbarat yapacak? Bü
tün kanıtlar ortada, sergilenen olaylar var; birbiri
ni izliyor. Kentlerin ortasında günlerce hazırlanı
yor da, istihbarat örgütü bunu çalkamıyor. Öyle şey 
olmaz. Her iki halde de arz ettiğim gibi, Hükü
mete görev düşüyor. Konunun en can alıcı yönü 
budur işte. Bu örgütler şimdiye değin bütün ka
nıtlarını bulmalıydı. Bakınız, komplonun iyice içe 
dönük kampanyasına katılmayı düzenleyenlerin ça-
ğırılarm da kulak verin. Hatta onlara doğrudan 
katılmayanlara da, halkı onlar gibi harekete çağı
ranlara da dikkat edin. Hiç bir koşulla yanyana ge
lemeyecek insanları, biz, fotoğraflarda kafa kafaya 
vermiş görüyoruz. İnsan şaşırıvor. Şeytan bile 
şaşırır; bu adamlar nasıl yanyana geldiler diye. Bun
ları kim getirdi, hangi güç getirdi? Nedir bu? İşte 
meydana çıkarılması gereken bu gibi kuvvetler ne
rededir? 

Sayın Ecevit'i İstanbul'da öldürecek diye verilen 
haberi verenlerin de bilgisine baş vurulmalıdır. De
mek saatini, silahının cinsini, hangi otelden ateş 
edileceğini biliyorlar. O halde onlar da yardım 
eder. Hükümete çok yardımcı olur bu önce. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu durumda yeteneğine büyi'k güven beslediği

miz Sayın Bakanın öncüllüğü gibi, bundan önceki, 
Bakanın... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
MİLLİ BİRLİK GRUBU ADİNA AHMET 

YILDIZ (Devamla) — Bitti, bitti. 
BAŞKAN — Peki. 
MİLLİ BİRLİK GRUBU ADINA AHMET 

YILDIZ (Devamla) — Yanılgılara düşmeden ve 
dikkatle yerleştirilen, beceriyle kullanılan kişilerin 
koşullandırmasından da korunarak (Çok önemlidir.) 
ve sıkıyönetim döneminden de iyi yararlanarak, ile
ride övgü ile gözlemleyeceğimiz uygulamalarda bu- ! 

lunacağını içtenlikle ummaktayız, 
Bu umutla Sayın Bakana başarılar dilerken, tüm 

güvenlik kuvvetlerine, Milli Birlik Grubu adına 
başarı dileklerimi, saygılarımı, size de saygılarımı 
ve sevgilerimi sunarım. (CHP ve Milli Birlik sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN —Gruplar adına ikinci kez söz talebi 
var mı efendim?.. Yok. 

Kişisel görüşleri tespite geçiyorum. 
Sayın İlhan, buyurunuz. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler, İçişleri Bakanlığının değerli men
supları; sizlere saygılar sunarım. 

Grup sözcülerinden sonra ben de bağımsız bir 
üye olarak İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde gö
rüşlerimi belirtmeğe çalışacağım. 

Bugün Türkiye'nin en acil ve önemli sorunu po
litikacıların parti çıkarlarından önce ülke çıkarla
rını düşünmeleri gereğidir. Ülkemizin içinde bu
lunduğu bu yürekler acısı ve korkunç duruma sü
rüklenmesinde az veya çok olmak üzere hepimizin 
günahı vardır. Yakın tarihe kadar konuya sadece 
partiler açısından bakanlar oldu. Şu iktidarda bu
lunan parti düşsün, her şey düzelecek zihniyeti ile 
hadiselere teşhis koyanlar oldu. Politikacı, öğretim 
görevlisi, hukukçu ve aynı zamanda sokaktaki 
vatandaş, birçoğu; giderek artan anarşinin hedefini 
Türk Devleti olarak seçmiş olduğunu düşünemiyor-
du, düşünmedi. 

Esas teşhis konuncaya kadar aylar geçti, yıllar 
geçti; ancak memleket bu duruma düştükten sonra 
teşhiste yavaş yavaş anlaşmaya varmış bulunuyo
ruz. Bu konuda yapılan uyarılardan hiç biri, bu 
ön yargıda olanları görüşlerinden döndürememiş, 
konuya gerçek teşhisin konması hususunda onları 
ikna edememiştir. Aradan yıllar geçmiş, hastalığa 
teşhis konmuş; ama memleket de bu perişan duru
ma düşmüştür. 

Bugün ülkemizde kardeş kardeşi hiç gözünü 
krpmadan öldürüyor, Türk polisi ve askerine bazı 
gözleri dönmüş kimseler silah çekiyorsa, bunda 
biraz evvel zikrettiğim kimselerden başka iktidar ve 
muhalefette bulunan partilerin büyük sorumluluk
ları vardır. 

Esasen Türkiye çok partili sisteme girdiğinden 
bugüne kadar iktidar ve muhalefet arasında diğer 
demokratik ülkelerde görülen bir uyuma rastlanma
dığı için bugün bu güç durumda bulunmaktadır. 

1950'den bugüne kadar gelmiş, geçmiş bütün 
hükümetler zamanında muhalefet iktidara yardımcı 
olmamıştır. Bugün de mevcut durumda herhangi 
bir değişikliğin olduğunu gösteren bir belirti görül
memektedir. Bundan ülke adına, Türk Milleti adı
na üzüntü duyuyoruz. Bütün siyasi partilerin, bir 
tek gün kaybetmeden, bir araya gelerek asgari müş
tereklerde anlaşma zamanı gelmiş ve hatta geçmiş
tir. Malatya, Sivas, Elazığ ve en sonunda Kahra-
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manmaraş olaylarından sonra; «İnşallah daha be
ter olurlar» diye gazetelerde manşet atan Yunanlı
lara ve diğer ülkelere birlik ve beraberlik içinde ol
duğumuzu göstermeliyiz. Ancak, bu konuda en 
büyük görev, iktidar partisi olan Cumhuriyet Halk 
Partisine düşer. 

İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in görevine 
başlar başlamaz, haliktan anarşi ile mücadelede yar
dım istemesini çok yerinde bir hareket olarak ka
bul ettik. Bugün de gazetelerin hemen hepsi Sa
yın Başbakan Ecevit'in buna benzer bir çağrısını 
manşet halinde vermiştir. Bu gelişmelerden mem
nun olmamak mümkün değildir; ancak, beyanatla
rın müspet bir neticeye varması, etkisini göstermesi 
için, olaylar hakkında yapılacak açıklamalarda 
dikkatli davranılmalı, gerçeklere dönük araştırma 
yapılmadan alelacele açıklama yolu tercih edilme
melidir. Ancak, Hükümet yetkililerinden bazıları 
bu esaslara uymadan gerçek dışı açıklamalarda bu
lunmuştur. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Kahramanmaraş olayları hakkında gerçeklere 

uymadığı daha sonra anlaşılan bilgilere dayanarak 
Ankara'dan alelacele yorumlar yapan Sayın Baş
bakanın olaylara ne kadar yanlış teşhis koyduğu, 
eski İçişleri Bakanının Parlamentoda yaptığı açıkla
malarla ortaya çıkmıştır. Anarşik olaylarla ilgili 
olarak Senatoda bir süre önce açılmış olan Genel 
Görüşmede belirttiğim gibi, Sayın Başbakana olay
lar hakkında tek taraflı ve yanlış bilgiler verilmek
tedir. Sayın Ecevit'in çevresinden etkilenerek yap
tığı bu yorumlar dış basına aynen aksetmiş ve Kah
ramanmaraş'taki olayların, fanatik dinci gruplarla 
kafatasçı milliyetçiler tarafından hazırlandığı ve dev
rimcilere karşı yapılan toplu bir katliam hareketi 
olarak gösterilmekle Türkiye'nin itibarı zedelen
miştir. Kaldı ki, olaylarda tarafsız kalması gere
ken Başbakanın belli bir tarafı suçlaması, ülkemi
zin birlik ve beraberlik açısından onarılması çok 
güç yaraların açılmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca, Kahramanmaraş olaylarının muhalefet 
tarafından Hükümeti düşürmek için hazırlanmış bir 
tertip olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri Mustafa Üstündağ, 27.1.1979 akşamı 
televizyonda yaptığı konuşmayla ortaya atmıştır. 
Bağımsız bir senatör olarak, parti sözcülerinin bir
birlerine yaptıkları böylesine gerçek dışı suçlamaları, 
demokrasimizin geleceği için bir tehlike olarak gör
mekteyim. Eğer bu, muhalefetin bir tertibi idi ise, 

yine muhalefetin Kahramanmaraş olaylarının hemen 
ardından vermiş olduğu Gensoru önergesini Cum
huriyet Halk Partisi niçin reddetmiştir? Kaldı ki, 
bu konuda açılacak bir genel görüşme bile mesele
nin aydınlanması için yeterli olabilirdi. İç politika
da büyük yaralar açabilecek ve somut hiç bir delile 
dayanmayan böylesine ağır suçlamanın, iktidar par
tisinin Genel Sekretesi tarafından yapılmış olması, 
gerçekten bir talihsizliktir. Eğer birtakım deliller 
söz konusu idiyse, Gensoru niçin kabul edilmemiş
tir? Neden yasal yollara gidilmemiştir? Böylesine 
hayati bir konuda gensoru açılmasını kabul etmeye
rek olaydan 40 gün sonra, gelişi güzel bir demeçle 
muhalefeti suçlamak yolunu tercih etmek dürüst bir 
siyaset değildir. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Daha görüşü
lecek, o daha görüşülecek. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bir yandan bu 
suçlamaları yaparken, diğer yandan da «Muhalefet
le diyalog ve iyi ilişkiler kurmak işitiyoruz» demek 
anlaşılması zor ve çelişkilerle dolu bir siyaset yap
mak demektir. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Doğru söylüyor; tarafsız olarak doğru söy
lüyor. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Eski İçişleri Ba
kanı Özaydınlı, parlamentonun müşterek toplantı
sında yapmış olduğu açıklamalarda, olayların solcu
ların tahrikiyle başlamış olduğunu belirtmiştir. Ay
rıca, Milli Eğitim Bakanı Sayın Necdet Uğur'un, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda yapmış olduğu 
konuşmada, Maraş'taki olayın bir Alevi - Sünni 
çalışması olmadığını açık olarak söylemiştir ve ben 
de bu konuyu çok iyi araştıran ve bilen bir şahıs 
olarak şunu belirtmek istiyorum: Hiç bir suretle 
Maraş'taki olay, hiç bir suretle Elazığ'daki olay, 
hiç bir suretle Sivas'taki olay bir Alevi - Sünni ça
tışması değildir. İki kısma ayrılmış olan grubun 
içinde o da vardır, o da vardır. Bu konuyu çok 
iyi bilen bir parlamenter olarak söz almış bulunu
yorum. 

Şimdi, Emniyet Genel Müdürlüğünün özellikle 
nazarı dikkatini çekmek için bir noktaya değinmek 
istiyorum. 

Türkiye'de etken bir Hıristiyan propagandası 
sürdürülmektedir. Basından öğrendiğimize göre, 
Müslüman Türk halkına Hıristiyan propagandası 
yapmak üzere İsviçre'de bir radyo istasyonu kurul
muştur. 
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Ayrıca, ülkemize turist olarak gelen bazı Hıristi
yanlar, Türkiye'de karşılaştıkları daha çok bunalım 
çağındaki gençlere Hıristiyanlığı aşılamaya, adres
lerine ücretsiz kitap ve broşür göndermeye çalışmak
tadırlar. Bu çabaların doğrultusunda, îstanburda 
Mehmet Eralp adındaki bir şahıs, önceden tespit 
edilen adreslere çeşitli kitap ve broşür göndermek
tedir. Şahıslara gönderilen broşürlerde arzu eden
lerin ücretsiz olarak, «Kurtuluş», «Isa Mesih'in 
hayatı» gibi kurslara katılabilecekleri belirtilmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın ilhan, iki dakikanız var. 
İSMAİL ÎLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

başüstüne. 
Merkezi İsviçre'de bulunan bu kuruluşun adresi, 

«R Kern BP 2895 Ch Bin tozan - İsviçre». 
Bizler parti kavgası içinde birbirimizi yerken, 

Hıristiyan dünyası 20 nci asrın haçlı seferleri an
layışıyla gençlerimize sokulmakta ve onların körpe 
dimağlarına nüfuz etmeye çalışmaktadırlar. 

Broşürden aldığım yazının bir bölümünü takdir
lerinize sunuyorum: Yazı şöyle devam ediyor; «Tür
kiye'nin sevgiden yoksun bir ülke haline geldiği ar
tık kimsenin gözünden kaçmıyor. Aynı apartmanda 
oturan komşular, sabahları birbirine «Günaydın» 
demekten kaçınıyor. Otomobiliyle bir cehennem 
yarışma çıkan sürücü, başka insanların yaşama hak
kına saygı duymadığını ilan ediyor» devam ediyor; 
ama ben kesiyorum. 

Hıristiyan propagandası amacıyla bastırılan bro
şürde yer alan bu makale, bir Türk gazetesinden 
aynen alınmıştır. Türkiye'nin içinde bulunduğu yü
rekler acısı durumu dile getirmek amacıyla Türk ga
zetelerinin birisinde iyi niyetle, gayet iyi duygular
la ele almış olduğu bu makale yazarı, Hıristiyan
ların makalesini bu şekilde kötüye kullanacaklarını 
nereden bilecekti?.? 

Şimdi, aşağıdaki kısmı okuyorum: 
«İşte bu sevgi İsa sevgisidir. İsa'nın bu dünya

ya gelişinin nedeni de budur. İsa Mesih, bir dev
rimci idi» diyor. Bakın, simidi çok ilginç bir nok
taya değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, ona göre bağla
yın efendim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Başüstüne. 
Gençlerin devrimcilikle ilgisi olduğunu bilince 

o noktadan gitmek istiyor. 

«İsa Mesih, bir devrimci idi. O, bilinen ilk 
gerçek devrimci idi. Çünkü, sorunun kökeni olan 
bireyin kendisini değiştirmeyi amaçladı». 

İçişleri Bakanlığının bu konuya eğilmesini istir
ham ediyorum. 

Muş'tan gelenlerin verdikleri haberlere göre, eş-
kiyadan korkan, can emniyetinden yoksun durumda 
olan halk, Batı Anadolu'ya göç etmektedir. Bu 
göçü durdurmak için, Hükümetin gerekli etkin ted
birlerini hiç zaman kaybetmeden alması şarttır. Dev
letin vatandaşa karşı en başta gelen görevi, onun 
canını ve malını emniyet ve güven içinde bulundur
maktır. 

Sayın Başkan, sözlerimi bitiriyorum. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ortamda Fouche' 
nin sözlerini hatırlamamak mümkün değildir: «Şunu 
da affederim, bunu da affederim. Katili de affe
derim, şunu da affederim; fakat benim polisime 
kurşun sıkan bir vatandaşı, bir kimseyi asla affede-
mern. Çünkü, bu kurşun devlete sıkılmıştır». 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Saat 20.00'de tekrar toplanmak üzere Birleşime 

ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğhı 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 36 ncı Birleşimin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinin müzakerelerine de
vam edeceğiz. 

Şahısları adına konuşmacılardan Sayın îsmail İl
han konuşmuş, söz sırası Sayın Kâzım Karaağaçlıoğ-
lu'nda. Buyurunuz efendim. Sayın Karaağaçlıoğlu sü
reniz on dakikadır. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok muhterem 
üyeleri; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz İçişleri Ba
kanlığı, hiç şüphe yok ki, Devletin varlığının ifadesi, 
Devletin oluşunun ifadesi, kudretinin ifadesi; asa
yişle ilgili, Devlet varlığıyla ilgili hizmetleri bünyesin
de toplayan ve Devlete hayatiyet veren geniş çaplı 
mesuliyetleri olan bir Bakanlıktır. 

Bugün, üzülerek ifade etmek isterim ki, ülkemiz 
tarihinin en vahim dönemlerinden birisini yaşamak
ta; 56 yıllık genç Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin hiç
bir döneminde böylesine bir tehdidin eşiğine gelmiş 
olmadığı bir dönemi yaşamaktayız. 

Eflatun'un klasik devlet anlayışından bu zamana 
kadar, devlet yapıları içerisinde, ister monarşi olsun, 
ister meşruti krallık olsun, isterse demokrasi olsun; 
devlet demek, başıboşluk, anarşi, her önüne gelenin 
istediğini yapabilen bir müessese demek değildir. Dev
let, temelinde disiplin yatan, vatandaşa huzur vere
cek birtakım idari ve icrai tasarruflarıyla teminat 
getiren, can ve mal güvenliğini sağlayan bir mües
sesedir. 

Üzülerek ifade etmeliyiz ki, bugün Türkiye'de mal 
ve can güvenliği artık kalmamıştır. Sokakta gezen 
vatandaş artık Devleti yöneten Hükümetin varlığını 
bir yana bırakmış. Hükümetin münakaşalarını unut
muş, «Acaba Devlet var mı, yok mu?..» münakaşa
larını yapmaktadır. İşte, mesele bu noktaya gelince, 
asayiş ve emniyet ön plana gelmiş olur. 

Kaldı ki, bugün Türkiye'nin gündeminde bulu
nan hadiselere, meselelere, sorunlara baktığınız za
man; en başta öncelik sırasına göre, şu sorunların 
Türkiye'de mevcut olmadığını görmemek mümkün 
değildir : 

Anarşi, ajitasyon, terör, Türkiye'de gündemin en 
baş konusudur. İkincisi, döviz darboğazı, üçüncüsü, 
enflasyon, dördüncüsü, pahalılık, beşincisi ise parti
zanlık. (Devlet yönetimindeki partizanlık) 

İşte, bütün bunlardan kaynaklanan ve sosyal ba
rışı, iç huzuru, siyasal istikrarı bozan, ekonomiyi 
altüst eden hadiseler işte bu görüşlerden kaynaklan
makta; ideolojik maksatların iç ve dış kaynakların
dan beslenmek suretiyle Devletin bekasını tehdit 
eder hale gelmektedir. 

Mesele şudur : Kurulmuş olan Halk Partisi ağır
lıklı Hükümet, 1977'nin, 1978'e açılan tarihi içerisin
de, kapısı üzerinde; gündemdeki bu baş sorun olan 
anarşiyi en kısa zamanda kökünü kazımak suretiyle 
Devlet varlığını, Devlet otoritesini tesis etmek sure
tiyle, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacak 
ve ondan sonra da ekonomik ve sosyal birtakım 
tedbirlerle Devleti inkırazdan kurtaracaktık; ama acı 
bir talihsizliktir ki, 1978 yılı icraatı tamamiyle bu
nun tersine olmuş, ülke bir baştan bir başa kan gö-
leti haline gelmiş ve bu göletin üzerinde iktidar âdeta 
iktidarsız bir siyasal organ olarak kendini yitirmiş 
ve gittikçe, aldığı tutarsız tedbirler, uyguladığı kötü 
politikalarla Türk Devletini, sözlerimin başında da 
ifade ettiğim gibi, her gün biraz daha uçurumun ke
narına getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memleketteki meselelere teşhis koymaktaki yan

lış tutumlarıdır ki, İktidarın uyguladığı politikaların 
neticesi olarak, memleket bir yıl içerisinde 1 300'e 
yakın evladını kaybetmiş, örfiidareye rağmen, güpe
gündüz memleketin maruf şahısları (Abdi İpekçi gi
bi) İstanbul gibi vilayette katledilecek kadar cüret 
gösterilebilmiştir. 

Bunun nedenleri, anarşiye yıllardan beri Türkiye' 
de kesin teşhisin konamaması keyfiyetidir. Biz Ada
let Partisi olarak anarşinin, ister aşırı sağdan gelsin 
ister soldan gelsin, Devleti ve rejimi tehdit eden her 
türlü davranışının karşısında, Devlet gücünü ve oto
ritesini korumak, muhafaza etmek ve onun hakkın
dan, kanuni yollarla, hukuk devletinin anlayışı içe
risinde üstesinden gelmenin, Devlet için kaçınılmaz 
bir vazife, görev olduğunu ifade etmişizdir. 
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Arkadaşlarım konuşmaları içerisinde, sadece an-
ti - faşist güçleri bir noktada birleştirmek suretiyle, 
Türk Devletinin bekasının temini gibi tek taraflı gö
rüşler istikametinde hâlâ daha ısrar ederlerse, sanı
rım ki bir gün Türkiye Devletini, 1912'nin inkıraza 
götüren siyasal manzarasının tabii neticesi olarak 
16 ncı Türk Devletinin akibetinden de hepimizi en
dişeye sevk edecek neticelere götürürler. 

Türkiye'de en büyük tehlikenin komünizm oldu
ğunu, Türkiye'de ister faşist olsun ister komünist 
olsun, Türk Devletine, Türk Milletine müteveccih 
her türlü eylemin, işlemin karşısında, aynı görüşler 
içerisinde, adil bir tutum içerisinde cephe almak yö
nümüzü göstermek ve ortaya koymak hepimizin va
zifesi olduğu gibi, hele hele iktidar olan, Devleti yö
neten bir siyasal kadronun da en başta gelen görev
lerinden birisi olsa gerektir; ama ne hazindir, ki, şim
diye kadar Halk Partisi hükümetleri ve onun yöne
ticileri maalesef bu görüşü ortaya koyamamışlardır. 
Aşırı sağın da aşırı solun da karşısında, aynı görüş
ler içerisinde, aynı adalet duyguları içerisinde mesele
ye sahip çıkamamışlardır. 

Hükümetler adil olmadığı müddetçe, meselelere 
tek taraflı baktiğı müddetçe, o memlekette siyasal 
anarşinin ve kaosun devam edeceği bir gerçektir. Milli 
varlıklara, manevi inançlara sahip çıkmayan mem
leketlerde ve toplumlarda, devlet nizamını, hukuk 
devletini, hukuk devletinin otoritesini ve disiplinini 
muhafaza edemeyen iktidarların, memlekete hiçbir 
şey getiremeyeceklerini kabul etmek lazımdır. 

Türkiye'de faşist bir arzu, Devleti yıkmaya matuf 
bir arzu var mıdır, yok mudur; kabili münakaşadır; 
ama Türkiye'de Devleti yıkmak isteyen komünizmin 
büyük tehditlerinin, gün geçtikçe artan bir şiddette 
mevcut olduğu ayan beyan bellidir. 

Siz bunları bir tarafa, rafa koyacaksınız ve gele
ceksiniz, Franko'nun İspanya'sında bile Franko'nun 
ölümüyle artık yeryüzünden elini çekmiş, İran'ın şah
lık döneminin tarihe karışmış olduğu bir ortam içe
risinde, hâlâ anti - faşist güçleri bir noktada toplama
nın hevesi içerisinde, komünizmi ve onun büyük teh
likesini unutur görüneceksiniz. Eğer bu kafayla gi
dersek, memlekete ve millete büyük hizmet ettiğini 
iddia edenler, aslında gaflet içerisinde en büyük cina
yeti işlemiş olurlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memleketin yakın geçmişte geçirdiği Maraş ha

diseleri, aslında Türkiye'de patlayacak olan birtakım 
hadiselerin, belki de talihsiz ve hepimizi üzüntüye 

gark eden ilk emareleridir. Sayın arkadaşlarımın da 
ifade ettikleri gibi, bu, aslında Müslüman olan, mez
hep ayrılıkları dolayısıyla istismar edilen Alevi - Sün
ni vatandaşların mücadelesi değil, doğrudan doğruya 
komünist görüşlerin ve komünist ideolojilerin, Maocu, 
Ptkinci gibi birtakım fraksiyonların Türkiye'deki 
tatbikatlarının tabii neticesidir. 

Bugün gidiniz, Anadolu'nun muhtelif köylerinde 
ve kasabalarında vatandaşlar silahlanmaktadırlar. 
Bütün bunlar, işte, geçmişte ekilmiş olan tohumların 
ve meseleyi, Türkiye'deki hadiseleri sadece sağın omu-
zuna bir günah torbası olarak yüklemek ve dolayı
sıyla yıllarca beraber olduğu sol kuruluşların, frak
siyonların, legal ve illegal kuruluşların iktidar eske-
lasyonunda Halk Partisine yapmış oldukları yardı
mın tabii neticesi olarak, onlara göz yummanın so
nucudur. 

Bugün Türkiye,de sadece bir Maraş'ta değil, Ga
ziantep'te, Yozgat'ta, Konya'da, Mardin'de, Tunceli' 
de, Bingöl'de, Kars'ta, Erzurum'da ve Erzincan'da bu 
hadiseler hazır vaziyettedir. Örfi idareye rağmen ha
diseler durmamıştır. Binaenaleyh, meseleler öylece 
hafife alınabilecek boyutları çoktan aşmıştır. Nitekim, 
örfi idarenin alınmasıyla ilgili olan kararın, şümulü 
üzerinde de ve tatbikatı üzerinde de durmak lazımdır. 

Bugün aşırı komünist grupların, anarşistlerin Fi
listin gerilla kamplarında eğitim görmek suretiyle Ana-
doluya sızdıkları, sanırım ki Güney hudutlarımızda 
büyük çapta olmaktadır ve bunların büyük bir kıs
mı... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, bir dakikanız 
kaldı. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlayacağım efendim. 

Büyük bir kısmı, sanırım ki Diyarbakır'da, Muş'ta, 
Bingöl'de, Mardin'de büyük imkânlar sağlamakta ve 
o bölgeden Anadolunun muhtelif yerlerine dağılmak
tadır. Binaenaleyh, örfi idareyi bu vilayetlere teşmil 
etmemek, sanırım ki büyük bir hatadır. Bunların ne 
denli siyasal neticelere ve hesaplara bağlandığını bu
radan söylemek suretiyle, esasen barut fıçısı haline 
gelmiş olan bu ülkede, yeni birtakım hadiselerin da
vetine girmek istemiyorum; ama bir iktidara, yap
mamış olduğu konuları değil, yapılması lazım gelen, 
evvelemirde dikkatle üzerine gidilmesi lazım gelen 
bu konuya işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım; 
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Hiç şüphe yok ki, örfi idarenin uygulaması, 1402 
sayılı Kanunla Silahlı Kuvvetlere aittir; ama kon
ması ve devamı bakımından siyasal tasarrufa Hükü
met hâkimdir. İşte, eşgüdümün de bu noktai nazar
dan, Tüıkiye'de örfi idareyi maksadından öbür tara
fa saptırmak, başka tarafa saptırmak ve meseleleri 
tek yanlı olarak, teşhis konduğu istikamette değer
lendirmek amacını güttüğü bir vakıadır. Bir taraftan 
emniyetin bugünkü yapısı içerisinde, POL - DER... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu... 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkan. 
POL - DER, TÖB - DER gibi siyasi emellere, 

siyasi maksatlara, ideolojilere alet edilişini ve hâlâ 
da emniyet kadroları içerisinde, örfi idarenin dışın
daki bölgelerde, bunun halledilememiş olmasını, Dev
leti temsil eden. Devlet demek, emniyet anlayışı içe
risinde, sanırım ki, bu İktidarın en büyük zaafların
dan ve anarşinin devamındaki çok sebeplerden birisi 
olsa gerektir. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Sözlerimi burada bağlarken, inşallah 1979 yılı, 1978' 
in karanlık, acı günlerini bir defa daha Türk Mille
tine yaşatmayacak şekilde geçer ve Türk Milleti de 
ümit ettiği huzuru, sükûnu bulur. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın senatörler, bir hususu rica edeceğim; 
Kürsüdeki arkadaşlarımın zaten ellerinde prog

ram var; saatler, her şey daha önceden malumdur. 
Tabii, bir senatörün sözünü kesmek istemeyiz; ama 
arkadaşlarımdan rica ediyorum, lütfen bu sınır içinde 
kalsınlar, biz de güçlük çekmeyelim. 

Ö. NAÎM TAŞAN (Tunceli) — Sayın Başkanım, 
bir hususu arz edeceğim izin verirseniz?.. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
Ö. NAİM TAŞAN (Tunceli) — Hatibin konuş

ması bakımından. 
BAŞKAN — Olmaz efendim; böyle bir usul yok

tur. Bakan cevap verecek zaten efendim. 
Sayın Mehmet Feyyat, buyurunuz efendim. 
Saym Feyyat, müddetiniz 10 dakikadır. Saat 20.20'. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Sayın Ahmet Yıldız'ın konuşmasından sonra ko

nuşmak benim için bir şanssızlık ve bir hususun tek
rarından başka bir şey değildir. Bu nedenle Sayın 
Milli Birlik Grubu Sözcüsü Ahmet Yıldız'ın bütün 
düşüncelerine aynen katılıyorum. 

Bir ejderhayı bertaraf etmek için, Hükümetle; bi
raz Muhalefetin akıllı, 27 sene iktidar görmüş, tec
rübeli; İsmet Paşa ile diyalog kurmuş liderine sahip 
büyük bir partinin diyalog kurması, desteklemesi 
zorunluğu vardır. Aksi halde şahsım adına bunun ak
sini iddia etmek, peynir ekmekle aklını yemektir. 
Başka bir alternatif varsa, bulsunlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakan, ben Kartal İlçesinin Soğanlık Bu

cağı Belediyesine uğradım. Bir konuyu mahallin ileri 
gelenleri, sakinleri ve Belediye Reisi bana intikal et
tirdiler, «Lütfen bunu Bakan Beye intikal ettir.» de
diler. Şimdi, aynı konu hakkındaki dosya elimde. 

İstanbul'un Kartal İlçesi gelişmekte; özellikle So
ğanlık Belediye teşkilatı pek yakın bir zamanda ku
rulmuş; hatırlayabildiğim kadarıyla dördüncü dönem 
belediye reisliğidir, genç, idealist bir Belediye Reisi 
vardır. Jandarma Genel Komutanlığı ile aralarında 
bir ihtilaf vardır. Bu ihtilafın tamamiyle nedeni, Kar
tal'ın sağ tarafında Jandarma Komando Birliğinin 
Karargâhı vardır, sol taraf da Jandarmaya keza tah
sis edilmiş; ama asfalt geçtikten sonra ayrılmıştır; 
şehrin göbeğindedir. Ayrıca, YSE, Köy İşleri Bakan
lığına ait binalar vardır. 

İmar durumu henüz tespit edilmemiştir; değişe
cektir. Bu boşluğa, mahallin dedikodularına göre, 
1 milyon; fakat benim şahsi, kesin kanaatime göre, 
3C0 - 400 bin kamyon toprak dökülecek bir durum
dadır. Her kamyondan 50 lira ücret alınmaktadır. 
İstanbul'un gangsterleri orada, Kartal'ın Soğanlık 
mıntıkasında yuvalanmıştır ve bunların fedaileri bir 
gecekonduda yaşamaktadır. Mahalli Belediye Reisi 
bu fedailerle epey mücadele etti; bunları attı, gece
konduları yıktı. Oraya toprak dökülmesi hususunda 
bir rüsum alacaksa Belediye alacaktır. Eğer, tahsis 
yapılmış jandarma bölgesinde ise, oradaki jandarma 
komutanının durumu Hazineye bildirmesi ve Hazine
nin bundan rüsum alması gerekir. 

Ben, askeri birliklerin bulunduğu çok yerlerde 
görev yaptım. 500 liralık bir otun garnizon dahilin
de satılmasında dahi o hassa kumandanlar, mal mü
dürüne bilgi verirler ve ihalesini yaptırırlar. Direkman 
oradaki birlik komutanının bu işle ilgilenmesi. Ora
daki kumandanın namuslu, haysiyetli, gayet iyi mü
cadele verdiği, görevini hassas yaptığı hususunda kuş
kum yoktur; ama halk, dedikodu başka bir şekilde 
yorumlayabilir, istismar edebilir. Buyurun Sayın Ba
kanım, bir vesika okuyorum : 
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«Dolgu ve tesviye ile ilgili şahıslara. 
Kartal Soğanlık Mahallesi Balıklı - Ayazma mev

kiine kaim 139 pafta, 1104 ada, 26 parsel, aynı pafta 
ile 1128 ada, 5 parsel, aynı pafta 1128 ada, 6 parsel, 
aynı pafta 1104 ada, 2 parsel taşınmazın eğitim ve 
sosyal tesisler yaptırmak üzere 3 ncü Jandarma Ko
mando Alay Komutanlığına tahsisli yerin; 

İstanbul Valiliği Milli Emniyet Müdürlüğü. 
2. Yapılacak tesislere ön hazırlık olmak üzere, 

taşınmaz üzerinde mevcut derin çukurların doldurul
ması, engebelerin düzeltilmesi ve yol kodunda genel 
tesviyenin yapılması işi Komutanlığımıza halktan tl-
yas Reçber, Faik Karamemiş ve Talât Karakarş'a 
verilmiştir. 

Adı geçen, işin süresi dolgu ve tesviyenin bitimi
ne kadardır.» İlgili komutanın imzası...; 

Değerli arkadaşlarım; 
Böyle bir tesviye işinde büyük bir menfaat sağ

layacak üçüncü şahıslar toprak dolduracaklar oraya. 
Zamanında teftiş yapılmış; fakat ben denetimin, üçün
cü şahısların; yani buradaki bahsettiğimiz şahıslar 
kimlerin adamıdır, kimlerle işbirliği yapmaktadırlar 
kimlerin menfaati vardır; bunların daha iyi tahkik 
edilmesi ve bu mıntıkanın belediye hudutları içeri
sinde tahsisli yerden ayrılarak, tamamiyle bir park 
olarak halkın hizmetine tahsis edilmesi gerekir. Za
ten içinde bir gölet vardır. Gayet tabii Atatürk büstü 
de, heykeli de dikilecektir. Arka kısmında Jandarma 
Birliğine ait geniş bir arazi vardır, Hazineye aittir. 
Geniş sırtlara kadar yayılabilme olanağı da vardır. 
Bu şartlar altında bunun üzerine eğilinilmesini istir
ham ediyorum. 

Maalesef Köy İşleri Bakanı Sayın Ali Topuz dahi 
burada bir hata yapmıştır. Dahiliye Bakanlığıyla ve
yahut Jandarma Genel Komutanlığı ile bir anlaşmaya 
giderek, burası Köy İşleri Bakanlığı ile Jandarma Ge
nel Komutanlığına bağlı olarak işgal edilirse, tama
miyle bu yerin güzelliği, şehirsel durumu tehlikeye 
karışır; bünyesel, kanservari bir anarşi doğar. Gerçek 
anarşi budur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Belediye Başkanı bunun mücadelesi içerisinde ve 

bana şöyle söyledi Sayın Bakanım: «Eğer ben bu 
mücadelede burayı belediye parkı olarak halkın hiz
metine tahsis edemezsem, mührümü Başbakan Sayın 
Ecevit'e teslim etmek mecburiyetindeyim. Çünkü ben, 
beni seçen halkıma layık olamadığımın idrakiyle is
tifa etmek mecburiyetinde kalacağım.» Dosyayı si
ze takdim ediyorum, bunun üzerinde Sayın Jandar

ma Genel Komutanımın bizzat kendilerinin teşrif et
melerini hassaten istirham ediyorum. En yüksek de
receli bir hâkim kadar kendilerine inancım vardır. 
Hele Türkiye Jandarma Birliği Türk halkıyla bütün
leşmiştir; hangi köye giderseniz gidin halkla en iyi 
bütünleşen jandarma eridir, uzatmalıdır, gediklisidir, 
teğmenidir ve kumandanıdır. Bu şartlar altında bu bü
tünleşme, bu birleşme karşısında, halkla, halkın hiz
metinde bulunan değerli birliğimizi karşı karşıya ge
tirmemeyi münafıklara, anarşistlere, beşinci kola 
imkân sağlanmamasını bilhassa istirham ederim; Sa
yın Komutanımdan ve Sayın İçişleri Bakanımdan. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bu özel ihbarımdan sonra; anarşiden bah

sedildi. Dikkat ederseniz Çerkez Ethem zamanında, 
büyük Atatürk nizami orduyu kurarken, Atatürk ile 
beraber mücadele veren Çerkez Ethem, milli müca
delede katkısı bulunan, emeği bulunan, Atatürk'e saygı
sı bulunan zatın Atatürk'e ters düşmesinin tek nedeni 
vardı; «Nizami ordu yerine milis ordu, gayri nizami 
ordu kuralım.» demişti herhalde, bildiğim kadarıyla, 
İşte Çerkez Ethem bununla ters düşmüştür, Kuva-yi 
Milliyeye ve Cumhuriyete. 

Şimdi, sizden istirham ediyorum sayın senatörler, 
bilhassa Adalet Partili arkadaşlarım. 

Bir Devlet Bakanı veyahut da Başbakan Yardım
cısı, hangi fraksiyondan, hangi düşünceden olursa ol
sun, belli bir kesime taviz verip, o kesimde ölenlere 
«Şehit» deyip de, diğer kesimleri «Komünist» diye 
ilan ederse; ki, komünistiyle, Maocusuyla, TKP'siyle, 
ülkücüsüyle, sağcısıyla, akmasıyla, hepsd bizim evlâ
dımız. Şimdi, bunlar arasında tefrika yapanlar ve 
«Komünisti vurun» diyenler, jandarmadan, polisten 
medet beklemeyecek, ondan sonra ordudan, güven
lik kuvvetlerinden, örfi idareden medet beklemeye
cek... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat müddetiniz doldu efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitirmek üze
reyim. 

Sadece sokaktaki bir çocuğa, «Bulduğunuz yerde 
komünisti vurun.» demesi ve buna taviz vermesinin 
Çerkez Ethem'den ne farkı var?... 

İşte, Çerkez Ethem'le, o zihniyetle işbirliği ya
panlar, bu hatasını itiraf etmedikleri takdirde ve bu 
hatalarından pişman olmadıkları takdirde, söz söyle
meye hakları yoktur. Kirli mazilerini, o kirli maziler
den mütevellit bugünkü aksaklıklarla; Hükümet ted
birsiz olsa dahi, taksir ile gayri kasti olarak sorum-
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lu olsa dahi, Hükümeti suçlama yeteneği ve yetkisini 
kendilerinde bulamazlar, Bu Hükümet biran için hiç 
başarıya varamazsa, en sonunda taksiridir fiili, yeter
sizdir denir; ama diğeri kasten bu cürümü işlemiştir, 
memleketin içerisine nifak sokmuştur. 

İşte, 1952 senesinde Demokrat Parti Gençlik Kolu 
Başkanı olduğum bir sırada... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Geçirdiniz efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Müsamaha

nızı istirham ediyorum; bitiriyorum. 

Demokrat Parti Gençlik Kolu Başkanı olduğum 
bir sırada, Van'ın Gevaş ilçesine gelen zamanın Cum
hurbaşkanı, «Demiryolu köhnelemiştir, çağdışıdır, mo
torizeye, asfalta, karayollarına önem vereceğiz.» de
miştir ve bugünkü demiryollarındaki anarşinin kay
nağı budur. Türkeş'le buluşması ikinci bir anarşidir. 
Bunun hesabını vermeyen Adalet Partisi, Hükümeti 
tenkit etme hakkım bulamaz. 

Evvela, Türkeş'in Celâl Bayar ile kendilerini ki
raya verip vermeyeceklerini idrak etsinler. Demokra
sinin temel unsurudur Adalet Partisi. Adalet Partisini 
ucuza kiraya vermeye hakları yoktur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Cevdet Aykan, buyurun. 
Sayın Aykan. müddetiniz 10 dakikadır. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Bu akşam eve gittiğim zaman, 90 yaşının üzerin
deki babama, «Senatoda, beni çıt çıkarmadan dinle
diler.» diyeceğim. Tabii, bunun sebebini babama söy-
meyeceğim. 

Babamı tekrar edişim, içişleri Bakanlığının ufak 
bir memuru olarak hizmet edişini hayatımın onuru 
saymamdandır. Trablusgarp Harbinden başlayarak, 
yaşının müsaadesi ölçüsünde ülkesine hizmet etmiştir. 

O eski neslin iki tane övüncü vardır. Birisi, «Biz 
Devlete hizmet ettik.» İkincisi de, her zaman söyle
dikleri, «Haram yemedik ve haram yedirmedik.» 

Çocukluğum İçişleri Bakanlığının ufak bir teşki
latında geçti. Onların bütün mensuplarına; jandarma 
karakolundan, kaymakamından, nahiye müdüründen, 
valisine kadar, hepsine büyük saygı ve minnet içeri-
sindeyimdir. İnsanın oluşmasında, insanın gelişmesin
de çocukluk anıları en büyük etkendir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok eski yıllarda Türkiye, Cumhuriyetin kuruldu

ğu yıllarda, babamın anlattığına göre, büyük bir anar-
ş' içerisindeydi. O zamanın kadrosu, kanuna saygı, 
Devlete bağlılıkla ülkede kanun hâkimiyetini ve ka
mu düzenini, düzenin sağlıklı işleyişini gerçekleştire
bilmişlerdir. 

Aslında İçişleri Bakanlığına baktığınız zaman, da
ha önceki amaçları; yani daha önce ifade edilen amaç
ları büyük; ülkede iş güvenliği sağlamak, kamu dü
zenini korumak ve iç güvenliğin, gümrükle, trafikle 
ilgili diğer kısımlarını geliştirmek, korumak ve ilde, 
ülkede kamu yatırımlarını, vatandaşın yararı doğrul
tusunda adaletle götürmektir. Diğer hizmetlerini say
mıyorum. Devletin temsilcisi olan vali de, hükümetin, 
Devletin ve hükümetin tüm bakanlarının ilde temsilci 
olarak hizmet eder. Vali, bizim geleneğimizde, devlet 
babanın temsilcisi olmuştur; ama ne olduysa, şim
di, 1979 yılında ülkeye baktığımız zaman bu amaç
ların ters sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. 

Ortam; vatandaşlarımız birbirlerine karşı büyük 
kuşkuyla, bazen nefretle bakar hale gelmişler. Va
tandaşların yaratıcılık güçleri engellenmiş ve vatan
daşlar hangi değeri benimserlerse, onun doğru olaca
ğı yönünde kuşkuya düşmüşlerdir. Dilimiz dahi, an
laşmanın değil, birtakım ayrılıkların ve kavgaların 
aracı yapılmıştır. 

Hukuka saygı; vatandaşlarımız tarafından haklı 
bir tutum mu, insanın kendi geleceğini, çocuklarının 
geleceğim korumada yeterli bir tutum mu?... Bu dahi, 
kuşkuyla karşılanır, anlaşılır olmuştur. 

İdare; politik ayarlamalarla hizmet götürmede va
tandaş çoğunluğu tarafından kusurlu ve aynı zaman
da verimsiz sayılmaya başlanın?ştır. İdarenin âdil ka
rar verdiği ve kararlarını âdil şekilde uyguladığı yö
nünde ciddi kuşkular büyümüştür. Temel hak ve hür
riyetlerin korunduğundan, ya da geliştirildiğinden şüp
heler her gün, hepinizin bildiği üzere, büyümekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanunlara itaat etmemek, ya da kanunlara itaati 

şarta bağlamak, ya da kanunlara itaati tehir etmek, 
ya da baz. kanunlara itaat edip, bazılarına etmemek, 
bizim yasalarımıza göre kimsenin hakla değildir. Ma
alesef, yalnız vatandaşlar değil, aynı zamanda idare 
de bazı kanunlara itaat etmemeyi, hangi kanunlara 
itaat edeceğini kendi tercihi içerisinde tutmayı ağır 
ağır bir alışkanlık ve uygulama türü olarak geliştir
mektedir. 
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Bu ortam; daha evvelki bir konuşmamda ifade et
tiğim üzere, idarenin saygınlığını büyük ölçüde yitir
mesinin nedeni olmuştur, idareyi güç kullanabilme 
imkânından mahrum etmiştir. İdare güç kullanabilir, 
bir de idarenin kendi saygınlığından gelen otoritesi 
vardır. îdare etkili olmaz ve âdil olmazsa, onun oto
ritesi sayılmaz. 

Ben Tokat'lıyım. Tokat'ta bana sadece muhtar 
gelir; «Vali çok iyi adam, çok temiz insan; ama gücü 
yok efendim.» der. Bir mektup yazacağım zaman, 
«Ona yazma, çok iyi adam; ama onun gücü yok.» der. 
İdarenin güçsüzlüğünü ifade etmek için, bir valimiz
den söz etmek için değil, idarenin ne halde olduğunu 
ifade etmek için bunu kullandım. 

Daha önce İçişleri Bakanı Sayın İrfan Özaydınlı 
idi. Kendilerine karşı şahsi sevgim vardır, takdirim 
vardır. Kanuna saygılı kalarak iyi niyetle çalıştı; 
fakat sonuç, genel kanı o ki, bir başarı olmadı. 

Ondan sonra, bu Senatoda ciddiyetiyle, dikkatiyle 
ve itinasıyla sevilen, dikkat çeken bir arkadaşımız İç
işleri Bakanı oldu. Başarılı olabilecek mi?... Benim 
kanım, hayır. Çünkü, bu konuda başarı, şahıs soru
nu olmaktan, şahsın yeteneği sorunu olmaktan, niye
ti sorunu olmaktan çıkmıştır ve herkesin dediği üzere, 
artık bazı boyutları, bazı güçleri ülkede kanun hâkimi
yetini sağlamak, ülkede şevki tesis edebilmek, ülkede 
vatandaşlarımızın vatandaşlık görevlerini yapabilmele
ri için yaratıcılığa yönelmelerini ve onların iyi sem
boller benimsemelerini sağlayabilmek için bir yöne
tim oluşturabilmek, bazı kişilerin yetenekleri ve niye
ti meselesi olmaktan çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şayet yeniden yönetilebilir bir toplum olmayı ar

zu ediyorsak, çağımızın ve ülkemizin sorunlarını iyi 
değerlendirmemiz ve bunlara uygulayacağımız teşhis
lerde, çözümlerde gerçekçi olmamız lazımdır. 

19 ncu yüzyılın şartları değişikti. 19 ncu yüzyılın 
şartlarını ve o yılın öngördüğü çözümleri televizyon
larımızdaki kovboy filmlerinde gayet iyi görürüz. O, 
bağımsız bir kişi, kanun, düzen tanımayan bir kişi; 
alabildiğine güçlünün hâkim olduğu, silahın hâkim 
olduğu, kurnazın hâkim olduğu bir toplum canlandı
rır; ama 20 nci yüzyıl başka değerleri benimsemiştir. 
20 nci yüzyıl dayanışmayı, 20 nci yüzyıl işbirliğini 
ve 20 nci yüzyılın en kuvvetlinin değil, silahı en güç
lü olanın, ya da en kurnaz olanın değil, en yetenekli 
olanın korunmasını öngörmektedir. 

Kıl payı dengeyle biz yönetimi istediğimiz etkin
liğe kavuşturamayız. Bu ortamda kıl payı denge, yö

neticinin enerjisini tüketir ve onun yapıcı çözümlere 
yönelmesini engeller. O yönetici bütün enerjisini, o 
kıl payı dengeyi korumaya yöneltir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son cümleyi arz edeceğim. 
Çözümümüz; daha evvel de söylediğim gibi, kur

tarıcı bir ideoloji aramak, ya da ona yönelmekte de
ğildir. Çözümümüz 2 tanedir. Bizim Anayasa düze
nimiz vardır, bu kuralımız vardır. Anayasa düzeni
nin öngördüğü hukuka saygıyı; politik ayarlamalarla 
değil, hukuka saygıyı hâkim kılmaktır. Yine bir baş
ka zorunluğumuz, vatandaşlık geleneğimizi tüm va
tandaşların kanun önünde, Devlette iş yaparken, hiz
mete girerken eşit olduğunu ve vatandaşlarımızı bir
takım kendi çıkarlarımıza göre yetiştirmek değil, 
Anayasamızın öngördüğü, istediği, Devletimizin, mil
letimizin bugünü ve geleceği için istediği tarzda yetiş
tirmek görevine eğilmekle; bir de, başka bir konuş
mamda ifade ettiğim üzere, demokrasinin ve özgür
lüğün kurallarını, cesaretle uygulamamızla mümkün
dür. Meseleleri makul, akıllı şekilde değerlendirece
ğiz ve ona uyan çözümleri uygulayacağız ve uygula
mamızı tekrar, duygusal değil, gerçekçi şekilde değer
lendirmemizle mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım; 
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin tüm; jandarma ka-

rakolundaki sade neferinden Bakanına kadar bütün 
arkadaşlarıma, hayırlı olmasını ve bu bütçenin onla
ra huzur içinde hizmet imkânını vermesini dilerim ve 
Sayın Bakanın da bu büyük ve Devlet babayı temsil 
t» t D bu kadroya karşı anlayışlı, özellikle saygılı ve 
son derece itinalı kalmasını gönülden dilerim. Ba
kanlar Kurulundaki diğer arkadaşlarının bu kadroya 
karşı, özellikle vilayetteki valilere karşı yaptıkları 
haksızlıkları basit köy muhtarının gözünde dahi bir 
büyük valiyi, Devletin sembolü olan valiyi itibarsız 
kılmasına gücü yettiği ölçüde mani olmasını dilerim. 

Hepinize teşekkür ederim arkadaşlarım. Sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykan, tam 

vaktinde bitirdiniz. 
Sayın Ömer Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz sıramı Ali 

Oğuz'a veriyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın se

natörler, muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı
mızın ve Jandarma Genel Kumandanlığımızın müm
taz mensupları, hepinizi hürmetle selamlarım. 

İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlü
ğümüzün ve Jandarma Genel Kumandanlığımızın 
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Bütçesinin görüşülmesi ve müzakeresi münasebetiyle 
arkadaşlarımız söz aldılar ve gayet faydalı, istifade 
ettiğimiz hakikatleri ortaya koydular. 

Sayın arkadaşlarım; 
Hepimizin dileği, bu memleketin içine düştüğü ve

ya düşürüldüğü şu acı durumdan kurtarılması, biran 
evvel sahili selamete eriştirilmesi arzusudur. Bunu ifa
de ederken, muhakkak ki, hepimizin içinde iyi bir 
niyet var. Diliyoruz ki, hepimiz bir gayretin içinde 
olalım, bir hoşgörü içerisinde olalım, yapılan hizmet
lere ve iyi niyetlere saygılı olalım ve elbirliği içerisin
de bu milletin en çok şikâyet ettiği huzursuzluktan 
kurtulalım. Bunun için millet bizden müsamaha, gay
ret ve hizmet bekliyor. 

Buraya gelip İçişleri Bakanlığının hangi hizmetleri 
bugüne kadar görmesi lazım geldiğini veya gördüğü
nü uzun uzun anlatmak, belki bu da bir ifade yolu
dur; ama benim inancım odur ki, eğer bir sabah na
mazında camiye gitmekten korkan, arkasından vuru
lacağından korkan, işine giderken endişe içerisinde 
olan vatandaş varsa; «Bankaların önüne nöbetçi dik
lik, sıra evinize geliyor, kapınızı bir gün çalarlar, içeri 
girerler, neyiniz varsa alırlar, götürürler, canınız da 
buna dahildir.» diyecek noktaya geldiysek, artık mem
lekette huzur ve asayiş kalmamış demektir. Bunun, 
bu noktaya geldiği günleri yaşadık ve gördük. İçimiz 
yana yana gördük; ama o günün idarecilerine «Ted
birlerinizi alın, bu millet buna daha ne kadar daya
nacaktır?...' dediğimiz zaman, pek dinleyen olmadı. 
Nihayet birçok vilayetlerimizde örfi idare ilan edil
mesi noktasına kadar gelindi. Örfi idarenin de bir hu
zur getirdiğini söylemek mümkün mü acaba?... Ben 
sanmıyorum. Belki hadiseleri bir parça yavaşlatmış-
tır; ama yine de halen hadiseler devam etmektedir, 
her gün işlenen cinayetler ve hadiseler yüreğimizi yak
maktadır. 

Ben, geçmiş iktidarların başarısızlığını sayıp dök
menin faydasına inanmıyorum. Bu işin başına gelip 
de bütün gücüyle çalışan arkadaşlarımın iyi niyetinden 
şüphem yok. Gerek Sayın Özaydınlı, gerekse bu
rada birkaç seneden beri beraber olduğumuz ve ken
disini çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın şu anda vazi
fe yüklenmesinden mütevellit güvenimiz ve kendisine 
sevgimiz, itimadımız tam. Ama ben inanıyorum ki 
sevgili arkadaşlarım, tatbik edilen yol yanlış. Bugün 
dünyada, Türkiye'de olduğu gibi sıkıntılar var. Eko
nomik bakımdan gelişmesini tamamlamış bir Ameri
ka'da artık ekonominin sözü edilmiyor 

Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluş yıldönü
mü münasebetiyle arkadaşlarımızla birlikte ben de 
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New - York'u görmek imkânını buldum, Birleşmiş 
Milletleri gördüm. Ekonominin şahikasına ulaşmış 
olan o memlekette de anarşi alabildiğine kol geziyor. 
Servetin en yüksek olduğu noktada, bir Harlem'de 
asayişsizlik kol geziyor, Waşhington'da gece sokağa 
çıkma imkânı bulunamıyor, siyahların veya birçok hu
zursuzluk veren unsurların tesiriyle millet kenar ma
hallere kaçmış. Başkanının vurulması, her gün va
tandaşının huzursuz olmasını önleyemiyor bugünkü sis
tem. 

Bir elektrik kesilmesinde binlerce dükkânın nasıl 
soyulduğunu bize anlattıkları, zaman, memleketimiz
deki hale şükrettik; çünkü her gün her vilâyette de-
faatle elektrik kesildiği halde, bu kabil rezaletlerin 
burada olmadığını anladık. 

Demek ki, dünyanın her yerinde bu kabil huzur
suzluklar var. Peki, neden bir italya'da en büyük par
tinin Başkanını alıp götürüp öldürebiliyor adam?... 
Bir Almanya'da işverenler Sendikasının en ileri ge
lenlerinden birini alıp götürüp öldürebiliyor; yanın
daki dört muhafızına rağmen. Peki Almanya'da eko
nomi çok mu geri Alman vatandaşı ismi bulamıyor?... 

Sevgili arkadaşlarım; hayır. Alman vatandaşının 
işi de var, arabası da var, emekliliği de var; hatta dı
şarıdan beş milyon insan gelecekmiş, ona verecek işi 
de var, 

Öyleyse?... Bütün dünyayı kasıp kavuran bu hu
zursuzluğun bir amili olmak lazım gelir. Bunu, halen 
arkadaşlarım bu kürsüye geldiği zaman, bunun ça
resinin sol olduğunu, sosyalist rejim olduğunu; hatta 
daha ileri sistemler olduğunu, öbür taraftan arkadaş
larımız geldiği zaman da, bunun çaresinin liberal gö
rüş olduğunu ortaya koyuyorlar. 

Bizim inancımız odur ki, bu işin hastalığı, mane
vi hastalıktır. Siz, eğer bu memleketin insanını, bir
birini seven insanlar, birbirine saygılı insanlar nok
tasına getirmezseniz, ben inanıyorum ki, sokakta bu 
milletin insanı birbirini vurmaya devam edecektir. 
Evvela arkadaşını vuracaktır, sonra hocasını vuracak
tır, savcıyı vuracaktır, sonra genel müdürünü vura
caktır, bir gazeteciyi vuracaktır, sonra sıçraya sıçraya 
bu ateş belki bizim içimize kadar düşecektir. Bu cü
reti gösterenler de olacaktır. Nitekim oldu; Kahra
manmaraş'ta öldürülen eski bir senatör arkadaşımız 
bu işin bir başlangıcı sayılabilir. 

Öyleyse ne yapacağız?... Bu işin tedbiri, ben ina
nıyorum ki, nizamların en hayırlısı olan Hak'ın niza
mına ve onun edebine, onun terbiyesine, onun emrine 
uymaktan başka çareniz yoktur. Bütün dünya her tür-
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lü sistemi denese, bu işin içinden çıkılmaz. Mutlaka 
Hak'ka saygılı olan insanı ortaya koyacaksınız. Me
rih'ten 42 milyon polis getirip de, 42 milyon Türk 
vatandaşının başına dikseniz, onun da başına dikecek 
bir polis aramak mecburiyetinde kalacaksınız; ama 
gönüllere Allah korkusunu dikerseniz o zaman mesele 
kalmaz; bizim inancımız budur. 

Sonra, «Hangi yolda birleşeceğiz?» diyor arkadaş
larımız. Sosyalizmde mi?... Arkadaşlarımız öyle diyor, 
«Kurtuluş yolu oradadır.» Öbür arkadaşlarımız «Li
beral ve kapitalist sistemdedir.» diyor veya başka bir 
sistemi öneriyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu yolun da çıkmaz olduğunu beşeri sistemlerin 

ortaya koyduğu, gerek ekonomik, gerekse her gün 
değişen ahlâk ve maneviyat görüşleriyle bu işi hallet
meniz mümkün değildir. Cenabı Hak, «Benim içim
de birlesiniz, benim yolumda birlesiniz.» diyor. Bu 
milleti, eğer biz manevi değerlerini teçhiz ederek Al
lah yolunda birleştirirsek, ben ümit ediyorum ki, 
bu millet birbirini öldürmekten, çalmaktan, gasbet-
mekten, zulmetmekten, bir masum insanı öldürmek
ten vazgeçecektir. 

Soruyorum size, ideolojik görüşü ne olursa olsun, 
bir kahvehaneye attığı bombayla öldürdüğü sekiz ki
şinin hangi renkten olduğunu biliyor mu bunu atan 
adam?... Onda vicdan var mıdır?... Onda Allah kor
kusu var mıdır?... Onda haysiyet var mıdır?... Belki 
kendi taraftarını öldürüyor. 

İktisat Fakültesinden çıkan arkadaşlarının üzerine 
silahını tevcih edip de, yedi kişiyi öldüren canavar 
bu çocukların hangi görüş mensubu olduğunu biliyor 
muydu?... 

Demek ki, siz insanları manevi bağından kopar
dığınız zaman, kökünden de koparmış, oluyorsunuz. 
Kökünden kopmuş olan bir insanın canavarlaştığını, 
sadece bizim kendi literatürümüzde aramayın, Batı
lılar da «însan insanın kurdudur.» diyorlar. O nok
taya getirdiniz mi insanları, artık onu bağlayamazsı
nız. Ben diliyorum ki, bu millet, Hak yolunda, ah
lâkında, maneviyatında, Allah yolunda birleşirse, bu 
kötülüklerden çabuk kurtulur. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bunun örnekleri var tarihte. Emevi sultanlardan 

Ömer tbni Abdülzaziz, Horasana tayin ettiği bir va
linin kendisine yazdığı bir mektuptan bahsediyor. Va
li, «Geldim, burada her kötülüğü gördüm, insanlar 
birbirini öldürüyorlar, içiyorlar, her türlü rezalet var, 
sokakta soygun var, anarşinin her türlüsü var. Ya be

nim istifamı kabul et, yahut da meydanlara çaktıra
cağım kazıklara insanları bağlatacağım, at kamçıla
rı yla döveceğim.» diyor. Emirin ona verdiği cevap çok 
enteresan. «İstifanı kabul etmem için bir sebep yok.. 
Tebamı dövmene de rızam yok, sakın dövme. Ça
resini sana iki kelimeyle söylüyorum. Hakkın emrini 
halka öğret, adaletten de kıl kadar inhiraf etme.» di
yor. 

Sayın Bakanım; 
Size soruyorum; 1 200 kişinin öldürüldüğü riva

yet ediliyor. Bunların katillerinden kaç kişi yakalan
dı, kaç tanesi idama mahkûm edildi?... Ben inanıyo
rum ki, Türk Ceza Kanunundaki 448 ve müteakip 
maddeler hâlâ yerinde duruyor. Peki, eğer 1 200 ki
şinin katilini siz yakalayamadıysanız, elimizdeki teş
kilat acizdir. Yakalayıp da, adli merciler müsamaha 
ediyorsa, Adliyemiz laçkadır. Adliyemiz sevk etti d& 
bu cezalar bunlara verilmediyse, bu cezaları verme
yenler bu memlekete ihanet ediyor demektir. Öyleyse 
bir çaresini bulacaksınız. Eğer siz, öldüreni öldürür-
seniz, onda mutlaka rahmet vardır, caydırıcı bir un
surdur. Yoksa adam, «1 200 kişi öldürdü, ben de ne 
olur gözüme kestirdiğim birkaç kişiyi, muarızımı öl-
dürsem, bana da sıra gelmeyecektir, beni de ya ya
kalayamayacaklar yahut da yakalarlarsa arkasından 
bir müsamaha gelecek, veya bir af gelecek ben de kur
tulacağım.» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, müddetiniz doldu efen
dim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Eğer biz, bu memleket
te huzur istiyorsak, mutlaka herkes cezasını görmeli, 
cezasını görenlerin de mutlaka pişman olacağı bir ad
li takibat yapılmalı ve ceza yerine getirilmeli. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ali 
Bey, memleketi bu Anayasanın dışına mı götürecek
siniz?... 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, lütfen yerinizden hi
tap etmeyin. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Evvela ahlâk ve mane
viyat noktasından, sonra da cezaların kıl kadar inhi
raf etmeden ilgililere, onu vazgeçirecek, yaptığına piş
man edecek derecede süratle tatbikatında hayır var
dır. 

Hepinizi hürmetle ve saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın üyeler, böylece beş sayın üye konuşmuştur. 

Sayın Bakan buyurunuz efendim. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Son söz, siz sıradasınız, isterseniz 

I şimdi, isterseniz Bakandan sonra. 
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HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sırada Muzaffer Yurdakuler var. 

BAŞKAN — Sayın Ziya Ayrım var. Efendim Or
han Çalış ile değişmişler, burada öyle yazıyor. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Muzaffer Yurda-
kuler'de sıra efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Muzaffer Yurdaku
ler yedinci sırada. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, bize 
dağıtıyorlar listeleri. 

BAŞKAN — Beyefendi, ben geldim böyle buldum, 
işte burada. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, bura
da bakm, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi, beyefendi bir dakikanızı ri
ca edeyim. Takip edin lütfen, İsmail İlhan, İskender 
Cenap Ege, Karaağaçhoğîu ile değişmiş, Karaağaçîı-
oğlu'nu konuşturduk zaten, üçüncü Sayın Mehmet 
Feyyat, dördüncü Saym Cevdet Aykan, beşinci Sayın 
Ömer Ucuzal, Ali Bey ile değişti, Ali Bey konuştu. 
Altıncı Saym Orhan Çalış, sırasını Ziya Ayrım'a ver
miş... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Ziya Ayrım liste
de yok efendim. 

Orhan Çalış Bey, bugün hiç gelmedi. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Lis
tede olmayan kimseye nasıl söz verilir?.. Ziya Bey 
listede yok. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Bakıyoruz efendim, bakıyoruz. Telaş etmeyin, ben 

de böyle devraldım, bakıyorum. Hemen kıyametler 
kopmuş gibi ne var?... Düzelteceğiz. 

Siz buyurunuz Sayın Bakan, Müddetiniz 45 daki
kadır ve şu anda saat tam 21.00'dir. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Sakarya) — Sayın Başkan, saym senatörler; 

Bakanlığımın Bütçesinin görüşülmesi nedeniyle, 
gerek grupları adına, gerekse şahısları adına konu
şan değerli üyelerin görüşlerini dikkatle izledik ve 
zaptetmeye çalıştık. 

Gerçekten, bu görüşlerden yararlanmak istiyoruz, 
Çünkü bugün, özellikle İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de 
yeni sandığımız bazı kavramlarla, bazı olaylarla kar
şı karşıyadır. Bunların üstesinden gelebilmek için, 
gerçekten bize ışık tutacak görüşlere ihtiyacımız 
vardır. Biz bu ihtiyaç içinde arkadaşlarımızı dinle
dik. 

Burada konuşmalar sırasında politik bir tavır ta-
kınılabilir ve birbirimizi suçlamak için, olayların se

bebini çok politize bir görüşle, «Şu taraftandır, ya 
da bu taraftandır,» diyebiliriz. Bunu belki çok güzel 
savuna da biliriz; ama bundan çözüme gidebilir mi
yiz; bunda kuşkumuz var. Öyle sanıyorum ki, daha 
özgür, daha geniş meselelere bakabilmek ve böylece 
toplumumuzun, benim Bakanlığımdan beklediği bazı 
çözümleri oluşturmak zorundayız. 

Konuşan arkadaşlarımızın, Hükümeti ve Bakan
lığımı suçladıkları olmuştur. Bunu daima politikacılar 
olarak yapagelmişizdir. Gayet de doğaldır ayrıca. An
cak, gerçekten ben konuşmalarda, arkadaşlarımın be
nim yolumu aydınlatacak daha rahat, tenkit etme 
kaygısından daha uzak bir anlayış içinde yol göster
melerini bekledim; tabii bunu gösteren arkadaşlarım 
da oldu, hepsine çok teşekkür ederim, inanınız bun
lardan yararlanmak istiyorum. 

İşte, «Siz şöyle dediniz, halbuki sizin zamanınız
da böyleydi, biz böyle yaptık.» gibi, bir ivme içinde 
bu görüşmeleri götürmek istemiyorum. 

Konuşan arkadaşlarımızdan, benden önce bu Ba
kanlığı yürütmüş değerli Özaydınh'yı hedef alan, Hü
kümeti hedef alan, Bakanlığımı hedef alan tenkitler
de bulunan arkadaşlarımız oldu. Bunların hepsine bir
takım cevaplar vermek mümkün. Böylece bu diya
logu götürmek mümkün: ama bunun arkasında bir 
çözüme ulaşabilir miyiz; bunu düşünmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
İçişleri Bakanlığının, Türkiye'nin bugünkü olgusu 

karşısında çözümlemek zorunda olduğu problemlere, 
izin verirseniz, daha geniş ve gerçekçi bakmak zo
rundayız. Sayın Menteşeoğlu konuşmasının bir yerin
de, «Yılanın başını küçükken ezmeli dedi Bakan, Yı
lanın başı küçükkten Cumhuriyet Halk Partisi onu 
büyüttü, ezdirmedi, yılan şimdi büyüdü.» dediler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun aksi de söylenebilir. Mesela denebilir ki, 

«Siz İçişleri Bakanı idiniz, işte yılan şöylece başladı, 
o zamanlar gidip başını ezmediniz, şimdi büyüdü, biz 
onunla karşı karşıyayız.» Bu da denebilir. O ne ka
dar geçerli ise, herhalde bu da o kadar geçerlidir; ama 
şunu demek istiyorum: Bununla nereye ulaşırız?... Bir 
sorunla karşı karşıyayız ve bu sadece bugünkü Hü
kümete yönelik de değil sanıyorum. Sayın Yıldız'ın 
dediği gibi, Türk demokrasisine yönelik. Yeni bir 
rejim kurmayı amaçlamış bir olayla karşı karşıyayız. 
Bu hareket başarılı olduğu zaman, sanıyorum ki, ba
şarısızlığın kurbanı hepimiz olacağız. Sadece İçişleri 
Bakanlığı olarak benim Bakanlığım değil ve sadece 
Özaydınlı yahut Hasan Fehmi Güneş değil. Keşke 
sadece bizim ikimize münhasır kalabilse. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Buraya kadarki açıklamalarımla şunu söylemeye 

çalıştım, ki, ben konuşmamı, söylenen sözlere birta
kım cevaplar yetiştirerek, bularak sürdürmek istemi
yorum. Benim Bakanlığım gerçekten, yeni sayılabile
cek kavramlarla karşı karşıyadır. Problemimizi oluş
turan bu kavramlara karşı hazırlıklı da değildir. 

Toplumumuzun bugünkü gereksinmesine yabancı 
olan, ona çok tanıdık olmayan bir örgütlenme içinde 
olduğumuzu sanıyorum. Türk toplumunun bugün öz
lediği yönetici modeli yahut Türk toplumu için bu
gün gerekli olan yönetici modeli, bundan 10 sene ön
ceki yönetici modelinden farklı. Toplumdaki işlevlerin 
çoğunun başında bulunması gereken, onları başarıya 
götürmesi gereken; vali gibi, kaymakam gibi yönetim 
birimlerinin başındaki kişiler, bugün «Kalkınma yö
netimi» denen bir kavrama uymak zorundalar, ona 
ulaşmak zorundalar; ama yöneticilerimizi bu biçim
de teçhiz edip etmediğimiz tartışılabilir. 

Ayrıca, Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulundu
ğu silahlı eylemle başedebilecek bir yönetici modeli
ne, tipine, anlayışına ihtiyacımız var; bunu oluştur
duğumuz tartışılabilir. Bugünkü olay, sanıyorum ki, 
asayiş kavramı içinde izah edilebilecek, asayiş diye sı
nırlandırılabilecek bir olaydan farklı ve çok geniş. 
Yani, bir köyde bir kavgadan, bir vurgundan, kan 
davasından çıkan bir asayiş olayı başka şey bugün 
karşısında bulunduğumuz ve başetmek zorunda ol
duğumuz olaylar çok başka şey. Bir Doğan Öz ola
yı, bir Cömert olayı, bir İpekçi olayı ve benzerleri; 
bir Balgat olayı, Bahçelievler olayı asayiş olayı ola
rak vasıflandırılamaz, tanımlanamaz. Tabii unuttukla
rımız varsa... 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Ümrani
ye ve Kahramanmaraş olayları ne olacak?... 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Tabii o da... Ümraniye olayı, bir asa
yiş olayı gibi, Kahramanmaraş olayı bir asayiş ola
yı olarak tanımlanamaz. Bu kavram içinde ele alına
maz. 

Efendim, bu olayların üzerine yürürken; Sayın 
h araağaçlıoğlu buyurdular, dediler ki, «İşte falan ta
raftakiler bunu yapıyorlar.» Bu, bir iddiadır değerli 
arkadaşlar. Bu iddia bizi doğruya götürüyorsa, kabu
le hazırım; ama inşallah sizin önünüze dosyalarla ge
lip, size bu olayların, polis hikâyelerinin birbirleriyle 
bağlantılarım; silahın nereden, nerelere dolaştığını, 
katilin nereden, nerelerden emir alıp nerelere gittiği
ni, örgütlerin nerelerde kurulup, nasıl planlayıp, na

sıl yürüttüklerini, adamları nasıl kullandıklarını anlat
maya başlayabildiğim zaman anlaşılacaktır, iş böyle 
ceğil. İş daha önemli. Elimizde hiç şartlanmadan bu
güne kadar bildiklerimizi, inandıklarımızı kendimiz
den olumlu bir kuşku içinde yeniden değerlendirerek, 
içimize dönük baktığımız ve değerlendirme masasına 
koyduğumuz dosyalar var, onlara eğilirsek, «Galiba 
biraz yanlış düşünüyorum, mesele bu.» diyecek du
rumdayız. 

Cumhuriyet Senatosunda bu anlayış her zaman 
bulunmuştur; benim çalıştığım süre içinde. Bu açıdan, 
bu genişlik içinde olaylara bakarlarsa sayın senatörle
rim; bana bundan sonraki çalışmalarımda önemli ışık
lar tutabilirler. Mesele, gerçekten şartlanılmış biçim
de değerlendirilmezse görülecektir ki, öyle bir kalem
de; «Efendim falanla falan kavga ediyor, işte odur, 
niye duruyorsunuz git üzerine yakala adamları getir.» 
diyecek kadar basit değildir maalesef. 

Bütçe Karma Komisyonunda söylemeye çalıştığım 
gibi, biz bugünkü olayların örgütlenmiş suç niteliğin
de olduğunu, karşımızda bireysel suç bulunmadığını, 
örgütlenmiş suç bulunduğunu değerlendiriyoruz, gö
rüyoruz. Öyleyse, bu örgütlerin üzerine gitmek zo
rundayız. Buna nereden varıyorsunuz?... İzin verirse
niz çok basit bir şey anlatayım: 

Elimize Türkiye'nin her yerinden her gün bir
kaç yüz tane bildiri gelir. Mesela; falan bilmem ne 
derneğinin Şarkışla'da dağıttığı bildiri. O Derneğin, 
bakarsınız Karadeniz kıyısında bir kasabada dağıttığı 
bir başka bildiri daha vardır aynı gün. O da elimi
ze gelir. Trakya'daki bir yerde; bir eğitim enstitüsün
de veyahut da bir başka okulun bahçesinde dağıttığı 
bildiri vardır, o da elimize gelir. Alır okursunuz, ay
nı kalemin mahsulüdür ve aynı şeyi yapmak istemek
tedirler. «Çıkın ortaya gelin, bugün şunu yapalım» 
demektedirler. Türkiye'nin 1 5 - 2 0 yerinde aynı ör
güt aynı sesi veren bildiri dağıtmaktadır. Örneğin; 
oralarda, bunların çoğu eylem haline gelmektedir. 
Şimdi Şarkışla'dakini ayrı, diğer ilçedekini ayrı, di
ğer ildekini ayrı değerlendirdiğimiz zaman, sanıyo
rum doğruyu göremeyiz. Aynı kalemlerden çıkmış 
şeyler ve aynı şeyi yapmak istiyorlar. Bir adam vur
ma olayı ile karşıkarşıya kalıyoruz. Katil geliyor, ön
ce cama kurşun sıkıyor, camı dağıtıyor, tabancası ile 
camı aralıyor, elini içeriye sokuyor, ateş edip hedefi
ni öldürüyor. Aynı adam vurma olayını üç kere daha 
görüyoruz. Cama sıkıyor, camı dağıtıyor, içeriye ateş 
ediyor. İkisinde aynı tür tabanca görüyoruz. Balistik 
muayenelerinde bazen benzerlik buluyoruz. İkisi eli
mizde; yakalamışız daha önceki iki olaydan, bize il-
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ginç ve birbirini tutan, hiç bilmediğimiz yerleri gö
türüp göstererek, nasıl hazırlandığını, nerede pusu 
kurduğunu, kimin kendisini nereye getirdiğini, nereye 
götürdüğünü, olayın nasıl işlendiğini anlatıyor. 

Bütün bunlarla şunu söylemek istiyorum: Organi
ze suç ile karşı karşıyayız. Bu suç organizasyonu 
memleketin bir tarafını bırakıp, öbür tarafına göre 
değil, kendi rejimini kurmak için, demokrasiyi yık
mak için, rejimi ortadan kaldırmak için, onunla mü
cadele edecek, onu önleyecek, onun karşısına çıka
cak bir organizasyon kurmak zorundayız. Yani, be
nim güvenlik örgütlerimi onu önleyecek düzeye ya
pıya, eğitime getirmeliyiz. Başka bir olayı önlemek 
için kurduğunuz kurumla bir başka olayı karşılaya-
mazsanız. Polisimden şikâyet etmiyorum, Emniye
timden şikâyet etmiyorum; bunlar bizim çocuklarımız 
ve görevlerini yapıyorlar. Elimizdeki malzeme bize 
yetebilir, onları eğitiriz; ama onları yeni organize et
mek zorundayız. Ne ile karşı karşıya olduğunu bil
meli. Biz, polisimizi İstanbul sokaklarında kabadayı
lık yapan, yankesicilik yapan, kumar oynayan, bil
mem ne işleten adama karşı eğitmişiz, kurmuşuz. 
Şimdi onun ile mücadele etmiyor. Şimdi, silahlı ey
lemci ile terörist ile mücadele ediyor... Ama ona göre 
hiç eğitmemişiz, malzemesi de yok ona göre. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yenii olayın karşısında, biz de yeniden bu kav

rama göre donanmak zorundayız; bilgi olarak, mal
zeme olarak, anlayış olarak. Ve bu örgütleri; ilk he
defte suçu tanımladıktan sonra, bu örgütleri tespit 
edip, onların üzerine gitmek zorundayız. Abdi İpekçi' 
nin katili yakalanabilir; ama mesele bu değildir. Do
ğan Öz'ün katili yakalandı; ama mesıele o da değil
di. Ümraniye olayının katilleri yakalanır; ama mese
le çözümlenmez. Mesele, bunu, Türkiye'nin karşı kar
şıya olduğu problemin genel bütünlüğü içinde değer-
îertdirmek ve o bütünlük içinde üzerine gitmekle çö
zümlenebilir; eğer çözümlenecekse. Bunlar Abdi İpek-
çi'ye kızdığı için, onun gazetesinde çalışıp kendisi ile 
aralarında bir ihtilaf olduğu için, işçi - işveren ihtilafı 
olduğu için vurmadılar Abdi îpekçi'yi- Onunla öm
ründe hiç konuşmadı; onun hakkında hiçbir fikri yok. 
Bir yerden bir emir aldı. Bir örgütten bir emir aldı, 
gitti onu yerine getirdi. Doğan Öz'ü vuran, Doğarı öz 
iîe hiç karşılaşmamıştı. Götürdüler, Doğan Öz'ü ta
nıttılar, «Doğan Öz işte bu adamdır.» dediler. Bura
da evinin önün'de arabaya biner, her gün buradan 
arabasını çalıştırır, sen onu burada temizleyeceksin.» 
dediler. O, emri yerine getirdi. Doğan Öz'ü bile tanıt
tılar, «Bu adam işte.» dediler ve benzerleri... 

öyleyse, birtakım adî katillerle karşı karşıya deği
liz; örgütlerle karşı karşıyayız. O örgütleri, hiçbir 
şartlanmışlığın etkisi altında kalmadan; bu taraftan 
olabilir, o taraftan olabilir, ama mademki rejimimize 
yönelmliştir, demokrasimize yönelmiştir; ne taraftan 
olursa olsun taraf, mademki silahlı eylemcidir ve de
mokrasimize yönelmiştir, o örgütü ile beraber onu 
'durdurmak, onun karşısına çıkmak, Devleti ondan 
daha çok egemen kılmak zorundayız. Bunun çare
sini arıyoruz, bunun çaresini bulmak zorunda oldu
ğumuzu sanıyoruz. Bu konuda bize yapacağınız bü
tün yardımlara açığız; parti düşüncesinin dışında bu
nu çözmek zorundayız çünkü. 

Değerli arkadaşlarım; 
Problemimizi çok kısa anlatmaya çalıştım. Size, 

çok arzu ederdim ki, «Bu meselenin üstesinden gele
ceğim, kökünü kazıyacağım.» diyebileyim. Ama eğer 
elbirliği edemezsek, bana yardım edemezseniz, ben 
Sayın Aykan gibi düşünüyorum. 

Eğer bu olayları önlersek, bu, sadece içişleri Ba
kanlığının başarısı olmayacaktır. Eğer bu olaylar ön-
lenemezse, bunun kabahatlisi de sadece İçişleri Bakan
lığı olmayacaktır. Ülkemizdeki tüm kurullar, tüm ku
rumlar bu konuda görevlidirler, sorumludurlar, görev 
yapmak zorundadırlar. Bu görevler elbirliği ile yapı
lırsa, bu sorun çözümlenebilir; bunu peşinen biliyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sizin karşınıza bu meselelere çözüm açısından yak

laştığımız zamanları özleyerek, o zaman bazı dosya
ları getirip, bugün söylediklerimi kanıtlamak umu
du içinde, hepinizi saygıyla selamlayarak huzuru
nuzdan ayrılıyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeyim. Sorular var okutuyorum. Tabii bunlara is
terseniz yazılı cevap verebilirsiniz. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Balkanından sözlü ola

rak cevaplandırılmasını dilerim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Dün gece saat öl.30'da İstanbul Arnavutköy'de 
•Boğaziçi garajından garaj bekçileri dövülerek bir 
otomobil gasbediîmiş, gasıpîar Doîmabahçe semtinde 
bir ağaca çarparak arabayı parçalamış, kendileri de 
yaralanmışlar. Gasıpların bir bakanın yeğenleri ol
duğu, hadisenin kamuoyundan gizlenmesi için polise 
baskı yapıldığı söylenmektedir. Olay ve baskı do^nı 

, mudur?.. 
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Ö. NAİM TAŞAN (Tunceli) — Sayın Bakanımız 
yenine otursun, soru sahiplerine cevap versinler. Ba
lkanın orada durmasına gerek yok. 

BAŞKAN — Siz böyle müdahale ötmeyin efen
dim, böyle bir usul yoktur, Sayın Balkan îsted'iğîne 
sözlü, istediğine yazılı olarak cevap verirler. Yapma
yın Allahaşkına. Sayın Bakan ihtiyar değildir; o ka
dar durur ne olur. 

Efendim, dinlediniz mi? 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Efendim, dinledim, o malumatı hemen 
bilmeme ve cevap vermeme imkân yok, araştırıp ya
zılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Bir başka soru var okultuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun delaletinizle Sayın içişleri Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını saygılanmla rica 
ederim. 

Elazığ 
Cahit Dalokay 

Bir süreden beri Ankara'da evler, bankalar ve şa
hıslar soyulmaktadır. Bu soygunların ve soygunu ya
pan şebeke ve örgütlerin arkasında kimler vardır?.. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HASAN FEHMÎ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim, şunu söyleyeyim; «Kimler 
vardır?» demenize çdk sevindim, siz de bunun arka
sında bir örgüt olduğunu kabul ediyorsunuz demek
tir, onu bulmak mecburiyetindeyim. İnşallah kimle
rin olduğunu size söyleme imkânı bulurum. 

CAHÎT DALOKAY (Elazığ) — Herhalde sua
limizden bir şeyler esinlendiniz Sayın Bakan. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HASAN FEHMÎ GÜNEŞ 
(Devamla) — Anlıyorum beyefendi. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, polis olayları Bakana soru olarak sorulmaz 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen susalım beyefendiler, Bakan 
aciz değildir, Bakan onları takdir eder; en az bizler 
fca'dar. 

Bir soru var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aracılığınızla Sayın İçişleri Bakanının aşağıdaki 

soruya cevap vermesini rica ederim. 
Mardin 

Saiît Mehmetoğlu 

1. Mardin Bakök mağaralarında yakalanan 442 
bazdka mermisinin akibeti, soruşturma sonucu ve han
gi nedenle yurda sokulduğunun açıklanmasını. 

2. Kızıltepe Kaymakamının evi kurşunlanmış, 
Kaymakamın talttifen yeri değiştirilmiş denmektedir. 
Doğru mudur?.. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Yazılı sunayım efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Bir soru daha var 
Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
'Balıkesir 

Hükmet Aslanoğlu 

Yurt savunmasında belkemiği mesabesinde olan 
sivil savunma konusu bir kenara itilmiş durum arz 
etmektedir. 

İçinde bulunduğumuz dış şartlar ve çevremizde 
cereyan eden olaylar yurt savunmasının önemini her 
gün artırmaktadır. Bu meyanda sivil savunma da bü
yük önem kazanmıştır. 

Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Yazılı sunayım efendim. 
BAŞKAN — Tamam efendim. Bir soru daha var 

dkultuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanınca ve 

yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını dile
rim. Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanında S. Ü. 
Hüsamettin Çekibi 

Sorular : 
'1, 1.1.1978'den 6.2.1979 tarihine kadar, anarşik 

ve terörist olaylarda kaç vatandaşımız öldürülmüştür? 
2. Aynı tarihler arasında sanık olarak kaç vatan

daşımız yakalanmıştır? 
3. Sanık olarak yakalananlardan, gerçekten suçlu 

oldukları mahkeme kararıyla sübuta erenlerin sayısı 
kaçtır? 

4. Mahkûm edilenler arasında Adalet Partisi, 
Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet PartM ve 
Milliyetçi Hareket Partisinin kayıtlı üyeleri var mı
dır? Varsa, partilerdeki görevleri nedir? 

5. Anılanlar dışındaki partilere mensup olanlar 
varsa, partileri ve partilerdeki sıfatlan nedir? 

6ı Partililer dışında kalan mahkûmların hangile
ri hangi legal, ya da illegal örgütlerin üyesidir? 

7. Devletin silahlı kolluk kuvvetleri olan polis
lerin, sol ve sağ ideolojik derneklere üye olmalarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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Bu dernekleşmeyi örzgürlüğün gereği sayıyorsa
nız, ordu mensuplarının dernek kuramamalarını nasıl 
'izah edersiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Yazılı sunayım efendim. 
BAŞKAN — BM efendim. 
Teşekkür ederim efendim. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Soru sorabilir 

miyim Sayın Başkan?. 
BAŞKAN — Soruların ne şekilde sorulacağı ha

zırladığımız programda vardır, elinizdeki nizamname
yi lütfen okuyun. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi sayın senatörler; 
«Son söz üyenindir.» ilkesinden hareketle, sıra

daki arkadaşımıza söz vereceğim. Sırada Sayın Muzaf
fer Yurdaikuler?.. Yok. Sayın Ayrım, sizin mevzuunuzu 
tetkik ettim... 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Baş
kanım, dün bendeniz geldim, Divana müracaat et
tim; Sayın Canpolat'a. 10 ncu sırada yer alıyordum, 
ben de Sayın Çalış'a gittim, onun söz sırasını aldım 
ve yazıyı da size gönderdim. Benim konuşup konuş
mamam bir şey değil, burada herhalde öyle tahmin 
ederim ki, Sayın İçişleri Bakanı bazı aydınlatıcı bil
giler verdiler. Sayın İçişleri Bakanına söyleyeyim; 
Hükümet üyeleri... 

BAŞKAN — Böyle bir şey yok efendim, İçişleri 
Bakanına özel olarak söylersiniz. Şimdi Sayın Ayrım, 
biliyorsunuz ben akşam devir aldım ve bir kayıt 
yök, Sayın Canpolat'a sordum, dip koçanları aradık 
orada da kayıt yök, sizlin yazılı bir müracaatınızla 
«10 ncu sıradasın.» diye Sayın Canpolat yazmış, 10 
ncu sırada da Kâzım Karaağaçlıoğlu var. 

Evet efendim, böylece müzakereler bitmiştir, sa
yın üyeler. 

Ahmet Yıldız?.. 
AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Söz hakkımı Sa

yın Veli Uyar'a veriyorum. 
BAŞKAN — Veli Uyar, buyurunuz efendim. 
Sayın Uyar, süreniz 10 dakikadır. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; 
Türikiye Cumhuriyetinde özel bir yeri olan İçiş

leri Bakanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız 
ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün saygıdeğer men
supları; 

1979 yılı Bütçemizde kişisel birkaç konuya değin
mek istiyorum. Elbette ki, İçişleri Bakanlığımızın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri indinde özel bir 
yeri olduğu gibi, İçişleri Bakanlığımıza idari yönden 
bağlı olan valilerimizin de Devlet temsilcileri olarak 
özel bir yerleri olduğu hepinizce malumdur. 

Çok laflar söylenir; «Efendim, vali otoriter de
ğildir veyahut bilmem acizdir.» diye sayın bir sözcü 
burada beyanda bulundu. Ben, şahsen bu gibi beyan
lara katılmıyorum. Elbette ki, valilik müessesesi ve 
Valilik koltuğunu dolduracak çok dirayetli, kifayetli 
idare amirlerimiz vardır; ama maalesef bunların içe
risinde bazıları da koltuklarını dolduramamakta ve 
yalnız ve yalnız koltukta oturma hevesinde olan ki
şiler de bulunmaktadır. Hele bugünkü ortamda, Dev
leti temsil eden valilerimiz yalnız ve yalnız koltuğu 
muhafaza etmek, halk deyimiyle, «Tavşana kaç, ta
zıya tut.» gibi bir deyim içerisinde kendilerini buna 
kaptırırlar ise, elbette ki, bugünkü anarşik ortam, bu
günkü düzene karşı yapılan eylemler hiçbir zaman so
na ermez. 

O halde, değerli İçişleri Bakanımızdan, vaMlerimi-
zin daha otoriter davranmaları ve küçük hadiselerin 
dahi üzerine dirayetle gitmelerini canı gönülden te
menni etmekteyim. 

Bir çok idare amirlerimizin Bakanlığa, olayları 
çok zaman küçük göstermek ve olayların üzerine git
memek için. Bakanlık indinde, «Ufak bir olay ol
du, ama ehemmiyetli değil; kapatıldı.» gibi sözlerle 
üzerine gitmedikleri için; küçükken üzerine gidilme
diği için. çoğu zaman olaylar büyük boyutlara ulaş
mış ve o zaman da ne valinin, ne Bakanlığın, ne de 
örgütlerin; Emniyet ve Jandarma örgütlerinin bu ko
nularda başarılı olamadığı meydana çıkmıştır. 

Şehirlerdeki emniyet görevlilerinin, bu görevin 
çok kıymetli elemanları elbette ki görev yaparken, 
kendileri hakkında çeşitli iftiralar, çeşitli tarizler her 
zaman yapılmaktadır. Binlerce emniyet görevlisi içe
risinden, üç beş tanesi dahi olsa, görevini kötüye kul
lanıyor, vatandaşa yanlış bir işlemle muamele ya
pıyor veyahut vatandaşa zulmediyor veyahut vatan
daştan hakkı olmadığı halde kanunsuz menfaatler 
sağlama yönünde bazı girişimleri oluyorsa, bunları, 
başlarındaki bulunan amirler, süratle neticelendirmen 
ve işi sürüncemede bırakmadan devletin saygınlığını 
sağlamalıdırlar. 

Çoğu zaman gazetelerde görüyoruz; filan emni
yet amiri, efendim gitmiş otel basmak için, emniyet 
memuru otel basmak için şöyle yapmış veyahut filan 
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gazinoda eğlenmiş, para vermemiş... Bunlar gazetele
rin hemen hemen her gün sayfalarına intikal eden 
olaylarındandır. Ama Emniyetin başında bulunanlar 
ve en değerli Bakanlarımızdan Sayın Güneşlin bu 
işe özellikle parmak basması, emniyet görevlilerinin 
iyi görev ifasında saygınlığını sağlar. 

Tabiatıyla kırsal bölgede görev yapan asayiş men
suplarından jandarmamız için de aynı şeyler söyle
nir; ama bugün dünya o kadar değişmektedir ki, biz 
hâlâ bundan seksen, yüz sene evvelki gibi usullerle 
jandarma karakollarında koca bir ilçenin otuz, kırk 
tane köyünü idare etmek için bir küçük karakol ve 
orada da beş tane jandarma ile bunu yürütmeye kalk
tığımız zaman, elbette ki kırsal bölgede de asayiş 
maalesef gereken ölçüde sağlanamıyor. 

Jandarma Genel Komutanlığımızdan özellikle ri
cam, jandarma kadrolarının imkân ölçüsünde süratle 
artırması ve karakollarımızın takviye edilmesiidir. 

Temsilcisi bulunduğum Yozgat ilinde, sanıyorum 
'ki, yalnız iki ilçemizde subay var, jandarma komuta
nı olarak. Diğer ilçelerimizde maalesef, ya uzatmalı 
bir astsubay veyahut doğrudan doğruya astsubay ola-
rk başçavuş veyahut üsçavuş vazife yapmaktadır. El
bette ki bu görevlileri ben küçümsediğini için söyle
miyorum; ama bir subay ile bir astsubayın jandarma
lar üzerinde, emniyet üzerindeki yapacağı saygınlık 
ile astsubayın yapacağı saygınlık ve otorite herhalde 
başka türlü olur. 

Artik, günün icaplarına, çağın gereklerine göre 
karakollarda bulunan jandarmaları da, o kocaman pi-
ya'de tüfeklerinden ziyade, daha hafif, taşınabilir, da
ha süratli ateş edebilir silahlarla teçhiz etmek, tel
sizlerle karakolları takviye etmek, teçhiz etmek, en 
hasta gelen vazifelerimizden olmalıdır. Bugün birçok
larımız zaman zaman söyledik; Emniyet Teşkilatında 
dahi gereken ölçüde telsiz cihazlarının çalışmadığı 
bir zamanda; «Veli Uyar, sen nasıl düşünüyorsun ya
hu, mali imkânlardan yoksun olan bu bütçede Jan
darma komutanlıklarımıza ve karakollarımıza telsiz 
verilir mi?» diyebilirsiniz; ama biz bu fedakârlığı yap
madığımız müddetçe elbette ki, İçişleri Bakanlığımız 
gereken ölçüde ihtiyaca cevap veremez. Her şeyden 
ziyade, suç işlendikten sonra takip etmeden ziyade, 
suçun işlenmeden evvel bir caydırıcılık gayreti içeri
sinde olmamız en başta gelen vaZifelerimiizdendir. 

O halde, gecenin bu geç saatinde Sayın içişleri 
Bakanlığımızı ve sayın senatörlerimizi daha fazla yor
madan, 1979 yılı içişleri Bakanlığı Bütçemizin mem
leketimize, milletimize, bilhassa içişleri Bakanlığımı

za hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın senatörler; böylece içişleri Bakanlığı Büt

çesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Bakanlığın Bütçesinde bölümlere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 177 721 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Nüfus, izleme, tescil ve vatan
daşlık kayıt hizmetleri 800 138 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 İller idaresi hizmetleri 10 577 000 

BAŞKAN — Bölümü oylan-
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Sivil savunma ve seferberlik 
hizmetleri 133 685 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 30 115 C00 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

111 6 026 386 000 

152 

Güvenlik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Jandarma Genel Komutanlı
ğının yeniden teşkilatlanması 
ve modernizasyonu (RE - MO) 241 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümle
rine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hız-
leri 2 248 227 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 657 765 000 

70 000 000 

111 Güvenliği sağlama ve düzen
leme hizmetleri 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan trasferler 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin de hayırlı, 
uğurlu olmasını dileriz. 

Bütün Bütçeler hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

Şimdi, sayın senatörler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

ilgililer lütfen yerlerini alsınlar. 

Sayın Bakan yok mu efendim?... Yoklar. 
Oturuma 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 21.40 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21,50 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DlVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 36 ncı Birleşimin j 
Beşinci Oturumunu açıyorum. j 

C) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN- \ 
LIĞI BÜTÇESİ : \ 

3. — 1979 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel i 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma i 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 11233; C. Sena- j 
tosu : 1/608)- (S. Sayısı : 869) j 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 
buyurunuz efendim. | 

Sayın Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin 

müzakerelerini açıyorum. 

Sayın senatörler, bir yanlışlık olmaması için, söz 
sırasını okuyorum. 

Sayın Münif İslâmoğlu Adalet Partisi Grubu 
adına, Sayın Sadi Irmak Cumhurbaşkanlığınca Se
çilen Üyeler Grubu adına, Sayın Talât Doğan Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına konuşacaklar. 
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Şahısları adına konuşacaklar: Sayın ismail ilhan, 
Sayın iskender Cenap Ege, Sayın Mehmet Feyyat, 
Sayın-Ahmet Karayiğit, Sayın Aykan, Sayın Turan, 
Sayın Çalış, Sayın Ucuzal, Sayın Köseoğlu, Sayın 
Nermin Abadan, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın 
Ali Oğuz. 

Cetvelin tümünü okudum. Yer değişiklikleri de 
var, onları sırası gelince yapacağım. 

Sayın Münif İslâmoğlu, Adalet Partisi Grubu adı
na konuşmak üzere buyurunuz efendim. 

Sayın islâmoğlu, saat 21,52'dir. Müddetiniz ya
rım saattir. 

AP GRUBU ADINA ALİ MÜNİF İSLÂMOĞ
LU (Kastamonu) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
sayın üyeleri, Sağlık Bakanlığının değerli mensup
ları; 

Adalet Partisi Grubu adına Sağlık Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi açıklamak üzere huzu
runuzdayım. 

Önce; son günlerin en mühim sorunu olan ilaç 
meselesinden başlayacağım. Bugün Türkiye'de ikinci 
Dünya Harbi sırasında olandan çok daha ileri bir 
ilaç yokluğu hüküm sürmekte, her gün gazetelerde 
bu feryadı görmekteyiz. 

Aspirinden, hayati ilaçlara kadar her türlü ilaç 
piyasada ve tedavi kurumlarında bulunmamaktadır. 
Hastanelere yatıp tedavi bekleyen, ameliyat bekle 
yen hastalara reçete yazılarak, ilaç temin ettiği tak
dirde tedavi edileceği veya ameliyat olacağı söylen
mektedir. Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmeyen 
bir tatbikat içinde bulunuyoruz. Röntgen filminin 
yokluğu da buna eklenirse, hastaların ne kadar pe
rişan olduğu izahtan vareste olur. 

Bu arada, karaborsacılara, mustarip insanları soy
durduğumuz da bir hakikattir. Hele şimdi karabor
sada da ilaç ve röntgen filmleri bulunamayınca, has
talar mukadderata terkedilmiş bulunmaktadır. 

Size bu arada ilaç yokluğunun ifadesi olan gün
lük gazetelerden bazı manşetleri okumak mecburi
yetini hissediyorum. 

12 Ocak 1979 : 
«İlaç firmaları işçilerinin yarısını çıkardı.» 
«Türkiye Tıbbi Müstahzarlar Sanayii ve Labo-

ratuvar Derneği ilaç sanayiine gerekli dövizin önce
likle sağlanması için ilgililere başvuruyor.» 

«Hammadde yokluğu ilaç sanayiini krize sürük
ledi.» 

17 Ocak 1979 : 
«Ankara'da aspirin bile bulunmuyor.» 
9 Ocak 1979 : 

«Hastalar kaderlerine terkediliyor.» 
«Hayati önem taşıyan yüzü aşkın ilaç piyasada 

bulunamıyor. Bulunamayan ilaçlar arasında kalp, 
damar, sinir, şeker, mide, bağırsak, göz, kulak, beyin 
hastalıkları ilaçlarıyla; ağrı kesici, kan durdurucu ve 
narkoz ilaçları da yoklara karıştı.» 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Geriye ne kal
dı? 

AP GRUBU ADINA ALI MÜNİF İSLÂMOĞ
LU (Devamla) — 25 Aralık 1978'de : 

«Röntgen filmi yine yoklara karıştı.» 
Bu hallerden istifade eden karaborsacılar, fırsat 

düşkünleri, piyasaya karıştırılmış, esas maddesi ol
mayan, yani müessir maddesi bulunmayan ilaçları 
sahte olarak sevk ettiklerine dair gazete havadisleri 
de birbirini kovalamakta. 

Mevcut ilaç krizini, hammadde yokluğuna ve 
dolayısıyla döviz darboğazına bağlamak, önce doğru 
gibi görülürse de, bunun yanısıra, ilacın üretimden 
tüketicinin eline geçinceye kadar çeşitli gelişim üni
teleri ve kuruluşlardaki aşamalarda, gerek yasal ve 
gerek hükümetlerce lüzumlu ekonomik önlemlerin 
alınmasının da büyük tesiri olduğnu bilmek zorun
dayız. 

İlaç; 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Ruhsat, 
Hammadde, 
Üretici fabrikalarda imalatı, 
Ecza depolarına, 
Eczanelere, 
Hastanelere, 

Tevzi gibi muamelelere tabidir. 
İlaç sorununun halli için, hammadde, imalat, 

ecza deposu, hastane ve eczanenin ihtiyaçları tespit 
edilerek giderilme yollarının aranması; adı geçen iş
yerlerinin ürettikleri malın kontrollarıyla, yeni müey
yideler getirilmesi gerekmektedir. 

Hammaddenin memleketimizde temini ideal ol
makla beraber pazar ve teknik bunun hemen bütü
nünü realize edilmesini mümkün kılmamaktadır. Ma
mafih, buna Türkiye'de yıllarca evvel başlandığını 
görmek bahtiyarlığı içindeyiz. 

Dıştan temin edeceğimiz hammaddenin ucuz ve 
kaliteli olması, önde gelen meseledir. Hükümetin, 
Türkiye'nin ihtiyacı olan hammaddenin teminini ko-
laylaştırmaması, gerekli tahsislerin zamanında yapıl
maması buhranın esasını teşkil eder. Binaenaleyh, 
bugün Türkiye'de ilaç buhranının esasını Hükümetin 
lâkaydisine bağlamak zorundayız. 
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Her şeyin yokluğu bir dereceye kadar karşılanır; 
ama hayatın idamesine medar olan, hayatın son bul
masını önleyen ilacın memlekette yokluğu hiç bir su
rette mazur gösterilemez. 

Zaman zaman Türkiye'de ilaç sorunu, gerek ka
lite ve gerek fiyat bakımından günün meselesi olarak 
görülür. Bunun neticesi olarak, malûm edebiyat kar
şımıza çıkar. Zaman zaman «Halk sağlığını ilgilendi
ren bu soygun son bulmalıdır.» tarzında beyan ve 
neşriyat devam eder. Hastanın ilaca karşı itimadını 
sarsarlar ve neticede Türkiye'de bu propagandanın 
tesirinde kalanlar dışardan ilaç getirmeye bile mec
bur bırakılır; hatta teşvik edilirler. Türkiye'de yüzü
müzü güldüren sanayi kolları içerisinde en başta ge
lenin ilaç sanayii olduğunu söylemek durumundayız. 
Nitekim, ruhsatından fiyatına kadar ve her safhasın
da Devletin kontrolü altında olan bir başka sanayi 
kolu gösterilemez. 

«Efendim, lüzumsuz yüzlerce, binlerce ilaç; aynı 
türden ilaç eczanelerde satılmaktadır.» denir. Hal
buki, ilaçları herkes istediği gibi yapıp piyasaya sü
remez. Sağlık Bakanlığının ruhsatına tabi olduğuna 
göre, bu iddialar yetersiz ve geçersizdir. 

İlacın pahalı olduğuna gelince; bu da, Türkiye'de 
ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığı tarafından birtakım 
esaslara göre tespit edildiğine göre geçersiz, bir id
diadan ileri gidemez. 

Şu halde; ilaç sahasında soygun ve sömürü ede
biyatı bir uydurmadan ibarettir. Bu böyle olunca, 
bundan memlekette insanların en hassas olduğu ha
yat mevzuunda şüpheler yaratarak, nizamı bozmaya 
matuf bir hareket olduğunda şüphemiz yoktur. 

Netice olarak, memlekette bugün bir ilaç buhranı 
ve yokluğu ile karşı karşıya bulunmaktayız. Acil ve 
bilgili tedbirler alınmazsa, telafisi imkânsız netice
lerle karşı karşıya kalacağımızı söylemek kehânet de
ğildir. 

Bütçe dolayısıyla biraz da sağlık müesseselerini 
ve onların halkın yararına çalışmasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olan, geçen yaz döneminde, yaz tati
linden bir gün evvel alelacele çıkarılan, adı «Tam 
Gün Yasası» olan, Devlet düzenini sarsan Tazminat 
Kanunu ve tatbikatından söz etmek isteriz. 

Bu kanun çıkarken, Senatoda yapılan ikazlara al
dırmayarak, yangından mal kaçırır gibi çıkarılan bu 
Kanun, Devleti, Devlet personel sistemini; kuruldu
ğu günden bugüne kadar para meselesi tartışılmayan 
şerefli Türk Ordusunu, Türk Devletinin mümessili 
vali ve kaymakamları, devletin üst seviyesindeki müs-
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teşar ve umum müdürleri, yargı organlarım ve sağlık 
personelini (doktorundan aşçısına kadar) perişan ve 
huzursuz etmiştir. Cumhuriyet tarihinde, böyle çıkı
şından evvel Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli 
Savunma Bakanı ve Sağlık bakanlarım birbirine dü
şüren bir kanun gösterilemez. Çıkışından sonra da, 
7 aydan beri her gün yazı, beyanat, fıkra yazılarak 
fırtınalar koparan, vekilleri istifa etmeye zorlayan, 
aynı kabinenin vekillerini birbirine düşüren; Hükü
metle Genelkurmay Başkanını karşı karşıya koyan 
bir başka kanun gösterilemez, 

Bu, Parlamento adabına, devlet adamlığına ya
raşmayan bir tutumla getirilen ve çıktıktan sonra 
Devleti sarsan kanun hakkında düşüncelerimizi arz 
etmeden evvel, Adalet Partisi olarak şunu belirtmek 
isteriz ki; her Türk vatandaşına sağlık hizmetini ge
rektirecek, sosyal devlet ilkesine uygun bir sağlık po
litikasına sahibiz. Hükümetler, Anayasanın derpiş 
ettiği esasları, vecibeleri, tabii ki imkânları nispetinde 
yapacaktır. Anayasanın 49 ve 53 ncü maddeleri açık
ça şunu ifade eder. 

Sağlık meselelerimizin halli, mutlaka her şeyin 
üstündedir; ama dengesiz programlar yerine, aklın 
emrettiği, hayale kapılmayan tasarruflar öne alınma
lıdır. 

Adalet Partisi, her insana sağlık ve ilaç götürmeyi 
politikasının esası kabul eder. İktidarımızdaki dav
ranışlarımız ve tatbikatımızın esası, bu esasa yönelik 
olmuştur. Sağlık politikamızın ruhu, çevre sağlığı 
şartlarını medeni insana uygun bir seviyeye getir
mek ve hasta olmayı önlemek ve bakılmayan hasta
ları azaltmaktır. Zorlayıcı tedbirlerle, para dağıtmak
la bunu temin etmek mümkün değildir. Sosyalizas
yon tatbikatı, bunun mazide acı misallerinden biri
dir. 

Sağlık mevzuu kadar polemiğe müsait, bir başka 
mevzu tasavvur edilemez. Istırap kadar istismarı ko
lay, umumi heyecan uyandıran bir başka ne olabi
lir?. «Zavallı hasta, hastane kapısında parası olma
dığı için yatırılmıyor; devletin yatakları satılıyor; 
para ve nüfuz olmadan hastanelere girilmiyor.» gibi 
ithamlar söylenmiş ve söylenmektedir. Bunlara hak 
verdirecek, söylentilere sebep olan nadir sağlık men
supları da olabilir; fakat Cumhuriyetten bu yana, 
sıtma, trahom, frengi, verem gibi afetlerin yenilme-
diğini söylemek mümkün müdür?.. Şu halde, bilhassa 
maddi imkânları dar olan kitleler içinde yıllarca hü
küm süren salgın hastalıkları yok eden tılsım nedir?. 
Bunları yok etmek için gece gündüz çalışan sağlık 
ordusunun mensupları soyguncu mudur?.. Hayır ar-
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kadaşlar, Türk hekimi her hükümet döneminde şe
refle vazifesini yapmıştır. İstisnai hadise ve görüntü
ler bunları kullanmaya sebep teşkil etmemelidir. 
Bunları Türk hekimi aleyhine propaganda malze
mesi olarak kullanmak kimseye ne şeref getirir, ne 
de fayda. Fakat ne acıdır ki, memlekette salgınları 
göğüsleyen ve söndüren, yüzbinlerce başarılı ameli
yatlar yapan, milyonlarca insana şifa dağıtan hekim
lere ve müesseselere 7 aydan beri Devletin radyo ve 
televizyonları hakaret yağdırdı. Hekimleri küçük dü
şürücü konuşma ve beyanlara sahne olduk; Devlet 
radyo ve televizyonunda. Bakınız bir fakültemizin 
dekanlığının resmi bildirisine: 

«TRT, uzun süredir anlaşılması bizim yönümüz
den oldukça güç olan, hekimlik mesleği ve hekim
lerin tümünü hedef alan bir programlar dizisi sergi
lemektedir. Bazı kanunların çıkartılmasına, kamuoyu 
oluşturulmasında makul sayılacak sınırları çok zor
layan TRT, bu kanunun çıkışından sonra da hekim
lik mesleğine ağır şekilde küçük düşürücü tutumu 
devam ettirmiştir. 

Tarafsız, özel bir kamu kuruluşu olması gere
ken TRT'nin, 16 Eylül 1978 Cumartesi akşamı ya
yınlamış olduğu «5 Dakika» programında, hekimlik 
mesleğinde hocalık seviyesine erişmiş, bu mesleğin 
mensuplarını haysiyet ölçüleri tanımayan bir üslupla 
yererek, utanç verici bir tablo halinde kamuoyuna 
sunmuşlardır. 

Basın ve yayın özgürlüğünün meslekleri ve kişi
leri küçük düşürücü yönde kullanılmaması gerektiği
ni belirtmek isteriz. TRT'nin bu tip program yapıcı
larını şiddetle protesto ettiğimizi ve TRT Yönetim 
Kurulunun bu konulara eğilerek, gerekli tedbirler 
alacağına inanıyoruz. 

İmza 
Hacettepe Tıp Fakültesi 

Yönetim Kurulu 
Fakülte Kurulu adına» 

Bu kanun çıkarken, Yüce Senatodaki müzakere
lerde Adalet Partisi adına yapılan bütün konuşmalar
da ısrarla dedik ki, «Bu kanuna espri olarak karşı 
değiliz. Yalnız, hekimlikte yeni bir ufuk açacak olan 
bu kanun aceleyle çıkarsa, eksikliklerle malûl olursa, 
hayal edilen neticeleri almak şöyle dursun, zararlar, 
telafisi mümkün olmayan zararlar ika eder. Bundan 
halkın sağlığı ve sağlık davası ve de sağlık mensup
ları zarar görür.» dinletemedik. 

Zaman kazanmak için kanunun esasına çok in
meden, bariz noktalarını ortaya koyarak Meclise 
iadesini temine çalıştık; olmadı «Bu Kanun, çalışan

la çalışmayanı, okuyanla okumayanı; hastaya iyi 
muamele edenle, canı gönülden muamele yapanla 
yapmayanı ayırt etmiyor. Herkese, hiçbir kriteryum 
gözetmeden tazminat veriyor. Muayenehaneyi kapa
yıp gelene de bunu veriyor, ömründe muayenehane 
açmayan veya açamayana da veriyor. Bu tip Tam Gün 
Yasası, dünyanın hiçbir demokratik memleketinde 
yoktur» dedik; dinletemedik. «Orduda hiyerarşik 
düzeni bozacaktır.» dedik, «Üniversiteleri bu Kanu
na dahil edemezsiniz» dedik; olmadı. 

Kanun tatbikatından sonra Türk Ordularının Baş
kumandanı Sayın Orgeneral Kenan Evren şu beya
natı verdi: «Aceleyle geçirilen bir Kanun, bugün ka
patılması çok zor yaralar açmıştır. Bunun halliyle 
meşgulüz. Sayın Milli Savunma Bakanımız da bunu 
gayet yakınen biliyorlar ve çalışıyorlar; ancak, hal
letmiş değiliz. Eğer olduğu gibi çıktığı şekilde Silahlı 
Kuvvetlerimize uygulanmış olsa, bugün bir sıhhiye 
astsubay başçavuşu tümgeneral maaşı alır. Takdir 
edersiniz ki, bir sıhhiye astsubay başçavuşunun tüm
general maaşı alması ve ondan çok daha zor hizmet
lerde çalışan teknisyen astsubaylarımızın normal 
maaşla iktifa etmesi, orduda huzursuzluğun kaynak
larından birini teşkil eder. 

Bu yönüyle sizlere bu moral yönünü dile getir
mekten kendimi alamadım. Silah noksanlığı, malzeme 
noksanlığını giderebiliyoruz; ama personelin moralini 
tam tutamazsak, silahları kullanacak insanları istedi
ğimiz şekilde yetiştiremezsek, o zaman elimizdeki 
silahların da, teknik vasıtaların da kıymeti kalmaya
cağı şüphesiz hepinizce malumdur.» 

Sayın Orgeneralin bu beyanatından sonra Sayın 
Sağlık Bakanı, 19 Aralık 1978'de Sayın Evren'e şu 
cevabı verdiler: «Askeri hekimleri Personel Kanu
nun kapsamına Meclisler ithal etti. Hükümetin ge
tirdiği tasarıda yoktu. Kaldı ki, çıkarılacak tüzükle 
dercedilen mahzurlar kaldırılabilir.» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — 
Çok güzel demişim. Kaldırıldı. 

AP GRUBU ADINA ALİ MÜNİF İSLÂMOĞ-
LU (Devamla) — Şu halde kanun tatbik edilmedi. 

Daha sonra eski Milli Savunma Bakanı Sayın 
Hasan Esat Işık'ın, Başbakan, Genelkurmay Başkanı 
ve Milli Savunma Bakanı arasındaki uyumun, Tam 
Gün Yasası dolayısıyla bozulduğunu belirtmesi ve 
«Genelkurmay Başkanı ve Başbakan bu konuda 
bana değil, Sağlık Bakanının sözlerine iltifat ettiler.» 
şeklindeki konuşması, Sayın Mete Tan tarafından 
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gerçek dışı olarak nitelendirildi. (18 Ocak 1979). Böy
lece, tartışma yeni boyutlara erişti. Sayın Sağlık Ba
kanı, Hasan Esat Işık'ın «İnsanların hoşuna gitmek
ten daha önmeli bir şey vardır, o da ülkenin yarar
ları için çalışmaktır.» şeklindeki sözlerine karşı, 
Sayın Mete Tan, «Öyle anlaşılıyor ki, ulusunu kur
tarmak isteyenlerle, kendini kurtarmak isteyenler ba
hanelerini Türk Ulusunun sağlığına büyük hizmet 
veren Tam Gün Yasasına sığınarak aramak istemek
tedirler.» dedi ve şöyle ilave etti; «Ne Tam Gün Ya
sası çıkarken, ne askeri yönetmelik çıkana kadar Sa
yın Genelkurmay Başkanı ile bu konuda bir görüş
me yapmadım. Ancak, Tam Gün Kanunu Senatoda 
görüşülürken, Sayın Başbakandan almış olduğum 
emirle, Cumhuriyet Senatosunda bazı kanunların 
tescil edilmesi istenmişti. Ben bu hususu yerine getir-
medim.» 

Halbuki, 21 Ocak Pazar günü Hürriyet Gazete
sinde Kontenjan Senatörü Sayın Metin Toker, Sayın 
Sağlık Bakanının beyanatını yalanlamıştır. Sayın Me
tin Toker; «Tam Gün Çalışma Yasasının Senatoda 
görüşüleceği gün, Senatonun Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler Grubuna, Sayın Bakanın geldiğini ve 
bir akşam evvel o günkü Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısından sonra Başbakanlık konutunda kendi
sinin, Başbakanın ve Genelkurmay Başkanının bir 
araya geldiklerini, konuyu Orgeneral Evren'e anlat
tıklarını, Orgeneral Evren'in bunu anladığını, asker
lerin itirazının kalktığını» bildirmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — 
Metin Toker kıstas değildir. Gazeteler de senin için 
neler yazdılar?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen rica ediyorum 
yapmayınız. Siz de konuşacaksınız, bunların cevabı
nı vereceksiniz. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Ziyanı yok Sa
yın Başkan. 

AP GRUBU ADINA ALÎ MÜNÎF İSLÂMOĞ-
LU (Devamla) — Bana ait değil bunlar. Bunlar za-
tıâlinizin ve vekillerin, Genelkurmay Başkanının be
yanlarıdır. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım 
rica ederim. Siz lütfen devam edin. 

AP GRUBU ADINA ALİ MÜNİF İSLÂMOĞ-
LU (Devamla) — Şimdi, biz de Sayın Metin Toker 
gibi soruyoruz; «Hangisi gerçek?..» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — 
Sor bakalım. 

AP GRUBU ADINA ALİ MÜNİF İSLÂMOĞ-
LU (Devamla) — Yine bu kanun dolayısıyla Saym 
Başbakan Ecevit'in, hekimlerin muayenehanelerinde 
para alarak hastaneye hasta yatırdıklarını içeren ko
nuşmaları çok şanssız görülüyor ve reddediliyordu. 
Bu konuşmalarına açıklık getirmesini Sayın Başba
kandan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı aracı
lığıyla Profesörler Meclisi tarafından isteniyordu. Sa
yın Başbakan Ecevit buna açıklık getirmekte gecik
medi. Yine genelleyerek, lafı uzatıp, sözde kaçamak
lar yaparak aynı hakaretleri savurdu; «Geçmişte ki
mi hastaların çok kez gerekmediği halde hastaneden 
önce muayenehanelere başvurma alışkanlığı edindik
leri bir gerçektir.» (29 Temmuz 1978, gazetelerden) 

Bu garip kanun çıktıktan sonra 7 ay bir tatbikat 
yapılıyor, paralar ödeniyor, sonunda Maliye Bakan
lığı Bütçe Gelirler Kontrol Müdürlüğü ve üniversi
tenin hastane yetkilileri bu konuda ortak bir genelge 
yayınlayarak, personele verilmekte olan tazminatın 
ödenmeyeceğini açıklıyorlar. Genelge aynen şöyle: 

«Hastabakıcı, pansumancı, hademe, aşçı, kalori
ferci, kapıcı gibi, hastanenin temizliği, basit bakımı 
ve hizmetleriyle ilgili yardımcı personelin, 657 sayılı 
Yasanın 36 ncı maddesine göre, sağlık hizmetleri ve 
yardımcı sağlık hizmetleri değil, yardımcı hizmetler 
sınıfına alınmış oldukları ve 2162 sayılı Yasa kapsa
mı içerisinde düşünülmesine olanak bulunmadığın
dan, bu Yasa gereğince sözü geçen kadrolarda Tam 
Gün Çalışma tazminatı bundan böyle ödenmeyecek
tir.» 

Yedi ay ödüyorlar, yedi ay sonra akılları başla
rına geliyor, «Ödenmeyecek» diyorlar... Böylece, tat
bikatında dahi kapsamının ne olduğu iblllinmeyen, 
yedi ay sonra dönülerek hastane personeli arasında 
büyük hoşnutsuzluklar, hizmeti yavaşlatmalara sebep 
olan hadiselere şahit olduk. 

Türk Devletinin personel rejimini kökünden sar
san, sağlık müesseselerinde, kinler, nifaklar, kıskanç
lıklar doğuran bu Yasa dolayısıyla matbuatta her gün 
çıkan ve hizmetin aksadığını, birçok müesseselerin 
değerli hekimlerden mahrum kaldığını ve kalacağına 
dair her gün yazılara hepimiz şahit oluyoruz. Bu 
bahsi Sayın Ecevit'in şu beyanı ile kapatıyorum; «Bu 
bize ders olsun, bir daha yasalara dikkatli olalım.» 
(19 Ocaik 1919) Ba'de harâb-ü Basra. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Yıllarca kalkınma planlarımızda Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanlığımızın reorganizasyonundan, 
çevre sağlığını yürütecek teşekkülün kurulmasından, 
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tedavi hizmetlerinin tekelde toplanmasından, sağlık 
sigortasının kurulacağından bahsedilir. Bunlara mü
teveccih bir hazırlığın olmadığı gibi, geçen sene de, 
koskoca bir senede tek bir adım atıldığını görmedik. 
Yatak ve personel adedinin artmasına rağmen, ya
takta tedavi edilen hasta adedi çok değişmemiştir. 
% 40, % 50, % 60 kamu kuruluşlarında yatak boş
tur. Yatakların yansından yaranlanılaımamalkıta ve 
netice olarak, maliyeti milyarlara baliğ olan bu ya
tırımlardan yararlanamamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Sağlık hizmetlerinin idealinden veya çok ilerle

miş milletlerden misaller vererek vaktinizi almak is
temem. İnşallah «Büyük Türkiye» ideali tahakkuk 
ettiğinde sağlık meselelerimiz de onlar gibi olacak; 
fakat halihazır potansiyelimizin de az olmadığını be
lirtmek isterim. Yeter ki, bu potansiyelden gerekli 
randımanı almasını bilelim. Bu potansiyel nedir?.. 
26 577 hekim, 11 500 eczacı, 6 500 diş hekimi, 
17 189 hemşire, 8 826 hemşire yardımcısı, 16 500 
ebe, 49 130 umumi hasta yatağı, 3 5C,C doğumevi 
yatağı, 3 760 sağlık merkezlerindeki yatak. Ve neti
ce olarak da, 10 bin kişiye 26 yatak. Bu rakamlar 
idealden uzaktır; ama az da değildir. Elimizdeki bu 
insangücünü, yatak gücünü, akıllı kullanırsak sağlık 
meselelerinde büyük neticeler alırız. 

Aziz senatörler; 
Bu Hükümetin bu zihniyetiyle; şunu ifade etmek 

isterim ki; ideal yatak adedi, ideal hekim ve sağlık 
personeli sayısı ile sağlık meselelerinin hallolacağına 
kani değilim. Buna misal olarak da Ankara, İstanbul 
ve İzmir'i gösterebilirim. Bu üç şehirde lüzumundan 
fazla hekim ve yatak adedi bulunduğunda herkesin 
ittifakı vardır; fakat gelin görün ki, her mevsim bu 
üç büyük şehirde tifo, bağırsak enfeksiyonu kol gez
mektedir. Bana bu imkânlara malik; yani bu yatak 
ve personel imkânlarına malik olup da sağlık dava
sını halletmemiş dünyada başka bir şehir gösterebilir 
misimiz?.. Dörlt milyon Hiraya mal olan rıeiki'mü büro 
hizmetlerinde çalıştırırsak, mevcut yatakların % 100' 
ünden fetüfade edemiezsek ve yatakların % 50 ile 
% 60'ı boş olan bir memlekette, yatak adedinin art
masının ne mana taşıdığını anlamakta güçlük çek
mekteyiz. 

En basiti, bugün Sağlık Bakanlığında, merkez 
teşkilatında yüzlerce hekim çalışmaktadır. Bunların 
c/c 90'ının işini, İktisadi İlimler mezunu veya Hu
kuk Fakültesi mezunu elemanların daha iyi göre
ceğine inanmaktayım. Onun için, Sağlık Bakanlığı 

Teşkilatının reorganizasyonunun ele alınmasında 
sayısız menfaatler olduğuna bir kez daha işaret et
mek isterim. 

Kanatımca, eğitim, denetim ve reorganizasyon 
olmayışı, sağlık hizmetlerinin başarısızlığının nede
nidir. Yıllarca evvel Dünya Sağlık Teşkilatı tarafın
dan verilen raporda da bu noktaların altı çizilerek 
işaret edilmiştir. Yani biz iyi eğitim yapamıyoruz, iyi 
denetim yapamıyoruz ve organizasyonumuz bozuk. 

Türkiye'de hastanelerin standart kadroları var
dır. Bu kadrolar, Resmi Gazete ile Bakanlar Kurulu 
kararıyla ilan edilir. 

BAŞKAN — Efendim, beş dakikanız kaldı. 
AP GRUBU ADINA ALİ MÜNİF İSLÂM-

OĞLU (Devamla) — Peki efendim. 
Esefle görmekteyiz ki, bu standart kadrolara rağ

men, bu kadrolar hiçe sayılmış, 8 eczacı kadrosu 
olan hastaneye, Ankara'da Numune Hastanesine 41 
tane eczacı tayin edilmiştir. 4 dişçi koltuğu olan ay
nı hastaneye, standart kadro 6 olduğu halde, 24 diş 
tabibi tayin edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu, yalnız Ankara Numune Hastanesinde değil

dir. Bütün hastanelerde, doğumevlerinde, sanator
yumlarda vaziyet böyledir. Rakamları alamıyoruz, 
bize vermiyorlar rakamları. Vekaletteki arkadaşları 
da müşkül vaziyete getirmemek için sormadım; ya
ni hastanelere telefon ettiğimde vermiyorlar. Mu
halefette acaba siz de böyle miydiniz?.. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Bize de vermez
ler. 

AP GRUBU ADINA ALİ MÜNİF İSLÂM-
OĞLU (Devamla) — Biz bu muhalefeti anlayama
dık. 

MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Yeni 
alışıyorsunuz Beyefendi. 

AP GRUBU ADINA ALİ MÜNİF İSLÂM-
OĞLU (Devamla) — Alışıyoruz, alışıyoruz; sayeniz
de. 

Bir eczacı, bir diş tabibine, kabul etmiş oldu
ğunuz Tam Gün Yasası ile birlikte her ay 15 - 30 
bin lira net para ödenmektedir. Diyecekler ki; labo-
ratuvarlarda çalıştırıyoruz, nöbet tutturuyoruz; 
şimdi yeni bir usul çıkmış, nöbet kontrol ettiriyoruz. 
Bunlar iş değildir. Bunlar, adama iş bulmaktır. Ya
zıktır bu Millete ve Milletin parasına. 

Son günlerde Sayın Bakanın, Sağlık Bakanlığı 
yüksek kademesinde ferahlık uyandıran tasarrufları, 
reorganizasyona başlanacağının işareti ise, seviniriz. 
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Sekiz aydan beri Sayın Bakanı yanıltan, Vekalete 
musallat olan bir zihniyetin uzaklaştırıldığını gör
menin ümidi içindeyiz. Yeni Müsteşar bize ümit ver
miştir. 

Aziz Senatörler; 
Sağlık hizmetlerinde Cumhuriyet Hükümetleri 

daima başarılı olmuştur ve olmaya da devam ede
ceğinden şüphemiz yoktur. Yeter ki, akıllı, bilgili 
yolu seçelim, günlük küçük politikanın dışında ha
reket edelim. 

Bu inanç ve temenniyle sözlerime son verir, Büt
çenin memlekete, millete, sağlık mensuplarına ha
yırlı olmasını dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâmoğlu. 
AHMET KARAYİĞÎT (Afyonkarahisar) — Sa

yın îslâmoğlu, bu konuştuklarınızı Bakanlığınızda da 
görmek isteriz. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendiler. Böyle 
karşılıklı konuşacaksak, burası başka şeye döner. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu Adına Sadi Ir
mak; Buyurunuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, aziz senatörler; 

Kurulduğu günden beri, daima Devletten aldığı
nın çok fazlasını aziz Milletimize vermiş olan bir 
Bakanlığın Bütçesini görüşüyoruz. 

Bu Bakanlık, Milli Devletin Milletimize verdiği 
en mühim hediyelerden birisidir. Biliyorsunuz ki, 
İmparatorluk devrinde «Sıhhiye» diye bir teşkilâtı
mız yoktu. Yalnız sahilleri, korumak için, «Sahil Sıh
hiye Müdür-i Umumisi» diye bir makam var; o da 
lafz-ı murad. 

Atatürk Milli Devleti kurar kurmaz, ilk iş ola
rak, bu Milletin bekasını temin etmek için, ilmi bu 
Milletin hizmetine sokmak için, Kabineye yepyeni 
bir bakanlık; Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Ba
kanlığını kurmuştur. Bunun minnetini ödeyemeyiz. 
Sadece bu hareket, bu büyük şahsiyetin ebediliğine 
bir şahadet olur. 

İş bununla da kalmıyor. Gerek Ulu Önder, ge
rek O'nu şerefle takip etmiş olan İsmet İnönü, bü
tün ömürleri boyunca sağlık hizmetlerinin en başta 
destekçisi olmuşlardır. Zaman oluştur, bütçelere 10 
bin liralık bir ek bulmak imkânsız iken, Sağlık Ba
kanlığının icatları, her iki lider nezdinde daima iyi 
bir kabul görmüştür. Bu iki büyük lideri ve Sağlık 
Bakanlığında şerefle hizmet etmiş olan büyük Sağ

lık bakanlarını, başta büyük Sıhhiye Bakanı olan Re
fik Saydam olmak üzere, isimlerini hürmetle, min
netle anarım. 

Bu hizmet ruhu ölmemiştir ve öldürülemez. Türk 
tıbbiyelisinde bu hizmet aşkı devam etmektedir. 
Buna güvenmenizi rica ederim. 50 sene tıbbiyede bu 
gençleri yetiştirmek saadetine ermiş bir adam ola
rak bunu söylüyorum. Ancak, dünya seviyesine en 
yaklaşmış ilim şubemiz olan tıp mensupları, mem
lekete kendi ilmi kapasiteleri seviyesinde hizmet 
verememenin de ıstırabını çekmektedirler. Bu hizmet 
için imkânlar yaratmak Parlamentonun vazifesidir. 

Şimdi, çıplak rakamlara bir göz atarsak; geçen 
Beş Yıllık Plan devresinde, sağlık tesisleri için öngö
rülmüş olan ödeneğin ancak c/c 60'ının verilebildi
ğini görüyoruz. c/c 40*ı verilememiştir. Dikkatinizi 
şu noktaya çekerim; bu yalnız sağlık servislerinin 
masrafı bakımındandır. Halbuki, asıl sağlıkçılık, 
önleyici tababet, sanitasyon tesisleridir. Bu rakamla
ra bu hiç dahil değildir. Çünkü henüz bu meseleye 
memleket ölçüsünde ciddi olarak el attığımızı maa
lesef söyleyemeyiz. 

Bizim gibi geri bırakılmış memleketlerde, teda
vi edici tababet daima pahalıdır ve nankördür. Yapı
lacak şey, çevre sağlığını koruyup, profilaktik taba
bete yönelerek, fakir milletin parasını, azami şekil
de randıman getirecek bir ölçüde tıbbın hizmetine 
vermektir. Henüz bu hedeflerden uzak bulunuyoruz. 

Tabii her memleketin şartlarıyla kendimizi mu
kayese mümkün değil; fakat Orta Avrupa ile Şimali 
Avrupa rakamları arasında şöyle bir kıyaslama yap
mak istersek; sanitasyon tesisleri için Orta Avrupa 
memleketlerinin, Macaristan, Almanya, Fransa'nın 
senelik sarfiyatları milli gelirlerinin % 14'ünü almak
tadır. Bu, muazzam bir rakamdır. Milli gelirin şahıs 
başına bu memleketlerde 5-6 bin dolar olduğunu ka
bul ederseniz, bu rakamın ne muazzam bir rakam 
olduğunu görürsünüz. Buna ilâveten, bu memleket
lerde ve Şimali Avrupada, şahısların kendi sıhhat
leri için sarfettikleri özel paralar da, senelik gelirle
rinin 1,5 aylığını tutmaktadır. Biz, şüphesiz bu ideal 
rakamlardan çok uzaktayız. Onun için, kelimenin 
tam manasıyla, hekim kuvvetini tutumlu olarak kul
lanmaya, en çok randıman verecek şekilde kullan
maya mecburuz. 

Geçen yıllarda da vesile düştükçe anlattım ve 
bütün tedris hayatım boyunca da sevgili talebeleri
me bunu aşılamaya çalıştım. Hekimin randıman ve
rebilmesi için birtakım kayıtlardan ve yan meşga-
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lelerden kabil olduğu kadar uzaklaştırılması lâzım
dır. Şimdi görüyoruz, maalesef sıhhi teşkilâtımız içe
risinde büyük bir bürokratik yük mevcuttur. Vilâyet
lere gidersiniz, sıhhiye müdürü, müdür muavini 
vardır. Bunlar alâlade büro personelinin yapacağı iş
ler olduğu halde, bu işlerde hekimleri çalıştırmakta
yız. Bu, bir hekim israfıdır. Hükümet tabiblerimiz; 
ki, Devlet tababetinin temelini teşkil eder; bürokra
tik yükle o kadar yüklüdür ki, her gelen bakan bir 
yeni bürokratik vazife eklediği için, halis tıbbi me
saiye burada zaman pek kalmamaktadır. Tıbbimi
zin başındaki, Devlet tababetinin başındaki ikinci 
büyük tali meşgale, tıbbi esasla olmakla beraber, ta
babetimizin büyük yükünü, büyük zamanını alan bir 
mevzu; adli tıp meselesinin halledilmemiş olmasıdır. 

Arkadaşlar; 
Ben, bunun ıstırabını kendi nefsimde çekmiş bir 

insanım. Kura çektim, hizmeti mecburiyeye tabi idik; 
kura çektim hükümet tabibi oldum. îlk gün, daha 
yerime oturmadan, savcı bir otopsiye beni davet et
ti. Gideceğimiz yer külfetli; ama bizim nesil öyle 
külfet mülfet tanıyan insanlar değildir. At sırtında, 
katır sırtında 18 saatlik yoldan sonra gittim. Gittim 
ama, bedenin külfet hiç kalıyor, asıl mesele manevi 
sorumluluk. Hazır değiliz bunu yapmaya. Fakat Ka
nun der ki, «Savcı, kim olursa olsun her hekimi otop
si hizmetinde kullanır.» Savcı da bunu yapmaya 
mecburdur. 

Yüksek Sağlık Şûrasında hizmet görmekle şeref 
duyduğum yıllarda, «Aman şu adli tıbba bir şahsi
yet verin, bu bir ihtisas meselesidir ve çok nazik bir 
ihtisas meselesidir. Mahkemelerin elinde en mühim 
ihticâc vesikasıdır» demişimdir. Fakat şu ana kadar 
gerçekleşemedi. Geçen dönemde benim verdiğim ve 
Adliye Bakanlığının verdiği Adli Tıp Müessesesi 
Kanun tasarısı da maalesef kadük oldu. Bu yük, 
tababetimizin üzerinden alınmalı ve ehil olan adli 
tabiblere bir an evvel verilmelidir. Bunu da yapabil
mek için, adli tabibliğin kıymetini maddi, manevi 
artıracak tedbirleri de beraber almalıyız. 

Şimdi, bu yan yükler bertaraf edildiği takdirde, 
daima şikâyet ettiğimiz «Hekim az» fikrine katılmak 
mümkün değildir. Elbette çok fazla değil. Orta Av
rupa ile falan henüz mukayese edilecek değil; ama 
zannedildiği kadar da hekim az değildir; rasyonel 
kullanmak şartıyla, adaletli kullanmak şartıyla, mer
kezlerdeki yığılışmayı önlemek şartıyla. Kulağımıza 
bizim de geliyor; bu Kanundan sonra merkezlerde 
bir yığılaşma, kadro şişkinliği başladığı hakkında şi
kâyetler var, bu bizi çok üzer; çünkü Kanunun ha

reket noktası, merkezdeki şişkinliği bertaraf edip, 
memleketin ücra yerlerine hekim kuvvetini gönder
mekti. Buraya dikkati bilhassa celbetmek istiyorum. 
Bu şekilde rasyonel kullanıldığı takdirde, 14 bin ile 20 
bin civarında olduğunu tahmin ettiğim hekim gücü, 
az bir güç değildir. Yeter ki, hekimi tam tababet hiz
metinde kullanalım. 

Arkadaşlar; 

Hekimliğimizle, bu memleketin umumi sıhhat 
şartlarıyla direkt ilgili olan ve bir zamanlar Sağlık 
Bakanlığımız tarafından, üç bakandan müteşekkil bir 
heyetle protokole bağlanmış olan iki anamesele var 
ki, bunları halletmedikçe memlekette tıbbın feyzini 
getirmek mümkün değildir. Su ve kanalizasyon. Hü
kümet tarafından Sıhhat Bakanlığı Müsteşarının Baş
kanlığında, ilgili bakanlıklardan mürekkep bir heye
te yetkiler verilmişti ve muayyen bir plan içinde, 
muayyen bir zamanda memleketin bu iki anamese-
lesi halle doğru götürülecektir. 

Bugün de, geç olmakla beraber, çok geç değil
dir. Geçen her gün yanlıştır. Çünkü, bu ikisi halle
dilmedikçe, dünyanın en büyük dahilerini memle
kete getirirsek, memleketin sanitasyonunu meydana 
getirmek mümkün değildir. 

Bu vesile ile ben aziz arkadaşlarımdan bir ricada 
daha bulunmak istiyorum. Hekim kıtılığından, pek 
doğru olmamak üzere, sızlanışlar var ve bu sızlanış
lar esnasında da tıp fakülteleri üzerinde, bence çok 
isabetli olmayan manevi bir baskı yapılmaktadır; ya
ni bol mezun vermek. 

Arkadaşlar; 

Aksini söleyesim geliyor benim. Kötü avukat, 
adamı ancak maldan eder; ama kötü hekim candan 
eder. Bırakınız tıp fakülteleri, gereği gibi hekimler, 
asrın icap ettirdiği hekimler yetiştirsinler. Ben tıp 
tahsili yaparken, 1 5 - 1 6 ilim vardı, bugün tıp tale
besinin öğrenmekle mükellef olduğu 30 tane ilim var. 
Müthiş bir süratle tıp ilmi genişliyor ve iftiharla 
söylerim, ilmi seviyemiz Avrupa ile de, Amerika ile 
de mukayese edilecek bir seviyededir. Bununla mil
letimiz iftihar etmelidir. Çünkü, dünya ilim pazar
larına gidiyor talebelerimiz (Benim en büyük iftiha
rım) ve oralarda kongrelerin başkanlıklarına, sözcü
lüklerine seçiliyorlar, tebliğleri dünya edebiyatında 
bugün yer tutan, hamdolsun yüzlerce hekimimiz 
vardır. Bunları iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. 

Su ve kanalizasyon mevzuundan sonra, beslenme 
gelir. 
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Arkadaşlar; 
Bir rakama göre, çocuk ölümlerinde hâlâ ölüm 

sebepleri arasında, eksik yanlış beslenme % 50 öl
çüsünde bir faktör olmaktadır. Özellikle protein ek
sikliği nüfusumuzun % 20-25'ini kavramış durum
dadır. 

Süratli bir çare, elbette ekonomik bir kalkınma
dır; ama onu da beklemeden bazı ameli çareler var. 
Mesela bugün protein eksikliği dediğimiz zaman, da
ha fazla hayvani protein eksikliği bahis konusudur. 
Fakat bir bitki var ki, Allah'ın inayetiyle hayvani 
proteine son derece yakın bir protein vermektedir; 
bu, soya fasulyesidir. Neden Sağlık Bakanlığımız ve 
Ziraat Bakanlığımız bu soya fasulyesi (Allah'ın ni
metlerinden birisi) daha süratle, etten çok daha ucu
za mal olacak olan bu mahsul devletçe alaka gör
mez, teşvik edilmez, satın alınmaz; bunları anlamak 
mümkün değildir. 

Arkadaşlar; 
Bizim, Milli Devlet kurulduğu zaman sekiz ile 

on milyon tahmin edilen bir nüfusumuz vardı ve el
bette o şartlar altında biz mücadeleyi kazandıktan 
sonra, bir nüfus politikası takip etmek mecburiye
tinde idik ve Türk tababeti bunu şerefle vermiştir. 
Yarım asırdan daha kısa bir zamanda nüfusumuz 
dört misline çıkmıştır. Bu, Türk tababetinin bir za
feridir; ama şimdi Türk tababeti başka bir zafer ka
zanmak mecburiyetindedir. Bu defa, aile planlaması
nı köye kadar götürerek, memleket ekonomisiyle, 
nüfus artışını paralel yürütmek gibi hayati, bu 
memleketin ölüm-kalım meselesi olacak bir durumla 
karşı karşıya bulunmaktadır. Sıhhat Bakanlığı bu
nunla alakadar olmamış diyemeyiz. Hatta Bakanlık 
Teşkilatı içinde bir Aile Planlaması Müdürlüğü de 
vardır. Fakat Sağlık Şûrasında bulunduğum müd
detçe, bizzat o müdürden, faziletli arkadaşımdan 
daima şunu dinlemişimdir: «Şehirlerde muvaffak ol
duk. Zaten şehirlerde fazla bir teşebbüse lüzum yok; 
fakat kır belgeye ve köylere aile planlamasını götü-
remiyoruz.» demiştir. Bunun birçok sebepleri var 
elbette; fakat bir tanesi de aile planlamasını prezante 
ederken, zannediyorum ki, bazı hatalar yaptık, yani 
bu, Türk Milletini kısırlaştırmak için düşmanların 
empoze ettiği bir şey gibi yayıldı ve bu ters propa
gandaya kâfi derecede karşılık veremediğimiz için, 
köylerimizde bir korku hâsıl olmuştur. 

Yetiştirilemeyecek olan çocuk sayısını namütena
hi artırmakta Milletimizin bir menfaati yoktur. Bir 
şeyi de unutmamak lazımdır; ekonomimiz hangi yük 

altındadır?.. Bugün 15, 18, 20 yaşına kadar çocuklar, 
hele şehirlerde, üretime katılmamak suretiyle, bence 
çok yanlış olan, mübalağalı olan, liseye, yüksek tah
sile itilmekte oldukları için, üretim faaliyeti dışında
dır zaten. Yeni, üst üste gelen kanunlarla, çoğu po
litik karakterde olan kanunlarla, 42 yaşındaki va-
tandaşlarımızıda emekliye sevk ediyoruz. Orada ka
lan 20 yaş grubu, koca bir milletin ekonomik yükü
nü taşımak külfetinin altında kalıyor. Bunun altın
dan kalkılmaz arkadaşlarım. 

Dünyanın her tarafında olduğu gibi, insan ömrü
nün de uzadığını dikkate alarak, bir defa emeklilik 
yaşını mutlaka ileriye almak lazımdır, tsveç Başba
kanı ile konuştuğum zaman bana şunu söyledi: 

«İşçilerde ve memurlarda şimdiye kadar 65 idi; 
fakat 65 sene alınan primler sosyal yükü karşılaya
mayacak hale geldiği için mecburi olarak 68 yap
tırdık.» Dünyanın en zengin memleketi. Fert başına 
düşen milli gelir Amerika ve Japonya'nın da üstünde 
olan tsveç Başbakanı bana bunu söyledi. Biz gayet 
vahim ve tehlikeli olan kanunlar çıkararak emekli
lik yaşını 42'ye kadar indirme tandanasmdayız. Mü
temadiyen yeni kanunlar geliyor ve bu beni dehşete 
düşürüyor. Şu sebepten; Devletimizin mali itibarı ba
kımından da.. Bütün bu sigortalar sosyal sigortalar 
ve zâmini de Devlettir. 

Şimdi, durum şu: 
Kısa bir prim ödeme devresi; 10, 15, 20 sene gi

bi. Farzedelim ki, vatandaş, prim olarak 20-30 bin 
lira (Eğer onu da ödüyorsa) ödeyecek ve buna mu
kabil Devlet Hazinesi iki milyon liralık tesirin altın
da kalacak. Hayat pahalılandıkça zam, ömürler uza
dığı için zam, koca ölecek karısına, karısı ölecek kı
zına zam.. Bu yükün altından kalkılmaz. Enflasyo
nun en sinsi sebebidir ve bugün memnun ettiğimiz 
işçi kütlesinin çocukları, korkarım ki, bize lanet 
eder. Çünkü, Devlet taahhüt ettiği o dört, beş, altı 
bin, ne ise tekaüt maaşını verir; ama korkarım ki, 
enflasyon o hale gelir ki, işçinin çocuğu, karısı, bu 
beş bin lira ile iki okka ekmek ancak alabilir. Bu 
akıbetlerden Devletimizi tahzir ederim. 

Arkadaşlar; 
Hislerimize kapılmamalıyız. Sigorta bir matema

tik işidir. İki kere ikiyi beş yapmaya dünyanın hiç 
bir kuvveti kâfi değildir ve matematik kanunlarına 
hürmetkar olmaya mecburuz. 

Sağlık sigortası üzerinde çok konuşuldu. Ben bu 
sigortaya şu bakımdan ehemmiyet veriyorum: Dev
let Bütçesinin imkânları, demin yaptığım mukaye-
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selerle her zaman arzu ettiğimiz imkânları bize ve
remeyecek; öyle görünüyor. Bin bir derdimiz var. 
Bu bakımdan, sağlık sigortasının gelirleri Sağlık Ba
kanlığının bilhassa önleyici sanitasyon hizmetlerine 
büyük katkısı olabilir. Bu bakımdan, bu kanunun bir 
an evvel çıkarılması lazımdır; fakat talihsiz bir ka
nundur. Benim Şûrada bulunduğum zamanlar Şû
ra büyük heyecanla bunu benimsedi; fakat aradan 
on sene geçmesine rağmen hâlâ gelemiyor. 

Bir küçük işaret de, bir sosyal derdimize temasa 
ait olacaktır. 

Arkadaşlar; 
Bizim bir kürtaj meselemiz var. Zenginler için 

mesele teşkil etmiyor; fakat Sağlık Şûrasında bulun
duğum zaman gelen dosyaların yarısı içimi ürpertir
di. Fukara kadınların, acemi ellerde kriminel kürtaj 
tecrübeleriyle ölüm haline geldikleri ve çok defa da 
öldüklerine ait raporlar gelir ve benim Şûradaki en 
sevimsiz intibam da bunlar olurdu. 

Onun için, dünya birkaç yol tecrübe ediyor. Bir 
taraftan kürtajı tamamen hür bırakan rejimler var. 
Almanlar son zamanlarda ortalama bir yol peşinde
ler; ilk üç ayda hür bırakıp, ondan sonrasını krimi
nel addetmek var. Nihayet, bu taraflara rağbet edil
mezse bir üçüncü taraf kalıyor, kanunlarımıza bu
nun girmesi lazımdır; sosyal endikasyon.. Sekiz ço
cuk doğurmuş; anemik, perişan, fakir gebe geliyor. 
Bunu Devletin hastanesinde temiz ellerde yatırmak 
lazımdır; buna müsaade etmek lazım. 

Nihayet birçok diğer sosyal ve ahlâki, bir-iki ai
lenin çökmesine sebep olacak felaketler olabilir ve 
bunların çoğu kriminel kürtajlarla son bulmakta
dır. 

Bir noktaya daha temas edeyim. Mahrem bir der-
dimizdir; ama burada her şeyi konuşmak lazım. Bu 
kriminel muamele maalesef kanunlarımızın yasakla
masına rağmen, çok defa muayenehanelerin atmos
feri içinde yapılmaktadır. Şûrada daima kıyameti 
koparmışımdır; fakat önüne tam geçilemedi. Bilmi
yorum şimdi ne haldedir? 

Kürtaj bir ameliyattır ve büyük bir ameliyattır. 
Hani, «Küçük ameliyat, efendim, biraz tirilen..» 
Hayır efendim. Büyük neticeleri olan, vücudu tahrip 
eden ve kriminel bir tutumun gizlenmesi telaşı için
de yapıldığı için de büsbütün felaketli olan bir mü
dahaledir. Sureti katiyede bu kriminel muamelenin 
peşine düşmemiz lâzımdır. İcap ederse Adliye ile ye
ni kanunlar getirmek; fakat zannediyorum ki, Sağlık 
Bakanlığımızın mevzuatı bunu yapmaya kâfi gelir. 

i Son sözüm yine Bakanlığın, bu Millete tarihi öl
çüde yaptığı hizmetleri yâd etmekle sona erecektir. 

| Arkadaşlar; 
I İstiklâl Harbini kazandık; arkasından dört-beş 

İstiklâl Harbi daha kazandık. Evet, istiklâl Harbi 
j kuvvetinde kazandık. Bir sıtma kazanılmıştır ki, 
, bunun ehemmiyetini anlatmak çok zor. Yalnız kı-
] saca şunu söyleyeyim. Anadoluda, bizden evvel, 22 

millet sıtmadan helak olmuştur. Sultan Hamit za
manında Almanya'dan getirilen bir sıhhat heyeti, Is-

J tanbul, Bursa, Balıkesir taraflarında bir tur yaptık-
I tan sonra Padişaha bir rapor veriyorlar; «Düşman

ların sizinle uğraşmasına lüzum kalmadığı kanaatine 
vardık, ingilizlere, Ruslara müjde edeceğiz. Çünkü, 

I sıtmadan o hale gelmişsiniz ki, eli silah tutacak adam 
kalmamış.» diyorlar. 

Bu uzak maziyi ben çocukluğumda, hasat mevsim
lerinde bütün bir köyün sıtmadan yattığını ve hasa
dın yapılamadığı yılları pek iyi hatırlarım. Bu müt
hiş düşman yenilmiştir. Bu, Türk tababetinin ezeli ve 
ebedi şeref tacıdır. 

Frengide büyük zafer kazanılmıştır. Trahomda 
büyük zafer kazanılmıştır ve hele veremde kazanıl-

I mıştır ve bunların bir temadisi olarak, güzel bir ese
rimiz de, geçen sene Adana'da başgösteren sıtmanın 

I başı ezilmiştir. Bunu da iftiharla kaydedeyim. Bu 
I dünya literatürüne geçmiştir. 

Verem mücadelesi ise en ilerici memleketlerin 
tıbbiyelerinde «Türk modeli» diye okutulmaktadır. 
Üçüncü dünya için hatta kendi memleketleri için ve
rem mücadelesinde bir tıp ekolü kurulmuştur. Bun
ların minnetini elbette bu Millet taşımaktadır. 

Bugünkü Bakanlığı teşkil eden sevgili talebele
rim, arkadaşlarım, çocuklarımın aynı ruh haleti için
de olduklarına güveniyorum ve bu güvençle de Büt
çenin hayırlı olmasını temeni ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ta

lât Doğan, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA TALÂT DOĞAN (Ri

ze) — Sayın Başkan, muhterem senatörler, Sayın Ba
kan, Bakanlığın değerli yöneticileri; 

1979 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
j Bütçesi için CHP Grubu adına yüksek huzurlarınız

da bulunuyorum. 
I Önce bir genel değerlendirme yaptıktan sonra, 
\ zaman kalırsa günlük konulara da değineceğim. 
« Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, tüm vatandaş-
| larımızın sağlığını korumak, korunan sağlıklarının 
{ devamını sağlamak ve sosyal yardım yapmakla gö-
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revlidir; ama baktığımızda görüyoruz ki, Türkiye'de 
50'ye yakın sağlık kuruluşu vardır. Bu 50'ye yakın 
sağlık kuruluşu, kendi anlayışlarına göre muayyen 
kesimlerine sağlık hizmeti götürmeye çalışırlar ve bu 
suretle de yurdumuzun sağlık hizmetleri gücü 50'ye 
bölünmüş olur ve bu yüzden de personel israfı, za
man kaybı, makine, teçhizat israfından ötürü Sağlık 
Bakanlığı, milletimize yapmakla görevli olduğu sağlık 
hizmetlerini 50 de bir ölçüde yapabilir. Bu yüzden 
de koordinasyonu ve tek elden idareyi sağlayamadı
ğından bütün hizmetler büyük şehirlerde yoğunlaşmış, 
nüfusumuzun büyük ölçüde köylerde yaşayan kısmına 
sağlık hizmetleri götürülememiştir. 

Bunun yanında, sağlığın temel unsurlarını teşkil 
eden ve bunlar olmadıkça sağlık hizmetlerini başar
manın mümkün olmadığı, yenilecek ve içilecek gıda 
maddelerinin, kanalizasyonun, çöpün, hava kirlenme
sinin halledilemediği memleketimizde, (ki, bunlardan 
kanunen Sağlık Bakanlığının hiç bir etki ve sorum
luluğu yoktur.) bunları yapacak birçok kuruluşlar ol
masına rağmen bu işleri yaymışlardır. Birbirlerinin 
üzerlerine atarlar, yapamazlar ve bu yüzden de mem
leketimizde altyapı hizmetlerinin noksanlığından, bu
laşıcı hastalıklardan, tifoyu paratifoyu, kolerayı, ço
cuk felcini, dizanteriyi, trahomu eradike; yani kökünü 
kazıyamamış ve bu yüzden de ölümlere mani olama-
mışızdır. 

Bu altyapı durumunda ve Sağlık Bakanlığının yet
kisi olduğu halde 49 ayrı kuruluşun da karştığı bu kar
maşık ortamda 85 000 yerleşme yerinde yaşayan 45 
müyon. vatandaşımıza sağlık hzmeti götürmek iç'rt 
de Sağlık Bakanlığının personel gücü veyahut Türki
ye çapındaki personel gücümüz şöyle: 

26 577 hekim, 17 189 hemşire, 8 826 hemşire yar
dımcısı, 16 500 ebe, 108 000 hasta yatağı. 

Bugünkü nüfusumuz ve mesai sathiyyemize göre 
hekim sayımızın 80 000, hemşire 90 000, ebe 50 000, 
sağlık memuru 30 000 ve hasta yatağı sayımızın da 
470 000 olması lazım. Bugünkü miktarın 4 misli faz-
lasıyladır. 

Bu rakamlar biraz mübalağalı görünürse de (görü
lebilir), birkaç yabancı devletten örnek vermek istiyo
rum; 

Ankara vilayeti kadar olan ve nüfusu 10 milyonu 
bulan Belçika'da, bundan 8 sene evvelki istatistik ra
kamlarına göre 15 5Q0f heMmi, 81 0:0,0, yatağı var. 

8 milyon nüfuslu Bulgaristan'da 16 183 doktor, 
67 bin küsur hasta yatağı var. 

Konya'nın yarısı 'kadar olan bir memleket olan 
Hollanda'da 17 381 hekim, 156 555 hasta yatağı var. 

Bize, nüfus bakımından tam değilse de biraz yakın 
olan Fransa'da 71 780 doktor, 95 151 hemşire, 539 700 
hasta yatağı var. Tam 1/4 oranında milletlimize, de
min arz ettiğim altyapı hizmetleri olmayan yurdumuz
da hizmet götürmeye çalışıyoruz. 

Bizim memleketimizde bir de, mevcut hekim sayı
sını nüfusa bölmekle, işte «1 700 - 2 000 kişiye 1 
hekim düşüyor, daha ne isteniyor? Hekimler görev
den kaçıyor.» diye yanlış bir izlenim var. Türkiye'de 
aktif olarak çalışan hekim sayısı 16 bin küsur civarın
dadır. Bu 26 000; emekli olan, meslek değiştiren, Av
rupa'da olan, bizim gibi Parlamenter olan, bilfiil he
kimlik yapmayanlar da dahil. Yapan 16 bin kişi ka
dardır. 

Şimdi, nüfus-hekim sayısı orantısının yanlışlığını 
kanıtlamak için; tıp dalında 60 branş var; yani 60 çe
şit tıp doktorluğu var. 60 tıp doktoru olacak ki, 1 dok
tor var diyebilelim. Aslı budur işin. Bugün bu 60 
branştan 'birçokları belki tıp fakültelerinde öğretlim 
görevlisi olarak bulunabilir; ama en azından 40 tane
sinin Numune gibi büyük hastanelerde bulunması zo
runludur. Bulunmadığı sürece o hastanede doktor ada-
ti tamdır denemez. Eğer orantıya vurmak suretiyle he
kim sayısını bulmaya çalışırsak; mesela ben de rakam
lar buldum: 

Türkiye'de 8 milyon kişiye 1 beyin cerrahı düşü
yor. 450 bin kişiye 1 ortopedi mütehassısı düşüyor. 
90 bin kişiye 1 göz hastalıkları mütehassısı düşüyor. 82 
bin kişiye 1 röntgen mütehassısı düşüyor. Sağlık Ba
kanlığının 757 tane röntgen mütehassısı vermesi ge
reken tesisi var. Bugün yurdumuzda yanılmıyorsam 
562 röntgen mütehassısı var. Numune Hastanesine 
de 1 tane vermek şartıyla 757'nin yarısına yakın rönt
gen mütehassısı yurdumuzda yoktur. Kaldı ki, üniver
siteler, milli savunma ve diğer kuruluşlar da bunun dı
şında kalıyor. 

Şimdi, verilen istatistiklerde (Bunu Sayın Bakanı
ma arz edeceğim.) yanlışlık yapılıyor kanaatindeyim. 
26 577 hekim var deniliyor. 16 912'si kamu kesiminde, 
9 665'i de serbest deniliyor. Ben de hekimlik yaptım. 
Sağlık merkezi baştabibi iken muayenehanem vardı. 
Benim ismim hem resmi giderdi, hem serbest tababet
ten giderdi. Türkiiye'de bugün 9 665 nötr, tam seı&e.st 
hekimlik yapan hekim yoktur. Bu rakam yanlıştır. Bu 
16 912 kamu sektörü hekimlerinin, bildiğiniz gibi, bir
çoğunun serbest muayenehaneleri vardır. Öyle zanne
diyorum ki, hem resmi kayıttan gidiyorlar, hem ser-
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best tabip olarak çift kayıt gidiyorlar. Bundan 26 bin 
hekim çıkıyor. Türkiye'de 26 bin hak" m yoktur. 

Hekim yetiştirmede görev, üniversite ve tıp fakül-
teleriniridir; ama beni de yetiştiren Sayın Kocam Saıym 
Sadi Irmak'ın bu görüşüne katılmayacağım; 1945 yı
lında mezun olduğum zaman 600 hekim çıktık biz. 
Bugün, 1945; 34 sene sonra 8 tıp fakültesinden 1 000 
- 1 100 hekim çıkıyor. 

Deniyor ki, iyi yetişmiyor.. Biz nasıl yetiştik.? Si
yam i Ersek'ler Zafer Paykoç'lar, daha ne bileyim, bir
çok hocalar var ki, hep bunlar bizim dönemimizde bu 
söylenen az zamanlardaki az imkânlarla yetişen arka
daşlar. 

Bugün senede 4 000 hekim yetiştirecek şekilde tıb
biyeye öğrenci almazscak, birkaç sene sonra; (Bugün 
zaten bir hastayı yatırıp muayene ettirmek için sena
tör, milletvekillerinin çektiğini hepimiz biliyoruz.) 4 
sene sonra Türkiye'de bir hastayı tedavi ettirecek adam 
kahraman olarak gösterilecektir. Bunun bir an önce 
Sağlık Bakanlığı, üniversiteler özerktir - mözerktir 
demeden Hükümet olarak üzerine gidip bunun yo
lunu bulmalıdır. 

1967 senesinde İstanbul'da; «Liseli çok tıp he
veslisi gencimiz var, Nüfus artıyor, hekime de çok 
ihtiyaç var» esbabı mucibesiyle ikinci tıp fakültesi 
açılıyor. 

Bakın arkadaşlar; o sene alınan 600 - 800 öğren
ci yerine, 1974 senesinde, 29 sene sonra iki tıp fa
kültesine alınan öğrenci sayısı 353 kişi. Bunlar şaş
maz rakamlardır. Bunun 30'u da yabancı uyrukludur. 
29 sene evvel aynı fakülteye 600 kişi alınıp mezun 
edilirken, 29 sene sonra, «Çok ihtiyaç var, çok oku
ma heveslisi var» deyip 2 tıp fakültesine 353 kişi alı
nıyor. Bu şaşılacak iştir. Bu kadar azalma hiç bir ül
kede olamaz. Bu kadar amaçtan sapma hiç bir mil
lette olamaz. 

Şimdi bu yetmiyormuş gibi İzmir'de de 2 nci tıp 
fakültesi için Bütçe Karma Komisyonunda ödenek 
konuldu. Ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar?.. 
Orada doçent, profesör olanların kürsüsü yok, kad
rosu yok; kadro alacaklar, kürsü alacaklar, yerleşip 
oturacaklar. Anadolu'da açtığımız tıp fakülteleri hâ 
babam beklesin dursunlar.. Hakikaten üzülmemek 
mümkün değil. 

Şimdi, bir de sağlık hizmetlerinin, lider olan he
kimin yanında yardımcı sağlık, personeli var. Bu 
görev de büyük ölçüde Sağlık Bakanlığının işi. Sağ
lık Bakanlığında Sosyalleştirme Dairesi var. Tedavi 
Kurumları Genel Müdürlüğü var. Esas görevi olan 
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Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü var ve çok iyi 
bir Plan Koordinasyon Başkanlığı var. Bu kuruluş
lar 1982 yılında 67 ilimizin sosyalleştirmeye girece
ğini hesaplayarak o kadar güzel sağlık personeli ye
tiştirme planını yapmışlar, ona göre nerelerde ne ka
dar kolej, okul yapılacağını hesaplamışlar; o 470 000 
yatağa ulaşmak için yatak planını yapmışlar ve cid
den çok büyük başarı ile uygulamışlar ve uygula
maktadırlar. Yakın bir gelecekte yardımcı personel 
sayımız yeterli seviyeye ulaşacaktır. Bu örnek çalış
malardan dolayı kıvanç duyuyoruz ve kendilerini 
kutlamaktan şeref duyuyoruz. 

Şimdi, bu personel azlığı, kavram karışıklığı, alt
yapı hizmetleri olan Yurdumuzda, eriştiğimiz sağlık 
seviyemizi arz ediyorum: 

Milletlerin sağlık seviyelerinin, her şeyin ölçül
düğü gibi ölçüsü ve ölçeği var. Belli başlı üç kriter 
var. Bunlardan biri bebek ölüm oranıdır. Köylerde 
(bizde) binde 168, şehirlerde binde 114. Bir millet 
düşünün ki, diğer devletlerle mukayesede değil, ken
di halkının köyde yaşayanlarıyla şehirde yaşayanları
nın arasında dahi büyük farklılık var. Köylerde ya
şayan bebekler binde 168 ölüyor, şehirlerdekiler de 
binde 114 ölüyor. Bebek ölümünde ortalama köy ve 
şehir binde 153. 

Anne ölüm oranı, onbinde 15. 
En büyük kriterlerden biri ortalama ömür; bir 

milletin sağlığının ölçümünde en değerli ölçü. Köy
lerimizde 52 sene 8 ay. Şehirlerde 58 sene 6 ay. Şe
hirler daha imtiyazlı. Ortalama 54 sene 9 ay. 

Ne olması lazımdı?.. Eğer biz zamanında plan
lamamızı yapabilseydik, biz zamanında personel ye-
tiştirebilseydik, biz zamanında hasta yatağımızı 470 
bine çıkarabilseydik, biz zamanında köye bugünkü 
gibi ayağımızı atabilseydik, bakın ne olması lazımdı? 
Binde 168 bebek ölmeyecek, bir Belçika'da, bir Fran
sa'da olduğu gibi binde 15 ölecekti. Yani, «Bugün 
anarşi var» diyorlar; ama ben şöyle diyorum, beni 
mazur görün: Bu anarşiyi kimse görmüyor. Binde 
168'den 15*i çıkın, binde 153 Türkiye'de bebek katlia
mı vardır. Bundan daha büyük anarşi olmaz; ama 
bunu bilmiyorlar tabii. Bilenler de. söyleriz seneler
dir kimse önemsemez. Ne yapalım, sağlıkçıların 
kaderi budur. 

Anne ölüm oranının onbinde 5 olması lazım. Or
talama ömrün de 75 yıl olması lazımdı.. 

Şimdi, durumumuz bu. Çok feci, 170 devletin 
içerisinde zannedersem, yaklaşık 140 ncı sıralarda 
geliyoruz. Bir. iki, üçü bırakın; alttan bir. iki, üçün-
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dindeyiz biz. Pakistan, Hindistan seviyesindeyiz biz. 
Tek tuk yapılan kalp nakline bakmayın, onlar gös
teriştir. Dava, bu bebek ve anne ölümü oranlarında
dır. iş buradadır. Bir kalp nakledersiniz, o mühim 
değil. 

«Ne yapalım?» diye düşünülmüş taşınılmış; «Na
sıl sağlık personeli yetiştirelim, nasıl milletimizin sağ
lık seviyesini yükseltelim.?» diye düşünülmüş; 
çünkü, nüfusun % 35'i şehirde, % 65'i köylerde ve 
«Köye gitmedikçe, sağlık hizmetlerini vilayet mer
kezlerinden köye aktarıp orada devamlı oturup, ora
da personeli, doktoru, hekimi, cipi, ilacı, aspirini, 
pensilini bulundurmadıkça bunun imkânı yoktur.» 
denmiş ve 1961 5 Ocağında Sosyalizasyon Kanunu 
çıkarılmış ve 1963 yılından beri de uygulanmaya 
başlanmıştır. 

Bana kalırsa, eski bir sosyalizasyoncu olarak bel
ki «Hissidir» diydbiKrsinCz; ama fevkalade muvaffak 
olmuş bir sistemdir. Bu sisteme «Muvaffak olmadı» 
diyenlerle her zaman münakaşasını yaparız. Tabii 
burası yeri değil; ama şunu da antrprantez söylüyo
rum; Türkiye'de neyin ne kadar, ne ölçülerde mu
vaffak olduğunun belirli olduğu bir zamanda ve dü
zende olması gerekenden daha fazla muvaffak ol
muştur; % 75 personel eksiğiyle, % 75 hasta yatağı 
eksiğiyle muvaffak olmuştur. 
Sosyalizasyona inanmayanlar var, inanmadıkları için 

personel yetiştirmede direnenler var; fakat buna rağ
men hakikaten bu işe inanmış bir Sağlık Bakanlığı var. 
Bugün de sevinçle, gururla söylüyorum, bir sosyalleş
tirmek olan, benden daha çok inanmış ve kendisini ver
miş çok değerli bir Sağlık Bakanımız var. Sayın Baka
nımızın sosyalizasyonun yurt sathına yayılmasında, he
le hele ebelik hizmetlerinin köylü annelerin ayağında 
görülmesi için o ufacık sağlık evleri açmasında göster
diği hassasiyete ömür boyu minnettarım. Kendisine min
netlerimi, teşekkürlerimi, saygılarımı yüksek huzurları
nızda sırf bu ufak hizmeti için sunuyorum. 

Şimdi bu vaziyette Sağlık Bakanlığının Bütçesine ge
liyorum; Oldum olası hiç bir hükümet, hiç bir parti 
maalesef sağlığa önem vermedi. Önem vermediği için 
de bizim Bütçemiz (Hocamın dediği gibi) hiç bir za
man milli gelirin % 10'unu filan bulmadı. «Bu seneki 
bütçe % 6'yı buluyor» diyorlar; ama bakın 17 milyar 
küsur Türk Lirası, 9 milyarı da ek bütçe olarak sonra
dan alınacak (tazminat ve personel maaşı), 26 milyar 
küsur oluyor, îki katsayı da hariç; ama bu mühim de
ğil. Bakın, esas olarak hizmet için ayrılan, bir senede 85 
bin yerleşme yerinde yaşayan 45 milyon Türk vatandaşı 
için. hizmet için ayrılan para 2 946 135 CCO liradır. Kişi

ye düşen 66 liradır. O beğenmediğimiz, her gün tenkit 
ettiğimiz, azarlamak istediğimiz o hastanelerde bir gün
lük elektrik, su, yemek, içmek, temizlik, çarşaf hepsi 
içinde 81 liradır. Adama Bulvar Palas'ta 81 liraya bir 
bardak çay içilmiyorlar. 

Bu kadar az bir parayla ne yapsın Sağlık Bakanı?.. 
Ne yapsın şu tecrübeli, değerli, çok iyi tanıdığım yöne
ticiler?.. Ne yapabilirler ki? Mümkün değil. Onun için 
hastanelere gidin; ilaç hastadan, kan hastadan, çarşaf 
hastadan, pijama hastadan, terlik hastadan, her şey has
tadan; ama kınayarak söylemiyorum, bu hükümet po
litikasıdır, hatta onun üzerinde Devlet politikasıdır. 
Maalesef bu benimsenmemiştir, yapılmıyor. İnşal
lah o günleri de görenler olur. 

Sayın Başkan, ne kadar sürem kaldı efendim?. 

BAŞKAN — 10 dakikanız var efendim. 
CHP GRUBU ADINA TALÂT DOĞAN (De

vamla) — O halde geçelim de.. 
Şimdi, büyük merkezlerdeki hastanelerde, me

sela Numune Hastanesi, Ankara Hastanesi, Doğum
evi; personel, makine, teçhizat, ilaç kadroları hasta 
yatağı üzerinde veriliyor. Ben arz ediyorum, iş akı
mı çoktur; hasta yatağı adeti üzerine değil, iş ölçme
si yapılsın, ona göre verilsin. 

Bir de bu hastanelerde hasta yatak sahası ile per
sonel çalışma sahası, hasta aleyhine denge bozuktur. 
Ufak tadillerle bir paravana koymak, bir tahta per
de çekmek, bir salonu boşaltmak, iki kişiyi bir oturt
mak süresiyle büyük yatak kapasitesi mümkün
dür. Bunun olmadığı yerlerde servislere lütfen şez
long konulsun. Bizim zamanımızda vardı. 

Beyin kanamasından, beli kırık, ayakları felç bir 
hastaya, «Yer yoktur» diye Sayın Bakanım; lütfen 
artık Türkiye'de, Ankara'da hastane kapılarından 
kimse geri çevrilmesin. Bir şezlong konulsun kafi.. 
Benim vatandaşım konfor istemiyor. Şöyle hastane
nin kapısından içeriye kabul edilmek ona yetiyor. 
Bakılıp bakılmamasını dahi aramıyor. Bunlar müm
kündür ve bir de bakıyorsunuz, bir serviste boş yatak 
var, beyin cerrahi servisi dolu, «Yerimiz yok» diye 
almıyorlar. Olmaz böyle şey.. Boş servis klinikte ne
redeyse hasta oraya alınır, beyin cerrahisi uzmanları 
gider onu orada pekâlâ takip ederler. Sonra yerleri ol
duğu zaman tekrar oraya aktarabilirler. 

Tıp fakülteleri bitirildikten sonra intan sınıfı (Ga
liba Hacettepede var.) bütün yerlere konulmalı ve 
bunlar yalnız Tıp Fakültelerinde değil, eğitim hasta
nelerinde de intan sınıfında öğrencilerin ihtisas yap
maları sağlanmalıdır. 
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Kanserle Savaş Genel Müdürlüğü mutlaka ku
rulmalıdır. 

Tababet Uzmanlık Tüzüğünde genel cerrahi ih
tisası yapan hekim arkadaşlarımızın, göğüs cerrahi
si hekimlerimizin çok az olması dolayısıyla üç - dört 
ay göğüs cerrahisi kursu görmeleri sağlanmalıdır. 

Yine Tababet Uzmanlık Tüzüğünde değişiklik 
yapılarak, göğüs cerrahisi ayrı bir branş, kalp 
damar cerrahisi ayrı bir branş, radyodiogonistik ile 
radyoterapi ayrı ayrı branş olarak konulmalıdır. Es
ki tüzüklerde bu böyle idi, 1973'te yapılan tüzükte 
birleştirildi. Tababet çok ilerliyor. Bunları birleştir-
memek yanlıştır. Takdir Bakanlığın olmakla be
raber, ben bu işi bilgilerine sunuyorum. 

Sayın Hocamız bir parça değindi; hakikaten de
ğişecek çok kanunlar var. Mesela, Tababet ve Şua-
bat Sanatları Tarzı İcrası Hakkında bir Kanun var. 
Bu şudur: Yani, bir hekim neyi yapar neyi yapamaz, 
bir ebe neyi yapar neyi yapamaz, bir sağlık memuru 
neyi yapar neyi yapamaz.. Bunun ismi bile anlaşılmı
yor ve bu düzende ben biliyorum ki, bir hekim bir 
gözden çapak çıkaramaz, yasaktır. Kürtaj yapamaz, 
krede manevrası yapamaz, bir son alamaz veyahut 
bir thyroıdeçtomy yapamaz ve hatta hatta bir pa-
narisi açamaz. Yani, ebeler, hemşireler, sağlık me
murları, doktorun izni inayeti olmadıkça bir hasta
ya iğne yapamaz, ilaç dahi içiremez, yasaktır. Artık 
tıp nerelere geldi. Bu Kanunun hem ismi değişsin, 
hem lütfen bugünkü tıbba uyar şekilde yetki ve so
rumluluklar düzeltilsin. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu değişmelidir. 
Adli Tababet Kanunu değişmelidir. 
Meni Muhakemat Kanunu vardır; bilmiyorum 

bize değinen kısmı nedir, ona göre onun da değişti
rilmesinde zorunluluk vardır. 

Bakanlığın merkez teşkilatında ve diğer il teşki
latlarında bir yerleşme planı yoktur. Baştabip bir ta
raftadır, sağlık müdürü bir taraftadır. Bir yerden gi
rersiniz, bir evraktan, nereden çıkacağınızı bilemez
siniz. Bir iş ölçmesi yapılır; vatandaş nereden girip 
nereden çıkıyorsa ona göre yan yana bunlar konulur
sa hizmet daha çabuk görülür. Mesela kendi yarası
na çare bulamayan illere nasıl bulacak? Mesela ben 
Zatişleri Genel Müdürlüğünü örnek vereceğim. Ha
kikaten bu Genel Müdürlükte, çekirdekten yetişme 
çok kıymetli arkadaşlar var. AUahtan bunlar her 
şeyi biliyorlar da karıştırmadan idare ediyorlar. 
Dört Genel Müdür Muavini bir odada oturuyorlar. 
Zannedersem 12 metre karedir. Dört Genel Müdür 

Muavini; bunların sekreteri yok, dış telefonları da 
yok. Geçin yandaki odaya, 30 memur bir odadadır. 
Binlerce dosya.. Yani artık insaf etmek lazımdır. Ya
ni ben bunların artık sağlığından değil de, o hizmet, 
o dosyalar birbirlerine nasıl karışmıyor, nasıl etmi-
miyor?.. Ama dediğim gibi, 20 senedir, 30 senedir 
artık öyle alışmışlar ki, bu arkadaşlar, rahatlıkla bu 
işleri yapıyorlar; ama insaf edin, yeni bina yapıldı, 
bir yerleşme planı yapın, ama bir bilene yaptırın lüt
fen. Yoksa öyle biri Şam'da biri Bağdat'ta olursa yi
ne bu hizmetten fayda beklenemez. 

Bir mühim mesele: Hastaneye, kendimiz de gö
türüyoruz, ya sırtta, ya koltukta, ya sedyede, gidi
yoruz bir yere, «Götür röntgene.,» Röntgen nere
de? Dördüncü katta, bodrumda.. Oradan geliyor
sun. «götür bakteriyolojiye..» Oradan göt uluyorsun 
kana.. E, insaf canım. Bu hastanelerdeki hemşirele
rin, doktorların vazifesi nedir? Sediyede gelen bir 
adamı, kim aldıysa o kapar, en münasip yatağa ya
tırır, ondan sonra bu işleri, hemşiresi, hastabakıcısı 
alır tıkır tıkır götürür yaptırır. Bu zulümdür Sayın 
Bakanım. Dünyanın hiç bir yerinde bu iş yoktur. 
Her sene söylüyorum, bunu bir yapan çıkmadı. Lüt
fen yapın ve büyük sevap kazanın. Bacağı kırılmış, 
40 derece ateşli bir hastaya, 7 tane servisi dolaştırıp 
ona evraklarını tamamlattıktan sonra doktora ne iş 
kalıyor? Bu olmaz. Bu düzelmelidir. 

Bir mühim mesele; Geçenlerde başıma geldi., bir 
| hemşerim vefat etmiş, alacaklar, vermiyorlar. Neden? 

Depozit para yatırmış, günlerden de cumartesi, de
mişler ki, bir 15 bin lira borcun çıkar.. Beş bin lira
sı çıkmış, 5 bini yatırmış. Bana telefon ediyor ne ya
pacağız diye? Allah Allah dedim, adam ölmüş, ölen 
adamdan nasıl para alınır?.. Neyse sorduk, ettik, be
nim hatırım için almadılar. 

Şimdi, Sayın Bakanım, adam ölmüş, vatandaş 
ı ölmüş, kurtaramam!şsın ki, neyi istiyorsun Allah rı

zası için canım? Kurtaramamışsın, ölmüş, ocak sön
müş. Başında bin kilometreden gelmiş ana-baba kan 
ağlıyor; ölüsünü alamıyor, rica ediyorum. Tüylerim 
diken diken oldu Sayın Bakanım. Bu bir emre ba
kar, bir daimi emrinize bakar: «Ölen hastadan para 
alınmaz..» bitti. Bir düşünün, gidiyorsunuz, anamı 
kurtaramamışsın, oğlumu kurtaramamışsın.. Ver 15 
bin lira, al ölünü diyorsunuz. Vallahi; yani ben uta
nıyor, ben sıkılıyorum. Olmaz böyle şey. Mümkün-

| se benim o 5 bin liramı da, vatandaşın 5 bin lirasını 
da alabilir miyiz? 

î SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
| METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Han-
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gi hastane Sayın Doğan? Belki üniversite hastane- I 
sinde olabilir. I 

CHP GRUBU ADINA TALÂT DOĞAN (De
vamla) — Demeyeyim şimdi, hastaneyi demeyim, I 
gitti o. 

Şimdi efendim, geliyorum tam gün çalışmasına I 
ve yönetmeliğine. I 

Arkadaşlar; I 
Full - time dediğimiz şeyde, Senatoda çok geniş I 

kapsamlı bir komisyon kurduk, bendeniz de başka- I 
nıydım. 90 kişi falan vardı; İzmir'den, Diyarbakır' I 
dan, Erzurum'dan, Trabzon'dan, her yerden. Hatta I 
tenkite uğradım, dediler ki, «Sağlık Bakanlığının tem- I 
silcisi burada, Milli Savunmanın temsilcisi burada, I 
bilmem kimin temsilcisi burada, sen ayrıca bunların | 
altındaki doktorları nasıl çağırırsın?..» Mesela hem I 
Milli Savunmanın generali geldi, hem Güîhaneden I 
doktor çağırdım. «Nasıl çağırırsın? Olmaz» dediler. I 
Ben de dedim ki, fikir edinmek için kornişon olarak 
arkadaşlarım bana yetki verdiler hepsini çağırdım. I 
Kimse tam güne karşı çıkmadı. Temelde tam güne I 
yüzde yüze mutabıkız. Hiç bir kimse buna karşı çık- I 
madı; ama «Ancak» dediler, fakat o ancaklarda da I 
büyük bir şey getirmediler. Meselâ tıp fakültesi ho
caları, «Anayasaya aykırıdır.» dediler, öyle kaldı, bu 
cılktı. Tabiatıyla çifctııktan sonra; ki, ben k'r':el 
olarak, sosyalizasyonca olarak 7 sene muayenehane 
açtırmış, muayenehane kapatmış bir arkadaşınız ola
rak bu işin peşinde olan bir kişiyim, ben hekimlikte 
ticaretin, can sağlığı üzerinde pazarlığın aleyh inde
yim, ama biz bunu sosyalizasyonda beceremedik, pa
ramız yetmedi, kaynakta hekim yetiştiremedikîeri için 
hekim bulamadık, yetmedi. Bugün şunu diyorum, 
1963 yılından beri kademeli olarak 40 il ve 7 eğitim 
bölgesinde full - time uygulaması zaten vardır. Bun
da Türk Silahlı Kuvvetlen hakikaten hariç. Bir di- ( 
yeceğim yok. Bu kanun bunu buna kattı. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, iki dakikanız kaldı. 
CHP GRUBU ADINA TALÂT DOĞAN (De- i 

vamla) — Az kaldı Sayın Başkanım, lütfedin. j 
Zaten o kanun çıktığı sırada ve komisyonda da ı 

görüş aşağı yukarı şöyle tebellür etti : Türk Silahlı i 
Kuvvetlerimiz, üniversitelerimiz 657 sayılı Personel 
Kanununa dahil değildir, kendi özel kanunları var
dır. Binaenaleyh, en kısa zamanda kendi bünyeleri- j 
ne uygun full-time kanunları getirirler biran evvel i 
çıkarırlar, ama full-time'a tabi olmak suretiyle. Çün- j 
kü, sağlık hizmetleri bir bütündür. Bir dalı full-time, j 
bir dalı part-time olmaz. Ya hepsi olacak, ya hiç bi- \ 
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ri olmayacak; ama 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen 
Kanununa göre bir full-time, 1570 sayılı Üniversite
ler Kanununa göre bir full-time; olabilir,. Benim ki
şisel kanaatim, sosyalizasyonda edindiğim intibaa, 
tecrübeye göre söylüyorum; hekimlik bir rekabet 
mesleğidir, hekimlik isim mesleğidir, hekimlikte mül
ki hudut yoktur, milli hudut yoktur. Bir vali herkesin 
işine bakar, vali seçemezsiniz; ama ta Rize'den kal
kar Ankara'ya hekim seçmeye gelirsiniz. Bu isim hak
kını, bu şöhret hakkını, bu sistem vermiyor. Bir prim 
sistemi benim aklımdan geçer. Bilmem Bakanlık ne 
düşünür? Çünkü, bir hastanede iki operatör olaca
ğı; sosyalizasyonda oldu, biliyorum; bir iki talihsiz
lik, ameliyatında hasta vefat etti, kimse ona muaye
neye gitmiyor, kimse ona tedavi olmuyor. Diğer bü
tün yük operatörde. O zaman 5 bin lira veriyorduk; 
o da 5 bin alıyor, o da 5 bin alıyor. Arkadaş bıra
kıp gitmişti. Eğer bir prim sistemi getirilebilirse, çok 
çalışan, aranan, bulunan, iş yapan daha çok kazana
cağı için, daha çok çalışır, o az çalışan veyahut ken
disini beğendiremeyen de, kendini beğendirmek için 
elinden geleni yapar. 

Bu full-time yöntetemeliği, haddim olmayarak 
söylüyorum, çok eksiktir. Mesela Rize vilâyetinden 
söyleyeceğim, sahilde b :r köy vardır, sayfiye yeridir, 
yazın herkes oraya dinlenmeye gelir; ama ismi köy 
olduğu için baremi yük-ek tutulmuştur. Onun peşin
de bir Çamhhemşin ilçesi vardır, kuş uçmaz, kervan 
geçmez bir kör yoldur, ilçe olduğu için ismi, onun 
puanı düşük tutulmuştur. Halbuki biz 1970'te sosya
lizasyonda bir anahtar kitap çıkardık, burada her 
yerin böyle elinizle koymuş gibi puanını bulabilirsi
niz. Bu yapılırsa bu yankşj.klarda karşılanmış olur. 

Hastanelerde, bir şeye daha dikkatinizi çekmek 
istiyorum, meselâ; benim başımdan geçti, hastadan 
kan isteniyor. O .7"in Rizelfnin yanında hemşerisi 
de yoktu, kan işini bulmak bana düştü. Şimdi, farz 
edin ki, hastanm adam; var, şehir yabancı. Nereden 
gitsin adam kanı bu'sun gelsin? Hastanenin gücü 
mü yok; arabası var, adamı var? Hasta parayı veri
yor. Bunlar çok insancıl şeylerdir. Bunları yaparsa
nız Sayın Bakan çok büyük isim kazanırsınız. Sevap 
da kazanırsınız. İsim bir yana çok hayır dua alırsın-
nız. Hastaya kan mı lazım; adam Ankara'nın acemi
si. Kızılay'ın nerede olduğunu bile bilmiyor. Adama, 
«Git iki şişe kan al gel» deniyor. Nasıl gitsin, nereye 
gitsin?.. Hastane emrinde var 500 tane personel, iki 
tane araba, baştabip çağırmalı; hastanın kan parası 
500 lira, «Ver hemşerim, atla arabaya git kanı al ge
tir.» demeli. 
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Bir gün bana «Kan bul» dediler, Sayın Bakanım. 
Benim hastam ameliyat oldu, kanama başladı, kan 
yok, hasta sahibi de yok. Ben de, «İnsaf edin, ben mi 
gidip kan getireceğim?.. Ben sizin eski genel müdü
rünüz, şimdi de senatör; yani şurada bir adam yok 
mu atlayıp getirecek?..» uyandılar, gidip getirdiler. 
Şimdi ben oradan pay biçiyorum; ben senatördüm 
bana yaptılar. Bir Rizeli vatandaş, Ankara'nın (A) 
sini bilmeyen adam nereden kan bulabilir?.. Ben baş
tabip olsam, «Gel buraya, al arabayı git şu kanı ge
tir.» derim. Bundan büyük şeref, bundan büyük hiz
met olmaz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

CHP GRUBU ADINA TALÂT DOĞAN (De
vamla) Sayın Başkanım bağlıyorum. Zaten konuş
mamın sonuna da gelmiştim. 

Her türlü hizmet koşullarından yoksun, yılma
dan çalışan, dünyaya örnök verem savaşı verer©'-
bu illetten milletimizi kurtaran, sıtmayı, frengiyi era-
dike yoluna giren, ambulans hizmetlerini, depolama 
hizmetlerini yürüten, sosyalleştirmeyi yaygınlaştıran, 
kimsesiz çocukların bakımı savaşını veren, gece gün
düz hastanelerde, kırsal bölgelerde hastaların tedavi
si için çırpınan Sağlık Bakanlığının Sayın Bakanı, 
Değerli yöneticileri, illerde çalışan sağlık ve yardım
cı sağlık personeli ile diğer personel sizlere şükran 
ve minnet borcumuz vardır; yerine getirmekten şe
ref duyuyorum. 

1979 Malı Yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Mil
letimize hayırlı ve yararlı olmasını diler, hepinize 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Sayın senatörler; 
Grupları adına konuşmalar bitmiştir. 
Şahısları adına konuşmalara geçiyoruz. 
Sayın İsmail İlhan, buyurunuz efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Grup sözcüleri grupları namına söz alınca, Sena
toda bağımsız olarak bulunan tek bir Senatör olarak 
ben de her bütçede söz almak istiyorum. Bunun için 
kusura bakmayınız. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının saygıdeğer 
mensupları, hepinizi hürmetle selamlarım. 

Senatör olarak bu Yüce Senatoyu geldiğimden be
ri Bayındırlık, tmar ve İskân Bakanlıkları gibi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinde de her yıl 
söz almış bulunuyorum. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki, özellikle Muş'
taki sağlık personeli sorunlarını, doktor sorununu di
le getirmiş bir arkadaşınız olarak, bu yıl da Tam Gün 
Yasası yürürlüğe girdikten sonra, aynı konuya; sağlık 
konusuna, sağlık personeli, doktor konusuna (Aşağı 
yukarı birbirine benzer şeylerdir) değinmek istiyorum. 

Senelerden beri «Bize ne zaman doktor göndere
ceksiniz?» diye haklı şikayetlerde bulunan seçmenlere 
verecek cevap bulamazdık; köylere çıkamazdık. Bir 
köye gittiğimiz zaman, acaba o köyde sağlık sorununu 
dile getirmek suretiyle bizlere hangi eleştiride bulu
nacaklarından ödümüz kopardı. 

Ankara'ya gelen bir vatandaşı elinde bir reçete 
;le geri gönderirken, o vatandaşa o reçetenin beş bin 
'iraya malolduğunu görünce kendimizden utanırdık. 
Bu yüce kürsüden bu konuyu bir kaç defa dile getir
diğimi bilirsiniz. Şöyle oluyor: 

» 
Muş'un bir köyünden Ahmet'in başı ağrıyor. Dok

tor yok, Ankara'ya gelecek. Biliyorsunuz Doğu Ana
dolu'nun bir özelliği var; bazı kimseler tek başına 
göndermezler Ankara'ya, yanına beş kişi de katar, beş 
kişiyle beraber Ankara'ya gelir. (A) otelinde kalır. O 
beş kişinin masrafı haliyle parlamenter olarak bize baş 
vurduklarında, o başı ağrıyan ve doğrudan doğruya 
Ankara'ya gelip de bizimle temas kuran o hasta ile 
beraber doktora gidiyoruz ve sonunda, gerçekten yat
ması gerekmeyen bir hastayı bir reçete ile gönderdiği
miz zaman bazen üç bin lira, bazen dört, bazen de 
beş bin liraya malolduğunu biliyoruz. 

İşte ben Doğu Anadolu'dan seçilmiş (Muş'tan) bir 
Parlamenter olarak her yıl bu konuyu burada dile ge
trdim; her yıl tekrar tekrar ve bu yıl yaz tatilinde 
gittiğim zaman hiç bir vatandaş beni, doktor sorunu
nu dile getirmek suretiyle tenkit etmedi. Ettiği zaman 
ben ona cevap verebildim; hiç olmazsa cevap verebil
dim, haklı bir gerekçe ile. 

Şimdi, ilde doktor bulamazdık, ilçeye iki - üç dok
tor göndermeye başlamış bulunuyoruz. Geçenlerde 
Varto'da (İsmen veriyorum) Erol isminde bir dok
tor vardı, onu Malazgirt'in bir bucağına tayin ettiler; 
yani ilçe merkezinden Malazgirt'in bir bucağına. Bir
den bire bütün bucaklara doktorun gitmiş olduğunu 
söylemek istemiyorum; ama bir ilerleme vardır. Yani 
bugüne kadar Muş bucaklarının hiç birisine doktor 
göndermemiş iken, şimdi yavaş yavaş bucaklara dok
tor gönderme durumu oldu; ama köylere ne zaman 
sıra gelir onu bilmiyorum. Onun için ben şahsen 
burada, gerçekten Türkiye Parlamentosunda şahısların 
işini takip etme bakımından en önde gelen Parlamen-
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terlerden biri olarak doktor sorununa bir nebze eğil- I 
miş olduğumuza kanaat getiriyorum. 

Bu yüce kürsüden sağlık personelinin Tam Gün 
Çalışma Yasası hakkında konuşurken de söylemiş ol- I 
duğum gibi, hiçbir tasarı ilk olarak ele ahndığı zaman, 
Yüce Meclisten çıktığı zaman tam ve ideal olamaz. 
Bu Türkiye'de olmadığı gibi, başka memlekettede ola- I 
maz ve dedik ki, «Bugün bu tasarıyı geri gönderme- i 
yelim, Meclis tatile girmiştir...» Demin değinecektim, I 
esasında Sağlık Bakanlığı bu tasarıyı bu Yüce Mec- I 
lislere getirdiği zaman gereğini yapmıştır. Yüce Mec- I 
liste yapılan tekliflerle üniversite ve askeri hekimler
le ilgili bir ilave yapılmıştır. Sağlık Bakanlığının bu I 
konuda hiçbir kabahati yoktur. Buradaki tekliflerle 
esasında tasarı bu şekilde tenkitlere maruz kalmıştır. 

Yıllardan beri biz burada parlamenter olarak Sağ
lık Bakanlarını tenkit ettik; her gelen bakanı tenkit et
tik, «Niçin bize bir tasarı getirmediniz?» dedik ve so
nunda Sayın Mete Tan Bakan oldular, hazırladılar 
bir tasarı getirdiler. Gayet tabii ki, ben kendilerine şük
ran borcumu şuradan ifade etmek istiyorum. Eğer bu 
tasarı Meclisten yahut Senatodan çıkmışsa biz çıkar
dık onu. Sağlık Bakanlığı kendine düşeni yapmıştır. 
Orada veyahutta burada bu Kanuna yapılan ilaveler 
iyi veya kötü bizim eserimizdir. Bu bizim malımızdır, 
bize mal olmuştur. Onu müdafaa etmek de bizim gö
revimizdir; ama nasıl?... Ek kanun teklifleriyle... Sa
yın Cumhurbaşkanın imza ederken söyledikleri gibi, 
bizim de burada konuyu dile getirirken söylediğimiz 
gibi, ek kanun teklifleriyle bu Kanunu biz en ideal bir 
kanun durumuna getirebiliriz. Bu hiz;rn görevimizdir. ! 
Esasında hikmeti vücudumuzun sebebi de budur, i 
Haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi bu- î 
dur, eksik olan kanunları tamamlamak... Yoksa su 
veya bu nedenle kanunu yok farz etmek suretiyle de- [ 

ğii. j 

Ben özür diliyorum, Muş köylerinde köyüm en i 
ileri köylerden bir tanesidir; ama benim yengem on \ 
çocuğunu geride bırakarak apandisitten ölmüştür. Be
nim yeğenim altı yaşındaki Ahmet tetanostan ölmüş- i 
tür. Bir senatörün köyünde bu olursa, bir senatörün 
evinde bu olursa, diğer köylerdeki durumu burada 
ifade etmek imkânına sahip değilim. Onun için şunu 
istirham ediyorum, bu Kanunun eksik tarafları vardır, I 
onu tamamlamak bizim görevimizdir. 

Demin de arz ettim, ilçelere doktorları gönderiyo- j 
ruz, bucaklara sıra gelmiştir, peyderpey köylerin so- J 
runlarına eğilmek imkânımız olacaktır. Haliyle bu j 
da bizim görevimizdir. j 
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Bu geç saatte zamanınızı aldığım için huzurunuz
dan ayrılmak istiyorum. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Söz sırası Sayın fskender Cenap Ege'de. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Vazgeç

tim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Nermin Abadan Unat. 
Efendim bu takdim tahirleri yapmış vaziyette oku

yorum. 
Buyurunuz efendim. 
NERMİN ABADAN - UNAT (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Gecenin bu geç saatinde zamanınızı aldığım için 

özür dilerim; fakat çok önem verdiğim, inandığım 
bir konu üzerinde çok kısa da olsa konuşma fırsatını 
kullanmak istedim. 

Bilindiği üzere gelişmekte olan ülkelerin pek çok 
yapısal sorunları var. Ne var ki, özellikle gelişmekte 
olan ülkelerin içinde bulunduğu siyasal bunalımlar 
ve patlamalar genellikle bu yapısal sorunlara eğilme 
fırsatını da vermiyor. Bizler toplumumuzu kalkındır
mak ve geliştirmek için çaba sarfetmemiz gerekir
ken, zamanımızın önemli bir kısmını birtakım kritik 
sorunlara ayırmak zorundayız ve dolayısıyla yapı
daki çürüklükleri ve bozuklukları göremeyiz. 

Bu girişi şunun için yapmak istiyorum : 
Tüm gelişmemiş olan ülkelerdeki belli başlı özel

liklerin hepsi ülkemizde var; yüksek doğurganlık, 
yüksek çocuk ölüm oranı, beslenme yetersizliği, ka
dının sosyal statüsünün düşük olması, eğitim düzeyi
nin düşük olması, çok yüksek bir doğurganlık oranı 
ve tabii bütün bunlar ülkenin sağlık durumunu etki
lemektedir, sağlık hizmetlerini de etkilemektedir. 
Eğer bu problemlere şöyle bir şekilde yaklaşırsak 
(Ki, nüfus patlaması, yüksek doğurganlık, bunun tev
lit etmiş olduğu işsizlik, bu işsizlik belli ölçüde iç göç 
ve dış göçe yol açar ve aynı zamanda bütün bu ol
gular toprak mülkiyetinin dağılım şekli, doğurganlık 
oranı ve oradan giderek sağlık ve beslenme konula
rıyla mantıki bir zincir içindedir.) bu şekilde mese
leye bakarsak sanırım ki, daha tutarlı ve uzun vade
de daha olumlu sonuçlara ulaşmak mümkün. 

Bu konuda özellikle nüfusumuzun yarısını oluş
turan Türk kadınlarını çok yakından ilgilendiren bir 
sürü sorunları vardır. Basında okuduğumuza göre 
Sağlık Bakanlığı çok olumlu bir girişimle gerek aile 
planlamasını hızlandırmak, gerekse kürtaj hakkını 
belirli ölçüler içinde sağlamak üzere bir girişimde bu
lunmuştur. Bunu ben şahsım adma gayet gerekli bir 
atılım olarak nitelendirmek istiyorum. Eğer, bu hak-
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ki tanımazsak eskisi gibi; aslında erkeği ile birlikte 
insan haklarının tümünden yararlanması gereken 
Türk kadınına, eskisi gibi onu biyolojik bir esaretin 
kölesi olarak mahkûm edeceğiz. 

Bu sorunun ne kadar acil olduğunu anlamak için 
izin verirseniz çok kısa bir şekilde evvela beslenme 
açısından Türk kadını ile Türk erkeği arasında ne ka
dar büyük bir farkın olduğunu göstermek istiyo
rum. 

Türkiye'de kadınla erkeğin sağlık durumu aynı 
değildir, eşit değildir. Bu eşitsizlik kendini özellikle 
şu alanda gösteriyor; demir yetersizliği anemisi, ge
nellikle iyot yetersizliğine bağlı belirtiler ve özellikle 
sürekli hamilelik ve uzun emziklilik süresi dolayısıy
la aşın bir zayıflık... Anemi açısından baktığımız 
zaman görürüz ki, anemiden mustarip olan kadının 
oranı erkeğe göre çok yüksektir. Mesela, gebe kadın
da bu oran % 75'e varmaktadır, emzikli kadında % 
52'nin üzerindedir. Keza demir eksikliğinde de dört 
katında bir eksiklik göze çarpmaktadır. Bu erkekte 
4,8 iken, kadında 13,9'dur. Verdiğim rakamlar hep 
Hacettepe Üniversitesinin Toplum Bilim Bölümünün 
yapmış olduğu çok ayrıntılı bir çalışma. 

Kadının ortalama boyuna baktığımız zaman gele
cek kuşaklar bakımından da çok düşündürücü bir 
şey görüyoruz; Türk kadının ortalama boyu 153 cm.' 
dir. 153 cm.'yi gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman 
bu kadının yetiştireceği çocukların da çok serpilmiş 
ve güçlü yeni bir kuşak oluşturmadıklarını da tak
dir edersiniz. 

Anadoluda yemek alışkanlığı da kadının sağlık 
durumunun aleyhine çalışıyor. Şöyle ki. 

Bilindiği üzere tek kaptan yemek yemekle, herke
sin kendine özgü bir tabaktan yemek yemesi arasın
da büyük fark vardır. Yapılan bir araştırma şunu 
gösteriyor ki, büyük kentlerde ayrı kap kullananlar 
% 70,8 iken, bu oran köyde % 5'e iniyor; yani «Ka
şık düşmanı» denen terim olduğu gibi kendini gös
termektedir. Gayet tabii ki, birçok yerlerde kadın 
sadece bir kapta yemek yemiyor, ayrıca saygı dola
yısıyla önce erkeklerin yemek yemesini, bitirmesini 
bekleyip, ondan sonra artanı yemektedir. Şimdi, üst 
üste binen hamileliklerde vücudun mutlak surette ek 
besin alması lazım. Oysa, kadın çeşitli nedenlerden 
dolayı bunu alamamaktadır ve böylece sağlık duru
mu son derece farklıdır; erkeklerin aleyhine olarak 
farklıdır. 

Bu konuda alınabilecek olan tedbirlerin başında 
evvela Sağlık Bakanlığının beslenme konusunda, ana 

çocuk sağlığı merkezleri vasıtasıyla yoğun bir halk 
eğitimine geçmesi; 

Onun ötesinde yine kadınlarda yoğun görülen de
mir yetersizliği anemisi ve basit guatırı önlemek için 
(Ki, basit guatır Karadenizde % 88 oranında kadın
lar arasında yaygındır, erkeklerde değil, ama kadın
lar arasında.) burada yapılabilecek olan tedbirler; 
bir kere tuzun iyotla zenginleştirilmesi. Birçok batılı 
ülkelerde tuz iyotla zenginleştirilmektedir. Ülkemiz
de Tekel Bakanlığı ile yapılacak olan işbirliği saye
sinde bu büyük beslenme yetersizliğini giderebiliriz. 

Keza kentlerde ekmek yapımı belediyelerin dene
timi altında olduğuna göre, ekmeklerin demirle zen
ginleştirilmesi yoluna da gidilebilir. 

Ayrıca, hayvansal protein eksikliği, daha evvel
de dile getirilmiştir, bunun telafi edilmesi için soya 
fasulyesine ağırlık verilmesi ve bunun sevdirilmesi 
yoluna gitmek mümkündür. 

Bu özelliklere değindikten sonra şunu da belirt
mek istiyorum ki; böylesine eksik beslenen Türk ka
dını aynı zamanda çok yüksek sayıda çocuk sahibi 
olduğu için, genelde bir sürü hastalıklara sahiptir. 
Bir ila üç çocuk sahibi olan kadınlarda bu hastalık
ların oranı % 55,7 iken, yediden yukarı olanlarda 
% 85'i aşmaktadır. 

Nihayet, ana ölümleri de Türkiye'de fevkalade 
yüksektir. 15-44 yaşlar arasındaki kadınların ölüm 
oranı erkeklere göre kıyas kabul edilmeyecek bir 
yüksekliktedir. Ana ölüm hızı Türkiye'de 1968'de 
on bin annede 11,4'tü. Aynı yılda ve aynı sayıda İs
veç'te bu, 0,9'dur. Yani Türkiye'de isveç'e kıyasla 
13 tane kadın daha fazla hayatını yitirmektedir. Bu 
derece büyük bir çarpıklık vardır. 

Bütün bunlar bizi beslenme; yani nüfus yapısı, 
istihdam olanakları, mülkiyet dağılım biçimi, do
ğurganlık arasındaki ilintiler üzerine eğilmemizi ge
rektiriyor. Çünkü, yapılan araştırma yine şunu gös
teriyor; zannedildiğinin aksine olarak yüksek sayıda 
çocuk sahibi olanlar, mülkiyeti büyük olan aileler
dir. Dolayısıyla eğer toprak mülkiyeti arasında bir 
denge yaratılmazsa bu nüfus artışı gittikçe artacak
tır. 

Sağlık Bakanlığının bugüne kadar uygulamış ol
duğu aile planlamasının istenilen sonucu verememe
si ve ileride de vermemesi, işte bu yapısal nedenlere 
bağlıdır. Araştırmalar şunu da gösteriyor ki, toprağı 
olmayan tarım işçisinde çocuk sayısı son derece dü
şüktür ve çocuk sayısının yüksekliği toprak mülki
yetinin büyüklüğü ile beraber gider. Şu halde, sade-. 
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ce propagandaya dayalı bir aile planlaması bir so
nuç vermez. Sonucu vermesi için istihdam olanakla
rının değişmesi, toprak mülkiyetinde adaletli bir da
ğıtım biçiminin olması lazım. Bu yapılmadığı kada
rıyla sürekli olarak bu nüfus artacak. 

Bu arada bir de düşükler meselesine mutlak su
rette dikkati çekmek istiyorum. Türkiye'de yapılan 
tüm araştırmalar yine gösteriyor ki, köyde kentde 
kadın düşük yapmaktadır; fakat bu düşük, Sayın 
Profesör Irmak'ın belirttiği üzere, kriminel olarak 
addedilmektedir. Bütün hastanelerde bu araştırmaya 
tabi tutulmuş olan kadınlar arasında yapılan soruş
turma göstermiştir ki, c/c 73 oranında köyde kentde 
kadın kürtaj yapmıştır. Bunun c/c 64'ünü özel dok
tor muayenehanelerinde yapmıştır. c/c 19'unu ise ebe
ler, nineler veya kendi eliyle yapmıştır. Tabii bura
da ölüm oranları son derece yüksektir. 

Şu halde yapmamız gereken şey; bir kere fiili 
olarak daima yüksek gelirli tabakanın rahatça yap
tırabildiği; fakat alt gelir tabakasının kaçak, pis el
lerde, kötü şartlar altında bakımsızlık içinde yaptığı 
bu durumu yasallaştırmak, bu vesileyle Türkiye'nin 
bir pronatalist; yani doğum teşvik edici bir politika 
gütmesi, Türkiye'nin yetenekli vatandaşlar yetiştir
mesi açısından olumlu bir bakış değildir. Türkiye' 
ye gerekli olan şey iyi yetişmiş, iyi eğitim görmüş 
ve iş sahibi olan, refaha kavuşmuş olan bir ülke ol
masıdır. 

Bu açıdan Sağlık Bakanlığının her iki alanda sü
ratle girişimde bulunması ve Türk kadınının kendi 
vücudu üzerine istediği sayıda çocuk yapma hakkı
nın kendisine verilmesidir. Bunu gerçekleştirdiği tak
dirde, o suskun büyük çoğunluk oluşturan Türk ka
dınına çok büyük bir hediye, büyük bir hak tanıya
caktır ve bunun şükranını hayatını daha iyi, daha. 
yararlı genç kuşakları yetiştirmek suretiyle ödeye
cektir. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ahmet Karayiğit, buyurunuz efendim. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Fevkalade önemli olan bir Bakanlığın bütçesinde 

konuşan bütün arkadaşlarım politikadan uzak, hiz
metin vatandaşlara daha iyi ne şekilde ulaşabilece
ğinin bir kritiğini, bir müzakeresini yapıyorlar. 

Türkiye'de sağlık konusunda bir sistemsizlik mev
cut. Aslında problemlerimiz derin. Dışarıdan uzman 
getiriyoruz Türkiye'nin enerji problemini hallettir

mek için, dışarıdan uzman getiriyoruz Türkiye'nin 
sanayiinde bilmem şu hedeflere ulaşabilmek için... 
Bunlar dünya gerçeklerini iyi biliyorlar; fakat Tür
kiye'nin gerçeklerini bilmedikleri için geçersiz kalı
yorlar. Türkiye'de bizim yerli uzmanlarımız, dünya 
görüşlerine sahip; ama Türkiye'nin gerçeklerini iyi 
bilen uzmanlar, yetiştireceğimiz uzmanlar vasıtasıyla 
sanırım bir sisteme kavuşabiliriz. 

Sağlık konusunda burada yıllardan beri konuşu
ruz. Büyük dalgalanmalar, büyük gürültüler yapan 
bir Tam Süre Yasası var. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Geçen sene Senatoda bunun müzakeresi yapılır

ken, bir senatör arkadaşım, «Bu yasaya karşı çık
mak bir nevi hastalıktır»! demiş idi. Aslında Tam Sü
re Yasası iyi tatbik edilirse, iyi düzenlenirse faydalı 
olabileceğine, sağlık hizmetlerinin daha ölçülü, daha 
dengeli yayılabileceğine inanıyoruz. Hatta öyle ki, 
Sağlık Bakanlığının tasarısından evvel, Sayın Mete 
Tan, Kemal Tabak, bendeniz ayrı ayrı teklifler ile 
Tam Süre Yasasını teklif ettik; ama bu teklif bir 
aceleye geldi, bir çabukluğa geldi, sıkıntımız burada. 
Biz, hasta bir çocuğun doğmasından ziyade daha sıh
hatli bir çocuğun, daha sıhhatli bir kanunun ortaya 
çıkmasını ve toplumun hizmetine arz edilmesinin ta
raftarıyız. Bunun hakkında yapılan münakaşalar sa
nırım bundan ileri gelmektedir. Benim teklifim şu
dur, Tam Süre Yasası için : 

Çerçeve muhafaza edilerek, eksikliklerinin gideril
mesi, huzursuzluk yaratılan kısımlarının giderilmesi; 
sanırım sağlık hizmetlerinde ciddi bir adımın atılma
sına sebep teşkil eder. Nedir bunlar? Bir dengesizlik 
olabilir. Bir askeri cenahla, bir üniversite ile, Sağlık 
Bakanlığına ait kamu kesimiyle vesaireyle bir denge
sizlik olabilir. Bu dengesizlikler giderilebilir. Yalnız, 
bunları yaparken bir şeye fevkalade dikkat etmek 
mecburiyetindeyiz; bir doktoru, bir hekimi tüccar 
gözü ile gösterecek tabirlerden, konuşmalardan uzak 
kalmak şartıyla arkadaşlarım... Bir doktor, bir he
kim; hekimlik ulvi bir meslektir, hiç bir zaman tüc
carlık değildir. Hekim arkadaşlarım gece saat üçte, 
dörtte, beşte hastaya gittikleri zaman veya bir ame
liyatın başında hastasının üzerine eğilirken hiçbir za
man para düşünerek eğilmezler. Genellikle bu bu
dur. Binde bir, binde iki yüzünden hekimlere tüccar 
gözü ile bakmanın fevkalade sakıncalı olabileceğini 
burada ifade etmek istiyorum. Burada tescil etmek 
istiyorum. 

Evvela hekimin şahsiyetini kabul etmek mecbu
riyetindeyiz. Hekimlik apayrı bir ulvi meslektir. Ben 
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diş hekimiyim, ben kendimi hekimlikten saymıyo
rum izin versinler, ama gerçek doktorları ifade et
mek istiyorum, gerçek doktorları kasdetmek istiyo
rum. Büyük bir meşakkatle yetişen bu doktorları iyi 
muhafaza etmemiz lazım. Toplumun hizmetine eği-
îebilmesi için iyi kanunları ortaya koymamız sanı
rım, davayı yüzde elli şekilde halletmiş olur. 

Hakikaten büyük gürültüler kopartılıyor; fakat 
takdir ettiğim, beğendiğim, Sayın Bakanı kasdetmi-
yorum; ama Sağlık Bakanlığı teşkilatını kasdediyo-
rum; Sayın müsteşarımız, müsteşar vekilimiz ve ge
nel müdürlerimiz... 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Onu da, 
onu da... 

AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Ben poli
tikacıyım, onu da hoş karşılayın; müsamahanız en
gin olsun arkadaşlarım birazcık. 

Bu konuları düzeltebileceklerine ve Tam Süre Ya
sasını toplumun hizmetinde sıkıntılar yaratmadan 
yürütebileceklerine inanıyorum. Evvela hekimliğin 
bir atıl kapasiteden uzak olmasını öngörelim. Nedir 
bu?.. Akşam saat beşten sonra vatandaş gidecek ken
di doktorunun kapısını çalacak, doktor; «Arkadaş, 
ben sana gidemem. Ben Tam Süre Yasasına tabiyim. 
Saat beşten sonra bakamam, git hastaneye.» diye
cek. Bu belki büyük yerleşim merkezlerinde bir sı
kıntı değil; ama küçük yerleşim merkezlerinde bir 
sıkıntıdır. 

Bir hastanede bir bevliye mütehassısı vardır veya 
bir göz mütehassısı vardır veya bir doğumcu vardır. 
Girip gece saat ikide kapısını çaldığı zaman, hastayı 
hastaneye göndermesi bir sıkıntı yaratır. Hekimlikte 
bir atıl kapasite yaratıyor. Mühim olan hekimden 
her an istifade edilebilecek bir prosedürü, bir siste
mi getirmektir. Onun için bu hatalardan uzak ola
rak ele almak lazım. 

Ben, bir konuya daha değinmek istiyorum. Yet
kili arkadaşlarım bunun üzerinde ısrarla dursunlar. 
Çünkü, bu Yasanın asıl sıkıntısı, temmuz 10'dan son
ra veya 12'den sonra başlayacak. Hekim arkadaşla
rımız, o zamana kadar karar vermek zorundalar. 
Şimdiden baskı grupları gidiyorlar, hekimlere, «Tam 
süreyi kabul et. Etmezsen seni özel muayenehanende 
çalıştırmayız, vururuz, öldürür, kırarız, yaparız...» 
diyorlar. O bir sürü «DER», li derneklerin bir kaçı 
baskı yapıyorlar. Bunun tipik bir misalini Afyon 
Devlet hastanesinde görmekteyiz. 

Onun için, bu türlü bilhassa sağlık konularına po
litikayı karıştırmayalım. Bu türlü baskılardan uzak 

olarak hekim arkadaşların tercihini yapmalarına da 
lütfen imkân bağışlayalım arkadaşlar. 

Sayın Ömer Ucuzal sıra sizde. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz, vazgeçtiniz. 
Sayın Abdullah Köseoğlu, buyurun efendim. 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 

Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; 
Full - Time Kanununun çıkışında biraz hizmetim 

ve yardımım olduğu için, şu günlerde yaygın olarak 
Türkiye'nin her tarafında kamuoyunu işgal eden bu 
Full - Time'a rey verdiğimi ve memlekete de mutla
ka faydalı olacağına inandığım için, bu kürsüden tes
cil için geldim. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
1962 senesinde memleketi terk edip Arabistan 

çöllerine gittim, 10 sene doktorluk yaptım. Neden 
?ittim?.. Geçinemediğim için gittim. Neden bugün 
Türkiye'nin haricinde 2 500'e yakın doktor arkada
şımız var? Geçinemedikleri için gittiler. 

Şimdi, bu sene öğreniyoruz ki, her sene 400'e ya
kın meslektaşımız Libya'sından tutun Avusturalya'sına 
kadar iş aramak için gidiyorlardı. Full - Time ile el
lerine geçen paralarla memlekette geçinebileceklerine 
hükmettikleri için, Sayın Bakanımızın da ifade 
ettikleri gibi, müteaddit defalar gazetelerde okuyoruz, 
hiç olmazsa 400 tane genç arkadaşımızı Türk vatan
daşlarının hizmetine kattık. 

Bugün, Kandra'da serbest çalışan bir arkadaşım-
ian mektup aldım. Aylardan beri, senelerden biri 
hükümet tabibimiz yoktu, yerine verem savaş tabibi 
vekâlet ediyordu; «Abi ben Hükümet doktoru ola
rak tayin olmak istiyorum, Sayın Bakan nezdinde 
;avassutta bulunabilir misiniz?» diyor. Bugün Sa
yın Bakanıma gittim; «Tabii» dedi; «Full - Time 
ordusuna bir genç arkadaşımız daha iltihak etti.» 
dedi. 

Karnı doyduktan sonra niçin dış memlekette iş 
arasm? Niçin defter tutacak, vergi verecek?.. 

Bir diş tabibi arkadaşımın Şişli'de muayenehanesi 
var. «10 bin lira kira ile bugün binamı kiralamaya 
talipler var.» diyor. «Kazandığım zaten 22 - 23 bin 
lira» diyor. «Hiç olmazsa defter tutmam, telefon 
masrafım yok, şuyum yok, buyum yok; full - time'a 
girerim, ev de kendimin, daha iyi olur.» diyor. 

Göreceksiniz Temmuz'dan sonra bugünkünden 
daha fazla doktor arkadaşımız müracaat edecektir, 
diş tabibi arkadaşlarımız daha çok müracaat edecek
tir. Azimli Bakanımız var, mutlaka bu işte muvaffak 
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olacağız. Tabii ki, arkadaşlarımın değindikleri gibi 
eksiklikleri vardır. 

Alman başbakanlarından bir tanesi bir kanun için 
ne kadar Alman uleması varsa toplamış, «Bana, hiç 
kusuru olmayan şu kanunu hazırlayın.» demiş. Kanun 
çıkmış; yine kusurları olmuş. 

Kusurları da düzeltecek biziz. Kıymetli diş ta
bibi arkadaşınım da dediği gibi; Parlamentoda Mil
let Meclisi kanadındaki, Senato kanadındaki hekim 
arkadaşlar toplanırız, Sayın Bakanımızın etrafında 
Bakanlık ileri gelenleri de gelirler, noksan taraflarını 
elbirliği ile düzeltiriz. 

Hepinizi hürmetle selamlanm. Bakanlığımıza bu 
Bütçenin hayırlı olmasını temenni ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyuru
nuz. 

Bu Tam Süre Yasası hakkında söyleyeceğim çok 
şey var; ama bunlarla yetinmek istiyorum. 

Geçen gün diş hekimleri arkadaşlarım geldiler, 
bir tomar dilekçeyle. Nedir bu dedim?.. Sağlık Ba
kanlığında bir koruyucu diş hekimliği genel müdür
lüğünün ihdası için bir müracaatları var. 

Sağlık Bakanlığında, öteden beri söyleriz; böyle 
bir genel müdürlüğün kurulması fevkalade yerinde 
olur. Ben, benim Grup sözcümle bir hususta çelişki
ye düşeceğim bu konuşmamla, o da şudur; biz is
tihdam politikasını iyi ayarîayamadığımız için, okul
ları iyi ayarîayamadığımız için, lüzumundan fazla 
kimyager, iktisat mezunu, mühendis veya diş hekimi 
veya eczacı yetişiyor; ama bu memleketin kaderine 
hükmeden insanlar olarak bir şeye dikkat etmek zo
rundayız. 

Pırıl pırıl gençler yetişiyorlar diş hekimi oluyor
lar, yetişiyorlar eczacı oluyorlar. Hayata karamsar 
başlatmaya hakkımız yoktur arkadaşlar. Bunları bir 
noktada istihdam edeceğiz. Bir noktada iş vereceğiz 
bunlara. Bir hatanede 30 tane eczacı varsa, onun 
kabahati, yükümlülüğü Bakanlığa değil, vaktiyle eği
timdeki istihdam politikasını yapamayanlara aittir. 
Ben bunu belirtmek zorundayım. 

Yeni yetişen gençleri karamsarlığa sevketmeye hiç 
birimizin hakkı ""yoktur. Mühim olan, onlara, ora
larda iş bulmaktır. 

Şimdi, ben diş hekimlerine geliyorum : Protez 
merkezleri kuruyorlar.. Yerinde bir harekettir. Neden 
okul çağındaki çocukların diş bakımına bu arkadaş
larımızı sevketrniyorsunuz?.. (AP sıralarından «Do
ğuya gitsin» sesleri) Doğuya da gitsin, Batıya da git
sin. 

| Konya'da da veya Afyon'da da köylerde çocuk-
I 1ar, diş bakımı ancak 35 - 40 yaşından sonra akılla-
| rina geliyor, diş bakımını öğrenmeye çalışıyorlar. 
j Halbuki, Batı ülkelerinde okul diş hekimliği vardır; 

koyarlar minibüsün içerisine bir tane fotöy, iki üç 
aparey, gider okula bütün çocukları muayeneden ge-

I çirir. Küçük çürüklerin zamanında tedavisi, ileride 
büyük yaraların açılmasına mani teşkil eder. Elimiz
de kâfi derecede bir diş hekimliği kadrosu olduğuna 

| göre, bunu da istihdam için çaba sarf ettiğimize gö
re, Bakanlığın lütfen diş hekimliği bakımından, ko
ruyucu hekimlik bakımından bir organizasyona git-

I meşinin fevkalade yerinde olacağına, yararlı olaca-
j gına inanıyorum arkadaşlarım. 

Ankara'da bir hastane sıkıntısı var. Ankara'da 
yıllardan beri faaliyet gösteren ve hakikaten fevkalade 
büyük değer taşıyan bir Numune Hastanesi var, bir 

I Ankara Hastanesi var. Sonra?.. Nüfus fazlalaşıyor; 
[ durmadan vatandaşlar geliyor. Her parlamenter arka-
ı daşın sabahleyin 10 tane telefonu çalarsa, mutlak su-
! rette 7 - 8 tanesi gelen hastalardır. Nereye yerleşti

receğiz bunları?.. 

Ben bir şeyi daha öğrendim bu politikada. O da, aca
ba politikada bir şey kapabilir miyim diye gidip geli-

I yorum bu Acil Yardım ve Trafik Hastanesine. Ora
da gördüm arkadaşlar; bir hastane kolay kolay te
şekkül edemiyor. Kolay kolay tevazu edemiyor. Ko
lay kolay gelişemiyor. Bir Acil Yardım ve Trafik 
Hastanesi, 4 - 5 sene sonra ancak topluma faydalı 
bir hale gelebildi ve Bakanlık milyonlarca lira dök
tü oraya. 

I Şimdi, Vakıfla Bakanlığın arasında bir ihtilaf ol-
j duğunu işitiyoruz; Üniversiteye devredilecekmiş... Ar

kadaşlar; her gün televizyonlarda ilanlarını görüyo
ruz; AŞKENT, bilmem kent kent, bilmem şudur bu
dur vesaire... 15 sene sonra Balgat, o Hastanenin ol
duğu yer bir merkez olacaktır; Kızılay merkezi gibi. 
10 Km. öbür tarafa, 20 Km. bu tarafa, 30 Km. bu 

I tarafa yerleşim merkezleri teşekkül edecektir. 

I Şimdi, Bakanlığın 2 hastaneyle yetinmemesi la-
I zımdır. Acil Yardım ve Trafik Hastanesini de üni

versiteye bırakmaması lazımdır. Bakanlık, dahası 
var; Acil Yardım ve Trafik Hastanesinin sağında, so-

I lunda istimlakler yaparak, aşağı yukarı 500 - 600 
I yataklık bir hastane teşekkül ettirirse, vatandaşa da

ha rahatlıkla hizmet edebilmek imkânını buluruz, 
Ben Sayın Bakandan bunu istirham ediyorum. Ba-

I kanlığın bu husustaki kararı nedir?... Fevkalede gü-
1 zel çalışan bir acil servisi var. Ben Hacettepe Üni-
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versÜtesinden bir trafik vakası geçiren hastamı gece 
saat üçte aldım arkadaşlar; Acil Yardım ve Trafik 
Hastanesine götürdüm; hastama bakmadıkları için. 

Onun için, bu konularda bilhassa, Anadoluda in
şallah hasta akımını durdururuz. İnşallah, Afyon'da 
bir acil yardım ve trafik hastanesi kurulur veya di
ğer yerlerde daha büyük, daha fazla yataklı hastane
ler teşekkül eder de hastalar, Ankara'ya veya Istan" 
bul'a veya İzmir'e gitmekten kurtulurlar, oralarda 
tedavi imkânları olur. Olmadığına göre bugün için, 
nüfus fazlalaşması da fazla olduğuna göre, buradaki 
hastane ve yatak âdetlerini fazlalaştırmakta fevka
lade fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, müddetiniz doldu. 

AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Bir hususu 
istirham edeceğim, müsamahanıza sığınarak Sayın 
Başkan. 

Arkadaşlar; 
İhtisaslaşmaya fevkalade önem vermek mecburi

yetindeyiz. Afyon'da bir alkoloitler fabrikası kurulu
yor. Türkiye'de ilk defa bir ilaç hammaddesinin te
meli atılıyor; kodein, papaverrin, diolin vesaire ve
saire... 

Toprak Mahsulleri Ofisi bunun dilinden anlamaz. 
Tarım Bakanlığı bunun dilinden anlamaz. Haşhaşı 
ektirir, götürür; ama bunun çalıştırılması, bunu de
ğerlendirilmesi, bunun piyasaya arz edilmesi Sağlık 
Bakanlığının görevleri içerisindedir. Sağlık Bakanlığı 
lütfen bu alkoloit fabrikasına sahip çıkabilmenin bir 
fikrini lütfen oluştursun. Sanırım daha basiretli, da
ha ciddi ve daha verimli bir yönetime alkoloit fabri
kası karışmış olur. Çünkü, Türkiye'de ilaç sanayii 
bugüne kadar bir paketleme, bir ambalaj sanayi; ta
mamen hammaddesini dışarıdan getiriyoruz. İlk de
fa yapılıyor. Kodein, diolin, papaverrin vesaire ve
saire... Bunların Sağlık Bakanlığı eliyle değerlenme
sinde ben şahsen fevkalade yarar görmekteyim. 

Kıymetli Sağlık Bakanlığı mensuplarına görevle
rinde başarılar diler, bu, öteden beri az gördüğümüz, 
her sene daha fazlalaşmasını arzu ettiğimiz, az büt
çenin de Yüce Türk Milletinin sağlığında büyük ya
rarlar getirmesini diler, hürmetler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Cevdet Aykan?.. Yok. 
Sayın Sami Turan?.. Yok. 
Sayın Orhan Çalış?.. Yok. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakanım, sayın arkadaşlanm; hepi
nizi saygı ile selamlarım. 

Bu full - Time Kanununun yararlı olacağına 
inanmaktayım. Hatta bu, üniversitelere, askeri has
tanelerine de bence ısrarla tatbik olunmalıdır. Hatta, 
bu full - time usulü gibi bir usulü, mümkün olsa da, 
avukatlara, parlamentoya gelen avukat, tüccar, mü
teahhit vesaire ye de tatbik etsek; «Ya oradaki işin, 
ya buradaki işin» desek daha iyi olacak kanısında
yım. 

Ancak, bu Full - Time Yasası, tabii hastaneler, 
doktorlar için Batı illerimize, Doğu illerimize naza
ran daha çok yararlı olacak kanısındayım. Doğu il
lerimiz belki % 50 nispetinde bu Yasadan faydalan
mış olacaklardır. 

Full - Time Yasasının eksikleri vardır. Bunu ta
mamlamak lazımdır. Açık konuşalım. Mesela mec
buri hizmet yasası çıkarılmalıdır. Benim görüşüme 
göre; bilmiyorum, belki doktor meslektaşlar daha iyi 
bilirler, Bakanlık yetkilileri daha iyi incelemişlerdir, 
bunlar içinde hizmette bölgelerarası rotasyon usulü 
de mesela üç beş senede bir getirilmelidir. Kendi ki
şisel görüşümü arz ediyorum. Sizler daha iyi bilir
siniz. 

Full - Time Yasası kapsamı benim görüşüme göre, 
çok geniş tutulmuştur. Yani yönetmeliklerinde mi, 
Yasada mı vardır, ben farkında değilim; ebeler ve 
hatta sıtma pülvarizatörleri, memur ve işçileri, ne 
bileyim belki sağlık memurlarının böyle pek çok çe
şitlilerine; yani doktorluk bakımından canımızı kur
taracak şekildeki bir fonksiyonu olmayan kişilere 
kadar da indirildiği söylenmektedir. Bu genişlik kap
samından dolayı, memleketimizde esas anarşinin bir 
nedeni de bu olmaktadır. Çünkü, ebe, sıtma pülvari-
zatörü operatörü, bilmem yok sağlık memuru, sadece 
iğne yapan kişilere bu Full - Time Yasasına göre şu 
kadar para verirseniz, eğer o ilin veya ilçenin kay
makamı, valisi, emniyet müdürü, emniyet amiri, bel
ki polisi, komiseri ebeden, bilmem neden az para 
alırsa, o memlekette anarşinin bir nedeni de o olur. 
Çünkü, o kişileri çalıştıramazsınız. Ebeye köyde 
zaten lojman vermişsiniz. Akşama kadar o köyde o 
sağhk ocağında veya sağlık evinde oturmak zorun
da. Bir de sen ona, sen bu Oltu'nun bilmem işte Ka-
yadibi köyünde oturuyorsun, sağlık ocağındasın, sa
na iki misli para veriyoruz... Bunlar yapılmamalıydı, 
o da başka mesele. 

Doğu'nun sorunları sadece sağlık da değildir. Evet, 
mesela Erzurum'da diyelim 1 milyon insan var. Tüm 
vilayet olarak söylüyorum. Şehir merkezinde 200 bin 
insan var; ama Erzurum'un tüm o ilçeleri ve yayla-
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larında bugün 6 milyon küçükbaş, büyükbaş vesaire 
at veya keçi, katır her ne ise hayvan var. Bunlann 
sağlıklarını kaç tane veterinerle koruyor bu Hükü
met? Binaenaleyh, Full - Time Yasası veterinerlere 
de tatbik edilmelidir. 

Eruzurum'da değil de, diyelim ki, Konya'nın ova
larında, veyahutta işte Doğu'daki ekilebilir araziler
de şu kadar pamuktur, pirinçtir, buğdaydır vesaire 
ekiliyor. O çıkan ürünlerin sağlıklı olmasını kime 
teslim etmişiz? Hiç kimseye. Çünkü, ziraat mühen
disi gönderememişiz. Belki bazı ilçelere ziraat tek
nisyenleri gönderilmiştir; onlar da ilçelerdeki ziraat 
mühendisinin odasında otururlar, köylere çıkmazlar. 
İşte oralara ziraat mühendisi gönderebilmek için, 
Doğuya gönderebilmek için bu Full - Time Yasası 
bence onlara da tatbik edilmeli. Hatta Hükümetimiz 
böyle bir kanun da getirmeli. Tabiatıyla valilere, kay
makamlara da tatbik olunmalı. 

Bugün ilçelerde, bilmem 1/3 veya 1/4 nispetinde 
kaymakam yoktur. Doğu'da b^Iki bu nispet daha da 
fazladır; ama iki sene sonra Doğu'daki ilçelerin hiç
birine bir kaymakamı hükümetler gönderemeyecek-
tir. 

Sonra, Erzurum zaten sosyalizasyon bölgesiydi; 
fakat zannediyorum, rakam belki yanlış olabilir, 142 
tane köyde sağlık evi yapılması lazımdı. Bugüne ka
dar öyle zannediyorum ki, bunun yarısı da yapıl
mamıştır. 

Şimdi, sağlık evi nerede yapılır? Kırsal kesimde. 
Peki, siz doktor bulacaksınız, buldunuz; full - time' 
den dolayı göndereceksiniz. Nereye göndereceksiniz? 
Ya Erzurum'un içerisine, yahut Oltu merkezine. Kır
sal kesimdeki sağlık ocağına denemez. Sağlık ocağı 
yok ki; oradaki vatandaşımın hizmetinde sağlık oca
ğı yok ki, oraya da bir tane doktor veya sağlık me
muru tayin edilsin. Ne ise... 

Bu bakımdan, bu Full - Time Yasası, Doğu'daki, 
kırsal kesimlerdeki sağlık evleri tamamlanmadan, in
şaları tamamlanmadan, hatta o köylerin yollan ta
mamlanmadan hiçbir fayda sağlamayacaktır kanı
sındayım; Doğu'ya, Erzurum'a sağlamayacaktır ka
nısındayım. 

Bir de burada Ulaştırma Bakanımızdan istirham 
etmiştim; Doğu'nun köylerinden bahsedeceğim. Me
sela Erzurum'un geçen seneye kadar % 61 köyünün 
yolu yoktu. Bu sene bir miktar daha yapıldı. Bilmem 
kaç köye ulaşıldı, 457 kilometre daha yapıldı; ama 
yapılan köy yollan kışın daima kar altındadır. Va
tandaş kardan gidemez ki, yine belki kızakla gele
cektir. Acil bir vakada dağ başındaki o köyden, İs

pir'in dağındaki bir köyden acil olarak, apandisit 
veyahut da bağırsağı düğümlenmiş bir vatandaşı Er
zurum'daki dörtbaşı mamur bir hastaneye ne ile ye
tiştireceğiz? Her halde helikopterle. Sayın Bakanı
mızdan, Ulaştırma Bakanı nezdinde benim istirha
mıma da yardımcı olmalarını isteyeceğim. Doğu'da 
şimdilik hastane merkezi olarak iki merkez vardır. 
Yani tam teşekküllü hastaneler olarak iki merkez 
vardır : Erzurum ve Diyarbakır. Bu iki yerde Sayın 
Ulaştırma Bakanımızdan iki tane helikopter, birer 
tane olmak üzere, temin eder oraya koydurursa çok 
memnun olurum. 

Sayın Bakanım, bir hususu arz edeceğim : 
Erzurum Numune Hastanesi felç durumdadır. 

Orada evvelce çalışan doktorlar ve sonradan oraya 
atanan doktorlar, meslekdaşımz olan hastane Başhe-
kimiyle nedense geçinemiyorlar. «Atanan doktorların 
veya Başhekimin politik yanı nedir?» diye ben hiç 
meşgul olmadım; bilirsiniz. Ben, Numune Hastane
sinin eskiden olduğu gibi, iyi bir hastane görünü
münde, hatta görünümünde değil, esasında, özünde 
iyi bir hastane olduğunu kabul ediyordum; yine o 
şekle dönüştürülmesini ben sizden istirham etmekte
yim. Yalnız ben istirham etmiyorum; Erzurum'daki 
her partili hemşerimden bana mektuplar geliyor; bü
tün bu, her partiden veya partisiz hemşerilerimin istir
hamıdır. Hakikaten acı bir yara haline gelmiştir. Yine, 
kimi gönderirseniz gönderin, bir Devlet memurunun 
politik yönü zaten olmaması lâzım. Bunu özenle... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, müddetiniz dol
du efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Peki, 
bir sorum var, onu da sorayım bari. Size vermeyece
ğim, Sayın Bakanıma soracağım. 

BAŞKAN — Peki. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bir de 

şu konulan öğrenmek istiyorum : 

Erzurum'da, 1979 yılında kaç adet sağlık ocağı, 
kaç adet sağlık evi yaptıracaksınız?.. 

Erzurum ili, kırsal kesimdeki mevcut sağlık oca
ğı ve sağlık evleri daha ne zamana kadar sağlık per
sonelinden mahrum kalacaktır?.. 

Bunları da öğrenebilirsem memnun olurum. 
Beni bu saatte dinlediğiniz için çok teşekkür eder, 

Bakanlık Bütçesinin, Bakanlık mensuplarına, mem
leketimize, milletimize hayırlı olmasını diler, teşekkür 
ederim. (CHP ve Cumhurbakanınca S. Ü.) sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın . Nalbant-
oğlu. 

Efendim, böylece 5 sayın üye şahısları adına ko
nuşmuş bulunuyorlar. 

Sayın Bakandan sonra söz, sıradaki Sayın Ali 
Oğuz Beydedir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, müddetiniz yarım saattir. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Sualler 
dahil mi Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Sualler dahildir efendim. Fazla sual 
yoktur. Şimdiye kadar iki yazılı soru vardır; zaten 
bundan sonra verme olanağı da yok. Ona göre ken
dinizi ayarlayın. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Peki efendim. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Bir yıllık bakanlığım esnasında yapmış olduğumuz 

işlemlerin hesabını vermeden önce, fikir ve görüş
lerini bildiren, eleştiri ve önerilerde bulunan tüm 
parlamenter arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletmek is
terim. Yapılan tenkitler, Bakanlığım için birer uya
rı ve benim için de üzerinde durulması gereken önem
li hedefler olacaktır. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Sözlerime kısaca sağlık politikamızı izah ederek 

başlamak istiyorum. 

Hükümetimizin sağlık politikası, sağlık hizmetle
rini eşit, sürekli ve etkili bir şekilde her vatanda
şımıza, yurdun hangi bölgesinde olursa olsun en iyi 
şekilde ulaştırmak ve böylece ulusumuzun sağlık dü
zeyini yükseltmektir. 

Bu nedenle bir sistem kargaşası içinde yürümekte 
olan sağlık hizmetlerinin tümü, sosyalleştirme prog
ramı içinde bütünleştirilerek uygulamadaki aksaklık
lar giderilecek ve koruyucu ile tedavi edici sağlık 
hizmetleri, bir bütün olarak ele alınarak amaca ula
şılmaya gayret edilecektir. Ancak, uzun senelerden 
beri tatbik edilmek istenen sosyalizasyonun iyi yürü
memiş olması, geçmiş yıllarda personel ve finansman 
politikamızın iyi saptanmamış olması ve gerekli ted
birlerin alınmamış olması, işte bu sistemin, bugünkü 
sağlık düzeyinin arzuladığımız seviyeye ulaşamama
sına sebep olmuştur. 

Hükümetimiz işbaşına geçtikten sonra ilik olarak 
bu sistemin; yani sosyalizasyonun insangücü sorunu
na eği'M. Göreve başladığım zaman da sağlık tesis
lerindeki heklim ve hemşirelerin boşluğu çok fazla 

idi. 1978 mali yılının başladığı tarihlerde, 1 329 sağ
lık ocağında % 52 hekim ve % 52 de hemşirenin yok
sunluğu vardı. 55 635 hasta yatağında bulunması ge
reken hekimin ve hemşirelerin yarısı da noksandı. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Hepimiz biliyoruz ki, sağlık tesislerinde ve özel-

• likle Doğu ve Güneydoğu illerinde hekim ve hemşi
re noksanı, yıllardan beri devam edegelen önemli bir 
problemdir. Bu problemin halli için, geçmiş yıllarda 
mecburi hizmetin uygulanması yöntem olarak benim
senmiştir. Ancak, sadece hakimler için getirilecek 
mecburi hizmet sistemi tüm yükseköğrenim görenler© 
uygulandığı sürece, anayasal bir haksızlık yaratıla
cağı apaçık meydandadır. Bunun için, hekimin kamu 
hizmetine çekilmesinde mecburi hizmet yerine ücret 
rejiminin düzenlenmesi ve kamu hizmetinde çalışan
ların serbest tababette çalışması gibi, iki prensipte 
gidilmesinin daha olumlu sonuç vereceği kanısına 
varılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin bugün- 20 bin civarında hekim açığı 

vardır. Arz ve talep kurallarına göre, az olan mal ve 
hizmetler karşılığı da fazla ücret ödenilerek kapatı
lır ve ellerinden bir hak alınarak hizmete sevkedlilen 
kişilere tazminat denen bir şey ödenmesi gerekir. 
Bunlar anayasal gerçeklerdir ve anayasal haklardır. 
Biz, bu açıdan hareket ederdk hekimlerimize muaye
nehanelerini kapatma, tam süre çalışma ve yoksul yö
relere gönderilme karşılığı olarak ödenmek üzere muih^ 
telif tazminatların bulunduğu bir ücret rejiminin dü
zenlenmesi gereğine inandık ve Tam Süre Kanunu
nu Yüce Meclislere sunduk. 

Bu suretle hekimin yurt sathına dengeli olarak 
dağılımı, hekimin hizmetinin tamamım kamu hizme
tine verme olasılığını, serbest tababette çalışan birçok 
hekimin kamu hizmetine dönüşünü ve değişik kuru
luşlardaki ücret farklılığını gidermek suretiyle heki
min belli kuruluşlarda ve belli yerlerde toplanmasını 
önledik. Mesela, Tam Süre Kanunu çıkmadan önce 
Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan bir hekimle Sağ
lık Baknalığında ve askeri teslislerde çalışan bir heki
min aldıkları ücret farkı 6 veya 7 bin lira idi. Bu üc
ret faikı devam ettiği müddetçe biz, hiçbir zaman he
kimimizi Sağlık Bakanlığında veya askeri hastaneler-! 
de tutamıyorduk; bu hekimler Sosyal Sigortalar Ku
rumuna akıyordu ve muayyen bir müessesede topla
nıyorlardı. îşte full - time, bir eşitsizliği değil, böy-
îece bir eşlitlüllği de husule getirmiş ve her müessese
de çalışan hekimin aynı ücreti alma prensibinden ha-

I reket etmiştir. 
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Değerli arkadaşlar; 
ıMecburi hizmet olmadığına göre, ya bu parayı 

hekim ve sağlık personeline vermek mecburiyetinde
yiz yahütta bizden; «Doğu Bölgesinde yoksul vatan
daşlarımız hekim bulmadan neden ölüyor? Neden ora
da hekim bulamıyoruz?» diye sormaya hiç kimsenin 
yetkisi olmayacaktır. 

Sağlık personellinin tam süre çalışma ilkesi, bun
dan evvelce de beş yıllık planların her birinde teker 
teker kabul edilmiştir. Birkaç yıldan beri bu konuyla 
Parlam'enifoya getirilen yasa teklifleri, tüm siyasal par
tilerce desteklenmiştir, tike, tüm hekim temsilcilikleri 
ve üriiversittelerce kabul edilmiştir ve tam gün çalış
ma Hükümet Programına girmiş, bu nedenle de ta
san hazırlanmıştır. 

Kaldı ki, tam gün çalışma ilkesi yeni bir görüş 
olarak da ortaya atılmış değildir. Sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilmesine dair 224 sayılı Yasanın 3 ncü 
maddesi, tam gün çalışma ilkesini 15 yıl önce yürür
lüğe koymuştur. Birçok hekimler, 15 yıl müddetle bu 
tam süre ilkesinin icabettirdiği şekilde tam süreye gir
miş ve bunun parasını almışlardır. Son senelerde de, 
1965 yılında diğer çeşitli kurumlarda; Sosyal Sigor
talar vesair gibi kurumlarda da tam süre ilkesini öne
ren kanunlar getirilmiş ve tam süre orada da devam 
etmektedir. Biz tam süreyi getirdiğimiz zaman zaten 
tam süre vardı ve bu, bizden evvelki hükümetler ta
rafından da getirilmişti. 

Bu yeni Yasanın özelliği genelleştirici oluşudur, 
birleştirici olmasıdır, bazı sakıncaları giderici genel 
kurallar getirmesidir. Bu tasarı, bakanlıkların ve Türk 
Tabipler Birliği gibi bütün Türk tabiplerini temsil 
eden örgütlerin görüşü alındıktan sonra hazırlanmış; 
Hükümetin, Sosyal Kanunlar Koordinasyon Kurulun
da gündeme alınmış, orada aylarca münakaşa edil
miş ve ondan sonra Maliye Bakanlığınca ikili görüş
ler yürütülerek anlaşma sağlanmış ve bu gelişmeler
den sonra bütün bakanlarımızın tek tek imzaları alı
narak tasarı haline getirilip, Yüce Parlamentoya su
nulmuştur. 

îlke, Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında ve 
Genel Kurulda tüm siyasal partilerce desteklenmiş
tir. Maddeler üzerinde ayrı ayrı incelemeler yapılmış, 
Millet Meclisi Genel Kurulunda, Hükümetin karşı 
çıkmasına rağmen, Yüce Meclisin kararıyla kapsam 
genişletilmiş ve Cumhuriyet Senatosuna iletilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Karma Komisyonunda, Baş
kan Sayın Doğan'ın da ifade buyurduktan gibi, üni
versite temsilcileri dahil olmak üzere tüm bu Yasaya 
girecek olan müesseselerin bütün temsildleriyle... 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sendika
cılar da... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Bütün temsilcilerle (Sayın 
Başkan onu çok güzel izah ettiler. Ben üzerine fazla 
düşmüyorum) tam 11 saat bu Kanunun münakaşası 
yapılmış ve Yüce Senatonun bu Karma Komisyo
nunda kaibul edilerek huzurlarınıza getirilmiştir ve 
Cumhuriyet Senatosunda hatırlıyorsunuz sayın parla
menterler; iki oturumda incelenen bu Kanun, bu in
celemelerden sonra Cumhuriyet Senatosunca da kabul 
edilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayı ile 
kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu gerçeği gözönüne alacak olursanız, bu Kanun 
hiç de öyle hızlı bir yasalaşmanın sonucunda kanun 
şeklini almış bir tasarı değildir kanısındayım. 

Yasa tasarısı Parlamentoya sunulurken mali yük, 
Maliye Bakanlığı ile beraber hesaplanmıştır. O za
man hesaplanan miktar net 2 milyon liradır. Millet 
Meclisi Genel Kurulunda kaplama alman üniversite 
ve Silahlı Kuvvetler personeli için önceden tabii ki, 
herhangi bir mali yük hesaplanamazdı. Bir de yapı
lan bu hesaplardan sonra yeni gelişmeler olmuştur. 
Örneğin; katsayı 12'den 14'e çikmıştır. Devlet Me
murları Kanununun göstergelerinde değişiklikler ol
muş; son olarak Millet Meclisi Genel Kurulunda kap
sam genişletilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bunlarla beraber bugün, Sağlık Bakanlığı

nın tam süreyle Maliye Bakanlığına (Çok mühim ol
duğu için bilhassa bu kürsüden tescil etmek istiyo
rum) yüklemiş olduğu yük net 4,5 milyar Türk lira
sıdır. 20 - 30 milyar gibi olduğunu söyleyenler yanlış 
söylüyorlar ve hakikat dışı polemiklere giriyorlar. 
Esasen, üniversitelerin ilgili personeline bugün yapı
lan ödemeler, Yasa kapsamına girmeden yapılan öde
melerden önemli ölçüde farklılık getirmemektedir. Sa
dece, ödemelerin kaynakları farklıdır. Eskiden döner 
sermayeden yapılan ödemeler, bugün genel bütçeden 
yapılmaktadır. Döner sermaye gelirleri de Devlete 
ait olduğuna göre, önemli değişiklik söz konusu de
ğildir. Milli Savunma Bakanlığının son çıkarmış ol
duğu yönetmelikle de hiyerarşik kademeyi bozmadan 
gayet güzel bir şekilde askeri sağlık personelini «Tam 
Süre» içine sokmuştur. Milli Savunma Bakanlığı da 
Bütçeye 380 milyon lira civarında bir yük getirmiş
tir. Üstelik, Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi bütçe
sinden ödediği için, bu Kanunla Devlete vermiş ol
duğu vergi miktarı da 4 misli artmıştır. 
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(Değerli arkadaşlarım; 
Mîllet Meclisi Genel Kurulunda önleyemediğimiz 

bu önergelerin, söylendiği gibi ne «Bir denge bozu
cu» ne de, «Genel ilkelerin dışına düşücü» bir du
rum yaratmamıştır. 

Kaldı ki, Tam Süre Kanununun getirdiği ödemeler 
(toplamı, günümüze kadar kurumların farklı ödeme 
özelliklerinin bir benzeri durumundadır. Yoksa, sa
dece Tam Süre Kanununun yasasıyla şimdiye kadar 
düzenli olan ödemeler bozulmuş değildir. Bu, hemen 
hemen her müessesede, her yerde mevcuttur. Bu mü
esseselere olan saygınlığımdan, burada bu ödeme fark
lılıklarını gösteren örnekleri teker teker bahsetmekten 
imtina ediyorum müsaade ederseniz, tcap ederse açık
lamaya da hazırım; ama bu farklı değerlendirmele
rin, bu müesseseler için de geçerli nedenleri olduğu
na inanıyorum. Sağlık personeline, diğer kamu perso
neli arasından daha fafklı ödeme yapılmasının da ge
çerli nedenlerinin bulunduğunu bir kere daha anlat
mak istiyorum. Bu, sadece sağlık hizmetlerinin özel
liğinden değil, değişik kurumların aynı nitelikteki bir 
personele büyük farklılıklar yaratan özelliklerinden 
doğmuştur. Deminki, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
Sağlık personeline vermiş olduğu ödemeleri burada 
aynen misal olarak gösterebiliriz. 

Bugün, öyle tahmin ediyorum ki, bütün müessese
ler dahil olmak üzere, Tam Gün Yasasının Maliyeye 
getirmiş olduğu yük net 7,5 milyar Türk lirası civa
rındadır. 400 küsur milyar liralık Bütçede, bu mik
tarın ne kadar cüzi olduğu meydanda iken, bu mik
tar para en ufak hatada dahi bazen kaybolup gider
ken, sırf bir kaç kişinin kargaşa yaratmak ve Hükü-
mdtii zayıf düşürmek için yapmış olduğu saldırılara 
da cevap vermenin yerinde olduğu kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarını; 
İnsan sağlığına ve halk sağlığına verilen paranın 

karşılığı ne aranmalıdır, ne de bu paranın miktarı üze
rinde tartışılmalıdır. Bu Kanun neyi getirmiştir?.. Bu 
Kanunun cazibesine kapılarak, Doğu illerimize giden 
bir hekim arkadaşımız, orada bir Türk vatandaşının 
hayatını kurtarmışsa bu, o 7,5 milyarın hakkıdır de
ğerli arkadaşlarım. Ben, bunun iddiasını yapıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli parlamenterler; 
Demin de arz ettiğim gibi, bugün Türkiye'nin 20 

"bin hekim açığı vardır. Tekrar söylediğim gibi, bu
nun; açığm kapatılması arz ve talep kanunlarına göre 
fazla ücret ödenerek yapılması gerekir. O bakımdan, 
senelerce doktor yüzü görmeyen kırsal yörelerimizle 
Doğu illerimizde, kamu hizmetleri dışında çalışan 
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10 bin civarındaki hekimin hizmetlerinden faydalan-
malk için bu yörelerin parasal yönden cazip hale ge-
tirilmesıi düşünülmüştür. Onun için, ya bu parayı he
kim ve sağlık personeline vereceğiz veyahufta «Niye 
bu vatandaşlarımız orada perişan oluyor?»/ diye sor
mayacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Bu Kanunla Doğu sürgün yeri değil tercih yeri 

olmuştur. Değerli senatörüm ismail İlhan beyefendi
nin burada halkın sesini dile getirerek, bir Muş Se
natörü olarak, geçen sene aynı burada, Bütçede bana, 
«Ne zaman Muş'a doktor gelecek?» diye yakama sa
rıldığı günleri hatırlıyorum. İşte, Muş'a bir mfefli faz
lasıyla doktor gelmiştir Sayın İlhan. Siz burada söy
lediniz onu, Tam Süre bunu getirmektedir ve M ay
lık tatbikatında getirmektedir. Tabii ki, bu Kanunun 
da yöneliminde bazı aksaklıklar olacak, değerli arka
daşımızın buyurduğu gibi. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Onun kar
şısında değiliz ki... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Kimseyi karşısında görmüyo
rum efendim, izah ediyorum. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sayın Ba
kan kimse karşısında olduğu iddiasında değildir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Ben size cevap vermiyorum 
efendim konuşuyorum. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Ama, iddi
ayla söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Kimse bunun karşısında fi
lan diye bir şey demedim. Ben bir idealimi anlatryo-
rum. Yaptığım işi anlatıyorum. Ulusuma sağlrk hizme
ti vermekten başka bir şey düşünmüyorum. Ne yatırım 
yapıyorum, ne tekrar seçilmeyi düşünüyorum, ne 
Bakanlıkta kalmayı düşünüyorum. 26 senelik hekim 
olarak, yapmış olduğum yeminin yolunda yürüyo
rum, ulusumun sağlığına hizmet etmek için inandı
ğım daVaya hizmet ediyorum. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Kimseyi ne karşımda görüyorum ne de yanımda. 
Müsaade buyurun da ben de iki üç kelime arz ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Değerli parlamenter arka
daşlarım; 
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Nitekim Oca!k 1978 ayından beri açıktan tayin edi
len 7 bin civarında sağlık ve yardımcı personelden 
4 500'ü son iki ay içlinde tayin edilmiştir. Böylece, 
dört aylık bir dönemde; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bit
lis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, 
Hakkâri, Kars, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Si
irt, Sivas, Tunceli, Urfa ve Van'a 211 pratisyen, 15 uz
man hekim ve 374 hemşire gönderilmiştir. Bu, Tür
kiye Cumihuriyeti tarihinde görülmemiştir şimdiye 
Ikadar. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Uzman artışı, bir yıllık geçiş süresi olduğu için 
% 15 olmuştur. 9 Temmuzda Kanunun tam manasıy
la tatbikatına geçilince, uzman artışının da % 50 - 60 
civarında artacağına inanıyorum. 

Gene bu artış müddetleri şudur : Bunu ben bura
da söylüyorum, tescil ediyorum. Tamamen istatistiki 
malumatlardır. Her türlü incelemeye Bakanlığım da, 
o vilayetler de açıktır. c/c 6 5 - 1 0 0 oranında hekim 
artışı olmuştur ve şu anda Bakanlığımızda çalışan 
5 500 hekim vardır. Bu 5 500 hekimin 2 780 tanesi 
de Full - Time Kanununu kabul etmiştir ve o şekil
de çalışmaktadır. 

Bunun haricinde, illerimizin büyük hastanelerinde, 
Full - Time'yle beraber şu da gelişmektedir : 

Bugüne kadar sabah 08.00'den akşam saat 14.00'e 
Ikadar devam etmekte olan poliklinik hizmetleri, saat 
08.00 - 17.00 arasında her hastanede devam etmekte
dir. Uygulamanın giderek genişlemesi ve tatbikattaki 
aksaklıkların tüzük değişiklikleri yapılarak; prim gibi 
vesaire gibi; 657 sayılı Kanun çıktığında dört başı 
mamur muydu arkadaşlar?.. Neler geçirdi. Hangi is
tihalelere uğrayarak bugünkü Memur Hizmetler Ka
nunu haline geldi?.. Bu da değişecektir. Bunun da yö
netmelikleri vardır, bu da gelecektir; ama ilke bozul
mayacaktır. Hekim ya muayenehanede çalışacaktır ya 
hastanede çalışacaktır. Hekim, fakir hastaya parayla 
döner sermayeden bakacak, zengin hastaya bakmaya
cak:... Böyle bir şey yok. Bu ilke değişmemek şartıyla, 
İstenen hekime, istediği müessese, istediği parayı ver
sin, ne yaparsa yapsın; ama bu ilke devam edecektir 
ve bu Kanunu sizler çıkardınız, Yüce Parlamentolar 
çricardı, bana emanet etti. Ben yürüteceğim bunu; siz
ler geri alana kadar yürüteceğim, Yüce Mahkeme ge
ri alana kadar yürüteceğim. Bu benim görevimdir. 
Görevimi yaptığımdan dolayı beni suçluyorsanız, onu 
ben tekrar cevaplamayacağım. O suçun kime ait ol
duğunu o suçlayanlar daha iyi bilirler kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım... 
CAHÎT DALOKAY (Elazığ) — Ne suçu Sayın 

Bakan?.. Bu «Suç» ne demek?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Size bir şey söylemiyorum 
efendim, bir şey demiyorum, konuşuyorum efendim. 

BAŞKAN — Genel konuşuyor efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Genel konuşuyorum. 

BAŞKAN — Kamuda da bu Kanun eleştirilmiştir 
çeşitli yönleriyle. Genel olarak konuşuyorlar Sayın 
Balkan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — istediğimi konuşurum; bura
sı Meclis kürsüsü efendim. Bu kürsü bana bu hakkı 
verdiği müddetçe konuşacağım. (CHP sıralarından 
«Devam edin Sayın Balkan» sesleri) 

BAŞKAN — Üniversiteler eleştirdi; çeşitli eleş-
tiriteri hep biliyoruz. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Biz de eleştirdik; 
gene de eleştiriyoruz Sayın Başkan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Sayın Başkan, vaktimi alıyor
lar efendim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
M. TEVFİK ELMAS YAZAR (Manisa) — Ne var 

bunda alınacak?.. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Alınmıyoruz, 

söylüyoruz. Bir şey dediniz de söylüyoruz, 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Efendim, kaldı ki, bu Yasanın 
Türkiye'nin bütün sağlık sorunlarını çözeceğine dair 
ne benim tarafımdan, ne de Bakanlığımca bir iddia 
da vukubulmuş değildir. Bu Yasa, sağlık sorunları
nın çözümlenmesinde ilk adımdır. Bu Yasayı birkaç 
yasanın daha izlemesi gerekmektedir. Bu yasalar ise, 
her zaman söylediğim gibi, genel sağlık sigortası; 
ki, bu sigortalar yasasının hazırlıkları bitirilmiştir, 
bakanlıklara sunulmuştur, muhtelif teşekküllere sunul
muştur. Kendilerinden cevap geldikten sonra, Yüksek 
Sağlık Şûrasından da geçirilip, tasarı haline gelip Yü
ce Mecl'islerimize gene sunulacaktır. Aynı, Tam Süre 
gibi kabul edip de bunun da yürütme görevini bana 
verirseniz, maalmemnuniye, şerefle bu görevi de so
nuna kadar yürüteceğim. 

İkindi yasamız ilaç tasarısı yasamızdır. Bu da ha
len Sağlık Komisyonundadır. 

Bir de tek sistem yasası vardır; bu da henüz Ba
kanlığımızca hazırlanmaktadır. Bu bir üçlü faktör
dür; yani sistem sosyalizasyondur. Bu sistemin perso
nel sorunu Tam Süreyle çözülecektir, finansman so
runu da genel sağlik sigortasıyla çözülecektir. 
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Şimdiye kadar hangi hükümet bu şekilde sağlık 
politikasını izah etti bilmiyorum; ama birçoklarım 
biz yazdık. 

Değerli arkadaşlarım;... 
BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Bağlayayım o zaman efen
dim, 

İlaç sorununa gelince : 
İlaç sorunu için gerekli tedbirleri alıyoruz. Sayın 

Dr. Islâmoğlu'nun söylediği o hususlar cidden doğ
rudur. Bir ilaç sıkıntısı Türkiye'de vardır; ama hiçbir 
zaman, çdk büyük bir hayati ilaçların yoksunluğu de
recesinle girdi, çı'ktı... Daha ziyade etiket noksanlığı 
vandı. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Aspirin yok. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Asetil salisil'ik var Sayın îs-
lâmoğlu. Siz benden iyi bilirsiniz. 

ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Ben 
söylemedim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Aspirin Bayer içmeyin de, 
asplirin Kenan için. O da aspirin, o da aspirin. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Yok, yok. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Var efendim, var, ben size 
bulurum, 'dolu. 

Yalnız, ben şunu demek işitiyorum; hekimce ko
nuşuyoruz, yarii... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Öyle ya, vatan
daş aspirine alışmış, asetil salisiliği bilmÜyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Evet, bilmiyorsanız hekiminiz 
öğretir. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Vatandaş bilmi
yor, ben biliyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Hekime gidin efendim, aspi
rini siz alamazsınız, reçeteyle alınır bunların hepsi 
Bakkal satıyorsa o bizfeı derdimiz değil. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Aspirin reçeteyle 
alınmaz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Şimdi Sayın îslâmoğlü Ahi
mize, hekimce tabii, kendilerine hürmet ederim, ben
den büyük, tıbbiyeyi bitirmişlerdir, değerli bir hekim
dir; ilaçlar için her söylediğinizi kabul ediyorum, doğ
rudur; ama biliyor musunuz; şöyle bir küpur geçtî 
elime : «Hayat kurtarıcı 143 ilaç bulunamıyor.» 
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Ne zaman çfkmış biliyor musunuz?.. 19 Kasım 
1977'de. Demek ki, ilaç sorunu bugün husule gelmüş 
bir sorun değildir. İlaç sorununu sizden biz teslim 
aldık. Bugün o sorunu düzeltmek için çalışıyoruz ve 
çok yakında da düzelteceğiz. Köküne iniyoruz bunun 
köküne. Dibine iniyoruz işin. On senede yapılan bu 
iş bir senede düzeltilmez. Bunları düzeltmek için... 

ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — 
(«İlaç sıkıntısı var» başlıklı küpuru göstererek) İşte 
Sayın Bakan; tarihi 12 Ocak 1979... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — (Gülerek) Onu biz kabul et
meyiz; siz kendinize bakınız. Arkada yazıyor, bakı
nız : «İlaç zamları konusunda Sağlık Bakam suçlan
dı...» Ayın Tinde çıkmış. Demek ki... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Biz 28 
senedir doktor yetiştirdik, eczacı yetiştirdik; ilaç so
rununu da siz halledin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Niye söylüyorsunuz bana?.. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam, lütfen. 
ıSayın Balkan, lütfen efendim, vaktiniz doluyor. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Bağlıyorum efendim, bağlıyo
rum. 

Fazla bir şey konuşmayacağım; doğrudur, haklı
sın... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 28 senöde sM biz 
büyüttük... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — İlaçta döviz darlığı vardır. 
Sizin Hükümetleriniz zamanında bu darlık yoktu da 
şimdi mi oldu?.. Onu demek istiyorum ben; bir şey 
demök istemiyorum. 

Sıtma mevzuuna gelince... 
MUKBİL ABAY (Konya) — Kendini büyüt ken

di rii... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Devam ediyoruz... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Doğru, 28 sene
de büyüttük. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Kendini büyüt bi
raz kendini; küçük adam!.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — 1978 yılı çalışmaları arasın
da yer alan önemli faaliyetlerden... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — (CHP sıraları
na doğru yürüyerek) Ne diyorsun sen?.. Küm küçük 
adam?.. 
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BAŞKAN — Beyefendi, rica ederim, ne yapıyor
sunuz?.. 

MUKBÎL ABAY (Konya) — Kimsin sen ulan!.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Konuşma!.. 
MUKBİL ABAY (Konya) — Bizi büyüteeekmiş; 

adama ba!k sen... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sa.y;n Baş
kan, efeîeriy&l yok; yoklama istiyoruz. 

(Konya Üyesi Muzaffer Demirtaş, Kayser1! İJytJl 
İbrahim Kirazoğlu, Kastamonu Üyesi Ali Mlir'f İs-
lâmioğlu, Aydın Üyesi Metin Taş, Erzurum Üyesi 
Sakıp Hatunoğlu ayağa kalkarak yoklama isteminda 
(bulundular). 

BAŞKAN — Yoklama isteniyor; yoklama yapı
lacaktı'. 

(Yoklamaya başlandı) 

(BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bütün bunun 
kabahati Ömer Ucuzal'da; bağırıp buraya kadar geldi, 

ÖMER UCUZAL (E^işehir) — Ağzından, ç kan 
sözü kulağın duysun 'beyefendi. Söylediği sözü sana 
yapsaydı, sen ne yapardın Hasan Efend:?. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAÇKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN -(Trabzon) — Ayıp-ir!., 

BAŞKAN — Sayın Abay, rica ederim; bir arkada
şınıza «Küçük adam» diye hitap edilir mi?.. Yakışı
yor mu?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir aşağılık için
desiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne var?. Bir 
şey olacağı yok; Bütçe.. 

BAŞKAN — Susun efendim; lütfen yoklamayı 
dinleyin. Yoklamaya devam edin e fes in i . 

'(Yoklama yapıldi). 
BAŞKAN — Sayın Senatörler; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi görü
şülürken grupları adına ve kişisel konuşmalar bitmiş, 
Sayın Balkanın konuşmalarının bitimine beş dakika 
kala beş sayın üye ayağa kalkarak ycüdama istemiş-
'tir. 

Yapılan yoklamada salonumuzda ekserCyei olma
dığı anlaşılmıştır. Bu saatten sonra ekseriyetin temi
nine de İmkân olmadığından; bugün saat 10,CG'da 
toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Son söz Ali Oğuz'da kalmıştır. 

Kapanıma &KSÎ! : 00,45 

V. — DİSİPLİN 

/. — İstanbul Üyesi Fevzi Hakkı Esatoğîu'na bir 
ihtar cezası verilmesi. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Onun 
BÖyledfükleri yakışıyor mu?.. Neler söyledii o adam?. 

BAŞKAN — Süz niçin bağırıyorsunuz?.. Siz na
sıl bağırıyorsunuz.. Ne hakkınız var?. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Onun ] 
ki yakışıyor mu?. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sarhoş; otur ye
lline! 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — O 
adamın imtiyazı mı var?.. 

BAŞKAN — Size bir ihtar verCyorum Sayın Esat- | 
oğlu, bir ihtar venüyorum s!ize. j 

II. — YOS 

CEZALARI 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — İmti
yazı mı var onun?.. Ona miye vermiyorsun?. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — O buraya 
kadar geldi. Sayın Başkan; niye ona müdahale etmi
yorsunuz?. 

BAŞKAN — Ama o sözden sonra geldi. (CHP sı
ralarından güıüivüier) 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — K i m d i r , 
buraya kadar gelmeye hakkı yiok, 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, gürültü 
yapmayın. 

Sayın Bakan, lütfen devam edin efendim. 

I A M A 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, 25.12.1978 günü Hacettepe Üniversitesinde 
meydana gelen olaya dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yazılı cevabı. {7/1028) 

Cuimihuriyet Senatosu Başkanlığına 
25 Aralık 1978 günü, Hacettepe Üniversitesinin, 

solcu oMuktarını -ilan öden ve lise öğrencileri ile öğret-
tmenlerinJden oluişan bir gruıp tarâıfınldan işgal edilmesi 
ile ilgiili aşağıdaki hususlarını Milli Eğitim Balkanı 
Necdet Uğur ve İçişleri Balkanı İrfan Özaydınlı ta
rafından yazalı olarak cevaplanıdırünrasını delaletle
rine arz edenim. Anfarai Senatörü 

Yiğit Köker 
1. 25 Aralık 1978 günü, Hacettepe Üniiversitesi, 

Tüıilöözü Uisösi öğrencitlerü tarafından başlarında öğ
retmenleri olduğu halde solcu sloganlar söylenerek 
'işgal ddlMmliş mıidiir? 

2. Failleri, Tiirklöziü Lisesi öğretmenleri ve öğ
rencileri olan bu fişgal üaırdketi ve failleri hakkında, 
Milli Eğitim Balkanı alarak ne yaptınız? içiişlerii Baka
nı olarak ne yaptınız? 

3. Solcu işgalcilerin Türk Özü Lisesi öğretmen
lerinin liderliğlinide Türközü Lisesi öğrencileri oldu
ğunu Haceîttepe Üniverisetsii Tıp Fakülte'si Dekanı 
28 Araılılk, 1978 günü yapılan kurul toplantısında biz
zat açıklamıştır. 

TC 
İçişleri Bakanlığı 5.2.1979 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. 01. (B) 31698 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8.1.1979 tarih ve Genel Sek. Kanunlar Müd. 

17476-6995. 7/1028 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Yiğit 
Köker'in, Hacettepe Üniversitesinde meydana gelen 
olayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanına da yönelt
tiği önergesinde yer alan ve Bakanlığımızı ilgilendiren 
hususlara ilişkin bilgiler aşağıdaki maddelerde sunul
muştur. 

Yerinden alınan bilgilere göre : 

1. 25.12.1978 günü Ankara'da İncesu Lisesi (öner
gede yanlış olarak Türközü Lisesi denilmiş) öğrenci
lerinin slogan söyleyerek yürüyüşe geçtikleri ve Ha
cettepe Üniversitesine gittikleri, Üniversitenin işgali 
gibi bir durumun meydana gelmediği, 

2. Saat 11.00 sıralarında, Lise binası önünde top
lanan yaklaşık 1 000 kişilik grubun, İncesu Lisesi Mü
dür Muavini ve aynı zamanda resim - iş öğretmeni 
Mehmet Visari Erdoğan'ın başkanlığında, yolu, trafi
ği engelleyecek biçimde kapatarak Hacettepe Üniversi
tesine doğru yürüyüşe geçtiği, yürüyüşçülerin «Faşiz
me Karşı Omuz Omuza» ve «Maraş Faşistlere Me
zar Olacak» sloganlarını söyleyerek Üniversite ana-
giriş kapısına kadar geldikleri, yapılan uyanlara uy
mayan öğretmen Mehmet Visari Erdoğan'ın yakala
nıp gözaltına alındığı ve yürüyüşçülerin dağıldığı, sa
nık öğretmen, hakkında düzenlenen soruşturma evra
kı ile Ankara C. Savcılığına gönderildiği, 

3. Adı geçen öğretmenin sözkonusu tutum ve dav
ranışının Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Milli Eği
tim Müdürlüğüne de resmen bildirildiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerine sunarım. 

Hasan Fehmi Güneş 
İçişleri Bakanı 

« • • • 
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Meydanları İşletmesi Genel Müdüdtiğü Bütçe Kanunun Tasarısına Verilen Oyların 
Sonucu (S. Sayısı : 868) 

(Kabul edümiftir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 135 
KaJbui edenler : 106 

Reddedenler : 27 
Çekjînserler : 2 

Öya ikaıtılnıayanlar : 49 
Açık üyelkler : — 

(Kabul Edenler) 

1979 Yıl» DwUt Hava 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri öner 
Kemâl SarMİbrahumoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşait Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLÜ 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şabip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKARİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 

Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KARS 

Muzaffer Şamiloğlu 
KASTAMONU 

Mehmet Seydibeyoğlu 
KAYSERİ 

Ziya Müezzinoğlu 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
KIRŞEHİR 

E. Akıp Aksaç 
KOCAELİ 

Abdullah Köseoğlu 
KONYA 

Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıikan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdrJs Güf soy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasam Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abduüaih Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
MuhMün Tavlan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naiim Taşaü 

URFA 
Abduitgatti DemMcol 
Hasan Ora! 

UŞAK 
Ahm'et Taihtalkılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 
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CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Mühsün Batutr 
Zeyyaıt Baykara 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Yiğit Kökec 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
1. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünafldı (Bşk.V.) 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanh 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

Kemal Cantürk 
Hüsamettin ÇeleftÂ 
Fahrî Çölken 
H M Fıralt 

Adnan Başer Kafaoğtu 
H. Nail Kulbalı , 
Safa Reüsoğlu 
N. Kemal Şeoıtürtk 

(Reddedenler) 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Süleyman Tuncel 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KONYA 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

MARDİN 
Sait Mehknötoğhı 

(Çekinserler) 

TABİİ ÜYE 
Sezai O'Kan 

VAN 
Ferid Melen 

(Oya Katılmayanlar) 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
Şeref Kayalar? (İ.) 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıip Hatunoğlo (1. A.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

Metlin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan - Unat 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

SAKARYA 
OSman Salihoğİü 

SAMSUN 
Şaban Demıiırdağ 
Refet Rendeci 

TRABZON 
Ahmet İhsan Binincioğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan (1.) 

NİĞDE 
Ergun Özkan (İ.) 

ORDU 
Ata Bodur 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Sadü Irmak 

I ^ O ^ İ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

6 . 2 . 1979 Sah 

Saat : 10.00 

. l i 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE JBİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1979) 

X 2. — 1979 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/236; C. Senato
su : 1/611) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tarihi 30.1.1979) 

X 3, — 1979 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/232; 
C. Senatosu : 1/607) (S. Sayısı : 868) (Dağıtma tari
hi : 30 ± 1 . 1979) 

X 4. — 1979 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/233; C. Se
natosu : 1/608) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 , 1979) 

X 5, — 1979 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/599) (S. Sayı
sı : 860) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 , 1979) 

X 6. — 1979 yılı istanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra

poru. (M. Meclisi ; 1/223; C. Senatosu : 1/598) 
(S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 7. — 1979 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 1/594) (S. Sayısı : 
855) (Dağıtma tarihi : 30 , 1 . 1979) 

X 8. — 1979 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 1/587) (S. Sayısı : 
848) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 9. — 1979 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/221; C. Senatosu : 1/596) (S. Sayı
sı : 857) (Dağıtma tarihi ; 30 , 1 . 1979) 

X 10. — 1979 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 
1/600) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 11. — 1979 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 1/592) (S. Sayı
sı : 853) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 12. — 1979 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/593) (S. Sayı
sı : 854) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 13. — 1979 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/591) (S. Sayı
sı : 852) (Dağıtma tarihi : 30 , 1 , 1979) 

X 14. — 1979 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka-
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu : 1/603) (S. Sayı
sı : 864) (Dağıtma tarihi : 30 , 1 , 1979) 

X 15. — 1979 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 1/590) (S._ Sayısı :851) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

(Devamı arkada) 
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X 16. — 1979 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/595) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 17. — 1979 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 1/586) (S. Sayısı : 
847) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 18. — 1979 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 1/588) (S. Sayısı : 
849) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 19. — 1979 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/597) (S. Sayısı : 858) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 20. — 1979 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/604) (S. Sayısı : 
865) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 21. — 1979 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/601) 
(S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 22. — 1979 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 1/602) (S. Sayısı : 
863) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 23. — 1979 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 1/589) (S. Sayı
sı : 850) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 24. — 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi ; 1/231; C. Senatosu : 
1/606) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 25. — 1979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/230; C. Senatosu : 1/605) 
(S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 26. — 1979 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/234; C. Senatosu : 
1/609) (S. Sayısı : 870) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 27. — 1979 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/235; C. Senatosu : 1/610) 
(S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 28. — 1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/238; C. Senatosu : 1/613) (S. Sa
yısı : 874) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖLÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


